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NO REDAKCIJAS

Daudzu šā — trešā «Filozofijas vārdnīcas» izdevuma rakstu materiāls ir

uzlabots, precizēts un pieskaņots mūsdienu zinātnes un filozofijas atziņām.

Vārdnīca papildināta ar vairākiem jauniem terminiem un rakstiem.

«Filozofijas vārdnīcas» redakcija pateicas lasītājiem par piezīmēm un iero-

sinājumiem, kuri, cik vien tas bijis iespējams, ievēroti, un lūdz viņus arī

turpmāk sniegt savu palīdzību grāmatas pilnveidošanā.
Vārdnīcā ieviesta vienota norāžu sistēma un vairāki rokasgrāmatās sasto-

pami saīsinājumi (sk. to sarakstu). Vārds vai vārdi, kuri ir raksta nosaukumā,

tekstā aizstāti ar sākuma burtu. Tā, piem., rakstā «Aristotelis» šā filozofa

pilna vārda vietā lietots burts «A.». Ja nosaukums sastāv no vairākiem vār-

diem, tie tekstā tāpat apzīmēti ar sākuma burtiem. Tā, piem., raksta «Saturs

un forma» tekstā pilns nosaukums aizstāts ar «S. v. f.»; raksta «Absolūtā

un relatīvā patiesība» tekstā «A. p.» nozīmē «Absolūtā patiesība», «R. p.»
—

«Relatīvā patiesība». Norāžu vārdi ir visi vārdi, kas iespiesti kursīvā. Tā, piem.,

rakstā «Anarhisms» lasām: «A. rašanās saistīta ar Smita (Stirnera), Prudona

un Bakuņina vārdu ...» Kursīvs šajā gadījumā nozīmē, ka vārdnīcā ir raksti

«Štirners», «Prudons», «Bakuņins».

K. Marksa un F. Engelsa izteikumi citēti pēc Rakstu otrā izdevuma,

V. I. Ļeņina izteikumi — pēc Rakstu 4. izdevuma tulkojuma latviešu valodā,

izņemot gadījumus, kur ir īpaša atsauce.



«FILOZOFIJAS VĀRDNĪCĀ» LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

amer. — amerikāņu
apm. — apmēram
austr. — austriešu

b-ba — biedrība

dienv. — dienvidu

Dr. — doktors

dz. — dzimis

fr. — franču

g — grams

g.
— gads

galv. — galvenais
gr. — grieķu
gram. — grāmata
gs. — gadsimts
hol. — holandiešu

md. — indiešu

it. — itāliešu

jap. — japāņu
kr. — krievu

krāj. — krājums
ķīn. — ķīniešu
lat. — latīņu
lpp. — lappuse
m — metrs

m. — miris

m. ē.
—

mūsu ēra

milj. — miljons
mljrd. — miljards
mūsd. — mūsdienu

p. m. ē.
— pirms mūsu ēras

piem. — piemēram
prof. — profesors
R., riet. — rietumi

sab-ba — sabiedrība

sāk. — sākums

sēj. — sējums
s.-d. — sociāldemokrātisks,

sociāldemokrātija
sk. — skatīt

šveic. — šveiciešu

t. i. — tas ir

t. s. — tā saucamais

tūkst. — tūkstoš

v. c. — un citi

univ. — universitāte

utt. — un tā tālāk

Z., ziem. — ziemeli



Abelārs Pjērs (1079—1142) — fr.

filozofs un teologs. Viduslaiku filozo-

fijai raksturīgajā strīdā par universā-

li'ļu dabu (šai strīdā izpaudās mate-

riālisma cīņa ar ideālismu) turējās
pie materiālismam tuvajām konceptuā-
lisma idejām, asi polemizēdams pret
sholastisko reālismu (Reālisms, vidus-

laiku). A. grāmatai «Jā un nē», kas

izvirzīja prasību, ka reliģiskā ticība

ierobežojama ar «saprātīgiem pama-

tiem», un atsedza nesamierināmās

pretrunas baznīcas autoritāšu spriedu-

mos, viduslaiku apstākļos bija progre-
sīva nozīme. Kātoju baznīca nosodīja
viņa uzskatus kā ķecerīgus.

Absolūtā un relatīvā patiesība —

dialektiskā materiālisma kategorijas,
kas raksturo izziņas attīstības procesu

un parāda attiecību 1) starp to, kas

jau ir izzināts, un to, kas tiks izzināts

turpmākajā zinātņu attīstības procesā;
2) starp to, kas mūsu zināšanās ir

pārveidojams, precizējams vai atspē-
kojams zinātnes turpmākās attīstības

gaitā, un to, kas paliks neatspēko-

jams. Mācība par A. v. r. p. dod at-

bildi uz jautājumu — «vai cilvēka

priekšstati, kas izteic objektīvo patie-

sību, var izteikt to uzreiz, itin visu,
bez ierunām, absolūti vai arī tikai ap-
tuveni, relatīvi?» (Ļeņins, 14. sēj.,
106. lpp.). Sakarā ar to A. p. jāsa-
prot kā pilnīga, izsmeļoša_ īstenības

zināšana (1) un kā tas zināšanu ele-

ments, kas nav atspēkojams nākotnē

(2). Mūsu zināšanas ikvienā attīstības

pakāpē nosaka līmenis, kādu sasnie-

gusi zinātne, tehnika, ražošana. Izzi-

ņas un prakses turpmākās attīstības

A

gaitā cilvēku priekšstati par dabu pa-
dziļinās, precizējas, pilnveidojas. Tā-

pēc zinātniskās patiesības ir relatīvas

tajā nozīmē, ka tās nedod pilnīgas,
izsmeļošas zināšanas par pētījamo
priekšmetu sfēru un ietver sevī tādus

elementus, kas izziņas attīstības pro-
cesā tiks pārveidoti, precizēti, padzi-

ļināti, aizstāti ar jauniem. Reizē ar

to katra R. p. nozīmē soli uz priekšu
A. p. izzināšanā un ietver sevī, ja tā

ir zinātniska, A. p. elementus, daļiņas.
Nepārejamas robežas starp A. v. r. p.
nav. No R. p. summas veidojas A. p.

Zinātnes un sabiedriskās prakses vēs-

ture apstiprina šo izziņas attīstības

dialektisko raksturu. Zinātnes attīstī-

bas procesā mēs arvien dziļāk un pil-
nīgāk atklājam priekšmetu īpašības un

to savstarpējās attiecības, tuvodamies

A. p. izzināšanai, kā to apstiprina
sekmīga teorijas lietošana praksē (teh-

nikā, ražošanas tehnoloģijā utt.). No

otras puses, agrāk radītās teorijas pa-

stāvīgi tiek precizētas un attīstītas;

vienas hipotēzes tiek atspēkotas (piem.,

hipotēze par ētera esamību), citas

gūst apstiprinājumu un kļūst par pie-
rādītām patiesībām (piem., hipotēze

par atoma pastāvēšanu); vieni jē-

dzieni tiek zinātnē atmesti (piem.,
«siltumradis» un «flogistons»), citi

tiek precizēti, vispārināti (sal. vien-

lalcīguma un inerces jēdzienu klasis-

kajā mehānikā un relativitātes teo-

rijā) utt. Zinātnē mācība par A. v.

r. p. konkretizējas atbilstības principa.
Tā ir vērsta pret metafiziku, kas katru

patiesību pasludina par mūžīgu un

nemainīgu («absolūtu»), un pret da-



žādām ideālistiskām relativisma kon-

cepcijām, kuras apgalvo, ka ikviena

patiesība ir tikai relatīva, ka zinātnes

attīstība liecina tikai par viena mal-

dīga ieskata nomaiņu ar citu maldīgu
ieskatu un ka tāpēc nav un nevar

būt objektīvas patiesības. Taču īste-

nībā, pēc Ļeņina izteiciena, «vēsturiski

nosacīta ir katra ideoloģija, bet ab-

solūts ir tas, ka katrai zinātniskai

ideoloģijai (atšķirībā, piemēram, no

reliģiskās) atbilst objektīva patiesība,
absolūtā daba» (14. sēj., 119. lpp.).

Absolūtais ideālisms — sk. Objektī-
vais ideālisms.

Absolūtais laiks, telpa, kustība —

sk. Laiks un telpa, Kustība, Ņūtons.
Absolūtais un relatīvais — filozofi-

jas kategorijas. A. ir neviena neno-

sacīts, neatkarīgs, nerelatīvs, patstā-

vīgs, negrozāms. R. raksturo parādību

tās attiecībās un sakaros ar citām pa-
rādībām, atkarībā no tām. Kustībā

esošo matēriju tās kopumā nekas ne-

nosaka un nekas neierobežo, tā ir

mūžīga un neizsmeļama, t. i., abso-

lūta. Neskaitāmie matērijas veidi, ma-

tērijas kustības konkrētās formas, kas

bezgalīgi nomaina cita citu, ir laikā

ierobežotas, galīgas, pārejošas, rela-

tīvas. Ikviena lieta ir relatīva, taču

tā ir daļiņa no veselā un šajā ziņā
ietver sevī absolūtā elementu; tas, kas

vienā sakarā ir relatīvs, citā sakarā

ir absolūts utt. No tā izriet, ka pati
atšķirība starp A. v. r. arī ir relatīva.

Absolūts (lat. absolūtus — pilnīgs,
pabeigts, neatkarīgs) — ideālistiskās

filozofijas jēdziens, ar kuru apzīmē

mūžīgo, bezgalīgo, ne no kā neatka-

rīgo, pilnīgo un nemainīgo subjektu,

kas ir «pašpietiekams», nav atkarīgs
ne no kā cita, pats sevī ietver visu

pastāvošo un rada to. A. reliģijai ir

dievs, Fihtem — «Es»; Hēgeļa filo-

zofijā A. lomu pilda pasaules prāts

(absolūtais gars); Sopenhaueratn A.

ir griba, Bergsonam — intuīcija. Dia-

lektiskais materiālisms noraida priekš-
statu par A. kā nezinātnisku.

Abstrakcija (lat. abstractio — «no-

šķiršana», ko ieviesa Boētijs kā Aris-

toteļa lietotā gr. termina tulkojumu) —

viena no izziņas pusēm jeb formām,
kas izpaužas tādējādi, ka domās no-

šķir no priekšmetu īpašībām un to

savstarpējām attiecībām un izcel un

izdala kādu īpašību vai attiecību. A.

nozīmē tiklab šādas nošķiršanas —

abstrahēšanas procesu, kā arī tās re-

zultātus. A. procesā dažreiz jāabstra-

hējas arī no dažām subjektīvām cil-

vēka iespējām. Tā, piem., nav iespē-
jams «izskaitīt» visu naturālo skait]u
rindu, tomēr, abstrahējoties no šādas

iespējas, tiek izveidota aktuālas (t. i.,
«saskaitītas», «pabeigtas») bezgalības

abstrakcija. A. procesa rezultātā ro-

das dažādi jēdzieni un kategorijas,
piem., matērija, kustība, vērtība. Jeb-

kura izziņa nepieciešami ir saistīta ar

A. procesiem. Bez tiem nav iespējams
atklāt priekšmeta būtību, izprast
priekšmetu dzijumā. Sadalīt priekš-
metu sastāvelementos un izdalīt tā

būtiskās puses, vispusīgi analizēt tās

«tīrā» veidā — tas viss iespējams ar

domāšanas abstrahējošo darbību. Par

A. nozīmi izziņā Ļeņins rakstīja: «Do-

māšana, paceļoties no konkrētā uz

abstrakto, neatiet — ja tā ir pa-
reiza... — no patiesības, bet gan tu-

vojas tai. Matērijas, dabas likuma ab-

strakcija, vērtības abstrakcija utt.,
vārdu sakot, visas zinātniskās (pa-
reizās, nopietnās, nevis aplamās) ab-

strakcijas atspoguļo dabu dziļāk, pa-
reizāk, pilnīgāk» (38. sēj., 152.—

153. lpp.). A. raksturu, kā arī to, ko

tieši izdalām katrā konkrētā gadījumā
un no kādām objekta pusēm domās

abstrahējamies, noteic cilvēka praktis-
kās un izzinošās darbības uzdevumi

un pētījamā objekta daba. Prakse ir

arī kritērijs tam, vai A., kas tiek

ieviestas zinātnē, ir patiesi zinātnis-

kas. A. procesu un tā rezultātus zi-

nātniski izskaidro dialektiskais mate-

riālisms. Ideālisms bieži vien ir iz-

mantojis grūtības, kas saistītas ar

domāšanas abstrahējošo darbību. Sajā
sakarā Ļeņins brīdināja, ka ideālisma

iespēja ir ietverta jau viselementārā-

kajā abstrakcijā. A. produktu — jē-

dzienu, ideju pārvēršana pasaules bū-

tībā un pirmpamatā ir raksturīga

8Absolūtais ideālisms Abstrakcija



ideālistiskajai filozofijai. Mūsdienu

pozitīvistiskā virziena nominālisms no-

liedz, ka zinātnei vajadzīgas augsta
līmeņa A., tādējādi atņemdams zināt-

nei loti svarīgus īstenības atspogu-
ļošanas līdzekļus, potenciālas heiris-

tiskas iespējas. Dialektiskajā loģikā
A. jēdzienu lieto arī tāpēc, lai apzī-
mētu vienpusīgo, neattīstīto atšķirībā

no konkrētā (Abstraktais un konkrē-

tais).
Abstraktā identitāte — sk. Identi-

tāte.

Abstraktais un konkrētais. A. (lat.
abstractio — nošķiršana) — kaut

kāda daļa vai puse no veselā, kaut

kas vienpusīgs, neattīstīts; K. (lat.
concrescere — saaugt) — saliktais,

komplicētais, daudzpusīgais. Filozofi-

jas vēsturē pirms Hēgeļa X- saprata
galvenokārt kā atsevišķu lietu un pa-
rādību jutekliski doto daudzveidību,
A. — vienīgi kā domāšanas produktu

raksturojumu (Abstrakcija). Hēgelis
pirmais ieviesa filozofijā A. v. k. ka-

tegorijas tajā specifiskajā nozīmē, ko

tālāk attīstīja marksistiskā filozofija;
K. ir dialektiska savstarpēja sakara,
sadalīta veseluma sinonīms; A. ir ne-

vis X- pretstatījums, bet gan posms
paša K. kustībā, neizveidojies, neiz-

vērsies, neattīstījies K. (A. v. k. at-

tiecību Hēgelis salīdzina, piem., ar

pumpura un augļa, zīles un ozola at-

tiecību). Tomēr, pēc Hēgeļa, X- rak-

sturo tikai «garu», domāšanu, «abso-
lūto ideju». Turpretim dabu un cil-

vēku sabiedriskās attiecības Hēgelis
uzskatīja par vispārējā gara atse-

višķu dzīves momentu nepatiesu «cit-

esamību», abstraktu izpausmi. No

marksistiskās filozofijas viedokļa K-

nesējs, subjekts ir materiālā īstenība,
jutekliski doto galīgo lietu un parā-
dību pasaule. Priekšmetā K. ir priekš-
meta pušu objektīvais savstarpējais
sakars, ko noteic tā pamatā esošā

būtiskā, likumsakarīgā attiecība; tur-

pretim izziņā K. ir šā reālā savstar-

pējā sakara atspoguļojums tādu jē-
dzienu sistēmā, kuri strukturāli un

ģenētiski atveido priekšmeta objektīvo
saturu. Pašā īstenībā A. izpaužas tā-

dējādi, ka jebkurš tās fragments ir

nepilnīgs, neizvērsts, neattīstīts, iero-

bežots, ciktāl tiek aplūkots pats par
sevi, atrauti no tā pastarpinošajiem
sakariem vai no tā turpmākās attīs-

tības. Atbilstoši tam abstraktas zinā-

šanas pretēji konkrētām zināšanām ir

vienpusīgas, tās fiksē kādu priekš-
meta pusi, neņemot vērā tās sakaru

ar citām pusēm, neņemot vērā, ka to

nosaka veselā specifiskais raksturs.

Tādējādi, ja teorētiskās izziņas mēr-

ķis nevar un nedrīkst būt tikai jutek-
liskās daudzveidības atveidojums, tad

ne mazākā mērā par tādu mērķi ne-

var būt kaut kādu «absolūtu» loģisku
sakaru izdalīšana. Jo, tiklīdz šādus

sakarus izolē, tie zaudē savu konkrē-

tību un patiesumu. Teorētiskā izziņa
ir tiešām zinātniska tad, kad domā-

šanas procesa izejas punkts ir kon-

krētā jutekliskā daudzveidība un tiek

sasniegts objekta atveidojums visā tā

būtiskumā un komplicētībā. Paņē-

miens, kā teorētiski atveidot apziņā
objektu visā tā veselumā, ir augšup-
eja no A. uz X-, tā ir zinātniskās iz-

ziņas procesa vispārīgā forma, kurā

objekts sistemātiski tiek atspoguļots
jēdzienos. Priekšnoteikums augšupejai

no A. uz X-, kas ir paņēmiens, kā

saistīt jēdzienus veselā sistēmā, kura

atspoguļo pētījamā objekta objektīvo

sadalījumu un visu tā pušu vienību,
ir sākotnējā kustība no K. (ko dod

novērojums) uz A. Šādi izveidojas
jēdzieni, kas atspoguļo objekta atse-

višķas puses un īpašības, kuras pašas
ir izprotamas tikai tad, ja tās aplūko
kā veselā momentus, ko noteic tā

specifiskais saturs. Tāpēc jāatšķir K.

kā pētījamais priekšmets, kā pētījuma
izejas punkts (jutekliskais X ) un K.

kā pētījuma nobeigums, rezultāts, kā

zinātnisks jēdziens par objektu (ra-
cionālais X-).

Adekvāts (lat. adaequatus — pie-
līdzināts) — atbilstošs, vienlīdzīgs,
ekvivalents. Izziņas teorijā par A. at-

zīst attēlu, atziņu, kuri atbilst savam

oriģinālam — objektam un tāpēc ir

neapšaubāmi, ir objektīvas patiesības.

Jautājums par to, cik adekvāts, t. i.,

9Abstrakta identitāte Adekvāts



precīzs, dzijš un pilnīgs, ir objekta
atspoguļojums, ir saistīts ar problēmu

par relatīvās un absolūtās patiesības

savstarpējo attiecību un par izziņas

patiesuma kritēriju (sk. Patiesība).
Aditīvais un neaditīvais (lat. addi-

tivus — klāt liekams; burtiski — tāds,
kas dabūjams saskaitīšanas rezul-

tātā) — jēdzieni, kas atspoguļo tipus,
kādi ir savstarpējām attiecībām starp
veselo un tā sastāvdaļām (Dala un

veselais). Aditivitātes attiecību bieži

izsaka šādi: «veselais ir vienāds ar

daļu summu», neaditivitātes attiecību:

«veselais ir lielāks par daļu summu»

(superaditivitāte), «veselais ir mazāks

par daļu summu» (subaditivitāte).
Katram materiālam objektam ir A.

īpašības: piem., fizikālas sistēmas

masa ir vienāda ar sistēmas daļu
masu summu. Taču daudzas kompli-
cētu objektu īpašības ir N., t. i., tās

nav reducējamas uz daļu īpašībām.
Tā, piem., sab-bu raksturo vesela vir-

kne īpatnību, kuras nav iespējams iz-

skaidrot ar atsevišķu indivīdu īpašī-
bām. Metodoloģiskā plāksnē aditivi-

tātes princips saistīts ar iespēju
pilnīgi izskaidrot veselā īpašības, pa-

matojoties uz daļu īpašībām (vai ari

otrādi — izskaidrot daļu īpašības, pa-
matojoties uz veselā īpašībām), bet

neaditivitātes principi, šādu iespēju
izslēdzot, prasa citus pamatus veselā

īpašību (attiecīgi — daļu īpašību)
izskaidrošanai.

Adživika — viena no neortodoksā-

lajām senindiešu mācībām, kas nolie-

dza dvēseles pastāvēšanu. Sākumā A.

bija saistīta ar budismu un, iespējams,
bija pat tā paveids, jo pirmoreiz tā

pieminēta agrīnajos budistu kanonis-

kajos tekstos un arī senatnes budisti

kategoriski noliedza «dvēseles» jē-
dzienu. Par A. nodibinātāju pēc tra-

dīcijas uzskata prātnieku Markalidevu,
kas dzīvoja 6.—5. gs. p. m. ē. Pēc

viduslaiku vedantas traktātiem A. pa-
matā ir atomisma ideja, kas nosaka

citas šās mācības idejas un priekš-
status. Saskaņā ar A. mācību pastāv
četri atomu paveidi, no kuriem vei-

dojas četras dabas stihijas: zeme,

ūdens, uguns un gaiss; visi atomi ir

spējīgi savstarpēji savienoties. «Dzī-

vība» nav kaut kas atomārs, tā ir

tas, kas uztver, izzina atomu savie-

nojumus. Atomu paveidi un dzīve

veido piecas būtības, kas aptver visu

pastāvošo. Apziņa ir īpašs agregāts,
ko veido supersmalki atomi, kas

ietilpst «dzīves» konfigurācijā. Atomi

ir mūžīgi, nedalāmi, tos neviens nav

radījis, un tie ir neiznīcināmi. A. bija
reālistiska un pamatvilcienos materiā-

listiska mācība, kas bija pretstats sen-

indiešu reliģijām un brahmanisma

filozofijai (Indiešu filozofija). A. no-

liedza brahmanisma kannas, samsaras

un mokšas doktrīnas; šis noliegums
dažkārt pārvērtās ētiskā relatīvisma

sludināšanā.

Afekts (lat. affectus — garīgs saviļ-
ņojums) — spēcīgi, vētraini un sa-

mērā īslaicīgi atšķirībā no noskaņām

un kaislībām (Jūtas) cilvēka emocio-

nālie pārdzīvojumi: niknas dusmas,
šausmas v. tml. A-u pavada krasas

izteiksmīgas kustības (specifiska mī-

mika un žestikulācija) un balss reak-

cijas (raudas, kliegšana). Dažreiz tur-

pretim iestājas sastingums. A. pēc tā

ārējās izpausmes formas un dziļuma

daudzējādā ziņā ir atkarīgs no cilvēka

individuālajām īpatnībām, it īpaši no

viņa gribas disciplinētības, no augstā-
kās nervu darbības tipoloģiskām īpat-
nībām. A. stāvoklī cilvēks atrodas to

apstākļu varā, kas izraisījuši pārdzī-

vojumu («apziņas sašaurināšanās»),
un tādēļ tiek traucēta intelektuālo

procesu norise un vājinās kontrole pār

savu izturēšanos. A. pārvarēšana

prasa stipru gribas piepūli un vieglāk

panākama tā sākuma stadijā.
Aficēšana (lat. afficere — būt par

cēloni, ietekmēt) — Kanta termins,
kas apzīmē priekšmeta spēju iedarbo-

ties uz sajūtu orgāniem. A. jēdzienā
ietverts Kanta mācības materiālistis-

kais moments: Kants atzina, ka jutek-

liskie, uzskatāmie priekšstati rodas,
«lietām par sevi» iedarbojoties uz

sajūtu orgāniem. A. jēdziens runā

pretī transcendentālās apercepcijas jē-
dzienam Kanta sistēmā. Ar visu A.
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lietas tomēr, pēc Kanta mācības, pa-
liek neizzināmas. So jēdzienu kriti-

zēja neokantieši un visi tie, kas Kanta
mācību pārvērta konsekventā ideā-

lismā.

Agnosticisms (gr. a — ne, gnosis —

izziņa) — mācība, kas pilnīgi vai da-

ļēji noliedz pasaules izzināšanas

iespēju. Terminu «A.» ieviesis angļu
dabas pētnieks Hekslljs. Atsedzot A.

gnozeoloģiskās saknes, Ļeņins no-

rāda, ka agnostiķis nošķir būtību un

parādību, neiet tālāk par sajūtām. A.

kompromisa pozīcija noved tā pārstāv-

jus pie ideālisma. Radies kā skepti-
cisms sengr. filozofijā (Pirons), A.

ieguva savu klasisko veidu Jūma un

Kanta filozofijā. A. paveids ir hiero-

glifu teorija. A. plaši izplatījies mūsd.

buržuāziskajā filozofijā. Atmetot kan-

tisma «lietu par sevi», pragmatisma
un pozitīvisma pārstāvji mēģina pie-
rādīt, ka neesot iespējams izzināt pa-
sauli, kāda tā pastāv pati par sevi.

Buržuāziskās filozofijas A. izaug no

tieksmes ierobežot zinātni, atteikties

no loģiskās domāšanas, no dabas un

sevišķi sab-bas objektīvo likumu izzi-

nāšanas. Visnoteiktāk A-u atspēko
prakse, zinātniskais eksperiments un

materiālā ražošana. Ja cilvēki, izzinā-

juši kaut kādas parādības, apzināti
tās atveido, tad «neizzināmajai lietai

par sevi» nepaliek vietas.

Agripa — filozofs senajā Romā
(1.—2. gs.), vēlīnā skepticisma pār-
stāvis. Par viņa dzīvi nav nekas zi-

nāms. Viņam piedēvē piecus argumen-

tus (Tropus) pasaules neizzināmības

pamatošanai. A. tropi skar racionālās

izziņas problēmas un satur dialekti-

kas elementus, uz ko norādījis Ļeņins
(38. sēj., 277. lpp.).

Ahundovs Mirza Fatāli (1812—
78) — azerbaidžāņu rakstnieks, sa-

biedrisks darbinieks, apgaismotājs. A.

pasaules uzskats veidojās progresīvās
kr. sabiedriskās domas ietekmē. A. ir

materiālists, viņš atzīst tikai vienu —

materiālu substanci, kura ir pati savs

cēlonis un visu pasaulē sastopamo
procesu un parādību pamats. Izziņas
teorijā A. pamatojas uz pasaules izzi-

nāmības principu un aizstāv sensuā-

lisma viedokli. A. materiālisms savie-

nots ar ateismu: viņš kritizē islamu,
uzsver, ka ticība nav savienojama ar

zinātni, ka reliģijas loma sab-bas vēs-
turē ir reakcionāra. A. ir azerbaidžāņu
literatūras, dramaturģijas un teātra

pamatlicējs. Viņš bija īsts patriots,
tautu draudzības piekritējs, propagan-
dēja brālīgu, internacionālu attiecību

izveidošanu starp Aizkaukāza tautām

un kr. tautu. A. galvenais filozofis-

kais darbs: «Indiešu prinča Kemal-Ud-
Dovles trīs vēstules persiešu princim
un persiešu prinča atbilde uz tām».

Aijers Alfrēds (dz. 1910) — angļu
filozofs, neopozitlvisma pārstāvis, lo-

ģikas prof. Oksfordas univ. (kopš
1959). Kļuva pazīstams ar grāmatu
«Valoda, patiesība un loģika» (1936),
kurā propagandēja Vīnes pulciņa ide-

jas. Vēlākajos darbos («Empīriskās
izziņas pamati», 1940; «Domāšana un

nozīme», 1947; «Izziņas problēma»,
1956, v. c.) A. mazliet atkāpjas no

loģiskā pozitīvisma ortodoksālās for-

mas un atrodas stiprā lingvistiskās
filozofijas ietekmē. Šajos darbos viņš
no tā paša pozitīvistiskā viedokļa mē-

ģina izpētīt filozofijas problemātiku
(zināšanu neapšaubāmību, materiālo

objektu un «juteklisko datu» attiecību

utt.), analizējot attiecīgos jēdzienus,
ietverot tos «loģiski skaidrā» termino-

loģijā.
A ir A — sk. Identitātes likums.

Akcidence (lat. accidens — tas, kas

gadās) — lietas pārejoša, nebūtiska

īpašība atšķirībā no būtiskā, substan-

cionālā (Substance), šis termins pir-
moreiz sastopams Aristoteļa mācībā;

izplatījās sholastika un 17.—18. gs.

filozofijā.
Akosta (pareizāk: da Kosta) Uriels

(dz. starp 1585—90, m. 1640) — hol.

filozofs racionālists; dz. Portugālē;
mācījies Koimbras universitātē. 1614. g.

aizbēga uz Holandi; šeit no kristietī-

bas pārgāja jūdaismā. Drīz uzstājās

pret ebreju reliģisko dogmatiku, ap-
sūdzot farizejus (rabīnus) Mozus ticī-

bas mācības sagrozīšanā. 1623. g. sa-

rakstīja traktātu «Par cilvēka dvēseles
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mirstīgumu», kurā noliedza dvēseles

nemirstību un aizkāpa dzīvi. Savu uz-

skatu dēļ divreiz (1623 un 1633)
izslēgts no sinagogas. Izdarīja pašnā-

vību, neizturēdams rabīnu un hol. va-

ras orgānu vajāšanas. A. darbs «Cil-

vēka dzīves piemērs» satur oficiālās

reliģijas kritiku, kā ari cilvēkiem it

kā iedzimtā dabas likuma ideju; šis

likums vieno cilvēkus savstarpējā mī-

lestībā un ir pamats labā un Jaunā

atšķiršanai. A. idejas ietekmēja Spi-
nozu.

Aksioloģija (gr. axia — vērtība) —

filozofijas mācība par vērtību dabu.

A. radās buržuāziskajā filozofijā
19. gs. beigās — 20. gs. sākumā kā

mēģinājums atrisināt dažus sarežģī-
tus filozofijas jautājumus, kuri attie-

cas uz vispārīgo «vērtības problēmu».
Buržuāziskā filozofija pamatojas uz

pieņēmuma, ka šie jautājumi (dzīves

un vēstures jēga, izziņas ievirze un

pamats, cilvēka darbības galamērķis
un attaisnojums, attiecības starp per-
sonu un sab-bu.u. c.) nepakļaujas zi-

nātniskai analīzei. Sādi interpretējot
vērtības problēmu, visu var tikai cen-

sties uzminēt, un šī problēma tiek at-

zīta par īpašas, ārpus zinātnes esošas

izpētes sfēru, par savdabīgu pasaules
skatīšanas veidu. Vērtības parādības

pie tam tiek aplūkotas kā ārpus sociā-

lās dzīves pastāvoši fenomeni. Bur-

žuāzisko A. pārstāv trīs vērtības

teoriju veidi. Objektīvi ideālistiskās teo-

rijas (Neokantisms, Huserla fenome-

noloģijas piekritēji M. Sellers un

N. Hartmanis, Neotomisms, Intuitī-

visms) traktē vērtību kā nereālu bū-

tību ārpus telpas un laika. Subjektīvi
ideālistisko teoriju (Loģiskā pozitī-

visma, Emotīvisma, ētikā lietojamās

lingvistiskās analīzes, U. Erbana,
D. Prolla, K. Ljūisa v. c. afektīvi vo-

luntārās vērtības teorijas) piekritēji
aplūko vērtību vienīgi kā apziņas pa-
rādību un saskata tajā psiholoģiskās

noskaņas izpausmi, cilvēka subjektīvo

attieksmi pret viņa vērtētajiem objek-
tiem. Naturālistiskās vērtības teorijas

(Naturālisms ētikā, Intereses teorija,
Evolucionārā ētika, Kosmiskās teleo-

loģijas ētika) traktē to kā cilvēka da-

bisko prasību vai dabas likumu ko-

puma izpausmi. Marksistiskais vērtību

jēdziens principiāli atšķiras no bur-

žuāziskās A. «Vērtības problēma»
marksistiskajā izpratnē zaudē savu

universālismu. Aiz šās problēmas slēp-
jas daždažādi filozofijas jautājumi,
kurus risina zinātniski. Aksioloģiskais
aspekts kā tāds — vērtību dabas iz-

pēte — līdz ar to iegūst tikai relatīvi

patstāvīgu raksturu. Tālāk marksisms

aplūko vērtības kā specifiski sociālas

parādības, kā dažas sabiedrisko attie-

cību un sabiedriskās apziņas norma-

tīvas vērtēšanas aspekta izpausmes.
Šis aspekts atspoguļo apziņu saistībā

ar pasaules uzskatu, taču to pilnībā
neatsedz. Citiem vārdiem, pasaules uz-

skatu nevar reducēt uz vienu vai otru

pozīciju vērtību jautājumā. Tā, piem.,
marksistiskais pasaules uzskats, kas

gan dažkārt subjektīvi izpaužas nor-

matīvā ideālu, morālo vērtējumu utt.

veidā, savā pamatā ir zinātniska pa-
saules izpratne un sab-bas vērtēšana,
kura balstās uz vēstures likumu zināt-

nisko izpratni. Kopumā marksistiskā

vērtību teorija konsekventi pauž vēs-

turiskā materiālisma viedokli. Šās teo-

rijas izstrādāšana un buržuāziskās A.

kritika ir svarīgs zinātniskās materiā-

listiskās filozofijas uzdevums.

Aksioma (gr. axioma — pieņemts
atzinums) — kādas zinātniskas teori-

jas atzinums (izteikums), kurš, kon-

struējot šo teoriju aksiomātiski, tiek

pieņemts par sākotnēju, šajā teorijā
nepierādāmu un no kura (vai no kuru

kopuma) pēc tajā pieņemtiem izve-

duma noteikumiem tiek izvesti visi

pārējie šās teorijas atzinumi. Kopš
antīkās senatnes līdz pat 19. gs. vi-

dum A. tika uzskatīta par intuitīvi

acīm redzamiem vai apriori patiesiem
izteikumiem. Te netika ievērots, ka A.

ir radušās daudzu gadsimtu ilgā cil-

vēces praktiskās izzināšanas darbības

rezultātā. Ļeņins rakstīja, ka cilvēku

praktiskā darbība miljardiem reižu

likusi cilvēka apziņai atkārtot dažā-

das loģiskas figūras, līdz tās ieguva
A. nozīmi. Aksiomātiskās metodes
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mūsd. izpratnei nav vajadzīga A. ap-

riora evidence. Tām jāatbilst tikai vie-

nam nosacījumam: no tām un tikai

no tām ar pieņemto loģikas likumu

palīdzību jātiek izvestiem visiem pā-

rējiem dotās teorijas izteikumiem

(teorēmām). Jautājumu par tādā veidā

izvēlētu A. patiesumu pārbauda vai

nu citu zinātnisku teoriju ietvaros, vai

arī atrodot dotās sistēmas interpretā-

cijas (Interpretācija un modelis): ja
konstatē, ka formalizētās aksiomātis-

kās sistēmas interpretācija ir patiesa,

tas liecina par tajā pieņemto A. pa-
tiesumu (sal. Postulāts).

Aksiomātiskā metode — viens zināt-

nisko teoriju deduktīvās konstrukcijas
veids, kur 1) izvēlas zināmu dau-

dzumu bez pierādījuma pieņemamu
kādas teorijas apgalvojumu (ak-
siomu); 2) tanīs ietilpstošos jēdzie-

nus šās teorijas ietvaros atklāti ne-

definē; 3) fiksē šai teorijai izvešanas

un definēšanas kārtulas, kas ļauj at-

tiecīgi pāriet no vieniem apgalvoju-
miem uz citiem, kā arī ieviest šai

teorijā jaunus terminus (jēdzienus);
4) visus pārējos šās teorijas apgalvo-
jumus (Teorēmas) izved no 1., balsto-

ties uz 3. Pirmie priekšstati par A. m.

radās senajā Grieķijā (Aristotelis,

Eiklīds). Vēlāk tika' izdarīti mēģinā-
jumi aksiomātiski iztirzāt dažādas zi-

nātnes un filozofijas nozares (Ņūtons,
Spinoza v. c). Siem pētījumiem rak-

sturīga dotās teorijas (un tikai tās

vienas) konstrukcija pēc satura; pie
tam galv. vērība tika veltīta intuitīvi
acīm redzamu aksiomu izvēlei un de-

finīcijai. Sākot ar 19. gs. otro pusi,
sakara ar matemātikas pamatojumu
un matemātiskās loģikas problēmu in-

tensīvu izstrādāšanu aksiomātisko teo-

riju sāka uzskatīt par formālu sis-

tēmu, kas nodibina sakarības starp tās
elementiem (zīmēm) un apraksta jeb-
kuras tādu objektu kopas, kuri to ap-
mierina. Pie tam galv. vērību veltī

sistēmas nepretrunīguma, tās pilnī-
guma, aksiomu sistēmas neatkarības

utt. konstatēšanai (Aksiomātiskās teo-
rijas nepretrunīgums, Aksiomātiskās

teorijas pilnīgums, Aksiomu sistēmas

neatkarība). Tā kā zīmju sistēmas var

apskatīt vai nu neatkarīgi no satura,
kas tanīs var būt ietverts, vai arī to

ievērojot, izšķir sintaktiskās un seman-

tiskās aksiomātiskās sistēmas (tikai
semantiskās aksiomātiskās sistēmas

izsaka zinātnes atzinumus). Šis sa-

dalījums izraisīja nepieciešamību for-

mulēt galv. prasības, kas aksiomātis-

kajām sistēmām izvirzāmas, divās

plāksnēs: sintaktiskā un semantiskā

(aksiomu sintaktiskais un semantis-

kais nepretrunīgums, pilnīgums, neat-

karība utt.). Formalizēto aksiomātisko

sistēmu analīze lāva konstatēt, ka tām

piemīt principiāli ierobežojumi, no ku-

riem galvenais ir Gēdeļa pierādītā ne-

iespējamība pilnīgi aksiomatizēt pie-
tiekami attīstītas zinātnes teorijas
(piem., aritmētiku), un no tā izriet,
ka nav iespējams pilnīgi formalizēt

zinātni. Aksiomatizācija ir tikai viena

zinātnes atzinumu organizēšanas me-

tode. To parasti realizē pēc tam, kad

teorija pēc satura jau pietiekamā mērā

konstruēta, un tā noder, lai šo teo-

riju precīzāk izteiktu, starp citu, lai

no pieņemtām premisām stingri iz-

vestu visus secinājumus. Pēdējos 30—

40 gados lielu vērību veltī ne vien

matemātisko disciplīnu aksiomatizāci-

jai, bet arī noteiktu fizikas, bioloģijas,

lingvistikas v. c. nozaru aksiomatizā-

cijai. Pētījot dabas zinātnes (vispār
jebkuras nematemātiskās zinātnes), A.

metodi lieto hipotētiski deduktīvās me-

todes formā (sk. arī Formallzācija).
Aksiomātiskās teorijas nepretrunī-

gums — prasība, kuru izvirza aksio-

mātiski konstruētām (vispār formā-

lām) teorijām un saskaņā ar kuru do-

tās teorijas ietvaros nevar vienlaikus

dabūt kādu atzinumu un tā negāciju.
Attiecībā uz formalizētām aksiomatis-

kām teorijām izšķir sintaktisko un

semantisko nepretrunīgumu: teorija ir

sintaktiski nepretrunīga, ja tajā vien-

laikus nevar dabūt kādu atzinumu un

tā negāciju; teorija ir semantiski ne-

pretrunīga, ja tai ir vismaz viens mo-

delis, t. i., kāda objektu sfēra, kas

apmierina šo teoriju. Ja nav ievērota

A. t. n. prasība, ir iespējams pierādīt
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jebkuru spriedumu, un teorija zaudē

savu zinātnisko vērtību.

Aksiomātiskās teorijas pilnīgums —

prasība, kuru izvirza aksiomātiski

konstruētām teorijām un saskaņā ar

kuru dotajā aksiomātiskajā, formālajā
sistēmā ir jāpierāda (t. i., jāizved

no aksiomām) visi teorijas patiesie
atzinumi. Sakarā ar starpību starp
sintaktiskajām un semantiskajām ak-

siomātiskajām teorijām (Aksiomātiskā
metode) pilnīguma prasība diferencē-

jas; pirmām kārtām jāizšķir sintaktis-

kais pilnīgums vājā nozīmē (visi at-

zinumi, kas pieder pie kādas sistēmas,
ir tanī pierādāmi vai atspēkojami) un

stiprā nozīmē (pievienojot aksiomām

atzinumu, kas nav šai sistēmā pie-

rādāms, tā kļūst pretrunīga), seman-

tiskais pilnīgums attiecībā pret no-

teiktu modeli (katrs atzinums, kas do-

tajā modelī atbilst patiesam izteiku-

mam, ir šai sistēmā jāpierāda) utt.

Pietiekami bagātu aksiomātisku teo-

riju (piem., aritmētikas) pētīšanas

gaitā tika pierādīts (K. Gēdelis —

1931. g. un vēlākie rezultāti) to prin-
cipiālais nepilnīģums, t. i., tādu at-

zinumu esamība, kuri šo teoriju ietva-

ros nav ne pierādāmi, ne atspēkojami.
Tāpēc pilnīguma prasību nevar uz-

skatīt par pilnīgi obligātu sekmīgas

aksiomatizācijas noteikumu; nepilnī-
gām teorijām (kurām ir daudz da-

žādu interpretāciju) ir daudzveidīga
un plaša praktiska nozīme.

Aksiomu sistēmas neatkarība. Ja ne-

vienu aksiomu, kas atrodas kādas de-

duktīvas sistēmas pamatā, nevar da-

būt ar šās sistēmas izvešanas kārtu-

lām no pārējām aksiomām, tad tādu

aksiomu sistēmu sauc par neatkarīgu.
Pretējā gadījumā aksiomu sistēma ir

atkarīga. Eiklīda piektā postulāta ne-

atkarības noskaidrošana ģeometrijas
aksiomu sistēmā veicināja neeikllda

ģeometriju izveidošanu (Aksiomātiskā
metode).

Aktualizācija (lat. actualis — dar-

bīgs) — jēdziens, kas nozīmē esamī-

bas pārmaiņu. Sajā jēdzienā atsegta
tikai viena kustības puse: esamības

pāreja no iespējamības stāvokļa īste-

nības stāvoklī. A. izskaidrojums, kādu

deva Aristotelis un sholastika, neno-

vēršami izraisīja antidialektisko atziņu

par nekustīgu kustības avotu, kas ir

ārējs attiecībā pret esamību: par pa-
saules iekustinātāju, dievu. Ideju par
iespējamības pāreju īstenībā vispilnī-
gāk izteic materiālistiskās dialektikas

kategorijas (lespējamība un īstenība).
Akvīnas Toms (1225—74) — kātoju

teologs viduslaikos, dominikāņu mūks,
Alberta Lielā skolnieks, 1323. g. pa-
sludināts par svētu. A. T. objektīvi
ideālistiskā filozofija izveidojās, teo-

loģiski interpretējot Aristoteļa mācību,
pielāgojot aristotelismu kristietības

ticības mācībai. Pārstrādājot Aristo-

teļa filozofiju, A. T. no tās izmeta

materiālistiskās idejas un pastiprināja
ideālistiskos elementus (mācību par

nekustīgu pasaules iekustinātāju v.c).
A. T. filozofiju stipri ietekmēja arī

neoplatonisma mācības. Strīdā par

universālījām A. T. aizstāvēja «mē-

renā reālisma» viedokli (Viduslaiku

reālisms) un atzina trejāda veida uni-

versālijas: pastāvošas pirms atseviš-

ķajām lietām (dievišķajā prātā), pašās
lietās (kā vispārīgais atsevišķajā) un

pēc lietām (tās izzinošajā cilvēka

prātā). A. T. filozofijas pamatprin-
cips ir ticības un prāta harmonija;

viņš uzskatīja, ka prāts spēj racionāli

pierādīt dieva esamību un noraidīt

pret ticības patiesībām celtos iebildu-

mus. Visu pastāvošo A. T. ietver dieva

radītajā hierarhiskajā kārtībā. A. T.

mācība par esamības hierarhiju at-

spoguļoja baznīcas organizāciju feo-
dālisma laikmetā. Kopš 1879. g. A. T.

sholastiskā sistēma oficiāli tiek paslu-
dināta par «vienīgo patieso katoli-

cisma filozofiju», un antikomunisma

ideologi to izlieto cīņai pret marksis-

tisko zinātnisko pasaules uzskatu

(Neotomisms). A. T. galv. darbi:

«Grāmata pret pagāniem» (1261 —64),
«Summa Theologiae» (1265 —73).

Alberdi Huans Bautista (1810—
84) — Argentīnas valsts darbinieks,

rakstnieks, filozofs un sociologs. Viņa
darbs «Argentīnas republikas politis-
kās organizācijas pamati» (1852)
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ietekmējis Argentīnas valsts iekārtas

attīstību un ir likts valsts konstitūci-

jas pamatā. Ar savu grāmatu «Kara

noziegums» (uzrakstīta 1864.—70. g.

Paragvajas kara šausmu ietekmē) A.

kļuvis vēsturē pazīstams kā dedzīgs
kara atmaskotājs, miera un brālības

propagandētājs. Viņš pasludināja ag-
resīvos karus par noziegumu, kas pie-
līdzināms kriminālnoziegumam. Viņa
izpratni par karu ietekmējušas Gro-

cija idejas. A. uzskatu vājā vieta —

kara vērtēšana no tiesību un kristie-

tības morāles viedokļa.
Alberts Lielais (dz. starp 1193 un

1207, miris 1280) — vācu filozofs,
dabas pētnieks un teologs. Kopā ar

savu skolnieku Akvīnas Tomu cīnījās
pret aristotelisma iztulkošanu avero-

Isma garā un pret progresīvām sko-

lām sholastikā, izmantoja Aristoteļa
idejas vienotas filozofiski teoloģiskas
sistēmas izveidošanai. Bez tīri filozo-

fiskiem darbiem («Summa Theologiae»
v. c.) A. L. sarakstījis arī dabas-

zinātniskus traktātus, kuros līdzās bī-

beles nostāstiem un fantastiskām le-

ģendām sastopami arī tieši dabas no-

vērojumi.
Aleksanders Semjuels (1859—

1938) — angļu filozofs neoreālists,
ideālistiskās emerdžentās evolūcijas
teorijas nodibinātājs. Par pasaules
sākotnējo materiālu uzskatīja telpu un

laiku, identificējot to ar kustību. No

šādas telpas un laika neparedzamu
kvalitatīvu lēcienu rezultātā pakāpe-
niski rodas matērija, dzīvība, psihe,
«trešās īpašības» (vērtības), «eņģeļi»,
dievs. Emerdžento evolūciju virza

ideāls impulss, kas uztverts kā tiek-

šanās pēc jaunā. A. uzskati ir pret-
runā ar mūsdienu zinātni. Galv. darbs:

«Telpa, laiks un dievība» (1920).
Aleksandrijas skola — antīkās filo-

zofijas virziens (1. gs. p. m. ē. —

6. m. ē. gs.) — zinātniskajā literatūrā

tiek izprasta divējādi. No vienas pu-
ses, tā ir Aleksandrijas Filona jū-
daistiskā filozofija; viņš dzīvoja
Ēģiptē Aleksandrijā (dibinājis Maķe-
donijas Aleksandrs) 1. gs. p. m. ē.
un bībeli interpretēja ar stoiskā pla-

tonisma metodēm. Stoiskais plato-
nisms esamības pamatā lika Platona

idejas, bet interpretēja tās kā radošu

uguni, kas plūst pa visu pasauli un

rada tajā visu dzīvo un nedzīvo. Sto-

iskais platonisms stipri ietekmēja arī

visu agrīno kristietības teoloģiju, kas

vēl neprata lietot tīri monoteistiskas

metodes. Sā domāšanas veida pār-
stāvji bija Origens un Kliments, kas

arī bija saistīti ar Aleksandriju. No
otras puses, A. s. izprotot plašāk, pie
A. s. pieskaita tiklab pagānisko neo-

pitagorismu un pirmo gadsimtu eklek-

tiskās skolas, kā arī visu neoplato-

nismu, kaut gan tas bija sastopams
gan Romā, gan Sīrijā, gan Pergamā,

gan pašā Aleksandrijā, turklāt tiklab

pagāniskā, kā arī kristīgā veidā. Pa-

reizāk ir ar A. s. saprast Filona un

2. un 3. gs. Aleksandrijas kristīgo do-

mātāju filozofisko skolu.

Algoritms — viens no matemātikas

un loģikas pamatjēdzieniem. Termins

«A.» radies no Horezmas matemātiķa
al-Horezmi (9. gs.) vārda latīniskās

transliterācijas. Ar A. saprot precīzu
priekšrakstu, kā noteiktā kārtībā jā-
izpilda zināma operāciju sistēma, kas

dod atrisinājumu visiem dotā tipa uz-

devumiem. Vienkāršākie A. piemēri ir

saskaitīšanas, atņemšanas, reizināša-

nas un dalīšanas aritmētiskās kārtu-

las, kvadrātsaknes izvilkšanas kārtula,

paņēmiens, kā atrast lielāko kopīgo
dalītāju jebkuriem diviem naturāliem

skaitļiem, v. c. Būtībā ar A. mēs

sastopamies vienmēr, kad spējam kādu

uzdevumu atrisināt vispārīgā veidā,
t. i., veselai šā uzdevuma variējamo
noteikumu klasei. Tā kā A. kā priekš-
rakstu sistēmai ir formāls raksturs,

tad, balstoties uz to, vienmēr var iz-

strādāt darbību programmu skaitļo-
šanas mašīnai un atrisināt uzdevumu

ar mašīnu. Atrisinājuma A. noskaid-

rošana plašai uzdevumu sfērai un A.

teorijas ' izstrādāšana sevišķi nepiecie-
šama kļūst sakarā ar skaitļošanas
tehnikas un kibernētikas attīstību.

AI-Kindi (ap 800—879) — arābu

filozofs, astrologs, matemātiķis un

ārsts, arābu aristoteliskās filozofijas
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nodibinātājs, ieguvis «arābu filozofa»

goda nosaukumu. A.-K. sarakstījis ko-

mentārus Aristoteļa darbiem («Orga-
nons» v. c.) un vairākus darbus par
metafiziku. Viņa pasaules uzskata pa-

matā ir vispārējās cēloņsakarības

princips, no kura izriet, ka ikviena

lieta, ja tā ir līdz galam izprasta,
dod iespēju kā spogulī ieraudzīt tajā
visu pasauli. Ortodoksālie korāna aiz-

stāvji uzskatīja A.-K- par ķeceri. No

daudzajiem A.-K. darbiem saglabāju-
šies tikai nelieli fragmenti.

Alķīmija — tā sauca ķīmiju līdz

tās attīstības zinātniskajam periodam.
A. radās senajā Ēģiptē. Partikula «al»

liecina par tās izplatību arābu vidū.

Alķīmiķi mēģināja pārvērst vienkāršos

metālus par zeltu un sudrabu ar fan-

tastiska «filozofu akmens» palīdzību.

Viņi centās atklāt arī «dzīvības elik-

sīru», kam būtu jādod cilvēkiem mū-

žīga jaunība. Vispazīstamākie alķīmiķi

bija R. Bekons, Paracelzs, Johans Ba-

tists van Helmonts un Johans Frid-

rihs Helvēciuss (17. gs.). Alķīmiķu
darbība veicināja eksperimentālā ma-

teriāla uzkrāšanu, un tas bija ne-

pieciešams nosacījums, lai ķīmija va-

rētu kļūt par patstāvīgu zinātni.

Aloģisms (gr. a — ne, logos — sa-

prāts) — loģiskās domāšanas kā pa-
tiesības izzināšanas līdzekļa nolie-

gums; intuīcijas, ticības, atklāsmes

pretstatīšana loģikai. Reakcionārie

filozofi A. izmanto, lai attaisnotu ira-

cionālismu, misticismu un fideismu.

A. mācību atspēko visa cilvēces sa-

biedriskā prakse un zinātnes vēsture.

Alternatīva (lat. alter — viens no

diviem) — nepieciešamība izvēlēties

starp divām vai vairākām iespējām,
kas viena otru izslēdz.

Altruisms (lat. alter — cits, otrs) —

tikumisks princips, nesavtīga kalpo-
šana citiem cilvēkiem, gatavība ziedot

to labklājības dēļ personiskās intere-

ses; pretstats egoismam. Filozofijā
terminu «A.» ieviesis 0. Konts. Buržuā-

ziskajā ētikā A. jēdziens parasti saplūst
ar reliģiskajām morāles mācībām par
tuvākā mīlestību, visa piedošanu v. tml.,

kuras kalpo kapitālisma egoistiskās
ekspluatatoriskās būtības noslēpšanai.
Pretruna starp A. un egoismu, kura

nav atrisināma kapitālisma apstākļos,
izzūd tikai pēc sociālo antagonismu
likvidēšanas, kad vairs nav nekādas

vajadzības arī pēc A. principa. So-

ciālisma apstākļos A. jēdziens saglabā
savu nozīmi, vienīgi raksturojot šauri

personiskas cilvēku attiecības, bet sa-

biedrisko attiecību sfērā ir spēkā jau-
nās, komunistiskās morāles principi
(Kolektīvisms, sadarbība un savstar-

pēja palīdzība, sabiedriskā pienākuma
apziņa v. tml.).

Amfibolija (gr. amphibolia — div-

domīgums) — loģiska kļūda, kas ro-

das no neskaidras vai daudznozīmī-

gas gramatiskas konstrukcijas, it

īpaši, kad vienā un tai pašā sprie-
dumā kādu teikumu vai izteicienu

lieto dažādās nozīmēs. A. atšķiras no

homonīmijas, kur kļūdas pamatā ir

atsevišķu vārdu divdomīgums. Lai

konstatētu un izskaustu no domāša-

nas A. un homonīmiju, jāprecizē sprie-
dumos lietojamo vārdu, gramatisko
konstrukciju un teikumu jēga.

Amorālisms (gr. a — ne, lat. mo-

ralis — morālisks) — jebkuras morā-

les noliegšana, apzināta atteikšanās

no morāles likumiem, pretenzija no-

stāties «viņpus laba un ļauna» (Nīče),

egoisma, necilvēciskuma, sirdsapziņas
un goda nicināšanas «filozofiskais pa-
matojums», ko sludina visciniskākie

buržuāzijas apoloģēti.
Anaksagors no Klazomenām (Maz-

āzijā) (ap 500—428 p. m. ē.) —

sengr. filozofs, nekonsekvents materiā-

lists, vergturu demokrātijas ideologs.
Apsūdzēts bezdievībā un notiesāts uz

nāvi, A. izglābās, atstājot Atēnas. At-

zina kvalitatīvi bezgalīgi daudzveidī-

gus matērijas pirmelementus («lietu

sēklas»), kas vēlāk nosaukti par
homeomērijām, no kuru dažādām kom-

binācijām veidojoties visas eksistējo-
šās lietas. Par virzošo spēku, kas

nosaka elementāro daļiņu savienoša-

nos un nodalīšanos, A. uzskatīja
«nāsu» (prātu), ko viņš iedomājās ka

ļoti vieglu un smalku vielu. A. kos-
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mogonija debesu ķermeņu sistēmas iz-

celšanos no pirmatnējā vielu haosa

izskaidro ar šo vielu virpuļveida kus-

tību.

Anaksimandrs no Milētas (ap 610—

546 p. m. ē.) — sengr. filozofs ma-

teriālists, stihisks dialektiķis, Talesa

skolnieks. Sarakstījis pirmo filozofisko

darbu Grieķijā «Par dabu» (līdz mūsu

dienām nav saglabājies). A. ieviesa

visa pastāvošā pirmsākuma jēdzienu —

«arhē» («princips») un par šādu pirm-
sākumu uzskatīja apeironu. Pēc A.

kosmoloģijas teorijas Visuma centrā

atrodas Zeme, kurai ir plakana cilin-

dra forma. Ap Zemi griežas trīs de-

besu gredzeni: saules, mēness un

zvaigžņu gredzens. A. pirmais vēs-

turē izteica evolūcijas ideju: cilvēks,

tāpat kā citas dzīvās būtnes, cēlies

no zivs.

Anaksimens no Milētas (ap 588—

525 p. m. ē.) — sengr. filozofs ma-

teriālists, stihisks dialektiķis, Anaksi-

mandra skolnieks. Saskaņā ar viņa
mācību viss pastāvošais cēlies no

pirmmatērijas — gaisa un atgriežas

tajā. Gaiss ir bezgalīgs, mūžīgs un

kustīgs. Sabiezējot tas veido vispirms
mākoņus, tad ūdeni un, beidzot, zemi
un akmeņus, bet, kļūstot retāks, —

pārvēršas ugunī. Seit redzama ideja,
ka kvantitāte pāriet kvalitātē. Gaiss

aptver visu: tas ir tiklab dvēsele, kā
arī vispārējā vide Visuma bezgalīga-
jām pasaulēm. A. mācīja, ka zvaig-
znes ir uguns, taču mēs nesajūtam to

siltumu, jo tās atrodas ļoti tālu (pēc
Anaksimandra uzskata, zvaigznes at-

rodas tuvāk nekā planētas). A. diez-

gan pareizi izskaidroja Saules un Mē-
ness aptumsumus.

Analītiskā filozofija — plaši izpla-
tīts un visai neviengabalains virziens
mūsd. buržuāziskajā filozofijā. Tas
apvieno dažādus grupējumus, strāvas
un atsevišķus filozofus, kuri par filo-

zofijas uzdevumu uzskata valodas
analīzi, lai noskaidrotu par filozofis-
kām tradicionāli atzītu problēmu sa-

turu. Pieņemts, ka analīzei neprecīzais
problēmas formulējums valodā jāaiz-
stāj ar tādu formulējumu, kas parā-

dītu problēmas patieso būtību. Sajā
gadījumā var izrādīties, ka problēma
ir nepareizi izvirzīta «pseidoproblēma»
vai arī ir saistīta ar vienu vai otru

valodas formu lietojumu, vai arī, bei-

dzot, ka tai nav sakara ar filozofiju
un ka tā risināma ar speciālo zinātņu
līdzekļiem. A. f. ir izplatīta galveno-
kārt ASV un Anglijā, atsevišķi tās

pārstāvji un grupas sastopami Skan-

dināvijas zemēs, Austrālijā un citur.

Anglijā A. f. dominējošā forma ir

lingvistiskā filozofija. ASV bez vairā-

kiem filozofiem, kas ir tuvi lingvistis-
kajai filozofijai, A. f. pārstāv loģiskā
empīrisma piekritēji (R. Ķarnaps,
G. Feigls v. c.) un neopragmatisma
pārstāvji (V. Kvains, N. Gudmens,
M. Vaits). ASV darbojas arī vairāki

neatkarīgi analītiķi, kas nepieslienas
nevienam noteiktam virzienam (V. Se-

larss v. c). Visumā A. f., spriežot pēc
tās izejas pozīcijām, atzīstama par
neopozitīvisma līnijas turpinājumu
mūsd. buržuāziskajā filozofijā. A. f.

piekritēju vairākumam raksturīga sma-

gumpunkta pārcelšana no vispārīgiem
filozofijas jautājumiem uz konkrētiem

valodas analīzes līdzekļiem un for-

mām. Te izšķiramas divas galv. pie-
ejas: 1) tādu mākslīgu valodu «mo-

deļu» konstruēšana, kuru loģiskā
struktūra ir skaidri fiksēta (loģiskais

empīrisms, neopragmatisti, vairāki «ne-

atkarīgie» analītiķi). Sie pētījumi bal-

stās uz mūsd. formālo loģiku; 2) vēs-

turiski izveidojušos dabisko valodu

pētīšana, lai izdibinātu valodas izteik-

smju lietojuma nianses un īpatnības

un tādējādi veicinātu filozofijas pro-
blēmu labāku noskaidrošanu (lingvis-
tiskā filozofija). A. f. laupa filozofijai
tās kā pasaules uzskata nozīmi, redu-

cējot to uz metafilozofiju, t. i., uz

filozofijas problemātikas lingvistiskās
izteikšanas formu un veidu analīzi,
vai arī vispār aizstāj filozofiju ar

pētījumiem loģikā vai lingvistikā.
Analīze un sintēze (gr. analysis —

sadalīšana, synthesis — savieno-

šana) — pašā vispārīgākajā no-

zīmē
— procesi, kuros veselais domās

vai faktiski tiek sadalīts sastāvdaļās
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un tiek sastādīts no sastāvdaļām. A.

v. s-ei ir svarīga loma izziņas pro-

cesā, un tās notiek visās izziņas pro-
cesa pakāpēs. A. v. s. procesu centrs

ir galvas smadzeņu lielo pusložu ga-

roza. Taču analīzes un sintēzes pro-

cesi rodas un notiek tikai sabiedriskās

ražošanas prakses gaitā un uz šās

prakses pamata. Domāšanas operāci-

jās A. v. s. ir loģiski domāšanas pa-

ņēmieni, kuri tiek veikti ar abstraktu

jēdzienu palīdzību un ir cieši saistīti

ar citām domāšanas operācijām —

abstrahēšanu, vispārināšanu utt. Lo-

ģiskā A. ir process, kurā pētījamais
objekts domās tiek sadalīts sastāv-

daļās, tā ir metode jaunu zināšanu

iegūšanai. Atkarībā no pētījamā ob-

jekta rakstura A. parādās dažādās

formās. Lai vispusīgi izzinātu pētī-
jamo objektu, tā A. jābūt daudzpusī-

gai. Sadalot veselo sastāvdaļās, iespē-
jams noskaidrot pētījamā objekta uz-

būvi, tā struktūru; sadalot komplicētu

parādību vienkāršākos elementos,

iespējams nošķirt būtisko no nebū-

tiskā, komplicēto reducēt uz vienkāršo;
viena no A. formām ir priekšmetu un

parādību klasifikācija. Attīstības pro-
cesa A. dod iespēju izdalīt tajā da-

žādus posmus un pretrunīgas tenden-

ces utt. A. procesā domāšana iet no

komplicētā uz vienkāršo, no nejaušā
uz nepieciešamo, no daudzveidības uz

identitāti un vienību. A. mērķis ir iz-

zināt daļas kā komplicēta veselā ele-

mentus. Tomēr A. procesā tiek izda-

līta būtība, kas vēl nav saistīta ar

tās konkrētajām izpausmes formām;

vienība, kas paliek abstrakta, vēl nav

atsegta kā vienība daudzveidībā. S.

turpretī ir ar A. izdalīto dalu, īpa-
šību, attiecību apvienošana vienā ve-

selumā. ledama no identiskā, būtiskā

uz atšķirību un daudzveidību, S. sa-

vieno vispārīgo un atsevišķo, vienību

un daudzveidību dzīvā konkrētā ve-

selumā. S. papildina analīzi un ir ar

to nešķirami vienota. A. v. s. dialek-

tiski materiālistiskajai izpratnei pre-
tējs ir ideālistiskais uzskats, kas tās

saprot tikai kā domāšanas paņēmie-
nus, kuri nav saistīti ar objektīvo pa-

sauli un cilvēku praksi, kā arī A. v. s.

metafiziskā nošķiršana un pretstatī-
šana, absolutizējot vienu no šiem di-

viem procesiem. Filozofijas vēsturē

A. v. s. pretstatīšana ir saistīta ar

analītisko metodi, kas 17.—18. gs. iz-

veidojās dabas zinātnēs un klasiskajā
buržuāziskajā politiskajā ekonomijā.
Nomainīdama spekulatīvās konstrukci-

jas ar empīrisku īstenības pētīšanu, šī

metode tolaik bija progresīva. Bet šās

metodes nozīmes pārspīlēšana izziņas

procesā palīdzēja nostiprināties meta-

fizikai ar tai raksturīgo paņēmienu —

aplūkot parādības diferencēti, nošķirti
un statiski. Zinātnes tālākā attīstība

parādīja, ka analītiskā metode ir vēs-

turisks priekšnoteikums ar to cieši

saistītajai sintētiskajai metodei. Izzi-

ņas procesā abas šīs metodes, ja tās

netiek izmantotas vienpusīgi, parādās
kā savstarpēji nosacīti loģiski procesi,
kas pakļauti dialektiskās metodes vis-

pārīgajām prasībām.
Analogs (gr. analogos — atbil-

stošs) — izziņas teorijas termins, kas

apzīmē ideālu objektu (jēdzienu, teo-

riju, pētīšanas metodi utt.), kurš adek-

vāti atspoguļo kādu materiālu priekš-

metu, procesu, likumsakarību. «Dabas

dialektikā» Engelss izsakās, ka dabas

zinātnēm (šie Engelsa vārdi pilnīgi
attiecas arī uz sociālajām un vēstures

zinātnēm) dialektika ir vissvarīgākā
domāšanas forma, «jo tikai tā ir ana-

loga un līdz ar to izskaidrošanas me-

tode dabā notiekošajiem attīstības pro-

cesiem ...» (Engelss, Dabas dialektika,
1952, 27. lpp.). Ar terminu «A.» mūsd.

filozofiskajā literatūrā apzīmē arī ma-

teriālu objektu (ieskaitot dažādus cil-

vēku materiālās darbības veidus), kas

ir reāls pamats kādai teorijai, gnozeo-

loģijas vai loģikas likumam. Tā, piem.,

pašas vispārējākās un parastākās lietu

attiecības ir objektīvais pamats (A.)
spriedumiem, slēdzieniem v. c. domā-

šanas formām. Atrodot A., mēs nosa-

kām vienas vai otras ideālas parādī-
bas ģenēzes faktu, un tas ir loti sva-

rīgi cīņā ar dažādām ideālisma for-

mām. Lai noskaidrotu metodoloģijas
likuma, loģikas likuma utt. specifiku,
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vispirms nepieciešams vispusīgi ana-

lizēt to funkcijas noteiktā zināšanu

sistēmā. A. jēdziens tiek konkretizēts,

aplūkojot atspogujošanas un modelē-

šanas problēmu. (Sk. ari Izomorfisms
un homomorfisms.)

Analoģija (gr. analogia — atbil-

stība) — līdzības konstatēšana dažās

neidentisku objektu pazīmēs, īpašībās

un attiecībās; slēdziens pēc A. ir seci-

nājumi, ko izdara uz šādas līdzības

pamata. Parastā A. slēdzienu shēma:

objektam B ir pazīmes a, b, c, d, c;

objektam C ir pazīmes b, c, d, c; tā-

tad objektam C, iespējams, ir arī pa-
zīme a. Zinātnes attīstības agrīnajos

posmos A. aizstāj sistemātisku novē-

rošanu un eksperimentu, tās secinā-

jumi dibinās uz ārēju un mazāk sva-

rīgu pazīmju līdzību. Tā radusies lie-

lākā daļa senatnes natūrfilozofisko

teoriju. Turpmākajā attīstības gaitā A.

zaudē izskaidrošanas līdzekļa nozīmi,
bet tai paliek nozīme kā kompasam,
kas uzrāda problēmas. Tā, piem., Hei-

genss, novērodams A. gaismas un ska-

ņas īpašībās, nāca uz domām, ka gais-
mai ir viļņu daba; Maksvels šo seci-

nājumu attiecināja uz elektromagnē-
tisko lauku. Pašai par sevi vien A.

nav pierādījuma spēka, jo tās secinā-

jumi ir varbūtīgi. Tāpēc A. jāizmanto
vienoti ar citām izziņas formām. Lai

palielinātu A. slēdzienu patiesuma var-

būtību, jāievēro šādas prasības: 1. A.

jādibinās uz salīdzināmo objektu bū-

tiskām pazīmēm un uz iespējami lie-

lāka skaita kopīgo īpašību. 2. Saka-

ram starp secināmo pazīmi un objek-
tos konstatētajām kopīgajām pazīmēm
jābūt pēc iespējas ciešākam. 3. A. uz-

devums ir konstatēt objektu atbilstību

tikai kādā noteiktā sakarībā, bet ne

visās nozīmēs. 4. Tā kā A. tiešais

mērķis ir konstatēt objektu līdzību, tā

tikai norāda atšķirības un ir jāpa-
pildina ar šo atšķirību pētīšanu. Mūsd.

zinātnē A. plaši izmanto t. s. līdzības

teorijā, kas vajadzīga modelēšanai.
Vadīšanas praksē un zinātniskos pē-
tījumos plaši lieto analogas modelē-
jošas iekārtas.

Anarhisms (gr. anarchia — vadības

trūkums, bezvaldība) — sīkburžuā-

ziska sabiedriski politiska strāva, kas

izturas naidīgi pret jebkuru varu un

valsti, arī pret proletariāta diktatūru,
sīkā privātīpašuma un sīkās zemnieku

saimniecības intereses nostādīdama

pretī sabiedrības progresam, kas bal-

stās uz lielražošanu. A. filozofiskais

pamats ir individuālisms, subjektī-
visms, voluntārisms. A. rašanās sais-

tīta ar Smita (Stirnera), Prudona un

Bakuņina vārdu, kuru utopiskās teo-

rijas savos darbos kritizēja Markss

un Engelss. A. 19. gs. bija izplatīts
Francija, Itālijā un Spānijā. A. iero-

bežojas ar vispārīgām frāzēm pret
ekspluatāciju, tas neizprot ekspluatā-
cijas cēloņus, neizprot šķiru cīņu kā

sociālisma realizēšanas radošo spēku.
Politiskās cīņas anarhistiskā noliegša-
na un neatzīšana, ka proletariātam jā-
iekaro vara, objektīvi kalpo strādnieku

šķiras pakļaušanai buržuāzijas politi-
kai. Ļoti būtisks jautājums cīņā pret
A. ir jautājums par revolūcijas at-

tieksmi pret valsti un jautājums par
valsti vispār. Anarhisti prasa nekavē-

joties iznīcināt valsti, neatzīst iespēju
izmantot buržuāzisko valsti, lai saga-
tavotu proletariātu revolūcijai, un no-

liedz proletariāta diktatūru kā sab-bas

sociālistiskās pārveidošanas ieroci. Pēc

1917. g. A. Krievijā pārvērtās par
kontrrevolucionāru strāvu. Mūsdienās

A. ir zināma ietekme Spānijā, Itālijā
un Latīņamerikā.

A nav ne-A — sk. Pretrunas likums.

Anihilācija (lat. nihil — nekas) —

burtiski: pārvēršana par neko, iznīci-

nāšana; fizikā — process, kurā daļi-

ņas un antidaļiņas pārvēršas citās

daļiņās. Labi izpētīta ir 1930. g. pirmo
reizi novērotā elektrona un pozitrona

A.; tiem saduroties, rodas fotonu emi-

sija. Eksistē arī apgrieztais process.

Pazīstama ir arī nuklona (protona,

neitrona), un antinuklona (antipro-
tona, antineitrona), hiperona un anti-

hiperona A. Termins «A.» nav precīzs,

jo, daļiņai un antidaļiņai saduroties,

nenotiek to pārvēršanās «par neko».

Kā parādīts Vavilova, Zollo-Kirl v. c.

darbos, šo procesu raksturo viena ma-
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teriālās kustības veida pārvēršanās

citā, un to var zinātniski izskaidrot,

pamatojoties uz matērijas un kustības

vienības principu. A. procesā saglabā-

jas daļiņu sistēmas kopīgā masa,

enerģija, impulss, lādiņš un kustības

daudzuma moments. A. atklāšanai ir

liela filozofiska nozīme: tā apstiprina
matērijas kustības formu bezgalīgo
daudzveidību un savstarpējo pārvēr-

šanos, atspēko ideālistiskos izdomāju-
mus par «matērijas izzušanu» un

«enerģijas materializāciju», kā ari me-

tafizisko uzskatu par matērijas mū-

žīgo un nemainīgo primāro elementu

eksistenci.

Animisms (lat. anima — gars, dvē-

sele) — ticība dvēselei un gariem,
kas ietekmējot dzīvnieku un cilvēku

dzīvi, apkārtējos priekšmetus un parā-
dības. Animistiskie priekšstati radās

pirmatnējā sab-bā. Pirmatnējiem cil-

vēkiem šķita, ka lietām, augiem un

dzīvniekiem ir dvēsele. Galv. cēlonis,

kāpēc radās A., bija ārkārtīgi zemais

ražošanas spēku attīstības līmenis un

līdz ar to cilvēka niecīgās zināšanas,

nespēja pretoties stihiskajiem dabas

spēkiem, kas šķita neizprotami, noslē-

pumaini. Zināmā attīstības pakāpē
sab-ba šos spēkus personificēja un tā-

dējādi it kā savaldīja. Animistiskie

priekšstati bija vēlāko reliģisko ticē-

jumu pamats; principā A. piemīt jeb-
kurai reliģijai.

Anselms no Kenterberijas (1033—

1109) — viduslaiku teologs un filo-

zofs, agrīnās sholastikas pārstāvis.
A. apgalvoja, ka ticībai jābūt pirms
zināšanām: vajag «ticēt, lai saprastu»;
tomēr ticība var būt «racionāli» pa-
matota. Strīdā par universālijām pār-
stāvēja galējo reālismu (Viduslaiku

reālisms). Attīstīja t. s. ontoloģisko
dieva esamības pierādījumu. Būdams

arhibīskaps, neatlaidīgi rūpējās par

katoļu baznīcas ietekmes palielinā-
šanu.

Antagonistiskās un neantagonistis-
kās pretrunas (gr. antagonistēs —

pretinieks) — galv. veidi, tipi pret-

runām, kādas raksturīgas sab-bas at-

tīstībai dažādos vēsturiskos apstākļos.

A. p. ir ekspluatatoru sab-bas sabied-

riskajām attiecībām specifiskas pret-
runas, kas pamatojas uz naidīgu
šķiru, sociālu grupu un spēku nesa-

mierināmām interesēm. A. p. tiek at-

risinātas ar revolucionāru šķiru cīņu
un sociālu revolūciju, kas maina at-

tiecīgo sabiedrisko iekārtu. A. p. rak-

sturīga īpatnība ir tāda, ka savas

attīstības procesā tās saasinās, padzi-
ļinās un cīņa starp tām nonāk līdz

asam konfliktam. Sā konflikta atrisi-

nāšanas formas nosaka cīņas konkrē-

tie vēsturiskie apstākļi. A. p. spilgts
piemērs ir pretrunas starp buržuāziju
un proletariātu kapitālistiskajā sab-bā,
kā ari pretrunas starp imperiālistis-
kām valstīm, to avots ir kapitālistisko
valstu cīņa par tirgiem un ietekmes

sfērām, konkurence. Lai gan šīs pret-
runas nav šķiriskas un tāpēc ir mazāk

stipras un asas nekā antagonisms
starp proletariātu un buržuāziju, tās

izraisa vardarbīgu cīņu starp dažādu

zemju imperiālistiem, šajās pretrunās
slēpjas cēloņi imperiālistiskiem kariem

par pasaules pārdalīšanu, par reali-

zācijas tirgiem v. tml. N. p. pauž
pretrunas starp šķirām, kas nav naidī-

gas; tās ir tādu šķiru vai sociālu

grupu pretrunas, kurām ir kopīgas
galvenās intereses. Šo pretrunu rak-

sturīga īpatnība ir tā, ka attīstoties

tās nepārvēršas obligāti naidīgā pret-
statā un cīņa starp tām nenonāk līdz

konfliktam. Par šādu pretrunu pie-
mēru var noderēt pretrunas starp so-

ciālisma iemiesotāju — strādnieku

šķiru un zemniecību kā sīkīpašnieku

šķiru. N. p. tiek pārvarētas, pakāpe-
niski un plānveidīgi pārveidojot eko-

nomiskos, sociālos v. c. apstākļus, kas

šīs pretrunas izraisa. N. p., tāpat kā

jebkuras citas, tiek pārvarētas arī ar

jaunā cīņu pret veco, progresīvā —

pret atpalikušo, revolucionārā — pret
konservatīvo. Līdz ar pretrunu rak-

stura un satura mainīšanos mainās

tikai to atrisināšanas formas. Bet

pretruna kā attīstības likumsakarība

neizzūd arī sociālisma apstākļos. «An-

tagonisms un pretruna,» rakstīja
Ļeņins, «nebūt nav viens un tas pats.
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Pirmais sociālisma apstākļos izzudīs,

otrais paliks.» (Ļeņina Rakstu un

mat. krāj. XI, 1929, 357. lpp.)
Antecedents un konsekvents — sk.

Implikācija.
Anticipācija (lat. anticipo — ņemu

papriekš) — paredzējums, iepriekš iz-

veidots priekšstats par kaut ko. A.

ideja sastopama jau pie stoiķiem un

epikūriešiem; tā apzīmē vispārīgu
priekšstatu, kas rodas apziņā vēl

pirms konkrētu atsevišķu lietu uztve-

res, tieši no logosa. Kantam uztveres

A. parādās kā princips, kas formāli,

apriori nosaka jebkādu pieredzi.
Mūsd. filozofijā terminu «A.» lieto,

runājot par iespējamās pieredzes pa-
redzējumu, par varbūtējiem pētījuma
rezultātiem, un saista to ar kategori-
jas «mērķis», «zinātniskā paredzē-
šana» pētīšanu. Psiholoģijā A. izpau-
žas tad, kad organisms gaida zināmu

situāciju, ieņemot kādu pozu vai iz-
darot kādu kustību, arī tad, kad cil-

vēkam ir priekšstats par savas darbī-

bas rezultātiem jau pirms tās realizē-

šanas. Loģikā A. nozīmē, ka kādu

premisu, kuru domāts pamatot turp-
māk, uz laiku pieņem par pierādītu.

Antidaļiņas — materiālās daļiņas,
kuru eksistenci paredzēja relatīvistiskā

kvantu teorija (Diraks, 1928) un ku-

ras atklāja kosmiskajos staros (anti-
elektrons, t. i., pozitrons, 1932), bet

pēc tam dabūja paātrinātājos (anti-
protons un antineitrons, 1955). Kon-
statēts, ka katrai parastai «elementā-

rajai» daļiņai atbilst A., kas atšķiras
ar pretēju lādiņa zīmi vai citām īpa-
šībām. Šeit parādās matērijas un Vi-
suma struktūras dialektiski pretrunīgā
daba. Pāra daļiņa—antidaļiņa speci-
fika izpaužas to spējā anihilēt vienai
otru (Anihilācija), t. i., pārvērsties ci-

tos kvalitatīvi atšķirīgos matērijas vei-

dos. Fakts, ka mūsu apkārtējā Visuma

daļā dominē parastās daļiņas, vēl nav

apmierinoši izskaidrots.
«Anti-Dīrings» — nosaukums, ar

kādu iegājusi vēsturē F. Engelsa grā-
mata «Eižena Dīringa kunga izdarī-

tais apvērsums zinātnē»; tajā vispu-
sīgi iztirzātas marksisma trīs sastāv-

daļas: 1) dialektiskais un vēsturiskais

materiālisms, 2) politiskā ekonomija
un 3) zinātniskā komunisma teorija.
Grāmatā «A.-D.» «iztirzāti vissvarīgā-
kie jautājumi filozofijas, dabas zi-

nātņu un sabiedrisko zinātņu laukā ...
Tā ir apbrīnojami saturīga un pamā-
coša grāmata.» (Ļeņins, 2. sēj.,
11. lpp.) «A.-D.» Engelss sarakstīja,
lai aizstāvētu marksisma teoriju pret
sīkburžuāziskā ideologa Dlringa uz-

brukumiem, kura uzskatus atbalstīja
daži jaunās vācu s.-d. partijas biedri

(piem., J. Mosts). Pēc V. Lībknehta

lūguma Engelss no 1876. g. maija
sāka strādāt pie rakstu sērijas, kuri

bija vērsti pret jauno virzienu; raksti

tika publicēti 1877.—1878. g. s.-d.

partijas orgānā avīzē «Uz priekšu»
(«Vorvvārts»), kaut gan to mēģināja
nepie]aut Dīringa piekritēji. Markss

iepazinās ar «A.-D.» rokrakstā un uz-

rakstīja nodaļu par politiskās ekono-

mijas vēsturi (2. daļas X nodaļa).
1878. g. grāmata iznāca atsevišķā iz-

devumā un tajā pašā gadā tika aiz-

liegta. «A.-D.» sastāv no trim da-

lām — Filozofijas, Politiskās ekono-

mijas, Sociālisma. levadā Engelss ap-

lūko filozofijas attīstību un parāda zi-

nātniskā komunisma rašanās neno-

vēršamību. 1. daļā viņš iztirzā dia-

lektiskā un vēsturiskā materiālisma

pamatus; dod materiālistisku atbildi

uz filozofijas pamatjautājumu, pa-
mato tēzes par pasaules materialitāti,

par pasaules izzināšanas galvenajām
likumsakarībām, par laiku un telpu
kā katras esamības formām, par ma-

tērijas un kustības vienību. Grāmatā

«A.-D.» iztirzāts jautājums par matē-

rijas kustības formām un par zinātņu

klasifikāciju. Daudz uzmanības En-

gelss veltī dialektikas un tās pamat-
likumu raksturojumam, jautājumam
par dialektiskās un formālās loģikas

savstarpējo attiecību. No dialektiskā

materiālisma pozīcijām «A.-D.» aplū-
kotas dabas zinātņu svarīgākās pro-

blēmas: Darvina teorija, organiskās

šūnas loma un dzīvības būtība, Kanta

kosmogoniskā hipotēze. Engelss izpētī
arī jautājumus par morāli, vienlīdzību,
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brīvību un nepieciešamību utt. 2. daļā
Engelss, kritizējot Dīringa uzskatus

politiskās ekonomijas jautājumos, no-

skaidro politiskās ekonomijas priekš-
metu un metodi, iztirzā Marksa mā-

cību par preci un vērtību, par virs-

vērtību un kapitālu, par zemes renti

utt. Nokritizējis ideālistisko vardarbī-

bas teoriju, Engelss parāda ekonomi-

kas izšķirošo nozīmi sab-bas attīstībā,
izskaidro privātīpašuma un šķiru iz-

celšanos, uzsver vardarbības progre-
sīvo lomu revolūciju laikmetos.

3. daļā Engelss spilgti parāda zināt-

niskā komunisma teoriju un vēsturi,
noskaidro tā attiecību pret utopisko
sociālismu, dziļi pamato sab-bas ko-

munistiskās pārveidošanas ceļus un

uzdevumus un iztirzā marksisma mā-

cību vairākos sociālisma un komu-

nisma pamatjautājumos: par ražoša-

nu un sadali sociālisma un komunisma

apstākļos, par valsti, ģimeni, skolu,

par pretstata iznīcināšanu starp pil-
sētu un laukiem, starp garīgo un

fizisko darbu utt. Ar «A.-D.» Engelss
devis paraugu, kā konsekventi aizstā-

vēt revolucionārā proletariāta zināt-

nisko pasaules uzskatu un intereses;
tas ir paraugs marksistiskai nesamie-

rināmībai cīņā pret zinātnes izkrop-
ļošanu un oportūnismu politikā. En-

gelsa grāmata arī tagad ir līdzeklis

dialektiskā un vēsturiskā materiālisma

pasaules uzskata apgūšanai, darba-

ļaužu idejiskais ierocis cīņā pret bur-

žuāzisko ideoloģiju un visām novir-

zēm no marksisma.

Antīkā filozofija — to filozofisko

mācību kopums, kuras veidojās sengr.

vergturu sab-bā no 7. gs. p. m. ē.

beigām un senās Romas vergturu
sab-bā no 2. gs. p. m. ē. līdz m. ē.

6. gs. sākumam. A. f. ir vienota un

savdabīga, taču ne izolēta parādība
cilvēces filozofiskās apziņas attīstībā.

A. f. veidojās, balstoties uz tām dīglī
esošajām zināšanām astronomijā, ma-

temātikā, fizikā utt., kuras no Austru-

miem bija pārņemtas gr. pilsētās, kā

arī pārstrādājot seno mitoloģiju tēlo-

tājā un vārda mākslā un atbrīvojot
filozofisko domu no mitoloģiskiem

priekšstatiem par pasauli un cilvēku.

Jau 5. gs. p. m. ē. radās filozofiskas

un kosmoloģiskas sistēmas, kurās mī-

tam ir ne tik daudz galv. uzskata kā

domas tēlainas izteiksmes loma. 6. gs.
un pat 5. gs. p. m. ē. filozofija un

zināšanas par dabu vēl nebija no-

šķirtas. Eksperimentālās pārbaudes
metožu nebija, tāpēc hipotēžu saradās

ļoti daudz. Filozofijai šis hipotēžu
daudzums nozīmēja pasaules filozo-

fiskā izskaidrojuma tipu daudzveidību.

Sī daudzveidība un apstrādes līmenis

A. f. padarīja par filozofiskās domā-

šanas skolu vēlākajiem laikiem.

«...Grieķu filozofijas daudzveidīga-
jās formās,» rakstīja Engelss, «jau

dīgļa veidā, tapšanas procesā ir sa-

stopami gandrīz visi vēlākie pasaules
uzskatu tipi.» («Anti-Dīrings», 375.

lpp.) A. f. attīstības sākuma punkts
bija filozofiskais materiālisms. Taless,

Anaksimandrs, Anaksimens un Hē-

raklits, lai gan starp viņiem bija at-

šķirības, uzskatīja, ka visas lietas cē-

lušās no kāda viena, turklāt materiāla

pirmsākuma. Taču šajā naivi materiā-

listiskajā pamatatziņā jau agri iezīmē-

jās atsevišķi uzskati, kuri vēlāk no-

veda pie ideālisma rašanās. Sašķelša-
nās materiālistiskos un ideālistiskos

virzienos iedīglī bija manāma jau
pašu senāko gr. domātāju mācībās.

P. m. ē. 5. gs. otrajā pusē un 4. gs.

pirmajā pusē radās materiālisma un

ideālisma pretstats. Tikpat skaidri A.

f-jā saredzams dialektiskās un meta-

fiziskās domāšanas metodes pretstats.
Būtībā daudzi pirmie gr. filozofi bija
dialektiķi, aplūkoja dabu kā vienotu

veselumu, tātad tās parādību mijiedar-
bībā un sakarībā. Vairāk nekā tūkstoš

gadu ilgajā A. f. attīstības procesā
materiālisms un ideālisms, dialektika

un metafizika, kas bija izveidojušās

sengr. filozofijā, pārdzīvoja sarežģītu
evolūciju, kura galu galā atspoguļoja
antīkās sab-bas attīstības dialektiku.

Materiālismu A. f-jā attīstīja Empe-
dokls, Anaksagors, Leikips un Dēmo-

krīts. Sokrāts un it īpaši Platons iz-

veidoja filozofiskā ideālisma mācību,

kas nostājās pretim vispirms atomistu
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materiālismam. Kopš tā laika A. f-jā
skaidri izpaužas divas attīstības pa-

matlīnijas, kas cīnās viena pret otru:

materiālisms un ideālisms (jeb, Ļeņina
vārdiem runājot, «Dēmokrita līnija»
un «Platona līnija»). Arī Aristotelis,

kas svārstījās starp materiālismu un

ideālismu, izklāstīja savas idejas po-
lemikā ar agrākajām, kā arī sava

laika mācībām. Ar sevišķi enerģisku
un asprātīgu kritiku Aristotelis vērsās

pret Platona ideālisma centrālo teo-

riju — «ideju» teoriju. Helēnisma laik-

metā, kas atspogujoja krīzi, kura sāka

pārņemt polisās organizēto vergturu
sabiedrību, A. f. skolu cīņa no jauna

paasinās. Sevišķi intensīva šai laikā

ir cīņa starp epikūrlsma skolu un stoi-

cisma skolu (Stoiķi), kuru mācībās,
kas savos pamatos ir materiālistiskas,
ieviesies daudz ideālisma elementu.

Pirmajā vietā starp filozofijas jautā-

jumiem tiek izvirzītas ētikas problē-

mas, taču ētika balstās uz mācību par
dabu un uz mācību par zināšanām

un domāšanu. Filozofiskās skolas pār-
vēršas sevī noslēgtās cilvēku sa-

draudzībās, kuras apvieno vienaldzība

pret ārējiem notikumiem un pastipri-
nāta interese par ētikas un audzinā-

šanas jautājumiem. Vienlaikus mai-

nās samērs starp filozofiju un speciā-
lajām zinātnēm, parādās jauns zināt-

nieka tips un jauns zinātniskās lite-

ratūras tips — tā ir speciāla litera-

tūra, kas saprotama tikai sagatavo-
tiem cilvēkiem. Romas impērijas laik-

metā, vergturu sab-bas krīzei saasi-

noties, pieaug tieksme meklēt aizmir-

stību un mierinājumu reliģijā. No

Austrumiem nākdams, Rietumus pār-
š]āc reliģisku kultu, mācību un mistē-

riju vilnis. Pati filozofija kļūst reli-

ģiska, dažās mācībās pat mistiska.

Tāda ir neoplatonisma un neopitago-
risma mācība. Neoplatonisms ietek-

mēja kristietības filozofisko mācību

attīstību. 529. g. ķeizars Justiniāns ar

dekrētu aizliedza filozofiskās skolas
Atēnas. Bet jau pirms šā dekrēta un

neatkarīgi no tā A. f. galveno ideju
attīstība bija noslēgusies.

Antikomunisms — mūsd. imperiālis-

tiskās reakcijas galv. idejiski politis-
kais ierocis. A. galv. saturs ir sociā-

listiskās iekārtas apmelošana, komu-

nistisko partiju politikas un mērķu, kā

arī marksisma-ļeņinisma mācības vil-

tošana, atklāta kapitālistiskās iekārtas

apoloģētika (piem., amer. sociologu
L. Kelso un M. Adlera «Kapitālistis-
kais manifests»). Ekonomikā A. vis-

pirms izpaužas tādējādi, ka noliedz

PSRS v. c. sociālistisko zemju ekono-

miskās sistēmas sociālistisko raksturu,
mēģina iztēlot šo zemju ekonomiku

par valsts kapitālismu; politikā — me-

līgos izdomājumos par padomju «tota-

litārismu», par pasaules komunisma

agresīvo raksturu; ideoloģijā — at-

gremojot bezjēdzīgās versijas par do-

māšanas «standartizēšanu» sociālisma

apstākjos. Sos sagrozījumus vainago
izdomājums par sabiedrisko attiecību

«dehumanizāciju» sociālisma apstāk-

ļos, par cilvēka pārvēršanu vienkāršā

līdzeklī vienu vai otru «vadības»

mērķu realizēšanai, par zinātniskā ko-

munisma programmatisko prasību

«utopismu». «Antikomunisms ir bur-

žuāziskās ideoloģijas galējās degra-
dācijas atspoguļojums» (PSKP Pro-

gramma). Naids pret komunismu iz-

paužas visās buržuāziskās domāšanas

sfērās, to rada bailes no tā, bailes

no sociālā progresa. A. masveida pro-

pagandas mērķis ir paralizēt darba-

ļaužu revolucionāro kustību, sēt neti-

cību komunisma lozungiem un ideā-

liem, diskreditēt un apspiest jebkuru
īsti demokrātisku kustību mūsdienās.

A. ir ne tikai ideju kopums. Tas no-

saka arī imperiālistisko valstu visreak-

cionārāko aprindu reālās politikas

kursu. Pasaules sociālistiskās sistēmas

panākumi, cīņa par mieru un demo-

krātiju, cīņa pret A. pašās kapitālistis-

kajās zemēs parāda A. nolemtību bojā

ejai.
Antiloģisms — loģikas formula, kas

izsaka kategoriskā siloģisma premisu

un gala sprieduma nolieguma nesa-

vienojamību. A. teorija ir viens no

siloģtstikas variantiem.

Antinomija (gr. antinomia — pret-
runa likumā) — divu pretrunīgu, bet
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vienlīdz pamatotu spriedumu rašanās

prātojuma gaitā. A. jēdziens radies

antīkajā pasaulē (Platons, Aristote-

lis); sengrieķu filozofijā A. nozīmē

biežāk lietoja terminu «aportja»
(piem., Zenons no Elejas savās apori-

jās izteicis pretrunas spriedumos par
kustību un daudzējādību); tai laikā

formulētas arī dažas A., ko tagad pie-
skaita pie semantiskām A. («Melis»).
Daudz uzmanības A. formulēšanai un

analīzei veltījuši sholastiskie loģiķi.
Kants izmantoja A. jēdzienu, mēģinā-
dams pamatot savas filozofijas pamat-

tēzi, pēc kuras prāts nespēj pārkāpt
jutekliskas pieredzes robežas un izzi-
nāt «lietas par sevi». Pēc Kanta mā-

cības, tādu mēģinājumu rezultātā

prāts nonāk pretrunās, jo rodas

iespēja pamatot kā apgalvojumu
(tēzi), tā arī noliegumu (antitēzi)
katrā no šādām «tīrā prāta antinomi-

jām»: 1. Pasaule ir galīga — pasaule
ir bezgalīga. 2. Katra salikta sub-

stance sastāv no vienkāršām daļām—

nav nekā vienkārša. 3. Pasaulē ir

brīvība — pasaulē brīvības nav, bet

valda tikai cēlonība. 4. Pasaulei ir

pirmcēlonis (dievs) — pasaulei pirm-

cēloņa nav. Hēgelis atzīmējis Kanta

A. kā viņa uzskatu dialektiska ele-

menta svarīgo nozīmi. Taču viņš kri-

tizēja Kantu par to, ka tas pretrunas
saskatījis vienīgi domas, saprāta
sfērā. A., t. i., pretrunas, apgalvo Hē-

gelis, pastāv «.visos dažāda veida

priekšmetos, visos priekšstatos, jēdzie-

nos un idejās». Kanta A. nav A.

mūsd. formālās loģikas izpratnē, jo

tajās tēzes un antitēzes pamatošanu
nevar iekļaut loģiski pareizu sprie-
dumu formā. 19. gs. beigās un 20. gs.
sākumā loģikā un matemātikā (kopu
teorijā) tika konstatēta virkne A.

vārda īstajā nozīmē; tas bija viens

no loģikas un matemātikas pamatu

pētījumu aktivizēšanas cēloņiem. A.

parasti iedala loģikas A. un seman-

tiskajās A. (Semantiskās antinomijas,
Paradoksi (loģikas un kopu teorijas)).
A. nav cilvēka subjektīvas kļūdas re-

zultāts; tā ir saistīta ar izziņas pro-
cesa dialektisko raksturu, it īpaši ar

pretrunu starp formu un saturu. A.

rodas zināmas spriešanas procesa for-

malizācijas (kas varbūt netiek skaidri

fiksēta, bet vienmēr tiek faktiski do-

māta) rezultātā; tā parāda, ka šī for-

malizācija ir ierobežota, un izvirza uz-

devumu to pārveidot. A. atrisināšana

nozīmē, ka atrasta jauna, pilnīgāka
formalizācija, kas labāk atbilst at-

spoguļojamam saturam. A. nav iespē-

jams pilnīgi izslēgt no izziņas pro-
cesa; tomēr katru A. var novērst, at-

tiecīgi mainot to formalizācijas pa-
ņēmienu, kura ietvaros tā radusies.

Dažādie paņēmieni, kas tagad izstrā-

dāti, lai novērstu A., ļauj dziļāk rak-

sturot izziņas dialektiku un loģiskās
formalizācijas lomu izziņā. Aiz A.,
kas rodas objektīvās īstenības izziņas
procesā, bieži slēpjas reālas dialektis-

kas lietu pretrunas, kuru atveidošana

attiecīgos jēdzienos ļauj dziļāk izprast
objektīvo patiesību.

Antistens no Atēnām (435—370 p.
m. ē.) — Sokrāta skolnieks, nodibi-

nāja t. s. kiniķu skolu (Kiniķi), kas

attīstīja tālāk Sokrāta mācību un at-

zina, ka patiesas ir tikai zināšanas

par atsevišķo. A. kritizēja Platona mā-

cību par idejām (kā par patstāvīgi
eksistējošiem vispārīgiem jēdzieniem)

un atzina tikai atsevišķu lietu esa-

mību. Taču vēl lielāka nozīme bija
kritikai, ar kuru kiniķi vērsās pret
civilizāciju ar visiem tās sasniegu-

miem, viņu aicinājumam ierobežoties

tikai ar visnepieciešamākajām vajadzī-

bām, kārtu un šķiru atšķirību nicinā-

šanai un no tā izrietošajai kopībai ar

sava laika sab-bas demokrātiskajiem
elementiem.

Antitēze — sk. Triāde.

Antonovičs Maksims (1835—1918) —

kr. filozofs materiālists, publicists, de-

mokrāts, černiševska un Dobroļubova

līdzgaitnieks. Ķestera dēls. Beidzis Pē-

terburgas garīgo akadēmiju. Atteicies

no garīdznieka karjeras, kļuva par

žurnāla «Sovremeņņik» līdzstrādnieku

(no 1859). Rakstos «Mūsdienu filozo-

fija» (1861), «Divi mūsdienu filozofu

tipi» (1861), «Par HēgeU filozofiju»
(1861), «Dabas spēku vienība» (1865)
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v. c. pauda žurnāla redakcijas aiz-

stāvētos materiālistiskos uzskatus. A.

kritizēja Kanta apriorismu un agnos-
ticismu, hēgelismu (N. Strahovs, Ciče-

rins), A. Grigorjeva šellingismu, Jur-

keviča, Gogocka, Karpova v. c. reli-

ģiski ideālistiskos uzskatus, slavofilu

teorijas, Lavrova un Mihailovska ek-

lektiku. A. skaidri saredzēja sakaru

starp filozofisko un politisko cīņu. Pa-

matojoties uz Feierbaha un Cernišev-

ska antropoloģisko principu, A. iz-

virzīja prasību uzlabot darbaļaužu
materiālos dzīves apstākļus, izplatīt

izglītību un panākt politisko brīvību

piešķiršanu; cīņā pret liberālismu viņš

pamatoja radikālu pārmaiņu nepiecie-
šamību Krievijas sociālajā iekārtā.

Būdams Cerniševska estētisko uzskatu

piekritējs, A. kritizēja «tīrās mākslas»

teoriju. Pēc žurnāla aizliegšanas

(1866) A. turpināja materiālisma un

dabas zinātņu atzinumu propagandu
periodiskajā presē, prasmīgi izmanto-

jot dabas zinātņu sasniegumus (Se-
čenova, Darvina v. c. darbus). Sa-

rakstījis grāmatu «Čārlzs Darvins un

viņa teorija» (1896). 1909. g. A. vēr-

sās pret vehismu, aicinādams atjaunot
60. gadu literatūras kritikas (Cerni-
ševska v. c.) tradīcijas. Kaut gan A.

bija dabaszinātniskās materiālistiskās
domas un demokrātisma ideju propa-
gandists un aizstāvis, viņš reizēm pā-
rāk vienkāršoja un vulgarizēja savu

skolotāju koncepcijas, un viņa uzskati

nebija tik konsekventi kā revolucio-

nāro demokrātu uzskati. Lai gan viņa
materiālismā bija atsevišķi dialektikas
elementi, tomēr tas palika vērojošs,
metafizisks. Daiļdarbus A. bieži vien

vērtēja pēc savas gaumes un ieslīga
subjektīvismā. Krievijas jaunajos ap-
stākļos viņš nespēja attīstīt tālāk re-

volucionārā demokrātisma pamatlicēju
tradīcijas. A. gan simpatizēja mar-

ksismam, taču nesaprata to. Pamazām

viņš novērsās no sabiedriski politiskās
un literārās darbības un nodevās da-

bas zinātnēm.

Antropocentrisms (gr. anthropos —

cilvēks, kentron — centrs) — reliģiski
ideālistisks priekšstats, saskaņā ar

kuru cilvēks ir pasaules centrs un ga-

lamērķis; A. ir cieši saistīts ar teleolo-

ģiju. A. pārvarēšanu lielā mērā vei-

cināja Kopernika teorija (Heliocen-
triskā un ģeocentriskā pasaules sis-

tēma), Darvina mācība v. c. zinātnes

atklājumi.
Antropoģenēze (gr. anthropos —

cilvēks, genesis — izcelšanās) — cil-

vēka rašanās un attīstības process.

Darvins, Hekslijs un Hekelis pierādīja,
ka cilvēks cēlies no augstākajiem fo-

silajiem pērtiķiem. A. virzītājspēks, kā

parādīja Engelss, bija seno cilvēku

sabiedriskais darba process. Tas at-

spēko reliģiski ideālistiskos izdomā-

jumus, ka dievs radījis cilvēku. Mūsd.

zinātne apstiprina teoriju, ka A. pa-

matā ir sabiedriskais darbs. Cilvēka

rašanās un attīstības process iedalāms

vairākos posmos. 1. posmam rakstu-

rīgi, ka australopiteki (cilvēka tuvākie

senči — Dienvidāfrikas fosilie pērtiķi)
sāk staigāt uz divām kājām, lieto da-

žādu barību, izmanto dabas priekšme-
tus par darba rīkiem, vēlāk sāk tos

uzlabot un reizēm izgatavo. Rezultātā
radās divkājaini antropoīdi — būtnes,
kas bija kaut kas vidējs starp dzīv-

nieku un cilvēku. 2. posms ir pirmat-

nējā bara izveidošanās no A. sākotnē-

jās stadijas pārstāvjiem, no vissenā-

kajiem cilvēkiem — pitekantropiem un

sinantropiem, kuri sistemātiski un ap-

zināti izgatavoja dažādus rupjus ak-

mens rīkus, kopīgi medīja dzīvniekus

un prata lietot uguni. Viņu pēcteči —

paleantropi jeb neandertālieši izgata-

voja formas un izlietojuma ziņā jau

sarežģītākus rīkus, radīja pirmās māk-

slīgās būves (aizklājus pret vēju) un

prata iegūt uguni. Izveidojoties sa-

biedriskajai ražošanai, attīstījās ap-

ziņa un runa, veidojās cilvēka ķerme-
nis. Cilvēka tapšana ilga simtiem tūk-

stošu gadu. (Dienvidaustrumu Āzijā,
Dienvidāzijā, Mazāzijā, Āfrikā).

3. posms — pirmatnējā bara pārvērša-
nās pirmatnējā sab-bā un neandertā-

lieša attīstība par mūsd. tipa cilvēku.

Antropoloģisms (gr. anthropos —

cilvēks, logos — mācība) — materiā-

lisma raksturīga iezīme pirms Marksa;
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A. piekritēji cilvēku saprata kā dabas

augstāko produktu un visas cilvēka

īpatnības un īpašības izskaidroja vie-

nīgi kā dabiski izcēlušās. Cilvēka un

dabas vienību tie uzsvēra tādēļ, lai

vērstos pret ideālistisko cilvēka iz-

pratni un pret duālistisko dvēseles un

ķermeņa nošķiršanu. 17.—18. gs. ma-

teriālismā A. idejiski pamatoja bur-

žuāzisko revolūciju, pasludinot, ka

feodālā iekārta un reliģija nav savie-

nojama ar cilvēka patieso dabu. Vi-

sumā A. piemīt tie paši trūkumi, kas

materiālismam pirms Marksa, galve-
nais no tiem

— cilvēka un viņa apzi-
ņas sabiedriskās būtības neizpratne.
A. aplūko visas patiesi cilvēciskās iezī-

mes un īpašības kā «indivīdam piemī-
tošu abstrakto» (Markss), t. i., no-

šķirti no sab-bas, no sabiedriskās

prakses. Izvirzot filozofiskā pētījumā
pirmajā vietā šādu abstraktu «cilvēku

vispār» un nevis sabiedrisko attiecību

kopumu, nevis sabiedriskās attīstības

objektīvos likumus, kuri īstenībā rada

cilvēka personību, A. būtībā bioloģizē
cilvēku. Tas nenovēršami noved pie
ideālisma vēstures izpratnē, jo izrā-

dās, ka visas sabiedriskās parādības
ir atkarīgas vienīgi no cilvēka dabis-

kajām īpašībām. Vispilnīgāk A. pausts
Feierbaha un Cerniševska darbos. Cer-
niševskis pārvarēja dažas A. iezīmes

tāpēc, ka viņa attieksme pret dzīvi

bija aktīva un revolucionāra. Mūsd.

buržuāziskajā filozofijā A-u izmanto,
lai pamatotu dažāda veida ideālismu,
kas objektīvo pasauli uzlūko par kaut

ko atvasinātu no cilvēka būtības. Tas

piemīt daudziem virzieniem filozofijā
(Eksistenciālisms, Pragmatisms, Dzī-

ves filozofija, Filozofiskā antropolo-

ģija), socioloģijā (Antroposocioloģlja,
Sociāldarvinisms), psiholoģijā (Frei-
disms) v. c.

Antropomorfisms (gr. anthropos —

cilvēks, morphē — forma) — cilvēka

īpašību un īpatnību piedēvēšana ārē-

jiem dabas spēkiem, apveltījot ar tām

izdomātas mītiskas būtnes (dievus,

garus utt.). Jau Ksenofans uzlūkoja
A. par reliģijas īpatnību; visdziļāk un

vispilnīgāk A. nozīmi reliģijā parādīja

Feierbahs. A. saistīts ar animlsmu,
totēmlsmu un piemīt mūsd. reliģiju
vairākumam; islamā un jūdaismā A.

parādās slēptā veidā. Jaunākajos lai-

kos izdarīti mēģinājumi attīrīt reliģiju
no naīvā A. priekšstatiem (Delsms,
Teisms utt.). A. piemīt arī dažiem

zinātnes jēdzieniem (piem., spēks,
enerģija, vadība utt.). Taču tas neno-

zīmē, ka šo jēdzienu saturs nebūtu

objektīvs.
Antroposocioloģija — socioloģiska

teorija, kas, viltojot antropoloģijas zi-

nātnes datus, tieši saista atsevišķu
cilvēku un cilvēku grupu sociālo stā-

vokli ar cilvēka anatomiski fiziolo-

ģiskajām pazīmēm (ar galvaskausa
izmēriem un formu, augumu, matu

krāsu v. tml.) un, uz to pamatojoties,

pētī sabiedriskās parādības. A. radī-

tājs 2. V. dc Lapužs (1854—1936)

pārņēma un izveidoja tālāk Z. A. Go-

bino (1816—82) pseidozinātnisko teo-

riju par āriešiem kā augstāko, aristo-

krātisko rasi, pieskaitot pie tās dižcil-

tīgos muižniekus un buržuā. Iztēlojot
šķiru cīņu kā rasu cīņu un darbaļaužu
atbrīvošanās kustības pastiprināšanos
kā regresu, kuru izraisījusi «āriskā

elementa» samazināšanās, viņš pama-

toja eigēnisku (Eigēnika) pasākumu

nepieciešamību, jo tie spējot apvaldīt

«nemierīgās masas». A. kļuva par ra-

sisma idejisko ieroci.

Antropozofija (gr. anthropos — cil-

vēks, sophia — gudrība) — mistiska,
dekadentiska mācība, teozofijas pa-
veids. A. pamatā ir reliģisku un filo-

zofisku ideju konglomerāts; tās aiz-

gūtas no pitagoriešu un neoplato-
niešu mistikas, no gnostikas, kabalisti-

kas, no masoņiem un arī no vācu

dabas filozofijas. A. centrā ir cilvēka

dievišķīgā būtība, kas parādās tikai

izredzētajiem. A. nodibināja vācu

okultists Rūdolfs Steiners (1861 —

1925) pirms 1. pasaules kara («Sle-

penā zinātne», 1910; «Antropozofijas
tēzes», 1925). Padomju Krievijā
20. gadu sākumā bija A. pulciņi; tie

drīz izzuda, jo tiem nebija sociāla

pamata. Mūsd. A. saglabājies VFR,

Anglijā un ASV.
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Aņičkovs Dmitrijs (1733—88) — kr.

apgaismotājs, filozofs; deists. Pēc

Maskavas univ. beigšanas (1761) tika

paturēts tur par matemātikas, loģikas
un filozofijas pasniedzēju. A. sarak-

stījis filozofisku darbu «Uz naturālo

teoloģiju balstīts traktāts par naturā-

lās dieva pielūgšanas sākumu un ra-

šanos» (1769), kurā izvirza jautājumu
par reliģisko ticējumu «dabisko» izcel-

šanos. Tāpat kā 18. gs. fr. apgaismo-
tāji, arī A. apgalvoja, ka reliģiskie
ticējumi rodas cilvēces attīstības «bar-

bariskajā» stadijā triju cēloņu —

gara tumsības, baiļu un iztēles rezul-

tātā, kad cilvēki nespēj izskaidrot ap-

kārtējās dabas parādības un visu ne-

saprotamo piedēvē pārdabiskiem spē-
kiem. Vairākās vietās savos darbos

A. izsmēja bībeles leģendas, un par

to viņu vajāja reakcionārie profesori

un baznīca. A. sarakstījis filozofiskus

darbus: «Par cilvēka izziņas īpašī-
bām...» (1770); «Par dažādiem cēlo-

ņiem...» (1774); «Annotationes m

logicam, metaphysicam et cosmolo-

giam» (1782) v. c. Tajos A. risināja
materiālistiskā sensuālisma idejas iz-

ziņas teorijā un kritizēja kartēziešu,
kā arī Leibnica un Volfa piekritēju
pausto iedzimto ideju teoriju. Tomēr

A. materiālisms nebija konsekvents,
tas pieņēma deisma veidu; kritizē-

dams Volfa piekritēju ideālistisko

iepriekš noteiktās harmonijas teoriju,
A. pats piekāpās reliģijas priekšā, pie-
ļaujot dvēseles nemirstības iespēja-
mību.

Aparāts — izziņas līdzeklis, ko

lieto, lai reģistrētu dažādus mērīju-
mus. Mūsd. zinātniskajā izziņā A. ir

cilvēka sajūtu orgānu savdabīgi pa-

stiprinātāji, kas ļauj pētīt tiešai uz-

tverei nepieejamus materiālus objek-
tus. Mūsd. eksperimentālās ierīces pa-
rasti sastāv no daudziem A., kuri

pilda dažādas funkcijas: vieni izolē,
atdala vai «rada» pētīšanas objektu;
citi tieši uztver ziņas par pētījamā
objekta stāvokli un īpašībām; trešie

noteiktā veidā fiksē starp A. un ob-

jektu notiekošās mijiedarbības rezul-

tātus kā gaismas vai skaņas efektus,

uz fotoplates palikušas pēdas v. tml.,
kuras tieši uztver pētnieks. A. pie-
augušo lomu īstenības parādību pētī-
šanai nepieciešamo apstākļu radīšanā

mūsd. zinātne ņem vērā, analizējot
jēdzienu «objekts». Aplam traktējot
A-u pieaugušo lomu izziņā, to sub-

jektivizējot, radās t. s. «aparātu ideā-

lisms». Tā pamats ir «nekontrolējamī-
bas princips», saskaņā ar kuru mērī-

šanas process, vienu vai otru mikro-

objektu īpašību noteikšana rada «ne-

kontrolējamus traucējumus». «Aparātu
ideālisma» pārstāvji (P. Jordāns v. c.)
apgalvo, ka ar A. palīdzību subjekts

«sagatavo», rada fizikālo realitāti.

Apātija (gr. apatheia — bezjūtī-
gums) — vienaldzība, krasa aktivitā-

tes pazemināšanās, ierosmju trūkums

darbībai (bieži kā augstākās nervu

darbības traucējumu sekas). Stoiķu
ētikas mācībā A. nozīmē bezkaislību,

garīgu nesatricināmību, stāvokli, kad

jūtas netraucē prāta darbību. Pēc

stoiķu mācības, A. ir ideāls stāvoklis

pārdomām. Acīmredzot stoiķu mācību

ietekmējuši Austrumu reliģiski filozo-

fiskie uzskati, it īpaši budisma un

džainisma mācība par nirvānu kā ab-

solūto mieru, kas esot cilvēka dvēse-

les augstākais sasniegums.
Apdzīvotība, iedzīvotāji — tas ir

—

visu to cilvēku kopums, kuru dzīves

norisi ietver noteiktas sociālas kopī-
bas: cilvēce visumā, zemju grupa, at-

sevišķas zemes, dažādi reģionāli ieda-

lījumi šajās zemēs, beidzot, konkrētas

apdzīvotas vietas. Filozofiski sociālā

plāksnē A. tiek uzskatīta par sabied-

riskās ražošanas subjektu un vienlai-

kus par tās objektu. Politiskajā eko-

nomijā A. ir darbaspēka avots un pa-
tērēšanas subjekts; demogrāfijā —

skaita, vecuma un dzimuma ziņā at-

šķirīgu cilvēku paaudžu kopums; de-

moģeogrāfiļā — to pašu cilvēku ko-

pums, kas atrodas un pārvietojas no-

teiktas teritorijas robežās. A. gaļv.
problēma, ko aplūko visas šīs zināt-

nes, ir A. attīstība. Atkarībā no vēs-

turiskajiem apstākļiem A. attīstās sti-

hiski vai plānveidīgi. A. attīstību ob-

jektīvi determinē tas, kā tiek atrisi-
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nāta pretruna starp cilvēku dzīves

mainīgajiem nosacījumiem, no vienas

puses, un nepieciešamību saglabāt
viņu dzīves līdzsvarotību, stabilitāti,

nodrošinātību, no otras puses. Ja tau-

tas saimniecības vajadzība pēc darba-

spēka neatbilst iedzīvotāju skaitam, ja
iedzīvotāju vajadzība pēc precēm un

pakalpojumiem nav sabalansēta ar

šās vajadzības apmierināšanas iespē-

jām, rodas pretrunas A. kā ekonomis-

kas kategorijas attīstībā un izvirzās

sociālas problēmas. Katram ražošanas

veidam atbilst savi specifiski A.

likumi. Tā, piem., buržuāziskajai
sab-bai raksturīga relatīva pārapdzī-
votība, kas saistīta ar bezdarbnieku

armijas (rezerves darbaspēka) izvei-

došanos. A. sociālistiskā likuma pa-
matā ir iedzīvotāju mobilitāte, ar

kuru saprotama ne tikai viņu migrā-
cija, bet arī viņu kvalifikācijas daudz-

pusība, viņu absolūtā noderība mainī-

gajām ražošanas vajadzībām, viņu

spējas pielāgoties jaunajām prasībām.
Izšķirošā nozīme šādas iedzīvotāju
kvalitātes izveidošanai sociālisma ap-

stākļos ir darbajaužu izglītības ap-

joma paplašināšanai, viņu kultūras

līmeņa un tehniskās kvalifikācijas cel-

šanai. Sociālistiskajā sab-bā A. poli-
tikas mērķis ir izmantot ekonomiskos

sasniegumus, lai katra sab-bas locek]a
darbību padarītu iespējami saturīgāku,
vispusīgāku, radošāku. A. politikas
teorētiskais pamats ir zinātne par A.;
tā attīstās, kompleksi apgūstot rezul-

tātus, kādus A. pētīšanā sasniegušas
tādas zinātnes kā politiskā ekonomija,
socioloģija, demogrāfija, jurispru-
dence, sociālā higiēna, etnogrāfija,
antropoloģija, psiholoģija, matemātika.

Apeirons (gr. apeiron — bezgalī-
gais) — jēdziens, kuru ieviesa Anaksi-

mandrs, lai apzīmētu bezgalīgo, ne-

noteikto matēriju, kas ir bez kvalitātes

un atrodas mūžīgā kustībā. Visa bez-

galīgā lietu daudzveidība, visas pa-
saules cēlušās, no A. izdaloties pret-
statiem (karstais un aukstais, mitrais

un sausais) un tiem cīnoties. Salīdzi-

nājumā ar priekšstatiem par matērijas
identitāti ar konkrētu vielu (ūdeni,

gaisu) «A.» jēdziens bija svarīgs
sengr. materiālisma sasniegums. Pita-

gorismā A., bezveidīgais, bezgalīgais
pirmsākums, līdz ar savu pretstatu —

«robežu» ir visa esošā pamats.
Apercepcija (lat. ad — pie, per-

ceptio — uztvere) — katra jauna uz-

tvēruma atkarība no cilvēka iepriek-
šējās dzīves pieredzes un viņa psi-
hiskā stāvokļa uztveres brīdī. Terminu

ieviesis Leibnics, kas to saistīja ar

pašapzināšanos (atšķirībā no percep-
cijas). (Sk. arī Transcendentālā aper-
cepcija.)

Apgaismība — sabiedriski politisks
virziens, kura pārstāvji centās novērst

pastāvošās sab-bas trūkumus, grozīt
tās tikumus, politiku un sadzīvi, iz-

platot labā un taisnības idejas un

zinātnes atzinumus. A. pamatā ir ideā-

listisks priekšstats par apziņas notei-

cošo lomu sab-bas attīstībā, vēlēšanās

sabiedriskās kaites izskaidrot ar cil-

vēku gara tumsību, ar savas pašu
dabas nesaprašanu. Apgaismotāji ne-

ņēma vērā attīstības ekonomisko no-

sacījumu izšķirīgo nozīmi un tāpēc
nevarēja atklāt sab-bas objektīvos
likumus. Viņi ar savu uzskatu propa-

gandu vērsās pie visām sab-bas šķi-
rām un slāņiem, galvenokārt pie val-

došajām aprindām. A. bija stipri iz-

platīta buržuāzisko revolūciju gatavo-
šanas periodā un pauda buržuāzisko

un sīkburžuāzisko ideoloģiju. Pie ap-

gaismotājiem piederēja Voltērs, Ruso,
Monteskjē, Herders, Lesings, J. F. Sil-

lers, Gēte, Desņickis, Ķozeļskls un

daudzi citi. Viņu darbība daudzējādā
ziņā palīdzēja graut klerikāli feodālās

ideoloģijas ietekmi. Apgaismotāji ener-

ģiski cīnījās ne tikai pret baznīcu, bet

arī pret reliģijas dogmām, pret sho-

lastiskajām domāšanas metodēm. A.

lielā mērā noteica socioloģisko uz-

skatu veidošanos 18. gs. A. idejas

ietekmēja utopiskos sociālistus un kr.

narodņikus. Mūsu dienās A. vairs nav

nozīmīgs sabiedriskās domas virziens.

Taču A. idejas vēl līdz šim ir izpla-
tītas nemarksistiskās inteliģences vidū.

Aplis pierādījumā (lat. circulus m

demonstrando) jeb burvju loks (lat.
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circulus vitiosus) — loģiska kļūda,
kas rodas, izmantojot par pierādījuma

argumentu spriedumu, kurš pierādīts

ar pašas pierādāmās tēzes palīdzību.
Šī kļūda dažkārt sastopama arī zi-

nātniskos darbos. Tā, piem., daudzi

matemātiķi vairāk nekā 2000 gadu
laikā mēģināja pierādīt Eiklīda piekto

postulātu par paralēlajām taisnēm,

pamatojot savus pierādījumus apslēptā
formā ar pašu pierādāmo postulātu.
Markss parādīja, ka Ā. Smita v. c.

buržuāzisko ekonomistu spriedumos
ir «burvju loks»: preču vērtību veido

darba algas, peļņas un rentes vērtī-

bas summa, bet darba algas, peļņas
un rentes vērtību savukārt nosaka

preču vērtība utt.

Apodiktika (gr. apodeuktikos —

pārliecinošs) — tas, kas neapstrīdami
pierādāms, jēdziens absolūti drošu zi-

nāšanu apzīmēšanai. Ar šo terminu

Aristotelis apzīmē stingri nepiecie-

šamu, no absolūti drošām premisām
deducētu pierādījumu. Tā, piem., silo-

ģismu viņš uzskata par apodiktisku
zināšanu instrumentu. Terminu «apo-
diktisks» lieto nepieciešamības sprie-
dumu apzīmēšanai atšķirībā no varbū-

tiskiem (problemātiskiem) un īstenī-

bas (asertoriskiem) spriedumiem.
Apofanse (gr., nesajaukt ar apofasi,

kas nozīmē noliegumu) — spriedums,
ko Aristotelis definē šādi: «Katrs tei-

kums kaut ko apzīmē, taču ne katrs

teikums ir spriedums, bet tikai tāds

teikums, kas satur patiesu vai aplamu
izteikumu.» Klasiskajā loģikā A. ap-
zīmē kāda fakta apgalvojumu vai no-

liegumu. Ja A. tika aplūkota saistībā

ar citiem izteikumiem kāda slēdziena

izvešanai, Aristotelis lietoja terminu

«protasis» (premisa).
Apoloģētika (gr. apologētikos —

aizstāvošs) — teoloģijas nozare. A.

nolūks ir aizstāvēt un attaisnot reli-

ģisku mācību, argumentējot ar sa-

prāta prasībām. A. ietilpst katolicisma

un pareizticības teoloģijā; protestan-
tisms noraida A., atzīdams ticības pri-
mātu pār saprātu. Apoloģētikā ietilpst
dieva esamības pierādījumi, dvēseles

nemirstības pierādījums, mācība par

dievišķās atklāsmes pazīmēm (arī par
brīnumiem un pravietojumiem), pret
reliģiju un tās atsevišķām dogmām
celto iebildumu iztirzājums, kā ari

citu konfesiju teoloģiska analīze. A.

ir iekšēji pretrunīga, jo, apelēdama
pie prāta, tā tomēr atzīst, ka galv.
reliģijas dogmas nav ar prātu aptve-
ramas, t. i., A. pēc formas ir racionā-
listiska, bet pēc satura iracionālistiska.

A-ai piemīt izsmalcināta sofistika, ār-

kārtīga neobjektivitāte un dogma-
tisms, obskurantisms un n'ezinātnis-

kums. Mūsd. reliģijas A. cieši saistīta

ar buržuāzijas sociālo A. un reliģisko
filozofiju.

Aporija (gr. aporia — bezizejas stā-

voklis) — jēdziens, kas sengr. filo-

zofijā apzīmē grūti atrisināmu pro-
blēmu. A. rodas tad, ja pašā priekš-
metā vai tā jēdzienā slēpjas pretruna.
ParA. pieņemts saukt Elejas Zenona

prātojumus par kustības neiespējamību
(pats viņš šo terminu nelietoja). A-jā
«Dihotomija» tiek apgalvots: iekams

var noiet kādu atstatumu, jānoiet puse
no tā, bet, lai noietu pusi, jānoiet

puse no šās puses utt. līdz bezgalībai.
No tā tiek secināts, ka kustība nemaz

nespēj sākties. A-jā «Ahils un bruņu-
rupucis» teikts, ka žiglais Ahils ne-

kad nepanāks bruņurupuci, jo pa to

laiku, kamēr skrējējs sasniedz vietu,
kur bruņurupucis atradās «starta»

brīdī, bruņurupucis paspēs pavirzīties
zināmu gabalu uz priekšu utt. Pareizi

pamanījis kustības pretrunīgumu, taču

nesaprazdams tās pretējo momentu

vienību, Zenons secināja, ka kustība

vispār nav iedomājama, tātad nav

iespējama. Filozofisku nozīmi termins

«A.» pirmo reizi iegūst Platona un

Aristoteļa mācībā. Aristotelis definē

šo terminu kā «pretēju spriedumu
vienlīdzību». A-jām ir rada Kanta

antinomijas.
A posteriori (lat. — no sekojošā) —

termins, ar ko atšķirībā no termina

apriori apzīmē no pieredzes iegūtas
zināšanas:

Aprakstīšana (apraksts) — zinātnis-

kas pētīšanas posms, kas izpaužas

eksperimenta vai novērošanas datu
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fiksēšanā, lietojot noteiktas zinātnē

pieņemtas apzīmējumu sistēmas. A.

veic kā ar parastās valodas palīdzību,
tā arī ar speciāliem līdzekļiem (sim-

boliem, matricām, grafikām utt.), kuri

veido zinātnes valodu. A. sagatavo

pāreju uz objekta teorētisku pētīšanu
(Izskaidrošana) zinātnē. A. un iz-

skaidrošana ir cieši saistītas. Bez faktu

A. tos nevar izskaidrot; no otras pu-

ses, A. bez izskaidrošanas vēl nav

zinātne. Pozitīvisti (Konts, Mahs, Pīr-

sons v. c), iztulkodami zinātniskās

pētīšanas būtību no galēja fenomenā-
lisma viedokļa, pasludināja par zināt-

nes uzdevumu tikai «faktu tīro A.».

Apriori (lat. — no sākta gala) —

ideālistiskās filozofijas termins, ar

kuru apzīmē zināšanas, kas iegūtas

pirms pieredzes vai neatkarīgi no tās

un no sākta gala piemīt apziņai at-

šķirībā no zināšanām, kas iegūtas
a posteriori — no pieredzes un tās

rezultātā. Sāda pretnostatīšana sevišķi

raksturīga Kanta filozofijai, kurš, uz-

skatīdams ar jutekliskas uztveres palī-
dzību iegūtās zināšanas par nepatie-

sām, tām kā drošu zināšanu priekš-

nosacījumus nostādīja pretstatā jutek-
liskuma apriorās formas (telpu un

laiku) un saprāta apriorās formas

(cēloni, nepieciešamību utt.). Dialek-

tiskais materiālisms noliedz jebkādas

aprioras zināšanas.

Aprobatīvā ētika (lat. approbatio —

atzīšana par labu) — morāles ideā-

listiskās teorijas, kurās ar labo sa-

prot to, kas gūst kādas autoritātes

sankciju (autoritāte labo pasludina

par kategorisku prasību vai to ap-

robē). Atkarībā no tā, kurš vai kas

tiek atzīts par šādu autoritāti (dievs,
cilvēka morālās jūtas vai sab-ba), A.

ē. iedalāma teoloģiskās, psiholoģiskās
un sociāli aprobatīvās teorijās. Pirmo

minēto teoriju piemērs var būt neo-

protestantisma ētikas mācība, kurā

par augstāko morāles likumu tiek at-

zīta neapstrīdamā dieva griba. Otrās

teoriju grupas koncepcijas nosauktas

par morālo jūtu teoriju. Sociāli apro-
batīvās ētikas radītāji ir fr. sociologi
Dlrkhelms un Levi-Brils. Saskaņā ar

viņu «kolektīvo priekšstatu» teoriju
morāles vērtējumiem un priekšrakstiem
nav nekādas objektīvas un izzinošas

jēgas un tie balstās vienīgi uz ap-
stākli, ka tos sankcionē sab-bas vara.

Tāpēc neesot vērts mēģināt to patie-

sumu pierādīt zinātniski. Vēlāk morā-

les parādību psiholoģiskā un sociāli

aprobatīvā izpratne noveda pie to

skeptiskas un nihilistiskas interpretā-

cijas (Loģiskais pozitīvisms, Emoti-

visms). Visumā A. ē. morāli iztulko

objektīvi ideālistiskā vai subjektīvi

ideālistiskā garā, noliedz vērtēšanas

objektīvo kritēriju esamību morālē.

Praktiski tas noved pie atteikšanās

no cilvēka racionāli kritiskas attiek-

smes pret saviem paša vai sab-bā pa-

stāvošajiem morāles priekšstatiem un

to pieņemšanas, balstoties uz aklu

ticību vai subjektīvu sliecību.

Apziņa — augstākā, tikai cilvēkam

piemītošā objektīvās īstenības atspo-
guļošanas forma. A. ir to psihisko

procesu kopums, kuri aktīvi noris, kad

cilvēks apjēdz objektīvo pasauli un

savu personisko esamību. A. rodas

cilvēku darba procesā, sabiedriskās ra-

žošanas procesā un ir nešķirami sais-

tīta ar valodu, kura pēc savas izcel-

šanās ir tikpat sena kā A. Tikko pie-
dzimis, cilvēks nokļūst tādu priekš-
metu pasaulē, kuri ir iepriekšējo pa-
audžu roku darbs, un cilvēks kā tāds

veidojas, tikai mācīdamies šos priekš-
metus mērķtiecīgi lietot. Viņa attiecī-

bas pret īstenību nenosaka vienkārši

viņa ķermeniskā organizācija (kā tas

notiek ar dzīvniekiem), bet gan iema-

ņas darboties ar priekšmetu palīdzību,
kuras viņš iegūst, stājoties sakaros

ar citiem cilvēkiem. Vēstures gaitā iz-

veidojušos priekšmetiskas darbības

paņēmienu, it īpaši valodas apgūšana

padara indivīda attiecības pret ārpa-
sauli par šās pasaules priekšmetu ob-

jektīvo īpašību pastarpinātu iepazī-
šanu. Cilvēks izdala sevi no objektī-
vās īstenības un pretstata sevi tai tik-

tāl, ciktāl viņa darbība ir mērķtiecīga,
t. i., ciktāl viņa aktivitāti vada priekš-

stati vai zināšanas par objektu reā-

lajām īpašībām. Tieši tāpēc, ka cii-
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vēks pret objektiem izturas saprotoši,
zinot to īpašības, viņa attiecības pret
pasauli arī saucas par A. Bez sapra-

šanas, bez zināšanām, kuras ir sa-

biedriski vēsturiskas priekšmetiskas
darbības un cilvēka runas rezultāts,

nav arī A. Ikviens juteklisks priekš-

meta attēls, ikviena sajūta vai priekš-
stats tiktāl ir A. sastāvdaļa, ciktāl

tiem ir noteikta jēga sabiedriskajā
darbībā iegūto zināšanu sistēma. Zi-

nāšanas, nozīmes un jēga, kas tiek

saglabātas valodā, virza un diferencē

cilvēka jūtas, gribu, uzmanību v. c.

psihiskos aktus, apvienojot tos vie-

notā A. Vēstures uzkrātās zināšanas,

politiskās un tiesiskās idejas, mākslas

sasniegumi, morāle, reliģija un sabied-

riskā psiholoģija ir visas sab-bas A.

(Sabiedriskā esamība un sabiedriskā

apziņa). Tomēr nedrīkst identificēt A.

tikai ar zināšanām, loģisko domāšanu.

Ārpus psihiskās sfēras dzīvās, jutek-

liskās, gribas vadītās aktīvās darbī-

bas domāšana vispār nepastāv. Ja cil-

vēks tikai izdarītu citu pēc citas lo-

ģiskas operācijas, bet praksē nesa-

justu, nepārdzīvotu savu jēdzienu no-

zīmes pastāvīgu salīdzināšanu ar ak-

tīvu darbību un īstenības uztvērumiem,
tad viņš nesaprastu un neapzinātos
nedz īstenību, nedz pats sevi, t. i.,

viņam nebūtu nedz A., nedz pašapzi-
ņas. No otras puses, nevar identifi-

cēt jēdzienus «psihe» un «A.», t. i.,

nevar uzskatīt, ka A. vienmēr ietver

sevī visus psihiskos procesus. Daudzi

psihiski pārdzīvojumi var zināmu

laiku atrasties it kā «ārpus» A. (Zem-

apziņa). A., uzņēmusi sevī vēsturisko

pieredzi, iepriekšējās vēstures izstrā-

dātās zināšanas un domāšanas meto-

des, apgūst īstenību ideāli, izvirzot

turklāt arī jaunus mērķus un uzdevu-

mus, radot nākamo darba rīku pro-
jektus, vadot visu cilvēka praktisko
darbību. A-u veido darbība, un pati
A. savukārt ietekmē šo darbību, no-

teicot un regulējot to. Praksē realizē-

jot savas radošās ieceres, cilvēki pār-
veido dabu un sab-bu un līdz ar to

arī paši sevi. Sajā nozīmē, Ļeņins
teica, «cilvēka apzina ne tikai atspo-

guļo objektīvo pasauli, bet arī rada

to» (38. sēj., 191. lpp.). Kamēr vien

notiek ideoloģiskā, pasaules uzskatu

cīņa zinātnē, visasākā un galv. pro-
blēma vienmēr ir bijusi un paliek
problēma par A. un tās attiecību pret
matēriju (Filozofijas pamatjautājums).
Izveidojot materiālistisko vēstures iz-

pratni, marksismam pirmoreiz izdevās

zinātniski atrisināt šo problēmu un

līdz ar to radīt patiešām zinātnisku

filozofiju.
Arābu filozofija — to filozofijas

mācību kopums, kuras viduslaikos iz-

veidoja Austrumu tautu domātāji, kas

bija pieņēmuši muhamedānismu un lie-

toja arābu valodu kā zinātnes valodu.

A. f. rašanās saistīta ar mutazilitu

(«nošķīrušos») — kaļama (racionālās
teoloģijas) agrīno pārstāvju darbību.

Mutaziliti sāka ar to, ka apsprieda
jautājumus par cilvēka gribas brīvību

un dieva atribūtiem, un beidza ar tādu

koncepciju izstrādāšanu, kuras atradās

ārpus reliģijas ietvariem un pat iedra-

gāja dažas reliģijas dogmas. 9. gs.
arābi plaši iepazinās ar antīkās pa-
saules dabzinātnisko un filozofisko

mantojumu. Viņu uzmanības centrā

nonāca Aristoteļa filozofija ar tajā
dominējošo interesi par dabas zinātņu

un loģikas jautājumiem. Taču Aristo-

teļa filozofiju viņi apguva nevis tieši,
bet gan studējot tās vēlāko laiku ko-

mentētājus, kuri piederēja pie neopla-
tonisma skolām Atēnās un Aleksan-

drijā, un neoplatonismu vispār. «Neo-

platonizētais» aristotelisms kļuva par

pamatu mācībām, kas attīstījās vidus-

laiku A. f. vadošā virziena — aus-

trumu peripatētisma (Peripatētiki)
gultnē. Par šā virziena ciltstēvu uz-

skata Al-Ķlndl — domātāju, kas pir-
mais bija sācis lietot aristotelisma

galv. koncepcijas. Austrumu peripatē-
tisma turpmākā attīstība saistīta ar

Farabi (870—950) un Ibn Šinas vār-

diem. Pretēji Al-Kindi šie filozofi mē-

ģināja pierādīt pasaules mūžīgumu.

Dievs, pēc viņu apgalvojumiem, ir

«nepieciešami esošs, pateicoties pašam

sev», bet pasaule, kas emanācijas ceļā
no viņa izriet, ir «nepieciešami esoša,
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pateicoties citam» un «iespējami esoša,

pateicoties pašai sev»; kosmosa un

dabas parādības nav atkarīgas no

dieva providences, jo dieva zināšana

aptver tikai universālo, nevis atse-

višķo. Saskaņā ar Ibn Šinas filozofiju
universālajam (vispārīgajām idejām)
ir trejāda esamība: dievišķajā saprātā,
lietās un cilvēka intelektā; matērija ir

tikai disponēta uz formu uzņemšanu,
taču uzņem tās no ārienes; par pa-
saules «formu dāvātāju» kļūst t. s.

«darbīgais saprāts», kas rada arī cil-

vēku dvēseles, kuras ir nemirstīgas.
Cilvēka esamības augstākais mērķis
ir šā saprāta izzināšana. Līdztekus

Farabi un Ibn Šinas peripatētismam
attīstījās arī dažas citas filozofijas
strāvas, kas bija naidīgas ortodoksā-

lajam islamam un ko pārstāvēja,
piem., slepenā «Šķīsto brāļu» organi-

zācija. Cita forma, kādā izpaudās opo-

zīcija ortodoksālajam islamam, kā arī

racionālistiskajai filozofijai, bija mis-

tiskā sufiešu (Sufisms) strāva. Sufiešu

teozofiskās doktrīnas liecina par gnos-
ticisma (Gnostiķi), neoplatonisma un

dažu austrumu reliģiju ietekmi. So

doktrīnu pamatā ir ticība, ka cilvēks

spēj apcerēt dievību un beidzot sa-

plūst ar to, ja ir atbrīvojies no mate-

riālās pasaules saitēm. Ar islama apo-

loģētiku, lietojot racionālus argumen-

tus, nodarbojās vēlīnās kalama-muta-

kalimas pārstāvji, Al-Ašari (874—935)
piekritēji. Lai pierādītu dogmas par
dieva providenci, pasaules radīšanu

un brīnumu iespējamību, viņi izman-

toja atomismu. Reliģiski ideālistiskā

virziena pārstāvis bija Al-Hazali

(1059—1111), kas kritizēja naturālis-

tiskos un racionālistiskos elementus

austrumu peripatētiķu filozofijā, sin-

tezējot mutakalimu un sufiešu koncep-
cijas. Turpmākā A. f. attīstība nori-

sinājās Andalūzijā un Ziemeļāfrikā,
kur austrumu peripatētiķu skolu pār-
stāvēja Ibn Badža (ap 1070—1138),
Ibn Tufeils (1110—1185) un Ibn Rušds

(Averoess), kura jaunrade ir vidus-

laiku A. f. kulminācija. Viņš ne vien

atbrīvoja Aristoteļa mācību no vēlāko

laiku neoplatonisma uzslāņojumiem,

bet radīja arī patstāvīgu sistēmu, kas
sliecas uz naturālistisko panteismu.
Ibn Rušds pamatoja saprāta pārā-
kumu par ticību un centās pierādīt, ka

teologiem nav tiesību nodarboties ar

filozofijas problēmām. Vienlaikus viņš
aicināja filozofus nepaust savas mācī-

bas «plašajai publikai», lai tai nelau-

pītu reliģisko pārliecību un tātad arī

morāles principus. Ibn Rušda mācība

stipri ietekmēja filozofiskās brīvdomī-
bas attīstību viduslaiku Rietumeiropā
(Averoisms). Austrumu peripatētiķu
skola, kuras pēdējais ievērojamais pār-
stāvis bija Ibn Rušds, visumā vispil-
nīgāk atspoguļoja sab-bas progresīvo

slāņu tieksmi atbrīvoties no reliģiskā
pasaules uzskata valgiem. Turpmāka-
jos gadsimtos muhamedāņu austrum-

tautu garīgajā dzīvē aizvien vairāk

konsolidējās dogmatiskās teoloģijas
un mistikas spēki, pret kuriem cīņa
atsakās tikai 19. gs. beigās. Izņēmums
ir vienīgi Ziemeļāfrikas vēsturnieka

Ibn Halduna (1332—1406) jaunrade;
viņš viens no pirmajiem izvirzīja pra-
sību pētīt vēstures parādību vispārī-
gās likumsakarības un izveidoja savu

socioloģijas teoriju.
Arējā- pasaule — ārpus cilvēka ap-

ziņas un neatkarīgi no tās pastāvošo
materiālo priekšmetu, parādību, to at-

tiecību un savstarpējo sakaru kopums.
A. p. ir izziņas avots. Cilvēks izzina
A. p. — dabu un sab-bu sabiedriskās

ražošanas prakses procesā. No ideā-

lisma viedokļa A. p. ir vai nu pāri
pasaulei esošas garīgas būtnes pro-
dukts (objektīvais ideālisms), vai arī

atsevišķas personas apziņas produkts
(subjektīvais ideālisms).

Ārējais un iekšējais. 1. Priekšmeta

vai procesa puses, kas atšķiras ar

savu yietu un lomu veseluma struk-

tūrā. A. ir kategorija, kas atspoguļo
priekšmeta virspusējo, sajūtām tieši

pieejamo pusi vai ārpus priekšmeta

pastāvošo īstenību. le. ir kategorija,
kas atspoguļo priekšmeta būtisko pusi.
le. tieši nav dots un tiek izzināts ar

A., ar izpausmes starpniecību. Priekš-

meta ārējās puses ir atkarīgas no

priekšmeta iekšējām pusēm, likuma,
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būtības un tiek atklātas, izzinātas ar

to starpniecību. Aplūkojot priekšmeta
iekšējo dabu, mēs izprotam priekšmeta
pretrunas, tā attīstības un ārējo iz-

pausmes formu cēloni. 2. Realitātes

puses, ko cilvēki atšķir kā ārējo un

iekšējo pasauli. le. ir garīgā pasaule,
Ā. — dabas pasaule. Patiesais sakars

starp Ā. un le., starp objektīvo un

subjektīvo tika noskaidrots zinātņu un

filozofijas vēsturē materiālisma cīņā

pret ideālismu un agnosticismu.
Areopagitikas — krājums, kurā sa-

kopoti 4 traktāti: «Par dievišķīgajiem
vārdiem», «Par debesu hierarhiju»,
«Par baznīcas hierarhiju», «Noslēpu-
mainā teoloģija» un 10 vēstules. Ilgu
laiku tās piedēvēja pirmajam Atēnu

bīskapam (m. ē. 1. gs.) Dionīsijam
Areopagitam (viņa vārdā nosaukts

viss šis krājums). Vēlāk zinātne tās

atzina par viltojumu. A-ās vērojama
stipra neoplatonisma ietekme, bet

1. gs. neoplatonisma vēl nebija. A-as

satur pilnīgi izveidotu baznīcas mā-

cību, kuras 1. gs. arī vēl nevarēja
būt. Līdz 5. gs. vidum visā agrīnās
kristietības literatūrā nav nekāda no-

rādījuma uz šiem sacerējumiem. Sādi

argumenti un vēl daudz citu pazīmju
lika zinātniekiem attiecināt krājuma
rašanos uz 5. gs. un uzskatīt, ka Dio-

nīsijs Areopagits kādreiz atzīts par šo

sacerējumu autoru tāpēc, ka šim dar-
biniekam agrīnajā baznīcas vēsturē bi-

jusi liela autoritāte. Daži zinātnieki

domā, ka A. autors ir Gruzijas bīs-

kaps Pēteris Ivers, kas darbojās Aus-

trumos. Pēc satura A. ir sistemātiski

pārdomāta viduslaiku kristietības mā-

cība: esamības centrs ir neizzināma

dievība, no kuras,_ pakāpeniski sama-

uz visām pusēm nāk gais-
mas emanācija cauri eņģeļu pasaulei
un baznīcai līdz pat vienkāršajiem cil-

vēkiem un lietām. Sai mācībā stipri
manāmas panteisma iezīmes. Tas bija
progresīvs faktors pretstatā baznīcas

dogmai. Veselu gadu tūkstoti, līdz

pat renesansei, A. bija vispopulārākais
reliģiski filozofiskais sacerējums un

viens no visas viduslaiku filozofijas
idejiskajiem avotiem. Tai pašā laikā,

sairstot viduslaiku mistikai, A-ās at-

klājās dialektikas elementi un pozitī-
vas iezīmes mācībā par matēriju un

formu; to sekmīgi izmantoja cīņā pret
viduslaiku aristotelismu un sholastiķu.

Arguments. 1. Loģikā — spriedums

(vai spriedumu sistēma), ko lieto kāda

cita sprieduma (vai spriedumu sistē-

mas) patiesuma apstiprināšanai; pie-
rādījuma premisa jeb pamatojums;
dažkārt par A. sauc visu pierādījumu
kopā. 2. Matemātikā un matemātis-

kajā loģikā — neatkarīgs mainīgais,
no kura vērtības atkarīga dotās fun-
kcijas vai predikāta vērtība.

Aristarhs no Samosas (apm. 320—

250 p. m. ē.) — sengrieķu astronoms,

pitagorietis, Stratona skolnieks. Viņa
ģeometriski izdarītie attālumu mērī-

jumi no Zemes līdz Saulei un Mēne-

sim, kā arī šo ķermeņu apmēru

noteikšana ļāva viņam secināt, ka Aris-

toteļa ģeocentriskā sistēma ir nepa-
matota, un radīt heliocentrisko sis-

tēmu (Heliocentriskā un ģeocentriskā

pasaules sistēma). A. sistēmu senatnē

neatzina, un tā palika aizmirstībā līdz

Kopernika laikam.

Aristips (apm. 435—355 p. m. ē.) —

sengr. filozofs, Sokrāta skolnieks, t. s.

Kirēnas (hedonisma) skolas (Kire-

naikl) nodibinātājs. Viņa darbi nav

saglabājušies. A. apvienoja sensuā-

lismu izziņas teorijā ar hedonismu

ētikā. Par dzīves augstāko mērķi A.

uzskatīja baudu, taču cilvēks, pēc A.

domām, nedrīkst pakļauties izpriecām,
bet viņam jātiecas pēc saprātīgas bau-

das, kas ir vislielākais viņam sasnie-

dzamais labums. Labā un ļaunā, pa-

tiesības un melu kritērijs ir bauda un

ciešanas.

Aristotelis (384—322 p. m. ē.) —

sengr. filozofs un enciklopēdiski izglī-
tots zinātnieks, loģikas zinātnes un

daudzu speciālo zināšanu nozaru pa-

matlicējs. -Markss viņu nosaucis par

vislielāko senatnes domātāju. Dzimis

Stagirā, Trāķijā; izglītību ieguvis Atē-

nās, Platona skolā. Kritizēja Platona

teoriju par bezķermeniskām formām

(«idejām»), taču pilnīgi pārvarēt Pla-

tona ideālismu nespēja un svārstījās
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«starp ideālismu un materiālismu»

(Ļeņins, 38. sēj., 263. lpp.). Nodibi-

nāja (335. g.) Atēnās pats savu skolu

(Likeju). Filozofijā A. atšķīra 1) teo-

rētisko daļu — mācību par esamību,
tās daļām, cēloņiem un pirmsākumiem,
2) praktisko — par cilvēka darbību

un 3) poētisko — par daiļradi. Zināt-

nes priekšmets ir ar prātu aptveramais

vispārīgais. Taču vispārīgais pastāv
tikai jutekliski uztveramā atsevišķajā

un izzināms ar tā palīdzību: vispārīgā
izzināšanas priekšnoteikums ir induk-

tīvs vispārinājums, kas nav iespējams
bez jutekliskas uztveres. A. atzina

četrus cēloņus: 1) matēriju jeb pasīvu

tapšanas iespēju, 2) formu (esamības

būtību), tā īstenību, kas matērijā dots

tikai kā iespējamība, 3) kustības prin-

cipu un 4) mērķi. Visu dabu A. uzlū-

koja kā citu citai sekojošas pārejas

no «matērijas» «formā», un otrādi.

Taču matērijā A. saskatīja tikai pasīvo

principu, bet visu aktivitāti piedēvēja

formai, uz kuru reducēja kustības

principu un mērķi.
_

Katras kustības

pirmavots, pēc A. mācības, ir dievs —

«nekustīgais sākotnējais virzītājs».
Tomēr A. mācība par «formu», viņa

objektīvais ideālisms daudzējādā zļņā
ir «objektīvāks un attālāks, vispārī-

gāks nekā Platona ideālisms un tāpēc

natūrfilozofijā biežāk = materiālis-

mam» (Ļeņins, 38. sēj., 260. lpp.); «Aris-

totelis pieiet gluži klāt materiālismam»

(turpat, 263. lpp.). A. formālā loģika
cieši saistīta ar mācību par esamību,

ar izziņas teoriju un ar patiesības

teoriju, jo loģiskās formas A. vienlai-

kus uzskatīja ari par esamības for-

mām. Mācībā par izziņu A. atšķīra
drošas zināšanas (Apodiktika) no var-

būtējām, «uzskatu» sfērai piederošām

zināšanām (Dialektika). Tomēr ar va-

lodas palīdzību abi šie zināšanu veidi

A. mācībā ir savstarpēji saistīti. Pēc

A. domām, pieredze nav pēdējā in-

stance «uzskatu» pārbaudīšanā un ne-

vis sajūtu orgāni, bet gan prāts tieši

saskata zinātnes augstākās premisas

kā patiesas. Taču zināšanu augstākās

aksiomas, kuras mēs apjēdzam spe-
kulatīvi, nav mūsu prātam iedzimtas

un to priekšnoteikums ir darbība:

faktu vākšana, domas koncentrēšana

uz faktiem utt. Zinātnes galamērķis,
pēc A. domām, ir priekšmeta definē-

šana, kuras priekšnoteikums ir deduk-

cijas apvienošana ar Indukciju. Tā kā,

pēc A. uzskata, nav tāda jēdziena, kas

varētu būt visu citu jēdzienu predi-
kāts, un tātad dažādos jēdzienus nav

iespējams apkopot vienā kopējā sugā,
tad viņš izvirzīja kategorijas, t. i.,

augstākās sugas, uz kurām reducējas
pārējās patiesi esošā sugas. Kosmolo-

ģijā A. noraidīja pitagoriešu mācību

un izstrādāja ģeocentrisko sistēmu,
kura palika dominējošā līdz pat helio-

centriskās sistēmas radītājam — Ko-

pernlkam. Ētikā A. par augstāko dar-

bību atzina saprāta vērojošo darbību.

Te izpaudās Grieķijas vergturu sa-

biedrībai raksturīgā parādība — vergu
fiziskā darba nošķiršana no intelekta

izkopšanas, šās dīkā dzīvojošo brīvo

cilvēku privilēģijas. A. morālais pa-

raugs ir dievs jeb vispilnīgākais filo-

zofs, «sevi domājoša domāšana». Mā-

cībā par sab-bu A. apgalvoja, ka verg-
turu sab-bas attiecības sakņojas pašā
dabā. Par valsts varas visaugstāka-

jām formām A. uzskatīja tādas for-

mas, kurām pastāvot ir izslēgta
iespēja varu izmantot savtīgos nolū-

kos un vara kalpo visai sab-bai. A.

svārstības filozofijā noteica viņa vē-

lākās ietekmes divējādo raksturu: viņa
mācības materiālistiskajām tendencēm

bija svarīga nozīme progresīvu ideju
attīstībā feodālās sab-bas filozofijā,

turpretim A. filozofijas ideālistiskos

elementus pārspīlēti akcentēja vidus-

laiku baznīcas kalpi, padarot A. mā-

cību par «nedzīvu sholastiķu», izme-

tot «visus meklējumus, svārstības, jau-

tājumu izvirzīšanas paņēmienus»

(Ļeņins, 38. sēj., 346. lpp.). Ļeņins
bija izstudējis «Metafiziku» (A. gal-
veno darbu) un augstu vērtēja A. mā-

cībā dzīvos dialektikas iedīgļus un

leceres, naivo ticību «prāta spēkam,

izziņas objektīvā patiesuma spēkam,
varenībai» (turpat).

Arkesilajs (315—241 p. m. ē.) —

viens no t. s. «vidējās» Platona aka-
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dēmijas (Platona akadēmija) dibinā-

tājiem. Sās otrās akadēmijas virzienu

raksturo atkāpšanās no Platona pozi-

tīvajiem apgalvojumiem un nostāšanas

uz skepticisma ceļa. No Platona te

palika tikai stipra tieksme pēc visāda

veida loģiskām koncepcijām, kuras

šai gadījumā izpaudās dogmatiskas

filozofijas noārdīšanā un tikai varbū-

tības jēdzienu uzsvēršana. Arī ētikā

A. atšķiras ar to, ka novirzās no Pla-

tona mācības par entuziasmu un re-

ducē to uz mācību par nesatricināmu

dvēseles mieru.

Askētisms (gr. askeo — vingri-
nos) — princips, ko raksturo pārmē-

rīga atturība vajadzību apmierināšanā,

iespējami pilnīga atsacīšanās no dzī-

ves labumiem, lai sasniegtu kādu mo-

rāles vai reliģijas ideālu. Sākotnēji,
senajā Grieķijā, par A. sauca vingri-
nāšanos tikumos. Teorētisku pamato-

jumu A. guva seno Austrumu reliģis-
kajās mācībās, vēlāk Pitagora filozo-

fijā. Agrīnās kristietības laikos par

askētiem sauca tos, kas dzīvoja vien-

tulībā, sevi šaustīdami, gavēdami un

skaitīdami lūgšanas. Agrīnās kristie-

tības un viduslaiku A. ideāls mainījās
reformācijas laikā. Protestantisms pra-

sīja «pasaulīgu askētismu». A-u slu-

dināja agrīnā zemnieku un proletā-
riešu kustība, tādējādi protestējot pret
valdošo šķiru greznību un dīkdienību.

Marksistiskā ētika A. uzlūko par ne-

saprātīgu un neattaisnojamu galējību,
ko rada nepareizi priekšstati par mo-

rāles ideālu. Tā balstās uz principu
«visu cilvēka labā, visu cilvēka lab-

klājībai». Tomēr marksisms nosoda

arī otru galējību — pārmērību vaja-
dzību apmierināšanā, lieku greznību
un dzīšanos pēc baudas kā vienīgo
dzīves saturu.

Asociācija (lat. ad — pie, socio —

savienoju, saistu) — psihes elementu

savstarpējais sakars, kā rezultātā

viena elementa parādīšanās zināmos

apstākļos izraisa citu, ar to saistītu

elementu. Vienkāršākās A. piemērs ir

alfabēta burtu secīga atveidošana.

Razdamās subjekta un objekta mij-
iedarbības procesā kā viens no šās

mijiedarbības elementāriem produk-

tiem, A. atspoguļo priekšmetu un pa-
rādību reālos sakarus. A. ir psihiskās
darbības nepieciešams noteikums. A.

rašanās fizioloģiskais pamats ir

I. Pavlova atklātais nervu pagaidu
sakaru nodibināšanās mehānisms, t. i.,

jaunu nervu ceļu izveidošanās dažādu

galvas smadzeņu garozas daļu starpā
(cilvēkam un augstākajiem dzīvnie-

kiem) un šo daju ierosu savienošanās.

A. ir visu sarežģītāko cilvēka psihes

veidojumu pamats.
Asociatīvā psiholoģija — dažādi vir-

zieni psiholoģijā, par galv. izskaidro-

šanas principu izmanto asociāciju.
A. p. priekšvēsture rodama Hobsa,
Loka un Spinozas darbos. Katrā A. p.
virzienā arvien ir materiālistiskais un

ideālistiskais novirziens. Hārtlijs, vē-

lāk Prlstlijs, sekodami Hobsam, iz-

veido asociatīvisma materiālistisko

tradīciju, izskaidrojot psihisko darbību

ar asociāciju vispārīgajiem likumiem

un pasludinot tās atkarību no smadze-

nēs noritošajiem procesiem. A. p. ideā-

listisko novirzienu, kas psihisko dar-

bību reducē uz subjektīvu priekšstatu

asociācijām, uz fenomenālisma pama-

tiem izstrādāja Jūms (viņš runā par

«priekšstatu kūļiem») un arī Herbarts.

Galīgi izveidodamās 19. gs. galveno-
kārt Anglijā (Džeimss Mills, Džons

Mills, Bens), A. p. apvieno materiā-

listisko un ideālistisko virzienu uz

mehānicisma pamatiem (psiholoģiskais
atomisms, mentālā ķīmija utt.). 20. gs.
A. p. idejas turpina biheviorisms, sa-

asinādams līdz galējībai mehānistis-

kās tendences.

Astronomija (gr. astron — zvaig-
zne, nomos — likums) — zinātne par
debess ķermeņu, to sistēmu v. c. kos-

miskās matērijas veidu stāvokli, kus-

tību, uzbūvi un attīstību. A. sadalās

vairākās disciplīnās, kuras savukārt

iedalās vēl sīkāk. Tā, piem., astromet-

rija, kurā ietilpst sfēriskā A., kā arī

ģeodēziskā A., jūras A. v. c. praktis-
kās A. daļas, nodarbojas ar jautāju-
miem par debess ķermeņu stāvokļa un

apmēru mērīšanu; zvaigžņu A. pētī
zvaigžņu un to sistēmu telpiskā no-
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vietojuma un kustības likumsakarības;

radioastronomija, kas attīstījās pēc
2. pasaules kara, pētī dažādus kosmis-

kus objektus, novērojot radioviļņus,
ko tie izstaro; viens no astrofizikas

uzdevumiem ir pētīt kosmiskās vielas

(ķermeņu, putekļu, gāzes) un lauku

fizikālās īpašības; kosmogonija pētī to

rašanās un attīstības jautājumus; kos-

moloģija — Visuma kā viena saistīta

veselā, kā kosmisko sistēmu visaptve-
rošas sistēmas uzbūves vispārīgās
likumsakarības. A. ļoti paplašina telpā
un laikā dabas zinātņu un vispār cil-

vēku izziņas eksperimentālo bāzi. Pa-

teicoties A., cilvēku izziņa iespiežas
miljardiem gaismas gadu tālā pasau-

les telpā, simtiem miljonu un miljar-
diem gadu tālā pagātnē. A. objekti
ir grandiozas dabiskas fizikas labo-

ratorijas, kur notiek daudzveidīgi pro-
cesi, kādus pagaidām vispār nevar

atdarināt uz Zemes vai arī var atdari-

nāt tikai nesalīdzināmi mazākos mē-

rogos. Tā, piem., kodoltermiskās reak-

cijas vispirms atklāja zvaigznēs un

tikai pēc tam atdarināja uz Zemes

(pagaidām kā nevadāmas, eksplozīvas

reakcijas); kosmiskajos staros daļi-
ņām ir tik lielas enerģijas, kādas pa-
gaidām pilnīgi nesasniedzamas pat
visspēcīgākajos paātrinātājos; kos-

mosā mēs novērojam arī vielu super-
blīvā un galīgi izretinātā stāvoklī,

gravitācijas un elektromagnētiskos
laukus ar kolosālu izplatību un spēku,
kā arī grandioza mēroga sprādzie-
nus un triecienviļņus utt. Neierobežoti

paplašinot fizikas eksperimentālo bāzi,
A. līdz ar to arī pati pirmām kārtām

balstās uz fizikas zinātņu metodēm

un līdzekļiem. Un tomēr līdz pat pē-
dējam laikam A. bija novērojoša zi-

nātne, eksperimentus izdarīt tā neva-

rēja. Sākot ar 1957. g., kad Padomju
Savienība palaida pirmo mākslīgo Ze-

mes pavadoni un līdz ar to sākās

kosmiskie lidojumi, situācija krasi

mainījusies. Kļūst iespējami novēro-

jumi aiz Zemes robežām (mērījumi
starpplanētu telpā, atmosfērās, uz citu

planētu virsmas v. tml.). 1969. g. jū-
lijā pirmo reizi notika cilvēka lido-

jums uz Mēnesi (ASV kosmonauti).
Milzīga loma Mēness v. c. planētu pē-
tīšanā ir padomju automātiskajām
stacijām. A. ir viena no vissenākajām
zinātnēm un vairāk par citām dabas

zinātņu nozarēm palīdz izveidot un

izplatīt pareizus, materiālistiskus uz-

skatus par dabu.

Ataraksija (gr. ataraxia — nesa-

traucamība) — pilnīgs dvēseles miers,
kādu, pēc dažu sengr. filozofu domām,
sasniedz prātnieks. Kā uzskatīja Dē-

mokrlts, Epikūrs un Lukrēcijs, A. pa-
nākama, izzinot pasauli, pārvarot bai-

les un atbrīvojoties no raizēm. Tur-

pretim skeptiķi (Pirons v. c.) mācīja,
ka A. sasniedzama, atturoties no sprie-
dumiem, vienaldzīgi izturoties pret no-

tiekošo, pret priekiem un bēdām (Apā-
tija). Marksistiskā ētika noraida vē-

rojošu attieksmi pret dzīvi un tātad

arī A. ideālu, it īpaši to, par kuru

runāja skeptiķi.
Atbildība — ētikas un tiesību kate-

gorija, kas atspoguļo personības īpašu
sociālu un morāli tiesisku attieksmi

pret sab-bu (cilvēci visumā), attiek-

smi, kuru raksturo cilvēka morālā pie-
nākuma izpildīšana un tiesisko normu

ievērošana. A. kategorija aptver filo-

zofijas un socioloģijas problēmu —

kādā mērā cilvēks spēj un var būt

savas darbības subjekts (autors), kā

arī konkrētākus jautājumus: cilvēka

spējas apzināti (ar nolūku, labprātīgi)
izpildīt noteiktas prasības un veikt

viņam priekšā stāvošus uzdevumus;
izdarīt pareizu izvēli; panākt noteiktu

rezultātu, kā arī izlemt ar to saistītos

jautājumus, vai cilvēkam ir taisnība

vai ne, vai viņa rīcība atzīstama par
pareizu vai nosodāma, vai viņš pel-
nījis pateicību vai sodu. Visās ētiska-

jās un tiesiskajās mācībās A. problēma
tiek aplūkota sakarā ar filozofisko brī-

vības problēmu. Taču visas nemar-

ksistiskās mācības to parasti atrisina

abstrakti un saista ar atbildi uz jau-

tājumu, vai vispār var uzskatīt, ka

cilvēks savā rīcībā ir brīvs (Brīvība
un nepieciešamība). Marksismā A.

problēma iegūst vēsturiski konkrētu

raksturu un tiek atrisināta, analizējot,
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kāda attiecīgajos vēsturiskajos apstāk-

ļos ir bijusi cilvēka reālā brīvība. No

ekspluatācijas un naidīgām šķirām
brīvas sab-bas uzcelšana, plānveidības
un apzinātības ieviešana sociālajā
dzīvē, tautas masu iesaistīšana sab-bas

pašpārvaldē un vēsturiski radošā dar-

bībā krasi palielina katra cilvēka per-
sonisko un vienlaikus arī sociālo un

morālo brīvību. Sociālistiskās tiesībās

likumu pārkāpēja civilo, administra-

tīvo un kriminālo atbildību nosaka, ne-

vis tīri formāli noskaidrojot nozie-

guma sastāvu, bet ņemot arī vērā,
kādos apstākļos attiecīgais cilvēks

audzis, dzīvojis un darbojies, kādā

mērā viņš savu vainu apzinās un cik

liela iespēja viņam ir turpmāk labo-

ties. Tādējādi juridiskā A. tiek tuvi-

nāta morālajai. No komunistiskās mo-

rāles viedokļa cilvēka A. aptver ne

tikai jautājumus, kas attiecas uz no-

darīto, bet arī to, vai indivīds izprot
visas sab-bas intereses, t. i., gala re-

zultātā, vai viņš saprot cilvēces vēs-

tures progresīvās attīstības likumus.

Atbilstības princips — viens no zi-

nātnes attīstības galv. metodoloģiska-
jiem principiem, kura filozofiskā no-

zīme ir tā, ka tas izsaka izziņas pro-
cesa dialektiku, izzināšanas kustības

procesu no relatīvām patiesībām uz

absolūto, vienmēr pilnīgāko patiesību.
Pirmo reizi tas tika formulēts klasis-

kās fizikas jēdzienu krasas laušanas

periodā (Bors, 1913). Saskaņā ar A. p.
tajā faktā, ka viena dabzinātniska teo-

rija nomaina otru, izpaužas ne tikai

atšķirība starp tām, bet arī to sav-

starpējais sakars, to kontinuitāte, kuru

iespējams noteikt ar matemātisku pre-
cizitāti. Jaunā teorija, stājoties vecās

vietā, nevis vienkārši noliedz to, bet

noteiktā veidā saglabā to. Rezultātā
ir iespējama atgriešanās no vēlākās

teorijas pie iepriekšējās, to sakrišana

noteiktos robežgadījumos, kad atšķi-
rības starp tām ir nenozīmīgas.
Kvantu mehānikas likumi, piem., pār-
iet klasiskās mehānikas likumos, ja
var neņemt vērā akcijas kvanta lie-

lumu, un relativitātes teorijas likumi

pāriet klasiskās mehānikas likumos,

ja gaismas ātrumu uzskata par bez-

galīgu. A. p. var novērot matemāti-

kas, fizikas v. c. zinātņu vēsturē. Tanī

izpaužas veco un jauno teoriju likum-

sakarīgā saistība, kas rodas no kvali-

tatīvi dažādu matērijas līmeņu iekšē-

jās vienības. Šī vienība nosaka ne

tikai zinātnes un zinātnes vēstures

viengabalainību, bet arī A. p. milzīgo
heiristisko lomu, tai iespiežoties kva-

litatīvi jaunā parādību jomā. A. p.

ļauj parādīt relatlvisma nepamatotību.
Atcelšana (vāciski Aufhebung — at-

celšana, izbeigšana un saglabāšana) —

termins, ko filozofijā plaši lietoja Hē-

gelis. Tas nozīmē kaut kā likvidēšanu

un saglabāšanu vienlaikus. Hēgelis
«A.» terminu lietoja absolūtās idejas
kustības raksturojumam. Katru doto

tās stāvokli «atceļ» augstākais stāvok-

lis, ar ko arī izskaidrojams attīstības

pakāpju sakars. Piem., triādē augstākā

kategorija (sintēze) ne tikai iznīcina

domas kustībā antitēzi, bet arī pār-
strādātā veidā saglabā visu iepriekšē-
jās attīstības saturu. A. idejā Hēgelis
noskārta materiālās pasaules attīstības

objektīvo likumsakarību un cilvēka

(teorētiskās un praktiskās) darbības

īpatnības. Reizē ar to A-ai Hēgeļa
filozofijā ir abstrakti loģisks raksturs

un tā parādās kā pretrunu «atrisinā-

šanas» formāls paņēmiens. Dialektis-

kajā materiālismāterminu «A.» lieto, ap-
rakstot pēctecību attīstībā un rakstu-

rojot kaut kādas zemākas parādības
sakarus un attiecības pret augstāku
parādību (piem., apgalvo, ka mehā-

niskā kustība ietverta matērijas biolo-

ģiskajā kustības formā «atceltā» veidā).
Ateisms (gr. theos — dievs; dieva

noliegums) — uzskatu sistēma, kas

noliedz ticību pārdabiskajam (gariem,

dieviem, aizkāpa dzīvei v. tml.); jeb-
kuras reliģijas noliegums. Katrā vēs-

tures laikmetā A. atspoguļojis zinā-

šanu sasniegto līmeni un to šķiru un

sociālo grupu intereses, kuru idejis-
kais ierocis tas bijis. A. cīņa pret re-

liģiju atspoguļo progresīvo sab-bas

spēku cīņu pret reakciju. A. ir cieši

saistīts ar materiālistiskajiem uzska-

tiem par dabu. Kā uzskatu sistēma A.

37 AteismsAtbilstības princips



radās verdzības šab-bā. Diezgan

daudz A. elementu bija Talesa, Anak-

simena, Hēraklita, Dēmokrita, Epikūra,

Ksenofana un Lukrēcija Kara filozo-

fijā. Viņu A-am raksturīga cenšanās

visas parādības izskaidrot ar dabis-

kiem cēloņiem. Viņu A. bija naivs,

spekulatīvs, nekonsekvents. Viduslai-

kos, kad valdīja baznīcas un reliģijas

patvaļa, A. nevarēja necik attīstīties.

Reliģijas kundzības iedragāšanā liela

nozīme bija buržuāziskajam A., kura

pārstāvji bija Spinoza, fr. materiālisti,

Feierbahs v. c. Vēsturiska nozīme cīņā

pret feodālismu bija tam apstāklim,

ka buržuāziskie ateisti atmaskoja baz-

nīcas reakcionārismu un veicināja
feodālisma gāšanu. Tomēr buržuāzis-

kais A. bija nekonsekvents un aprobe-

žots, tam bija apgaismības raksturs,

un tas bija domāts šaurām aprindām,
nevis tautai. Karojoši ateisti bija kr.

revolucionārie demokrāti. Konsekventā

formā A. parādās marksismā-ļeņinisma.
Proletariāta intereses, tā stāvoklis un

loma sab-bā saskan ar sab-bas attīs-

tības objektīvajām tendencēm, un tā-

pēc marksistiskais A. ir brīvs no šķi-
riskās aprobežotības, kas raksturīga
A. nemarksistiskajām formām. Mar-

ksistiskā A. filozofiskais pamats ir

dialektiskais un vēsturiskais materiā-

lisms, tāpēc pirmo reizi ateistiskie uz-

skati gūst zinātnisku raksturu. Zināt-

niskā A. uzdevums ir noskaidrot reli-

ģijas rašanās un pastāvēšanas avotus

un cēloņus, kritizēt reliģijas mācības

no pasaules zinātniskās izpratnes vie-

dokļa, atsegt reliģijas sociālo lomu

sab-bā, parādīt ceļus reliģisko aiz-

spriedumu pārvarēšanai. Marksistis-

kais A. vispusīgi kritizē reliģiju, no-

rādot ceļus un līdzekļus tās pilnīgai
pārvarēšanai. Tas konstatējis, ka pil-
nīgi pārvarēt reliģiju var tikai tad,
kad komunisma celtniecības procesā
tiek iznīcinātas tās sociālās saknes.

Padomju Savienībā A. kļuvis masvei-

dīgs. Komunisma celtniecības gaitā
veidojas jauns cilvēks, kas ir brīvs

no reliģijas v. c. pagātnes paliekām,
cilvēks, kam ir zinātnisks, ateistisks

pasaules uzskats.

Atgriezeniskās saites — viens no

pamatjēdzieniem, kas raksturo vadības

(regulēšanas) sistēmas dzīvajā dabā,
sab-bā un tehnikā. A. s. ir vadāmā

procesa atgriezeniska iedarbība uz va-

došo orgānu. A. s. var būt pozitīvas,

ja vadāmā procesa rezultāti pastiprina
to. Pozitīvas A. s. izpaužas, piem.,

pastiprinātāju un ģeneratoru darbībā

radiotehnikā, dzīva organisma augša-
nas procesā, notiekot mijiedarbība?
starp dažādiem orgāniem, sab-bā

(piem., paplašinātas atražošanas pro-
cesi). Ar negatīvu A. s. palīdzību va-

dāmā procesa rezultāti vājina tā

bību. Negatīvas A. s. palīdz uzturēt

kādu regulējamās sistēmas parametru

uzdotajā līmenī, veikt kontroli v. tml.

A. s. jēdziens nepieciešams, lai ana-

lizētu sarežģīto dzīvās dabas un

sab-bas vadīšanas sistēmfunkcionēšanu,
un attīstību, lai atklātu pasaules ma-

teriālās vienības struktūru. Tāda ir

A. s. metodoloģiskā nozīme (sk. art

Kibernētika)
.

Atklāsme — reliģiski ideālistiskās

filozofijas jēdziens, kas nozīmē tiešu,

pārjuteklisku patiesības uztveri, kura

piemīt tikai izredzētajiem mistiskas

gaišredzības brīdī. Pēc ideālistisko,

filozofu domām, A. saistīta' ar tieksmi

pēc patiesības un labā. Tiem, kas nav

spējīgi uz A., patiesība kļūst par ticī-

bas objektu. Zinātne šādu izskaidro-

jumu noraida, jo tas A. saista ar pra-

sību, ka akli jātic pārdabiskiem spē-
kiem. A. jāšķir no intuīcijas.

Atmiņa (psiholoģijā) — indivīda um

ārpasaules mijiedarbības rezultātu sa-

glabāšana indivīdā, kura ļauj viņam'
šos rezultātus atveidot un izmantot-

turpmākajā darbībā, pārstrādāt un ap-
vienot sistēmās; īstenības psihisko mo-

dēju kopums, ko konstruējis attiecīgais-
indivīds. A. fizioloģiskie mehānismi1
tagad ir intensīvu zinātnisko pētījumu

priekšmets. A. ir saistīta ar domāšanu

un no tās atvasinātajām darbības for-

mām kā produkts ar procesu. Elemen-

tāro, ar valodu nesaistīto A. formu

saturs ir īstenības psihiskie modeļi,
kas izveidojušies indivīda un vides

tiešajās attieksmēs. To izveidošanās.
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atkarīga no objektu iedarbību saska-

res laikā un no tās vajadzības rak-

stura, kura nosaka mijiedarbību. Aug-
stākajā, ar valodu saistītajā A., kas

veidojas uz elementārās A. pamata,
tiek fiksēti lietu objektīvo attieksmju
modēji. Ar valodas palīdzību cilvēks

apzināta mērķa ietekmē spēj reprodu-
cēt šīs A. formas veidojumus bez mo-

delējamo objektu tiešas iedarbības; re-

zultātā A. tiek pakļauta lietu objek-

tīvajai loģikai — jēgas iegaumēšanai

un reproducēšanai.
Atomārais fakts — viens no loģiska

atomisma pamatjēdzieniem, fakts, kuru

nav iespējams sadalīt citos faktos, kas

būtu tā sastāvdaļas. A. f. sastāv no

lietu un domas priekšmetu savieno-

juma. A. f. ir cits no cita neatkarīgi,
tā ka no viena A. f. pastāvēšanas
(nepastāvēšanas) nav iespējams izda-

rīt secinājumu par cita A. f. pastāvē-

šanu (nepastāvēšanu). Tādējādi tiek

noliegts pasaules kopsakars, tās vie-

notība, un izziņas process praktiski
tiek aprobežots ar A. f. aprakstu. Šis
metafiziskais jēdziens radās, pārnesot

uz ārpasaules parādībām dažas īpa-

šības, kas piemīt «atomāriem» (ele-
mentāriem) spriedumiem, kuriem ir

svarīga nozīme matemātiskajā
loģikā. Pēc savas būtības jēdziens
A. f. ir rada Maha «pasaules ele-

mentiem».

Atomisms — mācība par diskrētu,

pārtrauktu matērijas uzbūvi (no ato-

miem v. c. mikrodaļiņām). Sākotnē-

jais A. formulējums dots senind. filo-

zofiskās mācībās — njaija, vaišešlka,
bet vispilnīgāk un konsekventāk —

Leikipa, Dēmokrita, Epikūra un Luk-

rēcija filozofijā. Atomus uzskatīja par

pēdējām, nedalāmām, vismazākajām
daļiņām, būtībā — par bezgalīgi ma-

zām daļiņām. Tie atšķiras ar svaru,

kustības ātrumu un savstarpējo novie-

tojumu ķermeņos, tālab arī rodas da-

žādas īpašības. 17.—19. gs. A. izstrā-

dāts Galileja, Boila, Ņūtona, Lomono-

sova, Daltona, Avogadro, Butļerova,
Mendeļejeva v. c. darbos un kļūst par
matērijas uzbūves fizikāli ķīmisko teo-

riju. A. gandrīz vienmēr bijis pamats

materiālistiskai pasaules izpratnei. To-

mēr vecais A. ievērojamā mērā bija
metafizisks, jo absolutizēja diskrētības

ideju un pieļāva, ka eksistē pēdējā,
nemainīgā matērijas būtība, pasaules
ēkas «pirmķieģelīši». Mūsd. A. atzīst

molekulu, atomu, «elementāro» daļiņu
v. c. mikroobjektu daudzveidību ma-

tērijas struktūrā, to neierobežoto kom-
plicētību, spēju pārvērsties no vienām

formām citās. Dažādu diskrētu mikro-

objektu eksistencē tas saskata izpau-
žamies likumu par kvantitatīvo pār-
maiņu pāreju kvalitatīvās: telpisko
mērogu samazināšana saistās ar kva-

litatīvi jauniem matērijas veidoju-
miem. Taču mūsd. A. uzskata matēriju
ne tikai par diskrētu, bet arī par ne-

pārtrauktu. Savstarpējās iedarbības

spēkus starp mikrodaļiņām pārnes ne-

pārtraukti lauki — elektromagnētis-
kais, kodola lauks v. c, kas cieši sais-
tīti ar «elementārajām» daļiņām.
Mūsd. A. noliedz, ka eksistē pēdējā,
nemainīgā matērijas būtība, un atzīst

matērijas kvantitatīvo un kvalitatīvo

bezgalību.
Atoms un atoma kodols. Atoms ir

ķīmiska elementa sīkākā daļiņa, kom-

plicēta sistēma, kas sastāv no pozitīvi
lādēta centrālā kodola un apvalka, ko

veido negatīvi lādētas daļiņas — elek-

troni, kuri kustas ap kodolu. Arī

atoma kodolam ir komplicēta struk-

tūra: tas sastāv no neitroniem un pro-
toniem («Elementārās» daļiņas), ku-

rus kopā sauc par nukloniem. Atoma

apmērus izsaka skaitļi, kuru kārta ir

centimetra simtmiljonā daļa, kodola

apmēri ir desmittūkstoš reižu mazāki.

Kodola lādiņu skaits, kas ir vienlī-

dzīgs protonu skaitam un sakrīt ar

elektronu skaitu atomā, nosaka dotā

elementa kārtas numuru Mendeļejeva
periodiskajā sistēmā. Kodolā ir kon-

centrēta gandrīz visa atoma masa.

Atoma kā vesela veidojuma eksistence

pakļaujas kvantu mehānikas likumiem;

pamatojoties uz tiem, bija iespējams
izskaidrot atoma stabilitāti, tā staro-

juma īpatnības, elektronu kustības

savdabību, ko nosaka to duālā, kor-

puskulāri viļņējādā daba, atoma ener-
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ģijas lēcienveidīgo maiņu, pārejot no

viena stabila stāvokļa citā, atomu sav-

starpējās iedarbības likumsakarības

utt. Atomi ir spējīgi savienoties cits

ar citu, un tad notiek_ elektronu ap-

valku ārējā slāņa pārkārtošanās, kura

ir pamats matērijas kustības ķīmiskas

formas dažādajām izpausmēm. Ķīmis-

kās pārvērtības atoma kodolu neskar.

Elektronu pārpilnība vai iztrūkums sa-

līdzinājumā ar kodola lādiņa lielumu

rada jonus — ar elektrību lādētas

atomdaļiņas, kuras ķīmiski atšķiras no

attiecīgajiem atomiem un kurām ir

svarīga loma dabā un ražošanā. Ko-

dola pastāvēšana saistīta ar protonu

atgrūšanās elektriskajiem spēkiem un

īpašiem visu kodola daļiņu savstar-

pējās pievilkšanās spēkiem. Specifiskie
kodola spēki darbojas tikai mazos at-

tālumos. Kodola masa vienmēr ir ma-

zāka par to daļiņu kopējo masu, ku-

ras kodolu veido. Kodolam veidojoties,

izdalās noteikts enerģijas daudzums,

un sakarā ar to masa attiecīgi sama-

zinās (saskaņā ar Einšteina atklāto

samēru starp masu un enerģiju).
Atomu kodoli var dalīties vai savie-

noties viens ar otru. Kodolu pārvēr-
šanos (Ķīmisko elementu pārvēršanos,

Radioaktivitāti) pavada milzīga ener-

ģijas daudzuma izdalīšanas. Dažādu

elementu atomi atrodas dzijā dialek-

tiskā savstarpējā saistībā. Atomi un

atomu kodoli ir «mezgla punkti» vie-

las komplicēto formu vir-

knē un parādās noteiktās_ matērijas
attīstības pakāpēs. Atomu mācības attīs-

tībai bija milzīga loma filozofijas, da-

bas zinātņu un tehnikas attīstībā (Ato-
mlsms). Mūsd. fizikas sasniegumi —

atomu komplicētās uzbūves atklāšana,

iespēja pārvērst tos citu citā (radio-

aktivitāte) utt. — iezīmēja īstu revo-

lūciju dabas zinātnēs un lika revidēt

agrākos priekšstatus par vielas uzbūvi

un īpašībām, lika materiālismam pie-
ņemt jaunu formu. Tika atklāta mikro-

pasaules parādību kvalitatīvā savda-

bība, kas izpaužas matērijas pretējo

korpuskulāri viļņējādo īpašību vienība,
tika atklāts, ka jebkuras matērijas da-

ļiņas, lai arī cik «vienkārša» tā būtu,

īpašības nav izsmejamas utt. Tas viss

vēlreiz apstiprina dialektisko materiā-

lismu.

Atribūts (lat. attribuo — piešķiru) —

priekšmeta neatņemama īpašība, bez

kuras priekšmets nevar pastāvēt un

bez kuras to arī nav iespējams domāt.

Aristotelis atšķīra A. no akcidencem.

Dekarts uzskatīja A. par substances

pamatīpašību. Tāpēc kā ķermeniskas

substances A. viņa mācībā figurē iz-

platība un kā garīgās substances A. —

domāšana. Spinoza uzskatīja izplatību

un domāšanu par vienotas substances

A. 18. gs. fr. materiālisti par matē-

rijas A. uzskatīja izplatību un kus-

tību, bet daži (Dldro, Robinē) — ari

domāšanu. Šo terminu lieto arī musd.

filozofijā.
Atrisināmības problēma — viena no

galv. problēmām, kas rodas loģikā sa-

karā ar formālo loģikas sistēmu kon-

strukciju. Tās pozitīvais vai negatī-
vais atrisinājums jebkurai konkrētai

formālai loģiskai sistēmai atkarīgs no

tā, vai attiecīgi pastāv vai nepastāv

kāda vispārīga metode (vai algo-
ritms), kas ar galīgu darbību skaitu

Jauj noskaidrot, vai kāda apskatāmas

sistēmas formula ir pierādāma (pa-

tiesa) dotajā sistēmā vai arī tā tāda

nav. A. p. pozitīvi atrisināma, piem.,
izteikumu rēķinos un Aristoteļa for-

malizētajā sl'loģlstlkā. Tomēr jau pre-

dikātu rēķinos vispārīga atrisinājuma
šai problēmai nav. Neiespējamība at-

rast kādai formālai sistēmai vispārīgu

atrisināšanas metodi neizslēdz iespēju
meklēt tādus atrisinājumus atsevišķām

šās sistēmas formulu klasēm.

Atsevišķais, sevišķais, vispārīgais —

filozofijas kategorijas, kas izteic da-

žādus objektīvus pasaules sakarus, kā

arī šo sakaru izzināšanas pakāpes,
šīs kategorijas, tāpat kā citas, veido-

jas praktiskās darbības un izziņas at-

tīstības gaitā. īstenības objektiem pie-

mīt savdabīgums, un tāpēc tie atšķiras
cits no cita. Tāpēc katru objektu uz-

tver kā kaut ko A. Tomēr jau ele-

mentāra prakse atklāj šajos objektos

iezīmes, kas atkārtojas. Izrādās, ka

A-am piemīt arī kopīgas iezīmes. Ko-
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pīgās iezīmes un īpašības piemīt vai

nu tikai šaurām objektu grupām, un

tad tās parādās kā S., vai arī visiem

priekšmetiem un parādībām, un tad

tās ir vispārīgais. A., s. un v. ir ne-

šķirami saistīti, vienoti, to atšķirība
ir relatīva, tie savstarpēji pāriet cits

citā (Ļeņins, 38. sēj., 339. lpp.). Uz-

devums zinātniski atrisināt jautājumu

par attiecību starp V. apziņā, tā ana-

logu īstenībā un objektu atsevišķām

īpašībām izraisījis lielas grūtības filo-

zofijas vēsturē. Vēsturiski visagrāk iz-

veidojās naivi uzskatāmais priekšstats

par V. kā par kaut ko līdzīgu, kas

atkārtojas. Te vēl netiek izvirzīts jau-

tājums par šās līdzības cēloni, avotu,

svarīgais jautājums par V. dabu, par
to, vai tas atspoguļo objektīvās pasau-

les reāli pastāvošas īpašības vai arī

sakņojas vispārinošās apziņas spējā,
vai kāda garīga absolūta īpašībās.
Sengrieķu materiālisti aizstāvēja pirmo
priekšstatu par V. būtību. Tā, piem.,
Taless par visu lietu pamatu, šo lietu

V., uzskata ūdeni, Hēraklits — uguni,
Dēmokrits — atomus. V. kā objektīvo

saprot arī vairākums senatnes ideā-

listu, taču viņi V. jau atrauj no ma-

teriālās īstenības un pārvērš par īpašu
būtību pasauli. Platona ideālistisko

mācību par V. kritizēja Aristotelis,
taču pats viņš nespēja atrisināt šo

problēmu. Viņš neatzīst V. par īpašu
būtību, kas izolēta no A. Pēc viņa

ieskata, V. vispirms ir cilvēka prāta

abstrakcijas. Bet viņš negrib tās atzīt

tikai par domātām būtībām, jo tas

nozīmētu to objektivitātes noliegšanu.

Tāpēc viņš aplūko V. gan kā atse-

višķu objektu būtību, gan kā mērķi,
kura dēj pastāv šie atsevišķie objekti.
Te viņš faktiski tuvojas tam, kā V.

saprot Platons. Tādējādi, kaut gan
Aristotelis šo problēmu neatrisināja,

viņš to skaidri izteica, un tāpēc viņa
mācība kļuva par bāzi nominālisma

un reālisma strīdiem. Te Aristoteļa

mācības pretrunīgās tēzes pārvērtās

par filozofijas skolu pretstatu. Jauno

laiku empīriskā zinātne, kas attīstījās
cīņā pret teoloģijas abstrakto sholas-

tiķu, radīja protestu pret V. teoloģisko

izpratni. Sāda veida V. atkal tiek no-

liegts. Izteicot tādas noskaņas, Loks

saprot V. tikai kā parādību līdzības

abstraktu, vārdos izpaustu izteiksmi,
noliedzot jebkādu V. realitāti. Tāda

izpratne ir saskaņā ar tā laika zinātni

un sevišķi ar tajā pieņemto parādību

klasifikāciju. Zinātnei tālāk pētījot ob-

jektīvās pasaules likumsakarības, šī

Loka izpratne par V. negūst apstipri-
nājumu. Tas vērojams jau Kanta un

it sevišķi Hēgeļa darbos, kurš atšķir
«abstrakti V.» kā vairāku parādību
vārdos fiksētu identitāti (vienkāršas
līdzības rezultāts) un patieso, «kon-

krēti V.», ko saprot kā parādību iek-

šējo būtību, eksistences Jn pārveido-
šanās likumu. Tomēr patiesi V., pēc
Hēgeja, ir tikai garīgais — jēdziens,
ideja. Marksistiskā izpratne par A., s.

un v. ir pamatota uz atzinumu, ka V.

ideja atspoguļo pasaules parādību ob-

jektīvo vienību. Priekšmetu un procesu

būtiskajā līdzībā tikai izpaužas šis

dziļais objektīvais sakars. «Vispārējī-
bas forma dabā,» raksta Engelss, «ir

likums ..
.

Vispārējības forma ir sevī

noslēgtības un līdz ar to bezgalības

forma; tā ir daudzu galīgu lietu ap-

vienojums bezgalīgajā.» («Dabas dia-

lektika», 1952, 206. lpp.) Tāpēc V.

ietver sevī visu sevišķa, individuālā,

atsevišķā bagātību. A., s. un v. savā

dialektikā izteic pasaules nepiecieša-
mos būtiskos sakarus. A., s. un v. ob-

jektīvais sakars izpaužas valodā, iz-

klāsta formā, objektu pētīšanas veidā.

A., s. un v. savstarpējā attiecība ir to

sakars, tas apstāklis, ka A. nepastāv
bez V. un V. nepastāv bez A., ka A.

zināmos apstākļos kļūst par S. un V.

utt. Šo dialektisko sakaru analīzei ir

liela nozīme, piem., lai izprastu so-

ciālisma celtniecības vispārīgos ceļus

un likumus un to savdabīgo, sevišķo

izpausmi atsevišķās zemēs. Tādējādi
A., s. un v. kategorijas pirmām kār-

tām izteic objektīvās pasaules būtis-

kos sakarus un tikai tāpēc raksturo

tās izzināšanas procesu. Praktisko

darbību, kas pastāvīgi ir vērsta uz

atsevišķiem objektiem, dziļāk izprast
ļauj zināšanas par V., par likumiem,
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pusēm un īpašībām, kas atkārtojas ša-

jos objektos, un to konkretizēt palīdz
šo objektu īpatnību ievērošana.

Atspoguļošana, atspoguļojums —

viens no materiālistiskās gnozeoloģi-
jas pamatjēdzieniem. Dialektiskais ma-

teriālisms atšķir psihisko A. kā augsti
organizētas matērijas (dzīvnieku un

cilvēka) īpašību un neorganiskajai da-

bai piemītošu atspoguļošanas īpašību.
Visvienkāršāko organismu un augu
kairināmība ir pārejas forma starp ne-

dzīvās dabas ķermeņiem un ar psihi
apveltītām būtnēm. Nedzīvās dabas

ķermeņu A. ir lietu īpašība mainīties

citu lietu iedarbības rezultātā, pie tam

pārmaiņu struktūra atbilst kādai tās

lietas īpašībai, kura iedarbojas. Sī A.

īpašība ir fiziskais pamats procesam,

kuram norisinoties cilvēks izzina ap-
kārtējo pasauli, un ir svarīgs argu-
ments par labu pasaules izzināmībai.

Psihiskā A. notiek, objektiem iedarbo-

joties uz dzīvnieku un cilvēka atspo-
guļošanas aparātu, analītiski un sin-

tētiski pārstrādājot šās iedarbības

pēdas, kā ari izlietojot šās pārstrādā-
šanas produktus kā īpašus objektu aiz-

stājējus. Ar lietu un lietu īpašību psi-
hiskās atspoguļošanas palīdzību sub-

jekts orientējas viņam apkārt esošajā
vidē. Psihiskajam A. ir divas puses:

1) A. saturs (attēls, zināšana) un

2) tā materiālās eksistences un iz-

pausmes forma vai veids. Psihiskā A.

saturu raksturo šādas pamatpazīmes:
attēla modalitāte jeb dažādība, kas

atbilst matērijas kustības kvalitatīvi

dažādajām īpašībām un veidiem

(piem., krāsas un garšas sajūtas pie-
der pie dažādām modalitātēm); at-

spoguļojamo_ īpašību kvantitāte; ob-

jekta struktūra, kura tiek izpausta ar

zinātnes likumu palīdzību; tās atbil-

stības veids, kura pastāv starp atspo-
guļojuma un oriģināla struktūrām

(izomorfisms un homomorfisms, da-

žādi līdzības veidi v. c); jutekliskā
attēla priekšmetiskums, ar prātu iz-

prasto jēdzienu, teoriju utt. attēlu

priekšmetiskā nozīme; atspoguļojuma
vērtība (derīgums) no recipienta vie-

dokļa; attēla adekvātums oriģinālam.

Adekvātumu var novērtēt pēc šādiem

kritērijiem: pēc attēla un tajā izteik-

tas zināšanas autentitātes (neapstrī-
damības), pēc attēla precizitātes, pil-
nības un pēc tā dziļuma (būtiskuma).
Cilvēka izziņa kvalitatīvi atšķiras no

dzīvnieku psihiskās A. ar savu sabied-

risko raksturu, kas izpaužas ar va-

lodu saistītā apziņā, un ar to, ka tā

aktīvi pārveido ārējo pasauli.
Atspoguļošanas teorija — marksis-

tiskajā filozofijā — dialektiski mate-

riālistiskās izziņas teorijas pamats,
kas atsedz atspoguļošanas pašas vis-

pārīgākās visu līmeņu un formu iezī-

mes un īpašības. Viens no A. t. uzde-

vumiem ir noskaidrot visu atspoguļo-
šanas procesa formu dabzinātniskos

pamatus. Tā ietver arī jautājumus par
cilvēka apziņas izcelšanos, par tās

fizioloģiskajiem mehānismiem. Termi-

nus «A. t.» un «izziņas teorija» mar-

ksistiskās filozofijas literatūrā lieto
kā sinonīmus, kad runā par izziņas

procesa būtību, pamatu. Atspoguļošanu
kā gnozeoloģisku principu atzina ari

materiālisms pirms Marksa, taču, kā

atzīmēja Ļeņins, vecā materiālisma

galv. nelaime ir neprasme piemērot
dialektiku A. t-ai, un rezultātā atspo-
guļošanu saprata kā pasīvu, nedzīvu

ārpasaules «fotografēšanu». Marksisms

atspoguļošanu saprot dialektiski, kā

komplicētu un pretrunīgu procesu, kurā

savstarpēji iedarbojas jutekliskā un

racionālā izziņa, intelektuālā un prak-
tiskā darbība, kā procesu, kurā cil-

vēks nevis pasīvi pielāgojas ārpasau-

lei, bet šo ārpasauli ietekmē, to pār-
veidojot un pakļaujot saviem mērķiem.

Tāpēc ir pilnīgi nepamatoti mēģinā-
jumi kritizēt marksistisko A. t. kā

«konformistisku», kā tādu, kura pa-

darot izzinošo subjektu par pasīvu,

bezdarbīgu apkārtējās pasaules vēro-

tāju. Gluži otrādi, cilvēka un cilvēces

aktīva priekšmetiska darbība ir iespē-
jama, vienīgi balstoties uz apziņas

atspoguļojošo funkciju, kura nodrošina

adekvātu pasaules izzināšanu un tās

ietekmēšanu atbilstoši objektīvajiem
likumiem.

Atsvešināšana, atsvešinājums — jē-

42 AtsvešināšanaAtspoguļošana



dziens, kas raksturo, pirmkārt, pro-

cesu, kurā cilvēka darbības (tiklab

praktiskās — darba produkti, nauda,
sabiedriskās attiecības utt., kā arī teo-

rētiskās) produkti, kā arī cilvēka īpa-
šības un spējas pārvēršas par kaut

ko tādu, kas ir no tiem neatkarīgs
un valda pār tiem, un šā procesa re-

zultātus; otrkārt, tas nozīmē kaut

kādu parādību un attiecību pārvērša-

nos par kaut ko citu, nekā tās ir pa-

šas par sevi, cilvēku reālo dzīves at-

tiecību sagrozīšanu un izkropļošanu
cilvēku apziņā. A. ideju pirmoreiz
izteikuši fr. (Ruso) un vācu apgaismī-
bas pārstāvji (Gēte, šillers). Objek-
tīvi A. ideja izteica protestu pret pri-
vātīpašniecisko attiecību antihumānis-

tisko raksturu. A. problēma tālāk

izstrādāta vācu klasiskajā filozofijā. Jau

Fihtes mācībā priekšmeta uzskatīšana

par tīru «Es» (ne-Es) parādās kā A.

A. ideālistisko interpretāciju vispilnī-
gāk attīstīja Hēgelis, kuram visa ob-

jektīvā pasaule parādās kā «atsveši-

nāts gars». Attīstības uzdevums, pēc
Hēgeļa, ir šās A. atcelšana izziņas

procesā. Reizē ar to šajā A. izpratnē,
kāda tā ir Hēgelim, ietverti racionāli

minējumi par dažām darba īpatnībām

antagonistiskas sab-bas apstākļos.
Feierbahs aplūkoja reliģiju kā cilvēka

"būtības A. un ideālismu — kā prāta
A. Tomēr, attiecinot A. tikai uz apzi-

ņas parādībām, viņš neatrada reālus

tās likvidēšanas līdzekļus, jo uzskatīja
par tādiem tikai teorētisku kritiku.

Mūsdienu buržuāziskajā filozofijā, kā

arī revizionistiskajā literatūrā A. tiek

raksturota kā fatāli neizbēgama parā-
dība, kuru rada vai nu tehnikas un

zinātnes progress, vai arī cilvēku dar-

bības ārpusvēsturiskās īpatnības. Šā-

das koncepcijas teorētiskais pamats ir

A. identificēšana ar priekšmetiskas
formas iegūšanu (Priekšmetiskas for-
■mas iegūšana un zaudēšana), un pēc
savas sociālās būtības tā pilda apolo-
ģētiskas funkcijas. Markss, kas veltīja
daudz uzmanības A. analīzei it īpaši
«1844. gada ekonomiski filozofiskajos
manuskriptos», «Vācu ideoloģijā» un

11857.—59. g. ekonomiskajos rakstos,

pamatojas uz to, ka A. pauž pretru-
nas, kādas piemīt noteiktai sab-bas

attīstības pakāpei. A-u radījusi anta-

gonistiskā darba dalīšana, un tā sais-

tās ar privātīpašumu. Šādos apstākļos
sabiedriskās attiecības veidojas sti-

hiski, cilvēki tās vairs nespēj kontro-

lēt, un cilvēku darbības rezultāti un

produkti tiek no indivīdiem un sociā-

lajām grupām atsvešināti un figurē
kā tādi, kurus uztiepuši citi cilvēki

vai pārdabiski spēki. Marksa uzmanī-

bas centrā ir darba A. analīze, ar

kuras palīdzību viņš raksturo kapitā-
listisko attiecību sistēmu un proleta-
riāta stāvokli. Atzīstot darba A. par
visu citu, arī ideoloģisko A. formu

pamatu, radās iespēja izprast sagro-
zīto, maldīgo apziņu kā reālās sabied-

riskās dzīves pretrunu rezultātu. Tā-

dējādi bija noskaidrota teorijas atka-

rība no prakses, un uz šā pamata tika

pārveidota filozofija. Tai pašā laikā

Markss pamatoja uzdevumu, ka A.

likvidējama, pārveidojot sab-bu par
komunistisku sab-bu. Turpmāk Markss

savos klasiskajos darbos («Kapitālā»)
izdala dažādus A. aspektus un pa-
mato, kāda ir šās kategorijas meto-

doloģiskā loma, analizējot visas kapi-
tālisma sabiedrisko attiecību sistēmas

funkcionēšanu un attīstību (Fetišisms).
Atšķirība — katras vienības nepie-

ciešams moments, jebkuras lietas, pa-
rādības, procesa īpatnība, kas raksturo

to iekšējo pretrunību, to attīstību.

A. nepieciešami izriet no matērijas
paškustības, no vienotā dialektiskas

sašķelšanās, no pretrunu rašanās. A-u

imanentā izcelšanās un to savstarpējā
attiecība raksturo evolūcijas iekšējo
objektīvo loģiku. lekšējās A. jāatšķir

no ārējām, kas nav tieši saistītas ar

konkrētās lietas attīstību. Ārējā A. no-

zīmē tikai to, ka zināma lieta atšķiras
no visām citām lietām un parādās kā

kaut kas patstāvīgs un relatīvi sta-

bils. lekšējās A. nozīmē, ka savas at-

tīstības procesā lieta kjūst it kā cita,
vienlaikus palikdama tā pati: te uz-

skatāmi izpaužas identitātes un A.

vienība. A. raksturo pretrunas sākuma

posmu, tā ir «pretruna par sevi», ne-
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izvērsta, neattīstīta pretruna. Reizē ar

to nedrīkst nošķirt vienu no otras iek-

šējās un ārējās A. lekšējās A., proce-

sam attīstoties un nošķiroties kādām

attīstībā esošās parādības pusēm, pa-

šas var pārvērsties par ārējām A. No

otras puses, ārējās A. ir nepieciešams

papildinājums iekšējām A., tās var,

tā sakot, ierosināt iekšējo A. parādī-
šanos.

Attiecība, attieksme — visu parā-
dību savstarpēja sakara nepieciešams
moments, ko nosaka pasaules mate-

riālā vienība. Lietu A. ir tikpat ob-

jektīvas kā pašas lietas. Lietas nepa-
stāv ārpus A., A. vienmēr ir lietu A.

Katras lietas eksistence, lietas speci-
fiskās īpatnības un īpašības, lietas at-

tīstība ir atkarīga no tās A. pret ob-

jektīvās pasaules lietām, no visa šo

A. kopuma. Pašas īpašības, kas nepie-
ciešami piemīt kaut kādam procesam

vai lietai, izpaužas tikai to A. pret
citām lietām un procesiem. Parādības

attīstības rezultātā tās A. pret citām

parādībām pārveidojas, zūd vienas un

rodas citas A. No otras puses, mai-

noties A. kopumam, kurā pastāv zi-

nāms priekšmets, var mainīties arī

pats šis priekšmets. A. ir tikpat daudz-

veidīgs, cik daudzveidīgas ir lietas

un to īpašības. Jāatšķir objekta da-

žādo, it sevišķi pretējo pušu iekšējās
A., un tā ārējās savstarpējās A. ar

citiem objektiem. Turklāt jāņem vērā,

pirmkārt, iekšējo un ārējo A. atšķirī-
bas relatīvais raksturs, otrkārt, to sav-

starpējās pārejas un, treškārt, tas ap-
stāklis, ka ārējās A. ir atkarīgas no

iekšējām, ir iekšējo A. izpaudums,

īpašs raksturs ir sabiedriskajām A.

Cilvēks nonāk A. ar viņa radītām lie-

tām, ar objektīvo pasauli un citiem

cilvēkiem. Rezultātā viņa apgūtajā pa-
saulē viņš novēro pats sevi un sāk ap-
zināties sevi pašu kā cilvēku (iegūst
pašapziņu), tikai izturoties pret citu

cilvēku kā pret sev līdzīgu. Tieši ar

to izskaidrojama, no vienas puses, cil-

vēka apziņas sabiedriskā daba un, no

otras puses, nepieciešamība pētīt sa-

biedriskās A., lai izzinātu vēsturi. Dia-

lektiskajā loģikā «jēdzienu attiecības

(= pārejas=pretrunas) = loģikas gal-
venais saturs, pie kam šie jēdzieni (un
to attiecības, pārejas, pretrunas) pa-
rādīti kā objektīvās pasaules atspogu-
ļojumi» (Ļeņins, 38. sēj., 177. lpp.).
Matemātiskajā loģikā A. tiek pretsta-
tītas īpašībām kā daudzvietīgi predi-
kāti vienvietīgiem predikātiem (Pre-
dikāts). Divvietīgu A. piemēri ir «vai-

rāk», «vienlīdzīgs», «cēlonis», daudzas

radniecības A. utt.; trīsvietīgu A. pie-
mēri — «starp» v. c. Formālajā lo-

ģikā A. teoriju ar saviem darbiem

radījuši Dc Morgans, C. Pirss, E. Šrē-
ders. A. loģiskā teorija pētī A. vispā-
rīgās īpašības un likumus, kuriem tās

pakļautas. A. teorijas svarīgs noda-

lījums ir A. aprēķināšana, kas radnie-

cīga klašu teorijai. Te tiek pētīti A.

sakari un operācijas ar tām un no-

skaidroti likumi, pēc kādiem no vie-

nām A. var atvasināt citas.

Attiecību loģika — matemātiskās lo-

ģikas noda]a, kas pētī attiecības.

Attīstība — process, kurā notiek

kustība no zemākā (vienkāršā) uz

augstāko (komplicēto). Tā galv. rak-

sturīgā iezīme ir vecā izzušana un

jaunā rašanās (Jaunais un vecais).
Neorganisko sistēmu, dzīvās oasauies,
cilvēku sabiedrības un izziņas A. ir

pakļauta vispārīgajiem dialektikas liku-

miem. A-ai raksturīga spirālveida
forma. Katram atsevišķam A. proce-

sam ir sākums un gals. Turklāt jau
pašā sākumā tendencē ietverts A. gals,
un zināma A. cikla pabeigšana dod

sākumu jaunam ciklam, kurā nenovēr-

šami atkārtojas dažas pirmā cikla

īpatnības. A. ir imanents process: pār-
eja no zemākā uz augstāko sākas tā-

pēc, ka zemākajā apslēptā veidā

ietvertas tendences uz augstāko un

augstākais ir attīstīts zemākais. Tur-

klāt tikai pietiekami augstā A. pakāpē
pilnīgi izpaužas un pirmoreiz kļūst

saprotami norādījumi uz augstāko,
kas ietverts zemākajā. Tā, piem., ap-
ziņa ir matērijas A. rezultāts, un

tikai no šā viedokļa iespējams atklāt

matērijas pamatā esošo vispārīgo at-

spoguļošanas īpašību. Atveidot A. teo-

rētiskā formā iespējams tikai ar dia-
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lektiskās loģikas metodēm un paņē-
mieniem (sk., piem., Vēsturiskais un

loģiskais).
Augstākā nervu darbība

— kompli-
cētu procesu kopums, kuru rezultātā

galvas smadzeņu lielo pusložu garozā

izveidojas pagaidu sakari. I. Pavlova

mācība un mūsd. teorijas par A. n. d.

atklājušas, ka nervu darbības speci-
fiskā funkcija ir nodrošināt augsti at-

tīstītiem organismiem plašu iespēju
pielāgoties mainīgajiem apkārtējās vi-

des apstākļiem. A. n. d. savos pama-

tos dibinās uz nosacījuma refleksiem,
ko organisms iegūst individuālajā pie-
redzē. Dzīvnieku A. n. d. ir ierobe-

žota ar to, ka ārējo iedarbību atspo-
guļošana norisinās tieši, ar pirmās

signālu sistēmas palīdzību. Turpretī
cilvēks izmanto galvenokārt otro sig-
nālu sistēmu, kura ir augstāk orga-
nizēta un kurā refleksīvā darbība tiek

pastarpināta ar runu. Vārds, runa ļauj
cilvēkiem dziļāk un vispārinātāk at-

spoguļot īstenību abstraktu jēdzienu

un sarežģītu slēdzienu formā. Mācība

par A. n. d. palīdz noskaidrot psihis-
kās darbības fizioloģiskos pamatus un

likumsakarības. Tā palīdz izzināt cil-

vēka apziņas rašanos un attīstību, kā

arī apstiprina materiālistiskās filozo-

fijas tēzi, ka apziņa ir augsti organi-
zētas matērijas — galvas smadzeņu

funkcija.
Augstākās nervu darbības tipi —

nervu procesu (ierosas un kavēšanas)
pamatīpašību kompleksi, kas nosaka

dzīvnieku un cilvēka augstākās nervu

darbības individuālās īpatnības. Jē-

dzienu par A. n. d. t. ieviesis I. Pav-

lovs. lerosai un aizturei lielo pusložu

garozā, pēc Pavlova mācības, piemīt
trīs pamatīpašības, kuras izsakāmas

ar šādu lielumu vērtībām: 1) nervu

procesu spēks, kas atkarīgs no nervu

šūnu darba spējas; 2) šo procesu sav-

starpējā līdzsvarotība; 3) to kustī-

gums, t. i., ierosas un kavēšanas raša-

nās, izzušanas un savstarpējās nomai-

ņas ātrums. Šīm īpašībām kombinē-

joties, rodas A. n. d. t. Visraksturī-

gākie ir četri galvenie tipi: 1) stip-
rais, līdzsvarotais, kustīgais; 2) stip-

rais, līdzsvarotais, mazkustīgais;
3) stiprais, nelīdzsvarotais (lielā pār-
svarā ierosa); 4) vājais (abi procesi

vāji, nedaudz pārsvarā kavēšana).
Galvenajiem A. n. d. t. atbilst četri

temperamenti. Minētie A. n. d. t. ir

kopīgi dzīvniekiem un cilvēkam. Pav-

lovs izšķir vēl trīs A. n. d. t., kas

piemīt tikai cilvēkam un ir atkarīgi
no signālsistēmu savstarpējo attiecību

īpatnībām: domātāja tips (ar relatīvu

otrās signālsistēmas pārsvaru), māk-

slinieka tips (ar relatīvu pirmās
signālsistēmas pārsvaru) un vidējais
tips. Indivīda nervu procesu īpatnības
ir cieši saistītas ar tā vispārīgo ap-
dāvinātību un ir viens no spēju attīs-

tības individuālo atšķirību noteiku-

miem.

Augšupeja no abstrakta uz kon-

krēto — sk. Abstraktais un konkrētais.

Augustins («Svētlaimīgais») Aurelijs
(354—430) — bīskaps Hiponā (Zie-
meļafrikā), kristiešu teologs un filo-

zofs mistiķis, neoplatonismam tuvs

ietekmīgs patristikas pārstāvis. Visam

viņa pasaules uzskatam ir spilgti
fideistisks raksturs saskaņā ar prin-
cipu — «Bez ticības nav zināšanu,

nav patiesības». Viņa uzskati ir viens

no sholastikas avotiem. Sacerējumā
«Par dieva pilsētu» A. attīstīja kris-

tietības koncepciju pasaules vēstures

izskaidrošanai, izprotot to fatālistiski,
kā dievišķās predestinācijas rezultātu.

«Šāspasaules pilsētai», «grēcīgajai»
laicīgajai valstij, viņš nostāda pretim
«dieva pilsētu», baznīcas kundzību pār
visu pasauli. Šai mācībai bija liela

loma pāvestu cīņā pret laicīgajiem
feodāļiem. A. ietekme uz kristīgās teo-

loģijas tālāko attīstību bija ļoti liela.

Līdz pat mūsu dienām augustīnismu

plaši izmanto kā protestantiskie, tā

arī katoļu baznīcas kalpi.
Autoģenēze (gr. autos un genesis —

pašrašanās, pašizcelšanās) — ideālis-

tisks bioloģijas un medicīnas virziens,
kas filoģenēzi un ontoģenēzi uzskata

tikai par iekšēju, autonomu faktoru

darbības rezultātu. Atraudami orga-
nismu no ārējās vides, A. pārstāvji

par organisma attīstības virzītājspēku
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uzskata mistisku «pilnveidošanās prin-

cipu» v. c. nemateriālus cēloņus. Auto-

ģenētisko koncepciju piekritēji (vācu
botāniķis Negeli, šveiciešu zoologs

Agasiss, amer. biologs Kons v. c.)
dzīvo būtņu evolūciju aplūko kā pre-
destinētu, teleoloģisku procesu (Teleo-

loģija). A. ir tuva vitālismam.

Automatizācija — tehnikas attīstī-

bas augstākais posms, kam raksturīga
ražošanas, vadības un citu sabiedriski

nepieciešamu procesu realizēšana, cil-

vēkam tajos tieši nepiedaloties. A. iz-

veidojusies, rodoties automātiskajām
darbgaldu līnijām (20. gs. 20. gados),
automātiskajiem cehiem un rūpnīcām,
kur lietota (kopš 50. gadiem) moderna

skaitļošanas un vadības mašīnu teh-

nika. A. neizslēdz pilnīgi cilvēku, kas

kontrolē un vada mašīnu darbu (no-

regulēšana, darba programmas izstrā-

dāšana, apgāde ar izejvielām, re-

monts), lai gan, automātikai attīsto-

ties, mašīnas aizvien vairāk uzņemsies
arī šīs funkcijas. A. rada iespēju krasi

celt darba ražīgumu, palielināt pro-

dukcijas izlaidi, samazināt tās pašiz-
maksu un uzlabot kvalitāti. Daudzu

procesu vadīšana (atomenerģētikā,
kosmosa apgūšanā v. tml.) iespējama
tikai A. rezultātā. Plašai ražošanas A.

ir svarīgas ekonomiska, politiska un

sociāla rakstura sekas. Šo seku bū-

tību nosaka sabiedriskā iekārta, kurā

noris A. Kapitālisma apstākļos A.
rada masveida bezdarbu, strādnieku

pāriešanu uz mazāk kvalificētu un

sliktāk atalgotu darbu; pastiprinā-
dama ekonomiskās depresijas un krī-

zes, tā saasina buržuāziskās sab-bas

pretrunas. Kapitālisma apstākļos A.

mērķis ir virspeļņas iegūšana un A.

noris ļoti nevienmērīgi. Sociālisma un

komunisma apstākļos A. kalpo cilvēka

darba atvieglošanai un pārpilnības ra-

dīšanai, virza uz darbaļaužu materiālā

un kultūras dzīves līmeņa nemitīgu
celšanu, uz darba pārvēršanu par cil-

vēka pirmo dzīves nepieciešamību.

PSKP Programma atzīst ražošanas

procesu A. par neatņemamu sastāv-

daļu komunisma materiāli tehniskās

bāzes radīšanā.

Automāts — tehniska ierīce, kas,
cilvēkam tieši nepiedaloties, realizē

kaut kādus procesus, darbības vai

operācijas (piem., tehnoloģiskas ope-

rācijas, ražošanas vadības procesus

v. tml.). Vienkāršākie A. bija pazīs-
tami jau senatnē. 19. un 20. gs. plaši
izplatījās darbgaldi-automāti. Pēdējos
gadu desmitos attīstījušies A., kuros

izmanto atgriezeniskās saites un kuri

spēj uzturēt vajadzīgo procesa gaitu

mainīgos apstākļos. Attīstoties kiber-

nētikai un elektroniskajai skaitļošanas

tehnikai, radās A., kas darbojas opti-
mālā režīmā. Mūsd. A. attīstība rāda,
ka tie spēj ne tikai aizstāt cilvēka

muskuļu spēku, bet arī veikt vairākas

funkcijas, ko izpilda cilvēka smadze-

nes: izvēlēties darbību secību un vir-

zienu, veikt komplicētus skaitļojumus
un izdarīt loģiskus secinājumus,
«iegaumēt» informāciju, uzkrāt piere-
dzi, «apmācīties» utt. Tas paver pla-
šas iespējas dažu garīgā darba ele-

mentu un procesu automatizācijai.
Abstrahēšanās no konkrētu A. teh-

niskā raksturojuma noved pie t. s.

abstraktā A. jēdziena. Abstrakto A.

teorija, kas izveidota uz robežas starp
teorētisko kibernētiku un matemātisko

loģiku, aplūko idealizētas ierīces, kuru

«ieejās» ienāk informācija, kas tiek

pārstrādāta atkarībā no stāvokļa, kādā

atrodas attiecīgais abstraktais A., un

pēc tam nonāk «izejās». Tāpat kā reā-

lajām automātiskajām ierīcēm, ab-

straktajam A. ir «galīga atmiņa» (t. i.,

galīgs stāvokļu skaits). Tālākā ab-

strakcija ir saistīta ar pāreju no galī-
giem A. pie A. ar bezgalīgu atmiņas

apjomu. Tāda A. piemērs ir abstraktās

«Tjūringa mašīnas» jēdziens, kam ir

svarīga loma mūsd. loģikā.
Autonomā un heteronomā ētika (gr.

autos — pats, heteros — cits) — bur-

žuāziskās ētikas teorijas. A. ē. atve-

dina morāli no ideālistiskiem priekš-
statiem par iekšēji iedzimtu, aprioru
morālo pienākumu. Tā balstās uz

principu, ka morāle pamatojas pašā

subjektā, kas darbojas morāles sfērā.

Cilvēks pats rada sev morāles likumu,
būdams pilnīgi brīvs no jebkādas ārē-
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jās ietekmes. Cīnīdamies pret 18. gs.
fr. materiālistu ētiku, A. ē. idejas at-

tīstīja Kants «Praktiskā prāta kritikā»,
kur viņš propagandēja principu, ka

morālā rīcība ir autonoma. Pretēji A.

ētikai H. ē. atvedina morāli no cēlo-

ņiem, kas nav atkarīgi no subjekta
gribas. Par šiem ārējiem cēloņiem tiek

uzskatīti valsts likumi, reliģijas baušļi,
kā ari tādi motīvi kā personiskā iein-

teresētība un vēlēšanās darīt labu ci-

tiem. Pie H. ē. paveidiem buržuāziskie

teorētiķi pieskaita ētisko hedonismu,

eidemonismu, utilitārismu, kuri savus

morāles principus balsta attiecīgi uz

tieksmi pēc baudas, laimes, labuma

gūšanas, kā arī dažas citas sistēmas.

ledalījums A. un H. ē. nav zinātnisks.

Te pamatā ir tā fakta noliegšana, ka

morāli nosaka objektīvie likumi, ideā-

listiskais gribas autonomijas princips
un subjekta aktīvās lomas ignorēšana,
kāda tam ir sab-bā.

Autoritāte (lat. auctoritas — cieņa,
spēks, vara) — vispāratzīta kādas

personas, uzskatu sistēmas vai orga-
nizācijas nozīme, ietekme sakarā ar

zināmām īpašībām vai nopelniem. At-
karībā no ietekmes sfēras un veida

izšķir politisko, morālo, zinātnisko utt.

A-i. A. sistēma ir nepieciešams sabied-

riski vēsturiskās prakses attīstības no-

sacījums. Šķiru sab-bā galvenā loma

ir valsts politiskajai un tiesiskajai A.

Sociālistiskās celtniecības apstākļos,
kad sab-bas dzīvē aktīvi iesaistījušās
plašas darbaļaužu masas, pastiprinās
morālās A. loma. Mūsd. buržuāziskajā
filozofijā pastāv divas pretējas ten-

dences A. interpretācijā: autoritārisms

(uzskats, ka tas, kam ir A., ir abso-

lūti nemaldīgs), kas savās galējās
formās izpaudās fašisma ideoloģijā

(fīrera kults), vai jebkuras A. nihilis-

tiska noliegšana, «personības absolūtas

brīvības» sludināšana. Atzīstot, ka

sab-ba nevar pastāvēt bez dažāda

veida A., marksisms uzskata, ka A.

jāiekaro ar pašaizliedzīgu kalpošanu

tautai, partijai, ar neatlaidīgu darbu

un dziju lietpratību.
Avenāriuss Rihards (1843—96) —

šveiciešu filozofs, subjektīvais ideā-

lists, viens no empiriokriticisma no-

dibinātājiem, Cīrihes univ. prof. Viņa
filozofijas kodols ir pieredzes jēdziens,
kurā tiekot likvidēts pretstats starp
apziņu un matēriju, psihisko un fi-

zisko. A. kritizēja materiālistisko iz-

ziņas teoriju, definējot to kā introjek-
ciju, t. i., ārpasaules ielikšanu cilvēka

apziņā. Viņš aizstāvēja arī subjekta
un objekta «principiālās koordinācijas»
teoriju, t. i., to absolūto savstarpējo
atkarību. A. uzskatu maldīgumu un

nesavienojamību ar dabas zinātņu
faktiem parādīja Ļeņins grāmatā «Ma-

teriālisms un empiriokriticisms». A.

galvenais darbs — «Tīrās pieredzes
kritika» (1888—90).

Averoess — sk. Ibn Rušds Muha-

meds.

Averoisms — Averoesa un viņa pie-

kritēju mācība, virziens viduslaiku

filozofijā. Tā pārstāvji uzskatīja, ka

pasaule ir mūžīga un dvēsele mir-

stīga, kā arī aizstāvēja divējādās pa-
tiesības teoriju. Averoismu nežēlīgi
vajāja baznīca. 13. gs. A. kā progre-
sīvs filozofijas virziens, kas cīnījās
pret valdošo baznīcas dogmatismu,

stipri izplatījās Francijā (Brabantes

Sigers), bet 14.—16. gs. — Itālijā
(Padujas skola).

Avicenna — sk. Ibn Sina Abu Ali.
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B

Babefisms — revolucionāra kustība

Francijā 18. gs. par «Vienlīdzīgo re-

publiku» — vienotu, no viena centra

vadāmu, vispārnacionālu komūnu.

Kustība nosaukta pēc tās vadītāja un

visvairāk konsekventā teorētiķa —

Grakha Babefa (1760—97) vārda.

1796. g. Babefs un viņa līdzgaitnieki

(Buonaroti, Marešals, Antonels, Dartē,
Žermēns, Debons, Lepeletjē v. c.) or-

ganizēja «vienlīdzīgo sazvērestību»,
kas bija kustības kulminācijas punkts.
Sazvērestību atklāja, daudzus tās da-

lībniekus arestēja un notiesāja. Babefu

un Dartē 1797. g. giljotinēja. B. no-

zīmēja plaisu ekspluatēto, plebeju un

buržuāzijas savienībā, kas bija izvei-

dojusies 18. gs. beigu revolūcijas
laikā. B. politiski un idejiski atspo-
guļoja sākumu procesam, kurā prole-
tariāta priekšteči sāka izdalīties no

vispārējās plebeju masas, kas pieda-
lījās fr. revolūcijā. Babefisti bija ide-

jiskie mantinieki 18. gs. fr. materiā-

lismam, Meljē idejām par tautas re-

volūciju, Morelll «racionālistiskajam»
komunismam, fr. revolūcijas viskrei-

sāko strāvu organizatoriskajai un ide-

jiskajai pieredzei. B. nozīmēja soli

uz priekšu sociālistisko ideju attīstībā,

jo radās jaunā Francijas sociāli eko-

nomiskās attīstības posmā, kas sais-

tīts ar kapitālistisko attiecību nostip-
rināšanos. Babefisti pirmie centās pār-
vērst sociālismu no revolucionārās

kustības teorijas par praksi. Līdzās

vispārīgām tēzēm par nākamo «Vien-

līdzīgo republiku» babefisti izstrādāja
plānu pasākumiem, kas uzlabotu trū-

cīgo iedzīvotāju stāvokli un dotu

iespēju apspiest kontrrevolucionāro

spēku pretošanos. Viņi izvirzīja ideju
par darbaļaužu diktatūras saglabāša-

nas nepieciešamību pēc revolūcijas uz-

varas; centās raksturot sab-bas revo-

lucionārās pārveidošanas galv. pos-
mus; izteica tēzi, ka vēsture ir cīņa
starp bagātajiem un nabadzīgajiem,
patriciešiem un plebejiem, saimniekiem
un kalpiem, paēdušajiem un izsalku-

šajiem. Lai gan B-ā bija vēsturiskā

reālisma iezīmes, tas neatklāja pro-
letariāta kā sociālistiskās revolūcijas
hegemona lomu, negāja tālāk par sa-

zvērniecisku taktiku. Tas B. raksturo

kā utopisko sociālismu, lai gan Ba-

befa un viņa līdzgaitnieku idejiskais
un organizatoriskais mantojums bija
svarīgs ceļa rādītājs sociālisma attīs-

no utopijas par zinātni.

Bādenes skola — viena no ietekmī-

gam neokantlsma skolām 20. gs. sā-

Par B. s. nosaukta tāpēc, ka

tās mācību propagandēja prof. Vtndel-

bands un prof. Rlkerts Bādenes uni-

versitātēs — Heidelbergā un Frei-

burgā. B. s. galvenā ideja ir vēstures

metodes pretstatīšana dabas zinātņu
metodei; vēsture esot zinātne par kul-

tūras ziņā nozīmīgiem individuāliem

attīstības faktiem; dabas zinātnes —

zinātne par atkārtoti novērojamām un

vispārīgām dabas parādību likumsa-

karībām, kas atkārtojas. Abās šais

zinātnēs jēdzieni nav realitātes atspo-
guļojums, bet gan tās pārveidojums
domās, kas pakļauts aprioriem prin-
cipiem: dabas zinātnēs orientācijai uz

vispārīgā izzināšanu, vēsturē — uz

individuālā izzināšanu. Balstīdamās

uz Kantu, B. s. pamatojas uz esamī-

bas jeb esošā pretstatīšanu tam, kam

jābūt. Tai raksturīgā vēsturiskās

likumsakarības noliegšana ir saistīta

ar t. s. vērtību teoriju. Sādu mācību

izkopa H. Minsterbergs (1863—1916),



E. Lasks (1875—1915), estētikā —

I. Kons (1869—1947) un B. Kristian-

sens, socioloģijā — Vēbers. Mūsd.

vācu socioloģijā B. s. idejas tiek at-

tīstītas marksismam pretstatīta at-

klāta subjektīvisma un voluntārisma

garā. šās socioloģijas pārstāvji Rie-

tumvācijā ir V. Teimers un G. Riters.
Bahofens Johans Jākobs (1815—

87) — sveic, tiesību un reliģijas vēs-

turnieks. Savā darbā «Mātes tiesības»

(1861) B. lika pamatus ģimenes vēs-

tures, it īpaši matriarhāta problēmas
pētīšanai. Bet ideālistiskais pasaules
uzskats nejāva viņam atklāt patiesos

ģimenes un laulības attiecību attīstī-

bas pamatus. B. par vēstures virzošo

spēku uzskatīja reliģisko priekšstatu
evolūciju. B. uzskatus vispusīgi no-

vērtējis Engelss («Ģimenes, privātīpa-
šuma un valsts izcelšanās»).

Bakuņins Mihails (1814—76) — sīk-

buržuazisks kr. revolucionārs, anar-

hisma un narodņicisma ideologs, filo-

zofijā — eklektiķis. Pēc izcelšanās

muižnieks. 1836.—40. g. dzīvoja Mas-

kavā, aizrāvās ar Fihti un Hēgeli,
izskaidrodams Hēgeja filozofiju kon-

servatīvā garā («Hēgeļa ģimnāzista
gadu runas. Tulkotāja priekšvārds»,
1838). No 1840. g. — emigrācijā, pie-

slējās jaunhēgeliešiem («Reakcija Vā-

cijā», 1842). 1848.—49. g. revolūcijas
dalībnieks Prāgā un Drēzdenē. No

1851. g. — ieslodzījumā; no 1857.g.—
trimdā Sibīrijā. 1861. g. bēga. 60.—

70. gados dzīvoja Rietumeiropā; sa-

darbojās ar Hercenu un Ogarjovu;
aktīvi piedalījās anarhistiskās kustības

organizēšanā, cīnījās pret Marksu

I Internacionālē, no kuras tika iz-

slēgts 1872. g. Viens no ievērojamā-

kajiem Krievijas 70. gadu narodņiku
kustības teorētiķiem un vadītājiem.
Nomira Bernē. B. teorija galīgi izvei-

dojās 60. gadu beigās («Valsts un

anarhija», 1873, v. c). B. pamatojas

uz to, ka galv. cilvēces apspiedējs ir

valsts, kas balstās uz dieva fikciju.
Reliģija ir «kolektīvs gara aptum-
sums», kroplīgs apspiesto masu ap-

ziņas produkts, bet baznīca — «de-

besu krogs», kurā tauta cenšas aiz-

mirst savu ikdienas postu. Lai novestu

cilvēci līdz «brīvības valstībai», vis-

pirms «jāuzspridzina» valsts un jā-
izslēdz no tautas dzīves varas prin-

cips. Akli ticēdams tautas, galveno-
kārt zemnieku un skrandu proletariāta

masu sociālistiskajiem instinktiem un

neizsīkstošam stihiskam revolucionā-

rismam, B. faktiski noliedza nepiecie-
šamību sagatavot revolūciju un bieži

metās revolucionārās avantūrās. Viņš

nesaprata sab-bas zinātniskas teorijas
nozīmi, uzstājās pret marksisma mā-

cību par proletariāta diktatūru. B.

anarhistiskās idejas plaši izplatījās ne

tikai 70. gadu revolucionāro narod-

ņiku vidū Krievijā, bet arī citās eko-

nomiskā ziņā vāji attīstītās zemēs

(Itālijā, Spānijā v. c). B. anarhis-

tisko teoriju kritizēja Markss, Engelss
un Ļeņins.

Baturins Pafnutijs (ap 1740—

1803) — kr. apgaismotājs, deists; sa-

rakstījis «Pētījumu par maldiem un

patiesībai veltītu grāmatu» (1790),
«īsu vēstījumu par arābiešiem» (1787)
v. c. darbus. B. filozofiskajam dar-

bam «Pētījums ...» ir polemisks rak-

sturs, tajā iztirzātas mistiķa Senmar-

tēna idejas, kas izklāstītas grāmatā

«Par maldiem un patiesību jeb aici-

nājums cilvēku dzimumam atzīt zinā-

šanu vispārīgo principu». B. grāmata

bija gandrīz vai vienīgais darbs, kas

kritizēja masoņu reliģiski mistisko mā-

cību (masoņi šo Senmartēna grāmatu

bija izraudzījušies par idejisko ieroci).

Balstoties uz sava laika dabas zi-

nātņu sasniegumiem, B. materiālis-

tiskā garā izskaidroja dabas parādī-

bas, aizstāvēja heliocentrisma idejas
kosmogonijā, matērijas un kustības

nezūdamības likumu, kā arī materiā-

listisko izziņas teoriju, ierādot daudz

vietas novērojumiem un eksperimentā-

lajiem datiem. B. noraidīja mistiķu
mācību par priekšmetiskās pasaules
«neķermenisko substanci» jeb garīga-

jiem pirmsākumiem. B. materiālisms

bija metafiziskā rakstura un izpaudās

deisma veidā. B. jzteicās par izglī-
tību un dabas zinātņu attīstību, par

«labu» likumdošanu un humānismu.
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Baumgartens Aleksandrs Gotlībs

(1714—62) —
vācu filozofs, Volfa un

Leibnica piekritējs. Darbā «Filozofis-

kas pārdomas par dažiem daiļdarba

jautājumiem» (1735) pirmais lietoja
terminu «estētika», apzīmējot ar to

zinātni par juteklisko izziņu, kas ap-

jēdz un rada skaisto un izpaužas
mākslas tēlos, pretēji loģikai — zi-

nātnei par izziņu ar prāta palīdzību.
Jutekliskās izziņas jautājumiem B.

veltīja savu nepabeigto darbu «Estē-

tika» (1. sēj., 1750; 2. sēj., 1758).
B. nav estētikas ka zinātnes pamat-

licējs, taču viņa ieviestais jēdziens
«estētika» atbilda estētiskās domas at-

tīstības vajadzībām un plaši ieviesās.

Bāze un virsbūve — jēdzieni, kas

atklāj attiecīgās sab-bas ekonomisko

sabiedrisko attiecību un visu citu at-

tiecību sakaru. Par B. sauc to ražo-

šanas attiecību kopumu, kuras veido

sab-bas ekonomisko struktūru. Jēdzieni

«B.» un «ražošanas attiecības» ir ar

vienādu nozīmi, bet nav identiski.

Jēdziens «ražošanas attiecības» ir ko-

relatīvs jēdzienam «ražošanas spēki».
Jēdziens «B.» ir korelatīvs jēdzienam
«V.». V-ē ietilpst idejas, organizācijas
un institūti. Pie V. idejām pieder po-
litiskie, tiesiskie, tikumiskie, estētiskie,
reliģiskie, filozofiskie uzskati, citiem

vārdiem, sabiedriskās apziņas formas.
Sabiedriskās apziņas visas formas at-

spoguļo ekonomiskās attiecības, sab-

bas ekonomisko struktūru: vienas —

tieši, kā, piem., apziņas politiskā un

tiesiskā forma; citas — pastarpināti,
kā, piem., māksla, filozofija. Pēdējās
ar ekonomisko B. saista tādi posmi
kā politika v. c. V-es attiecībās iekļau-
jas ideoloģiskās attiecības (Ideolo-
ģija). Atšķirībā no ražošanas attiecī-

bām, kas veidojas neatkarīgi no cil-

vēku apziņas, ideoloģiskās attiecības,

pirms izveidojas, iziet caur apziņu.
Lai gan V. parādības nosaka bāze,
to attīstībā ir relatīva patstāvība. Ar

katru sabiedriskās apziņas formu sais-

tītas arī noteiktas organizācijas un

institūti: ar politiskām idejām saistī-

tas politiskas partijas, ar politiskām

un tiesiskām idejām — valsts insti-

tūti, ar reliģiskām idejām — baznīca
un baznīcas organizācijas v. tml. Kat-
rai sabiedriski ekonomiskai formācijai
ir noteikta B. un tai atbilstoša V.
Vēsturē izšķir verdzības, feodālās, ka-

pitālistiskās, komunistiskās sab-bas B.

un V. Bāzē un virsbūvē pārmaiņas
notiek tad, ja vienu sabiedriski eko-

nomisko formāciju nomaina cita. V-ē

notiek zināma evolūcija arī attiecīgās
formācijas ietvaros. Tā, piem., pārejā
uz imperiālismu V. pārmaiņām rak-

sturīga reakcijas pastiprināšanās. So-

ciālisma apstākjos politiskā V. attīsta

arvien demokrātiskākas savas organi-

zācijas formas. V. ir ekonomiskās B.

radīta un to atspoguļo, tomēr tā nav

pasīva, bezdarbīga. V-ei vēstures pro-
cesā ir aktīva loma, tā ietekmē visas

sfēras, arī ekonomiku, kas to radījusi.
Sab-bā, kas balstās uz privātīpašumu,
B. un V. ir antagonistiska struktūra.

Kapitālistiskajā sab-bā, piem., notiek

nesaudzīga ideoloģiska cīņa starp bur-

žuāziju un proletariātu — starp šo

savstarpēji naidīgo šķiru politiska-

jiem, morālajiem, filozofiskajiem utt.

uzskatiem. V. antagonistiskā daba

sab-bā, kas sašķelta šķirās, nosaka arī

dažādu šķiru ideoloģiju pretējo lomu

to attieksmē pret ekonomisko B. Ka-

pitālistiskajā sab-bā buržuāziskā po-
litiskā V., buržuāziskā ideoloģija
v. tml. aktīvi kalpo kapitālisma eko-

nomiskajai 8., bet proletāriskās ideo-

loģijas un proletariāta organizāciju
mērķis ir revolucionārā ceļā gāzt ka-

pitālismu un likvidēt tā ekonomiskos

pamatus. Tikai sociālistiskajā sab-bā,
kur ražošanas attiecības ir brīvas no

antagonismiem, V. sociālā ziņā kļūst
aizvien viendabīgāka un kalpo kopī-
gam mērķim: konsekventi pilnveidot

un attīstīt sociālisma ekonomisko B.

Bēbelis Augusts (1840—1913) —

viens no vācu s.-d. partijas dibinātā-

jiem, ievērojams marksisma propagan-

dētājs un teorētiķis. B. teorētisko inte-

rešu centrā ir vēsturiskais materiā-

lisms. Sevišķi vērtīgi ir B. pētījumi
sieviešu jautājumā. Darbā «Sieviete

un sociālisms» (1879) viņš parādīja,
ka sievietes stāvoklis galu galā ir at-
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karīgs no sabiedriskajām attiecībām.

Privātīpašuma rašanās ir «sievietes

pazemošanas un pat nicināšanas» sā-

kums. Tāpēc sievietes atbrīvošana ir

daļa no problēmas par ekspluatācijas
un sociālā jūga likvidēšanu. B. ener-

ģiski cīnījās pret buržuāzisko ideolo-

ģiju, atmaskoja maltusismu, dziļi kri-

tizēja ideālismu un reliģiju un parā-
dīja to iekšējo kopību. Liela nozīme

bija tam, ka B. vērsās pret nacionā-

lismu un šovinismu, aizstāvot prole-
tārisko internacionālismu. Viņš viens

no pirmajiem saprata, ka Bernšteina

uzskati pašos pamatos ir naidīgi pro-
letariātam, un kritizēja revizionismu.

Lai gan B. bija dažas kļūdainas tē-

zes un taktikas kļūdas, viņa teorētis-

kajai un praktiskajai darbībai bija ār-

kārtīgi liela nozīme strādnieku šķiras
cīņā par sociālās apspiešanas likvi-

dēšanu.

Beils Pjērs (1647—1706) — publi-
cists, filozofs skeptiķis, viens no agrī-
najiem fr. apgaismības pārstāvjiem;
Sedanas akadēmijas un Roterdamas
univ. prof. Sāka ar polemiku pret
katolicismu, vēlāk atteicās no jebkā-
das reliģijas un ticības lietās sludi-

nāja iecietību. Lai gan pats viņš ne-

bija ateists, tomēr viņa reliģisko in-

diferentismu labi bija uztvēris Vol-

tērs, kas teica — ja pats B. ari ne-

esot neticīgais, tad par neticīgiem
viņš padarot citus. B. lika arī pama-

tus kritikai, ar kuru vērsās pret kris-

tīgo mācību kā pagānu mitoloģijas
paveidu. Viņa kritiskās argumentāci-

jas pamats bija uz Dekarta šaubām

balstītais skepticisms, kas, pēc Mar-

ksa vārdiem, iedragāja ticību jebkurai
metafizikai un teoloģijai. B. izteica

domu, ka ētikas problēmas nedrīkst

saistīt ar reliģiju, tās jāapskata no

t. s. dabiskā saprāta viedokļa. Viņš
centās pierādīt, ka ir iespējama sab-ba,
kas sastāv tikai no ateistiem. Ar sa-

viem darbiem (galv. no tiem
— «Vēs-

turiskā un kritiskā vārdnīca», 1695)
B. sagatavoja augsni 18. gs. fr. ma-

teriālismam.
Bekons Frensiss (1561—1626) —

angļu filozofs, jauno laiku materiā-

lisma un eksperimentējošās zinātnes

ciltstēvs. Karaļa Jēkaba I valdīšanas

laikā sasniedza augstu stāvokli valstī,

kļūdams par lordkancleru. Sarakstījis
slaveno traktātu «Jaunais Organons»

(1620) (tā nosaukts atšķirībā no Aris-

toteļa «Organona»), kurā izklāsta zi-

nātnes uzdevumu jauno izpratni un

zinātniskās indukcijas pamatus. Pa-

sludinājis par zināšanu mērķi zināt-

nes spēju palielināt cilvēka varu pār
dabu, B. uzskatīja, ka sasniegt šo

mērķi spēj tikai tāda zinātne, kas iz-

prot parādību patiesos cēloņus. Tāpēc
viņš vērsās pret sholastiķu. lepriekšē-

jās zinātnes vājuma cēlonis, pēc B.

uzskata, bija vai nu «dogmatisms»,
ja zinātnieks savu atzinumu sistēmu

veidoja no saviem paša izstrādātajiem
jēdzieniem, tāpat kā zirneklis auž

savu tīmekli, vai ari «empīrisms», ja

viņš centās tikai savākt neizprastus
faktus. Tādējādi B. prasa skeptisku
attieksmi pret visām iepriekšējām zi-

nāšanām. Taču viņš atzīst drošu zi-

nāšanu iespējamību, bet, lai patiesība
būtu sasniedzama, uzskata par nepie-
ciešamu metodes reformu. Pirmajam
šās reformas solim jābūt prāta atbrī-

vošanai no tam pastāvīgi draudoša-

jiem maldiem («elkiem»). Daļēji šos

maldus rada prāta tieksmes, kas pie-
mīt visai cilvēcei, daļēji — tieksmes,
kas raksturīgas atsevišķām zinātnieku

grupām vai pat atsevišķām personām,

daļēji tie sakņojas valodas nepilnībā

un neprecizitātē un, beidzot, daļēji —

citu cilvēku uzskatu nekritiskā pār-
ņemšanā. Pēc maldīgo uzskatu likvi-

dēšanas iespējama pāreja pie jaunās
zinātnes patiesās metodes. Pēc B. do-

mām, šai zinātnei jābūt pieredzes
faktu racionālai pārstrādāšanai. Tās

secinājumu premisas («vidējās aksio-

mas») būs tēzes, kas dibinātas uz

jēdzieniem,, kuri iegūti ar metodiskas

vispārināšanas jeb indukcijas palī-
dzību. Indukcijas priekšnoteikums ir

eksperimenta analītiska izprašana. Tā

kā B. to attīstīja vienpusīgi, tad, izsa-

koties Engelsa vārdiem, B. (un, viņam

sekojot, Loks) metafizisko domāšanas

metodi, kas bija izveidojusies zinātnē
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15.—16. gs., no dabas zinātnēm pār-
nesa uz filozofiju. Savā indukcijas
teorijā B. pirmais norādīja uz nozīmi,
kāda ir t. s. «negatīvajām» instancēm,
t. i., tādu gadījumu kombinējumam,
kuri runā pretī vispārinājumam un tā-

pēc prasa, lai to kā nepietiekami pa-
matotu revidētu. Filozofijas attīstībā

B. nopelns ir tas, ka viņš, pirmkārt,
atjaunoja materiālistisko tradīciju
un — no šā viedokļa — deva jaunu
novērtējumu pagātnes filozofiskajām
mācībām: cēla godā agrīno gr. mate-
riālismu un atsedza ideālisma maldus.

Otrkārt, B. izstrādāja pats savu ma-

teriālistisko dabas izpratni, liekot tās

pamatā uzskatu par matēriju kā da-

ļiņu kopumu un uzskatu par dabu kā

tādu ķermeņu kopumu, kuriem piemīt
daudzveidīgas īpašības. Neatņemama
matērijas īpašība ir kustība, kuru B.

neizprot kā mehānisku pārvietošanos
vien (viņš saskaita 19 kustības vei-

dus). Visi šie B. uzskati atspogujo
jaunās vajadzības un prasības, kādas

sākotnējās kapitālistiskās uzkrāšanas

laikmetā Anglijā tika izvirzītas zināt-

nei. Tomēr B. nebija konsekvents ma-

teriālists. Viņa mācība, pēc Marksa

izteiciena, vēl ir pilna «teoloģiskas
nekonsekvences». B. politiskie uzskati

atspoguļojās «Jaunajā Atlantīdā»
—

utopijā, kas attēlo ideālu sabiedrību,
kurā sasniegts ekonomisks uzplaukums
un dzīve organizēta uz zinātnes un

augsti attīstītas tehnikas racionāla-

jiem pamatiem, bet kurā paliek pret-
stats starp valdošajām un pakļauta-
jām šķirām.

Bēkons Rodžers (ap 1214—92) —

angļu domātājs novators viduslaikos,

uz eksperimentiem dibinātās jauno
laiku zinātnes vēstnesis, pilsētu amat-

nieku aprindu ideologs. Atmaskoja
feodālos tikumus, feodālo ideoloģiju
un politiku. Bēkonam viņa uzskatu

dēļ 1277. g. aizliedza mācīt Oksfordas

universitātē, un pēc baznīcas varas

orgānu pavēles viņu ieslodzīja klos-

tera cietumā. B. pasaules uzskats bija
nekonsekventi materiālistisks. Nosodī-

dams sholastisko kalpošanu burtam

un autoritāšu aklo pielūgšanu, viņš

aicināja empīriski izzināt dabu, veikt

patstāvīgus pētījumus un atjaunināt
zinātni. B. aizstāvēja uz eksperimen-
tiem un matemātiku dibinātu izziņas
metodi. Pēc B. domām, zinātņu mēr-

ķis ir palielināt cilvēka varu pār dabu.

Lai gan B. darbos sastopami aizsprie-
dumi, kas saistīti ar alķīmiju, astro-

loģiju un maģiju, viņš izteica daudzus

drosmīgus zinātniskus un tehniskus

minējumus.
Bellerss Džons (1654—1725) — an-

gļu sīkburžuazisks utopists, filantrops,
ekonomists, viens no darba vērtības

teorijas priekštečiem. Pretēji merkan-

tilistiem B. uzsvēra nepieciešamību
palielināt darba ražīgumu un pārvei-
dot pastāvošo ražošanas veidu. Viņš-
viens no pirmajiem izvirzīja koope-
rācijas principu. Savā darbā «Priekš-

likumi par ražošanas koledžas iekār-

tošanu ...» (1695) viņš izstrādāja,
plānu ražošanas kooperācijai, kura

balstās uz ražošanas līdzekļu kolek-

tīvu īpašumu un racionālu darba or-

ganizāciju pēc principa «Kas nestrādā,
tam nebūs ēst». B. uzsvēra, ka nepie-
ciešama sociāla apdrošināšana un

audzināšana darbā.

Beļinskis Visarions (1811—48) —

kr. revolucionārais demokrāts, litera-

tūras kritiķis, kr. reālistiskās estētikas

pamatlicējs. B. — priekštecis proce-

sam, kurā raznočinieši no Krievijas
atbrīvošanās kustības pilnīgi izstūma

muižniekus. Dz. Sveaborgā ārsta ģi-
menē. No 1829. g. mācījās Maskavas

univ. filoloģijas nodaļā, no kurienes

izslēgts 1832. g. No 1833. g. — žur-

nāla «Teleskop» līdzstrādnieks. Tā pie-
likumā «Molva» tika iespiests pirmais
lielais B. raksts «Literāri sapņojumi»
(1834). Savus rakstus iespieda paša

rediģētajā žurnālā «Moskovskij nabļu-
dateļ» (1838—39). No 1839. g. beigām
dzīvoja Pēterburgā, vadīja literatūras

un kritikas nodaļu žurnālā «Otečes-

tvennije zapiski», no 1846. g. vadīja
kritikas nodaļu žurnālā «Sovremeņ-
ņik». Nomira Pēterburgā ar tuberku-

lozi. B. idejiskā jaunrade attiecas uz

laiku, kad kr. progresīvā sabiedriskā

doma (pārdomājot dekabrisma mā-
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čības) vēl tikko sāka meklēt jaunus

ceļus cīņai ar patvaldību un dzimt-

būšanu, meklēt sabiedrības attīstības

zinātnisku teoriju. Tas nosacīja ārkār-

tīgi sarežģīto un intensīvo B. idejis-
kās evolūcijas raksturu. 40. gados viņš
nonāca pie revolucionārā demokrā-

tisma, kas atspoguļoja zemniecības

noskaņojumu, pie sociālisma, ateisma

un materiālisma idejām. Šajā ceļā B.

bija jānosaka sava attieksme pret
Fihtes un Sellinga, Hēgeļa un Feier-

baha, jaunhēgeliešu, fr. utopisko so-

ciālistu un jaunā Marksa 19. gs. filo-

zofiju un sociāli politiskajām mācī-

bām. B. nerakstīja filozofiskus trak-

tātus, bet viņam nav neviena kaut cik

ievērojama raksta, kur nebūtu atspo-
guļoti filozofijas jautājumi. Kādu
laiku (1837—39) stipri aizraudamies

ar Hēgeļa filozofiju, B. izskaidro viņa
tēzi «viss īstenais ir saprātīgs» poli-
tiska konservatīvisma garā, kā samie-

rināšanos ar īstenību. Bet pat šajā
laikā, kura noslēgumā B. izvirzīja no-

lieguma idejas, principu — cīņa ar

visu, kas savu mūžu nodzīvojis, ar

nesaprātīgo, B. idejisko meklējumu
galv. tendence bija cenšanās saprast,
kādiem likumiem pakļauta sab-bas un

cilvēka dzīve. 40. gadu sākumā B.

pārgāja materiālisma pozīcijās. Apska-
tot jautājumu par materiālā un ideālā

vienību, B. centās pierādīt, ka «garī-
gais» nav «nekas cits kā fiziskā dar-

bība». Turklāt viņš norādīja uz ap-
ziņas aktīvo lomu cilvēka un vides

savstarpējās iedarbības procesā. Kriti-
zēdams Hēgeļa sistēmas konservatī-

vismu, B. saskatīja viņa dialektikā

zinātniskās pētīšanas un revolucionā-

ras rīcības metodes, patiesas «vēs-

tures filozofijas» iedīgli. Objektīvās
likumsakarības ideja, ko B. kon-

kretizēja kā sab-bas progresa nepie-
ciešamības ideju, kas izlaužas cauri

visai cilvēku darbības kopsummai un

izpaužas konkrēti lielu personību dar-

bībā, ir viena no B. centrālajām ide-

jām. Tā bija pamatā viņa pieejai, ap-
skatot Krievijas vēstures problēmas
(Pētera I lomu v. c), tās vietu pa-
saules vēstures procesos, šī ideja bija

arī kodols B. dotajam ideāla un īste-

nības savstarpējās attiecības problē-
mas traktējumam. Apsveikdams patiesi

taisnīgas sab-bas sociālistisko ideālu,
sab-bas, kur «nebūs bagāto, nebūs

nabago, ne caru un pakļauto, bet būs

brāļi, būs cilvēki», B. reizē ari iztu-

rējās skeptiski pret dažu R.-Eiropas
sociālistu reformistiskajiem projektiem.
Viņš uzskatīja, ka jaunā sab-ba diezin

vai nodibināsies «ar laiku, bez var-

mācīgiem apvērsumiem, bez asinīm»;
tomēr pats viņš nenonāca līdz zināt-

niskajam sociālisma nenovēršamības

pamatojumam. Ar to bija saistīta B.

apelēšana pie sākotnējās kristietības

idejām kā nākotnes tikumības pamata.
B. atzina, ka buržuāziskā iekārta ir

progresīva salīdzinājumā ar viduslai-

kiem, un uzskatīja, ka sab-bas pārvei-
dojumu tuvākais uzdevums Krievijā ir

dzīves patriarhāli dzimtbūtniecisko

formu (un vispirms dzimtbūšanas) iz-

nīcināšana, vairāku buržuāzisku demo-

krātisku reformu realizēšana. Balsto-

ties uz to, B. no revolucionārās ap-

gaismības pozīcijām nesaudzīgi cīnī-

jās ar «oficiālā tautiskuma» atpakaļ-
rāpulīgajām idejām, izsmēja slavofilu

idealizēto Krievijas patriarhālo pa-

gātni, asi kritizēja dažādās liberālās

un revolucionāri utopiskās ilūzijas
(polemika ar Bakuņinu). B. revolu-

cionārā demokrātisma kulminācija,
viņa garīgais testaments bija vēstule

Gogolim (1847. g. jūlijā) — viens no

labākajiem 19. gs. Krievijas bezcen-

zūras demokrātiskās preses darbiem.

Vēsturiskuma ideja aužas cauri arī B.

estētiskajiem spriedumiem. Uzskatī-

dams, ka mākslas būtība un specifika
ir tēlaini atainot īstenību tās tipiska-
jās iezīmēs, B. asi nostājās pret reak-

cionāro romantismu, didaktisko bele-

tristiku («retorismu»), propagandēja
Puškina daiļrades un Gogoļa «natu-

rālās skolas» reālisma principus. No-

rādīdams uz saitēm starp jēdzie-
niem — tautiskums un reālisms māk-

slā, B. izvirzīja joti svarīgo tēzi, ka

literatūras sabiedriskā nozīme atkarīga
no tā, vai tiek pārvarēta plaisa starp
t. s. izglītoto «sab-bu» un tautas ma-
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sām, tēzi par «simpātijām mūsdie-

nām», t. i., progresam, kā neatņemamu

patiesa mākslinieka īpašību. B. uzska-

tiem par mākslu bija liela nozīme

-estētikas attīstībā.

Bēme Jākobs (1575—1624) — vācu

filozofs panteists, saglabāja ciešas sai-

tes ar teoloģiju. Būdams autodidakts,
B. neizveidoja konsekventu un harmo-

nisku sistēmu. Savus dialektiskos mi-

nējumus par lietu un visas pasaules

pretrunīgo dabu viņš izteica poētisku
tēlu un simbolu valodā, aizgūstot tos

•no kristietības, astroloģijas, alķīmijas
un kabalistikas. Reliģisku sapņojumu
apgarots vienkāršs bībeles mītu pār-

stāstījums viņa darbos mijas ar dzi-

ļiem novērojumiem. Pēc B. domām,
•dievs un daba ir vienoti, ārpus dabas

nav nekā. Visur ir pretruna, pat dievā

ietverts labais un ļaunais. So divatnī-

gumu B. uzskatīja par pasaules attīs-

tības cēloni. Vairāki mūsd. buržuā-

ziskie filozofi sevišķi interesējas par
B. mācības mistisko pusi. B. galv.
darbs «Aurora jeb austošā rīta blāz-

■ma ...» (1612) tika nosodīts kā ķece-

rīgs. B. idejas ietekmēja vācu filozo-

fijas turpmāko attīstību (Hāmanis,
iHēgelis, Šellings v. c).

Bentams Jeremija (1748—1832) —

angļu morālists un jurists. Savā ēti-

kas teorijā B. reducēja rīcības motīvus

uz baudu un ciešanām, bet par morālu

uzskatīja rīcības derīgumu (Utilitā-
risms). Morālo, pēc 8., var matemā-

tiski aprēķināt kā kādas rīcības rezul-

tātā iegūto baudu un ciešanu bilanci.
-Metafiziskumu un mehānicismu morā-

les izpratnē («morālā aritmētika») B.

papildināja ar tiešu kapitālistiskās
sab-bas apoloģiju, jo viņš pasludināja
privātās intereses apmierināšanu
(«egoisma princips») par «vislielākās

laimes» nodrošināšanu «vislielākajam
cilvēku skaitam» («altruisma prin-
cips»). Viņš kritizēja dabisko tiesību

teoriju. Noliegdams «dabisko reliģiju»,
kas konstruē dieva jēdzienu pēc ze-

mes valdnieku analoģijas, B. aizstā-

vēja «atklāsmes reliģiju». Izziņas teo-

rijā B. ir nominālists. Loģikai veltī-

tajos B. manuskriptos izteiktas ide-

jas, uz kurām balstoties Buls un Ha-

miltons vēlāk formulēja predikāta
kvantifikācijas teoriju. Galv. darbs —

«Deontoloģija jeb zinātne par morāli»

(1834).
Berdjajevs Nikolajs (1874—1948) —

buržuāzisks kr. filozofs mistiķis, eksis-

tenciālists, t. s. «jaunās kristietības»

nodibinātājs, vehisma ideologs. Sāka

ar «legālo marksismu»; ap 1905. g.

B. «kritiskā attieksme» pret marksismu

pāraug atklātā kontrrevolucionārismā

un aizraušanās ar neokantismu —

dieva meklēšanā, mistikā. Pretstatā

šķiru cīņai par atbrīvošanos B. no-

stāda personības «iekšējo», «garīgo»

atbrīvošanos ar reliģiskās mistikas

palīdzību («Brīvības filozofija», 1911;

«Radošās darbības jēga», 1916, v. c).
Pēc Oktobra revolūcijas B. (jau atro-

doties emigrācijā) sāk izstrādāt piln-
veidotus «gara ieročus», mēģinot svār-

stīgo inteliģenci novirzīt no marksisma

idejām. B. nosauc kapitālismu par

«necilvēcīgu iekārtu», veco kristietību

par «ekspluatācijas instrumentu», at-

zīst pat «komunisma patiesību», kas

izpaužas ražošanas sabiedriskošanā.

Tai pašā laikā B. apgalvo, ka mar-

ksismā šķira aizēnojot cilvēku un

marksisms nespējot atrisināt personī-
bas aktivitātes un brīvības problēmu.
Pēc B. domām, šo problēmu atrisina

kristietiskais eksistenciālisms (vai per-
sonālisms). Par vienīgo realitāti B.

pasludina subjekta «pastāvēšanu»,
kura radošās darbības pamatā ir «ab-

solūtā brīvība», kas deducēta no «bez-

dibeņa» (aizguvums no Bēmes); šās

radošās darbības saturs ir t. s. «diev-

cilvēces dialektika», mistērija, kad

«Dievs dzimst cilvēkā un cilvēks

Dievā» (aizguvums no Dostojevska).
«Dievcilvēka radošo darbību» B. pār-

nes t. s. «jaunajos viduslaikos», «ce-

turtās dimensijas» viņpasaulē, radošu

darbošanos zemes virsū pasludinā-
dams par bezcerīgu («Es un objektu

pasaule», 1934; «Eshatoloģiskās meta-

fizikas īss apskats. Radoša darbība

un objektivizācija», 1947; v. c). B.

reakcionārā nostāja sevišķi spilgti iz-

paužas viņa galv. darbā — «Nevienlī-
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dzības filozofija» (1918, izd. 1923),
kur sociālā nevienlīdzība pasludināta

par «svētīgu, labu, patiesīgu» un im-

periālistiskie kari — par cilvēces ra-

došās attīstības pamatu. B. idejas tiek

plaši propagandētas mūsd. antikomu-

nistiskajā literatūrā.

Bergsons Anrī (1859—1941) — fr.
filozofs ideālists, intuitivisma pārstā-
vis. No 1900. g. Collēge dc France

profesors, no 1914. g. — Fr. akadē-

mijas loceklis. B. ideālisma centrālais

jēdziens ir «tīrs», t. i., nemateriāls

«ilgums» (kas jāatšķir no «laika») —

visa esošā pirmsākums. Matērija,

laiks, kustība ir dažādie veidi, kādos

«ilgums» izpaužas mūsu priekšstatā.
«Ilgumu» spēj izzināt tikai intuīcija,
ko B. izprot kā uz jēdzieniem nebal-

stītu tiešu «saskatīšanu», «apjēgšanu»,
kad «izziņas akts sakrīt ar aktu, kas

rada īstenību». Dialektikai pretstatā
B. nostāda savu mācību par «radošo

evolūciju», dibinot to uz jēdzienu uni-

versalizāciju, kuri aizgūti no biolo-

ģiskā ideālisma (vitālisms). Uzskatos

par sab-bu B. attaisnoja šķiru kun-

dzību un pak|autību, atzīstot to par
«dabisku» stāvokli un karu — par

neizbēgamu «dabas likumu». B. filo-

zofijā spilgti izpaužas iracionālisms,
kas raksturīgs imperiālisma laikmeta

buržuāziskajai ideoloģijai. B. darbi:

«Tiešie apziņas dati» (1889), «Matē-

rija un atmiņa» (1896), «Radoša evo-

lūcija» (1907), «Divi morāles un reli-

ģijas avoti» (1932) v. c.

Bērklijs Džordžs (1685—1753) —

angļu filozofs, subjektīvais ideālists.

No 1734. g. bīskaps Kloinā (Īrijā).
Pamatojoties uz to, ka cilvēks tieši
uztver tikai savas «idejas» (sajūtas),
B. nonāca pie secinājuma, ka lietu

pastāvēšana izpaužas to uztveramībā
(esse est percipi). Pēc B. uzskata,
idejas ir pasīvas, tās uztver bezķer-
meniska substance, dvēsele, kas ir ak-

tīva un spēj uztvert idejas (saprāts)
un tās radīt vai uz tām iedarboties

(griba). Cenzdamies izvairīties no

solipsisma, B. atzīst, ka garīgas sub-

stances ir daudzas un arī ka pastāv
«bezgalīgs gars», dievs. Idejas poten-

ciāli pastāv dieva prātā, taču aktuālo

eksistenci tās iegūst cilvēka saprātā.
Vēlāk B. pāriet neoplatonismam tuvās

objektīvā ideālisma pozīcijās, atzīdams

ideju mūžīgu pastāvēšanu dieva prātā.
Lai atspēkotu ateismu un materiā-

lismu, B. kritizē matērijas jēdzienu,
kas esot iekšēji pretrunīgs un izziņai
nederīgs. Šās kritikas pamatā ir ideā-

listiskais nominālisms. B. noraida

Loka teoriju par primārām un sekun-

dārām īpašībām, pasludinot visas īpa-
šības par subjektīvām. Noliegdams zi-

nātnes nozīmi pasaules uzskata vei-

došanā, B. apgalvo, ka zinātnieka uz-

devums ir «censties saprast radītāja
valodu un nevis pretendēt uz visa

izskaidrošanu ar ķermeniskiem cēlo-

ņiem vien». No šā viedokļa B. no-

raida Ņūtona absolūtās telpas teoriju
un vēršas pret viņa gravitācijas teo-

riju, uzskatīdams, ka tā ir mācība par
materiālo ķermeņu kustības dabisko

cēloni, turpretim B. pats atzina, ka

aktīva ir tikai garīgā substance. B.

izturējās noraidoši pret Leibnica un

Ņūtona izstrādāto bezgalīgi mazo lie-

lumu aprēķināšanu, jo «reālās telpas»
bezgalīgas dalāmības atzīšana bija
pretrunā ar B. filozofijas galv. secinā-

jumu. Kopš 19. gs. otrās puses B-a

filozofiju sāk atdzīvināt un pārņemt
daudzas ideālisma skolas: imanentā

skola, empiriokriticisms, pragmatisms
utt. B. un 20. gs. sākumā darbojošos

viņa epigoņu filozofija kritizēta Ļeņina
darbā «Materiālisms un empiriokriti-

cisms». B. darbi: «Apcerējums par
jauno redzes teoriju» (1709), «Cil-

vēka zināšanu principi» (1710), «Trīs

Hilasa un Filona sarunas» (1713).
Bernals Džons Desmonds (1901—

71) — angļu fiziķis un sabiedrisks

darbinieks, starptautiskās Ļeņina prē-

mijas «Par miera nostiprināšanu starp
tautām» laureāts (1953). Bija Londo-

nas karaliskās b-bas (no 1937), vai-

rāku zemju zinātņu akadēmiju, arī

PSRS ZA (no 1958) loceklis, Vispa-
saules Miera Padomes prezidents rīko-

tājs. Bez pētījumiem fizikā, bioķīmijā,
kristalogrāfijā B. ir arī darbi («Zināt-

nes sociālā funkcija», 1939; «Zinātne
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•un sabiedrība», 1953; «Zinātne sabied-

rības vēsturē», 1954), kas apkopo zi-

nātnes sasniegumus visumā, atklāj tās

filozofisko nozīmi, lomu cilvēces vēs-

turē, tās attīstības pretrunīgumu eks-

pluatatoru sab-bā un nepārtraukto
progresu sociālisma apstākļos. Zināt-

nes vēsturi B. analizē no dialektiskā

materiālisma pozīcijām. Grāmatā

«Miers bez kara» (1958) tēlo perspek-
tīvas, kādas dotu zinātnes iekarojumu
izmantošana mierlaika vajadzībām,
cilvēces labklājībai.

Bernšteins Eduards (1850—1932) —

vācu s.-d., lika pamatus vēsture pir-
majai sistemātiskajai revizionisma un

reformisma formai revolucionārajā
strādnieku kustībā. Savos rakstos ar

kopīgu nosaukumu «Sociālisma pro-
blēmas» (1897—98) viņš revidēja mar-

ksisma galv. tēzes filozofijā, politis-

kajā ekonomijā, zinātniskā sociālisma

teorijā. Pasludinājis lozungu «Atpa-
kaļ pie Kanta», B. atteicās no filozo-

fijas pamatjautājuma konsekventi ma-

teriālistiskas risināšanas; marksistisko

dialektiku viņš identificēja ar Hēgeļa
dialektiku. B. noliedza pašu zinātniskā

sociālisma iespējamību. Sociālisms,

pēc 8., ir tikai morāli ētisks ideāls.

Noliegdams proletariāta diktatūras

ideju, viņš sludināja šķiru cīņas iz-

dzišanas teoriju un par strādnieku

šķiras vienīgo uzdevumu uzskatīja
cīņu par sīkām reformām kapitālisma
ietvaros. No šejienes arī viņa pazīs-
tamā frāze: «Galamērķis — nekas,
kustība — vissl» Cīņā pret B. revizio-

nistiskajiem uzskatiem filozofijā liela

nozīme bija Pļehanovam. B. piekritē-
jus Krievijā — «ekonomistus» un meņ-
ševikus, kā arī starptautiskā revizio-

nisma piekritējus atmaskojis Ļeņins.
Bezgalīgais un galīgais — katego-

rijas, kas izteic objektīvās pasaules
savā starpā nešķirami saistītas pretē-
jas puses. Tā, piem., par bezgalīgu
lielumu sauc mainīgu lielumu, kas

neierobežoti pieaug (samazinās) un

spēj kļūt un kļūst lielāks (mazāks)
nekā jebkurš iepriekš pieņemts lie-

lums, lai arī cik liels (mazs) tas būtu;

par galīgu lielumu sauc noteiktu lie-

lumu, kuram blakus var nosaukt citu,
lielāku (mazāku) noteiktu lielumu. At-

tiecībā uz objektīvo pasauli B. rak-

sturo 1) pasaules pastāvēšanu telpā,
visu materiālo sistēmu principiālu ne-

noslēgtību; 2) pasaules pastāvēšanu

laikā, neiespējamību radīt un iznīcināt

matēriju, matērijas esamības mūžī-

gumu; 3) matērijas kvantitatīvu neiz-

smeļamību dziļumā, tās īpašību, sav-

starpējo sakaru, esamības formu un

attīstības tendenču bezgalīgu daudz-

veidību; 4) matērijas uzbūves kvali-

tatīvu nevienveidību, neskaitāmu, kva-

litatīvi dažādu matērijas strukturālas

organizācijas līmeņu pastāvēšanu, no

kuriem katrā matērijai piemīt dažā-

das specifiskas īpašības un tā pa-
kļauta dažādām likumsakarībām. G.

ir B. noliegums, tomēr ikviens galīgs

objekts ir B. izpausmes forma. Kā
zināma noteikta kvalitāte tas pastāv

ierobežotu laiku. Bet matērija, no ku-

ras tas sastāv, nav radāma un iznī-

cināma, tā bezgalīgi pastāv un tikai

pārvēršas no vienām formām citās.

Zināma ķermeņa esamību iespējams
atklāt jebkuros Visuma novados —

lai arī cik tālu tie atrastos, — kur

spēj nokļūt materiālie starojumi, ko

rada šis ķermenis mijiedarbībā ar ci-

tiem ķermeņiem. Tādējādi G. ietver

sevī 8., tāpat kā B. izveidojas no ne-

skaitāmiem galīgiem priekšmetiem un

parādībām. B. v. g. pretrunīgā vienība

dod iespēju izzināt 8., kaut gan katrā

cilvēka praktiskās darbības un izziņas

aktā cilvēks sastopas vienīgi ar galī-

gām lietām un procesiem. Taču, ta kā

ikvienā galīgā lietā vai parādībā ir

ietverts vai izpaužas 8., tad «katrā

patiesā dabas izzināšana tiek izzināts

mūžīgais, bezgalīgais ...» (Engelss,
Dabas dialektika, 1952, 207. lpp.) (sk.
arī Sliktā bezgalība, Mužlba).

Bhutavada (elementalisms) — viena

no senind. materiālisma koncepcijām.
Minēta jau Upanišadās un eposā (Ma-
habharata). Dažos vēlākos avotos

figurē kā lokajatas paveids. Pēc B.

mācības, visas atšķirības starp priekš-
metiem to īpašību ziņā rodas no atšķi-

rības šos priekšmetus veidojošo ma-
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teriālo elementu savienojumos. Apziņa
ir īpaša materiālu elementu savieno-

juma rezultāts, kas pēc savas raša-

nās var atkal radīt sev līdzīgus sa-

vienojumus, bet citi savienojumi ne-

kad nevar izraisīt apziņas rašanos.

Tāpat kā lokajatas sekotāji, B. pie-
kritēji bija sensuālisti gnozeoloģijā un

hedonisti ētikā. B. senākie teksti nav

saglabājušies.
Biheviorisms (angļu behaviour —

uzvešanās, izturēšanās) — viens no

visvairāk izplatītajiem mūsd. buržuā-

ziskās psiholoģijas virzieniem. B. filo-

zofiskais pamats ir pragmatisms un

pozitīvisms. B. nodibinājis 1913. g.
Dž. Votsons (1878—1958) (Čikāgas
univ.). Par B. eksperimentālo bāzi

Votsons izmantoja E. Torndaika

(1874—1949) pētījumus par dzīvnieku

izturēšanos. Votsona teoriju atbalstīja
K. Lešlijs (1890—1958), A. Veiss

(1879—1931) v. c. B. turpina mehā-

nistisko virzienu psiholoģijā, reducējot
psihiskās parādības uz organisma

reakcijām; identificē apziņu un iztu-

rēšanos, par kuras pamatvienību uz-

skata sakaru (korelāciju) starp sti-

mulu un reakciju. Visu izziņas procesu
B. izskaidro ar nosacītu reakciju iz-

veidošanos organismos (arī cilvēkā).
30. gados Votsona teoriju nomainīja
vairākas neobihevioristiskas teorijas.
To galv. pārstāvji ir K. Halls (1884—

1952), E. Tolmens (1886—1959),
E. Gazrijs (1886—1959) un B. Skin-

ners (dz. 1904). Sīs teorijas, izņemot
Tolmena teoriju, radušās I. Pavlova

mācības ietekmē. Aizgūdami no Pav-

lova terminoloģiju un izturēšanās

formu klasifikāciju, neobihevioristi

Pavlova mācības materiālistiskos pa-
matus aizstāja ar operacionālismu un

loģisko pozitīvismu. Lietodami nosacī-

juma refleksu metodiku, viņi ignorē
smadzeņu lomu izturēšanās regulē-
šanā. Mūsd. B. pārveidojis formulu
«stimuls — reakcija», ievietojot starp
abiem tās locekļiem t. s. «mainīgos
starplocekļus» (iemaņu, ierosas un ka-

vēšanas potenciālus, vajadzību u.tml.).
Taču tas negroza B. mehānistisko un

ideālistisko būtību. B. kritizēts Pav-

lova rakstā «Fiziologa atbilde psiho-
logiem» (1932). Attiecinot neobihevio-

risma pozīcijas uz pedagoģijas sfēru,.
Skinners radījis lineārās programmētās-
apmācības teoriju. So teoriju kritizē-

juši padomju psihologi (A. Leontjevs,.
P. Galperins v. c).

Bioģenētiskais likums (gr. bios —

dzīvība, genesis — izcelšanās) — bio-

loģisks likums, pēc kura katrs orga-
nisms savas individuālās attīstības

gaitā (ontoģenēzē) atkārto dažas to

formu iezīmes un īpatnības, kuras evo-

lūcijas (filoģenēzes) gaitā izgājuši:
viņa priekšteči. Terminu «B. 1.» ievie-

sis E. Hekelis (1866), kaut gan šā-

likuma izpausme bija pamanīta jaui
agrāk (vācu natūrfilozofs Okens, kr.

biologs Ruljē v. c). Problēmu par

filoģenēzes un ontoģenēzes savstar-

pējo attiecību pamatīgi izpētīja Dar-

vins. B. 1. metodoloģiskā nozīme ir-

tā, ka tas veido drošu pamatu attīs-

tības teorijai (Engelss). B. 1. no da-

bas zinātņu viedokļa apstiprināja kva-

litatīvas pārmaiņas attīstībā no vien-

kāršā uz sarežģīto, apstiprināja evo-

lūcijas teoriju. Buržuāziskajā psiholo-
ģijas un pedagoģijas literatūrā (Bol-
dvins, Stenlijs, Holls, Freids v. c.)
tika mēģināts attiecināt B. 1. arī uz

personības psihisko attīstību; tas ir

viens no nepamatotiem mēģinājumiem
mehānistiski izskaidrot sabiedriskās

parādības ar bioloģisku likumu dar-

bību.

Bioloģija (gr. bios — dzīvība) —

mācība par dzīvību. B. priekšmets ir

dzīvība kā matērijas kustības īpaša;
forma, dzīvās dabas attīstības likumi,
kā arī dzīvo organismu daudzveidīgās
formas, to uzbūve, funkcijas, indivi-

duālā attīstība un organismu un vides

savstarpējās attiecības. B. ir vesels

speciālo bioloģijas zinātņu (zooloģi-
jas, botānikas, fizioloģijas, embriolo-

ģijas, paleontoloģijas, mikrobioloģijas,

ģenētikas v. c.) komplekss. B. kā sa-

kārtota zināšanu sistēma radusies jau

senajā Grieķijā. Taču B. zinātniskie

pamati likti tikai jaunajos laikos.

Pirmo reizi samērā pilnīgu dzīvo un'

izmirušo organismu sistemātiku izvei--
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doja Reijs (17. gs.) un Linnejs. 17.

un 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē
B. bija galvenokārt aprakstoša zi-

nātne. Bioloģisko parādību materiālo

cēloņu nezināšana un šo parādību spe-
cifikas ignorēšana radīja ideālistiskas

un metafiziskas koncepcijas (Vitā-
lisms, Preformisms, Mehānicisms v. c.).

Svarīga nozīme zinātniskās B. tap-
šanā bija atklājumam, ka dzīvās būt-

nes veidotas no šūnām. Apvērsumu
B-ā izraisīja Darvina evolūcijas teo-

rija, kas atklāja evolūcijas pamatfak-
torus un virzītājspēkus, materiālistiski

izskaidroja dzīvo organismu relatīvo

mērķtiecīgumu un tādējādi iedragāja
agrāko teoloģijas kundzību bioloģijas

teorijās. levērojamus panākumus bio-

loģijas zinātnes sasniedza 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā. Bet sevišķi
strauja B. attīstība sākās ar tādu tās

nozaru izveidošanos kā fizioloģija,

citoloģija, bioķīmija un biofizika, it

īpaši ģenētika, kuras pētī dzīvības

pamatprocesu likumsakarības — baro-

šanos, vairošanos, vielu maiņu, ie-

dzimto pazīmju mantošanu v. c. Tieši

B-as saskarē ar citām zinātnēm

(fiziku, ķīmiju, matemātiku v. c.)

kļuva iespējams atrisināt daudzas sva-

rīgas bioloģijas problēmas. Par gal-

veno B-ā izvirzījās uzdevums noskaid-

rot dzīvības parādību būtību, izpētīt
organiskās pasaules attīstības biolo-

ģiskās likumsakarības, fizikālos un ķī-
miskos procesus dzīvajā vielā, izstrā-

dāt dažādus paņēmienus, kā vadīt dzī-

vības procesus, it sevišķi vielu maiņu,

organismu iedzimtību un mainību.

Tagad B. pētījumos plaši un sekmīgi
izmanto fizikas, ķīmijas un matemā-

tikas metodes. Rezultātā gūti funda-

mentāli atklājumi dažādās B. nozarēs

un vispirms ģenētikā, kur atklāti

iedzimtības materiālie nesēji, atšifrēta

to struktūra un funkcijas un vispārī-

gos vilcienos noskaidrots bioloģisko
struktūru divkāršošanās un iedzimto

pazīmju pārneses mehānisms. Pēdējos
divos gadu desmitos izdevies izstrādāt

daudzveidīgas metodes olbaltumvielu

struktūras pētīšanai; vienkāršākās no

šīm vielām (protozoji) sintezētas. Bei-

dzot, pēdējos gados biologi kopā ar

ķīmiķiem un fiziķiem guvuši ievēroja-
mus panākumus olbaltumvielu biosin-

tēzes mehānisma atšifrēšanā. Daudzas

bioloģiskas likumsakarības un vis-

pirms iedzimtības likumi izskaidroti

ar ķīmiskajiem procesiem dzīvajā
šūnā; pamatojoties uz to, izveidoju-
sies t. s. molekulārā bioloģija, kas

sekmējusi daudzu bioloģijas zinātņu
nozaru attīstību. Bioloģijas zinātņu
panākumi palīdzējuši sīkāk noskaidrot

daudzus jautājumus Darvina evolūci-

jas mācībā. Darvina uzskati par sugu

mainīguma cēloņiem precizēti mācībā

par mutācijām, kuru būtība noskaid-

rota molekulārā līmenī. No mūsd. B.

viedokļa mutācijas, kas rodas ārējās
vides ietekmes rezultātā, ir galv. or-

ganiskās evolūcijas faktors; tās galv.
virzītājspēks ir dabiskā izlase. Mūsd.

B. panākumi, kuri pēc savas nozīmes
salīdzināmi ar atomenerģijas apgū-

šanu, izšķirošā veidā ietekmē arī sva-

rīgāko tautas saimniecības problēmu
risināšanu. Molekulārās B. panāku-
miem ir liela filozofiska nozīme, jo
tie nostiprinājuši materiālistiskos uz-

skatus tajā zinātnes jomā, kur vēl ne-

sen valdīja vitālistiski priekšstati. B.

uzdevums ir palīdzēt novērst cilvēka

darbības negatīvo ietekmi uz biosfēru

un mērķtiecīgi regulēt organismu sugu

mijiedarbību un vielu riņķojuma vis-

pārējos procesus uz Zemes.

Bioloģiskā skola socioloģijā — bur-

žuāziskās socioloģijas virziens 19. gs.

otrajā pusē un 20. gs. sākumā. Sās

skolas galv. tēzes balstās uz bioloģi-
jas likumu (cīņa par eksistenci, da-

biskā izlase, organisma uzbūve no šū-

nām v. c.) mehānisku pārnešanu uz

cilvēku sab-bas dzīvi, kā arī uz mal-

tustsma un rasisma ideju izmanto-

šanu. Mēģinājums izskaidrot sab-bas

dzīves parādības, atsaucoties uz bio-

loģiju, ir antizinātnisks. Kā rakstīja
Ļeņins, «bioloģisko jēdzienu pārnešana

vispār sabiedrisko zinātņu laukā ir

frāze» (14. sēj., 307. un 308. lpp.).
Šās mācības šķiriskā būtība ir tieksme

notušēt sabiedrības dzīves īstos liku-

mus, iztēlojot cilvēku par tīri biolo-
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ģisku būtni, kurai piemītot privātīpa-
šuma, individuālisma utt. «nemainīgie
instinkti» (sk. arī Antroposocioloģija,
Sociāldarvinisms, Organiskā sabiedrī-

bas teorija).
Biosfēra (gr. bios — dzīvība,

sphaira — lode) — zemes garoza,
kuru apdzīvo dzīvas būtnes un kurai

tāpēc piemīt savdabīgs ģeoloģisks un

fizikāli ķīmisks veidojums. B. jēdzienu
zinātnē ieviesis E. Zīss un attīstījis
V. Vernadskis. Vernadskis dzīvības

rašanos uz Zemes un ar to saistīto

B. izveidošanos uzlūkoja nevis kā at-

sevišķu dzīvības iedīgļu rašanos atse-

višķās izolētās vietās, bet gan kā va-

renu vienotu dzīvības «monolīta» vei-

došanās procesu, kas aptvēra visu pla-
nētas daļu, kurā bija piemēroti ap-
stākļi. Ar cilvēku sab-bas rašanos un

zinātnes un tehnikas attīstību B.

likumsakarīgi pārvēršas par noosfēru.
Blankī Luijs Ogists (1805—81) —

fr. utopiskais komunists, izcils revo-

lucionārs, 1850. un 1848. g. revolūci-

jas dalībnieks; divreiz bija notiesāts

uz nāvi, pavadīja ieslodzījumā gan-

drīz pusi savas dzīves. B. pasaules
uzskats veidojās 18. gs. apgaismības
filozofijas, kā arī utopiskā sociālisma,

galvenokārt babefisma ietekmē. Pēc

vispārfilozofiskajiem uzskatiem bū-

dams materiālists, B. ideālistiski iz-

skaidroja vēstures progresu ar ap-
gaismības izplatīšanos. B. par vēstu-

res galv. saturu uzskatīja attīstību

no mežoņu absolūtā individuālisma

caur vairākām fāzēm uz komunismu —

«sabiedrības nākotni», «civilizācijas
kulmināciju». Tajā pašā laikā B. sa-

skatīja vēsturē sociālo spēku cīņu, asi

kritizēja kapitālistiskās sab-bas pret-
runas un bija sociālās revolūcijas pie-
kritējs. Tomēr B. izvirzītā sazvērestību
taktika bija kjūdaina, un tās rezultātā

iekrita blankistu organizētās akcijas.
B. nesaprata, ka revolūcija var gūt
panākumus tikai tad, ja tajā piedalās

darbajaužu masas, ko vada revolucio-

nāra partija. Blankisms ietekmējis citu

zemju — konkrēti Krievijas (Narod-
ņicisms) revolucionāro kustību. Aug-
stu novērtēdami B. revolucionāros no-

pelnus, marksisma-ļeņinisma klasiķi
blankismu arī kritizēja. B. galv.
darbs — «Sociālā kritika» (1885).

Boētijs, precīzāk, Anicijs Manlijs
Severīns (480—524) — pēc Teodoriha

pavēles ar nāvi sodīts filozofs Romas

vēlajā periodā, formāli neoplatonisma

pārstāvis. Faktiski viņa filozofija bija
stipri eklektiska, to raksturoja tiekša-

nās uz eksaktajām zinātnēm un morā-

les sfērā pat stoicisms. B. tulkoja un

interpretēja Aristoteļa darbus par Iq-

ģiku, kā arī Porfirija «levadu Arisio--

teļa kategorijās», tulkoja Eiklīdu un»

iztirzāja Nīkomaha «Aritmētikas pa-,
matus». Viņš sarakstījis arī traktātu

par mūziku un tajā izklāstījis rūpīgii
izstrādātu gr. mūzikas teoriju. B. galv.
filozofiskajam darbam «Filozofisks.

mierinājums» ir stoicisma nokrāsa.

Dažus no viņa tulkotajiem Aristoteļa-
tekstiem uzskata par viltojumiem.

Bogdanovs (Maļinovska pseidonīms)
Aleksandrs (1873—1928) — kr. filo-

zofs un ekonomists, publicists, sociāl-

demokrāts. Pēc izglītības ārsts. No.

1903. g. pieslējās boļševikiem. 1905. g.
tika ievēlēts par CX locekli. Reakcijas
gados kjuva par vienu no otzovistu

līderiem. Piedalījās antipartejlskās.
skolas organizēšanā Kapri salā.

1909. g. izslēgts no boļševiku parti-
jas. Bija viens no 1917. g. izveidotā

Proletkulta organizētājiem un vadītā-

jiem. No 1926. g. —
Asins pārliešanas

institūta direktors. Nomira, izdarot ar

sevi eksperimentu. Raksturojot B. uz-

skatus, Ļeņins 1908. g. atzīmēja
«filozofisko maldu» četras stadijas.
Sākumā B. bija «dabzinātniskais» ma-

teriālists («Vēsturiskā dabas uzskata,

pamatelementi», 1899). 90. gadu bei-

gās viņš pārgāja t. s. enerģētisma
pozīcijās (sk., piem., «Izziņa no vēstu-

riskā viedokļa», 1901). Pēc tam viņš
kjuva par Maha filozofijas piekritēju.
Beidzot, mēģinājums likvidēt mahisma

pretrunas un radīt «kaut ko līdzīgu
objektīvam ideālismam» noveda viņu

pie empiriomonlsma («Empiriomo-
nisms», 1.—3. gr., 1904—1906). Vēlāk

B. mēģināja radīt t. s. tektoloģiju —•
vispārēju organizatorisku zinātni, ku-
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ras mērķis bija apvienot visas zināt-

nes un dot priekšstatu par jebkuru
organizāciju formām un tipiem, jo visa

pasaule, pēc B. ieskata, ir pieredzes
organizācija. «Tektoloģijas» ideālistis-

kie pamatojumi, abstraktais raksturs

un antihistorisms bija cēlonis tam, ka

tā it nemaz nederēja kā vispārīga īs-

tenības analīzes metode. Marksa dia-

lektikai B. nostādīja pretstatā līdz-

svara teoriju. B. uzskati kritizēti

Ļeņina «Materiālismā un empiriokriti-

cismā», kā arī Pļehanova darbos. B.

darbi: «īss ekonomikas zinātnes kurss»

(1897), «Dzīvās pieredzes filozofija»
■(1913), «Vispārējā organizatoriskā zi-

nātne (tektoloģija)» (1913—17), «Par

proletārisko kultūru, 1904—1924»

(1924) v. c.

Bohenskis Jozefs (dz. 1902 Po-

lija) — neotomists, dominikānis, no

1945. g. — filozofijas prof. Freiburgas
univ. (Šveicē). B. — antikomunisma

ideologs. Nodarbojas ar vēstures un

loģikas teorijas jautājumiem. B. sa-

rakstījis vairākus darbus, kuros sagro-
zītā veidā apgaismots marksisms un

padomju filozofija («Padomju —

krievu dialektiskais materiālisms»,

1950, v. c).
Bokls Henrijs Tomass (1821—62) —

angļu vēsturnieks un sociologs pozitī-
vists, grāmatas «Civilizācijas vēsture

Anglijā» (1857—61) autors. Kritizē-
dams vēstures teoloģisko traktējumu,
B. sprauda sev uzdevumu atklāt vēs-

tures procesa likumsakarības un parā-
dīt to darbību ar piemēriem no vairā-

kām zemēm. Tāpat kā Konts, viņš uz-

skatīja par vēsturiskās attīstības galv.
faktoru prāta progresu un noliedza

tikumisko progresu. Viņš bija ģeogrā-
fiskā determinisma (Ģeogrāfiskā vide,

Ģeogrāfiskais virziens socioloģijā) pār-
stāvis un atsevišķu tautu vēsturiskās

attīstības īpatnības izskaidroja ar da-

bisko faktoru (ainavas, augsnes, kli-

mata, kā arī pārtikas) ietekmi.

Bolcmanis Ludvigs (1844—1906) —

austr. fiziķis teorētiķis. Galv. B. darbi

veltīti starojuma teorijai, kinētiskajai
gāzu teorijai un otrā termodinamikas

pamatlikuma statiskajam iztulkoju-

mam. B. ievērojamā H-teorēma (1872),
pamatojoties uz molekulāri kinētisko

teoriju, ļāva izskaidrot neatgriezenisko

procesu fundamentālo likumu — en-

tropijas augšanas likumu. B. formula

saistīja termodinamisko sistēmu stā-

vokļa varbūtību ar to entropiju. Lai

pārvarētu Visuma «siltuma nāves»

ideālistisko koncepciju, B. izvirzīja
fluktuāciju hipotēzi, saskaņā ar kuru

pasaules vispārīgo līdzsvara stāvokli

atsevišķos apgabalos pastāvīgi un ne-

novēršami izjauc gigantiskas fluktuā-

cijas (novirzes), kas rada atsevišķu
pasauļu attīstības nevienmērīgu pro-
cesu. Pēc sava pasaules uzskata B.

bija pārliecināts materiālists atomists,
kritizēja enerģētismu un mahismu.

Bonaventūra Džovanni Fidanca

(1221—74) — katoliskās sholastikas

un mistikas pārstāvis, franciskaņu or-

deņa ģenerālis, kardināls. Vērsās pret
sava laika progresīvajām idejām, aiz-

liedza R. Bekona darbu publicēšanu,
Augustīna neoplatonisma garā attīs-

tīja mācību par dieva apcerēšanas no-

sacījumiem un pakāpēm: par īstenības

izzināšanas priekšnoteikumu atzina

dievbijīgu dzīvi un lūgšanas, par tās

apcerēšanas augstāko pakāpi — eks-

tāzi, pārdabisku stāvokli, kuru izjūt
tikai tas, kas to saņem no dieva kā
svētību. Strīdā par universālijām B.

atradās reālisma pozīcijās (Viduslaiku
reālisms). B. ir 13. gs. katoliskās or-

todoksijas personificējums. 1482. g.
tika kanonizēts, 1587. g. pasludināts

par baznīcas skolotāju.
Borns Maksis (1882—1970) — vācu

fiziķis teorētiķis. No 1921. g. — Ge-

tingenes univ. prof. Fašisma kundzī-

bas laikā no Vācijas emigrēja uz An-

gliju. Pēdējos gados dzīvoja VFR.
Daudzu akadēmiju loceklis, no

1934. g. — arī PSRS ZA loceklis. Sa-

rakstījis daudzus ievērojamus darbus

atomu un kristālu teorijā. Visvairāk

pazīstams ar savu līdzdalību kvantu

mehānikas radīšanā 1925.—26. g. un

tās statistiskās varbūtiskās interpre-
tācijas izveidi. B. ir autors vienai no

fundamentālajām kvantu mehānikas

idejām: kad noskaidrojās, ka «elemen-
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tāro» daļiņu kustība saistās ar zināmu

viļņu procesu un ka to var izskaitļot
ar viļņu vienādojumu, B. pieņēma, ka

viļņu vienādojums nosaka tikai no-

teikta daļiņu stāvokļa varbūtību katrā

momentā. So priekšstatu par «elemen-

tāro» daļiņu kustības likumsakarībām

izmantoja ideālisti, lai ar kvantu me-

hānikas datiem «pamatotu» mikropa-
saulē notiekošo procesu indetermi-

nismu. Pats B. atzina tādu ideju, bet

visumā tuvojās priekšstatam par vis-

pārīgāku determinisma izpratni, kura

ietver statistiskās likumsakarības, kas

nosaka «elementāro» daļiņu izturēša-

nos.

Bors Nilss (1885—1962) — dāņu
fiziķis, viens no kvantu teorijas radī-

tājiem, Nobeļa prēmijas laureāts. No

1929. g. PSRS ZA loceklis. Beidzis

Kopenhāgenas univ., strādājis Rezer-
forda laboratorijā Mančestrā. Ap
1913. g. B. radīja ūdeņraža atoma mo-

deli un formulēja atbilstības principu.
B. zinātniskās intereses bija uz robe-

žas starp fiziku un filozofiju, aptvēra
fizikas teoriju jēdzienu aparāta ana-

līzes sfēru un tuvu pieskārās vispārī-
gajai metodoloģijas problemātikai. Lai

pārvarētu metodoloģijas grūtības
kvantu mehānikas attīstībā, tās inter-

pretācijā, B. izvirzīja un attīstīja pa-
pildinājuma principu — aprakstīšanas
papildveidu, kuru viņš uzskatīja par

lietojamu dažādās izziņas sfērās. Pār-

varot pozitīvisma ietekmi, B. pēdējos
gados nonāca pie vairāku kvantu me-

hānikas un izziņas teorijas problēmu
materiālistiskā traktējuma. Uzsverot

mēraparātu kā pētījuma objektīvo in-

strumentu arvien lielāko lomu un ma-

temātiskā formālisma lomu adekvātā

mikroprocesu aprakstīšanā, B. atzīmē,
ka «jēdzienu sistēmas paplašināšanās
dod pienācīgus līdzekļus ... objektīvā
apraksta paplašināšanai» («Atomu
fizika un cilvēku izziņa» 1961, 98.—

99. lpp.). B. pētījumu objektīvais sa-

turs apstiprina un bagātina zinātnis-

kos priekšstatus par mikropasaules

procesu dialektisko raksturu. Nobažī-

jies par atomfizikas attīstības sociāli

politiskajām sekām, B. centās panākt

stingru starptautisku kontroli pār
atomieročiem, lai novērstu kara drau-
dus. Runādams Starptautiskajā konfe-
rencē atomenerģijas izmantošanai

mierlaika vajadzībām, viņš aicināja
apzināties «atbildību, kas saistīta ar

jebkuru mūsu izziņas attīstību, kuras

mērķis ir kundzība pār dabas spē-
kiem».

Botevs Hristo (1849—76) —
bul-

gāru dzejnieks un filozofs materiā-

lists. B. pasaules uzskatā cieši sa-

plūda kopā revolucionārais demokrā-

tisms un utopiskais sociālisms. Viņa
uzskatu veidošanos spēcīgi ietekmēja
Hercens un Cerniševskis, kuru idejas
viņš propagandēja Bulgārijā. Būdams

Bulgārijas zemnieku revolūcijas vado-

nis un dedzīgs patriots, B. uzskatīja
par iespējamu sociālistiskās iekārtas

nodibināšanu Bulgārijā tūlīt pēc tās

atbrīvošanas no turku feodāļu un pašu
zemes ekspluatatoru jūga, domādams,
ka zemnieku kopienai piemīt «sociā-

listiski principi». Marksa «Kapitāla»
un Rietumu strādnieku kustības

ietekmē B. sava mūža pēdējos gados
nonāca pie atziņas, ka sociālismu ra-

dīs proletariāts, taču par proletariātu
viņš maldīgi uzskatīja trūcīgos ļaudis
vispār. Pēc saviem filozofiskajiem uz-

skatiem B. bija materiālists, kas iz-

strādāja dažus dialektikas elementus,
un ateists; sabiedrisko parādību iz-

pratnē viņš bija ideālists: vēstures

procesu viņš uzlūkoja kā rezultātu, kas

rodas, prātam pilnveidojoties tautas ma-

su cīņas gaitā. Estētikā B. bija Cerni-
ševska teorijas piekritējs. Viņa daiļradē,
kurai bija svarīga nozīme revolucio-

nārajā kustībā, organiski apvienojas
reālisms un revolucionārā romantika.

Brejs Džons Frensiss (1809—95) —

angļu utopiskais sociālists, ekonomists,
strādnieku kustības darbinieks. Strād-

nieks autodidakts. Cilvēces attīstības

dzinējspēku saskatīja cilvēku materiā-

lajās vajadzībās, darbaļaužu posta
sakni — maiņas sistēmā. Vērtību, viņš
mācīja, rada tikai darbs. Ražošanas

spēkus un darbu vajag sabiedriskot.

Nākotnes komunistisko sab-bu viņš at-

tēloja līdzīgu Ovena ideālam. Ceļš uz
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to ir strādnieku ražošanas kooperatīvi

atsevišķās nozarēs ar rajonu un na-

cionālajiem centriem, kuri tos apvieno,

un darba naudas, maiņas bazāru un

banku sistēma. Šīs idejas ietekmēja
Prudonu un viņa skolu. Būdams čar-

tistu kustības aktīvs dalībnieks, B.

skaidri apzinājās šķiru pretrunas

sab-bā un to, ka komunisms var tikt

uzcelts tikai strādnieku šķiras kustības

rezultātā, taču atzina, ka tas panā-
kams ar reformu palīdzību. Savās grā-
matās «Netaisnība pret darbu un tās

likvidēšanas līdzekļi...» (1839) un

«Ceļojums no Utopijas» (1841) viņš
iznīcinoši kritizēja kapitālismu, kāds

tas bija Anglijā un ASV.

Brentano Francis (1838—1917) —

austr. filozofs ideālists. Mācīja filo-

zofiju Vircburgā un Vīnē. Pretēji
Kanta krltlclsmam B. izvirzīja savu

paša filozofisko sistēmu — teisma un

katoliskas sholastikas gara piesātinātu
metafiziku. B. pētījumu galv. objekts

bija psiholoģija; viņš izveidoja ideā-

listisku mācību par psihisko fenomenu
«intencionalitāti». Saskaņā ar šo mā-

cību objekts pastāv tikai kā subjekta

«intencijas» (nodoma) priekšmets,
tikai kā subjekta pārdzīvojumu priekš-
mets. B. uzskati stipri ietekmēja Hu-

serlu v. c. buržuāziskos filozofus. B-u

uzskata par vienu no ideālistiskās vēr-

tību teorijas pamatlicējiem austr. filo-

zofijā. Galv. B. darbi: «Psiholoģija
no empīriskā viedokļa» (1874), «Par

tikumiskās izziņas izcelšanos» (1889),
«Filozofijas četras fāzes un tās paš-
reizējais stāvoklis» (1895).

Bridžmens Persijs Viljams (1882—

1961) — amer. fiziķis un filozofs. Stu-

dējis Harvarda univ. (Kembridžā);
matemātikas un dabas filozofijas prof.
šajā univ. (līdz 1954); Nobela prēmi-

jas laureāts par darbiem augstu spie-
dienu fizikā (1946). Filozofijā subjek-
tīvā ideālisma virziena — t. s. opera-

clonālisma nodibinātājs un galv. pār-
stāvis. B. filozofiskie uzskati izklāstīti

grāmatās «Mūsdienu fizikas loģika»
(1927), «Fizikālās teorijas daba»

(1936) v. c.

Brīvība un nepieciešamība — filo-

zofijas kategorijas, kas izteic attiecību

starp cilvēku darbību un dabas urn

sab-bas objektīvajiem likumiem. Ideā-

listu lielākā daļa aplūko B. v. n. kā

jēdzienus, kuri izslēdz viens otru, un

saprot B. kā gara pašnoteikšanos, kā

gribas brīvību, kā iespēju rīkoties sa-

skaņā ar savu gribu, kas nav ārēju
apstākju determinēta. Viņi apgalvo, ka

determinisma ideja, kas atzīst cilvēka

rīcības nepieciešamību, pilnīgi atceļ
cilvēka atbildību un atņem iespēju mo-

rāli novērtēt viņa rīcību. Tikai ne ar

ko neierobežota un absolūta B. no-

viņu viedokļa ir vienīgais pamats cil-

vēka atbildībai un tātad arī ētikai.

Galēji subjektīvi B. izskaidro, piem.,
eksistenciālisma piekritēji (Sartrs, Jas-

perss v. c). Diametrāli pretēju un

tāpat nepareizu uzskatu aizstāv mehā-

nistiskā determinisma piekritēji. Viņi
noliedz gribas 8., motivējot to tādē-

jādi, ka cilvēka rīcību visos gadījumos

jau iepriekš noteic ārēji, no viņa ne-

atkarīgi apstākļi, šī skaidri antidia-

lektiskā koncepcija nozīmē objektīvās
N. absolutizāciju un noved pie fatā-
lisma. B. v. n. zinātniskā izskaidro-

juma pamatā ir atziņa, ka tās abas ir

organiski saistītas savā starpā. Pir-

moreiz šo savstarpējo sakaru mēģi-
nāja pamatot Spinoza, kurš definēja
B. kā apzinātu N-u. B. v. n. dialek-

tiskās vienības izvērstu koncepciju no

ideālistiskām pozīcijām deva Hēgelis.
B. v. n. problēmas patiesi zinātnisks,
dialektiski materiālistisks atrisinājums

pamatojas uz atziņu, ka objektīvā N.

ir primāra gnozeoloģiskajā ziņā un

cilvēka griba un apziņa ir sekundāra,

atvasināta. N. pastāv dabā un sab-bā

objektīvu likumu formā. Neizzināti

likumi izpaužas kā «akla» N. Savas

vēstures sākumā cilvēks, nespēdams

izprast dabas noslēpumus, bija neiz-

zinātās N. vergs, bija nebrīvs. Jo dzi-

ļāk cilvēks izzināja objektīvos liku-

mus, jo apzinātāka un brīvāka kļuva
viņa darbība. Cilvēka brīvību ierobežo

ne' tikai atkarība no dabas, bet arī

sabiedriskie spēki, kas valda pār viņu

konkrētos vēsturiskos apstākļos.
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Sab-bā, kas sadalīta antagonistiskās

šķirās, sabiedriskās attiecības naidīgi
vēršas pret cilvēkiem un valda pār
tiem. Sociālistiskā revolūcija iznīcina

šķiru antagonismu un atbrīvo cilvē-

kus no sociālās apspiestības. Līdz ar

ražošanas līdzekļu sabiedriskošanu ka-

pitālismam piemītošo sabiedriskās ra-

žošanas anarhiju nomaina plānveidīga,
apzinīga organizācija un cilvēku dzī-

ves nosacījumi, kuri līdz šim valdīja
pār viņiem kā sveši, stihiski spēki,
nonāk cilvēka kontrolē. Notiek lēciens

no nepieciešamības valstības brīvības

valstībā (Engelss). Sociālisma celtnie-

cības vēsturiskā pieredze liecina, ka

sociālistiskā sab-ba dod cilvēkiem

iespēju apzinīgi izmantot objektīvos
likumus savā praktiskajā darbībā,

mērķtiecīgi un plānveidīgi virzīt

sab-bas attīstību, radīt visus nepie-
ciešamos materiālos un garīgos

priekšnoteikumus visas sab-bas un

katras atsevišķas personības vispusī-

gai attīstībai, t. i., īstas B. realizā-

cijai.
Broils Luijs dc (dz. 1892) — fr.

fiziķis, Parīzes univ. prof., PSRS ZA

ārzemju loceklis. Viens no mūsd. mik-

roobjektu kustības teorijas — kvantu

mehānikas radītājiem. 1923.—24. g. di-

sertācijā, kas izstrādāta Lanževēna

vadībā, izvirzīja «matērijas viļņu» hi-

potēzi. B. teorētiskie pētījumi, kas

konstatēja svarīgo dabas likumu, sa-

skaņā ar kuru visiem mikroskopiskiem
materiāliem objektiem piemīt tiklab

korpuskulu, kā arī viļņu īpašības, vei-

doja mūsd. kvantu mehānikas pama-

tus, šo likumu matemātiski izsaka pa-
zīstamais «dc Broila vienādojums»,
kas saista mikroobjektu korpuskulāro

un viļņējādo raksturojumu. B. devis

lielu ieguldījumu daudzās mūsd. fizi-

kas nozarēs; viņš nodarbojies ar

relatīvistisko kvantu mehāniku, elek-

tronu teoriju, kodola uzbūves jautā-

jumiem, elektromagnētisko viļņu izpla-
tīšanās teoriju viļņvados utt. B. uzstā-

jas par kvantu mehānikas «cēlonisku»

interpretāciju un aizstāv materiālistis-

kās pozīcijas mikropasaules parādību

traktējumā.

Bruno Džordāno — sk. Džordāno

Bruno.

Budisms — reliģija, kas sludina, ka

no ciešanām var izvairīties, ja nekā

nevēlas un ja sasniedz «vislielāko ap-
skaidrotību» — nirvānu. Radās Indijā
kā viena no daudzām ķecerīgām ētis-

kām mācībām, ko 3. gs. p. m. ē. pa-

sludināja par oficiālo reliģiju. Musd.

izplatīts Japānā, Ķīnā, Nepālā, Birmā,
Tibetā (lamaisma veidā) v. c. zemēs.

Budistu ir ap 500 milj. B. dibinātājs
ir Sidhartha, ko iesauca par Budu

(apskaidroto); pirmatnējās kopienas
attiecību sabrukuma un šķirisku valstu

veidošanās laikā Buda pauda tautas

masu protestu pret brahmaņu reliģiju
un tās nodibinātajām kastu atšķirī-
bām, sarežģītajām dievu pielūgšanas
ceremonijām un upurēšanu. Atbrīvoša-

nos no ciešanām viņš meklēja nevis

sociālos pārveidojumos un nevis cīņā

ar dabas spēkiem, bet gan tikumiskā

sevis pilnveidošanā, ko varot sasniegt,

ja aiziet no dzīves un iegrimst nir-

vānā. Buda neatzina dieva — pasau-

les radītāja eksistenci un noliedza

vēdu reliģiju, tomēr pieņemdams šās

reliģijas mācību par dzimšanas riņķo-
jumu (sansara) un par atmaksu

(kanna). Viņš tikai norādīja, ka nā-

kamā piedzimšana atkarīga nevis no

piederības pie kastas un nevis no upu-

rēšanas, bet gan no cilvēka labajiem
un sliktajiem darbiem. Sākumā (3.—

l. gs. p. m. ē.) Būdas ideja par at-

pestīšanu filozofiski tika pamatota mā-

cībā par pasauli un cilvēka personību
kā par savstarpēji mainīgu matērijas

un apziņas elementu — dharmu

plūsmu. Pēc šās mācības, atpestīšana

iespējama tad, ja pārvar dharmu

«nemieru». M. ē. pirmajos gs. budisma

reliģija kjuva pavisam citāda. Būdas

vienkāršas kā skolotāja godināšanas
vietā stājās dievišķotā Būdas kults.

Cilvēka atpestīšana kļuva atkarīga no

dieva žēlastības, ko var iegūt, ja at-

kārto svētās sutras. Jauno reliģiju no-

sauca par mahajani atšķirībā no tra-

dicionālā, Būdas nodibinātā virziena

hinajani. Mainījās arī B. filozofijas
saturs. Pretēji hinajani filozofiem, kas
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materiālās un psihiskās dharmas uz-

skatīja par reālām, mahajani filozofi

centās pierādīt, ka dharmas esot ne-

reālas, ka visa pasaule esot nereāla.

Mācību par dharmu nerealitāti jeb par

šunjatu (tukšumu) loģiski pamatoja
Nagardžuna (2. gs.). No visām ma-

hajanistu sutrām Nagardžunas trak-

tāti atšķiras ar loģisku pierādāmību
un konsekvenci. Nagardžunas racionā-

lisms bija pamats, uz kura attīstījās
B. loģika. Tās pārstāvji bija Dignaga

un Dharmakirti (5.—7. gs.). Nagar-
džunas mācība par jēdzieniskās do-

māšanas nerealitāti un absolūtām in-

tuitīvām zināšanām kļuva par vēlāko

ideālistisko skolu (madhjamika, vidž-

nanavada), tantriskā B. un pat dzen-

budisma pamatu. Mūsd. B. piekritēji
uzsver tā «racionālistisko», «ateistisko»

raksturu. Būtībā šo jauno epitetu no-

lūks ir propagandēt modernizēto B.

reliģiju.
Bulgakovs Sergejs (1871—1944) —

kr. ekonomists un filozofs ideālists,
vehisma ideologs, pēc 1922. g. balt-

emigrants; teoloģijas institūta prof.
Parīzē (1925—44). No «legālā mar-

ksisma» pozīcijām kritizēja narodņi-

cisma («Par tirgiem kapitālistiskās ra-

žošanas apstākļos», 1897); drīz kļuva
par atklātu kapitālisma aizstāvi. No

revizionistiskiem mēģinājumiem «pār-
baudīt» Marksu ar Kanta filozofijas
palīdzību B. nonāca pie cīņas pret
vēsturisko materiālismu, pret marksis-

tisko progresa teoriju («Progresa teo-

rijas pamatproblēmas», 1902). B. evo-

lūcija noslēdzās ar pievēršanos reli-

ģiski mistiskai filozofijai. B. mēģināja
«sintezēt» zinātni, filozofiju un reli-

ģiju, lai visu pakļautu ticībai un tai

pašā laikā izvairītos no tīrās reliģijas
bezjēdzībām. Līdzās «absolūtam» (die-
vam) un «kosmosam» viņš sāka lietot
jēdzienus «sofia» un «trešā esamība»,
kas sevī apvieno dievu un dabu. B.

antizinātniskā «sistēma» izklāstīta

darbos «Gaisma, kas nav vakara iz-

starota» (1917), «Klusas pārdomas»

(1918), «Par dievcilvēci» (1. d., 1933).
Buls Džordžs (1815—64) — angļu

loģiķis un matemātiķis. No 1849. g.

līdz mūža beigām matemātikas prof.
Karaliskajā koledžā Korkā. B. izstrā-

dāja vēsturiski pirmo matemātiskās

loģikas sistēmu, ko vēlāk nosauca par

loģikas algebru. Algebras un loģikas
analoģijas ideja noteica virzienu vi-

siem viņa loģikas pētījumiem, kas iz-

tirzāti divos galv. darbos: «Loģikas
matemātiskā analīze» (1847) un «Do-

mas likumu pētījums...» (1854). B.

nodarbojās ne tikai ar loģiku, bet arī

ar varbūtību teorijas un matemātiskās

analīzes jautājumiem, interesējās par
Aristoteļa un Spinozas filozofiju. B.

loģikas algebras idejas attīstītas un

sistematizētas C. Pirsa, E. šrēdera un

P. Porecka darbos.

Buržuāziskā revolūcija — sociālās

revolūcijas tips, kuras galv. saturs ir

atrisināt pretrunas starp ražošanas

spēkiem un feodālo vai pusfeodālo
ekonomisko un politisko iekārtu. Pie

B. r. pieder arī pret imperiālismu un

feodālisma paliekām vērstās revolūci-

jas kolonijās un atkarīgajās zemēs.

B. r. vēsturiskā loma ir likvidēt šķēr-
šļus kapitālistiskajai attīstībai. Tas,
ka dažas B. r. var realizēt noteiktus

antikapitālistiskus pasākumus, ne-

maina to vispārīgo raksturu, jo tās

neskar pašu dziļāko buržuāziskās

sab-bas pamatu — ražošanas līdzekļu
privātīpašumu. Vēsturē ir zināmas

daudzas B. r., kas notikušas dažādās

zemēs un dažādā laikā. Feodālisma

likvidēšanas process, kas sākās 16. gs.
(Lielais zemnieku karš Vācijā, Nīder-

landes B. r.), vēl nav beidzies (dau-
dzās B. r. kolonijās un atkarīgajās
zemēs Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā).
Tas nosaka lielu B. r. konkrēto formu

daudzveidību, to virzošo spēku atšķi-
rību. Pirmsmonopolistiskā kapitālisma
periodā vadošā loma B. r-ās nedalīti

piederēja buržuāzijai, bet imperiālisma

periodā krasi pieaug proletariāta ietek-

me uz B. r. gaitu un rezultātiem; vai-

rākos gadījumos hegemonija pāriet

proletariāta rokās (piem., 1905. g.

Krievijas revolūcijā). Visvairāk vis-

pārīga B. r. klasifikācija ir to iedalī-

šana buržuāzijas virsslāņu un bur-

žuāziski demokrātiskās revolūcijās.
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Buržuāzijas virsslāņu B. r. notiek bur-

žuāzijas hegemonijas apstākļos, tajā
plaši nepiedalās tauta, un tā neizraisa

dziļus sabiedriskus pārveidojumus,
piem., 1867.—68. g. revolūcija Japānā,
Jaunturku revolūcija, kā ari mūsd.

revolūcijas dažās Āzijas un Āfrikas

zemēs, kuras neiet tālāk par nacionā-

las valsts nodibināšanu. īpaša B. r.

forma ir buržuāziski demokrātiska re-

volūcija, ko raksturo proletariāta un

zemniecības aktīva piedalīšanās, saites

ar agrāro revolūciju, ar zemnieku kus-

tību par radikālu zemes īpašuma at-

tiecību pārkārtošanu, masu uzstāšanās

ar savām, no buržuāzijas atšķirīgām
prasībām. Ir vairāki buržuāziski de-

mokrātisko revolūciju veidi, kas atšķi-

ras pēc vēsturiskās lomas un virzoša-

jiem spēkiem: 1) buržuāziski demokrā-

tiskās revolūcijas laikā, kad notiek

cīņa pret feodālismu; tajās hegemons
ir buržuāzija, un tās nodrošina bur-

žuāzijas ekonomisko un politisko kun-

dzību. Piem., fr. 1789.—94. g. bur-

žuāziskā revolūcija; 2) imperiālisma
sākuma perioda un kapitālisma vispā-

rējās krīzes pirmā posma buržuāziski

demokrātiskās revolūcijas. Par šo bur-

žuāziski demokrātisko revolūciju he-

gemonu kļūst proletariāts, kas cīnās

savienībā ar zemniecību. Tādas revo-

lūcijas sagatavoja nosacījumus bur-

žuāziski demokrātiskās revolūcijas
pāraugšanai sociālistiskā, piem., Feb-

ruāra (1917) revolūcija Krievijā; 3) ka-

pitālisma vispārējās krīzes otrā posma

buržuāziski demokrātiskās revolūcijas
(revolūcijas tautas demokrātijas ze-

mēs); 4) kapitālisma vispārējās krīzes

trešā posma buržuāziski demokrātiskās

revolūcijas kolonijās un atkarīgajās
zemēs, t. s. nacionāli demokrātiskās

revolūcijas. So revolūciju sekmīgas
attīstības rezultātā izveidojas neatka-

rīgas nacionālās demokrātijas valstis.

Būtība — kādas lietas jēga, tas,
kas tā ir pati par sevi, atšķirībā no

visām citām lietām un atšķirībā no

lietas mainīgajiem stāvokļiem, kas ro-

das apstākļu ietekmē. Jēdziens «B.»

ir ļoti svarīgs ikvienai filozofiskai sis-

tēmai, tāpēc ka tām visām jāatbild

uz jautājumu, kā B. attiecas pret esa-

mību un kā lietu B. attiecas pret ap-

ziņu, domāšanu. Objektīvajam ideālis-

mam esamība, realitāte un pastāvē-
šana ir atkarīga no lietu 8., kuru

saprot kā kaut ko neatkarīgu, negro-

zāmu un absolūtu. Sajā gadījumā
lietu B. ir īpaša ideāla īstenība, kas

rada visas lietas un vada tās (Pla-

tons, Hēgelis). Subjektīvā ideālisma

virzieniem B. ir subjekta radīta. Sub-

jekts projicē B. ārpus sevis un iedo-

mājas kā lietu. Vienīgais pareizais uz-

skats ir atzīt lietu objektīvās B. rea-

litāti un tās atspoguļojumu apziņā.
B. atrodas nevis ārpus lietām, bet gan

pašās lietās kā to vispārīgā galvenā

īpašība, kā to likums. Bet cilvēka ap-
ziņa pakāpeniski apgūst objektīvās pa-
saules 8., arvien dziļāk to izprot. Sī

izpratne tiek izmantota, lai iedarbotos

uz objektīvo pasauli ar mērķi to prak-
tiski pārveidot (sal. īstenība, Reali-

tāte, Būtiba un parādība).
Būtība un parādība — filozofijas

kategorijas, kas atspoguļo visu pasau-

les objektu un procesu vispārīgās ne-

pieciešamās puses. B. ir visdziļāko sa-

karu, attiecību un iekšējo likumu ko-

pums, kuri nosaka materiālās sistēmas

attīstības galv. iezīmes un tendences.

P. ir konkrēti notikumi, īpašības vai

procesi, kas pauž īstenības ārējās pu-
ses un kas ir kādas B. izpausmes un

atklāšanās forma. B. v. p. kategorijas
ir aizvien nesaraujami savā starpā
saistītas. Pasaulē nav tādas 8., kura

neizpaustos uz āru un nebūtu izzi-

nāma, tāpat kā nav tādas P., kurā

nebūtu ietverta informācija par B.

Taču B. v. p. vienība nenozīmē to sa-

krišanu, jo B. ir aizvien apslēpta aiz

P. virspuses. Jo dziļāk tā atrodas, jo

grūtāka un ilgāka ir tās izzināšana

teorijā. «Katra zinātne būtu lieka, ja
lietu izpausmes forma un to būtība

tieši sakristu» (K. Markss, Kapitāls,
3. sēj., 785. lpp.). B. iespējams izzi-

nāt, vienīgi abstrakti domājot un ra-

dot pētījamā procesa teoriju. Sī izzi-

nāšana ir kvalitatīvs lēciens no izzi-

ņas jutekliskās pakāpes uz racionālo

pakāpi un saistīta ar priekšmetu galv.
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un noteicošo momentu konstatēšanu,

ar to attīstības likumu formulēšanu.

B. izzināšanas procesā mēs pārejam
no P. ārējās konstatācijas un aprak-
stīšanas pie tās izskaidrošanas, tās

cēloņu un pamata atklāšanas. Viens

no B. izzināšanas kritērijiem ir iespēja

paredzēt turpmākos notikumus, balsto-

ties uz precīzi noteiktiem notikumu

mainīšanās likumiem. B. var uzskatīt

par izzinātu tad, ja ir zināmi aplūko-

jamā objekta izcelšanās cēloņi un at-

tīstības avoti, konstatēti tā veidoša-

nās vai tehniskās reproducēšanas ceļi,

ja teorijā vai praksē tam radīts attie-

cīgs modelis (Modelēšana), kura īpa-
šības atbilst oriģināla īpašībām. B.

izzināšana ļauj atšķirt P. patieso ob-

jektīvo saturu no tās šķietamības, no-

vērst sagrozīšanas un subjektivitātes
elementu izpētē. Izzināšanas uzdevumi

neaprobežojas ar B. atsegšanu vien.

Nepieciešams cēloniski pamatot un iz-

skaidrot iepriekš formulētos likumus,
kuri izsaka B.: kāpēc šiem likumiem

ir tieši šī, nevis kāda cita 8., kas no-

saka to parametru nozīmes, darbības

robežas v. tml. Tas nozīmē noskaid-

rot jautājumu par pašas B. būtību,

šo jautājumu risinot, mēs izzinām

vispārīgākus un dziļākus esamības

kopsakarus un likumus, kuru atseviš-

ķas izpausmes ir iepriekš konstatētie

likumi un procesi. Jaunos strukturālos

matērijas līmeņos notiek pāreja uz

dziļāku B. «Cilvēka doma bezgalīgi
iedziļinās no parādības līdz būtībai,

no, tā sakot, pirmās pakāpes būtības

līdz otrās pakāpes būtībai utt. bez

gala (Ļeņins, 38. sēj., 233. lpp.). B.

v. p. savstarpējā attiecībā atklājas
vienības un daudzveidības dialektika.

Vienai un tai pašai B. var būt daudz

dažādu izpausmju, tāpat kā jebkura

pietiekami sarežģīta P. var būt forma,
kurā atklājas vairākas 8., kas attiecas

uz dažādiem strukturāliem matērijas
līmeņiem. B. ir aizvien stabilāka par
P., kurai piemīt kustīgums un mainī-

gums. Taču gala iznākumā arī visu

pasaules sistēmu un procesu būtības

mainās atbilstoši dabas vispārīgajai
vēsturiskajai attīstībai. Pretstats starp

B. v. p. ir relatīvs. Likumu un dzi-

ļāko attiecību kopums, kas parādās kā

pirmās pakāpes B. attieksmē uz jutek-
liski uztveramām P., pats būs dziļā-
kas pakāpes B. izpausme, šī pēdējā
B. savukārt būs kādas vēl dzijākas
matērijas struktūrā iemītošas B. iz-

pausme. Jebkura zinātne tikai tad sa-

sniedz briedumu un pilnību, kad at-

klāj pētījamo parādību B. un ir spē-
jīga paredzēt to turpmākās pārmaiņas
ne vien parādību sfērā, bet arī būtību

sfērā. Agnosticisms nepamatoti sarauj
saites starp B. v. p., aplūko B. kā

neizzināmu «lietu par sevi», kura it

kā neatklājas parādībā un nav izzi-

nāma. No otras puses, ideālisti pie-
dēvē lietu B. garīgu, ideālu saturu,
uzskatot to par primāru attieksmē uz

materiāliem ķermeņiem (Platona vis-

pārīgo būtību ideālā pasaule, Hēgeļa
«absolūtā ideja» kā dabas B. izpaus-
me). Daži ideālisma pārstāvji atzīst

B. v. p. izcelšanu priekšmetos par tīri

subjektīvu procesu (Djūijs, Ljūiss),
noliedz B. objektivitāti, bet P. identi-

ficē ar sajūtām (Mahs, Fenomenā-

lisms).

Būtiskās un nebūtiskās īpašības —

lietu vai parādību īpašības, kas atšķi-
ras pēc tā, kāda loma tām ir parādī-
bās un priekšmetos. Bez B. ī. priekš-
mets nevar pastāvēt, bet tas var pa-
stāvēt arī bez vienām vai otrām

N. ī-ām. B. ī. nosaka priekšmeta bū-

tība. Filozofijas vēsturē B. ī. dēvēja
par atribūtiem, N. ī. — par akclden-

cēm. Dažādu īpašību atšķiršanai ir

nozīme, raksturojot zināšanas par lie-

tām, kā šo īpašību noteiktam novērtē-

jumam, kas izriet no priekšmetu ob-

jektīvās eksistences. Turpretim subjek-
tīvais ideālisms B. v. n. ī. atšķirību
izskaidro ar subjekta viedokli un pašā
dabā šādu atšķirību nesaskata. B.ī-as

un to atšķirība no N. ī. tiek izzinātas

ar analīzi, abstrahēšanos v. tml. Iz-

šķirošais nosacījums B. ī. izdalīšanai

ir cilvēka prakse, kurā lieta iedarbo-

jas tieši ar savām B. ī.

Butļerovs Aleksandrs (1828—86) —

kr. ķīmiķis. B. svarīgākais ieguldījums
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pasaules zinātnē ir tas, ka viņš radī-

jis ķīmiskās uzbūves teoriju, kura ir

pamatā mūsd. priekšstatiem par ķī-
misko savienojumu dabu, par vielas

īpašību atkarību no tās iekšējās uzbū-

ves. Ķīmiskās uzbūves teorija balstās

uz principu, ka pastāv cēloņsakarība

starp vielas īpašībām un stabilo, kat-

ram vielas veidam specifisko kārtu,

kāda atomu savstarpējām saitēm un

attiecībām ir vielas molekulās. Šis

strukturālais princips, kas ķīmiļā no-

stiprinājies B. pētījumu rezultātā, kļu-
vis par vienu no fundamentālajiem
metodoloģiskajiem principiem vielas

pētīšanā, par teorētisku pamatu, lai

radītu vielas ar iepriekš izraudzītām

īpašībām. B. uzskatīja molekulu ne-

vis par kaut ko nedzīvu, nekustīgu,
bet gan par savdabīgu dinamisku sis-

tēmu, kuras sastāvdaļas pastāvīgi kus-

tas. Ķīmiskos procesus viņš atzina

par vienu no matērijas kustības iz-

pausmēm. Viņa teorijai un ziņoju-
miem par zinātnes attīstības vispārī-

gajām problēmām bija liela nozīme

cīņā pret ideālistiskām un agnostis-
kām svārstībām ķīmijā. Lai gan B.

filozofiskie uzskati nebija konsekventi,

ķīmijas zinātnes galv. problēmu risi-

nāšanā B. atradās materiālisma un

stihiskās dialektikas pozīcijās.
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C

Cēlonība (kauzalitāte) (lat. causa —

cēlonis) — filozofijas kategorija, kas

apzīmē nepieciešamu ģenētisku sa-

karu starp parādībām, no kurām viena

(to sauc par cēloni) nosaka otru (to
sauc par sekām vai darbību). Atšķir
pilnu cēloni un specifisku cēloni. Pilns

cēlonis ir visu to apstākļu kopums,
kas nepieciešami izraisa sekas. Speci-
fiskais cēlonis ir vairāku apstākļu ko-

pums, kuru rašanās (līdzās daudziem

citiem apstākļiem, kas zināmā situā-

cijā pastāvējuši jau pirms seku raša-

nās un ir cēloņa darbības nosacījumi)
izraisa sekas. Pilna cēloņa noskaidro-

šana iespējama tikai samērā vienkār-

šos gadījumos, un parasti zinātniskā

pētniecība cenšas atklāt pētījamās pa-
rādības specifiskos cēloņus. Tas no-

tiek vēl arī tāpēc, ka specifiskajā cē-

lonī apvienoti attiecīgajā situācijā vis-

būtiskākie pilna cēloņa komponenti un

pārējie komponenti ir tikai šā speci-
fiskā cēloņa darbības nosacījumi. Jau-

tājumā par C. norisinās asa cīņa starp
materiālismu un ideālismu. Materiā-

lisms aizstāv tēzi par C. objektīvo
un vispārīgo raksturu, atzīst cēlonis-

kos sakarus par pašu lietu sakariem,
kuri pastāv ārpus apziņas un neatka-

rīgi no tās. Subjektīvais ideālisms vai

nu vispār noliedz C, reducējot to

tikai uz sajūtu secību, pie kuras cil-

vēks pieradis (Jūms), vai arī, atzīs-
tot C. kā nepieciešamu sakaru, uz-

skata, ka to ienes parādību pasaulē
izzinošais subjekts (C. apriorais rak-

sturs — Kants). Objektīvais ideālisms

var atzīt, ka pastāv C, kas neatkarīga
no izzinošā subjekta, bet saskata tās

saknes garā, idejā, jēdzienā, kurus at-

zīst par neatkarīgiem no subjekta.
Dialektiskais materiālisms ne tikai at-

zīst C. objektīvo un vispārīgo rak-

sturu, bet arī noraida vienkāršotu uz-

skatu par to, piem., metafizikai rak-

sturīgo cēloņa un seku pretstatīšanu,

un aplūko tos kā mijiedarbības mo-

mentus, kurā sekām, ko noteic cēlonis,
savukārt ir aktīva loma, jo tā6iedar-

bojas uz cēloni. Cēloniskajiem saka-

riem ir daudzveidīgs raksturs, un tos

nedrīkst reducēt, kā to dara meta-

fiziskais materiālisms (piem., Laplasa
determinisms, kurš absolutizē mehā-

nisko C), uz kaut kādu vienu formu.

Mūsd. zinātnes attīstība, noraidot ag-
rāk pazīstamo cēloņu un seku sa-

karu formu absolutizāciju, apstiprina,
atklājot šo sakaru daudzveidīgo rak-

sturu, kā arī padziļina un bagātina
C. dialektiski materiālistisko izpratni.

Sevišķi reljefi tas izpaužas mūsd.

kvantu fizikā, kur pastāv pretruna
starp empīrisko faktu, ka makro-

skopiska ķermeņa un mikroobjekta
mijiedarbības rezultāts nav viennozī-

mīgs, un C. tās tradicionālajā izpratnē,

saskaņā ar kuru vienādiem cēloņiem
vienādos apstākļos ir vienādas sekas.

Tas nozīmē, ka mums vai nu jāatzīst,
ka mikropasaulē realizējas statistiskā

C. un vienādos apstākļos vienādi

mikroobjekti zināmās robežās izturas

dažādi, vai arī mums jācer, ka makro-

ķermeņa un mikroķermeņa mijiedarbī-
bas rezultāta neviennozīmīgumu iz-

skaidros makroķermeņa stāvokļa va-

riācijas matērijas dziļākos līmeņos.
Pašlaik šo jautājumu diskutē, taču

zinātnieku vairākums ir vairāk gatavs
atzīt pirmo atrisinājumu. Mūsd. zi-

nātnē būtiska nozīme ir cēloņsakarību

atspoguļojumam matemātiskā formā.

Atkarībā no objekta un cilvēka izzi-

ņas īpatnībām C. var izpausties tik-



lab viennozīmīgu (dinamisku), kā ari

statistisku likumu veidā. Izziņai ar-

vien dziļāk ielūkojoties matērijā, pie-

aug statistisko metožu loma objektu
mehāniskās kustības aprakstīšanā un

viennozīmīgo likumu (saglabāšanas

likumu) loma fizikālo procesu aprak-
stīšanā. C. kategorija ir viena no galv.
kategorijām zinātniskajā pētīšanā, ku-

ras galamērķis vienmēr ir galv. cē-

loņsakarību atsegšana (Determinisms
un indeterminisms).

Ci jeb Juaņci — ķīn. natūrfilozofi-

jas pamatjēdziens. Sākotnējā no-

zīmē — «gaiss», «tvaiks», «dvaša».

Tam ir ļoti plašs saturs — pirmmatē-

rija, dabas pamatmatērija, «dzīvības

spēks» utt. Saskaņā ar vissenākajiem
natūrfilozofiskajiem priekšstatiem pa-
saule veidojas no «ci» — pirmmatēri-

jas, kuras vieglā un tīrā daļa paceļas
augšup un rada debesis, bet smagā
un duļķainā daļa nogrimst lejup un

izveido zemi. Pirmo sauc par janci,
otro — par iņci. Bez tam pastāv arī

pieci ci jeb pieci pirmelementi — da-

bas «stihijas»: ūdens, uguns, koks,
metāls, zeme. Iņ un jan un piecas
«stihijas» uzplaukst un iet bojā, mai-

noties četriem gadalaikiem. Šī natūr-
filozofiskā shēma, kurā iņ un jan un

piecas «stihijas» vienlaikus figurē kā

pa pusei fizikāli un pa pusei meta-

fiziski jēdzieni, sevišķi ietekmēja ķīn.
filozofijas attīstību. To plaši lietoja
daoisms, konfuciānisms un daļēji bu-

disms.

Cicerons Marks Tullijs (106—43. p.
m. ē.) — sengrieķu orators, filozofs

un politisks darbinieks. Viņa filozo-

fiskie darbi, kas sarakstīti galveno-
kārt dialoga formā, ir eklektiski. Iz-

ziņas teorijā C. tuvojās skepticismam,

uzskatīdams, ka nav kritērija reālu

priekšstatu atšķiršanai no nereāliem

priekšstatiem. Galv. uzmanību C. pie-
vērsa ētikas problēmām, kas aplūko-
tas rakstā «Par labā un ļaunā robe-
žām», «Par pienākumiem» v. c. Viņš
aplūkoja jautājumus par augstāko la-

bumu, par tikumiem kā vienīgo laimes
avotu, par tikumiskā pienākuma un

personiska labuma pretrunu, mēģinā-

dams dot praktiskus ieteikumus. C.

aicināja sekot cilvēkā apslēptajai da-

bai, kuras patieso būtību, pēc viņa
domām, atklāj tikai praktiskā filozo-

fija. Turklāt jātiecas pēc pilnības. Šai
tieksmei atbilst četri tikumi: gudrība,
taisnība, vīrišķība un mērenība. Poli-

tiskajos rakstos («Par valsti», «Par

likumiem») C. aplūkoja jautājumu par
valsts iekārtas labākajām formām.

Viņš svērās uz atzinumu, ka valsts

darbībā jāsaplūst monarhistiskajam,

aristokrātiskajam un demokrātiskajam
principam, un domāja, ka šai prasībai
atbilst Romas konstitūcija.

Ciema kopiena — pie pirmatnējo ko-

pienu tipa piederoša sociāla kopība.
Agrīnajā C. k-ā teritoriāli apvienotas
lielu ģimeņu kopienas, starp kurām

pastāv hierarhiskas valdīšanas un pa-
kļautības attiecības, kas veidojas vis-

biežāk atkarībā no ģenealoģiskā tu-

vuma vēsturiski apliecinātam kopienas
nodibinātājam. Agrīnās C. k-as va-

doņa amatu pēc tradīcijas manto

viena no lielo ģimeņu kopienām; lielo

patriarhālo ģimeņu galvas ievēlē to

locekļi. C. k-as pārziņā ir ekonomiskie,
militārie un politiskie jautājumi. Zeme

ir kopīpašums, katrai ģimenei pieder
sava daļa. Uz asinsradniecību dibinā-

tais C. k-as kodols ir tās pamats, un

tam joprojām ir noteicošā loma attie-

cīgās kopienas reliģiskajā dzīvē, tās

locekļu ģimenes attiecībās un manto-

šanas tiesību noteikšanā. C. k. sastāv

no augstmaņiem, brīviem locekļiem un

atkarīgiem ļaudīm. Vēlāks C. k-as pa-
veids sastāv no monogāmām ģime-

nēm, kuras lielās ģimenes kopīpašumu

pārvērtušas par privātīpašumu. C. k-ā

mantiskas un sociālas diferencēšanās

rezultātā vairāk vai mazāk intensīvi

norisinās šķiru veidošanās process.

C. k. var būt pamats vai svarīgs ele-

ments pirmskapitālistiskām sociālām

sistēmām, kuras nomaina pirmatnējās
kopienas iekārtu.

Cieņa' — morālās apziņas jēdziens,
kas izteic priekšstatu par personības

vērtību, ētikas kategorija, kas atspo-
guļo cilvēka morālo attieksmi pret
sevi pašu un sab-bas attieksmi pret
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indivīdu. Pašcieņas apziņa ir perso-

nības paškontroles forma, uz kuru di-

binās indivīda prasīgums pret sevi;

šajā ziņā prasības, ko izvirza sab-ba,

iegūst specifiski personisku formu (rī-
koties tā, lai nezaudētu pašcieņu). Tā-

dējādi C. līdzās sirdsapziņai ir viens

no veidiem, kādā cilvēks apzinās savu

pienākumu un atbildību sab-bas

priekšā. Personības C. regulē arī ap-

kārtējo cilvēku un visas sab-bas iztu-

rēšanos pret to, prasa personības cie-

nīšanu, tās tiesību atzīšanu utt. Abos

gadījumos C. ir svarīgs personības so-

ciālās un morālās brīvības aspekts.
Ideālistiskā ētika meklē C. avotu kaut

kādā ārpussociālā (dievišķā, dabiskā,

«specifiski cilvēciskā») personības bū-

tībā un indivīda C-u nostāda pretī

sab-bas likumiem, prasībām un tiesī-

bām. Marksistiskā ētika aplūko C. kā

sociāli nosacītu un vēsturisku attiek-

smi, kura rodas pirmatnējās kopienas
iekārtas sairšanas periodā līdz ar per-

sonības rašanos, taču šķiru sab-bā iz-

paužas pretrunīgi. Feodālisma apstāk-

ļos C. izpaužas galvenokārt kā sab-

bas kārtu gods, arī kapitālistiskajā
sab-bā C. faktiski ir atkarīga no indi-

vīda šķiriskās piederības. Tikai pēc
sociālās nevienlīdzības likvidēšanas C.

kļūst par katra cilvēka patiesi vien-

līdzīgu tiesību, kuru viņš individuālā

veidā reāli apliecina (un apzinās) at-

karībā no savas sociālas un morālās

attīstības un apzinīguma.
Cildenais — estētikas kategorija,

kas pauž ievērojamu notikumu un īste-

nības parādību būtību, kā arī to māk-

sliniecisko attēlojumu. Notikumus un

parādības, ko uzskata par C, cilvēks

estētiski uztver kā pretstatu visam ze-

miskajam un ikdienišķajam. C. izraisa

cilvēkā īpašas jūtas un pārdzīvojumus,
kas paceļ viņu pāri visam niecīgajam
un viduvējam, aicina cīņā par cēlām

idejām. C. cieši saistīts ar skaisto un,

tāpat kā skaistais, ir progresīva estē-

tiska ideāla iemiesojums. Tā, piem.,
cildeni un skaisti ir mūsu tautas Lielā

Tēvijas kara varoņu varoņdarbi un

viņu tēli padomju mākslā, Romeo un

Džuljetas traģiskā mīlestība (pagātnes

mākslā). Pretstatā C-am viss zemis-

kais un niecīgais vienmēr ir neglīts,
lai arī dažkārt tas ir skaisti tērpts.
Ideālistiskās teorijas meklē C. avotu

subjektā vai dievišķās bezgalības un

mūžīguma idejās utt., turpretī mar-

ksistiskā estētika saskata C. avotu

objektīvajā īstenībā un cilvēka attiek-

smē pret to, viņam cenšoties to revo-

lucionāri pārveidot. Marksisms lielu

nozīmi piešķir cilvēku audzināšanai

cildenu estētisku jūtu un ideju garā.
Cilts — pirmatnējai iekārtai rakstu-

rīga cilvēku kopības forma. C. pa-

matā ir ģints attiecības, kas nosaka

cilšu nošķiršanos pēc teritorijas, valo-

das, kultūras. Tikai tad, ja indivīds

piederēja pie C, viņš kļuva par ko-

pējā īpašuma līdzīpašnieku, varēja
iegūt zināmu daļu ražoto produktu un

tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

Preču attiecībām nomainot C. attiecī-

bas, ciltis saira un apvienojās tau-

tībās.

Cilvēcisko attiecību teorija — mūsd.

buržuāziska socioloģijas teorija, kas

mēģina pamatot kapitālisma šķietami
humāno raksturu un iztēlo ekspluata-

toru un ekspluatēto attiecības kā va-

dītāju (ražošanas organizatoru) un

pakļauto (izpildītāju) «cilvēciskās at-

tiecības», kas pamatotas uz kristietības

baušļiem. C. a. t. ir «tautas kapitā-
lisma» teorijas sastāvdaļa. Tā ierosina

dažādus pasākumus, kas maskē kapi-
tālistisko ekspluatāciju, novērš strād-

nieku uzmanību no šķiru cīņas (strād-
nieku līdzdalība monopolu peļņā un

akciju iegūšana, grupveida apdrošinā-

šana, uzņēmēju ierašanās pie strādnie-

kiem mājās un svētku dāvanu pa-

sniegšana, kopīgas strādnieku un ad-

ministrācijas konsultācijas utt.). Prak-

sē izdevumus visiem šiem pasāku-

miem, kas ir «cilvēcisku attiecību»

programmas daļa, uzņēmēji sedz, in-

tensificējot strādnieku darbu.

Cilvēks — sabiedriska būtne.

«... Cilvēka būtība nav kaut kas ab-

strakts, kas piemīt atsevišķam indivī-

dam. Savā īstenībā tā ir sabiedrisko

attiecību kopums» (Markss, Engelss,
Darbu izlase, II sēj., 579. lpp.). C-u
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tā vai citādi aplūko visas sabiedriskās

zinātnes; bet izzināt C. kā veselumu

un, atšķirībā no mākslas, racionālā

aspektā var tikai filozofija. Tomēr tā

nepilda šo savu uzdevumu, kad ap-
lūko C. spēkus un spējas šķirti no

paša C. un pretstatā tam, absolutizē-

jot un iztēlojot par patstāvīgu viņa

prātu, aktivitāti v. tml. Nav pama-

toti arī mēģinājumi aizstāt C. proble-
mātiku ar antropoloģtsmu vai uzska-

tīt to ontoloģijas garā par nenozī-

mīgu detaļu. Patiesi konsekventu C.

filozofiju radījis marksisms, kas ap-
lūko C-us kā visas materiālās un ga-
rīgās kultūras subjektus, radītājus. No

bioloģijas viedokļa nav izprotama ne

tikai C. būtība, bet pat viņu orga-
nisma nozīme: kopš antropoģenēzes
beigšanās pārmaiņas organismā no-

teicoši ietekmē kultūra. Spēja cilvē-

ciski izturēties pret pasauli v. c. cil-

vēkiem, spēja strādāt, domāt, sadzīvot

ar apkārtējiem cilvēkiem, tikumisku

jūtu un estētisku pārdzīvojumu
spēja — tās visas ir nevis naturālis-

tiski un izolēti aplūkota indivīda

(«robinsona») pazīmes, nevis orga-
nisma īpašības, bet gan sabiedriski

vēsturiskās prakses procesā izveido-

jušās iezīmes, kas raksturo C. būtību

tās individuālajā iemiesojumā un iz-

pausmē. Tās veidojas tāpēc, ka C. ir

ietverts sabiedrisko attiecību sistēmā,
tās veidojas darba procesā un sakarā

ar C. piedalīšanos sabiedriskās kultū-

ras apgūšanā un atražošanā (Darbs,
Darbība). Tieši šajā procesā C. ir

vēsturiski radījis sevi kā tādu un pa-
stāvīgi reproducē sevi, izaudzina sevi

kā C. Vēsturiskais kritērijs, kas dod

iespēju atšķirt C, ir darba rīku ra-

žošana ar šo pašu rīku palīdzību.
«...Visa vēsture,» rakstīja Markss,
«ir cilvēka dabas nemitīga pārveido-
šanas» («Filozofijas nabadzība»,
126. lpp.); nemainīgas C. dabas nav.

Taču tā pārveidojas nevis pati par

sevi, bet gan paša C. darbībā. «... Tas

ir cilvēks ..., kas visu dara ... vēs-

ture ir tikai cilvēku darbība ...,» rak-

stīja Engelss (2. sēj., 102. lpp.). Tas,
kas parādās kā sociālā «vide», patie-
sībā ir tikai pašu cilvēku ražīgie spēki,
viņu pašu ražošanas attiecības un pā-

rējās sociālās attiecības, īsāk sakot —

«cilvēka pasaule». Apstākļu ietekme uz

C. galu galā ir tikai moments C.

darbības priekšmetisko formu un viņa
aktivitātes dialektiskās mijiedarbības

procesā. Tāpēc, Marksa vārdiem runā-

jot, «cilvēku sabiedriskā vēsture vien-

mēr ir tikai viņu individuālās attīstī-

bas vēsture, vai nu viņi to apzinās
vai ne» («Filozofijas nabadzība»,
155. lpp.). Reizē ar to C. kultūras ab-

solūts priekšnoteikums un nosacījums
ir daba, kuru radoši apgūstot viņš ceļ
savu kultūru. Sabiedriskais C. rada

vēsturi, rada savu priekšmetisko kul-

tūras pasauli un šajā nozīmē — sevi

pašu. Tieši tāpēc C. ir pilnā mērā

sociāls. Atsevišķa C. kultūras bagātība
vienmēr ir atkarīga no viņa sakariem

ar citiem cilvēkiem un pastāv šajos
sakaros. C, kam piemīt vēsturiski iz-

veidojušās radošas spējas un kas ap-
zinās individuālu atbildību par savas

rīcības un vērtējumu visām sekām un

par noteiktu sabiedriskās dzīves normu

pieņemšanu, ir personība (sk. arī «Es»

filozofijā).
Cīņa par eksistenci — organismu

pretdarbība nedzīvās un dzīvās dabas

faktoriem, kas nelabvēlīgi viņu dzī-

vībai un izplatīšanās iespējām. Eksis-

tences cīņas rezultātā paliek dzīvi un

atstāj visvairāk dzīvotspējīgu pēcnā-
kamo tie īpatņi, kas ir labāk pielāgoti
apkārtējiem apstākļiem. C. p. c. ir

viena no savstarpējo attiecību formām

starp vienas sugas organismiem un

starp dažādu sugu pārstāvjiem, tas

ir augu un dzīvnieku evolūcijas fak-

tors. Attiecinot C. p. c. uz cilvēku

sab-bu, tika radīts viens no visreak-

cionārākajiem buržuāziskās socioloģi-
jas virzieniem — soclāldarvlnlsms.
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Č

Caadajevs Pjotrs (1794—1856) —

kr. domātājs, sabiedrisks un politisks
darbinieks. Dz. muižnieku ģimenē. Pie-

dalījās 1812.—14. g. karā. Atgriezies
Krievijā, iestājās «Labklājības savie-

nībā» (1819), pēc tam «Ziemeļu bied-

rībā» (1821). Pēc aiziešanas no die-

nesta C. 1823. g. aizbrauca uz ārze-

mēm. Tur viņš neatlaidīgi nodarbojās
ar teoriju, satikās ar Lamenē un šel-

lingu. Pēc atgriešanās Krievijā (1826)
C. tika arestēts par sakariem ar de-

kabristiem. Tā kā nebija pietiekamu

pierādījumu, viņu atbrīvoja, bet at-

stāja policijas uzraudzībā. 1828.—

30. g. C. raksta slaveno «Filozofisko

vēstuļu» sēriju, no kurām pirmā pub-
licēta 1836. g. žurnālā «Teleskop». Tā,

pēc Hercena vārdiem, satricināja do-

mājošo Krieviju un izraisīja monar-

histisko aprindu sašutumu. Žurnālu

«Teleskop» slēdza, tā redaktoru Na-

deždinu izsūtīja, bet C. pasludināja
par ārprātīgu. 1837. g. C. sarakstīja
«Trakā apoloģiju», bet 40. gados kopā
ar Hercenu un Granovski piedalījās
rietumnieku cīņā pret slavofiliem. Vai-

rāki C. raksti izplatījās rokrakstā. C.

pasaules uzskats līdz 1823. g. bija
tipisks tā laika Krievijas progresīvam
muižniekam, kurš audzināts fr. encik-

lopēdistu un kr. 18. gs. pret dzimt-

būšanu noskaņoto apgaismotāju garā.
A. Puškins, ar kuru C. saistīja perso-

niska draudzība, uzsvēra C. uzskatu
radikālismu šajā laikā, nosaukdams

viņu par Brutu un Periklu. Tomēr C-u

neapmierināja dekabristu teorētiskās

pozīcijas, viņš meklēja vēsturē attīs-

tības likumus, lai pamatotu sabiedris-

kos ideālus, ko sludināja dekabristi.

Sie meklējumi beidzās ar C. pāreju
katolicisma pozīcijās un atteikšanos no

sab-bas pārveidošanas revolucionārām

metodēm. Tiesa, C. katolicisms pēc bū-

tības bija sociālas utopijas forma. «Fi-

lozofisko vēstuļu» analīze rāda, ka C.

ari tai laikā bija patvaldības, pareiz-
ticības un dzimtbūšanas pretinieks.

Viņš kritizēja Krievijā pastāvošo

iekārtu, un šo kritiku ar sajūsmu uz-

ņēma progresīvie kr. cilvēki. Pirmās

«Filozofiskās vēstules» publicēšana

jūgā nospiestajai Krievijai bija ļoti

nozīmīga, jo pēc 1825. g. 25. de-

cembra tas bija pirmais atklātais pro-
tests pret patvaldību un dzimtbūšanu.

C. savā filozofijā centās pamatot die-

višķā likuma augstāko lomu dabā un

sab-bā. Visumā viņam bija objektīvā
ideālisma viedoklis, kas spēja zināmā

mērā ietvert arī dabas zinātņu ide-

jas. Pasaules pašus vispārīgākos liku-

mus cilvēks, pēc C. uzskatiem, nespēj
aptvert bez atklāsmes no augšas. Lie-

todams šo principu vēstures filozofijā,
C. nonāca pie secinājuma par dieviš-

ķās atklāsmes galveno lomu sab-bas

attīstībā. Sakarā ar to viņš cilvēka

reliģisko audzināšanu uzskatīja par

galv. līdzekli «dieva valstības» pie-
pildīšanai virs zemes. Gaidāmo «dieva

valstību» C. saprata kā pilsoņu sab-bu,
kurā valdīs vienlīdzība, brīvība un

demokrātija. Tāpēc viņš, tāpat kā La-

menē un Sensimons, teica, ka nepie-
ciešams modernizēt katolicismu. Viņa
uzskatu reliģiskā forma bija cēlonis

tam, ka viņš palika malā no vispārējā
kr. revolucionāri demokrātiskās kustī-

bas kāpinājuma un tās ideoloģijas,
sliecās uz pesimismu vēsturē. C. pa-
saules uzskata pretrunīgums bija par
iemeslu tam, ka vehieši v. c. Krievijas
sabiedriskās domas viltotāji pretēji pa-
tiesībai C. ieskaitīja mistiķu nometnē,



kuriem sociālās intereses un centieni

sveši.

Čarvaka — sk. Lokajata.
Čelpanovs Georgijs (1862—1936) —

kr. psihologs un filozofs ideālists, lo-

ģiķis; psiholoģijas un filozofijas prof.
Kijevas univ. (1892—1906) un Maska-

vas univ. (1907—1923). Maskavas psi-
holoģijas institūta nodibinātājs (1912).

Filozofijā stāvēja tuvu neokantismam

un pozitīvismam. Grāmatā «Smadze-

nes un dvēsele» (1900) v. c. darbos

C. kritizēja materiālismu. Psiholoģijā
C attīstīja dvēseles un ķermeņa «em-

pīriskā paralēlisma» teoriju, kuras sā-

kotne meklējama Vunta psihofiziskajā
paralēlismā. Nodarbodamies galveno-
kārt ar eksperimentālo psiholoģiju, Č.

izstrādāja to no pilnīgi maldīga me-

todoloģiska viedokļa (pašnovērošanas
atzīšana par psihisko parādību izzi-

nāšanas vienīgo avotu, palīglomas
ierādīšana eksperimentam v. tml.). Pēc

Oktobra revolūcijas C. vērsās pret
marksisma ieviešanu padomju psiho-
loģijā. C. reakcionāro nostāju atsedza

marksistiskā kritika 1923.—25. gadā.
C sarakstījis loģikas un psiholoģijas
mācību grāmatas. Darbi: «Telpas uz-

tveršanas problēma sakarā ar mācību

par aprioritāti un iedzimtību» (2 d._,
1896—1904), «levads eksperimentālajā
psiholoģijā» (1915) v. c.

Černiševskis Nikolajs (1828—89) —

kr. revolucionārais demokrāts, filozofs

materiālists, kritiķis un utopiskais so-

ciālists. Dz. Saratovā garīdznieka ģi-
menē. Pabeidza Pēterburgas univ.

(185CJ), strādāja par skolotāju Sara-

tovas ģimnāzijā. 1853.—62. g. darbo-

jās žurnālā «Sovremeņņik» un to va-

dīja. 1862. g. viņu apcietināja un

ieslodzīja Pētera-Pāvila cietoksnī, vē-

lāk notiesāja katorgas darbos un

mūža trimdā Sibīrijā. 1883. g. viņš
•dabūja atjauju apmesties Astrahaņā,

pēc tam atgriezās Saratovā, kur arī

nomira. C. ir Krievijas 60. gadu revo-

lucionāri demokrātiskās kustības va-

donis, viens no izcilākajiem Krievijas
sociāldemokrātu priekštečiem; viņš
konsekventi sludināja «zemnieku re-

volūcijas ideju, masu cīņas ideju par

visu veco varas orgānu nogāšanu»

(Ļeņins, 17. sēj., 93. lpp.). Viņa darbi

(no kuriem, pēc Ļeņina izteiciena,
dvesmo šķiru cīņas gars) audzināja
veselu Krievijas revolucionāru pa-
audzi. C. pasaules uzskats veidojās
Hercena un Beļinska, kā arī vācu kla-

siskās filozofijas, it īpaši Feierbaha

ideju ietekmē. Bet C. gāja tālāk par
Feierbahu filozofijas sociālās lomas iz-

pratnē. Savus teorētiskos uzskatus

viņš pilnīgi saistīja ar cīņu par «vien-

kāršo ļaužu», darbaļaužu atbrīvošanu

no dzimtbūtnieciskās un buržuāziskās

verdzības. Gnozeoloģijā C. ieņēma
stingri materiālistiskas pozīcijas un

asi kritizēja agnosticismu (Kantu
v. c). Izziņas avotu C. saskatīja ob-

jektīvajā pasaulē, kas iedarbojas uz

cilvēka sajūtu orgāniem. Lielu nozīmi

viņš piešķīra praksei, ko nosauca par

jebkuras teorijas pārbaudes akmeni.

Hēgeja dialektiku C. atšķirībā no

Feierbaha centās pārstrādāt materiā-

listiskā garā. Vairākās nozarēs (poli-

tiskajā ekonomijā, vēsturē, estētikā,
mākslas kritikā) viņš deva lieliskus

paraugus, kā dialektiski jāapskata teo-

rētiskas un praktiskas problēmas.
Dzimtbūšanas apstākļos, kādos dzīvoja
un cīnījās C, viņš nevarēja pacelties
līdz Marksa materiālismam. C. mate-

riālismam piemīt vairāki būtiski trū-

kumi (antropoloģisms, ierobežota prak-

ses, izziņas procesa izpratne utt.). To-

mēr revolucionārais demokrātisms pa-

līdzēja viņam pārvarēt daudzas antro-

poloģisma vājās vietas. Vairākos jau-

tājumos viņš nonāca tuvu materiālis-

tiskam sab-bas dzīves izskaidrojumam.
Tas izpaudās vispirms tā, ka viņš

izprata sava laika sab-bas šķirisko

raksturu, atzina šķiru cīņu par attīs-

tības virzošo spēku utt. C. saskatīja
arī cilvēku ideoloģijas un apziņas sa-

karu ar viņu dzīves ekonomiskajiem

apstākļiem; viņš uzsvēra, ka sab-bas

vēsturē galv. nozīme ir darbaļaužu in-

teresēm, uzskatīja tautas masas par

galv. vēsturē darbojošos personu. Viņa
nopelns bija Krievijas un R.-Eiropas

liberālisma kontrrevolucionārās būtī-

bas atmaskošana. Zemnieku reformas
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laikā C. cīnījās pret liberāļu iztapību
dzimtkungiem. Kā norādīja Ļeņins,
viņš lieliski saprata «visu izdaudzi-

nātās «zemnieku reformas» šaurību,

visu kroplumu, visu tās dzimtbūtnie-

cisko raksturu» (17. sēj., 92. lpp.).
C. sapņoja par pāreju uz sociālismu

ar vecās zemnieku obščinas palīdzību;

viņš, tāpat kā Hercens, bija narodņi-
cisma pamatlicējs. C. nezināja un vēl

nevarēja zināt, ka tikai proletariāts
ir tas spēks, kas spēj uzcelt sociā-

lismu. Tomēr no visiem utopistiem C.

savā teorijā visvairāk tuvojās zināt-

niskajam sociālismam, jo savas cerī-

bas balstīja uz revolūciju. C. utopis-
kais sociālisms bija cieši saistīts ar

viņa revolucionāro demokrātismu. C.

saprata, ka sociālismu var radīt tikai

uz attīstītas tehnikas pamata un ka

tikai pašas tautas masas var būt tā

radītājas. C. sekmīgi strādāja arī po-
litiskās ekonomijas sfērā. Markss no-

rādīja, ka C. kā ekonomists meista-

riski izskaidrojis buržuāziskās politis-
kās ekonomijas bankrotu. Viņa galv.
«darbaļaužu politiskās ekonomijas»
ideja ir ideja par «īpašnieka un strād-

nieka īpašību pilnīgu apvienošanos
vienā personā». Darbs nedrīkst būt

«pārdodama prece». Darbā «Māk-

slas estētiskā attieksme pret īstenību»

(1855) C. dziļi kritizēja ideālistisko

estētiku, formulēja reālistiskās mākslas

galv. principus. C. literāri kritiskie

darbi, tāpat kā Beļinska un Dobroļu-
bova darbi, ļoti ietekmēja progresīvo
kr. literatūru, glezniecību un mūziku;

savu nozīmi tie saglabājuši līdz mūs-

dienām. C. ir ievērojams rakstnieks,
sarakstījis tādus darbus kā «Ko da-

rīt?» (1863), «Prologs» (1867—69)

v. c. Darbi: «Apcerējumi par Gogoļa
periodu krievu literatūrā» (1855—56),
«Filozofiskie aizspriedumi pret obšči-

nas īpašumu un to kritika» (1858),
«Antropoloģiskais princips filozofijā»
(1860), «Cilvēka zināšanu raksturs»

(1885) v. c.

Čičerins Boriss (1828—1904) — kr.

tiesību teorētiķis, vēsturnieks un filo-

zofs ideālists; Maskavas univ. prof.
(1861—68); liberālās kustības darbi-

nieks, hēgelietis; no Hēgeļa filozofijas
viņš aizguva galvenokārt empīrisma
kritiku un mācību par absolūto ideju.
C. atzīst arī dialektiku, bet sagroza

tās jēgu (pirmajā vietā izvirzot ideju
par «pretstatu» «samierināšanu») un

pielāgo to savai socioloģijai, kuras

mērķis ir attaisnot privātīpašumu. Pa-

tiesa izziņa, pēc C. ieskata, ir speku-
latīvu principu attiecināšana uz pētī-
jamiem objektiem. Tas iespējams tā-

pēc, ka pasaules prāta likumi noteic

materiālo objektu likumus un cilvēka

garīgo pasauli. Sociālo attiecību avots,

pēc C, ir personība kā kaut kāda

«metafiziskā būtne», jo personībā iz-

paužas «esamības absolūtie principi».
Sab-bā galv. loma ir tiesībām, t. i.,
indivīda «brīvajai gribai», ko nosaka

likums. Tiesiskais un morālais ele-

ments savienojas valstī, ko C. saprata
kā «ideālu» spēku, kas apvieno cilvē-

kus vienā veselumā. Buržuāziski muiž-

niecisko valsti viņš centās parādīt kā

organizāciju, kas stāv pāri šķirām. C.

nodibināja t. s. juridisko skolu (kr.
historiogrāfijā), kas apskata vēstures

procesu vispirms kā valsts tiesisko

attiecību maiņu. C. bija konstitucionā-

lās monarhijas piekritējs; uzstājās pret
revolucionāro kustību un zinātnisko

sociālismu. Darbi: «Zinātne un reli-

ģija» (1869); «Misticisms zinātnē»

(1880); «īpašums un valsts» (2 sēj.,
1882—83); «Pozitīvā filozofija un zi-

nātnes vienība» (1892); «Loģikas un

metafizikas pamats» (1894); «Tiesību

filozofija» (1900); «Filozofijas jautā-

jumi» (1904) v. c.

Čžan Czajs (1020 —77) — viens no

neokonfuciānisma pamatlicējiem. Sa-

skaņā ar viņa mācību viss, kas pa-
saulē pastāv, veidojas no pirmmatē-

rijas ci, kurai piemīt īpašība kustēties

un atrasties miera stāvoklī. Daba ir

«sakne», un prāts ir tās radīts. Pirm-

stāvokli ci C. C. sauca par «lielo tuk-

šumu». Pirmmatērija izklīst «lielajā
tukšumā», tās sabiezēšana atgādina
ūdens pārvēršanos ledū. Ci koncen-

trēšanās un izkliedēšanās nosaka visu

parādību un lietu rašanos un bojā
eju. Liela nozīme C. C. filozofijā pie-
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šķirta jēdzienam «dao» («cels»), ar

kuru tika apzīmēts ci mainīšanās un

pārvēršanās process. Pirmmatērijas
kustība un mainīšanās dibinās uz

divu galēju pretstatu — pozitīvā jan
un negatīvā iņ — (Iņ un jan) mij-
iedarbību. To vienība ir dao, kuru

C. C. noteica arī kā «lielo harmoniju».
Dabā notiekošā kustība nav haotiska,
to nosaka likums (li), kas piemīt pa-
šai pirmmatērijai ci. Likums nav at-

karīgs no cilvēku gribas. Savā izziņas

teorijā C. C. nebija konsekvents. Sa-

jūtas ir izziņu avots, ar sajūtu palī-
dzību cilvēks nodibina sakarus ar ār-

pasauli. Tomēr viņš teica, ka dao

izzināšana nedibinās uz juteklisko uz-

tveri. C. C. mācība plaši izplatījās
neokonfuciānisma skolas vēlāko pār-
stāvju vidū.

Cžu Si (1130—1200) — kīn. filo-

zofs, izcils Sun laikmeta (960—1279)
neokonfuciānisma skolas pārstāvis.
Budisma un daosisma ietekmē Sun

laikmeta neokonfuciānisms pievērsās
metafizisku problēmu izstrādāšanai.

C. S. mācībai ir spilgti izteikts ideā-

listisks raksturs. Tajā bija sistemati-

zētas konfuciānisma idejas. Par pri-
māro C. S. atzina ideālo principu li,

par sekundāro — materiālo principu
ci. Ideālajai substancei li nav formas

un īpašību, tā nav jutekliski uztve-

rama. Taiczi rada kustības spēku jan

un miera spēku iņ (Iņ un jan). Kus-
tība un miers pastāvīgi nomaina viens

otru. Šajā procesā izveidojas pieci
materiālie pasaules pirmelementi:
ūdens, uguns, koks, metāls, zeme.

C. S. noteikti aizstāvēja konfuciānisma

ētiski politisko mācību. Cilvēka «ie-

dzimto dabu» viņš secināja no ideālā

principa li. Par sabiedriskās dzīves

pamatu C. S. uzskatīja konfuciānisma

ētiski politisko priekšrakstu visstin-

grāko izpildīšanu. Vēlāk C. S. kano-

nizētā mācība kļuva par pamatu tra-

dicionālajai izglītības sistēmai.
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D

Daba — mums apkārt esošā pa-
saule visā bezgalīgajā savu izpaus-

smju daudzveidībā. D. ir objektīva
realitāte, kas pastāv ārpus apziņas un

neatkarīgi no tās. Tai nav nedz sā-

kuma, nedz gala, tā ir bezgalīga laikā

un telpā, tā atrodas nemitīgā kustībā

un pārmaiņā. Neorganiskā D. savā

attīstībā likumsakarīgi rada organisko
D. (Biosfēra), un tā savukārt saga-

tavo visus nepieciešamos bioloģiskos
cilvēka rašanās nosacījumus. Tomēr

izšķirošais faktors cilvēka rašanās

procesā ir darbs. Sab-bas rašanās bū-

tiski pārveido pašu D
J

(Noosfēra).
Izzinādami D. objektīvās likumsaka-

rības, iedarbodamies uz to ar speciāli
radītu darba rīku un līdzekļu palī-
dzību, cilvēki izmanto D. vielas un

enerģiju, lai iegūtu sab-bai nepiecie-
šamos materiālos labumus. Tādējādi
apdzīvotības dabiskā vide tiek papildi-
nāta ar mākslīgu vidi, t. s. «otro

dabu», t. i., ar lietām, kuras nav atro-

damas dabā gatavā veidā un tiek

radītas sabiedriskās ražošanas pro-

cesā. Taču, iegūstot arvien lielāku

varu pār D., aktīvi pārveidojot to,
cilvēki joprojām pieder pie tās, ir tās

organiska daļa. Mainīt, pārveidot D.

vēlamā virzienā cilvēki var, tikai va-

doties pēc D. likumiem, izmantojot
dabiskus spēkus un procesus. Kādā
līmenī atrodas sab-bas un D. attie-

cības, par to galvenokārt liecina ra-

žošanas spēku raksturs.

«Dabas dialektika» — nepabeigts
filozofisks Engelsa darbs; pirmoreiz
publicēts PSR Savienībā (1925), sa-

stāv no vairākiem pierakstiem (1873—

86), kas veltīti svarīgāko dabas zi-

nātņu dialektikas problēmu iztirzāša-

nai. Engelss uzskatīja, ka dialektiskā

materiālisma filozofijai vajag pamato-
ties uz dabas zinātņu svarīgāko re-

zultātu vispārinājumu un ka savukārt

dabas zinātnes var sekmīgi attīstīties,
tikai pamatojoties uz dialektisko ma-

teriālismu. «D. d.» ir dziļš filozofisks

pētījums par dabas zinātņu vēsturi un

tās svarīgākajiem jautājumiem, tajā
kritizēts mehānicisms un metafiziskā

metode, kā arī dabas zinātņu ideālis-

tiskās un agnosticiskās koncepcijas.
Dziļi pazīdams sava laika zinātni, En-

gelss parādīja, ka metafizisko uzskatu

par dabu no iekšienes sagrauj pati
zinātnes attīstība un tas ir spiests at-

dot savu vietu dialektiskajai metodei

un ka dabas pētnieki arvien vairāk

ir spiesti pāriet no metafiziskās uz

dialektisko domāšanu. Engelss attīs-

tīja dialektiskā materiālisma mācību

par matērijas kustības formām; sa-

skaņā ar šo mācību viņš izstrādāja
dabas zinātņu klasifikācijas principus,
ierosināja konkrētu klasifikāciju, kuru

lika «D. d.» pamatā. Engelss sīki izpē-
tīja filozofiskajā aspektā dabas zi-

nātņu attīstības pamatlikumus un at-

klāja šo likumu dialektisko raksturu.

Parādīdams enerģijas nezūdamības un

pārvēršanās likuma patieso jēgu, En-

gelss aplūkoja otro termodinamikas

principu un parādīja, ka secinājums,
it kā Visums tuvojoties siltuma nāvei,
ir aplams (Visuma «siltuma nāve»).
Engelss dziļi analizēja Darvina mā-

cību par sugu izcelšanos un parādīja,
ka tās galv. saturs — attīstības teo-

rija — pilnīgi saskan ar materiālis-

tisko dialektiku. Daudz uzmanības En-

gelss veltīja jautājumam par darba

lomu cilvēka tapšanā. Viņš parādīja
arī, kā matemātikas jēdzieni un ope-
rācijas atspoguļo pašas dabas lietu



un procesu attiecības, kuras ir to reā-

lie prototipi, un norādīja, ka mainīga
lieluma ieviešana nozīmē dialektikas

iekļūšanu matemātikā. Grāmatā «D. d.»

Engelss izpētīja jautājumu par ne-

jaušības un nepieciešamības attiecību,

parādīja, ka tiklab mehāniskie, kā ari

ideālistiskie uzskati ir nepareizi, un,

izmantojot Darvina mācību, parādīja,
kā pašas dabas zinātnes konkretizē

dialektikas atzinumus. Darbā «D. d.»

dažas detaļas, kas saistītas ar speciā-
liem dabas zinātņu jautājumiem, sa-

karā ar zinātnes progresu nevarēja

nenovecot, taču Engelsa dialektiski

materiālistiskā pieeja dabas zinātņu

jautājumu analīzei un to filozofiskai

vispārināšanai ir pilnīgi saglabājusi
savu nozīmi arī mūsd. apstākļos. Dau-

dzas «D. d.» tēzēs anticipēti dabas

zinātņu attīstības rezultāti par vese-

liem gadu desmitiem uz priekšu. Šī

grāmata ir paraugs, kā dialektiski ri-

sināt sarežģītās dabas zinātņu problē-
mas.

Dabas zinātnes — zinātne par dabu;

atsevišķu zinātņu kopums, aplūkots kā

viens veselums; viena no trijām cil-

vēku zināšanu pamatsfērām (līdzās
zinātnēm par sab-bu un domāšanu).
D. z. ir rūpniecības un lauksaimniecī-

bas tehnikas un medicīnas teorētiskais

pamats; filozofiskā materiālisma un

dabas dialektiskās izpratnes dabzināt-

niskais pamats. D. z. priekšmets ir

dažādi matērijas veidi un to kustības

formas, kas izpaužas dabā, to sakari

un likumsakarības, esamības pamat-
formas. Pēc sava satura un pēc da-

bas parādību pētīšanas metodes D. z.

iedalāmas empīriskajās un teorētiska-

jās un pēc sava objekta rakstura —

neorganiskajās D. z., kuru priekšmets
ir nedzīvajā dabā pastāvošās kustības

formas (mehāniskās, fizikālās, ķīmis-
kas v. c), un organiskajās D. z., kuru

priekšmets ir dzīvības parādības. Tas

noteic D. z. iekšējo struktūru, zinātņu
klasifikāciju. Piedalīdamās dabzināt-

niskās jeb «fizikālās» pasaules ainas

izstrādāšanā, D. z. galvenokārt ar

savu teorētisko daļu (jēdzieni, kate-

gorijas, likumi, teorijas, hipotēzes), kā

arī izstrādājot zinātniskās pētīšanas
paņēmienus un metodes, cieši piekļau-
jas filozofijai; D. z. tieši ietekmē filo-

zofijas attīstību, likumsakarīgi nosaka

materiālisma formu secību atkarībā no

svarīgiem dabas zinātņu atklājumiem.
No otras puses, D. z. ļoti cieši sais-

tītas ar tehniku, ar ražošanas procesu.

Būdamas «ražošanas garīgā potence»

(Markss), D. z. līdz ar to parādās kā

savdabīgs tiešs ražošanas spēks, un

komunistiskās sab-bas celšanas pro-
cesā šī D. z. sociālā funkcija izpau-
žas pilnā mērā. D. z. vispārīgā attīs-

tības gaita ir šāda: dabas tieša novē-

rošana (senatnē), tās analītiska sada-

līšana (15.—18. gs.), kas tika nostip-
rināta un absolutizēta un tāpēc pār-
vērsta par metafizisku dabas uzskatu,
beidzot, dabas ainas sintētiska atvei-

došana tās vispusībā, veselumā un

konkrētībā (19.—20. gs.). Dialektikas

stihisko ieplūšanu D. z-ēs, kā tā no-

risēja 19. gs., sarežģīja 20. gs. D. z.

krīze, kuras cēloņus un pārvarēšanas
ceļus atklāja Ļeņins «Materiālismā un

empiriokriticismā». Mūsd. D. z. centrā

līdz 20. gs. vidum bija fizika, kas

atrod paņēmienus, kā izmantot atom-

enerģiju, un izzina mikropasauli, ele-

mentārdaļiņas; fizika stimulēja citu

D. z. nozaru — astronomijas (kosmo-

nautika), kibernētikas, bionikas, ķīmi-

jas, bioloģijas v. c. attīstību. Fizika

kopā ar ķīmiju, matemātiku un kiber-

nētiku palīdz molekulārajai bioloģijai
teorētiski un eksperimentāli risināt

mākslīgās biosintēzes uzdevumu, vei-

cina iedzimtības materiālās būtības at-

klāšanu, ķīmiskās saites dabas izzinā-

šanu, kosmogonijas un kosmoloģijas
problēmu risināšanu. Mūsd. D. z-ēs

sāk dominēt ne tikai fizika vien, bet

vesela zinātņu grupa (molekulārā bio-

loģija, kibernētika, makroķīmija). Ja

nav dziļi '

izpētītas filozofijas problē-

mas, ko izvirza mūsd. D. z., nav

iespējams pozitīvi izstrādāt materiā-

listisko dialektiku un sekmīgi cīnīties

pret reliģiski ideālistiskām mācībām,
kuras arī tagad, tāpat kā 19. un

20. gs. mijā, parazitē uz joprojām
notiekošās D. z. revolūcijas. Aizvien
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pieaugošā D. z. loma sab-bas dzīvē

sevišķi spēcīgi parādās mūsd. zināt-

niski tehniskajā revolūcijā.

Dabiskās tiesības — mācība par
ideālām tiesībām, kas nav atkarīgas
no valsts un izriet no cilvēka saprāta

un «dabas». D. t. ideja tika izvirzīta

jau antīkajā laikmetā (Sokrāts, Pla-

tons v. c), viduslaikos D. t. uzska-

tīja par dieva likuma paveidu (Akvī-

nas Toms). Visplašāk D. t. idejas
izplatījās buržuāzisko revolūciju laikā

Rietumos (17.—18. gs.). Sās mācī-

bas piekritēji — Grocijs, Spinoza,
Loks, Ruso, Monteskjē, Holbahs,

Kants, Radiščevs v. c. — izmantoja
to feodālisma kritizēšanai, buržuāzis-

kās sab-bas «dabiskuma» un «saprā-
tīguma» pamatošanai. Imperiālisma
laikā D. t. idejas stipri sagrozītā
veidā tiek izmantotas — sevišķi katoļu
baznīcas sociālajā demagoģijā — ka-

pitālisma aizstāvēšanai.

Dabzinātniskais materiālisms — ar

šo apzīmējumu Ļeņins raksturoja sti-

hisko «filozofiski neapzinīgo lielum

lielā dabas zinātnieku vairākuma pār-
liecību par ārējās pasaules objektīvo
realitāti» (14. sēj., 324. lpp.). D. m.

plaša izplatīšanās dabas pētnieku vidū

liecina, ka pasaules materialitātes at-

zīšana izriet no pašas dabas izzinā-

šanas. Tomēr, ja D. m. nav izveidots

par saskanīgu filozofijas teoriju, tad

tas netiek pāri vienpusīga mehānis-

tiska, metafiziskā materiālisma ietva-

riem un degradējas par vulgāru empī-
rismu un pozitīvismu. D. m. aprobe-
žotība vispilnīgāk izpaužas zinātnisko

teoriju krasa lūzuma periodos, ar

D. m. nepietiek, lai izskaidrotu jau-
nos izziņas rezultātus, kuri ir pret-
runā ar agrākajiem ierastajiem priekš-
statiem. Tāpēc grūtības jauno zinātnes

faktu izskaidrošanā bieži vien noved

dabas pētniekus pie atteikšanās no

stihiski materiālistiskās pārliecības,

pie ideālisma (Fizikālais ideālisms).

Speciālo zinātņu secinājumu pareizs
filozofisks vispārinājums iespējams
tikai no dialektiski materiālistiskās

filozofijas pozīcijām.

Dai Cžeņs (1723—77) — ķīn. filo-

zofs materiālists. Veltīja daudz uzma-

nības dabas zinātņu, it īpaši matemā-

tikas un astronomijas studēšanai. Pēc

viņa mācības, daba ir mūžīga un pa-
stāv neatkarīgi no cilvēka apziņas.
Atbildot uz jautājumu par neokonfu-

ciānisma natūrfilozofijas divu pamat-
jēdzienu — ideālā «//'» un materiālā

«ci» savstarpējo attiecību, viņš pa-
skaidroja, ka «ci» ir primārs un «Ii»

sekundārs. Pasaule atrodas pastāvīgā
tapšanas un attīstības procesā. Kus-
tību viņš izskaidroja ar pretēju

spēku — pozitīvā «jan» un negatīvā

«iņ» (Iņ un jan) — mijiedarbību. To

darbība ir mūžīga, neiznīcināma un

neatdalāma no dabas. Visas parādī-
bas un lietas ir pakļautas dabiskai

nepieciešamībai. Par izziņas pamatu
atzīdams sajūtas, D. Č. noliedza

«iedzimtu zināšanu» pastāvēšanu. Viņš
runāja par nepieciešamību vispārīgus
slēdzienus pārbaudīt pieredzē. Savos

sabiedriski politiskajos uzskatos viņš
izteica atzinumu, ka tautas atbrīvo-

šanās ir atkarīga no izglītības izpla-
tīšanās un personības tikumiskās piln-
veidošanās.

Dajananda Mulšankars (pseidonīms

Sarasvati) (1824—83) — md. filozofs

ideālists, reliģijas reformators. 1875. g.
nodibināja Bombejā «Arja samadž»

(āriešu biedrību), kura par savu mērķi

uzskatīja «atgriešanos pie vēdām», se-

nās āriešu reliģijas atjaunošanu. Viņš
vērsās pret elku pielūgšanu, daudz-

dievību, priesteru kundzību, māņticību,
reakcionārām paražām utt., cenzda-

mies hinduismu «attīrīt» no viduslaiku

uzslāņojumiem. D. mācībā reliģiskais
reformatorisms visai dīvaini savieno-

jās ar apgaismības idejām. Aizstāvot

vispārējas dabzinātniskas izglītības

nepieciešamību, viņš tai pašā laikā

zinātnes rezultātus mēģināja iztēlot

kā vēdās izteikto atziņu tālāku attīs-

tību. Filozofijā D. bija Madhvas

dvaita-vedantas piekritējs un centās

uz šās mācības atziņu pamata «sa-

mierināt» visas sešas seno laiku «orto-

doksālās» filozofiskās sistēmas. Idea-

lizēto senās Indijas vārnu sistēmu
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viņš mēģināja nostādīt pretstatā vi-

duslaiku feodālajai kastu iekārtai un

sava laika buržuāziskajai Rietumu ci-

vilizācijai. Viņa politiskais ideāls bija
konstitucionālā monarhija. Izsakoties

par Indijas neatkarīgu nacionālu at-

tīstību, D. uzstājās kā topošās md.

buržuāzijas ideologs, kas pagātnes
filozofiskās un politiskās idejas mē-

ģināja pielāgot šās buržuāzijas inte-

resēm.

Dalambērs Zans Lerons (1717—

83) — viens no 18. gs. fr. apgaismī-
bas pārstāvjiem, filozofs un matemā-

tiķis, Didro līdzgaitnieks, rediģēja
Enciklopēdijas (Enciklopēdisti) mate-

mātikas nodaju. D. mēģināja aprak-
stīt cilvēka izziņas rašanās un attīs-

tības vēsturi, kā arī klasificēt zinātnes,

pamatojoties galvenokārt uz F. Bē-

kona principiem. Filozofijā D. bija
sensuālisma piekritējs un Dekarta

iedzimto ideju teorijas pretinieks. Taču

viņa sensuālisms nebija konsekventi

materiālistisks. Pēc D. uzskata, domā-

šana nav matērijas īpašība un dvē-

sele pastāv neatkarīgi no matērijas.
Tādējādi D. viedoklis bija duālistisks.

Viņš noliedza arī lietu izzināšanas

iespējamību. Pretēji citiem fr. apgais-
motājiem viņš apgalvoja, ka tikumība

nav sabiedriskās vides nosacīta. D.

atzina dievu kā veidojošu substanci.

D. nekonsekvento sensuālismu kriti-

zēja Didro, it īpaši savā darbā «Da-

lambēra sapnis» (1769). D. galv. filo-

zofiskais darbs — «Filozofijas ele-
menti» (1759).

Daltons Džons (1766—1844) — an-

gļu ķīmiķis un fiziķis. D. darbiem

bija liela loma konkrēta sakara kon-

statēšanā starp dabas filozofijas
priekšstatiem par atomiem un ķīmis-
kiem elementiem un eksperimentāla-

jiem datiem. D. uzskatīja ķīmiskos
elementus par atomu veidiem, kam ir

stingri noteikts kvantitatīvs raksturo-

jums — atomsvars, un noteica atom-
svaru daudziem ķīmiskiem elementiem.

Vadoties pēc idejas par ķīmiski neda-

lāmiem atomiem, kas spēj savienoties

savā starpā tikai veselām vienībām,
D. atklāja vienu no ķīmijas pamat-

likumiem — veselo skaitļu likumu. D.

atklājumi veicināja atomisma pārvēr-
šanos no dabas filozofijas minējuma
dabas zinātņu teorijā, nostiprināja
materiālisma pozīcijas dabas zinātnēs.

Tāpēc arī Engelss nosauca D. par
mūsd. ķīmijas tēvu.

Daja un veselais
— filozofijas kate-

gorijas, kas izteic attiecību starp
priekšmetu (vai atsevišķa objekta ele-

mentu) kopumu un sakaru, kas ap-
vieno šos priekšmetus un piešķir šim

kopumam jaunas īpašības un likum-

sakarības, kuru nav šiem priekšme-

tiem, kad tie ir šķirti. Šis sakars pa-
rādās kā V. un priekšmeti attiecībā

pret to — kā daļas. Uz atšķirību starp
V. un daļu vienkāršu kvantitīvu

summu pirmoreiz norādīja Aristotelis.

Filozofijā pirms Marksa tika izvirzīti

divi pretēji veseluma problēmas atri-

sinājumi: summatīvi metafiziskais —

«veselais ir daļu summa; veselajā nav

nekā, kas nebūtu daļās» — un mistiski

ideālistiskais — «veselais ir vairāk

nekā daļu summa; tā ir neizzināma

garīga būtība». Vācu klasiskajā filo-

zofijā (Sellings, Hēgelis) atšķirts ne-

organiskais veselais un organiskais
veselais, kas pats attīstās, tomēr šo

pašattīstību piedēvē tikai garam un

nevis matērijai. 19.—20. gs. spekulā-
cijas sakarā ar veseluma problēmu

plaši izmantoja daudzas ideālistiskās

skolas (neovitālisms, hollsms, veidol-

pstholoģlja, intultlvlsms v. c). īste-

nībā objektīvā attiecība «daļa — ve-

selais» izpaužas divos pašos vispārī-
gākajos tipos: neorganiskajā un orga-

niskajā. Neorganiskais V. ir tāda ob-

jektu apvienības forma, kurā tās sa-

stāvelementi ir ciešā, stabilā savstar-

pējā sakarā. Neorganiskā V. īpašības
nav reducējamas uz tā dalu īpašību
mehānisku summu, šādu veselu izvei-

dojumu piemēri ir atomi, molekulas,
kristāli utt. Turpretim organiskais V.

(dzīvs organisms, sab-ba v. c.) ir

tāda objektu sakara forma, kurā zi-

nāma apvienība kā V. realizē savu

pašattīstības spēju, secīgi izejot pro-
gresīvas komplicēšanās stadijas. Or-

ganiskā V. komponenti ir ne vien
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koordinācijas, bet ari subordinācijas
attiecībā, tāpēc ka šie elementi ir cē-

lušies cits no cita, veselajam diferen-

cējoties. Ārpus V. tie zaudē ne tikai

daudzas savas īpašības (kā tas ir ne-

organiskajā veselajā), bet arī vispār

nevar eksistēt. Da|as un veselā dia-

lektiskās mijiedarbības izpratnei ir

svarīga nozīme izziņas procesā. Ga-

dījumos ar komplicētām parādībām it

sevišķi jāņem vērā: 1) ka ir nepareizi
reducēt V. uz D., jo tad var zust uz-

skats par V. kā kvalitatīvu noteiktību,
kas pakļauta specifiskiem likumiem;

2) ka V. jāaplūko visā tā komplicē-
tībā un relatīvajā pušu, elementu, sa-

stāvdaļu patstāvībā, ciktāl tām var

būt savas konkrētas īpatnības, kas

tieši nesakrīt ar V.; 3) ka pirms at-

sevišķu pušu un daļu aplūkošanas ne-

pieciešams izprast (kaut vai aptuveni,

hipotētiski) veselā dabu un, otrādi,

pētījot V., jābalstās uz tā sastāvdaļu,
elementu īpašību izpratni. V. kā daļu
vienība to savstarpējo sakaru daudz-

veidībā tiek izzināts ar analīzes un

sintēzes palīdzību.
Dao — viena no svarīgākajām ka-

tegorijām ķīn. klasiskajā filozofijā. Sā-

kotnēji D. nozīmēja «ceļu». Vēlāk D.

jēdzienu filozofijā lietoja dabas «ceļa»,
tās likumsakarības apzīmēšanai. Līdz

ar to D. ieguva arī cilvēka dzīves

ceļa nozīmi, pārvērtās jēdzienā «ēti-

kas norma» («dao-de»). Domāšanā D.

nozīmē «loģiku», «jēgu», «argumentu»
(«dao-li»). D. jēdziena saturs mainī-

jās līdz ar ķīn. filozofijas attīstību.

Filozofi materiālisti (Lao-czi, Sun-czi,
Van Cuns v. c.) D. uzskata par lietu

dabisko gaitu, to likumsakarību. Ideā-

listi D. traktē kā «ideālo pirmsākumu»,
«patieso nebūtību» (Van Bi v. c), kā

«dievišķo ceļu» (Dun Cžun-šu v. c).
Tādējādi D. ir viens no mezgla pun-
ktiem, kurā šķiras materiālistu un

ideālistu uzskati.

Daosisms — mācība par «dao» jeb
«ceļu» (lietu ceļu) radās Ķīnā 6.—

5. gs. p. m. ē. Par D. pamatlicēju uz-

skata Lao-czi. Viņa galv. idejas iz-

klāstītas grāmatā «Dao dc czin». Vi-
sas lietas rodas un mainās, pateicoties

viņu pašu «ceļam» — «dao». Pasaulē

nav nemainīgu lietu, un mainīšanās

procesā visas tās pāriet savā pret-
statā. Cilvēkam jāseko lietu dabisku-

mam, jāatsakās no liekas gudrošanas.
D. vērsās pret kundzību un apspie-
šanu, aicināja atgriezties pie pirmatnē-

jās kopienas. levērojami D. piekritēji
bija Jan Čžu, Sun Czjaņs, Iņ Vens,

Cžuan-czi, kuri dzīvoja 4.—3. gs. p.
m. ē. Dzīves dabisko likumu (dao)
ievērošana, pēc Jan Cžu mācības, jaus
cilvēkam «saglabāt savu dabu ne-

skartu», un, pēc Sun Czjaņa un Iņ
Vena vārdiem, tas nepieciešams arī

tāpēc, lai cilvēks kļūtu gudrs un iz-

zinātu patiesību. Sun Czjaņs un Iņ
Vens domāja, ka cilvēka dvēsele sa-

stāv no joti smalkām materiālām da-

ļiņām — «czin ci», kuras parādās un

pazūd atkarībā no tā, vai mūsu domā-

šanas orgāns («siņ») ir «tīrs» vai

«piegružots». Cžuan-czi domāšanu no-

sauca par «debess un zemes spoguli,
lietu tēmas spoguli». Par izziņas ob-

jektu viņš izvirzīja vienotā un dau-

dzā, absolūtā un relatīvā, pastāvīgā

un mainīgā dialektiku. Tomēr Cžuan-

czi tiecās absolutizēt vienoto dau-

dzajā, mieru kustībā, nošķirt «dao» no

lietām, un tas bija idejiskais pamats

viņa «nedarbošanās» teorijai, kura

kļuva par vienu no idejiskajiem avo-

tiem, no kuriem pašā m. ē. sākumā

veidojās D. reliģija. (D. filozofija jā-

atšķir no D. kā ticības mācības.) Vē-

lāk D. filozofijas racionālās idejas tika

attīstītas tālāk ķīn. materiālistu [Van
Čuna v. c.) mācībās.

Darba dalīšana. 1. Vārda plašā no-

zīmē
— savu pazīmju ziņā atšķirīgu

un tai pašā laikā savstarpēji saistītu

darba veidu, ražošanas funkciju, no-

darbošanās veidu vispār vai to kom-

bināciju sistēma, kā arī starp tiem pa-

stāvošo sabiedrisko sakaru sistēma.

Nodarbošanās veidu empīrisko daudz-

veidību aplūko ekonomiskā statistika,
darba ekonomika, nozaru ekonomiskās

sistēmas, demogrāfija utt. Teritoriālo,
arī starptautisko darba dalīšanu ap-
raksta ekonomiskā ģeogrāfija. Lai ap-
zīmētu attiecības starp dažādām ra-
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žošanas funkcijām no to priekšmetiskā
rezultāta aspekta, K. Markss deva

priekšroku terminam «darba sadalī-

šana». 2. Sociālā D. d., kad tiek da-

līts darbs kā cilvēka darbība tās so-

ciālajā būtībā. Sāda D. d. atšķirībā

no specializācijas ir vēsturiski pār-
ejoša sociāla attiecība. Darba specia-

lizācija ir darba veidu dalīšana atka-

rībā no priekšmeta, tā tieši pauž ra-

žošanas spēku progresu un veicina to.

Sādu veidu daudzums atbilst tam,
kādā mērā cilvēks apguvis dabu, un

pieaug līdz ar šā procesa attīstību.

Taču šķiru formācijās specializācija
nerealizējas kā pabeigtu darbības pro-
cesu specializācija, jo to pašu ietekmē

sociālā D. d. Sociālā D. d. cilvēka

darbību sadala tādās daļējās funkci-

jās un operācijās, no kurām katrai par
sevi vairs nav darbības rakstura, un tā

nevar tikt uzskatīta par līdzekli, ar

kuru cilvēks atražo savas sociālās at-

tiecības, savu kultūru, savu gara ba-

gātību un pats sevi kā personību. Sīm

daļējām funkcijām nav pašām savas

jēgas un loģikas; to nepieciešamība
izpaužas tikai kā prasības, kuras tām

no ārienes uzstāda D. d. sistēma.

Tāda ir materiālā un garīgā (inte-
lektuālā un fiziskā), izpildīšanas un

vadīšanas darba, praktisko un ideolo-

ģisko funkciju v. tml. dalīšana. So-

ciālā D. d. izpaužas tādējādi, ka ma-

teriālā ražošana, zinātne, māksla utt.

tiek nodalītas kā atsevišķas sfēras,
kuras savukārt tiek vēl sīkāk sada-

lītas. D. d. neizbēgami plešas plašumā,
kļūdama par dalīšanos šķirās. «Dalot

darbu,» rezumēja Engelss šās problē-
mas analīzi, kuru bija sniedzis

Markss, «tiek sadalīts dajās arī cil-

vēks ... Sī cilvēka kropļošana pieaug
tādā pašā mērā kā darba dalīšana ...»
(Engelss, Anti-Dīrings, 330. lpp.). Cil-

vēks kļūst par «daļēju» cilvēku

(Markss). Tātad runa ir ne tikai un

ne tik daudz par to, ka D. d. padara

specializāciju kroplīgi šauru, un pat
ne par to, ka cilvēks tiek piesaistīts
pie noteiktas profesijas, bet gan par
to, ka indivīds iesaistās sociālajā sa-

karībā nevis kā personība, bet kā no-

teiktas funkcijas iemiesojums, kā no-

teiktas kvalitātes darbaspēks. Viņš
figurē kā personāžs, kura loma dik-

tēta no ārienes. Kapitālisms visas D. d.

pretrunas un sekas saasina līdz pē-
dējam (Atsvešināšana). Sociālisma un

komunisma celtniecības gaitā šīs pret-

runas pamazām tiek atrisinātas. Ko-
munisma uzdevums ir pilnīgi pārvarēt
pašu cilvēku sadalošo D. d., tālāk pa-

dziļinot specializāciju un attīstot

daudzveidīgās spējas, t. i., veicinot

katra cilvēka personības vispusīgu,
harmonisku attīstību.

«Darba loma pērtiķa tapšanā par
cilvēku» — F. Engelsa darbs (1876),
kurā aplūkotas cilvēka un cilvēku

sab-bas rašanās sociālās likumsakarī-

bas. Vispārinot bioloģijas, paleontolo-

ģijas un antropoloģijas uzkrāto mate-

riālu, Engelss parāda, ka bioloģiskās

evolūcijas procesā veidojas priekšnosa-
cījumi pārejai uz darbu (cilvēka

senču —
cilvēkveida pērtiķu staigā-

šana stāvus, priekšējo ekstremitāšu

atbrīvošana, augsta psihiska attīstība).

Specifiskas cilvēka darbības iezīmes

darbs ieguva tad, kad sākās darba

rīku izgatavošana; sekas bija tādas,
ka radās valoda un domāšana, kas

joprojām attīstījās līdz ar dzīves so-

ciālo formu tapšanu. Cilvēks sāka pa-

kļaut sev dabas spēkus. Viņš tos iz-

mantoja jau ne vien kā patērētājs
līdzīgi dzīvniekiem, bet panāca arī to,
lai daba kalpotu cilvēka iepriekš no-

spraustajiem mērķiem. Cilvēka darbs,

valoda, domāšana un ķermeņa struk-

tūra cilvēka tapšanas procesā sav-

starpēji ietekmējās. «Darba loma ...»
ir nepabeigts rokraksts, ko Engelss

bija nodomājis uzrakstīt kā ievaddaļu
iecerētam plašam darbam «Verdzības

trīs pamatformas». Sis apcerējums pir-
moreiz publicēts 1896. g. vācu valodā.

Vēlāk tas ievietots «Dabas dialektikā».

Darba materiālie un morālie sti-

muli — cilvēka darbības apzināti pa-
mudinoši motīvi, kuru uzdevums ir

padarīt darbu par cilvēka vajadzību.
Materiālie stimuli izraisa vajadzību

pēc darba kā dzīves līdzekļa, morā-

lie — pēc darba kā radošas darbības,
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kas sagādā apmierinājumu ar savu

rezultātu sabiedrisko nozīmīgumu.

Katrā sabiedriski ekonomiskajā formā-
cijā darbojas sava darba stimulēšanas

sistēma, kas ir sabiedrisku parādību
(saimniecisku, tikumisku, ideoloģisku
v. tml.) kopums. Stimulu raksturu un

saturu noteic sabiedriskās attiecības,
ražošanas spēku attīstības līmenis,

personības garīgā pilnība. Kapitālisma
apstākjos viss ir pakļauts privātās

uzņēmības interesēm. Tas izraisa ma-

teriālo stimulu kroplīgu attīstību uz

morālo stimulu rēķina, kuru darbības

sfēra ir ierobežota. Tikai sociālisma

apstākļos iespējams radīt stimulēša-

nas sistēmu, kas balstās uz D. m. v.

m. s. dialektisku vienību, kurā mate-

riālā stimulēšana ir galv. un vadošais

spēks. Stimulēšanas forma, kas sa-

vieno sevī vienlaikus materiālo un mo-

rālo stimulēšanu, ir prēmiju sistēma.

Kaut gan morālais stimuls sociālisma

apstākļos ir samērā patstāvīgs, par

pastāvīgi darbojošos faktoru tas kļūst
tikai tad, kad to pastiprina materiālais

stimuls. No materiālās stimulēšanas

uz morālo stimulēšanu — tā izpaužas
sociālistiskās sab-bas likumsakarība.

Materiālā stimula ignorēšana nāk par
ļaunu arī morālajam stimulam. Sa-

vukārt morālo stimulu ieaudzināšana

un morālās stimulēšanas sistēmas at-

tīstība ievirza materiālo ieinteresētību

vajadzīgajā gultnē un neļauj tai

iegūt kroplīgu formu. Komunisma ap-
stākļos, kad darbs pārvērtīsies par
dzīves vajadzību un cilvēki strādās,
netiekdamies pēc atalgojuma (Komu-
nistiskais darbs), par galv. stimuliem

kjūs morālie stimuli un personiskā
materiālā ieinteresētība pilnīgi saplū-
dīs ar sab-bas materiālo ieinteresētību.

Darbība. I. Filozofijā — veids, kādā

izpaužas cilvēka specifiskā attieksme

pret pasauli — «priekšmetiska dar-

bība» (Markss); tas ir process, kurā

cilvēks reproducē un radoši pārveido
dabu, tādējādi padarot sevi par dar-

bīgu subjektu, bet paša apgūtās da-

bas parādības — par savas D. ob-

jektu (Subjekts un objekts). Tieši ar

D., darbu ir saistīta kā cilvēka sākot-

nējā tapšana, tā arī visu cilvēka īpa-
šību saglabāšanās un attīstība vēstu-
res procesā. Darbībā cilvēks izturas

pret katru priekšmetu nevis kā šim

priekšmetam svešas vajadzības un

mērķa nesējs, bet gan adekvāti tā da-

bai un īpatnībai: viņš apgūst priekš-

metu, padara to par savas aktivitātes

mēru un būtību. Pie tam cilvēks ne

tikai stājas mijiedarbībā ar dabu, bet

ari pats darbojas kā dabas spēks.
Taču viņš te nav vienkārši kāda da-

bas daļa līdzās citām tās dajām, viņš
nepielāgojas pārējai dabai, bet pakā-
peniski pašu dabu iekļauj savas ma-

teriālās un garīgās kultūras sastāvā.

Jaunrades noslēpums ir D. dinamikā.

Vēsturiski D. pirmais akts ir darba

rīka ražošana ar darba rīka palīdzību.
D. ir priekšmetiskas formas iegūšanas
un zaudēšanas vienība: tā nemitīgi
pāriet no cilvēka darbīgas spējas for-

mas priekšmetiska iemiesojuma formā,

un otrādi. Vēstures likumi galu galā
ir D. likumi, kaut gan darba dalīšanā

un tā atsvešināšanā šķiru sab-bā tie

parādās kā tādi, kas it kā vada cil-

vēku rīcību no ārienes, atsvešinātiem

spēkiem («videi») valdot pār viņiem.
Cilvēka D. reproducē šās D. apgūtās
priekšmeta puses gan reāli, reprodu-

cējot pašu šo priekšmetu, gan ideāli,
reproducējot īpašības, kuras piemīt
citam priekšmetam, kas reprezentējas
pirmā priekšmeta zīmes funkcijā: tā

producē ideālo. Tikai no visas kopā

ņemtās D. viedokļa var saprast, kas

ir subjekts, objekts, domāšana un vi-

sas dialektikas kategorijas vispār. Kā
teorētiskā D., tā arī priekšmeta reālas

pārveidošanas materiāli tehniskais

process ir tikai ar relatīvu patstāvību

apveltīti momenti vienotajā darbībā

kā sistēmā, kurā reāli pārveidojošais
process nosaka ideāli pārveidojošo
procesu. Sai sakarībā teorētiskā D. ir

sociāli radošs process, kas vērsts uz

cilvēces kultūras pasaules pārveido-
šanu. Taču darba dalīšanas apstākļos
rodas ilūzijas, ka «tīri praktiskās» un

«tīri teorētiskās» funkcijas pašas par
sevi ir D. Vienīgi komunisma apstāk-
ļos D. ikvienam kļūst par harmonisku

82 DarbībaDarbība



pašdarbību, par dzīves mērķi un vaja-
dzību (Komunistiskais darbs). Priekš-

metiskas D. filozofiskajai kategorijai
ir svarīga pasaules uzskata un meto-

doloģiska nozīme visās sociālajās zi-

nātnēs, it īpaši socioloģijā, psiholoģijā,
pedagoģijā utt. 2. Psiholoģijā — jē-

dziens, kas raksturo indivīda funkciju
tā mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli.
Psihiskā D. ir dzīvās sistēmas un ap-

kārtējās vides specifisks savstarpējs
sakars, kas pastarpina, regulē un kon-

trolē organisma un vides savstarpējās
attiecības, vispirmām kārtām — vielu

maiņu. Psihiskās D. stimuls ir vaja-
dzība un tās mērķis — šās vajadzības
apmierināšana, kas notiek ar rīcības

aktu sistēmas palīdzību, pateicoties
psihei; reizē ar to psihiskā D. ir arī

psihes rašanās svarīgākais nosacījums
un tās attīstības virzītājspēks. Izšķir

psihiskās D. elementāro un augstāko
formu. Pirmā no tām raksturīga dzīv-

niekiem; tās būtība ir organisma in-

stinktīvā (Instinkts) pielāgošanās ap-

kārtējai videi. Otrā psihiskās D. for-

ma, attīstīdamās no pirmās un to pār-
veidodama, piemīt tikai cilvēkam. Šās

augstākās D. formas specifiska īpat-
nība ir apkārtējās vides apzināta pār-
veidošana. Cilvēka- D-ai ir sabiedrisks

raksturs, un to nosaka sabiedriskās

dzīves apstākļi. Attīstības gaitā cil-

vēka psihiskā D. diferencējas ārējā un

iekšējā darbībā. Arējā D. sastāv no

specifiskām operācijām ar reāliem

priekšmetiem, un cilvēks to realizē ar

roku, kāju un pirkstu kustību palī-
dzību. lekšējā D. noris ar «prāta dar-

bības» palīdzību, kurā cilvēks operē
nevis ar reāliem priekšmetiem, izdarot

reālas kustības, bet izmanto šim no-

lūkam to dinamiskos smadzeņu mode-

ļus. lekšējā D. plāno ārējo, rodas uz

ārējās D. pamata un realizējas ar tās

palīdzību. Darba dalīšanas rezultātā

cilvēka D. sadalās praktiskajā un teo-

rētiskajā formā. Atkarībā no cilvēka

un sab-bas vajadzību daudzveidības

rodas daudzi konkrēti cilvēka D. veidi;
katrs no tiem parasti ietver sevī gan

ārējās, gan iekšējās, gan praktiskās,
gan arī teorētiskās D. elementus.

Darbs — tas «ir vispirms process,

kas notiek starp cilvēku un dabu, pro-

cess, kurā cilvēks pats ar savu dar-

bību ir vidutājs, regulē un kontrolē
vielu maiņu starp sevi un dabu»

(K. Markss, Kapitāls, l.sēj., 170. lpp.).
ledarbodamies uz apkārtējo dabu, cil-

vēks maina gan to, gan arī sevi.

Mainīdams dabu, cilvēks realizē savu

apzinīgo mērķi, pielāgo dabas priekš-

metus savām vajadzībām. D. procesā
ir trīs momenti: 1) cilvēka mērķtie-

cīga darbība jeb pats D., 2) D. priekš-
mets un 3) ražošanas rīki, ar kuriem

cilvēks iedarbojas uz šo priekšmetu.
D. ir pirmais un galv. cilvēku eksis-

tēšanas nosacījums. Tas ne tikai dod

cilvēkam nepieciešamos dzīves līdzek-

ļus, — D. radījis pašu cilvēku. Ar D.

cilvēks izdalījies no dzīvnieku pasau-

les. Cilvēka viena būtiska atšķirība no

dzīvnieka ir tāda, ka dzīvnieks lieto

gatavus dabas produktus, bet cilvēks

ar D. liek dabai kalpot saviem mēr-

ķiem, maina to, pakļauj savām vaja-
dzībām. Dažādās sabiedriski ekonomis-

kajās formācijās D. parādās dažādās

formās, kas rāda laikmeta sabiedrisko

attiecību attīstību. Pirmatnējās kopie-

nas iekārtā pastāvēja, gan primitīvā
formā, kopīgs, kolektīvs D. un ražo-

šanas līdzekļu, tāpat arī darba rezul-

tātu kopīgs īpašums. Šeit neeksplua-

tēja cita darbu. Visās turpmākajās
antagonistisku šķiru sabiedriski eko-

nomiskajās formācijās cilvēka D-u ne-

žēlīgi ekspluatēja: verga darbu —

verdzības iekārtā, dzimtcilvēka — feo-
dālismā. Kulmināciju D. ekspluatācija

sasniedz kapitālismā. D. kapitālisma

apstākļos kropļo cilvēku garīgi_ un

fiziski. Tikai sociālistiskā revolūcija

atbrīvo strādnieku no ekspluatācijas.
Tikai sociālisma apstākļos un it īpaši
komunismā D. iegūst savu īsto jēgu —

kalpot ne tikai par eksistences līdzekli,
bet kļūt arī par radošas iedvesmas

un baudas avotu (Komunistiskais
darbs, Garīgais un fiziskais darbs,

Sociālisms un komunisms).
Darvins Čārlzs Roberts (1809—

82) — angļu dabas pētnieks, orga-

niskās pasaules vēsturiskās attīstības
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teorijas pamatlicējs. Mācījies Kembri-

džas universitātē. Vispārinādams sava

laika bioloģijas un lauksaimniecības

prakses atzinumus, kā arī joti plašo
faktu materiālu, ko bija savācis ce-

ļojumā ap zemeslodi (1831—36), D.

nāca pie slēdziena par dzīvās dabas

evolūciju. 1859. g. publicētajā darbā

«Sugu izcelšanās dabiskās izlases ceļā

jeb pielāgotāko formu saglabāšanās

cīņā par dzīvību» izklāstīja evolūcijas

teorijas pamatatzinumus. 1868. g. grā-
matā «Pieradinātie dzīvnieki un kulti-

vējamie augi» D. izskaidroja mājas
dzīvnieku un kultūraugu rašanos māk-

slīgās izlases ceļā. Darbā «Cilvēka iz-

celšanās un dzimumatlase» (1871)
dabzinātniski izskaidroja cilvēka iz-

celšanos no senčiem — dzīvniekiem.

Taču sociālos cēloņus, kas lika cilvē-

kam pacelties pāri dzīvnieku pasau-

lei, — darba, artikulētās runas, pirmat-

nējā bara, sabiedriskās apziņas lomu—

atklāja vēlāk Engelss. Savā pasaules
uzskatā D. bija dabzinātnisks mate-

riālists, stihisks dialektiķis, ateists, bet

ar buržuāziskas aprobežotības iezī-

mēm. Viņa darbiem bija svarīga no-

zīme zinātniskās bioloģijas izveido-

šanā, cīņā pret ideālismu, teoloģiju

un metafiziku, un tie sekmēja dabas

zinātņu pārkārtošanu dialektiskā ma-

teriālisma virzienā.

Daudzvērtīgā loģika — formālās lo-

ģikas sistēma, kuras izteikumi inter-

pretācijā pieņem vairāk par divām pa-
tiesuma vērtībām (tikai divu vērtību

gadījumā — «patiess» vai «aplams» —

ir klasiskā divvērtīgā loģika), bet vis-

pārīgajā gadījumā — jebkuru galīgu
vai bezgalīgu vērtību kopu. Pirmo

reizi tādas sistēmas — trīsvērtīgo iz-

teikumu loģiku un n-vērtīgo izteikumu

loģiku izveidoja J. Lukasevičs (1920)
un E. Posts (1921). Pašlaik ir daudz

D. 1. sistēmu un tiek izstrādāta tādu

sistēmu vispārīgā teorija. D. 1. sis-

tēmu izveidošanas mērķis ir atrisināt

dažādus konkrētus zinātnisko pētījumu
uzdevumus, tiklab vispārloģiskus, kā

arī speciāli zinātniskus. Tā, piem.,
J. Lukaseviča trīsvērtīgo un četrvēr-

tīgo izteikumu loģika konstruēta, lai

izveidotu modālo loģiku, D. Bočvara

trīsvērtīgie rēķini — lai atrisinātu kla-

siskās matemātiskās loģikas paradok-
sus. Jāatzīmē arī mēģinājumi D. 1. iz-

mantot kvantu mehānikas pamatoju-
mos (G. Birkhofa, Dž. Neimaņa,.
H. Reihenbaha darbi) un releju shēmu

teorijā (V. Sestakova, G. Moisila v. c.

darbi).
Davidovs Ivans (1794—1863) — kr.

filozofs ideālists un filologs, beidzis

Maskavas univ. (1812), kurā 1822.—

47. g. darbojās kā profesors. Savas

darbības agrīnajā periodā eklektiski

savienoja dažādas filozofiskas ide-

jas — sensuālismu un Sellinga ideā-

lismu, kas atspoguļojās viņa «Loģikas
elementārajos pamatos ...» (1819—20);
Sellinga ideālisma garā ieturēta bija
arī viņa «levadruna par filozofijas kā

zinātnes iespējamību» (1826). Vēlāk

D. kļuva par «oficiālā tautiskuma»

reakcionārās ideoloģijas piekritēju un

pievērsās literatūras zinātnes, filolo-

ģijas un estētikas problēmām. Rakstā
«Vai pie mums iespējama vāciska filo-

zofija» (1841) D. kritizēja Hēgeļa
filozofiju no labējām pozīcijām un

slavofilu garā interpretēja ideju, ka

kr. filozofijas attīstībai piemīt nacio-

nāli savdabīgs raksturs.

Dedukcija (lat. deductio — izve-

šana) — viens no spriešanas (slē-
dzienu darināšanas) pamatveidiem un

pētīšanas metodēm. Vārda plašākā no-

zīmē par D. sauc jebkuru secināšanu

vispār, specifiskākā un visvairāk lie-

totā nozīmē — apgalvojuma (secinā-

juma) pilnīgi drošu pierādīšanu vai

izvešanu, izejot no viena vai vairā-

kiem citiem apgalvojumiem (premi-

sām) un pamatojoties uz loģikas liku-

miem. Deduktīvajā izvedumā secinā-

jumi apslēptā veidā ietilpst premisās
un tie jādabū no premisām, lietojot lo-

ģiskās analīzes metodes. Mūsd. D. jē-
dziens ir tālejošs vispārinājums Aris-

toteļa interpretācijai, ko viņš deva

D-ai kā pārejai no vispārīgā uz at-

sevišķo, un liecina par šā jēdziena

vienpusību.
Dedukcijas teorēma—viena no sva-

rīgākajām metaloģikas teorēmām. Tā
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ir šāda: ja izteikumu B izved no kā-

das premisu kopas, pieņemot, ka spēkā
ir arī premisa A, tad bez šā pieņē-

muma (ka spēkā A) no dotās pre-

misu kopas izved: «Ja A, tad B.» D. t.

lieto daudzās svarīgās loģikas sistē-

mās: klasiskajos un konstruktīvajos
izteikumu un predikātu rēķinos, for-

mālajā aritmētikā utt. (Tai pašā laikā,

piem., dažās modālās loģikas sistēmās

D. t. nav lietojama.) D. t. plaši lieto

arī neformalizētajos spriedumos.
Deduktīvā metode — zinātnisku teo-

riju izveidošanas paņēmiens, kura

specifiskā īpatnība ir deduktīvā izve-

duma tehnikas lietošana (Dedukcija).
Filozofijā tika mēģināts novilkt krasu

robežu starp D. m. v. c. metodēm

(piem., induktīvo), iztulkot deduktīvos

slēdzienus par aprioriem un pārspīlēt
dedukcijas lomu zinātnē. īstenībā de-

dukcija un indukcija ir nesaraujami
saistītas, un deduktīvā domu gaita ir

gadsimtiem ilgas cilvēka praktiskās
izziņas darbības rezultāts. D. m. ir
viena no iespējamām zinātnes atzi-

numu konstrukcijas metodēm. To pa-
rasti lieto tad, kad sakrāts un teorē-

tiski izskaidrots empīriskais materiāls,
lai šo materiālu sistematizētu, stingrāk
un konsekventāk izvestu no tā visus

secinājumus utt. Tādējādi tiek iegūtas
arī jaunas zināšanas, — piem., kā
deduktīvi konstruētas teorijas iespē-
jamo interpretāciju kopums. Deduk-

tīvo sistēmu (teoriju) vispārīgā orga-
nizācijas shēma ietver 1) izejas bāzi,
t. i., izejas terminu un apgalvojumu
kopumu; 2) lietojamos loģikas līdzek-

ļus (izvešanas un definēšanas liku-

mus); 3) izvedamo apgalvojumu (tei-

kumu) kopumu, ko dabū no (1), iz-

mantojot (2). Pētījot tādas teorijas,
tiek analizētas attiecības starp to at-

sevišķajām sastāvdaļām, kas abstra-

hētas no zināšanu ģenēzes un attīstī-

bas. Tāpēc ir mērķtiecīgi tās aplūkot
kā savdabīgas formalizētas valodas,
kuras var analizēt no sintaktiskā vie-

dokļa (kad pētī attiecību starp valodā

ietilpstošajām zīmēm un izteiksmēm,

neievērojot to nozīmi ārpus valodas)
vai no semantiskā viedokļa (kad sis-

tēmas zīmju un izteiksmju savstarpē-
jās attiecības aplūko atkarībā no to

nozīmes). Deduktīvās sistēmas iedalās

aksiomātiskās (Aksiomātiskā metode)
un konstruktīvās (Konstruktīvā (ģenē-
tiskā) metode). Kad D. m. izmantota

uz pieredzi un eksperimentu dibinātās

zināšanās, tā parādās kā hipotētiski
deduktīvā metode. Zinātnes atzinumu

konstruēšanas deduktīvo paņēmienu
sāka analizēt jau antīkajā filozofijā
(Aristotelis, Eiklīds, stoiķi), un šai

analīzei svarīga vieta ierādīta jauno
laiku filozofijā (Dekarts, Paskāls, Spi-
noza, Leibnics v. c), taču zināšanu

deduktīvās organizēšanas principi pil-
nīgi un precīzi tika formulēti vienīgi
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, plaši
izmantojot matemātiskās loģikas
līdzekļus. Līdz pat 19. gs. beigām
D. m. tika lietota gandrīz vienīgi ma-

temātikā. 20. gs. deduktīvās (it īpaši
aksiomātiskās) konstruēšanas mēģinā-
jumi plaši izplatījās daudzās nemate-

mātiskās disciplīnās — atsevišķās
fizikas, bioloģijas, lingvistikas, socio-

loģijas v. c. nozarēs.

Definēšana (definīcija) — loģisks
paņēmiens, kas ļauj atšķirt, sameklēt,
konstruēt kādu objektu, formulēt zi-

nātnē jaunieviešama termina nozīmi

vai precizēt jau esoša termina no-

zīmi. D. formu daudzveidību nosaka

definējamais priekšmets, D. uzdevums,

loģiskā struktūra v. tml. Ar reālu D.

palīdzību priekšmeti tiek izdalīti pēc
to specifiskā raksturojuma (īpašībām

un attiecībām). Bieži sastopamas D. ar

ģints un sugas raksturīgo pazīmi

(piem., «Skābeklis ir elements (ģints),
kura atomsvars ir

_

16 (sugas pa-

zīme)»). Ar nominālo D. palīdzību
zinātnē tiek ieviesti jauni termini kā

saīsinājumi sarežģītākām izteiksmēm,

paskaidrota jaunieviešamā termina no-

zīme v. tml. Semantiskajās D. definē-

jamais jēdziens ir kāda valodas iz-

teiksme, bet definējošais jēdziens —

kāds priekšmets (piem., «Vārds «piec-
stūris» apzīmē daudzstūri ar piecām
malām»). Sintaktiskās D. definējamo-

priekšmetu atšķir no citiem priekšme-
tiem likumi, pēc kādiem operē ar to„
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ti lietošanas paņēmieni un mērķis

(piem., šaha spēles figūras definē, no-

rādot to sākuma stāvokli uz šaha gal-
diņa un figūru gājienu likumus). Ģe-
nētiskās D-ās definējamais priekšmets
tiek izdalīts, norādot tā veidošanas,
rašanās un konstruēšanas paņēmienu

(piem., «Riņķa līnija ir noslēgta
līkne, ko veido taisnes nogrieznis,
rotējot plaknē ap nekustīgu punktu»).
D-ām ir liela nozīme zinātnē; tās ir

jebkuras zinātniskas teorijas būtiska

sastāvdaļa. Ar D. palīdzību zinātnē

tiek ieviesti jauni jēdzieni, fiksēti ilg-
stošu zinātnisku pētījumu rezultāti,
vienkāršoti sarežģīti zinātnē sastopami
apraksti v. tml. Reizē ar to atsevišķi
aplūkotu D. nozīme ir ierobežota, jo
tās nespēj aptvert parādību vispusīgos
sakarus visā to attīstībā. (Operacio-
nālās definīcijas, Induktīvās definīci-
jas.)

Deisms (lat. deus — dievs) — mā-

cība, kas atzīst, ka eksistē dievs kā

bezpersonisks pasaules pirmcēlonis.
No D. viedokļa, pasaule pēc radīšanas

atstāta savu pašas likumu darbības

varā. D. radās Anglijā. Tā ciltstēvs

ir H. Cerberijs (1583—1648). Valdot

feodālās baznīcas pasaules uzskatam,
D. nereti bija maskēta ateisma forma,
materiālistiem ērts un viegls paņē-

miens, kā tikt vaļā no reliģijas. D.

pārstāvji Francijā bija Voltērs un

Ruso, Anglijā — Loks, Ņūtons, To-

lands un filozofs un morālists Seftsbe-

rijs, Krievijā — A. Radiščevs, I. Pņins,
I. Jertovs v. c. D. savos nolūkos iz-

mantoja arī ideālisti (Leibnics, Jūms)
un duālisti. Mūsd. D. ir maskēta tiek-

sme attaisnot reliģiju.
Dekabristi

— kr. revolucionārie

muižnieki, kas 1825. g. decembrī orga-
nizēja sacelšanos pret patvaldību un

dzimtbūšanu. Runājot par atbrīvoša-

nās kustības muižniecisko posmu Krie-

vijā, Ļeņins par tās visizcilākajiem
pārstāvjiem nosauca D. un Hercenu.

D. izveidoja slepenas organizācijas
(«Ziemeļu biedrība», 1821; «Dienvidu

biedrība», 1821; «Apvienoto slāvu

biedrība», 1823), bet dekabristu ietek-

me izplatījās ārpus šo organizāciju

ietvariem, aptverot kr. sab-bas progre-
sīvos slāņus. D-u bruņoto sacelšanos

apspieda. Kustības izcilākos organizē-
tājus un ideologus (P. Pesteli, K. Ri-

jejevu, S. Muravjovu-Apustuli, P. Ka-
hovski un M. Bestuževu-Rjuminu) so-

dīja ar nāvi, bet vairāk nekā 100 cil-

vēkus notiesāja katorgā. D. kustība

atspoguļoja tautas masu nemieru, ku-

ras cīnījās pret feodālo iekārtu. D. iz-

virzīja sev uzdevumu iznīcināt pat-
valdību, likvidēt beztiesību un dzimt-

būšanu, nodibināt demokrātiskas brī-

vības. D. muižnieciskā ierobežotība iz-

paudās bailēs no tautas revolūcijas,
svārstīgajā taktikā sacelšanās laikā.

Ļeņins atzīmēja, ka D. stāvēja ārkār-

tīgi tālu no tautas. Krievijas valsts

nākamās iekārtas plānus D. izklāstī-

juši galvenokārt Pesteļa darbā «Krie-
vu taisnība», N. Muravjova uzrakstī-

tajā «Konstitūcijas projektā», «Apvie-
noto slāvu noteikumos» v. c. dokumen-

tos. Daudzi D. (Pestelis, Rijejevs
v. c.) centās pamatot nepieciešamību
nodibināt republiku. D. vidū bija arī

konstitucionālās monarhijas piekritēji

(N. Turgeņevs, G. Bateņkovs v. c);
tas izpaudās N. Muravjova konstitū-

cijā. Ļeņins atzīmēja republikānisko
tradīciju, ko D. nodibināja kr. progre-
sīvajā sabiedriskajā domā. D. projekti
un idejas pauda kustības buržuāzisko

virzienu. Par filozofijas uzdevumu D.

uzskatīja «patiesības meklēšanu», sa-

prāta apgaismošanu un attīrīšanu no

aizspriedumiem, dzimtenes mīlestības

un humānisma ieaudzināšanu cilvēkā.

D. uzskatu veidošanās procesā galv.
loma bija Lomonosova un Radiščeva

materiālismam, kā arī fr. materiālis-

tiskās filozofijas idejām. D. cīnījās

pret dzimtbūšanas ideoloģiju, pret re-

liģiju, misticismu un ideālismu. D.

vidū materiālisti bija I. Jakuškins,
N. Krjukovs, P. Borisovs, I. Gorba-

čevskis, V. Rajevskis v. c. Viņu ma-

teriālisms balstījās uz dabas zinātnēm.

Tā, piem., Jakuškins darbā «Kas ir

dzīve?» rakstīja, ka dabas priekšmeti
eksistē objektīvi, matērija sastāv no

atomiem («vienībām»), kas atrodas

mūžīgā kustībā un piepilda bezgalīgo
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telpu." Atomu savienošanās rezultātā

izveidojušies pasaules ķermeņi. Mate-

riālā pasaule, pēc D. domām, pakļauta

«negrozāmiem» likumiem. Galv. no

tiem — cēlonības likums. Matērija,

pēc Jakuškina domām, rada dzīvās

būtnes, kuru attīstības kalngals ir cil-

vēks, kas principiāli atšķiras no dzīv-

niekiem ar savu spēju domāt. Doma

ir materiālas vielas — smadzeņu se-

višķa īpašība. D. materiālisti domā-

šanu nereducēja uz matēriju, viņi uz-

svēra tās specifiku, bet nesaprata tās

sociālo dabu. Atzīdami, ka pasaule ir

izzināma, D. atzīmēja divus izzināša-

nas veidus: pieredzi (jeb sajūtas) un

saprātu. Sajūtas priekšmetu iedarbības

rezultātā rada priekšstatus, bet sa-

prāts atklāj parādību kopību, sakarību

un pasaules likumus. Zināšanu parei-
zību pārbauda, saskaņojot jaunos jē-
dzienus ar vecajiem un likvidējot pret-
runas starp tiem. D. materiālisti kri-

tizēja Dekarta duālismu un vācu ideā-

listisko filozofiju, cīnījās pret ideālis-

ma piekritējiem kustības dalībnieku

vidū (J. Oboļenski, V. Kihelbekeru,
M. Luņinu v. c). Materiālistiskā filo-

zofija un dabas zinātnes palīdzēja da-

žiem D. nonākt līdz ateismam. Reli-

ģijas saknes D. saskatīja apspiesto
cilvēku tieksmē savu smago stāvokli

padarīt ciešamāku ar cerību uz labāku

dzīvi viņsaulē. D. idejas savam lai-

kam bija progresīvas, lai gan tām pie-
mita metafizikas un kontemplatīvisma
elementi. Būdami ideālisti sabiedrisko

parādību izskaidrošanā, D. galveno
nozīmi sab-bas dzīvē piešķīra izglītī-
bai. Daudzi D. bija dabisko tiesību

un sabiedriskā Ilguma teorijas piekri-

tēji. D. kustība stipri ietekmēja kr. re-

volucionāru otrās paaudzes — revo-

lucionāro demokrātu veidošanos.

Dekarts Renē, lat. rakstībā — Kar-
tēzijs (1596—1650) — fr. filozofs, ma-

temātiķis, fiziķis, fiziologs. Mācījās
La Flešas jezuītu kolēģijā. Pēc die-

nesta armijā pārcēlās uz dzīvi Nīder-

landē — tolaik attīstītā kapitālistiskā

zemē, kur 20 gadus vientulīgi pava-

dīja zinātniskās un filozofiskās no-

darbībās. Nīderlandiešu teologu va-

jāts, bija spiests izceļot uz Zviedriju
(1649), kur arī nomira. D. filozofija
ir saistīta ar viņa matemātiku, kosmo-

goniju un fiziku. Matemātikā D. ir

viens no analītiskās ģeometrijas pa-
matlicējiem. Mehānikā viņš norādīja
uz kustības un miera stāvokļa relati-

vitāti, formulēja darbības un pretdar-
bības vispārīgo likumu, kā arī likumu,

saskaņā ar kuru, diviem neelastīgiem
ķermeņiem atsitoties vienam pret otru,

saglabājas viss kustības daudzums.

Kosmogonijā viņš risināja tā laika

zinātnē jauno ideju par Saules sistē-

mas dabisko attīstību; par kosmiskās

matērijas kustības galv. formu, kas

nosaka pasaules uzbūvi un debess

ķermeņu izcelšanos, viņš uzskatīja šās

matērijas daļiņu turbulento kustību. Šī

hipotēze veicināja dabas dialektiskās

izpratnes vēlākos panākumus, kaut

gan D. pats attīstību vēl saprata me-

hānistiski. Atkarībā no D. pētījumiem

matemātikā un fizikā izveidojās viņa
mācība par matēriju jeb par ķerme-
nisku substanci. D. identificēja matē-

riju ar izplatību jeb ar telpu: tikai

izplatība nav atkarīga no subjektivi-
tātes un ir ķermeniskas substances

nepieciešamo īpašību nosacīta. D. ma-

teriālistiskajā fizikā tomēr iespiežas
duālisms: kustības vispārējais cēlonis,

saka D., ir dievs; dievs radījis matē-

riju līdz ar kustību un miera stāvokli

un saglabā matērijā vienu un to pašu
kustības un miera stāvokļa daudzumu.

Duālistiska ir ari D. mācība par cil-

vēku: cilvēkā nedzīvais ķermeniskais

mehānisms, kam nav dvēseles, pēc D.

uzskatiem, reāli saistīts ar domājošu

un ar gribu apveltītu dvēseli. Ķerme-
nis un no tā atšķirīgā dvēsele, pēc
D. domām, sadarbojas ar īpaša or-

gāna — t.. s. čiekurveida dziedzera

palīdzību. Fizioloģijā D. izstrādāja
kustību reakciju shēmu, kura ir viens

no pirmajiem zinātniskajiem refleksa

akta aprakstiem. Tomēr D. materiālis-

tiskā fizioloģija bija pretrunīgi sais-

tīta ar mācību par dvēseles nemate-

rialitāti: atšķirībā no ķermeņa, kura

būtība ir izplatība, dvēseles būtība

esot domāšana. Dzīvniekus D. uz-
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skatīja tikai par komplicētiem automā-

tiem, kam nav dvēseles un kas ne-

spēj domāt. Līdz ar F. Bekonu par
zināšanu galveno uzdevumu D. uzska-

tīja cilvēka kundzību pār dabas spē-
kiem, tehnisku līdzekļu atklāšanu un

izgudrošanu, cēloņu un darbības izzi-

nāšanu un cilvēka dabas pilnveido-
šanu. Lai sasniegtu šo mērķi, D. at-

zina par nepieciešamu iepriekš apšau-
bīt visa esošā pastāvēšanu. Šīs šau-

bas nav pārliecība, ka viss esošais ir

neizzināms, bet tikai paņēmiens abso-

lūti droša izziņas principa atrašanai.

Par šādu principu D. uzskatīja tēzi

«es domāju, tātad es esmu». Pama-

tojoties uz šo tēzi, D. mēģināja atva-

sināt arī dieva pastāvēšanu un pēc
tam pārliecību par ārpasaules reali-

tāti. Mācībā par izziņu D. lika pama-

tus racionālismam, kas izveidojās,
"vienpusīgi izprotot matemātisko zinā-

šanu loģisko raksturu. Tā kā matemā-

tisko zināšanu vispārīgais un nepie-
ciešamais raksturs D-am šķita izrietam

no paša prāta dabas, tad izziņas pro-
cesā D. sevišķi lielu lomu ierādīja
dedukcijai, kas balstās uz pilnīgi dro-

šām intuitīvi aptveramām aksiomām.

D. mācība par pašapzināšanās tiešo

drošumu un par iedzimtajām idejām

(pie tām viņš pieskaitīja dieva, kā

arī garīgās un ķermeniskās substan-

ces ideju) ietekmēja vēlāko ideālismu,
un materiālisma pārstāvji to kritizēja.
Turpretim ar savu pamatos materiā-

listisko mācību par dabu, ar dabas

attīstības teoriju, materiālistisko fizio-

loģiju un teoloģijai naidīgo mehānis-

tisko metodi D. ietekmēja jauno laiku

materiālistiskā pasaules uzskata izvei-

došanos. Galv. darbi: «Traktāts par
metodi» (1637), «Filozofijas pamati»
(1644).

Dembovskis Edvards (1822—46) —

polu filozofs, revolucionāri demokrā-

tiskās grupas vadītājs Krakovas revo-

lūcijā 1846. g. «Komunistiskās parti-

jas manifestā» Markss un Engelss par

D. grupu rakstīja kā par partiju, kura

agrāro revolūciju uzskata par Polijas
nacionālās atbrīvošanās priekšnotei-
kumu un kuras cīņu komunisti at-

balsta. Runā par Polijas jautājumu

(1848) Engelss atzīmēja D. grupas
«gandrīz proletārisko drosmi». Filozo-

fijā D. turpināja 18. gs. beigu poju
materiālistu H. Kolontaja un S. Sta-

šica labākās tradīcijas. Pārvarot Hē-

geļa ideālismu un kritizējot fr. ap-

gaismotāju metafizisko materiālismu,
D. prasīja izveidot «jaunrades filozo-

fiju» jeb «nākotnes filozofiju», kas

būtu cieši saistīta ar dzīves praksi
un izteiktu «vienkāršās tautas» inte-

reses. Pēc viņa uzskatiem, dialektikai

jāpamato ideja, ka zemniekiem jāno-
krata muižnieku jūgs un jānodibina
komunistiska iekārta. No šīm pozīci-

jām D. kritizēja Hēgeja dialektiku par
«samierināšanos ar pastāvošo ļaunu-

mu», par mēģinājumu jaunajam likt

kalpot vecajam. D. bija ateists un at-

maskoja reliģiju un katoļu baznīcu kā

feodālās reakcijas ieroci. Uzskatos par
sab-bu D. palika ideālists; viņš no-

raidīja Feierbaha naturālismu un par
vēstures virzošo spēku uzskatīja cil-

vēka saprātu. D. apsveica Engelsa
darbu «Sellings un atklāsme». D. ir

viens no revolucionārā demokrātisma

estētikas pamatlicējiem Polijā, «tīrās

mākslas» teorijas pretinieks, izstrādāja
revolucionārā romantisma garā «tau-

tiskuma» un «cildenā» kategoriju.
Galv. filozofiskie darbi: «Dažas do-

mas par eklektismu» (1843), «Jaun-

rade kā po]u filozofijai piemītošs prin-

cips» (1843), «Domas par filozofijas
nākamību» (1845).

Demiurgs (gr. dēmiurgos — meis-

tars, amatnieks; pārnestā nozīmē —

radītājs) — Platona ideālistiskajā
filozofijā un neoplatoniķu mistikā pa-
saules, Visuma radītājs; viens no die-

vības apzīmējumiem.
Demogrāfija (gr. dēmos — tauta,

grapho — rakstu; tautu aprakstī-

šana) — zinātne par ledzīvotājiem.
D. pētī iedzīvotāju sastāvu un tā iz-

maiņas gan visumā, gan arī atseviš-

ķās grupās, raksturojot tās kvantita-

tīvi un kvalitatīvi. Tā pētī iedzīvotāju
skaitu, ģeogrāfisko izvietojumu un sa-

stāvu pēc šķirām un sabiedrības gru-

pām, nodarbošanās, pēc dzimuma un
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vecuma, tautības, valodas, ģimenes

stāvokļa, kultūras līmeņa utt. Pie tam

centrālo vietu D-ā ieņem iedzīvotāju
atražošanas procesi — dzimstība, mir-

stība, laulību skaits, mūža ilgums, kā

arī iedzīvotāju migrācijas procesi, šos

procesus ietekmējošie faktori un no

tiem izrietošās sekas.

Demokrātija (gr. dēmos — tauta,
kratos — spēks, vara) — viena no

varas formām, ko raksturo oficiāli pa-
sludināts princips par mazākuma pa-

kļaušanos vairākumam un pilsoņu brī-

vības un tiesību vienlīdzības atzīšana.

Buržuāziskā zinātne D. raksturošanā

ierobežojas parasti tikai ar šīm for-

mālajām pazīmēm, ko apskata atrauti

no sab-bas dzīves sociāli ekonomiska-

jiem apstākļiem un faktiskā stāvokļa.
Rezultātā rodas priekšstats par t. s.

«tīro» D., ko aizstāv oportūnisti un

reformisti. Patiesībā jebkura D. kā

sab-bas politiskas organizācijas forma

«galu galā kalpo ražošanai, un to

galu galā nosaka zināmas sabiedrības

ražošanas attiecības» (Ļeņins, 32. sēj.,
59. lpp.). Sakarā ar to jāņem vērā D.

vēsturiskā attīstība, tās tiešā atkarība

no sabiedriski ekonomisko formāciju
maiņas, no šķiru cīņas rakstura un

asuma. Antagonistisku šķiru formāci-

jās D. faktiski pastāv tikai valdošās

šķiras pārstāvjiem. Tā, piem., buržuā-

ziskajā sab-bā D. ir buržuāzijas šķi-
ras kundzības forma. Salīdzinājumā ar

feodālo iekārtu buržuāziskā D. bija
vēsturiski progresīvs posms sab-bas
attīstībā. Līdz zināmam laikam bur-

žuāzija ir ieinteresēta, lai pastāvētu
D. kā tās politiskās kundzības līdzek-

lis. Tā izstrādā konstitūciju, izveido

parlamentu v. c. pārstāvniecības iestā-

des, ievieš (masu spiediena dēļ) vis-

pārējas vēlēšanu tiesības un formālas

politiskas brīvības. Tomēr iespējas iz-

mantot visas šīs demokrātiskās tiesī-

bas un iestādes plašām darbaļaužu
masām daždažādi tiek ierobežotas, un

viss buržuāziskās republikas demo-

krātiskais aparāts pielāgots tam, lai

paralizētu masu politisko aktivitāti un

atstumtu darbaļaudis no līdzdalības

politiskajā dzīvē. Formāli pasludinātās

politiskās tiesības ne ar ko netiek,

garantētas, bet pārstāvniecības iestā-

des visbiežāk kalpo valdošās šķiras
politikai. Buržuāzisko D. raksturo par-
lamentārisms, t. i., likumdošanas va-

ras atdalīšana no izpildu varas un

skaidra tendence uz izpildu varas lo-

mas palielināšanu. Imperiālisma laik-

metā buržuāziskajās valstīs notiek pa-
vērsiens no D. uz politisku reakciju,
tāpēc darbaļaužu masu un visu pro-
gresīvo spēku cīņa par D., par demo-

krātiskām tiesībām gūst svarīgu no-

zīmi kā būtisks priekšnosacījums un

posms proletariāta šķiras cīņā par
sab-bas sociālistisku pārkārtošanu. So-

ciālistiskā D. ir D. augstākā forma,,
tā ir patiesa D. tautas vairākumam,,

plašām darbaļaužu masām. Tās eko-

nomiskais pamats ir ražošanas

līdzekļu sabiedriskais īpašums. Sociā-

listiskajās valstīs tiek realizētas pa-

tiesi vispārējas, tiešas, vienlīdzīgas
vēlēšanu tiesības (aizklāti balsojot).
Visi pilsoņi neatkarīgi no dzimuma,,

tautības, rases bauda vienlīdzīgas tie-

sības politiskajā, ekonomiskajā un kul-

tūras dzīvē, piedalās valsts pārvaldī-
šanā. Sociālistiskās D. sistēmā sva-

rīgu vietu ieņem tautas kontroles or-

gāni, kuru darbā piedalās miljoniem

darbaļaužu. Sociālistiskā D. likumdo-

šanas kārtībā nodrošina pilsoņu tiesī-

bas ar materiālām garantijām. Tā,,

piem., sociālistiskajā sab-bā tiesība uz

darbu tiek ne vien deklarēta, bet arī

likumdošanas ceļā fiksēta un reāli

nodrošināta, likvidējot ekspluatāciju,,
bezdarbu, krīzes ražošanas attīstībā

utt. Ar to sociālistiskais demokrātisms

radikāli atšķiras no buržuāziskās D.

Sociālistiskā demokrātisma turpmākā
attīstība saistīta ar proletariāta dikta-

tūras pārvēršanos par visas tautas

valsti. Sociālistiskās D. vispusīga at-

tīstība komunisma celtniecības gaitā
ar laiku novedīs pie valsts nomaiņas

ar komunistisko sabiedrisko pašpār-
valdi.

«Demokrātiskais sociālisms» —

mūsd. reformisma oficiālā ideoloģija,
kas pasludināta Sociālistiskās interna-

cionāles Frankfurtes kongresa (1951)»
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deklarācijā «Demokrātiskā sociālisma

mērķi un uzdevumi» un pretstatīta

marksisma-ļeņinisma ideoloģijai. «D. s.»

teorētiskās saknes nāk no neokanttsma

ar tā sludināto ētisko sociālismu. Pēc

šās koncepcijas, sociālisms nav vēstu-

res dabiskās attīstības likumsakarīgs
produkts, bet tikumisks ideāls, kas

vienādi pieejams visu sab-bas slāņu

pārstāvjiem. Tātad sab-bas sociālistis-

kas pārveidošanas problēma ir galve-
nokārt morāla problēma, problēma par
cilvēku pāraudzināšanu un audzinā-

šanu sociālisma garā. Šķiru cīņa, so-

ciālistiskā revolūcija, proletariāta dik-

tatūra tiek noraidīta. Sociālisms ro-

doties tikai «demokrātiski», t. i., so-

ciālu un it īpaši kultūras un audzinā-

šanas pasākumu summas rezultātā;
tos realizē buržuāziskās valdības bur-

žuāziskās valstīs. Sociālisms pastāvot
kā «demokrātija», t. i., kā visu sociālo

slāņu un grupu, ieskaitot kapitālistus,
harmoniska vienība, šīs reformistiskās

tēzes atspoguļotas Austrijas un VFR
s.-d. partiju, kā arī angļu leiboristu

programmatiskajos dokumentos. Pēc

savas objektīvās jēgas «D. s.» koncep-
cija vērsta uz to, lai iemūžinātu bur-

žuāziskās sab-bas galv. balstus.

Dēmokrits no Abdērām (ap 460—

370 p. m. ē.) — sengr. filozofs mate-

riālists, Leikipa skolnieks, pirmais en-

ciklopēdiskais grieķu domātājs
(Markss). Ļeņins uzskatīja D. par vis-

spilgtāko materiālisma paudēju sena-

jos laikos. D. ir viens no atomisma

nodibinātājiem. Viņš atzina divus

pirmsākumus: atomus un tukšumu. Pie

tam atomi, t. i., matērijas nedalāmās

daļiņas, ir nemainīgi; tie ir mūžīgi,
atrodas pastāvīgā kustībā un cits no

cita atšķiras tikai formas, lieluma,
stāvokļa un izkārtojuma ziņā. Citas

īpašības, piem., skaņa, krāsa, garša
utt., atomiem nepiemīt un pastāv tikai

nosacīti, «neizrietot no pašu lietu da-

bas». Šajā uzskatā iedīglī jau sasto-

pama mācība par lietu primārajām un

sekundārajām īpašībām. Atomiem sa-

vienojoties, veidojas ķermeņi; atomiem

sairstot, ķermeņi iet bojā. Bezgalīgi
daudz atomu mūžīgi kustas bezgalīgā

tukšumā; pārvietojoties dažādos vir-

zienos, tie dažreiz saduras cits ar citu,

izveidojot atomu virpuļus. Tā rodas

bezgalīgi daudz «topošu un mirstošu»

pasauļu, kuras nav radījis dievs, bet

kuras rodas un iznīkst dabiski, ne-

pieciešamības rezultātā. Identificējot
cēlonību un nepieciešamību, D. nolie-

dza nejaušību un uzskatīja to par
nezināšanas rezultātu. Izziņas teorijā
viņš balstās uz pieņēmumu, ka no

ķermeņiem izplūst, atdalās smalki

lietu apvalki («veidoli» — tēli), kas

iedarbojas uz sajūtu orgāniem. Jutek-

liskā uztvere ir izziņas galv. avots,
taču tā dod tikai «tumšas» zināšanas

par priekšmetiem; pāri šīm zināšanām

stāv citas, «gaišas», smalkākas zinā-

šanas, tādas zināšanas, ko iegūst ar

prāta palīdzību un kas noved pie pa-
saules būtības — atomu un tukšu-

ma — izzināšanas. Ar šo mācību D.

izvirzīja problēmu par sajūtu un sa-

prāta attiecību izziņā. Pēc saviem po-

litiskajiem uzskatiem D. bija antīkās

demokrātijas pārstāvis, vergturu aris-

tokrātijas pretinieks. D. materiālisma

turpinātāji bija Epikūrs un Lukrēcijs
Kārs.

Dc Morgans Augusts (1806—71) —

angļu matemātiķis un loģiķis. Sarak-

stījis vairākus darbus loģikā, kuros

izteikta ideja par matemātisko metožu

lietošanu šai nozarē un parādīti pir-
mie šādas lietošanas rezultāti. Mūsd.

matemātiskajā loģikā Dc M. vārdā

nosaukti šādi fundamentāli loģikas
algebras likumi: konjunkcijas negācija
ir ekvivalenta negāciju disjunkcijai;
disjunkcijas negācija ir ekvivalenta

negāciju konjunkcijai (1847).
Denotāts un designāts — sk. Vārds.

Deontoloģija (gr. deon — pienā-

kums) — ētikas teorijas nozare, kurā

tiek aplūkotas problēmas, kas saistītas

ar pienākumu, morālām prasībām un

normatīviem un vispār ar nepieciešamo
rīcību kā morālei specifisku sociālās ne-

pieciešamības izpausmes formu. Ter-

minu ieviesis Bentams, kas ar to apzīmē
mācību par morāli vispār. Vēlāk D.

sāka šķirt no ētiskās aksioloģljas —

labā un ļaunā, vispārīgo morālo
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vērtību teorijas. Nepieciešamā rīcība

(kaut kas ir jārealizē vai ir realizēts),
kurā morāle pauž sociālo likumu, to

skaitā sab-bas un cilvēka vajadzību
prasības, gūst dažādas formas indi-

viduālajā pavēlē, vispārīgajā normā,

vispārinātajos uzvedības principos,

morālajā un sabiedriskajā ideālā. Šīs

formas un to savstarpējo attiecību
tieši pētī D. Pretstatā daudzām bur-

žuāziskām teorijām (deontoloģiska-
jam intuttlvismam v. c), kuras atrauj
nepieciešamās rīcības sfēru no vērtī-

bas, marksistiskā ētika tās cieši saista

vienu ar otru, aplūkojot tās kā vie-

nas un tās pašas morālās attiecības

divas puses. Tāpēc tā uzskata D. nevis

par kādu īpašu teorētisku disciplīnu vai

patstāvīgu ētikas sfēru, bet gan tikai

par noteiktu ētikas izpētes jomu, kurai

raksturīgi daži specifiski uzdevumi.

Desņickis Semjons (m. 1789) — kr.

apgaismotājs, jurists, sociologs; stu-

dēja Maskavas un Pēterburgas uni-

versitātēs, pēc tam Glazgovas univ.,
kur aizstāvēja doktora disertāciju
(1767). Pēc atgriešanās Krievijā strā-

dāja par tiesību prof. Maskavas univ.

Viņa darbiem «Par tiešu un ātrāko

jurisprudences iemācīšanās paņēmie-
nu» (1768), «Juridisks traktāts par
laulības sākumu un izcelšanos...»

(1775), «Juridisks traktāts par dažā-

diem priekšstatiem, kādi ir tautām

par īpašumu...» (1781), «Juridisks

traktāts par svētītām, svētām un diev-

ticīgām lietām...» (1772) v. c. bija
liela loma kr. socioloģiskās domas

attīstībā. D. runāja par četrām pakā-

pēm (medniecību, lopkopību, zemko-

pību un «komerciālo stāvokli»), kādās,

pēc viņa domām, notikusi cilvēces at-

tīstība. D. viens no pirmajiem Krie-

vijā izvirzīja tēzi par īpašuma un ģi-
menes («laulības») vēsturisko izcelša-

nos un attīstību. Reliģisko ticējumu
izcelšanās jautājumos D. piekrita
Aņičkova uzskatiem. Negatīvi izturē-

damies pret dzimtbūšanu, izstrādāja
Krievijai «likumdošanas, tiesāšanas

un sodīšanas varas» jaunas organizā-

cijas projektu, ko cara valdība no-

raidīja.

Dešāns Ležē Marī (1716—74) —

fr. filozofs materiālists, benediktiešu

mūks. Viņa galv. darbs «Patiesība jeb
Drošā sistēma» pirmo reizi nāca klajā
kr. tulkojumā (1930). D. filozofiskos

uzskatus raksturo spinozismam tuvu

racionālistisku tendenču savienojums
ar savdabīgām dialektiskām idejām.
Viņa sistēmas pamatjēdziens ir «uni-

versālais veselais» kā visu fizisko ķer-

meņu vienība; tas ir pārjutekliska bū-

tība un pieejams tikai saprātam urr

nevis sajūtām. Apgalvodams, ka dieva

jēdzienu radījuši cilvēki, D. uzskatīja,
ka ateisms var izplatīties tikai šaurā

apgaismotāju lokā.

Determinisms un indeterminisms

(lat. determinare — noteikt) —

1. Pretējas filozofiskas koncepcijas
jautājumā par cēlonības vietu un

lomu. D. ir mācība par visu parādību
vispārīgu, likumsakarīgu sakaru, cē-

lonisku nosacītību. Konsekvents D. at-

zīst cēlonības objektivitāti un tādējādi
atšķiras no pseidodeterministiskām
koncepcijām, kuras vārdos atzīst cēlo-

nības vispārējo raksturu, bet patie-
sībā to ierobežo, noliegdamas tās ob-

jektivitāti (Ķants). I. noliedz cēlonī-

bas vispārējo raksturu (savā galējā
formā noliedz vispār cēlonību). D.

idejas radās jau seno laiku filozofijā
un visspilgtāk izpaudās antīkajā ato-

mismā. D. tika tālāk attīstīts un pa-
matots jauno laiku dabas zinātnēs un

materiālistiskajā filozofijā (F. Bekons,

Galilejs, Dekarts, Ņūtons, Lomono-

sovs, Laplass, Spinoza, 18. gs. fr. ma-

teriālisti). Atbilstoši toreizējam dabas

zinātņu attīstības līmenim šā perioda
D. bija mehānistisks, abstrakts. Tas

izpaudās tādējādi, ka tika absolutizēta

cēlonības forma, raksturojot to ar

stingri dinamiskiem mehānikas liku-

miem, kas izraisīja cēlonības identifi-

cēšanu ar nepieciešamību un nejaušī-
bas objektīvā rakstura noliegšanu.

Visspilgtāk šo viedokli formulēja
Laplass (no tā radies cits mehānis-

tiskā D. nosaukums — Laplasa deter-

minisms), kurš domāja, ka visu Vi-

suma daļiņu koordinātes un impulsi
vienā laika momentā pilnīgi vienno-
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zīmīgi noteic tā stāvokli jebkurā pa-
gātnes vai nākotnes momentā. Tā sa-

prasts, D. noved pie fatālisma,, iegūst
mistisku raksturu un faktiski sakjaujas
ar ticību dievišķīgai predestinācijai.
Zinātnes attīstība noraidīja Laplasa
D. ne tikai organiskajā dabā un sa-

biedrības dzīvē, bet arī fizikā. Neno-

teiktību korelācijas konstatēšana

kvantu mehānikā parādīja Laplasa D.

nepamatotību, bet reizē ar to ideālis-

tiskā filozofija iztulkoja šo atklājumu
I. garā (secinājumi par elektrona

«gribas brīvību», par to, ka mikropro-
cesos nav cēlonības utt.). Dialektis-

kais materiālisms pārvar mehānistiskā

D. ierobežotību un, atzīstot cēlonības

objektīvo un vispārējo raksturu, ne-

identificē to ar nepieciešamību un ne-

reducē tās izpausmi tikai uz dina-

misko likumu tipu (Statistiskā un di-

namiskā likumsakarība). D. v. i. cīņa,
kas ari agrāk nekad neapklusa, tagad
spēji saasinājusies kā dabas zinātnēs,
tā arī it sevišķi sabiedrisko parādību
pētīšanā. Mūsd. buržuāziskā filozofija
plaši propagandē I. socioloģijā volun-

tārisma, empīriskās socioloģijas formā,
kur empīrisms izpaužas kā tieksme

atteikties no jebkādiem vispārināju-
miem utt. Bet tajos gadījumos, kad

buržuāziskie sociologi nenoraida D.

kā tādu, viņi piešķir tam rupji vulgā-
ras formas (sab-bas attīstības biolo-

ģiskās teorijas, vulgārais tehnicisms

v. c). Tikai vēsturiskais materiālisms

pirmoreiz atzina patiesu D. sociālos

pētījumos. 2. Dabas zinātņu litera-
tūrā jēdzienu «D. v. i.» bieži lieto, lai

apzīmētu reālu sakaru stingri vienno-

zīmīgo raksturu (D.) un to varbūtisko

raksturu (L). 3. D. jēdzienu lieto arī

kā kopapzīmējumu vienu notikumu,

parādību, aspektu v. c. dažādu formu

determinācijai (definēšanai). Šajā ga-

dījumā cēlonība saprotama kā viena

no determinācijas formām.

Dezamī Teodors (1803—50) — fr.

revolucionārā utopiska komunisma

pārstāvis, slepeno revolucionāro b-bu

(«Gadalaiku biedrība», «Centrālā re-

publikāniskā biedrība» v. c.) dalīb-

nieks. 1848. g. revolūcijā aktīvi aiz-

stāvēja strādnieku prasības. Savā

utopiskajā teorijā D. bija Morelll, Ba-

befa (Babefisms) un Furjē piekritējs,
uzstājās pret Kabē «miermīlīgo» ko-

munismu un Lamenē «kristīgo sociā-

lismu». Pēc saviem filozofiskajiem uz-

skatiem D. bija materiālists un ateists,
Helveclja piekritējs. Markss un En-

gelss augstu novērtēja D. mācību kā

«reālu humānismu» un kā «loģisku
komunisma pamatu». D. galv. darbs —

«Kopības kodekss» (1842).
Dialektika (gr. dialektikē) — zi-

nātne par pašiem vispārīgākajiem da-

bas, sab-bas un domāšanas attīstības

likumiem. D. zinātniskai izpratnei ir

gara priekšvēsture, un pats D. jē-
dziens radās, pārstrādājot un pat pār-
varot šā termina sākotnējo nozīmi.

Jau antīkā filozofija skaidri norādīja
uz visa eksistējošā mainīgumu, sa-

prata realitāti kā procesu, noskaid-

roja, kāda loma šajā procesā ir ikvie-

nas īpašības pārejai savā pretstatā
(Hēraklits, dajēji Milētas materiālisti,

pitagorieši). Uz šiem pētījumiem vēl

neattiecināja terminu «D.». Sākotnēji
ar šo terminu («dialektikē technē» —

«dialektikas māksla») apzīmēja dia-

loga un strīda mākslu: 1) spēju strī-

dēties, uzdodot jautājumus un atbildot;

2) mākslu klasificēt jēdzienus, sadalīt

lietas ģintīs un sugās. Aristotelis uz-

skatīja par D. izgudrotāju Elejas Ze-

nonu, kurš analizēja pretrunas, kas

rodas, ja mēģina domāt kustības un

daudzības jēdzienus. Pats Aristotelis

atšķīra «D.» no «analītikas» kā zi-

nātni par varbūtiskiem ieskatiem no

zinātnes par pierādījumu. Platons, se-

kojot eleātiem (Elejas skola), definēja
patieso esamību kā identisku un ne-

mainīgu, tomēr dialogos «Sofists» un

«Parmenids» pamatoja dialektiskos se-

cinājumus, ka esošā augstākās ģintis
domājamas tikai tādējādi, ka katra

no tām ir un nav, ir vienlīdzīga un

nav vienlīdzīga sev pašai, ir identiska

ar sevi pašu un pāriet savā «citā».

Tāpēc esamība ietver sevī pretrunas:
tā ir vienota un daudzējāda, mūžīga

un pārejoša, nemainīga un mainīga,
atrodas miera stāvoklī un kustībā.
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Pretruna ir nepieciešams nosacījums,

kas pamudina dvēseli uz pārdomām.
Sī māksla, pēc Platona uzskatiem, ir

D. māksla. D-u attīstīja tālāk neopla-
toniķi (Plotlns, Prokls). Feodālās

sab-bas filozofijā — sholastikā par D.

sāka saukt formālo loģiku, kuru pret-
statīja retorikai. Renesanses laikmetā

dialektiskas idejas par «pretstatu sa-

krišanu» izvirzīja Kūzas Nikolajs un

Džordāno Bruno. Jaunajos laikos gan

valdīja metafizika, tomēr Dekarts

(savā kosmogonijā) un Spinoza (mā-
cībā par substanci kā par pašcēloni)
sniedza dialektiskas domāšanas pa-

raugus. 18. gs. Francijā daudz dia-

lektisku ideju izteica Ruso un Didro.

Ruso pētīja pretrunas kā vēsturiskās

attīstības nosacījumu, Didro turklāt —

pretrunas tā laika sabiedriskajā ap-
ziņā («Ramo brāļadēls»). Svarīgākais
posms D. attīstībā pirms Marksa bija
vācu klasiskais ideālisms, kas atšķi-
rībā no metafiziskā materiālisma uz-

skatīja īstenību ne tikai par izziņas

priekšmetu, bet aplūkoja to arī kā

darbības priekšmetu. Reizē ar to, tā

kā vācu ideālisti nezināja subjekta iz-

ziņas un darbības patiesos, materiālos

pamatus, viņu dialektiskās idejas bija
ierobežotas un kļūdainas. Pirmais

cirta plaisu metafizikā Kants. Viņš
norādīja uz pretēju spēku nozīmi fizi-

kālos un kosmogoniskos procesos,

ieviesa — pirmais pēc Dekarta — at-

tīstības ideju dabas izziņā. Izziņas

teorijā Kants attīstīja dialektiskas

idejas mācībā par «antinomijām». To-

mēr prāta D., pēc Kanta uzskatiem,
ir ilūzija, un tā zūd, tiklīdz doma

atgriežas savā sfērā, kurai raksturīga
vienīgi parādību izzināšana. Vēlāk iz-

ziņas teorijā («Zinātnes mācībā»)
Fihte izveidoja kategoriju atvasināša-

nas «antitētisko» metodi, kurā bija
ietvertas svarīgas dialektikas idejas.
Sellings, sekojot Kantam, attīstīja da-

bas procesu dialektisko izpratni. Kaln-
galus D. attīstībā pirms Marksa sa-

sniedza Hēgeļa ideālistiskā D. Hēge-
lis «pirmoreiz attēloja visu dabas, vēs-

tures un gara pasauli kā procesu, t. i.,
nerimstošā kustībā, pārmaiņā, pārvei-

dībā un attīstībā, un mēģināja atklāt

šās kustības un attīstības iekšējo sa-

karu» (Engelss. Anti-Dīrings, 1952,
29. lpp.). Atšķirībā no abstraktajām
sapratnes noteiksmēm D., pēc Hēgeļa,
ir tāda vienas noteiksmes pāreja citā

noteiksmē, kurā atklājas, ka šīs no-

teiksmes ir vienpusīgas un ierobežotas,
t. i., ietver sevī pašas savu noliegumu.
Tāpēc D., pēc Hēgeļa, ir «katra zināt-

niska domas izvērsuma virzītāja dvē-

sele un ir tas princips, kas vienīgais
ievieš zinātnes saturā imanentu sa-

karu un nepieciešamību». Hēgeļa D-ai

pēc tās rezultāta bija daudz lielāka

nozīme, nekā tai piešķīra pats Hēge-
lis. Hēgeļa mācībā par nepieciešamību,
ar kādu viss nonāk pie sava nolie-

guma, bija ietverts princips, kas revo-

lucionizēja dzīvi un domāšanu, un

tāpēc progresīvie domātāji uzskatīja
Hēgeļa D. par «revolūcijas algebru»
(Hercens). Patiesi zinātnisku D. iz-

pratni izveidoja tikai Markss un En-

gelss. Atmetuši Hēgeļa filozofijas
ideālistisko saturu, viņi izveidoja D.,

pamatojoties uz vēstures procesa un

izziņas attīstības materiālistisku iz-

pratni, vispārinot reālos procesus, kuri

notiek dabā, sabiedrībā un domāšanā.

Zinātniskajā D. organiski savienoti kā

esamības, tā arī izziņas attīstības

likumi, jo pēc sava satura tie ir iden-

tiski un atšķiras tikai pēc formas. Tā-

pēc materiālistiskā D. ir ne tikai «on-

toloģiska», bet arī gnozeoloģiska mā-

cība, loģika, kas aplūko domāšanu un

izziņu vienlīdz to tapšanā un attīs-

tībā, jo lietas un parādības ir tas,

par ko tās kļūst attīstības procesā,
un tajās kā tendence ir ietverta to

nākotne, tas, par ko tās kļūs. Šajā
nozīmē arī izziņas teoriju materiālis-

tiskā D. aplūko kā vispārinātu izziņas

vēsturi, un katram jēdzienam, katrai

kategorijai, lai arī cik vispārīgs rak-

sturs tiem būtu, ir vēsturiskuma iezī-

mes. Materiālistiskās D. galv. katego-

rija ir pretruna. Mācībā par pretru-
nām tā atklāj katras attīstības virzošo

spēku un cēloni; no pretrunas izriet

visi pārējie dialektiskās attīstības prin-

cipi un kategorijas: attīstība, kas no-
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tiek, kvantitatīvām pārmaiņām pārejot
kvalitatīvās pārmaiņās, pakāpenības

pārtraukums, lēcieni, attīstības sā-

kuma momenta noliegums un paša šā

nolieguma noliegums, dažu sākotnējā
stāvokļa pušu un iezīmju atkārtoša-

nās uz augstāka pamata. Tieši ar

tādu attīstības izpratni D. atšķiras no

visādiem vulgāri evolucionistiskiem

uzskatiem, kas raksturīgi mūsd. bur-

žuāziskajām un reformistiskajām teo-

rijām. Materiālistiskā D. ir filozofiska

dabas un sab-bas pētīšanas metode.

Tikai no D. pozīcijām iespējams sa-

prast sarežģīto, pretrunu pilno objek-
tīvās patiesības tapšanas ceļu, katrā

zinātnes attīstības pakāpē pastāvošo
sakaru starp absolūtā un relatīvā, sta-

bilā un mainīgā elementiem, pārejas
no vienām vispārinājuma formām uz

citām, dzijākām. Materiālistiskās D.

revolucionārā būtība, tās nesamierinā-

mība ne ar kādu sastingumu un ne-

kustību padara to par sab-bas prak-
tiskas pārveidošanas līdzekli, kas pa-
līdz objektīvi ievērot sab-bas attīstī-

bas vēsturiskās vajadzības, veco formu

neatbilstību jaunajam saturam, nepie-
ciešamību pāriet uz augstākām for-

mām, kuras veicina cilvēces progresu.

Stratēģija un taktika cīņā par komu-

nismu tiek veidota pilnīgā saskaņā ar

dialektiski materiālistisko pasaules uz-

skatu (Dialektiskā loģika).
Dialektiskā loģika — dialektiskā

materiālisma loģikas mācība, zinātne

par to, pēc kādiem likumiem un kā-

dās formās domāšana atspoguļo ob-

jektīvās pasaules attīstību un mainī-

šanos, mācība par patiesības izzinā-

šanas likumsakarībām. D. 1. savā zi-

nātniskajā veidā radās kā marksistis-

kās filozofijas sastāvdaļa. Taču tās

elementi atrodami jau senajā, it se-

višķi antīkajā filozofijā, Hēraklita,
Platona, Aristoteļa v. c. mācībās. Vēs-

turiskie apstākļi bija tādi, ka ilgu
laiku valdīja formālā loģika kā vie-

nīgā mācība par domāšanas likumiem

un formām. Taču jau apmēram kopš
17. gs., ņemot vērā vajadzības, kas

radās dabas zinātņu un filozofiskās

domas attīstības gaitā, modās apziņa,

ka formālā loģika ir nepietiekama,
ka nepieciešama cita mācība par do-

māšanas un izziņas vispārīgajiem
principiem un metodēm (F. Bēkons,

Dekarts, Leibnics v. c). Visspilgtāk
šī tendence izpaudās jaunajos laikos

vācu klasiskajā filozofijā. Tā, piem.,
Kants atšķīra vispārīgo un transcen-

dentālo loģiku; transcendentālā lo-

ģika, pēc viņa ieskata, atšķiras no

vispārīgās, t. i., formālās loģikas ar

to, ka pētī zināšanu attīstību un ne-

abstrahējas līdzīgi formālajai loģikai
no satura. Sevišķs nopelns D. 1. izvei-

došanā ir Hēgelim, kurš deva tai

pirmo vispusīgi izstrādāto sistēmu, ko

tomēr raksturoja ideālistisks pasaules
uzskats. Marksistiskā mācība par lo-

ģiku ietvēra sevī visu vērtīgo no

iepriekšējā, pārstrādājot cilvēces zinā-

šanu attīstības milzīgo pieredzi, vis-

pārinot to un izveidojot no tās stin-

gru zinātni par izziņu. D. 1. neatsakās

no formālās loģikas, tikai nosprauž
tai robežas kā nepieciešamai, bet ne-

izsmeļošai loģiskās domāšanas formai.

D. 1-ā nešķirami saistīta mācība par
esamību un mācība par tās atspogu-
ļošanu apziņā, D. 1. ir saturīga loģika.
Un, tā ka pasaule atrodas pastāvīgā
kustībā un attīstībā, tad arī domāša-

nas formu, jēdzienu un kategoriju pa-
matā jābūt attīstības principam, ci-

tādi tās nevarēs būt objektīva satura

ideālās formas. Tāpēc D. 1. centrālais

uzdevums ir — izpētīt, kā izteikt jē-
dzienos kustību, attīstību, parādību

iekšējās pretrunas, to kvalitatīvās pār-
maiņas, vienas parādības pāreju citā

parādībā utt., izpētīt loģikas katego-
riju dialektisko būtību, kustīgumu,

elastīgumu, kas «nonāk līdz pret-
statu identitātei» (Ļeņins). Dialektika

ir loģikas mācība tāpēc, ka tā pētī

vispārīgo attīstības likumu un katego-
riju loģiskās funkcijas, izziņas funkci-

jas. Ar to saistīts arī otrs D. 1. pa-
matuzdevums — pašas izziņas tap-
šanas un attīstības procesa pētīšana.
D. 1. balstās uz izziņas vēsturi, tā ir

cilvēku domāšanas attīstības un sab-

bas vēsturiskās prakses vispārināta
vēsture. Izziņas likumi no D. 1. vie-
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dokļa ir likumi, kas noteic domas at-

tīstību no ārējā uz iekšējo, no parā-
dībām uz būtību, no mazāk dziļas
būtības uz dziļāku būtību, no tiešā uz

pastarpināto, no abstraktā uz kon-

krēto, no relatīvām patiesībām uz ab-

solūto patiesību. Sis historisms rakstu-

rīgs jebkurai D. 1. tēzei, tāpat kā tas

ir raksturīgs visai zinātnei. D. 1-ā

pārvarēta tā analīzes un sintēzes, in-

dukcijas un dedukcijas, empīriskā un

teorētiskā momenta sadalīšana patstā-

vīgās izziņas formās, kas bija rak-

sturīga iepriekšējām mācībām par iz-

ziņu; šīs, tāpat kā citas izziņas for-

mas tā pētī augstākajā sintēzē, kā

pretstatus, kas savstarpēji iekļaujas
viens otrā. Kā vispārīgam loģikas
principam liela nozīme D. 1-ā ir aug-

šupejai no abstraktā uz konkrēto

(Abstraktais un konkrētais), kurā vis-

pilnīgāk izpaužas vēsturiskā un lo-

ģiskā momenta vienība. D. L tiek vei-

dota kā loģikas kategoriju sistēma;

šajās kategorijās tiek sintezēti cilvē-

ces praktiskās darbības un izziņas re-

zultāti. Jautājums par kategoriju sis-

tēmu, kurā tās aplūkotas subordinā-

cijas, savstarpējas pakļautības kār-

tībā, vēl nav pietiekami izpētīts, taču

visiespējamākā un visrezultatīvākā

šķiet pieeja, kas atbilst loģiskā un

vēsturiskā vienības principam, zinā-

šanu attīstībai no parādības uz bū-

tību, no vienkāršā uz komplicēto utt.

Sai pusei lielu uzmanību pievērsa

Ļeņins, kas deva lielu ieguldījumu
D. 1. izveidošanā. Mūsd. zinātnē sva-

rīga nozīme ir formalizētām loģiskām
sistēmām un saturīgām formālās lo-

ģikas teorijām, kas pētī domāšanas

atsevišķās puses un uzdevumus. D. 1.

ir tā vispārīgā loģiskā cilvēku izziņas
bāze, tā vispārīgā loģikas teorija, no

kuras pozīcijām var un vajag izskaid-

rot visas speciālās un konkrētās lo-

ģikas teorijas, to nozīmi un lomu.

Dialektiskā teoloģija — mūsd. pro-
testantiskās teoloģijas virziens, kas

izplatīts galvenokārt VFR un ASV.

Izveidojās Vācijā 20. gados un mēģi-
nāja izskaidrot buržuāziskās sab-bas

krīzi kā «cilvēka garīgās krīzes» se-

kas. D. t. idejiskie avoti ir Kjerkegora
reliģiski mistiskā mācība un vācu

eksistenciālisms. Sā virziena dibinā-

tājs R.-Vācijas teologs Kārlis Bārts

uzskatīja, ka sākotnējā reformācijas
teoloģija jāatjaunina kalvinisma garā,
un bija pret jebkādu racionālu reli-

ģiskās ticības pamatojumu, vai nu tie

būtu mēģinājumi ar filozofijas palī-
dzību pierādīt dieva esamību, kā to

centās darīt katolicisma filozofija, vai

arī ticības atvasināšana no «dievbi-

jīgas dvēseles afektiem» (Slelerma-
hers). Bārta v. c. D. t. piekritēju dar-

bos plaši lietota Hēgeļa terminoloģija.
Pēc saviem politiskajiem uzskatiem

D. t. piekritēji pieslienas buržuāzijas
liberālajām aprindām.

Dialektiskais materiālisms — zināt-

nisks filozofisks pasaules uzskats,
viena no marksisma mācības sastāv-

daļām, tās filozofiskais pamats. D. m.

izveidojuši Markss un Engelss un at-

tīstījis tālāk Ļeņins v. c. marksisti.

D. m. radās 19. gs. 40. gados un at-

tīstījās nešķiramā sakarā ar zinātnes

panākumiem un revolucionārās strād-

nieku kustības praksi. Tā rašanās no-

zīmēja īstu revolūciju cilvēku domā-

šanas vēsturē, filozofijas vēsturē.

Taču šī revolūcija ietvēra sevī pēc-
tecību, tajā tika kritiski pārstrādāts
viss progresīvais, ko jau bija sasnie-

gusi cilvēku domāšanas vēsture.

D. m-ā saplūda kopā divas galv.
iepriekšējās filozofiskās attīstības strā-

vas, un jaunā pieeja, jaunais, dziļi
zinātniskais pasaules uzskats pada-

rīja tās auglīgas. No vienas puses,

tas bija materiālistiskās filozofijas at-

tīstības virziens, kura saknes iesnie-

dzās tālā pagātnē, no otras puses, tas

bija dialektiskā pasaules uzskata at-

tīstības virziens, kuram arī bija savas

dziļas tradīcijas filozofijas vēsturē.

Filozofiskās domas attīstība ciešā sa-

karā ar zinātni un visu cilvēces vēs-

turisko praksi likumsakarīgi tuvināja
materiālistiskā pasaules uzskata uz-

varu. Taču veco materiālistu mācībām

bija tas būtiskais trūkums, ka tās, ne-

raugoties uz atsevišķiem dialektikas

elementiem, bija metafiziskas, mehā-
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nistiskas un apvienoja materiālismu

dabas izpratnē ar ideālismu sabied-

risko parādību izskaidrošanā. Filozofi,
kas jaunajos laikos attīstīja dialek-

tisko pasaules uzskatu, bija galveno-
kārt ideālisti; sevišķi spilgti tas re-

dzams Hēgeļa sistēmā. Markss un En-

gelss nevis vienkārši patapināja veco

materiālistu mācību un ideālistu dia-

lektiku, tās sintezējot. Balstīdamies

uz jaunākajiem dabas zinātņu sasnie-

gumiem, uz visu cilvēces vēsturisko

pieredzi, viņi pierādīja, ka materiā-

lisms var būt zinātnisks un līdz ga-
lam konsekvents tikai tad, kad tas

kļuvis dialektisks, un dialektika var

būt īsti zinātniska tikai tad, kad tā

kjuvusi materiālistiska. Būtisks D. m.

veidošanās elements bija arī zinātnis-

kais uzskats par sab-bas attīstības

gaitu un tās likumiem (Vēsturiskais
materiālisms). Bez dialektiski mate-

riālistiskā pasaules uzskata nebija

iespējams uzvarēt ideālismu tā pēdējā
patveršanās vietā — cilvēku sab-bas

būtības izskaidrošanā. Bet arī izveidot

konsekventu filozofisku pasaules uz-

skatu, izskaidrot cilvēku izziņas liku-

mus bija tikpat neiespējami bez ma-

teriālistiskas pieejas sab-bai, neanali-

zējot sabiedriski vēsturisko praksi un

vispirms sabiedrisko ražošanu kā cil-

vēku esamības pamatu. Marksisma pa-

matlicēji šo uzdevumu atrisināja. Tā-

pēc D. m. radās kā filozofiska sin-

tēze, kura aptver vienotā izpratnē visu

komplicēto dabas, cilvēku sab-bas un

domāšanas parādību kopumu un orga-
niski savieno sevī filozofisko īstenības

izskaidrošanas un analizēšanas metodi

ar pasaules revolucionāri praktiskās
pārveidošanas ideju. Sī ideja ir viena

no visraksturīgākajām D. m. iezīmēm

atšķirībā no vecās filozofijas, kas vi-

sumā aprobežojas ar pasaules izskaid-

rošanas uzdevumu. Te izpaudās mar-

ksistiskās filozofijas šķiriskās sak-

nes — tas apstāklis, ka tā ir visrevo-

lucionārākās šķiras — strādnieku šķi-
ras pasaules uzskats, kuras aicinā-

jums ir likvidēt uz cilvēka ekspluatā-

ciju dibināto sociālo iekārtu un uz-

celt komunistisku bezšķiru sab-bu.

Līdz ar D. m. izveidošanos visumā

noslēdzās vēsturiskais process, kurā

filozofija nodalījās kā atsevišķa zi-

nātne ar savu specifisku pētīšanas
priekšmetu. Tās priekšmets ir paši
vispārīgākie dabas, sab-bas un domā-

šanas attīstības likumi, tie vispārīgie
principi un pamati, kuri piemīt objek-
tīvajai pasaulei un tās atspoguļoju-
mam cilvēku apziņā un kuri dod pa-
reizu zinātnisku pieeju parādībām un

procesiem, īstenības izskaidrošanas, iz-

zināšanas un praktiskas pārveidošanas
metodi. D. m. stūrakmens ir mācība

par pasaules materiālo dabu, par to,
ka pasaulē ir vienīgi matērija un tās

kustības un pārveidošanās likumi.

D. m. ir noteikts un nesamierināms

ienaidnieks visādiem priekšstatiem par
pārdabiskām būtnēm, lai arī kādas tās

iztēlotu reliģija un ideālistiskā filozo-

fija. Daba attīstās un sasniedz savas

augstākās formas, ieskaitot dzīvību un

domājošo matēriju, nevis pārdabiska
spēka vadīta, bet tādu cēloņu rezul-

tātā, kuri ir pašā dabā, tās likumos.

Dialektiskā attīstības teorija (Dialek-
tika), ko izveidojis D. m., norāda tos

vispārīgos likumus, pēc kuriem notiek

matērijas kustības un pārveidošanās
procesi, pāreja no matērijas zemākām

formām uz augstākām. Mūsd. fizikas

mācības par matēriju, telpu un laiku

ar tajās izteikto atzinumu, ka visi

matērijas veidi ir mainīgi un mate-

riālajām daļiņām piemīt neizsīkstoša

spēja kvalitatīvi pārvērsties, ne tikai

pilnīgi saskan ar dialektisko mate-

riālismu, bet tikai no tā var gūt ne-

pieciešamās filozofiskās idejas un me-

todoloģiskos principus. To pašu var

teikt arī par zinātnēm, kas pētī citas

dabas parādības. Tāds pats D. m.

principu apstiprinājums ir cilvēces

mūsd. vēsturiskā prakse, kas izdarī-

jusi spēju pagriezienu no vecajām,
savu laiku pārdzīvojušām sabiedriskās

dzīves formām uz jaunām, sociālis-

tiskām formām. Saistot vienā teorijā
mācību par esamību, par objektīvo pa-
sauli un mācību par tās atspoguļo-
jumu cilvēku apziņā, D. m. vienlaikus

ir izziņas teorija un loģika. Princi-
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piāli jaunais, ko D. m. ieviesis šajā
sfērā un kas devis mācībai par izziņu
drošu zinātnisku pamatu, ir tas, ka

izziņas teorijā ietverta prakse. «Vi-

sas mistērijas, kas noved teoriju mis-

ticismā, atrod savu racionālo atrisi-

nājumu cilvēku praksē un šās prakses

izpratnē» (Markss). Attiecinājis dia-

lektisko attīstības teoriju uz izziņu,
D. m. noskaidroja cilvēku jēdzienu
vēsturisko raksturu, atklāja relatīvā un

absolūtā savstarpējo sakaru zinātnis-

kajās patiesībās, izpētīja jautājumu
par izziņas kustības objektīvo loģiku
(Dialektiskā loģika, Izziņa). D. m. ir

zinātne, kas attīstās. Ar katru lielu

dabas zinātņu atklājumu, ar sabied-

riskās dzīves formu pārmaiņu tā prin-

cipi un tēzes konkretizējas, attīstās,

apgūstot jaunos zinātnes atzinumus

un cilvēces vēsturiskās pieredzes rezul-

tātus. D. m. ir komunistisko partiju

programmas, stratēģijas un taktikas,
visas darbības filozofiskais pamats.

Dicgens Jozefs (1828—88) —
strād-

nieks ādminis, viens no «izcilākajiem
Vācijas sociāldemokrātiskajiem rakst-

niekiem filozofiem» (Ļeņins, 19. sēj.,
58. lpp.). D-u, kas savas filozofijas
zināšanas ieguva pašmācības ceļā,

stipri ietekmēja Feierbaha materiā-

lisms; materiālistisko dialektiku viņš
atklāja patstāvīgi. Dzīvoja un strā-

dāja Vācijā, Krievijā un Amerikā. D.

galv. darbi — «Cilvēka galvas darba

būtība» (1869), «Filozofijas akvizīts»

(1887) — veltīti galvenokārt gnozeo-

loģijai. Apziņa, pēc D., ir mūžīgi pa-
stāvošas un kustībā esošas matēri-

jas — «universuma» ideāls produkts.
Apziņas nesējas ir smadzenes — «pa-
saules veseluma» daja. Apziņas saturs

ir dabas un sabiedrības esamība. Iz-

ziņa notiek jutekliskā un abstraktā

formā; tas ir process, kurā kustība

notiek no relatīvas patiesības uz abso-

lūtu patiesību. Noraidot Kanta agnos-

ticismu, D. mācīja, ka cilvēka izziņa
abās šajās formās ir ārējās pasaules
attēls, ko pārbauda pieredzē. «Univer-

sumu» viņš aplūkoja kustībā un par
attīstības cēloni uzskatīja pretrunu.
Tomēr dialektiku D. neizveidoja par

zinātnisku sistēmu, viņam neizdevās

pilnīgi atklāt dialektiku kā izziņas teo-

riju (lai gan viņš izteicis vairākas

domas arī šai novadā). Sekas bija
tās, ka D. dažkārt piekāpās relatī-

visma un vulgārā materiālisma

priekšā, jauca materiālo un ideālo. D.

nepareizās tēzes izmantoja mahisti

cīņā pret dialektisko materiālismu.

Ļeņins, atzīmēdams D. nekonsekvenci,

uzsvēra, ka visumā viņa mācība attīs-

tījusies marksisma gultnē. D. bija ka-

rojošs ateists, kvēls Marksa un En-

gelsa mācības propagandists, mar-

ksisma filozofijas, proletāriskā parte-
jiskuma un sabiedrības iekārtas sociā-

listisko principu aizstāvis.

Didro Denī (1713—84) — fr. filo-

zofs apgaismotājs, Enciklopēdijas va-

dītājs, rakstnieks, mākslas kritiķis.
Kopā ar Voltēru viņam bija vislielākā

ietekme uz sava laika sabiedrisko

domu. Filozofijā ātri nogāja ceļu no

deisma un ētiskā ideālisma līdz ma-

teriālismam (mācībā par dabu, psiho-
loģijā, izziņas teorijā) un ateismam.

Mehānistiskajā materiālistiskajā dabas

izpratnē, kas viņam ir kopīga ar La-

metri un Holbahu, D. ieviesa dažus

dialektikas elementus
— idejas par

matērijas un kustības sakaru, par dabā

notiekošo procesu sakaru, par dabas

formu mūžīgo mainīšanos. Jautājumu

par to, kā materiālo daļiņu mehāniskā

kustība spēj radīt sajūtu specifisko

saturu, D. izlēma par labu domai par

matērijas vispārēju jutīgumu. Attīstī-

jis šo uzskatu, D. vispārējos vilcienos

izveidoja psihisko funkciju materiālis-

tisku teoriju, kurā jau bija ietverta

vēlākā mācība par refleksiem. Sa-

skaņā ar šo teoriju tiklab cilvēki, kā

arī dzīvnieki ir instrumenti, kas ap-
veltīti ar sajušanas spēju un ar at-

miņu. Izziņas teorijā D. noraidīja
ideālistu priekšstatus par domāšanas

spontanitāti: visi slēdzieni sakņojas
dabā, un mēs tikai reģistrējam mums

no pieredzes zināmās parādības, starp
kurām pastāv vai nu nepieciešams,
vai arī nosacīts sakars. No tā, saka

D., neizriet, ka mūsu sajūtas ir pil-

nīgi precīzas, it kā spogulī skatāmas
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priekšmetu kopijas: starp sajūtu vai-

rumu un to ārējiem cēloņiem nav vai-

rāk līdzības kā starp priekšstatiem un

to apzīmējumiem valodā. Piekrizdams

Loka uzskatiem par primārām un se-

kundārām īpašībām, D. uzsvēra arī

sekundāro īpašību objektīvo raksturu.

Viņš attīstīja tālāk F. Bekona uzskatu,
ka empīrisko zināšanu uzdevums nav

patiesības izzināšana kā pašmērķis,
bet gan tādas spējas iegūšana, kas

ļauj pilnveidot un palielināt cilvēka

varenību. Te D. ņem vērā tehnikas un

rūpniecības lomu domāšanas un izzi-

ņas attīstībā. Izziņas metodes un va-

došie principi ir eksperiments un no-

vērojums. Uz šā pamata domāšana

spēj sasniegt ja ne arī pilnīgi drošas,
tad tomēr ļoti lielā mērā ticamas zi-

nāšanas. Par D. mūža darbu kļuva
Enciklopēdijas (Enciklopēdisti) izvei-

došana. Saturā progresīvajai Enciklo-

pēdijai bija kaujiniecisks tonis: jauno
ideju propaganda tajā bija papildināta
ar iesīkstējušo uzskatu, aizspriedumu

un ticējumu kritiku. Par spīti milzī-

gajām grūtībām, D. prata Enciklopē-
dijas izdošanu novest līdz galam. D.

sarakstījis daudz darbu par mākslas

un mākslas kritikas jautājumiem; viņš

izveidoja jaunu reālisma estētiku, aiz-

stāvot labā un skaistā vienības ideju.
Savas izstrādātās estētikas teorētiskos

principus viņš centās realizēt savos

romānos un drāmās. Marksisma kla-

siķi augstu novērtēja D. darbību un

mācību. «Cildenus dialektikas parau-

gus» D. darbos («Ramo brāļadēls»,

1762—79) atzīmēja Engelss (20. sēj.,
20. lpp.). Ļeņins norādīja, ka D. bija
jo cieši tuvojies mūsd. materiālisma

uzskatam (14. sēj., 23. lpp.) un

«skaidri nostādīja vienu otram pretim

filozofijas pamatvirzienus» (turpat,
26. lpp.). Taču, neraugoties uz visiem

šiem sasniegumiem, sabiedrisko parā-
dību izpratnē D. palika ideālists. Cī-

nīdamies pret feodālo despotismu,

viņš aizstāvēja apgaismotās monarhi-

jas politisko iekārtu. Galv. darbi:

«Domas sakarā ar dabas izskaidro-

šanu» (1754), «Dalambēra un Didro

saruna» (1769), «Matērijas un kustī-

bas filozofiskie pamati» (1770), «Fi-

zioloģijas elementi» (1774—80).
Dieva esamības pierādījumi — ideā-

listiskās filozofijas izvirzīti loģiski pa-
ņēmieni, lai pierādītu reliģijas galv.
dogmu — ticību dieva eksistencei. Pa-

zīstami 3 galv. D. c. p. Kosmologis-
kais (sastopams jau Platona un Aris-

toteļa darbos; jaunajos laikos to aiz-

stāvēja Leibnics un Volfs): dievs

eksistē kā visu lietu un parādību
pirmcēlonis. Sā pierādījuma pamatā ir

antizinātniskais pieņēmums, ka pasaule
ir galīga laika ziņā un ka pastāv ne-

materiāls tās cēlonis. Teleoloģiskais

pierādījums (izvirzīja Sokrāts un Pla-

tons, vēlāk attīstīja stoiķi): dabā viss

iekārtots tik mērķtiecīgi, ka to var iz-

skaidrot tikai tad, ja pieļauj, ka ek-

sistē pārdabiska saprātīga būtne, kas

visas parādības regulē. So argumentu
atspēkoja Darvins, ar savu evolūcijas
teoriju pierādīdams, ka mērķtiecībai
dzīvajā dabā ir dabiski cēloņi. Onto-

loģisko pierādījumu izvirzīja Augus-
tīns Svētlaimīgais, apgalvodams, ka

visiem cilvēkiem esot jēdziens par
dievu kā par pilnīgu būtni. Bet jē-
dziens nevarot rasties, ja pilnīgās būt-

nes nav īstenībā. Tātad dievs eksistē-

jot. Viduslaikos šo pierādījumu aiz-

stāvēja Ķenterberijas Anselms. Onto-

loģiskais pierādījums, identificējot
iedomāto ar objektīvi reālo, bija tik

acīm redzami nepamatots, ka pret to

uzstājās ne vien materiālistiskie filo-

zofi, bet arī daudzi teologi; to no-

raidīja, piem., Akvīnas Toms. Dažādās

ideālistiskās mācībās pieņemti arī citi

D. c. p. — gnozeoloģiskais, psiholoģis-
kais, ētiskais. No ideālisma viedokļa
D. c. p. atspēkoja Ķants, apgalvo-
dams, ka dievs ir būtne, kas atrodas

ārpus pieredzes, tas uztverams ar

prātu un tāpēc tā eksistence nav pie-
rādāma. D. c. p. analīze rāda, ka

visos tajos ir loģiska kļūda (Aplis
pierādījumā) un galu galā tie pama-

toti uz aklu ticību.

Dieva meklēšana —
buržuāzisks re-

liģiski filozofisks virziens Krievijā; tas

centās pierādīt, ka sabiedrības attīs-

tības mērķis ir īstenot pareizi izpras-
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tas, «jaunas» kristietības ideālus. Ra-
dās 20. gs. sākumā un izpaudās reli-

ģisku sanāksmju (1901 —03, Pēter-

burgā), žurnālu «Novij putj», «Voprosi
žizņi» v. tml. organizēšanā. D. m.

idejas sevišķi populāras kļuva buržuā-

ziskās inteliģences aprindās pēc
1905.—07. g. revolūcijas sakāves. Tās

plaši apsprieda literatūrā un 1907. g.
atjaunotajā reliģiski filozofiskajā b-bā.

D. m. pārstāvji — filozofi un deka-

dentiskie rakstnieki Berdjajevs, D. Me-

režkovskis («Nevis miers, bet šķēps»,
1908, v. c), N. Minskis («Par reliģis-

kās sirdsapziņas brīvību», 1902; «Nā-

kotnes reliģija», 1905), S. Bulgakovs
v. c. aicināja «pa jaunam izturēties»

pret Kristus bauš]iem, sludināja «re-

liģisku reformāciju» un centās atjau-
not un jaunā veidā nostiprināt tautā

reliģiju. Viņi teica, ka dzīves mērķis
esot dieva meklēšana, vēstures uzde-

vums — realizēt dievišķo cilvēcē, ra-

dīt dievcilvēci, t. i., uz reliģiju pama-

totu sociālu organizāciju. Atšķirībā no

tradicionālās kristietības ar tās dieva
valstību viņpasaulē dieva meklētāji
domāja, ka reliģiskie ideāli (mūžīgā
dzīvība, «svēto sabiedrība» utt.) varot

tikt sasniegti šeit, zemes virsū. Viņi
aizstāvēja iracionālismu, mistisku iz-

ziņu; atklāsmi uzlūkoja par visdro-

šāko veidu, kā tikt pie patiesības.
D. m. teorija, kas vispirms vērsās pret
marksisma mācību par sab-bu, balstī-

jās uz patristiku, uz Caadajeva un

Dostojevska konservatīvajām idejām
un uz Solovjova filozofiski teoloģis-
kajām konstrukcijām. Ļeņins, Pjeha-
novs_ v. c. marksisti parādīja, cik reak-

cionāra ir visa reliģiski mistiskā filo-

zofija, arī D. m. Pēc 1917. g. Oktobra

revolūcijas dieva meklētāju vairākums
aizbrauca no Krievijas un nostājās
pret_ padomju varu.

Dieva taisīšana
— reliģiski filozo-

fisks virziens Krievijā, radās pēc
1905.—07. g. revolūcijas sakāves (Lu-
načarskis, V. Bazarovs, Juškevičs v. c;
kādu laiku dieva taisītājiem pieslējās
Gorkijs («Atzīšanās», 1907; «Personī-
bas izpostīšana», 1909), bet Ļeņina
ietekmē aizgāja no dieva taisītājiem).

D. t. bija cieši saistīta ar Bogdanova
«kolektīvisma filozofiju», un tās no-

lūks, ka izteicās Ļeņins, bija — zi-

nātnisko sociālismu savienot ar reli-

ģiju, izveidot t. s. reliģisko ateismu,
t. i., reliģiju bez dieva. «... Sociā-

lists,» rakstīja Lunačarskis, «ir reli-

ģiozāks par visreliģiozāko cilvēku»

(«Reliģija un sociālisms», I d., 1908,
45. lpp.), jo sociālista dievināša-

nas objekti — cilvēku kolektīvs un

kosmoss — ir reāli. Dieva taisītāji
runāja par «sociālistiskās reliģiskās
apziņas uzplaukumu», bet marksismu

uzlūkoja galvenokārt par reliģiski
filozofisku sistēmu, kas cilvēkiem rā-

dot ceļu uz jaunu dzīvi. Viņi domāja,
ka reliģiskā formā marksisma mācību
masas vieglāk uztvers. D. t. idejas se-

višķi plaši tika propagandētas Bog-
danova v. c. organizētajā Kapri salas

skolā (1909). Lai gan dieva taisītāji
bija s.-d. partijā un cīnījās pret dieva

meklēšanu, viņu teorijām nebija nekā

kopēja ar marksisma mācību. Viņu
uzskatos izpaudās idejiskās svārstības,
kādas bija vienai strādnieku šķiras
dajai, kas atradās sīkburžuāziskās

ideoloģijas ietekmē. D. t-u asi kriti-

zēja Ļeņins un PJehanovs. «...Gan

Eiropā, gan Krievijā,» rakstīja Ļeņins,
«jebkāda dieva idejas aizstāvēšana vai

attaisnošana, pat visvairāk izsmalci-

nātā, pat ar vislabākajiem nolūkiem,
ir reakcijas attaisnošana» (35. sēj.,
95. lpp.). Jau l. pasaules kara sā-

kumā D. t. kā virziens vairs nepa-
stāvēja.

Dievs — pārdabiskas visvarenas

būtnes fantastisks tēls: šī būtne esot

radījusi pasauli un valdot pār to.

Jūdaismā tāds ir Jahve, islamā —

Allahs, kristietībā — svētā trīsvienība

(dievs tēvs, dievs dēls un dievs svē-

tais gars) utt. Priekšstati par D. ir

reliģijas mūsd. formu pamats. Agrīna-
jās reliģijas attīstības pakāpēs D. jē-
dziena vēl nebija (Totēmisms, Feti-

šisms, Animisms). Kad sabruka pir-
matnējās kopienas iekārta, attīstījās
cilšu apvienības, radās šķiras un

valsts, tad izveidojās cilšu un valstu

dievu tēli. Priekšstats par vienu vis-
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varenu D., debesu valdnieku, radās kā

«vienpersonīgā Austrumu despota ko-

pija» (Engelss). Teoloģija izmanto

ideālismu, kas filozofiski cenšas pierā-
dīt D. esamību, izskaistināt un notu-

šēt D. idejas saturu, iztēlot D. par
kādu absolūtu ideju, pasaules gribu,
bezpersonisku saprāta principu. Mar-

ksisms pilnīgi atsedzis, cik reakcio-

nāra un nepamatota ir D. ideja un

mēģinājumi to aizstāvēt. Sos uzska-

tus atspēko visa dabas zinātņu un

sabiedrisko zinātņu attīstības gaita.
«Dievs,» norāda Ļeņins, «(vēsturiski

un dzīvē) vispirms ir ideju komplekss,
kuras radījis tas, ka cilvēku stulbi

nomāc tiklab ārējā daba, kā arī šķi-
riskais jūgs, — to ideju komplekss,
kuras šo nomāktību nostiprina, iemi-

dzina šķiru cīņu.» (35. sēj., 95. lpp.)
Dihems Pjērs (1861—1916) — fr.

fiziķis un filozofs, zinātnes metodolo-

ģijas un vēstures speciālists. Grāmatā

«Fizikālā teorija, tās mērķi un struk-

tūra» (1909) sniedza detaļās vērtīgu
klasiskās fizikas un 19. gs. beigu un

20. gs. sākuma zinātnisko priekšstatu

analīzi, bet visumā sludināja Puankarē

konvenclonāllsmu, Maha domāšanas

ekonomijas principu un cilvēku zinā-

šanu relativitāti, uzsvērdams ne tik

daudz dažādu teoriju iekšējo konti-

nuitāti kā pasaules objektīvās vie-

nības sekas, cik to savstarpējo izslēg-
šanos. Izziņas relativitātes vienpusīga,
metafiziskā izskaidrošana pavēra ceļu

uz ideālismu un agnosticismu (Fizikā-
lais ideālisms). Galv. darbs — «Pa-

saules sistēmas» (1913—59).

Diltejs Vilhelms (1833—1911) —

vācu filozofs ideālists, Berlīnes univ.

prof., t. s. dzīves filozofijas pārstāvis.
D. mācības centrā bija jēdziens par
dzīvo garu, kas attīstās vēsturiskās

formās. D. noliedza vēstures procesa

likumsakarību izzināmību; filozofija
nevar būt pārjuteklisku būtību izzinā-

šana, tā var būt tikai «zinātņu zi-

nātne», t. i., «mācība par zinātni».

Zinātņu pasauli D. sadala zinātnēs

par dabu un zinātnēs par garu; zināt-

nes par garu nodarbojas ar sabied-
risko īstenību. Filozofijai jāsāk ar ap-

ziņas analīzi, jo tikai šāda analīze

dod iespēju, pamatojoties uz «es» tie-

šajiem pārdzīvojumiem, izprast dabas

un gara dzīves būtību. Pamatā visām

zinātnēm par garu ir psiholoģija, taču

nevis izskaidrojošā psiholoģija, kas

balstās uz cēlonību, bet gan aprak-
stošā psiholoģija. Raksturojot māksli-

niecisko daiļradi, D. uzsvēra fantāzi-

jas lomu: ar tās palīdzību vārda māk-

slinieks nejaušo paceļ ievērības cienī-

gas parādības pakāpē un tipisko at-

tēlo kā individuālā pamatu. Filozofiju
un vēstures zinātnes, pēc D. domām,
saista «mācība par interpretāciju» jeb
«hermeneitika».

Dinamiskais stereotips (gr. dynami-

kos, stereos, typos — kustīgs, ciets

nospiedums) — I. Pavlova mācībā jē-
dziens par augstāko nervu darbību,
kas apzīmē organisma dzīves procesā
izveidotu kustīgu, relatīvi stabilu, pa-

stāvīgi reproducējošos sarežģītu nosa-

cījuma refleksu sistēmu. D. st. veido-

jas stabilu dzīves apstākļu ietekmē,
kuri noteiktā secībā nomaina viens

otru (miegu nomaina nomods, vienas

darbības — otras utt.). Rezultātā ro-

das līdzsvarota savstarpēji saistītu no-

sacījuma refleksu sistēma. Nosacījuma
refleksu stereotipā norise sistematizē

un līdz ar to atvieglo galvas sma-

dzeņu lielo pusložu garozas darbību.

Tas veicina nervu enerģijas ekono-

misku izlietošanu, un uz izstrādātā

D. st. bāzes vieglāk izveidojas jauni
nosacījuma refleksi. Krasas izmaiņas

parastajā dzīves un darbības veida

lauž nodibināto D. st. un negatīvi
ietekmē augstāko nervu darbību; ne-

reti tas izraisa neirozes. Līdzsvarotu

D. st. norisi pavada pozitīvas emoci-

jas (apmierinātība, prieks, možums

v. c); D. st. laušana izraisa smagus

pārdzīvojumus (sarūgtinājumu, no-

māktību, izmisumu v. c). Sekmes jeb-
kurā darbā ir lielā mērā atkarīgas no

darba organizācijas, plānveidības un

ritma.

Diogens kiniķis (404—323 p. m. ē.)

no Sinopas— gr. filozofs, Antistena—

kiniku skolas nodibinātāja skolnieks:

noveda sava skolotāja uzskatus līdz
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galējiem secinājumiem. Tāpat kā Anti-

stens, arī D. atzina tikai atsevišķo,
kritizēdams Platona mācību par ide-

jām kā vispārīgām būtībām. Viņš no-

raidīja visus civilizācijas sasniegumus

un aicināja aprobežoties tikai ar ne-

pieciešamo vajadzību apmierināšanu.
Viņš noraidīja arī daudzdievību un

visus reliģiskos kultus, uzskatīdams

tos par liekiem paša cilvēka radītiem

iestādījumiem. D. kritizēja kārtu at-

šķirības un sludināja askētismu. Tra-

dīcija piedēvēja viņam drosmi un ne-

atkarīgu izturēšanos valdnieku priekšā,
kā arī sabiedriskās uzvedības normu

nicināšanu; viņš esot dzīvojis mucā.

Diez vai tomēr šis pārlieku spilgtais
atklāta ciniķa tēls pilnīgi atbildis īste-

nībai, jo ziņas par viņu ir pretrunī-

gas.

Diogens Laertijs — gr. rakstnieks

m. ē. 3. gs. Viņa plašajam darbam

«Desmit grāmatas par filozofijā slavu

ieguvušu rakstnieku dzīvi, mācību un

izteicieniem» ir nozīme kā vienīgajam

palikušajam antīkā laikmeta apkopo-
jošam darbam par filozofijas vēsturi;
tas aptver biogrāfiskas ziņas par gr.
filozofiem, beidzot ar Sekstu Empīriki,
un viņu mācības. D. L. pelna ievērību

kā senākais dažādu, bieži vien pat
anekdotisku izteicienu un ziņu vācējs.
Visinteresantākā ir nodaļa, kas vel-

tīta stoiķiem (VII grām.) un Epikū-
ram (X grām.). X grāmatā atrodami

vienīgie līdz mūsu laikiem saglabāju-
šies Epikūra darbi: trīs viņa vēstules

un «galvenās domas». Pret stoiķiem
D. L. izturējās kritiski, turpretim
skeptiķiem un Epikūram viņš simpati-
zēja.

Diraks Pols (dz. 1902) — angļu
fiziķis, teorētiķis, viens no kvantu me-

hānikas radītājiem, nodibinājis relatī-

vistisko kvantu teoriju, kas atklāja
«elementāro» daļiņu savstarpējās pār-
vēršanās likumu un pirmoreiz deva

iespēju paredzēt antidaļiņu (pozitrona,
antiprotona, antineitrona) eksistenci.

Ir zināma pretruna starp D. filozofis-

kajiem izteicieniem, kuros viņš deklarē
sevi par Kopenhāgenas skolas un it
īpaši par «novērojamības principa»

piekritēju, un viņa darbiem fizikā, kur

viņš parāda sevi kā matemātiskās

hipotēzes meistaru, kas droši ievieš

visneparastākos «nenovērojamos» lie-

lumus, piem., «negatīvo enerģiju»
v. tml.

Dīrings Eižens (1833—1921) — vācu

mehānikas prof., filozofs un ekono-

mists. Cēlies no ierēdņa ģimenes; Ber-

līnes univ. privātdocents (1863—77).
Filozofijā — eklektiķis, kas savienoja

pozitīvismu, nekonsekventu mehānis-

tisko un pat vulgāro materiālismu un

atklātu ideālismu; politiskajā ekono-

mijā un socioloģijā — sīkburžuāziskas

ideoloģijas paudējs. Vērsās pret Mar-

ksa un Engelsa mācību periodā, kad

Vācijas s.-d. partija, kas bija radu-

sies, apvienojoties divām agrāk pastā-

vējušām patstāvīgām partijām — lasa-

liešiem un eizenahiešiem, nostiprināja
savas rindas un kad teorijas jautā-

jumi ieguva sevišķi svarīgu nozīmi.

Dažu sociāldemokrātu vidū D. jucek-
līgie un kaitīgie uzskati filozofijas,
politiskās ekonomijas un sociālisma

jautājumos atrada atbalstu. Tā kā D.

raksti bija bīstami vācu strādnieku

kustībai, kas vēl nebija nostiprināju-

sies, Engelss vērsās pret D. un iznī-

cinoši kritizēja viņa uzskatus speciāli
uzrakstītā grāmatā «Anti-Dīrings».
Vēlāk D. pagrima līdz antisemītismam

un rasisma sludināšanai. Galv. darbi:

«Filozofijas kurss» (1875), «Nacionā-

lās un sociālās ekonomijas kurss»

(1876), «Nacionālās ekonomijas un

sociālisma kritiska vēsture» (1875).
Dirkheims Emīls (1858—1917) — fr.

sociologs un filozofs pozitīvists, Konta

piekritējs, prof. Sorbonā. D. apgalvoja,
ka socioloģijai jāpētī sab-ba kā īpaša

garīga realitāte, kuras likumi atšķiras
no individuālās psihes likumiem. Jeb-

kura sab-ba, 'pēc D., pamatojas uz

vispārnozīmīgiem kolektīviem priekš-

statiem; zinātniekam ir darīšana ar

sociāliem faktiem — kolektīviem

priekšstatiem (tiesības, morāle, reli-

ģija, jūtas, paradumi utt.), ko pie-

spiedu kārtā cilvēka apziņai uzspiež
sabiedriskā vide. Sabiedrības attīstību

D. izskaidroja ar trim faktoriem:
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iedzīvotāju blīvumu, satiksmes ceļu
attīstību un kolektīvo apziņu. Jebkuru

sab-bu raksturo sociāla solidaritāte.

Pirmatnējā sab-bā solidaritāte bija
«mehāniska», tās pamatā bija asins-

radniecība. Mūsd. pasaulē solidaritāte

ir «organiska», tā balstās uz darba

dalīšanu, t. i., uz šķiru sadraudzību

dzīves līdzekļu iegūšanā. Par svarīgu
sabiedriskās dzīves momentu D. uz-

skatīja reliģiju. Mainīdama savas for-

mas atkarībā no sab-bas attīstības sta-

dijas, reliģija pastāvēs, kamēr eksis-

tēs cilvēki, jo tajā sab-ba pielūdz pati
sevi. D. galv. darbi: «Par sabiedriskā

darba dalīšanu» (1893), «Socioloģijas
metode» (1895), «Reliģiskās dzīves

elementārās formas» (1912).
Disjunkcija (lat. disiunctio — sada-

līšana) — loģiska operācija, kas veido

saliktu izteikumu, apvienojot divus iz-

teikumus ar loģisko saikli «vai». Sim-

bolisks pieraksts: A V B (lasa: A vai

B). Klasiskajā matemātiskajā loģikā
izšķir divus D. veidus: nestingro (ne-

izslēdzošo) un stingro (izslēdzošo).
Nestingrā D. veido saliktu izteikumu,
kurš ir patiess tad, kad patiess ir

vismaz viens no tanī ietilpstošajiem
izteikumiem, un nepatiess tad, kad ne-

patiesi ir visi tanī ietilpstošie iztei-

kumi. Stingrā D. veido saliktu iztei-

kumu, kurš ir patiess tikai tad, kad

patiess ir viens tā loceklis.

Diskrētība — sk. Pārtrauktiba un

nepārtrauktība.
Diskursīvs (lat. discursus — prāto-

jums) — racionāls, netiešs, loģisks,
demonstratīvs atšķirībā no jutekliskā,

tiešā, intuitīvā. Patiesību iedalījums
tiešās (intuitīvās) un netiešās (ko
pieņem uz pierādījumu pamata) sa-

stopams jau Platona un Aristoteļa

darbos, bet terminu «D.» ieviesis Akvī-

nas Toms. Metafiziķi vai nu galīgi
noliedza D. domāšanas lomu (Jakobi
v. c), vai arī to pārspīlēja (K. Volfs

v. c). Kants un Hēgelis (no ideālis-

tiskām pozīcijām), marksisms (no
dialektiskā materiālisma pozīcijām)
atzīst izziņas D. puses svarīgo lomu.

Disparāts (lat. disparatus — at-

šķirts, savrups) — nesalīdzināms.

19.—20. gs. loģikā terminu «D.» lie-

toja samērā reti un attiecināja tikai

uz jēdzieniem. Jēdzienus, kuru priekš-
metiem nav kopīgu īpašību un kurus

tādēj nevar tālāk vispārināt, sauc par
nesalīdzināmiem (piem., metāls un ro-

taļa, kvadrāts un ideoloģija). Dažkārt

par D. sauc atšķirības spriedumus
(piem., Leibnicam: «siltums nav tas

pats, kas krāsa», «cilvēks un dzīvnieks

nav viens un tas pats, lai gan katrs

cilvēks ir dzīvnieks»). Daži psihologi
(piem., Herbarts) par D. sauc dažādu

sajūtu orgānu sajūtas: piem., zajš un

skaļš, salds un silts.

Distinkcija (lat. distinctio — atšķir-
šana) — apziņas akts, kas atspoguļo
objektīvi pastāvošu atšķirību starp

priekšmetiem vai arī pašas apziņas
elementiem (sajūtām, jēdzieniem utt.).
Loģikā ar D. saprot paņēmienu, kas

aizstāj jēdziena definiciju (piem.,
ūdeņradis atšķiras no skābekļa ar to,
ka pats tas deg, bet degšanu neuz-

tur). D. termins ieviests viduslaikos.

Sholasti ar to apzīmēja kā objektīvu

(reāla, būtiska, cēloniska D. v. c), tā

arī iedomājamu atšķirību (prāta, sub-

jektīva, formāla D. v. c). Terminu

«D.» lieto arī mūsdienās.

Divējādā patiesība (jeb divkāršā pa-

tiesība) — termins, ar kuru apzīmē
mācību par filozofijas un teoloģijas
patiesību savstarpējo neatkarību un to

objektīvas pretrunas iespēju. Sī mā-

cība radās viduslaikos un bija vērsta

uz zinātnes atbrīvošanu no reliģijas
važām. Visskaidrāk tā izteikta arābu

filozofijā. Tā, piem., Ibn Rušds uz-

skatīja, ka filozofijā ir patiesības, kas

teoloģijai nav pieņemamas, un otrādi.

So mācību attīstīja tālāk averoisma

un nominālisma pārstāvji (Dunss

Skots, Viljams Okams), renesanses

laikmetā — Pjetro Pomponaci v. c.

Djūijs Džons (1859—1952) — amer.

filozofs ideālists, stipri ietekmēja ASV

buržuāzisko filozofiju, socioloģiju,
estētiku un pedagoģiju; pragmatisma
«Čikāgas skolas» nodibinātājs. lesāk-

dams ar hēgelismu un pēc tam bū-

dams evolucionistiskā pozitīvisma pie-

kritējs, D. izstrādāja jaunu pragma-
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tisma versiju, kuru viņš nosauca par
«instrumentālismu» jeb «humānistisko

naturālismu». D. rūpīgi maskē savas

pret materiālistisko atspoguļošanas
teoriju vērstās filozofijas subjektīvi
ideālistisko un agnosticisko būtību.

Savos socioloģiskajos darbos D. aiz-

stāv buržuāzisko liberālismu («regu-
lējamo brīvību» un «vienādas iespē-

jas») un individuālismu. Šķiru cīņai
un sociālistiskajai revolūcijai viņš no-

stāda pretstatā šķiru sadarbību un

sab-bas uzlabošanu ar pedagoģiskām
reformām. D. pedagoģijas «eksperi-
mentālā metode» ir dibināta uz in-

dividuālās izmanības, iniciatīvas un

uzņēmības izkopšanu, pametot novārtā

zinātnes atzinumu apgūšanu. D. va-

dītā «Neatkarīgas politiskas darbības

līga» aktīvi piedalījās pretpadomju
propagandā. Darbi: «Skola un sabied-

rība» (1899), «Rekonstrukcija un filo-

zofija» (1920), «Loģika, pētīšanas teo-

rija» (1938), «Cilvēka problēmas»

(1946) v. c.

Dobroļubovs Nikolajs (1836—61) —

kr. revolucionārs domātājs, materiā-

lists, kritiķis un publicists, černiševska

līdzgaitnieks. Dz. garīdznieka ģimenē.
Beidza garīgo semināru Ņižņijnovgo-
rodā (1853) un Galveno pedagoģisko
institūtu Pēterburgā (1857). No 1856. g.

darbojās žurnāla «Sovremeņņik», va-

dīja tajā (1857 —61) kritikas un bib-

liogrāfijas nodaļu. Piecos radošas dar-

bības gados D. uzrakstīja daudz

rakstu par zinātnes (pedagoģijas, es-

tētikas, filozofijas) un mākslas jautā-
jumiem. Svarīgākie no tiem: «Par auto-

ritātes nozīmi audzināšanā» (1857);
«Cilvēka organiskā attīstība sakarā ar

viņa garīgo un morālo darbību»

(1858); «Krievijas civilizācija, ko sa-

cerējis pils. Zerebcovs» (1858); «Pagā-
jušā gada literārie sīkumi» (1859);
«Roberts Ovens un viņa sabiedrisko

reformu mēģinājumi» (1859); «Kas ir

oblomovisms?» (1859); «Tumsas val-

stība» (1859); «Kad beidzot pienāks
īstā diena?» (1860); «lezīmes krievu

vienkāršās tautas raksturošanai»

(1860); «Gaismas stars tumsas val-

stībā» (1860). Pievērsdamies dažādām

filozofijas problēmām, D. aizstāvēja
dabas un cilvēka ģenētiskās kopības
principu, materiālistisko ideju par cil-

vēka organisma psihisko un fiziolo-

ģisko procesu vienību, uzstājās pret
filozofisko duālismu, cīnījās pret ag-
nosticismu un skepticismu izziņas jau-
tājumos utt. Balstoties uz sava laika

dabas zinātņu datiem, D. polemizēja
pret «dvēseles» pretstatīšanu miesai —

vienu no kristīgās reliģijas pamatdog-
mām. D. uzskatīja, ka zinātni par cil-

vēku kā veselu, vienotu būtni nodibi-

nājis Feierbahs. Pievērsdamies sa-

biedriskiem jautājumiem, parādīdams
cilvēka rīcības sociālo nosacītību, D.

īstenībā atklāja antropoloģiskā principa
nepietiekamību un ierobežotību. D. tie-

cās uz vēsturiskumu, aizstāvēja prin-
cipu par attīstību dabā un sab-bā. Lai

gan salīdzinājumā ar Cerniševski D.

veltīja mazāk uzmanības sociālistis-

kās teorijas izstrādāšanai, pamatos

viņš atradās tādās pašās pozīcijās kā

viņa skolotājs un cīnījās, lai Krievija
attīstītos pa sociālisma ceļu. D. bija
izcils estētiķis. Attīstīdams Beļinska
tradīcijas, viņš norādīja uz literatūras

un mākslas sociālo uzdevumu — at-

tēlot «sabiedrisko attiecību nedabis-

kumu» toreizējā īstenībā, noteikt tau-

tas «dabiskās tieksmes», meklēt dzīvē

ideālu. Galv. rakstnieka un māksli-

nieka sasniegums ir viņa tēlojumu pa-
tiesīgums. Izstrādādams tēzi par «reālo

kritiku» kā dzīves pētīšanas paņē-

mienu, saskatīdams savu galv. mērķi

Krievijas sab-bas pašapziņas atmodi-

nāšanā un attīstīšanā, D. reizē ar to

uzskatīja, ka tikai revolūcija, pašu

masu revolucionāra rīcība spēj radi-

kāli mainīt pastāvošo kārtību, salauzt

«draņķīgo» patvaldības mehānismu,
darīt galu dzimtbūšanas «tumsības

valstij». D. šaustīja liberālā literatū-

ras atmaskojuma šķietami radikālo

raksturu. Viņš sapņoja par tādu

sab-bu, kur «cilvēka nozīmi... no-

teiktu viņa personiskās labās īpašī-
bas», bet «materiālos labumus katrs

saņemtu stingrā proporcijā ar sava

darba daudzumu un labumu».

Dogmatisms — filozofijā un zi-
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nātnē — domāšanas veids, kas operē
ar nemainīgiem jēdzieniem un formu-

lām, neņemot vērā jaunos prakses un

zinātnes datus, konkrētos vietas un

laika apstākjus, t. i., ignorē patiesības
konkrētības principu. D. rašanās sais-

tīta ar reliģisko priekšstatu attīstību,
ar prasību ticēt baznīcas dogmām, kas

pasludinātas par neapstrīdamām patie-

sībām, ko nevar kritizēt un kas ir ob-

ligātas visiem ticīgajiem. Antīkā skep-
ticisma piekritēji pieskaitīja D-am arī

jebkuru pozitīvu mācību par pasauli.

Jaunajos laikos Kants par «dogma-
tisku» nosauca racionālistisko filozo-

fiju no Dekarta līdz K. Volfam un

izvirzīja tai pretī savu kriticismu.

Mūsd. filozofijā D. saistīts ar antidia-

lektiskām koncepcijām, kas noliedz

ideju, ka pasaule ir mainīga un attīs-

tās, kā arī ar neizpratni, ka paši dia-

lektiskie attīstības likumi dažādos

vēsturiskos apstākļos, dažādos objek-
tos un procesos izpaužas dažādi. Poli-

tikā D. noved pie sektantisma, atteik-

šanās no radošā marksisma, pie sub-

jektīvisma, atraušanās no prakses.
Mūsd. apstākļos D. kopā ar revizio-

nismu rada lielas briesmas starptau-

tiskajai strādnieku kustībai. Dog-
matiķi neievēro pasaules attīstības

mainījušos apstākļus, aizstāv vecās for-

mulas, kas atbilst citai situācijai. Rezul-

tātā viņi, piem., kanonizē tikai vienu

formu pārejā no kapitālisma uz sociā-

lismu — bruņotu sacelšanos un no-

raida citu sab-bas revolucionārās pār-
veidošanas formu iespējamību. D-am

raksturīga dižošanās ar «kreisu» fra-

zeoloģiju un «ultrarevolucionāriem»

lozungiem, kuri praksē izvēršas par
pavisam nerevolucionāru politiku.

Ļeņins aicināja nesaudzīgi cīnīties

pret visāda veida D.

Domāšana — īpašā veidā organizē-
tas matērijas — smadzeņu augstākais
produkts, aktīvs process, kurā objek-
tīvā pasaule tiek atspoguļota jēdzie-
nos, spriedumos, teorijās v. tml. D.

rodas cilvēku sabiedriskās ražošanas

procesā, tā pastarpināti atspoguļo īste-

nību un atklāj tās likumiskos sakarus.

D. materiālos fizioloģiskos mehānis-

mus pētī augstākās nervu darbības

fizioloģija. Tomēr D., kaut gan tā ir

nešķirami saistīta ar smadzenēm, nav

pilnīgi izskaidrojama ar fizioloģiskā
aparāta darbību. D. ir saistīta pirmām
kārtām nevis ar bioloģisko evolūciju,
bet gan ar sabiedrisko attīstību; tā ir

sabiedrisks produkts gan pēc rašanās

īpatnībām, gan pēc funkcionēšanas

veida, gan pēc saviem rezultātiem. Tas

ir tāpēc, ka D. pastāv tikai nešķiramā
sakarā ar darbu un runu, kas sasto-

pama tikai cilvēku sab-bā. Tāpēc cil-

vēka D. īstenojas visciešākā sakarā

ar runu un tās rezultāti tiek fiksēti

valodā. D-ai piemīt tādi procesi kā

abstrakcija, analīze un sintēze, no-

teiktu uzdevumu izvirzīšana un to at-

risināšanas paņēmienu atrašana, hipo-
tēžu un ideju izvirzīšana v. tml. D.

procesa rezultāts vienmēr ir doma.

D. spēja vispārināti atspoguļot īste-

nību izpaužas cilvēka spējā izveidot

vispārīgus jēdzienus. Zinātnisku jē-
dzienu veidošana ir saistīta ar attie-

cīgu likumu formulēšanu. D. spēja

pastarpināti atspoguļot īstenību izpau-
žas cilvēka spējā izdarīt slēdzienu, lo-

ģisku secinājumu, pierādījumu. Šī

spēja ārkārtīgi paplašina izziņas iespē-
jas. Tā ļauj, balstoties uz tieši uztve-

ramu faktu analīzi, izzināt to, kas nav

uztverams ar sajūtu orgāniem. Jē-

dzieni un to sistēmas (zinātniskas teo-

rijas) fiksē (vispārina) cilvēces piere-

dzi, tajos koncentrētas cilvēku zināša-

nas, un tie ir izejas punkts īstenības

tālākai izzināšanai. Cilvēka D-u pētī
dažādas zinātnes (augstākās nervu

darbības fizioloģija, loģika, kibernē-

tika, psiholoģija, gnozeoloģija v. tml.)
ar dažādām metodēm. No eksperimen-

tālajiem pētījumiem pēdējā laikā lielu

nozīmi ieguvusi D. modelēšana ar da-

žādu kibernētisku ierīču palīdzību. D.

katra indivīda dzīvē pastāv nevis kā

tīri intelektuāls process, bet gan kā

process, kas nešķirami saistīts ar ci-

tiem psihiskiem procesiem, t. i., D. ne-

pastāv izolēti no cilvēka apziņas
visumā. Ideālisms vienmēr centies at-

raut D. no matērijas (cilvēka smadze-

nēm, valodas, sab-bas praktiskās dar-
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bības) un, ja arī atzīst matērijas un

D. sakaru, tad cenšas iztēlot atsevišķu
indivīdu D-u kā kaut ko atvasinātu

no kādiem garīgiem principiem, kuri

paceļas pāri matērijai un atsevišķu
cilvēku apziņai (piem., Hēgelis). Mūsd.

buržuāziskā filozofija — neopozitī-
visms vispār noliedz D. kā kaut ko

reāli pastāvošu. Sekojot blhevlorls-

mam, reducējot visu cilvēka pieredzi
tikai uz tieši novērojamiem faktiem,

neopozitīvisms pasludina D. (atšķirībā

no valodas, kas vienmēr ir jutekliski
uztverams fakts), tāpat kā matēriju,
par fikciju. Neopozitīvisms ignorē
faktu, ka valoda ir domas izteiksmes

līdzeklis, eksistences forma. Patiesībā,

analizējot valodu, tiek pētītas tās

smadzeņu īpašības, kas raksturojamas
kā D.

Domāšanas ekonomijas princips —

subjektīvi ideālistiska tēze, saskaņā ar

kuru jebkuras izziņas patiesuma kri-

tērijs ir zināšanu maksimuma sasnieg-
šana ar izziņas līdzekļu minimuma

palīdzību. So principu izvirzīja Mahs

(«Darba saglabāšanas princips», 1872)

un Avenāriuss («Filozofija kā domā-

šana par pasauli atbilstoši vismazākā

spēku patēriņa principam», 1876). Tas

izplatīts mūsd. buržuāziskajā filozo-

fijā. Ļeņins (grāmatā «Materiālisms

un empiriokriticisms») to asi nokriti-

zēja kā ideālistisku, jo zinātnes atziņu
patiesumu nosaka nevis domāšanas

ekonomija, bet gan jēdzienu atbilstība

objektīvajai pasaulei.
Dostojevskis Fjodors (1821—82) —

kr. rakstnieks reālists un domātājs.
Jau savā pirmajā romānā «Nabaga
ļaudis» (1846) viņš parādīja sevi kā

humānistu, kura uzskatu galvenā
iezīme ir «sāpes cilvēka dēļ» (Dobro-
ļubovs). Augstu novērtējumu «Nabaga
ļaudīm» («pirmais sociālā romāna mē-

ģinājums pie mums») deva Beļlnskls,
kura ideju ietekmē D. tolaik atradās.

Kopš tā laika demokrātiskās un sociā-

listiskās idejas aizvien paliek D. uz-

manības centrā. 1847. g. D. iestājās
petraševsklešu pulciņā, pieslējās tā

radikālajam spārnam, kura priekšgalā
bija N. Spešņevs. 1849. g. D-i līdz ar

citiem petraševskiešiem apcietināja un

piesprieda viņam nāves sodu nošaujot,
ko aizstāja ar katorgu uz četriem ga-
diem. Sibīrijā notika D. uzskatu evo-

lūcija, pastiprinājās viņa pasaules uz-

skata antinomiskums: viņš sāka pil-
nīgi noliegt revolucionārās metodes

cīņā pret sociālo nevienlīdzību, nonāca

pie domas par Krievijas un Rietumu

pretējiem likteņiem, par patvaldības un

reliģijas savstarpējo sakaru tautas ap-
ziņā v. tml. Taču viņš palika uzticīgs
humānistiskajiem tautu brālības ideā-

liem, sociālajai harmonijai, kura dibi-

nās uz katra atsevišķa cilvēka garīgo
pilnību un laimi. Sie D. uzskati vien-

pusīgi atspoguļojās t. s. «augsnes»

teorijā — slavofilismam tuvā (ar rle-

tumnlecības iezīmēm) koncepcijā, kuru

viņš, atgriezies Pēterburgā (1859), at-

tīstīja kopā ar M. Dostojevski, N. Stra-

hovu un A. Grigorjevu. Sociālismam

un revolūcijai D. nostādīja pretī aug-
stāko sab-bas slāņu mierīgu apvieno-
šanos (izplatot prasmi lasīt un rak-

stīt un izglītību) ar «augsni» — kr.

tautu. Kr. tauta, no D. viedokļa, ar

savu kristīgo «vissamierināmības» un

«viscilvēcības» ideālu spēj apgūt Eiro-

pas civilizācijas rezultātus, izvairoties

no kārtu naida, kas raksturīgs Rietum-

eiropas sab-bai. Sāda ideāla vispārējā
īstenošanā D. redzēja kr. tautas vēs-

turisko misiju. Šāda sociālo antago-
nismu likvidēšanas plāna konservatī-

visms un utopisms ir acīmredzams.

Savos daiļdarbos D. asi izvirza sociāli

morālus jautājumus, kritizē «egoismu,

cinismu, verdzību, sašķeltību
L

pērka-

mību», kas raksturīgi buržuāziskajai

civilizācijai, mokoši pārdzīvo «ētikas

sabrukumu» (Lunačarskis), kas valda

pēcreformas Krievijā. Viņa daiļradē

dominē problemātika, kas saistīta ar

personības garīgajām un morālajām

peripetijām. Saskatīdams cilvēkā nevis

kādu «kankariņu», «skrūvīti», manipu-

lāciju objektu (runājot socioloģijas va-

lodā), bet gan personību, kam ir brīva

griba un kas ir atbildīga par savu

rīcību, D. prasa jebkura dzīves situā-

cijā vadīties pēc augstā un stingra

ētikas principa: «būt cilvēkam starp
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cilvēkiem un palikt tādam aizvien, ne-

kādās nelaimēs nezaudēt dūšu un ne-

sabrukt». Viņš noraida apgaismības
uzskatu par cilvēku kā par būtni, kuru

pilnīgi determinējuši apstākļi un kura

aizvien rīkojas (ja tai ir zināmas tās

patiesās intereses) pēc saprāta diktāta.

D. uzskatīja, ka personības brīvība,

kas saistīta ar visu tās struktūru, ir

ne vien labā, bet arī ļaunā, «cilvēka

tumšo spēku» avots. Neierobežota brī-

vība vai individuālistiska dumpošanās

pret pastāvošajām attiecībām noved

pie despotisma, cilvēku sašķelšanās,

ciešanām, personības morāla sabru-

kuma, pat pie nāves. Ceļš uz sab-bas

harmonizāciju un pilnveidošanu, pēc
D., ved caur pazemību un ciešanām,
kas palīdz cilvēkam pārvarēt morālo

krīzi un brīvi izvēlēties ideālu — vie-

notību ar Kristu, dievcilvēka ideālu

(bez dieva triumfēs likums «viss ir at-

ļauts» un sab-ba pakāpeniski nonāks

haosā). D. gribēja ticēt, ka viņa reli-

ģiskais ideāls ir īstenojams, taču rea-

litāte viņu vedināja uz citiem secinā-

jumiem, radot viņa apziņā neatrisinā-

mas pretrunas («neticības un šaubu

auklējums līdz kapa malai», viņš mē-

dza teikt pats par sevi). D. pasaules
uzskata antinomisms izpaužas ne tikai

viņa pieejā reliģijas, bet arī sociālās

ētikas, estētikas un vēstures jautāju-

miem, kaut gan noteicoša viņam bija
humānistiskā ievirze. Līdz ar savu va-

roni viņš negribēja un nevarēja ticēt,
ka ļaunums ir normāls cilvēka stāvok-

lis. Ar savu mīlestību un līdzjūtību

pret «pazemotajiem un apvainotajiem»,

ar naidu pret personības sociālo un

garīgo apspiešanu D. ir tuvs progresī-
vajai cilvēcei. Viņa daiļrade stipri

ietekmējusi pasaules literatūru, dau-

dzu filozofu uzskatus. Mūsd. buržuā-

zisko ideologu teorijās (it īpaši eksis-

tenciālismā un misticismā) D. uzskati

ir pilnīgi sagrozīti. Līdzās romāniem

(«Noziegums un sods», 1866; «Idiots»,

1868; «Velni», 1871—72; «Pusaudzis»,
1875; «Brāļi Karamazovi», 1879—80)
D. uzskatus palīdz izprast viņa «Vēs-

tules» un «Rakstnieka dienasgrāmata».
Dramatiskais konflikts (lat. conflic-

tus — sadursme) — specifiska estē-

tiska dzīves pretrunu izpausmes forma,

forma, kādā mākslā tiek attēlotas asas

cilvēku pretējas rīcības, ideju, cen-

tienu, kaislību sadursmes. K. rodas un

tiek atrisināts, pamatojoties uz no-

teiktu sociālu spēku un sab-bas attīs-

tības tendenču sadursmi. D. k. speci-
fiskais saturs ir cīņa starp skaisto un

neglīto, tās atrisinājums un novērtē-

jums no noteikta estētiska ideāla vie-

dokļa. Reālistiskā māksla atveido dzī-

ves pretrunas savdabīgā formā — kā

tipisku raksturu sadursmi tipiskos ap-

stākļos. Sociālistiskā reālisma mākslas

darbos K. parasti atrisinās, uzvarot

jaunajam, skaistajam, kaut gan ceļā

uz uzvaru varonis dažkārt piedzīvo
lielas neveiksmes, uz laiku cieš zaudē-

jumus vai pat traģiski iet bojā. K.
loma un forma daudzējādā ziņā ir at-

karīga no tipizācijas iespējām un

līdzekļiem attiecīgajos mākslas veidos

un žanros. Patiesā mākslā D. k. atšķi-

ras ar dziļu un nozīmīgu idejisko un

sociālo saturu, ar asumu un sasprin-
dzinātību un izpaužas augstvērtīgā
mākslinieciskā formā, tādējādi panākot
mākslas darba estētisku ietekmi uz cil-

vēku.

Dramatisms (gr. drāma — dar-

bība) — estētikas kategorija, kas at-

spoguļo un vispārina cilvēku dzīves

pretrunas un konfliktus, cilvēka attie-

cības ar apkārtējo sabiedrisko vidi un

dabu. D. iemiesotāji ir cilvēki, kuru

intereses un mērķi saduras un tiek

atrisināti cīņā. Dzīves D-ā māksla

smeļas savu darbu saturu un formu.

Modernistiskā māksla meklē dažādus

ceļus, lai aizietu no dzīves patiesības,
no patiesā cilvēciskuma un tātad arī

no D. Reālistiskā māksla, patiesīgi at-

tēlojot īstenību visā tās komplicētībā

un pretrunīgumā, dziļi iespiežas dzī-

ves D-ā, cilvēku liktenī un pārdzīvo-

jumos. Vispilnīgākā un viskoncentrē-

tākā D. izpausme ir dramatiskais kon-

flikts.
Drišs Hanss (1867—1941) — vācu

biologs, neovitālisma nodibinātājs (Vt-
tālisms). Pretsvarā dzīvības mehānis-

tiskajam izskaidrojumam D. izvirzīja
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tēzi, ka dzīvības parādību pamatā ir

īpašs nemateriāls «dzīvības spēks» —

entelehija. Entelehija, pēc D. mācības,
nosaka visu dzīvības procesu norisi,

piešķirot tiem mērķtiecīgumu. Tā kā

entelehijas darbība nav pakļauta ma-

teriāliem likumiem, zinātne to nevar

izskaidrot. Mācībā par entelehiju at-

spoguļojas D. uzskatu ideālisms un

agnosticisms.
Duālisms (lat. duo — divi) — filo-

zofiska mācība, kas pretēji monismam

materiālo un garīgo substanci uzskata

par līdztiesīgiem pirmsākumiem. D. pa-
matmotīvs bieži vien ir mēģinājums
samierināt materiālismu un ideālismu.

Galu galā apziņas duālistiskā nošķir-
šana no matērijas noved pie ideā-

lisma. Visraksturīgāks D. ir Dekarta

un Kanta filozofijā. D. ir psihofizlskā
paralēlisma teorijas filozofiskais pa-
mats.

Dunss Skots Joans (1265 (vai
1266) — 1308) — franciskāņu mūks,
ievērojams viduslaiku sholastikas pār-
stāvis. Dzimis Skotijā, darbojās Oks-
fordas un Parīzes univ. Pēc Marksa

vārdiem, D. S. «... piespieda pašu teo-

loģiju sludināt materiālismu». Asi kri-

tizēja tomismu. Atšķirībā no Akvīnas

Toma centās nošķirt filozofiju no teo-

loģiļas, mēģināja pierādīt, ka nav

iespējams racionālistiski pamatot ideju,
ka pasaule radīta no nekā, atzina sa-

prata atkarību no gribas. Dievu D. S.

izprot kā absolūtu brīvību. Viduslaiku

strīdā par universālijām D. S. turējās
pie nominālisma. Lai uzsvērtu atse-

višķā primātu, viņš izgudroja terminu
«haecceitas» («šitādība») individuālās

atšķirības nozīmē. leviesa loģikā «in-

tencijas», «ar prātu izprotamas sugas»
jēdzienu, pirmais nostādīja konkrēto

nozīmi (viņa termins) pretstatā ab-

straktajai nozīmei. Izvirzīja arī mūsd.

matemātiskajā loģikā pazīstamo tēzi:

«No meliem izriet viss, ko vien kāds

vēlas»; loģikā atšķīra divus vispārī-

guma kvantorus: 1) katrs (omnis)
«jebkura» nozīmē — ņemot visu pēc
kārtas; 2) ikviens (unusquisque) no-

zīmē — «lai ko arī ņemtu» (augstāks
abstrakcijas veids).

Dvēsele — termins, ko dažreiz lieto

kā sinonīmu terminam psihe. Pirmat-

nējo cilvēku priekšstatos D. figurēja
kā kaut kas materiāls (ēna, asinis,
dvaša v. tml.). Reliģijā ar D. saprot
bezķermenisku un nemirstīgu nemate-

riālu spēku, kas «viņpasaulē» eksistē

patstāvīgi, neatkarīgi no ķermeņa.
Ideālistiskajā filozofijā D. tiek identi-

ficēta ar vienu vai otru apziņas ele-

mentu. Platona mācībā tā ir mūžīgā
ideja, Hēgeļa filozofijā — gara ze-

māka, jutekliska izpausme gara sa-

karā ar matēriju (tā jūt un darbojas).
Duālistiskās mācībās D. izprot kā kaut

ko sākotnēju, kas pastāv līdzās ķer-
menim (Dekarts, Spensers, Vunts,

Džeimss). Pirms Marksa materiālismā

(Dēmokrtts, metafiziskais materiā-

lisms) D. saprata kā kaut ko atvasi-

nātu, sekundāru, kas atkarīgs no ķer-
meņa, tomēr tai pašā laikā D., psi-
hiskā darbība, tika reducēta uz

elementāriem mehāniskiem vai fizikāli

ķīmiskiem procesiem. Bieži vien pat at-

sevišķi filozofi materiālisti pieļāva pie-

ņēmumu, ka dvēsele piemīt visai pa-
saulei (Hilozoisms). Patiesi zinātnisku

cilvēka psihes izskaidrojumu sniedz

dialektiskā materiālisma filozofija, kas,

pamatojoties uz mūsd. dabas zinātņu

datiem, atspēko nezinātniskos, ideālis-

tiskos priekšstatus par D.

Dzen-budisms
— viens no budisma

virzieniem. Radās Ķīnā 6. gs., visvai-

rāk izplatīts Japānā. Tā pamatā ir

priekšstats par Būdas un visu būtņu

kopējo būtību, par dabisko ceļu —

dao, kas pārāks par visām teorētiska-

jām metodēm. Atšķirībā no citām sko-

lām Dz.-b. sludina «acumirklīgu ap-
skaidrošanu» — satori. Dz.-b. iracio-

nālisms un intuitīvisms ieinteresēja
R.-Eiropas un amer. filozofus, it se-

višķi pēdējos 20 gados.
Dzīves filozofija — subjektīvi ideā-

listisks virziens buržuāziskajā filozo-

fijā, izveidojās Vācijā un Francijā 19.

un 20. gs. mijā. Dz. f. galv. idejiskais

priekštecis ir Sopenhauers. Sās filozo-

fijas rašanās bija saistīta ar bioloģi-
jas, psiholoģijas v. c. zinātņu strauju

attīstību, kas atklāja pasaules meha-
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nistiskās ainas nepamatotību. Dz. f.

bija mēģinājums mehānistiskā mate-

riālisma ierobežotību pārvarēt no ideā-

listiska viedokļa. Dz. f. izveidošanās

iezīmēja krīzi buržuāziskajā filozofijā,
tās atteikšanos no zinātnes un pāreju

pie iracionālisma un nihilisma. Pēc

sava objektīvā satura Dz. f. bija sa-

biedriski vēsturiskā procesa savdabī-

fuma aplams, ideālistisks iztulkojums,
ās filozofijas kodols bija uzskats par

dzīvību kā absolūtu, bezgalīgu pasau-

les pirmsākumu, kas atšķirībā no ma-

tērijas un apziņas ir aktīvs, daudzvei-

dīgs un atrodas mūžīgā kustībā. Dzī-

vību nav iespējams izzināt ar jūtu vai

loģiskas domāšanas palīdzību, tā ap-
tverama tikai intuitīvi, pieejama pār-
dzīvojumam (galvenokārt reliģiskam).
Dz. f-ā var izdalīt divas galv. grupas:
viena (Bergsons) dzīvību saprata bio-

loģiskā nozīmē un bioloģiskās īpašī-
bas attiecināja uz visu īstenību; otra

(Nīče, Diltejs, Zlmmels) dzīvību do-

māja kā gribu, iekšēju pārdzīvojumu,
kā garīgo spēku iracionālu rotaļu.
Dz. f. centrālās idejas kļuva par ek-

sistenciālisma idejisko avotu.

Dzīvība — matērijas kustības forma,
kas ir augstāka par fizisko un ķīmisko
formu; tai piemīt virkne specifisku

īpatnību. Dz. pamatiezīmes izteiktas

pazīstamajā Engelsa formulējumā:
«Dzīvība ir olbaltuma ķermeņu eksis-

tences veids, kura būtiskais moments

ir pastāvīga vielu maiņa ar apkārtējo
ārējo dabu...» (Dabas dialektika,

1952, 269. lpp.) Tagad ar «olbaltuma

ķermeni» jeb «protoplazmu» saprot
virkni vielu, kam specifiska nozīme

Dz. procesā: olbaltumvielas, nukleīn-

skābes, fosfora savienojumus v. c. Dz.

eksistē atsevišķu dzīvu organismu
veidā, kuri katrs rodas no sev līdzīga,
iziet individuālās attīstības ciklu, rada

sev līdzīgus un nomirst. Organismi,
stādamies sakaros ar nedzīvo vidi un

cits ar citu, izveido sarežģītākas sis-

tēmas un gala rezultātā — vienotu

Dz. sistēmu, kas uz Zemes nogājusi
attīstības ceļu no visvienkāršākajām
formām līdz cilvēkam. Dzīvo ķermeņu
būtiska īpatnība ir vielu maiņa, orga-

nisko struktūru sairšana un atkaliz-

veidošanās, disimilācija un asimilā-

cija. Svarīga metodoloģiska nozīme

daudzu Dz. likumsakarību pētīšanā, to

skaitā arī tādu, ko zinātne vēl nav

atklājusi, ir to pareizam filozofiskam

iztulkojumam. Vitālisti (Vitāltsms) Dz.

specifiskās īpatnības (organizētību,
mērķtiecību, regulāciju v. c.) izskaidro

ar nemateriāla dzīvības spēka darbību,
kas vadot «inerto» matēriju. Mehāni-

cisti traktē Dz. tikai kā sarežģītu fizi-

kāli ķīmisku procesu sistēmu, nolieg-
dami Dz. specifiku. No dialektiskā

materiālisma viedokļa Dz-ai bez fizi-

kālām un ķīmiskām likumsakarībām,
kam ir pakārtota loma, ir arī savas

specifiskas bioloģiskas likumsakarības.

Dz. parādību pētīšana ietver arī vai-

rākus vispārteorētiskus, filozofiskus

jautājumus: par daļas un veselā, for-

mas un satura attiecību, par prefor-
mācijas un virzītas sarežģītības palie-
lināšanas attiecību, par bioloģiskās
determinācijas specifiku, par pašorgani-
zējošos sistēmu principiem, evolūcijas
jautājumus v. c. Sakarā ar kosmosa

pētījumu panākumiem aktuāls kļuvis
jautājums par ārpuszemes Dz., kuras

atklāšana gaidāma samērā drīz.

Džainisms — viena no md. filozo-

fijas neortodoksālajām sistēmām, ra-

dusies apm. 6. gs. p. m. ē. Dž. ir on-

toloģiskā plurālisma sistēma, kas iz-

veidojusies m. ē. sākumā. Dž. pamatā
ir mācība par tatvām — būtībām, kas

ir materiāls, no kura veidojas pasaule,

un līdz ar to fundamentālā patiesība,

no kuras veidojas zināšanas. Divas

galv. tatvas ir dživa (dvēsele), kuras

galv. īpašība ir apziņa, un adživa

(viss, kas nav dvēsele). Matērija ir

viens no adživas paveidiem, ko var

sataustīt un kam ir skaņa, smarža,
krāsa un garša. Matērija ir atomāra,

sajūtu orgāniem pieejama, pakļauta
pārmaiņām, tai nav sākuma un gala,
un tā nav dievišķas radošas darbības

rezultāts. Bez tam pastāv vēl smalka,
t. s. «karmiskā matērija», kas nosaka

dvēseles sakaru ar ķermeni. Vienotas

dvēseles jeb augstākā dieva nav: pa-
saulē ir ļoti liels nemainīgs daudzums
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dvēseļu, kas iemiesotas dzīvās būtnēs

vai arī nav iemiesotas. Dvēseles, tā-

pat kā matēriju, neviens nav radījis,
tās pastāv no laika gala un vienmēr.

Katra dvēsele potenciāli ir viszinoša

un visvarena, tā caurauž visu, taču

tās iespējas ir ierobežotas ar konkrēto

ķermeni, kurā tā dzīvo. Dž. ētikas pa-
matā ir mācība, ka dzīvai būtnei ne-

drīkst nodarīt ļaunu (ahimsa). Dž.

filozofiskā sistēma ir pamatā džai-

nisma reliģijai, par kuras dibinātāju
uzskata gudro vīru (tirthankaru) Ma-

haviru (jeb Džinu), kas dzīvojis 9.—

8. gs. p. m. ē. Dž. kults ietver Maha-

viras v. c. tirthankaru pielūgšanu.
Džeimss Viljams (1842—1910) —

amer. psihologs un filozofs ideālists,
ievērojams pragmatisma pārstāvis.
Harvarda univ. (ASV) prof. (1889—

1907). Cīnījās pret materiālistisko, zi-

nātnisko pasaules uzskatu. Apzināda-
mies metafiziskās metodes nepamato-
tību, Dž. tai pretstatā nostādīja nevis

dialektiku, bet iracionālismu. Analizē-

jot psihi, kuru uzlūkoja kā «apziņas
plūsmu», Dž. uzsvēra gribas un emo-

ciju nozīmi. Patiesības objektīvā

jēdziena vietā liekot pragmatisko derī-

gas darbības principu, atbilstību inte-

resēm, Dž. paver ceļu fideismam, pa-
mato tiesību ticēt tam, kas nav pie-
ejams pierādījumam un pamatojumam.
Dž. «radikālais empīrisms» nav nekas

cits kā realitātes subjektīvistiska re-

ducēšana uz «tīro pieredzi», uz apziņu,
un viņa «neitrālais monisms» mate-

riālo un garīgo uzskata par vienas

un tās pašas «pieredzes» diviem dažā-

diem aspektiem. Dž. aizstāvēja reli-

ģiju un aktīvi piedalījās speciālā or-

ganizācijā mistiskās «pieredzes» «pē-
tīšanai», kuru viņš bija nodibinājis
Ņujorkā. Galv. darbi: «Psiholoģijas
principi» (1890), «Reliģiskās pieredzes
daudzveidība» (1902), «Pragmatisms»

(1907).
Džentile Džovanni (1875—1944) —

it. filozofs un politiķis. Romas univ.

prof.; izglītības ministrs Musolīni val-

dībā. Savā darbā «Marksa filozofija»
(1899) kritizēja marksismu. Dž. revi-

dēja arī Hēgeļa mācību, eliminēja no

tās dabu un objektīvo ideju un radīja
«aktuālisma» sistēmu — subjektīvi
ideālistisku neohēgelisma paveidu.Viss

esošais, pēc Dž. uzskata, ir domājo-
šās domas kustības rezultāts. Doma

vienmēr ir aktuāla, aktīva; tās radošā

darbība nav saistīta ar telpas un laika

nosacījumiem. Tās radītā matērija ir

nedzīva, inerta, kaut gan tā ir vie-

nota ar domu. Lai izvairītos no sollp-

sisma, Dž. ieviesa universāla «es» jē-
dzienu. Realitāte nav identiska ar in-

dividuālās apziņas idejām, tā ir tīra

domāšana, kas Visumā piemīt pārper-
soniskam transcendentālam pirmsāku-
mam, kurš tapšanas stadijā pārvar vi-

sus pretstatus. Dž. sociāli politiskie
uzskati attīstījās no liberālisma līdz

fašismam. Dž. filozofijas subjektīvisms
un voluntārisms kļuva par vienu no

it. fašisma ideoloģijas pamatiem. Galv.

darbi: «Hēgeļa dialektikas reforma»

(1913), «Loģikas sistēma kā izziņas
teorija» (1917).

Dževonss Viljams Stenlijs (1835—

82) — angļu ekonomists, loģiķis, filo-

zofs, Mančestras un Londonas univ.

profesors. Dž. viens no pirmajiem lie-

toja matemātisko metodi ekonomisko

parādību analizēšanai, tomēr viņš tās

traktēja vulgārā materiālisma garā.

Loģikā — Bula sekotājs. Dž. izvirzīja

loģikas mašīnas radīšanas ideju. Iz-

ziņas teorijā sliecās uz agnosticismu.
levērojamākie darbi: «Politiskās eko-

nomijas teorija», «Elementārā deduktī-

vās un induktīvās loģikas mācību grā-

mata», «Zinātnes pamati».
Džinss Džeimss Hepvuds (1877—

1946) — angļu fiziķis un astrofiziķis;
zinātnes popularizētājs; pēc filozofis-

kajiem uzskatiem — ievērojams fizi-
kālā ideālisma pārstāvis. Autors dau-

dziem pētījumiem teorētiskajā fizikā,
astrofizikā un kosmogonijā. 20. gs.
20.—30. gados ļoti populāra bija Dž.

izvirzītā hipotēze par Saules sistēmas

katastrofālo rašanos, kas notikusi,
Saulei nonākot citas zvaigznes tu-

vumā. Saskaņā ar šo hipotēzi (kas,
kā izrādījās, bija nepamatota) planētu
sistēmām jābūt ārkārtīgi retai un ne-

jaušai parādībai Visumā.
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Džordāno Bruno (1548—1600) — it.

filozofs, cīnītājs pret sholastisko filo-

zofiju un Romas kātoju baznīcu, de-

dzīgi propagandēja materiālistisko pa-
saules uzskatu, kas viņa mācībā iz-

paudās panteisma veidā. Pēc 8 gadus
ilga ieslodzījuma inkvizīcija viņu sa-

dedzināja Romā. Galv. darbi — filo-

zofiskie dialogi «Par cēloni, sākumu

un vienoto», «Par bezgalību, Visumu

un pasaulēm». Dž. B. pasaules uzskatu

ietekmēja antīkās filozofijas (sākumā

neoplatonisma un pitagorisma, vēlāk

materiālistu Empedokla, Anaksagora,
Epikūra un Lukrēcija) idejas, rene-

sanses laikmeta it. materiālistiskā

brīvdomība un viņa laika zinātne, it

īpaši Kopernika heliocentriskā teorija.
Konsekventi identificēdams bezgalīgo
dievu ar dabu, Dž. B. vēl noteiktāk

nekā Kūzas Nikolajs, kas viņu bija
ietekmējis, apgalvoja, ka pati daba ir

bezgalīga. Izmantodams Kopernika at-

klājumu, Dž. B. centās konkretizēt šā

filozofiskā principa nozīmi fizikā un

astronomijā, vienlaikus atbrīvojot Ko-

pernika teoriju no visai būtiskiem trū-

kumiem: no tradicionālā priekšstata,
ka Visums nav bezgalīgs, ka to no-

slēdz nekustīgu zvaigžņu sfēra, no

uzskata, ka Saule nekustas un ir Vi-

suma absolūtais centrs. Ejot šo ceļu,
Dž. B. nonāca pie secinājuma, ka pa-
stāv neskaitāmas pasaules un ka tās

ir apdzīvotas. Likvidējot sholastikas

natūrfilozofisko duālismu, Dž. B. aiz-

stāvēja uzskatu, ka Zeme un debesis

fizikāli ir vienveidīgas un sastāv no

zemes, ūdens, gaisa, uguns un ētera.

Neoplatonisma ietekmē Dž. B. pieļāva

pasaules dvēseles pastāvēšanu, to sa-

protot kā dzīvības principu un kā ga-
rīgu substanci, kura, atrazdamās itin

visās lietās, ir to virzītājs princips.
Šeit Dž. 8., tāpat kā vairākums an-

tīko materiālistu, turējās pie hilo-

zoisma. Dž. B. attīstīja arī vairākas

dialektiskas tēzes: par dabai piemī-
tošo vienotību, saistību un universālo

kustību, par pretstatu sakrišanu kā

bezgalīgi lielajā, tā arī bezgalīgi ma-

zajā.
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Edingtons Artūrs Stenlijs (1882—

1944) — angļu fiziķis un astrofiziķis,
zinātnes popularizētājs; pēc filozofis-

kajiem uzskatiem — ievērojams fizi-
kālā ideālisma pārstāvis. Nodarbojās
galvenokārt ar zvaigžņu kustības un

uzbūves, relativitātes teorijas un kos-

moloģijas jautājumiem. Savus filozo-
fiskos uzskatus, kuri izveidojušies
Kanta, Rasela un loģiskā pozitīvisma

ietekmē, E. nosauca par «selektīvo

subjektīvismu» jeb «strukturālismu».

Viņš uzskatīja, ka fizikas likumus un

konstantes var izvest no aprioriem
gnozeoloģiskiem apsvērumiem, neizda-

rot eksperimentus.

Efektīvisms (jeb pusintuicionisms) —

matemātikas filozofijas virziens, kas

mūsd. matemātiku cenšas ierobežot
tikai ar to, kas tajā efektīvi pamatots.

Visu, ko vienādā nozīmē var saprast
visi matemātiķi, efektīvisti pieskaita
pie matemātikas. Viss pārējais, pēc
viņu uzskata, pagaidām atrodas ārpus
matemātikas (intuicionisma pārstāvji
šo materiālu pilnīgi izslēdz no mate-

mātikas). Efektīvistu uzskati par ma-

temātikas priekšmetu un tās jēdzienu,
spriedumu un teoriju patiesuma kritē-

riju ir subjektīvi ideālistiski. Efektī-

vismam pieslējās ievērojamie fr. ma-

temātiķi E. Borels, A. Lebegs v. c.

Egoisms (lat. ego — es) — dzīves

princips un morāla īpašība, kas rak-

sturo cilvēku no tā viedokļa, kā viņš
izturas pret sab-bu v. c. cilvēkiem;

izpaužas tādējādi, ka cilvēks savā uz-

vedībā ievēro tikai savas paša inte-

reses, nerēķinoties ar sab-bas un ap-

kārtējo cilvēku interesēm; tā ir viena

no individuālisma izpausmes formām.

E. visvairāk raksturīgs privātīpašnie-

E

ciskajām attiecībām. Kā morāla īpa-
šība E. cilvēces tikumiskās apziņas
vēsturē parasti novērtēts negatīvi, kaut

gan periodā, kad notika cīņa pret feo-

dālās sab-bas hierarhisko kārtu orga-

nizāciju, tam bija noteikta nozīme, pa-
matojot katra indivīda tiesības tiekties

pēc laimes. Nostiprinoties kapitālistis-

kajām attiecībām, teorijas, kas sludi-

nāja E., ieguva arvien antisociālāku

raksturu (Stirners) un vēlāk arī ar-

vien reakcionārāku nozīmi (Nīče), bet

apzināta sekošana E-am kā pseido-
tikumiskam principam degradējās par
amorālismu. Komunistiskā morāle, kas

noteikti nosoda jebkurus E. izpaudu-
mus, pretstata tam kolektīvismu un

apzinīgu kalpošanu cilvēkiem, sab-bai.
Eidemonisms (gr. eudaimonia —

svētlaimība, laime) — metodoloģisks
ētikas princips, tuvs hedonismam. Vis-

pilnīgāk izpaudās jau antīkās pasau-

les estētiskajās teorijās (Dēmokrits,

Sokrāts, Aristotelis). Par galv. tiku-

mības kritēriju un cilvēka morālās iz-

turēšanās pamatu E. atzīst tieksmi

pēc laimes: pēc individuālās laimes —

individuālistiskais E., pēc sabiedrības

laimes — sociālais E. E. piekritēji
bija arī 18. gs. fr. materiālisti (Hel-

vēcijs, Didro), kuri cilvēka laimi pa-

sludināja par katras sab-bas un kat-

ras derīgas cilvēka darbības mērķi.
Eidemonistiskā ētika ir neizmērojami
augstāka par kristietisko ar savu ak-

tivitāti un humanitāti, jo tā aicina uz

laimi zemes virsū un nevis viņpasaulē.
Tomēr E. piešķir laimes jēdzienam zi-

nāmu vispārcilvēcisku, no vēstures ne-

atkarīgu nozīmi, kaut gan antagonis-
tisku šķiru sab-bā nav un nevar but

vienota priekšstata par cilvēka uzde-

vumu, kas vienmēr ir sociāli nosacīts.



Tāpēc tikumības eidemonistiskais pa-

matojums nav zinātnisks.

Eigēnika (gr. eugenēs — dižcil-

tīgs) — disciplīna, kas pētī iedzimtī-

bas, cilvēka ģenētikas likumus. Bur-

žuāziskajā socioloģijā šo terminu lieto,

apzīmējot teoriju, kura ir tuva rasis-

mam un maltusismam un kura, sagro-
zot Darvina mācību, izskaidro sociālo

nevienlīdzību ar cilvēku psihisko un

fizioloģisko nelīdzvērtību. Šī teorija
plaši izplatījās fašistiskajā Vācijā un

ASV.

Eiklīds (4. gs.—3. gs. sākums p.
m. ē.) — sengr. matemātiķis, slaveno

«Elementu» autors, kuros sistemātiski

saskaņā ar aksiomātisko metodi iztir-

zāta senlaiku ģeometrija un skaitļu
teorija. E. izstrādājis ievērojamo pos-
tulātu (piekto) par paralēlām taisnēm,
kurš loģiski ir līdzvērtīgs apgalvoju-
mam: plaknē caur punktu, kas atrodas

ārpus taisnes, var novilkt tikai vienu

taisni, kura nekrusto doto taisni. Ģeo-
metrija, kas balstās uz šo postulātu,
nosaukta par Eiklīda ģeometriju. Mē-

ģinājumi pierādīt piekto postulātu
19. gs. noveda pie neeiklida ģeomet-

riju atklāšanas (Lobačevskis). E-u

stipri ietekmēja Platona un Aristoteļa

filozofija. E. «Elementi» bija deduktī-

vās zinātnes paraugs (Aksiomātiskā
metode, Spinoza). Uz E. ģeometriju
pamatoti daži filozofijas secinājumi

par telpu un priekšstati par reālo

telpu. Starp citu, Kants, apliecinot tel-

pas aprioritāti (apriori), atsaucās uz

E. ģeometriju. Neeiklīda ģeometriju
atklāšana parādīja, ka telpas jēdziena

aprioritātes atzīšana ir nepamatota.

Einšteins Alberts (1879—1955) —

vācu fiziķis, izstrādājis relativitātes

teoriju un vairākas citas fizikālas teo-

rijas, kuras noveda pie jauniem priekš-
statiem par telpu, laiku, kustību, vielu,

gaismu un gravitāciju. Ļeņins nosauca

E-u par dabas zinātņu dižo pārveido-
tāju. 1905. g. E. formulēja «Brauna

kustības» teoriju, t. i., teoriju par šķid-
rumā suspendētu nelielu ķermeņu
kustību molekulu triecienu ietekmē.

šī teorija pārliecinoši pieradīja mole-

kulu un to kustību realitāti. Tai pašā

gadā E. nonāca pie priekšstata par
gaismas daļiņām — gaismas kvantiem

jeb fotoniem. 1905. g. tika publicēts
arī E. pirmais darbs par speciālo rela-

tivitātes teoriju. 1916. g. E. formulēja
vispārīgās relativitātes teorijas idejas.
Fašistiskais terors lika E. atstāt Vā-

ciju. Viņš nometās uz dzīvi Prinstounā

(ASV). 30.—40. gados E. mēģināja
izstrādāt vienotu lauka teoriju, kas at-

klātu ne tikai gravitācijas, bet arī citu

lauku dabu. E. filozofiskajiem uzska-

tiem vistuvākās bija Spinozas idejas;
dieva eksistences kategoriska nolieg-
šana, jebkādas nemateriālas substan-

ces noliegšana, pārliecība par pasau-

les objektivitāti un izzināmību un par
visu dabas procesu cēloņsakarību bija
viņa pasaules uzskata pamatprincipi.
E. uzstājās pret Kanta apriorismu un

pret Puankarē v. c. priekšstatiem par
zinātniskās patiesības «konvencionali-

tāti». Sākumā E. izturējās labvēlīgi

pret Maha uzskatiem, bet vēlāk krasi

negatīvi novērtēja mahismu un 1920. g.
nosauca Mahu par «nožēlojamu filo-

zofu». Tikpat negatīvi E. izturējās pret
loģisko pozitīvismu un pret mēģinā-
jumiem pozitīvistiski traktēt kvantu

mehāniku. Pēc saviem sabiedriski po-

litiskajiem uzskatiem E. bija sociālās

un nacionālās apspiestības, militārisma

un reakcijas pretinieks, noteikti uzstā-

jās pret atomenerģijas izmantošanu

militāriem mērķiem.
Eklektika (gr. eklego — izvēlos) —

dažādu, bieži vien pretēju filozofisku

uzskatu, teorētisku premisu, politisku

novērtējumu v. tml. neprincipiāla sa-

jaukšana. Tā, piem., eklektiski ir dau-

dzie mēģinājumi savienot materiālismu

un ideālismu vai revizionistu centieni

savienot marksismu un empiriokriti-

cismu, dialektisko materiālismu un

kantismu utt. E. raksturīga arī mūsd.

buržuāziskajai filozofijai. E. galv. me-

todoloģiskais trūkums ir neprasme iz-

dalīt no objektīvās pasaules sakaru

un attiecību summas priekšmeta vai

parādības galv. sakarus to konkrēti

vēsturiskajā nosacītībā, priekšmetu vai

parādību dažādu pušu un īpašību me-

hāniska apvienošana. Praktiskā dar-
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bībā, politikā E. noved pie kļūdām un

pārrēķināšanās, jo laupa iespēju at-

rast galv. posmu notikumu ķēdē, no-

spraust pasākumus konkrēta vēstures

perioda visaktuālāko uzdevumu atri-

sināšanai.

Ekonomika un politika. P. ir ļoti
svarīga virsbūves sastāvdaļa, sab-bā

valdošās ekonomiskās iekārtas iz-

pausme. Tās pamatsfēra ir attiecības

starp šķirām un nācijām un valsts

varas īstenošana. P-ā koncentrēti iz-

paužas sab-bas šķiru intereses. Bū-

dama cēloniski atkarīga no E., P. sa-

vukārt ļoti stipri uz to iedarbojas.
Ciktāl bez politiskas varas neviena

šķira nevar nostiprināt vai noturēt

savu ekonomisko kundzību, tiktāl P-ai

ir prioritāte salīdzinājumā ar E. Pēc

tam kad izstrādāts un tiek īstenots

pareizs politisks virziens, smaguma
centrs jaunās sab-bas celšanā pārvie-
tojas uz E. organizāciju, uz E. vadī-

šanas sistēmu. Raksta «Padomju
varas kārtējie uzdevumi»sākotnējā va-

riantā Ļeņins norādīja: «Valsts pār-
valdīšanas uzdevumam, kas tagad iz-

virzījies padomju varai pirmajā vietā,
vēl ir tāda īpatnība, ka runa tagad —

un, var teikt, pirmoreiz civilizēto tautu

jaunākajā vēsturē — ir par tādu pār-
valdīšanu, kad svarīgāko nozīmi iegūst
nevis politika, bet gan ekonomika»

(42. sēj., 32. Ipp.). Sociālistiskajā
sab-bā E. attīstās nevis stihiski, bet

plānveidīgi, pamatojoties uz ekono-

misko likumu apzinīgu izmantošanu.

No tā rodas sociālistiskās valsts jau-
nās funkcijas — saimnieciski organi-
zatoriskā un kulturāli audzinošā. So

funkciju nozīme nemitīgi pieaug ko-

munisma celtniecības gaitā. E. vadī-

bas sistēmas pilnveidošana, ekonomis-

kas plānošanas zinātniskā līmeņa
celšana ir viens no svarīgākajiem ko-

munistiskās partijas P. uzdevumiem
komunistiskās sab-bas celšanas taga-
dējā posmā.

Ekonomiskais materiālisms — vien-

pusīga vēstures izpratne, pēc kuras

sab-bas attīstības vienīgais spēks ir

ekonomika; politikas un politisko in-

stitūtu, ideju un teoriju nozīme vēs-

tures procesā tiek noliegta vai sama-

zināta. Radās kā vēstures materiālis-

tiskās izpratnes vulgarizācija. E. m.

piekritēji Rietumos bija E. Bernšteins,
bet Krievijā — «legālā marksisma»

un «ekonomisma» pārstāvji. Vēsturis-

kais materiālisms pašos pamatos at-

šķiras no E. m. Uzskatīdams mate-

riālo ražošanu par sab-bas attīstības

galv. virzītājspēku un izskaidrodams

politisko institūtu, ideju un teoriju ra-

šanos ar sab-bas ekonomisko iekārtu,

ar sab-bas materiālās dzīves apstāk-

ļiem, vēsturiskais materiālisms reizē

ar to uzsver politisko institūtu, ideju
un teoriju ārkārtīgi lielo nozīmi

sab-bas attīstībā (Ekonomika un po-
litika).

Ekonomiskās attīstības stadiju teo-

rija — amer. sociologa V. Rostova
koncepcija, viens no «vienotas indus-

triālas sab-bas» teorijas variantiem,
kas izklāstīts grāmatā «Ekonomiskās

attīstības stadijas. Nekomunistisks ma-

nifests» (1960). Saskaņā ar šo kon-

cepciju vēsture tiek iedalīta piecās sta-

dijās: 1) «tradicionālā sab-ba», kurā

iekļaujas visas sab-bas līdz pat kapi-
tālismam; tai raksturīgs zems darba

ražīguma līmenis, lauksaimniecības do-

minēšana ekonomikā; 2) «pārejas
sab-ba», kas nosacīti sakrīt ar pāreju
uz pirmsmonopolistisko kapitālismu;

3) «panākumu periods», ko raksturo

rūpniecības revolūcijas un industriali-

zācijas sākums; 4) «brieduma periods»

(industrializācijas beigu posms un

augsti attīstītu rūpniecības zemju iz-

veidošanās); 5) «augsta masu pa-

tēriņa laikmets», kas pašlaik esot

sasniegts tikai ASV. E. a. s. t. vēstu-

riskās attīstības īsto pamatu —
ražo-

šanas attiecības aizstāj ar dažādu fak-

toru (tehniski ekonomisku, psiholo-

ģisku, politisku, kultūrvēsturisku v. c.)
eklektisku mijiedarbību. E. a. s. t. cen-

šas identificēt parādības, kuras pēc
savas sociālās būtības ir kvalitatīvi

atšķirīgas, iekļaujot šīs parādības ko-

pējos «industriālās sab-bas ietvaros

(piem., mēģina identificēt sociālistisko

un kapitālistisko industrializāciju).
Pūlēdamās attaisnot kapitālismu, E. a.
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s. t. noliedz sociālistisko revolūciju
nepieciešamību, mēģina pierādīt, ka

visa pasaule virzās uz «vienotu indus-

triālo sabiedrību», kuras pārstāvis ir

ASV.

«Ekonomisms» — oportūnistisks vir-

ziens Krievijas sociāldemokrātijā 19.

gs. beigās — 20. gs. sākumā. «Eko-

nomisti» centās ierobežot strādnieku

kustības uzdevumus tikai ar ekono-

misko cīņu (darba apstākļu uzlabo-

šana, darba algas paaugstināšana
utt.), uzskatot, ka ar politisko cīņu
jānodarbojas liberālajai buržuāzijai.
Viņi noliedza strādnieku šķiras parti-

jas un revolucionārās teorijas vadošo

lomu, sludināja strādnieku kustības

stihiskumu. Kā revizionisma paveids
«E.» bija buržuāzijas ietekmes nova-

dītājs proletariātā. «E.» izplatīšanās

kavēja centralizētas proletariāta par-

tijas nodibināšanu. Ļoti lielu darbu

«E.» atmaskošanā veica ļeņiniskā avīze

«Iskra». Idejiski «E.» sagrauts vairā-

kos Ļeņina darbos, it īpaši grāmatā

«Ko darīt?» (1902).
Eksistence (lat. existentia — pastā-

vēšana) — viens no eksistenciālisma

pamatjēdzieniem, kas nozīmē cilvēka

personības esamības veidu. E. terminu

šajā nozīmē pirmoreiz lietojis Kjerke-

gors. Saskaņā ar eksistenciālistiem E.

ir tas centrālais cilvēka «Es» kodols,
kas liek tam darboties nevis tikai kā

atsevišķam empīriskam indivīdam un

nevis kā «domājošam prātam», t. i.,
nevis kā kaut kam vispārējam (vis-
pārcilvēciskam), bet gan tieši kā kon-

krētai neatkārtojamai personībai. E. ir

nevis cilvēka būtība, jo saskaņā ar

eksistenciālistu teoriju (Sartrs) tā no-

zīmē kaut ko noteiktu, iepriekš dotu,
bet gan «pavērta iespēja». Viena no

svarīgākajām E. noteiksmēm ir tās

neobjektivizējamība. Cilvēks var ob-

jektivizēt savas spējas, zināšanas, mā-

kas praktiski — kā ārējus priekšme-
tus; tālāk, viņš var padarīt par sava

aplūkojuma objektu savus psihiskos

aktus, savu domāšanu utt., objektivi-

zējot tos teorētiski. Vienīgais, kas ne-

padodas nedz viņa praktiskajai, nedz

teorētiskajai objektivizēšanai un līdz

ar to arī izzināšanai un kas tādējādi
nav pakļauts viņam, — tā ir E. Mā-

cība par E. ir vērsta tiklab pret cil-

vēka racionālistisko izpratni, kas par
cilvēka būtību uzskata prātu, kā arī

pret tā marksistisko izpratni, kas uz-

skata to par sabiedrisko attiecību ko-

pumu.
Eksistenciālisms (lat. existentia —

pastāvēšana) — eksistences filozo-

fija — iracionālistisks mūsd. buržuā-

ziskās filozofijas virziens, kas radās

(pēc 1. pasaules kara — Vācijā, 2. pa-
saules kara laikā — Francijā, pēc
2. pasaules kara — citās zemēs, arī

ASV) kā mēģinājums izveidot jaunu,
buržuāziskās inteliģences noskaņoju-
mam atbilstošu pasaules uzskatu. E.

idejiskie avoti ir dzīves filozofija, Hu-

serla fenomenoloģija, Kjerkegora reli-

ģiski mistiskā mācība. Atšķir, reliģisko
E. {Marsels, Jasperss, Berdjajevs,
L. Sestovs, M. Bubers) un ateistisko

E. (Heidegers, Sartrs, Kami, S. Bo-

vuāra). E. atspoguļoja krīzi, ko pie-
dzīvoja buržuāziskais liberālisms ar

tā virspusējo optimistisko pasaules iz-

pratni, ar ticību buržuāziskās sab-bas

progresīvai attīstībai, neizturēdams

pārbaudījumus, ko radīja 20. gs. vēt-

rainie notikumi. E. radās kā pesimis-
tisks pasaules uzskats, kas izvirzīja
jautājumu: kā lai vēsturisku katastrofu

apstākļos dzīvo cilvēks, kas zaudējis
liberāli progresīvās ilūzijas? E. ir reak-

cija uz apgaismības laikmeta un vācu

klasiskās filozofijas racionālismu, kā

arī uz Kanta pozitīvistisko filozofiju,
kas bija plaši izplatīta 19. gs. beigās
un 20. gs. sākumā. Pēc eksistenciā-

listu ieskata, racionālās domāšanas

pamatiezīme ir tā, ka tās pamatā ir

subjekta un objekta pretstata prin-

cips. Sakarā ar to visa īstenība, arī

cilvēks, racionālistam šķiet esam tikai

zinātniskas pētīšanas un praktiskas

manipulēšanas objekts, un tāpēc tādai

pieejai ir «bezpersonisks», «bezsejas»
raksturs. Turpretī E. izvirza sevi kā

pretstatu personību nesaskatošajai,
«objektīvajai», zinātniskajai filozofijai.
Tādējādi E. pretstata filozofiju un zi-

nātni. Heidegers, piem., saka, ka par
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filozofijas priekšmetu jākļūst «esamī-

bai», turpretī zinātnes priekšmets ir

«esošais». Ar «esošo» te apzīmēts

viss, kas pieder pie empīriskās pasau-

les, no kuras jāatšķir pati esamība.

Tā ir izzināma nevis pastarpināti (ar
sapratnisko domāšanu), bet gan tikai

tieši, tā atklājas cilvēkam kā viņa

paša esamība, viņa personiskā pastā-
vēšana, t. i., kā eksistence. Tieši ek-

sistencē ir ietverts subjekta un objekta
nesadalītais veselums, kas nav pie-
ejams nedz sapratniski zinātniskajai,
nedz spekulatīvajai domāšanai. Ikdie-

nas dzīvē cilvēks ne vienmēr apzinās
sevi kā eksistenci; tas var notikt tikai

tad, kad viņš atrodas robežsituācijā,
t. i., nāves priekšā. legūstot sevi kā

eksistenci, cilvēks pirmoreiz iegūst arī

savu brīvību. Saskaņā ar E. brīvība

izpaužas tādējādi, ka cilvēks nefun-

kcionē kā lieta, kas veidojas dabiskas

vai sociālas nepieciešamības ietekmē,
bet gan «izvēlas» sevi pašu, veido

sevi ar katru savu darbību un rīcību.

Tāpēc brīvs cilvēks ir atbildīgs par
visu paša padarīto un neattaisno sevi

ar «apstākļiem». Vainas sajūta par
visu viņam apkārt notiekošo —

tā ir

brīva cilvēka sajūta (Berdjajevs). Ek-

sistenciālistiskajā brīvības koncepcijā
izpaužas protests pret konformismu un

pielāgošanos, kas raksturīga buržuā-

ziskajam mietpilsonim, kurš sajūt sevi

par milzīgas birokrātiskas mašīnas

skrūvīti, kas nespēj neko mainīt noti-

kumu gaitā. Tāpēc arī E. pastāvīgi
uzsver cilvēka atbildību par visu, kas

notiek vēsturē. Tomēr eksistenciālistis-

kais brīvības jēdziens paliek subjektī-

vistisks; tas tiek traktēts tīri ētiskajā
un nevis sociālajā aspektā. Noraidot

racionālo izziņu kā tādu, kas neatbilst

priekšmetam, ar kuru nodarbojas filo-

zofija, E. izvirza realitātes tiešas, in-

tuitīvas izzināšanas metodi, balstoties

galvenokārt uz Huserlu (Heidegers,
Marsels, Sartrs), Dilteju (Heidegers,
Jasperss), daļēji uz Bergsona intuiti-

vismu. Daudzi eksistenciālisti (Heide-

gers savas darbības vēlīnajā periodā,

Marsels, Kāmī v. c.) domā, ka filozo-

fija pēc savas izziņas metodes ir

daudz tuvāka mākslai nekā zinātnei.

Nav nejaušība, ka E. Rietumos tik

stipri ietekmē mākslu un literatūru un

ar to starpniecību arī lielas daļas bur-

žuāziskās inteliģences noskaņojumu.
E-a dažādo pārstāvju sociāli politiskā

pozīcija nav vienāda.

Eksperiments (lat. experimentum —

mēģinājums) — kaut kādu parādību
pētīšana, aktīvi iedarbojoties uz tām,

izveidojot jaunus apstākļus, kas atbilst

pētījuma mērķim, vai arī mainot pro-
cesa norisi vajadzīgajā virzienā. E. ir

cilvēces sabiedriski vēsturiskās prakses
sastāvdaļa, un tāpēc tas ir izziņas
avots un hipotēžu un teoriju pareizī-
bas kritērijs. No patiesā E. jāatšķir
vienkāršs novērojums, kuram nav ne-

pieciešama aktīva iedarbība uz objektu,
kā arī t. s. «domu E.» — loģiski sprie-
dumi par to, kā norisētu noteiktas pa-

rādības, ja izdotos radīt zināmus ap-

stākļus, kas šai momentā nav reali-

zēti tehnisku vai citu iemeslu dēļ. E.

ietver nepieciešamo apstākļu radīšanu,
visu traucējošo iedarbību un faktoru

novēršanu, objekta fiksāciju ar dažā-

diem līdzekļiem vai arī parādības
mākslīgu izraisīšanu, novērošanas un

mērīšanas aktu ar atbilstošu tehnisku

ierīču lietošanu. E. var ietvert pētī-
jamo parādību modelēšanu. Attīstoties

zinātnei un tehnikai, E. sfēra papla-
šinās, aptverot arvien komplicētākas
materiālās pasaules parādības. Pretēji

apriorismam dialektiskais materiālisms

uzskata, ka E. un novērojumi ir teo-

rētisko priekšstatu avots. To saites ar

E. var būt tiešas, ja tos tieši dabū no

pieredzes, un netiešas, ja tos dabū,

analizējot tādu likumu un tēžu seci-

nājumus, kuri konstatēti agrāk ar tiešu

E. Taču teorija nereducējas uz doto E.

summu, bet jr kvalitatīvi jauna izzi-

ņas pakāpe, kustība no parādībām, kas

attēlotas eksperimentā, uz būtību, uz

likumu vienmēr dziļāku izziņu.
Eksplikācija (lat. explicatio — iz-

skaidrojums, attīšana). 1. Izskaidro-

jums. 2. Process, kura rezultātā at-

klājas kādas vienības saturs, bet tās

daļas iegūst patstāvību un var tikt

atšķirtas cita no citas. Sai nozīmē ter-
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minu «E.» plaši lieto ideālistiskajā
filozofijā. Tā, piem., neoplatonismā
pasauli un atsevišķās lietas uzskata

par E., par dieva «pašizpausmi», —

dievā tās sākumā eksistē vienībā. Hē-

gelis īstenību uzskata par jēdziena

pašizpausmi tā definīciju daudzveidībā.

3. Loģiski metodoloģisks paņēmiens—

pazīstama, bet neprecīza jēdziena vai

apgalvojuma aizstāšana ar precīzu zi-

nātnisku jēdzienu. E. parasti izpaužas
kā zinātniskās teorijas pamatjēdzienu
izstrādāšana atšķirībā no pirmszināt-
niskām vai vēl nenoteikti zinātniskām

zināšanām par objektu. Plaši izplatīta

loģiskajā semantikā, kur termins «E.»

arī ieguvis minēto nozīmi.

Ekvivalence (lat. aequus — vienāds;
valens — stiprs) loģikā — attiecība

starp izteikumiem (spriedumiem, tei-

kumiem, formulām), kurā izpaužas tas

fakts, ka diviem spriedumiem ir vie-

nāda patiesuma nozīme (t. i., tie abi

ir patiesi vai abi nepatiesi). E. attie-

cība ir saistīta ar loģisko ekvivalen-

cijas operāciju. Terminu «E.» lieto arī

plašākā nozīmē — lai apzīmētu visā-

das vienlīdzības tipa attiecības, t. i.,
tādas attiecības, kurām ir refleksivitā-

tes, simetriskuma un tranzitivitātes

īpašības. Šādu attiecību piemēri var

būt ģeometrisku figūru līdzība vai vie-

nāds lielums, kopu vienāds lielums

(Kopu teorija), kaut kādu sistēmu

izomorfisms (Izomorfisms un homo-

morfisms), taišņu vai plakņu paralē-
lisms.

Ekvivalencija — loģiska operācija:
tādu saikļu lietošana kā «ja un tikai

ja» saturīgos loģiskos secinājumos un

sarunu valodā; E-u izteic ar implika-

ciju un konjunkciju.
Eleāti jeb elejieši — sengr. filozo-

fiska skola 6. un 5. gs. p. m. ē., izvei-

dojās Elejas pilsētā (Dienviditālijā).
šai skolai attīstoties, tai piemītošā
ideālistiskā tendence pastiprinājās. Tās

galv. pārstāvji bija Ķsenofans, Par-

menids, Zenons (eleāts) un Meliss no

Samosas salas (5. gs. p. m. ē.). Pre-

tēji Milētas skolas un Heraklita sti-

hiski dialektiskajam uzskatam par
lietu mainīgo pirmpamatu eleātu skola

izvirzīja mācību par patiesās esamības

nemainīgo būtību un visu redzamo

pārmaiņu un atšķirību iluzorisko rak-

sturu. Šī mācība mazināja lomu, kāda

ir jutekliskajai pieredzei kā izziņas
pamatam, un vēlāk kļuva par vienu

no Platona ideālisma avotiem. E. ar-

gumentiem pret dialektiku (it īpaši
Zenona aporijām), neraugoties uz to

metafizisko raksturu, bija pozitīva
loma dialektikas tālākajā attīstībā:

viņi asi izvirzīja jautājumu, kā loģis-
kos jēdzienos izteikt kustības pretru-

nīgo raksturu.

«Elementārās» daļiņas — vienkāršā-

kie pašlaik zināmie mikroobjekti, kuri

visos zināmajos procesos izpaužas
mijiedarbībā kā viena vesela vienība.

Pie stabilām «E.» d. pieder gravitoni

(hipotētiski gravitācijas lauka kvanti),
fotoni, neitrīno, antineitrīno, elektroni,
pozitroni, protoni, antiprotoni v. c.

Brīvā stāvoklī stabilās daļiņās sadalās

mežoni ar dažādām masām, neitroni,

antineitroni, hiperoni un antihiperoni.
Pašlaik zināmi vairāk nekā 200 «E.»

d. paveidi, ieskaitot daudzās t. s. re-

zonanses. Gandrīz katrai «E.» d. at-

bilst sava antidaļiņa, kurai ir tāda

pati masa, spins un mūža ilgums, bet

pretējs elektriskais lādiņš, magnētis-
kais moments, dīvainība v. c. īpašī-
bas. «E.» d. nav pēdējie pasaules ēkas

«ķieģelīši». Matērija ir neizsmeļama,
un jebkuriem tās organizācijas līme-

ņiem ir komplicēta struktūra, un tos

nevar uzskatīt par visvienkāršākajiem
nesadalāmajiem pasaules elementiem.

«Elektrons ir tikpat neizsmeļams kā

atoms» (Ļeņins). «E.» d-ām piemīt ne-

izsmeļama īpašību un mijiedarbību

daudzveidība, tās nav atdalāmas no

dažādiem materiāliem laukiem, kuri

organiski ietilpst to struktūrā. Tā kā

«E.» d. ir nesaraujami saistītas ar

laukiem, tām vienlaikus piemīt korpus-
kulu un viļņu īpašības. Ļoti svarīga
«E.» d. īpatnība ir to savstarpējā par-
vēršamība: nestabilo daļiņu sairšana,

daļiņu un antidaļiņu pārvēršanās fo-

tonos U. c. «E.» daļiņās. Tas viss lie-

cina, ka tām ir ārkārtīgi komplicēta

struktūra. Visus daļiņu sairšanas pro-
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cesus nevar uzskatīt par mehāniskās

sistēmas sabrukumu sastāvelementos,
kuri it kā būtu ieslēgti sistēmā ga-
tavā veidā. Tā ir «E.» d. kvalitatīva

pārvēršanās no vienām formām citās,
kas saistās ar tikpat komplicētu jaunu
daļiņu rašanos. Sakarā ar pastāvīgo
iedarbību starp tām un dažādiem lau-

kiem «E.» d. pārdzīvo nepārtrauktas

iekšējas pārvērtības un to īpašības ir

statistiski vidējas laikā. Mūsd. teorē-

tiskie un eksperimentālie pētījumi
«E». d. fizikā ir vērsti uz to, lai no-

skaidrotu «E.» d. specifisko struktūru

un arī atklātu likumus, kuri ļauj iz-

skaidrot «E.» d. īpašību dažādās no-

zīmes, to savstarpējo iedarbību un

pārvērtību tipus.
Elements (lat. elementum — stihija,

pirmviela) — jēdziens, kas apzīmē

matērijas sākotnējās daļiņas, no kuru

kombinācijām izveidojas visi daudzvei-

dīgie materiālās pasaules priekšmeti.
E. jēdziens nepieciešami rodas dabas

vēsturiskās izzināšanas procesā un at-

spoguļo līmeni, kādu sasniegušas cil-

vēku zināšanas par matērijas uzbūvi.

Zinātnei attīstoties, šā jēdziena saturs

mainās un kļūst bagātāks. Sengr. ma-

teriālisti atzina par vienotu pasaules
E. vai nu ūdeni (Taless), vai gaisu

(Anaksimens), vai uguni (Hēraklits).
Antīkie filozofi Dēmokrits un vēlāk

Epikūrs izvirzīja mācību par atomiem

kā vissīkākajām nedalāmajām matē-

rijas daļiņām. Attīstoties mācībai par

matēriju, vienmēr pastāvēja pretruna

starp dabas pētnieku tieksmi atrast

visvienkāršākos matērijas E. un to

apstākli, ka dabā tādu nav, jo matē-

rija ir bezgalīga un neizsmeļama. Lie-

lie dabzinātniskie atklājumi 19. gs.
beigās satricināja valdošos priekšsta-
tus par matērijas sākotnējo bezstruk-

tūras daļiņu pastāvēšanu. Mūsd. fizika

pierādījusi, ka elektronu, neitronu v. c.

«elementāro» daļiņu struktūra ir kom-

plicēta, un tādējādi apstiprinājusi dia-

lektiski materiālistisko uzskatu, ka

dabā (matērijā) nav visvienkāršāko,
nesadalāmo E. «Elektrons ir tikpat ne-

izsmeļams kā atoms, daba ir bezga-
līga...» (Ļeņins, 14. sēj., 244. lpp.).

Elidas-Eretrijas skola — viena no

Sokrāta sekotāju skolām, pastāvēja
4. un 3. gs. p. m. ē. To nodibināja
Fedons no Elidas, Sokrāta mīlulis (pēc
Platona izteiciena). Vēlāk Menedēms

(Stilpona skolnieks) to pārcēla uz

Eretriju. Šās skolas darbu oriģināli
nav saglabājušies. Par to ir ziņas gal-
venokārt Cicerona un Diogena Laer-

tija darbos. Virziena ziņā šī skola

stāv Joti tuvu Megaras skolai. E.-E. s.

piekritēji galvenokārt nodarbojās ar

ētikas problēmām. Menedēms apgal-
voja, ka visi dažādie tikumi savā pa-
matā ir vienoti un tāpēc reducējas uz

vienu un to pašu labumu — ar prātu
aptveramo patiesību. Menedēmam pie-
dēvē arī uzskatu, ka lietu vispārīgās
īpašības nepastāvot patstāvīgi, bet iz-

paužoties tikai atsevišķajās konkrēta-

jās lietās, šās skolas pārstāvji bija
arī Anhipils un Asklepiads.

Emerdžentā evolūcija (lat. emer-

gere — pacelties, parādīties uz

ārieni) — ideālistiska attīstības teo-

rija. Izplatījusies mūsd. ang|u un

amer. buržuāziskajā filozofijā, it īpaši
neoreālisma pārstāvju vidū. Galv. pār-
stāvji: Aleksanders, Ķ. Loids-Morgans,
C. D. Brouds. E. c. teorija radās 20. gs.
20. gados kā pretstats materiālistis-

kajai dialektikai. Tās mērķis ir ideā-

listiski izskaidrot attīstības lēcienvei-

dīgumu, jaunā rašanos. E. c. teorētiķi
mainīšanās procesus aplūko kā iracio-

nālus, loģiski neizprotamus aktus un

galu galā nonāk pie dievības atzīša-

nas, šī teorija noved pie likumsaka-

rības noliegšanas dabā un vēsturē, kā

arī pie pārmaiņas kvantitatīvās stadi-

jas nozīmes noliegšanas attīstības pro-
cesā. Pēc Loida-Morgana uzskata, visa

daba ir apgarota: nav fiziskā bez psi-
hiskā. Aleksanders par dabas pirmpa-
matu pasludina nemateriālo «telpu-
laiku», attiecībā pret kuru matērija ir

atvasināta. Par dabas pirmelementiem
viņš uzskata nemateriālus «punktus-
momentus». Brouds atklāti aizstāv vi-

tālismu un dvēseļu ceļošanu.
Emersons Ralfs Voldo (1803—82) —

amer. filozofs, publicists un dzejnieks,
transcendentālistu līderis. E. uzskati
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ir pretrunīgi. Visvairāk viņu ietekmē-

juši Platons, Gēte, Ķārlails un angļu
dzejnieks romantiķis V. Vordsvorts.

Filozofijas «mūžīgā problēma», pēc E.

domām, ir gara un matērijas attiecība.

Viņš to atrisina kā ideālists: «Daba

ir gara simbols.» Esamības augstākais
sintētiskais princips ir pārdvēsele,
dievs. Gnozeoloģijā turpretim E. stāv

tuvu intuitīvismam; kontemplācija, pēc
tam intuīcija un ekstāze vislabāk pa-
līdz aptvert lietu būtību. Visur pa-
saulē atrodams skaistums; tā galv.
pazīmes ir harmonija, pilnība un ap-

garotība. «Skaistuma radīšana ir māk-

sla.» Izšķīrēja loma vēsturē, pēc E.

ieskata, ir izcilām personībām (un vis-

pār «visi dziļi atklājumi ir individuā-

lisma nopelns»); tās veicina sab-bas

progresu — personības morālu piln-
veidošanos. E. rakstīja, ka «zemes

virsū valda mūžīga interešu cīņa un

antagonisms starp bagātajiem un na-

badzīgajiem»; viņa simpātijas bija na-

badzīgo pusē. E. sociālais ideāls bija
utopiskais sapnis par vispārēju lab-

klājību un vienlīdzību, kuras pamatā
ir darbs un taisnīgs privātīpašuma sa-

dalījums. E. kritizēja buržuāzisko
iekārtu un vērsās pret verdzību ASV,

pret iekarošanas kariem. «Tagadējā
demokrātijā,» viņš rakstīja, «nav itin

nekā no demokrātiskā principa. Vei-

kalnieciskā gara viscaur pārņemta, tā

ir nolemta bojā ejai.» Mūža beigās
viņš pievērsās misticismam. Galv.

darbi: «Daba» (1835), «Esejas» (1841,

1844), «Cilvēces pārstāvji» (1850).
Emotivisms (lat. emovere — satri-

cināt, uztraukt) — subjektīvistiska
buržuāziska morāles teorija, kurā vis-

konsekventāk īstenota loģiskā pozitī-
visma metodoloģija ētikā. Galv. pār-
stāvji — Aijers, Ķarnaps, Reihenbahs,
Čārlzs Stīvensons. Pētījot morālos

spriedumus un terminus, noskaidro-

juši, ka tie nav tieši empīriski pār-
baudāmi (Verificējamības princips),
emotīvisti nonāca pie slēdziena, ka

šie spriedumi un termini neietver ne-

kādu informāciju, ka tiem nav jēgas
un tie tāpēc nav nedz patiesi, nedz

nepatiesi. Tikumisko izteikumu nozī-

mci ir tīri «emotīvs» raksturs, t. i.,
to šķietamais uzdevums ir izteikt ru-

nājošā cilvēka emocijas, izraisīt tādas

pašas emocijas klausītājā un likt tam

attiecīgi rīkoties. Uz individuālo un

grupu emociju atšķirību no E. viedokļa
tad arī reducējama cilvēku tikumisko

pozīciju atšķirība. No tā tiek secināts,
ka katrs var turēties pie jebkura vie-

dokļa morālē, pretēji uzskati nav lo-

ģiski pretrunā viens otram, tāpēc
vienu uzskatu pierādīšana un citu uz-

skatu atspēkošana noris nevis racio-

nāli, bet gan tīri psiholoģiski — ar

zemapziņas iedvesmu. E. ir galēji nihi-

listiska un skeptiska morāles teorija.
Mēģinādams pamatot indivīda abso-

lūtu brīvību tikumiskās pozīcijas iz-

vēlē, E. būtībā attaisno patvaļu rīcībā

un tikumiskajā pārliecībā un vienlai-

kus laupa indivīdam iespēju tiešām

patstāvīgi un apzinīgi izvēlēties mo-

rālo pozīciju.
Empedokls no Agrigentas (Sicīlijā)

(ap 483—423 p. m. ē.) — sengr. filo-

zofs materiālists, vergturu demokrāti-

jas ideologs. Savā filozofiskajā poēmā
«Par dabu» E. visu lietu daudzveidību

reducē uz četriem «pamatelementiem»:
zemi, ūdeni, gaisu un uguni. Šī mā-

cība par četriem dabas elementiem

(jeb stihijām) pastāvēja antīkajā un

viduslaiku filozofijā daudzus gadsim-
tus. Elementu savienošanos un sada-

līšanos E. izskaidroja ar divu pretēju
spēku — pievilkšanās un atgrūšanās

(«draudzības» un «naida») iedarbību.

Viena vai otra spēka dominēšana iz-

skaidro dažādās stadijas Visuma at-

tīstībā. Liela vēsturiska nozīme bija
E. izteiktajam minējumam par dzīvo

būtņu likumsakarīgu evolūciju visvai-

rāk dzīvotspējīgo kombināciju dabis-

kās izlases rezultātā.

Empiriokriticisms («pieredzes kri-

tika») jeb mahisms — Avenāriusa un

Maha nodibināts subjektīvā ideālisma

virziens. Par izziņas pamatlikumu uz-

skatīdams «domāšanas ekonomiju», E.

pieredzes izpratni «attīra» no matēri-

jas (substances), nepieciešamības, cē-

lonības utt. jēdzieniem kā no «aprio-
rām apercepcijām» (abstraktiem jē-
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dzieniem), kas nepamatoti tiekot

ielikti pieredzē. Rezultātā E. izvirza

priekšstatu par pasauli kā «neitrālu

elementu» jeb sajūtu kopumu. Izvei-

dodams mācību par principiālo koor-

dināciju, t. i., par subjekta un objekta

nesaraujamo sakaru, E. pārvēršas par

subjektīvā ideālisma sistēmu. E. at-

dzīvina berklijismu un jūmismu, tos

maskējot ar prasību, ka filozofijai jā-
būt neitrālai. E. bija saistīts arī ar

krīzi fizikā, ar fizikālā ideālisma

skolu. Kritizēdams E., Ļeņins darbā

«Materiālisms un empiriokriticisms»
parādīja šā filozofijas virziena reak-

cionāro sociālo lomu un tā sakaru ar

fideismu. E. izpaudās kā pozitīvisma

paveids («otrais pozitīvisms»). Līdzās

Avenāriusam un Maham E. pārstāvji
bija J. Pecolds, F. Karstanjens, R. Vil-

lijs, F. Ādlers. A. Bogdanovs, V. Ba-

zarovs v. c. Par E. «antimetafiziskās»

mācības turpinājumu kjuva neopozitī-
visms.

Empiriomonisms (gr. empeiria —

pieredze, monos — vienīgais) — tā

Bogdanovs nosauca savu filozofiju —

empiriokriticisma, mahisma paveidu. E.

pamatā ir Maha subjektīvi ideālistis-

kais uzskats par pieredzes elementu

(t. i., sajūtu) neitralitāti. Avenāriusa

un Maha filozofija, pēc Bogdanova

domām, ir tāpēc duālistiska (Duā-

lisms), ka tā veidota, pamatojoties
tikai uz individuālā pieredzi, un par

specifisku, autonomu atzīst pieredzes
elementu psihisko un fizisko rindu,
bet pieredzi nepieciešams interpretēt
monistiski; tāpēc viņa teorija saucas

«empiriomonisms». No E. viedokļa viss

ir vienā vai otrā veidā organizēta pie-
redze (saprasta kā «neitrālu» jutek-
lisku datu kopums, t. i., ideālistiski).
Turklāt fiziskā pasaule ir kolektīvi un

sociāli organizēta pieredze, bet psihis-

kais, būdams šās pieredzes «nešķirama

daļa», ir individuāli organizēta piere-
dze. «Vienota pieredzes pasaule,» rak-

stīja Bogdanovs, «parādās kā vienotas

izziņas saturs. Tas ir empiriomonisms»
(«Empiriomonisms», 1. gr., 1908, 52.

lpp.). Pārējo problēmu atrisinājums
izriet no šīm definīcijām: saskaņā ar

E. mācību objektivitāte ir identiska ar

vispārnozīmīgumu; cēlonībā, telpā un

laikā izpaužas pieredzes sociālā orga-
nizētība; patiesība, kuras izpratnē
Bogdanovs sliecās uz relativismu, ir

«dzīva organizējoša pieredzes forma»,
cilvēks ir tiešu pārdzīvojumu kom-

plekss utt. Analizējot psihi, kas tiek

novērtēta no enerģētisma viedokļa, E.

lielu nozīmi piedēvē psihiskajai izla-

sei (organisma bioloģiskajām spējām

pielāgoties apkārtnei) un substitūcijas
metodei. Šī metode nozīmē, ka nezi-
nāma fizikāla vai fizioloģiska fakta

vietā vienmēr var ielikt psihisku faktu,
un otrādi, t. i., materiālo reducēt uz

ideālo. Aizstāvot ideālismu vēsturē, E.

sabiedrisko esamību identificē ar sa-

biedrisko apziņu. E. kritika atrodama

Ļeņina grāmatā «Materiālisms un

empiriokriticisms», kā arī PJehanova
darbos.

Empiriosimbolisms (gr. empeiria —

pieredze, symbolon — nosacīta zīme,
simbols) — termins, ar kuru ideālists

Juškevičs apzīmēja savu empiriokriti-
cisma paveidu. Savu pamatideju, sa-

skaņā ar kuru jēdzieni (patiesība, esa-

mība, būtība utt.) ir tikai patvaļīgi
simboli un neko reālu neatspoguļo, E.

bija aizguvis no Puankarē un Maha

(kas, piem., matēriju uzskatīja vienīgi
par loģisku simbolu). Rakstā «Mūs-

dienu enerģētika», kas bija publicēts
mahistu rakstu krājumā «Apcerējumi
par marksisma filozofiju» (1908) un

grāmatā «Materiālisms un kritiskais

reālisms» (1908), Juškevičs mēģināja
pierādīt, ka objektīvā pasaule ir em-

piriosimbolu (t. i., ideālistiski izpras-
tas pieredzes simbolu) kopums, kuru

uzdevums ir sistematizēt cilvēku ko-

lektīvās apziņas «sākotnējos datus».

Kādu simbolikas sistēmu izvēlēties,

tas, pēc Juškeviča ieskata, atkarīgs no

pieredzes interpretācijas ērtuma.

Ļeņins «Materiālismā un empiriokri-
ticismā» parādīja, ka E. ir subjektī-
vais ideālisms, kuram ārpasaule un

tās likumi ir tikai cilvēka izziņas spē-

jas simboli.

Empīriskā socioloģija — viens no

mūsd. buržuāziskās socioloģijas galv.
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virzieniem, kas par socioloģisko pē-
tījumu galv. uzdevumu uzskata sab-

bas dzīves atsevišķu konkrētu parā-
dību aprakstīšanu. Plaši izplatījās otrā

pasaules kara laikā un it īpaši pēc
kara galvenokārt ASV (Landbergs,
Dods, Meijo v. c). Atsevišķu sociālu

parādību konkrētai socioloģiskai pētī-
šanai ir liela zinātniska nozīme, ja
tā balstās uz zinātnisku teoriju, kura

apskata sab-bu kā vienotu veselumu,
kas attīstās likumsakarīgi. Bet E. s.

pārstāvji noliedz sab-bas attīstības ob-

jektīvos likumus, atsakās iedziļināties

sociālo parādību būtībā un nereti ap-

skata sab-bu kā izolētu sociālu pa-
rādību mehānisku savienojumu, iero-

bežodamies ar to vienkāršu aprakstī-
šanu un uzskaitīšanu, ar dažādu fak-

toru samēru pētīšanu. E. s. metodika

ir anketu, interviju, statistikas mate-

riālu, matemātiskā aparāta (piem.,

kopu teorijas, spēju teorijas) izman-

tošana. Taču visas šīs metodes tiek

lietotas bez droša metodoloģiska pa-

mata — bez zinātniskas teorijas par
sabiedrisko procesu visumā. E. s-ai

nav vispārīga filozofiska pamata, un

tās sociālie pētījumi ir ārkārtīgi di-

ferencēti, rezultātā radušās dažādas,
cita no citas atrautas nozares (pilsē-
tas socioloģija, lauku socioloģija, ģi-
menes socioloģija, industriālā sociolo-

ģija, alkoholisma socioloģija, reklāmas

socioloģija, masveida komunikāciju
socioloģija utt.). E. s. pētījumi arvien

vairāk tiek pakļauti valsts monopolis-

tiskā kapitālisma interesēm, un tos

izmanto korporācijas, valdības un mi-

litārās aprindas, lai maskētu un pa-

stiprinātu ekspluatāciju, palielinātu

pelņu, gatavotos karam. Noliegdama
vēsturisku pieeju sab-bai, koncentrē-

dama savu uzmanību uz izolētu, atse-

višķu sab-bas parādību un faktu,
šauru metodikas jautājumu pētīšanu,
E. s. nespēj zinātniski izskaidrot un

risināt svarīgas sab-bas attīstības pro-
blēmas.

Empīrisms (gr. empeiria — piere-
dze) — izziņas teorijas mācība, kas

juteklisko pieredzi uzskata par zinā-

šanu vienīgo avotu un apgalvo, ka

visas zināšanas pamatojas pieredzē un

tiek iegūtas ar pieredzes palīdzību.
Ideālistiskais E. (Bērklijs, Jūms, Mahs,

Avenāriuss, Bogdanovs, mūsd. loģis-
kais empīrisms utt.) pieredzi ierobežo

ar sajūtu vai priekšstatu kopumu un

noliedz, ka pieredzes pamatā ir ob-

jektīvā pasaule. Materiālistiskais E.

(F. Bēkons, Hobss, Loks, Franču ma-

teriālisms 18. gs.) uzskata, ka jutek-
liskās pieredzes avots ir objektīvi pa-
stāvošā ārpasaule. Taču galv. pret-
stats starp E. un racionālismu pastāv
nevis jautājumā par zināšanu izcel-

šanos vai avotu: daži racionālisti pie-
krīt, ka prātā nav nekā, kas iepriekš
nebūtu bijis sajūtās. Nesaskaņu galv.
punkts ir tas, ka E. zināšanu vispā-

rīgo un nepieciešamo raksturu pa-
mato nevis ar pašu prātu, bet ar pie-
redzi. Daži empīriķi (piem., Hobss,
Jūms) racionālisma ietekmē nonāca

pie secinājuma, ka pieredze nespējot
zināšanām piešķirt nepieciešamu un

vispārīgu nozīmi. E. aprobežotība iz-

paužas tādējādi, ka tas metafiziski

pārspīlē jutekliskās izziņas, pieredzes
lomu un pienācīgi nenovērtē zināt-

nisko abstrakciju un teoriju lomu iz-

ziņā, noliedz domāšanas aktīvo lomu

un relatīvo patstāvību. Šos trūkumus

pārvarēja marksistiskā filozofija, visus

izziņas teorijas jautājumus aplūkojot
no prakses, dialektikas viedokļa (Iz-
ziņa, Teorija un prakse, Ķontemplatī-
vums).

Enciklopēdisti — «Enciklopēdijas jeb
Zinātņu, mākslu un amatu skaidrojo-
šās vārdnīcas» (1751 —80) sastādītāji
un autori. «Enciklopēdijai» bija liela

loma 18. gs. beigu fr. buržuāziskās

revolūcijas ideoloģiskajā sagatavo-
šanā. Tā sistematizēti apkopoja sava

laika zinātnes sasniegumus. Līdz

1772. g. «Enciklopēdijas» izdošanu va-

dīja Didro, kuram palīdzēja Dalam-

bērs. E. vidū bija Monteskjē, Ruso,

Voltērs, Helvēcijs, Holbahs v. c. do-

mātāji. «Enciklopēdijā» pret feodālo

ideoloģiju viskonsekventāk cīnījās ma-

teriālisti. Taču arī paši mērenākie E.

vērsās pret baznīcas iejaukšanos zi-

nātnes lietās, pasludināja sevi par sa-
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biedrības progresa piekritējiem, kriti-

zēja despotismu un izteicās par cil-

vēka atbrīvošanu no kārtu jūga.
Enerģētisms — filozofiska koncep-

cija, kas 19. gs. beigās radās vienas

dabas zinātnieku daļas vidū. E. pie-
kritēji visas dabas parādības reducē

uz enerģijas, kurai nav materiāla pa-

mata, modifikācijām. E. garā inter-

pretēdami dabas zinātnes, Ostvalds,
Mahs v. c. E. piekritēji noliedza ato-

misma teorijas zinātnisko nozīmi.

Taču vēlāk, 20. gs. atomisma panā-
kumu ietekmē, viņi bija spiesti atzīt

atomu pastāvēšanu. Atomisma idejas
ieviesās arī pašā fizikas mācībā par

enerģiju: tika atklāts, ka enerģija
spēj mainīties diskrētām porcijām —

kvantiem. Sakarā ar kodolfizikas un

«elementāro» daļiņu fizikas jaunajiem
datiem E. idejas atdzima no jauna,
tomēr mazāk sistematizētā veidā.

Starp citu, masas defekta atklājums,
kā arī atklājums, ka daļiņu pāri var

pārvērsties laukā un otrādi, tika iz-

tulkoti kā iespējamība matērijai pār-
vērsties enerģijā un otrādi. šie «ener-

ģētiskie» apgalvojumi tika pastiprināti

ar norādījumiem uz masas un ener-

ģijas savstarpējā sakara likumu, kuru

iztulkoja kā minētās iespējamības teo-

rētisko pamatojumu. Gnozeoloģiski E.

sakņojas, no vienas puses, panākumos,
kādi ir enerģētiskajai metodei dabas

zinātnēs, un, no otras puses, grūtībās,
ar kurām saduras matērijas uzbūves

mūsd. teorija. Kā filozofijas virziens

E. atdzimst tad, kad zinātnei izvirzās

uzdevums dziļāk ielūkoties matērijas
struktūrā. Ostvalda E. atspoguļoja zi-

nātniskās domas svārstīšanos tajā pe-
riodā, kad tika meklēti toreiz nezinā-

mie matērijas atomārās struktūras iz-

zināšanas ceļi. Mūsd. enerģētisma

pamatā ir grūtības, ar kurām saduras

fizika, cenšoties izzināt «elementāro»

daļiņu struktūru.

Enerģija (gr. energeia — dar-

bība) — dažādu matērijas kustības

formu kopīgais mērs. Matērijas kustī-

bas kvalitatīvi dažādās fizikālās for-

mas spēj pārvērsties cita citā, un šo

pārvēršanās procesu kontrolē stingri

noteikti kvantitatīvi ekvivalenti. Tas

arī ļauj izdalīt
_

kopīgu kustības

mēru — enerģiju kā tādu. Fizikas teo-

rijas sistēmā E. izpaužas dažādās for-

mās: kā mehāniskā, siltuma, elektro-

magnētiskā, kodola, gravitācijas ener-

ģija v. tml. Katrs E. veids būtiski rak-

sturo atbilstošo fizikālo kustības

formu, parādot, kādas tai ir iespējas
pārvērsties jebkurā citā kustības

formā, kvantitatīvi saglabājot pašu
kustību.

Enerģijas nezūdamības likums —

viens no svarīgākajiem nezūdamības

likumiem (Nezūdamības principi), kurš

noteic, ka enerģija, pārvēršoties no

vienas formas otrā, nezūd un nerodas

no jauna. Kad materiāla sistēma pār-
iet no viena stāvokļa otrā, tās ener-

ģijas pārmaiņa stingri atbilst to ķer-
meņu enerģijas pieaugumam vai sa-

mazinājumam, kuri ar šo sistēmu ir

mijiedarbībā. Procesus, kuros enerģija
pārvēršas no vienas formas otrā, re-

gulē stingri noteikti skaitliski ekvi-

valenti. E. n. 1. atklāja 19. gs. vidū

ar saviem darbiem tādi zinātnieki kā

Maijers, Džouls, Helmholcs v. c. Jau

pirms šā atklājuma Dekarts, Leibnics,
Lomonosovs izteica ideju par matē-

rijas un kustības nezūdamību. E. n.

1-am ir dziļa filozofiska jēga. Tas

dabzinātniski apstiprina materiālistisko

ideju par kustības neiznīcināmību. En-

gelss uzskatīja E. n. 1. par vienu no

trijiem lielajiem atklājumiem, kuri dab-

zinātniski pamato dialektiski materiā-

listisko dabas izpratni. Šajā likumā

izpaužas materiālās pasaules vienība.

Pēc E. n. I. atklāšanas, rakstīja En-

gelss, «visas kustības vienība dabā ta-

gad vairs nav vienkārši filozofisks

apgalvojums, bet dabzinātnisks fakts»

(«Dabas dialektika», 173. Ipp.). Mūs-

dienu fizika arvien stingrāk un plašāk

apstiprina E. n. 1.

Enesidēms (1. gs. p. m. ē.) — gr.
filozofs skeptiķis, viens no Pirona

skolniekiem un tiem Platona Akadēmi-

jas piekritējiem, kas aizstāvēja skep-
ticismu. Saskaņā ar E. mācību nav

iespējama nekāda patiesa lietu izzinā-

šana, jo katram mūsu apgalvojumam
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var nostādīt pretstatā citu, tam pre-
tēju. Vislabāk ir vispār atteikties no

jebkādiem apgalvojumiem, jo tikai tā-

dējādi iespējams gūt iekšēju baudu.

Jārīkojas tā, kā parasti rīkojas visi

vai kā tas izriet no nepieciešamas va-

jadzības. E. filozofija bija gr. klasis-

kās filozofijas sairšanas produkts.
Engelss Fridrihs (1820—95) — pro-

letariāta vadonis un skolotājs, sadrau-

dzībā ar Marksu radīja marksisma

mācību, zinātniskā komunisma teoriju,
dialektiskā un vēsturiskā materiālisma

filozofiju. Dzimis Bārmenes pilsētā
(Vācijā). Kopš jaunības dienām E.

tiecās piedalīties cīņā par pastāvošo
sabiedrisko attiecību pārveidošanu.
1841. g. rudenī viņš iestājās kara-

dienestā Berlīnē un brīvajā laikā klau-

sījās lekcijas univ. Pieslējās jaunhē-
geliešu kreisajam spārnam. Šajā laikā

E. spilgti un dziji kritizēja Šellinga
reakcionāri mistiskās idejas («Sellings
un atklāsme», 1842, v. c). Vienlaikus

viņš kritizēja arī Hēgeli par konser-

vatīviem secinājumiem un viņa ideā-

listiskās dialektikas pretrunām. Bet

īsts lūzums E. uzskatos notika An-

glijā, uz kurieni viņš pārcēlās, pa-
klausīdams tēvam, lai studētu komer-

ciju. Sadūries ar tolaik visvairāk at-

tīstītās kapitālistiskās zemes strādnie-

ku šķiras dzīvi, E. dziji ieinteresējās

par proletāriešu nepanesamā ekono-

miskā stāvokļa cēloņiem, par viņu po-
litisko beztiesīgumu, pētīja viņu ideo-

loģijas trūkumus, kas atklājās čar-

tisma kustībā ar tās utopiskajām
iedomām, ka kapitālisti varētu lab-

prātīgi atteikties no varas. Rezultātā

viņš sarakstīja darbus — «Uzmetumi

sakarā ar politiskās ekonomijas kri-

tiku» (1844), ko Markss nosauca par
ekonomisko kategoriju kritikas ģeniālu
uzmetumu, un «Strādnieku šķiras stā-

voklis Anglijā» (iznāca 1845). Sājos
darbos E. zinātniski pamatoja prole-
tariāta vēsturisko misiju, pirmais pa-

rādīja, ka proletariāts ir ne tikai cie-

tēja šķira, bet arī cīnās par savu at-

brīvošanos. Anglijā E. kļuva par so-

ciālistu. Drīz viņš aizbrauca no Angli-
jas un Parīzē 1844. g. sastapās ar

Marksu. šī sastapšanās bija sākums

divu dižu domātāju dziļai draudzībai,
kuras pamatā bija kopējas idejas un

praktiskā cīņa par proletariāta atbrī-

vošanos no kapitālistiskās verdzības.

Viņu 1844.—46. g. sarakstītie darbi

«Svētā ģimene» un «Vācu ideoloģija»
veltīti tolaik valdošo Hēge]a, Feier-

baha un viņu skolnieku filozofisko uz-

skatu kritiskai pārlūkošanai un dialek-

tiskā un vēsturiskā materiālisma pa-
matu izstrādāšanai. Turklāt Markss

un Engelss veica milzīgu praktisku
darbu, organizējot Komunistu savie-

nību, kas pēc tam attīstījās par pro-
letariāta revolucionāro partiju. 1847. g.
E. sarakstīja Savienības programmas

projektu — «Komunisma principi», uz

kuras pamata vēlāk tika izveidots «Ko-
munistiskās partijas manifests» (1848),
kas pasludināja vienotas marksisma

mācības, strādnieku šķiras zinātniskās

ideoloģijas dzimšanu. Liela loma pro-
letariāta cīņas teorijas propagandā un

demokrātisko spēku saliedēšanā bija
E. žurnālistiskajai darbībai. 1848.—

49. g. notikumos Vācijā E. saņēma
ugunskristības, cīnīdamies revolucio-

nārā karaspēka pusē. Pēc revolūcijas
sakāves viņš atstāja dzimteni kopā
ar pēdējām patriotu grupām. Turpmā-
kajos gados, dzīvodams emigrācijā,
viņš vispārināja vācu revolūcijas pie-
redzi savos darbos «Zemnieku karš

Vācijā» un «Revolūcija un kontrrevo-

lūcija Vācijā», parādot, kāda loma ir

zemniekiem kā proletariāta sabiedrota-

jiem, un atmaskojot buržuāzijas no-

devību. Pārcēlies uz Angliju, kur ap-
metās uz dzīvi arī Markss, E. aktīvi

piedalījās strādnieku kustībā, I Inter-

nacionāles izveidošanā un cīņā pret
sīkburžuāziskiem oportūnistiskiem un

anarhistiskiem uzskatiem. No šā laika

E. četrus gadu desmitus sniedza visu

iespējamo palīdzību Marksam viņa
darbā pie «Kapitāla», bet otro un trešo

sējumu izdeva pats, jau pēc sava lielā

drauga nāves, veicot šai sakarā ļoti
lielu pētniecības darbu. Markss gal-
veno uzmanību veltīja «Kapitālam»,
bet E. joprojām strādāja, lai vispu-
sīgi pamatotu un attīstītu dialektiskā

122Engelss Engelss



un vēsturiskā materiālisma filozofiju.
Viņa ieguldījums marksisma filozofi-

jas pamatošanā ir milzīgs. Tādi E.

darbi kā «Ludvigs Feierbahs un kla-

siskās vācu filozofijas gals», «Anti-Di-

rings», «Ģimenes, privātīpašuma un

valsts Izcelšanās» v. c. līdz šim lai-

kam nav zaudējuši neko no savas

vērtības, jo tajos klasiski izteikta mar-

ksistiskās filozofijas būtība un no-

zīme. Sevišķi lieli ir E. nopelni dia-

lektiskā materiālisma ideju attiecinā-

šanā uz dabas zinātnēm. Tēzes, ko E.

izteicis grāmatās «Ludvigs Feier-

bahs ...», «Anti-Dīrings» un it sevišķi
«Dabas dialektikā», pauž tādas idejas,
kuru dziļumu sāka izprast tikai pēc
daudziem gadu desmitiem. E. būtībā

paredzēja daudzus fundamentālus

20. gs. zinātnes atklājumus (tādi ir,
piem., priekšstats par matērijas un

kustības nešķiramību un ar to sais-

tītā mācība par telpas un laika vie-

nību; par matērijas formu neizsmeļa-
mību un atoma komplicēto struktūru;
Visuma «siltuma nāves» teorijas kri-

tika; par dzīvību kā matērijas kustī-

bas formu, kas radusies noteiktā ne-

organiskās dabas attīstības pakāpē,
utt.). Vispusīgās zināšanas deva E.

iespēju izstrādāt loģiski uzbūvētu zi-

nātņu klasifikācijas sistēmu, liekot

katras disciplīnas specifikas pamatā

matērijas kustības objektīvās formas.

Ar to saistīta arī E. noteikti norai-

došā izturēšanās pret to, ka filozofijai
uzspiež tai nepiemītošo zinātņu zināt-

nes lomu, un filozofijas metodoloģis-
kās nozīmes uzsvēršana. E. deva filo-

zofijai kompasu, ar ko orientēties ne-

skaitāmajās pagātnes skolās un sistē-

mās: viņš formulēja filozofijas pamat-
jautājumu un parādīja tās šķirisko
raksturu. Ļoti nozīmīgs ir E. ieguldī-
jums izziņas teorijas attīstībā un pret
agnosticismu vērstā kritika. Paliekoša

nozīme ir tam, ka E. izvirzījis un iz-

strādājis vairākus dialektiskās loģi-
kas jautājumus. Attīstot vēsturiskā

materiālisma pamattēzes, viņš daudz

darīja, lai kritizētu vulgāros priekš-
status par materiālistisko vēstures iz-

pratni. E. pierādīja, ka cilvēku dzīves

ekonomisko apstākļu noteicošā loma

nemazina ideju nozīmi, tāpat arī per-
sonības lomu vēsturē, viņš cīnījās pret
mehānistiskiem priekšstatiem par bā-

zes un ideoloģiskās virsbūves sakaru

un savstarpējo attiecību utt. E. ļoti
interesējās par revolucionāro kustību

Krievijā, viņš paredzēja, ka tuvojas,
Krievijas revolūcija, un daudz no tās,

gaidīja. Līdz sava mūža pēdējiem brī-

žiem E. piedalījās Eiropas politiskajā!
dzīvē un, tāpat kā Markss, bija at-

zīts strādnieku kustības vadonis un.

«Eiropas sociālistu padomdevējs un,

vadītājs» (Ļeņins, 2. sēj., 12. lpp.).
Entelehija (gr. entelecheia — tas,,

kā mērķis ir sevī pašā) — Aristoteļa-
filozofijā un sholastikā — mērķtiecība
kā dzinējspēks (Teleoloģija), aktīvs,

princips, kas pārvērš iespējamību par
īstenību. E. jēdziens izmantots Leib-

nica monadoloģijā. Ar šo jēdzienu,
saistīta arī bioloģisko parādību ideā-

listiskā interpretācija (Drišs, Vitā-

lisms).

Entimēma — tradicionālajā formā-

lajā loģikā tāds deduktīvs slēdziens,.
kurā kāda daļa — viena no premisām
vai gala spriedums — netiek skaidri'

izteikta. Tā, piem., E-ā «visi marksisti

ir materiālisti, tātad arī šis cilvēks ir

materiālists» izlaista siloģisma ma-

zākā premisa «šis cilvēks ir mar-

ksists».

Entropija (gr. en — iekš, tropē —.
pagrieziens) — viens no klasiskās fizi-

kas pamatjēdzieniem, ko zinātnē ievie-

sis R. Klauziuss. No makroskopiskā-

viedokļa E. izsaka enerģijas spēju pār-
vērsties: jo lielāka ir sistēmas E., jo.
mazāk spējīga pārvērsties ir tajā,
ieslēgtā enerģija. Ar E. palīdzību for-

mulē vienu no fizikas pamatliku-
miem — E. pieaugšanas likumu jeb-
otro termodinamikas pamatlikumu, kas

nosaka enerģētisko pārvērtību virzienu:

slēgtā sistēmā E. nevar samazināties.

Kad E. sasniedz maksimumu, iestājas,
līdzsvara stāvoklis, kurā vairs nav

iespējamas tālākas enerģētiskas pār-

vērtības, — visa enerģija ir pārvērtu-
sies siltumā un iestājas siltuma līdz--
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svara stāvoklis. Jau otrā pamatlikuma

radītāji — R. Klauziuss un V. Tom-

sons — attiecināja to uz pasauli vi-

sumā, nonākot pie kļūdaina secinā-

juma par t. s. Visuma «siltuma nā-

ves» nenovēršamību. Fizikas tālākā at-

tīstība padziļināja E. jēdziena saturu,
atklājot tā statistisko dabu. No statis-

tiskās fizikas viedokļa E. izsaka sis-

tēmas stāvokļa varbūtību un E. pie-
augšana nozīmē sistēmas pāreju no

mazāk varbūtīgiem stāvokļiem uz var-

būtīgākiem. E. augšanai nav absolūts

raksturs, bet tā izsaka tikai varbūtī-

gāko procesu plūsmu. Makroskopiskām
sistēmām, kas sastāv no liela daļiņu
skaita, E. pieaugšana ir nepieciešama,
bet mikroskopiskos procesos (piem.,
Brauna kustībā) otrais pamatlikums
vairs nav spēkā. E. statistiskais iz-

tulkojums ierobežo otrā pamatlikuma
darbības sfēru ar makroskopiskiem

procesiem, parādot, ka tas nav attie-

cināms ne tikai uz sistēmām ar mazu

daļiņu skaitu (mikrosistēmām), bet

arī uz veidojumiem, kas ietver sevī

bezgalīgi daudz daļiņu (Visums, pa-
saule visumā). Tādiem veidojumiem

visvarbūtīgākā stāvokļa jēdziens zaudē

jēgu (bezgalīgi lielā sistēmā visi stā-

vokļi ir vienlīdz varbūtīgi), un tātad

zūd jēga arī likumam, kas runā par
sistēmas pāreju no mazāk varbūtīgiem
stāvokļiem uz varbūtīgākiem. Ņemot
vērā gravitācijas lomu, relatīvistiskā

(uz vispārīgo relativitātes teoriju di-

binātā) kosmoloģija secina, ka Vi-

suma E. pieaug, netiecoties ne uz

kādu maksimumu (siltuma līdzsvara

stāvokli). Mūsd. zinātne tādējādi pa-

rāda, ka secinājumi par it kā neno-

vēršamo siltuma līdzsvara iestāšanos

un pasaules siltuma nāvi ir pilnīgi
nepamatoti.

Epifenomens (gr. epi — pie, phai-
nomenon — tas, kas rādās) — ter-

mins, ko lieto, lai apzīmētu apziņu
kā pasaules materiālā (vai ideālā) sa-

tura pasīvu atspoguļojumu. To lieto

dabaszinātniskā materiālisma pārstāvji
(Hekslijs, F. Le-Danteks) un daži filo-

zofi ideālisti (E. Hartmanis, F. Nīče,
Santajana).

Epiģeneze (gr. epi — pēc, genesis —

izcelšanas) — organismu embrionālās

attīstības koncepcija. Pretstatā prefor-
mismam E. koncepcija atzīst orga-
nismu attīstību tikai kā jaunveidojumu
rašanos un pilnīgi noliedz jebkādu
preformāciju, t. i., iespēju, ka jau dīglī
būtu iepriekš noteikta pieaugušā orga-
nisma attīstība.

Epiheirēma (gr. epicheirēma — slē-

dziens) — siloģisma slēdziens, kura

premisas ir entimēmas.

Epiktēts (ap 50—138) — romiešu

stoicisma pārstāvis, pēc izcelšanās

vergs. Viņa mācību pierakstīja Ariāns.

Līdz mūsu dienām saglabājušies
«Epiktēta prātojumi» v. c. darbi. E.

mācība iedalās fizikā, loģikā un ētikā.

Viss E. mācības patoss ir ētikā, proti,
iekšējās brīvības sludināšanā. E. ap-
galvo, ka kungs var būt savu kaislību

vergs un vergs var būt brīvs savā

iekšējā garīgajā neatkarībā, taču šī

brīvība nav sasniedzama, pārveidojot
pasauli. Ne jau pašas lietas, bet

priekšstati par tām cilvēku dara lai-

mīgu, labais un ļaunais nav lietās, bet

mūsu attieksmē pret tām, tāpēc kļūt
laimīgiem ir mūsu pašu varā. E. filo-

zofija pauda apspiesto šķiru pasīvo

protestu pret verdzības iekārtu. Tā

ietekmēja kristietību Krievijā. E. filo-

zofiju sludināja tolstojieši.
Epikūrs (341—270 p. m. ē.) — he-

lēnisma laikmeta gr. filozofs materiā-

lists un ateists. E. noliedza dievu

iejaukšanos pasaules lietās un atzina,
ka matērija, kurai piemīt iekšējs kus-

tības avots, ir mūžīga. Atdzīvinot Lei-

kipa un Dēmokrita atomismu, E. tajā
izdarīja oriģinālus grozījumus: lai iz-

skaidrotu tukšā telpā ar vienādu āt-

rumu kustošos atomu sadursmes iespē-
jamību, viņš sāka lietot jēdzienu —

atoma spontāna (iekšēji nosacīta) «no-

virzīšanās» no taisnes. Tas ir pamats
dziļākam uzskatam par nepieciešamī-
bas un nejaušības savstarpējo attie-

cību, solis uz priekšu salīdzinājumā

ar Dēmokrita mehānisko determinismu.

Izziņas teorijā E. ir sensuālists. Sa-

jūtas pašas par sevi arvien ir patie-

sas, jo to pamatā ir objektīvā reali-
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tāte; kļūdas rodas, tās iztulkojot. Sa-

jūtu izcelšanos E. izskaidro naivi ma-

teriālistiski: no ķermeņa virsmas ne-

pārtrauktā plūsmā atdalās loti sīkas

daļiņas — «veidoli», kas noklust sa-

jūtu' orgānos un izraisa lietu tēlus.

Izziņas mērķis ir atbrīvot cilvēku no

gara tumsības un māņticības, no bai-

lēm no dieviem un nāves, jo citādi

nav iespējama laime. Ētikā E. pamato

saprātīgu baudu, kas dibināta uz in-

dividuālistisko ideālu — izvairīšanos

no ciešanām un mierīga un priecīga
garastāvokļa sasniegšanu. Vissapratī-

gākais cilvēka stāvoklis ir nevis dar-

bība, bet miera stāvoklis, ataraksija.
Ideālistiskā filozofija (piem., Hēgelis)
sagrozīja E. materiālistisko mācību.

Episiloģisms — sk. Polisiloģisms.

Epistemoloģija (gr. — mācība par

izziņu) — izziņas teorija, gnozeolo-

ģija. Terminu «E.» lieto angļu un

amer., retāk fr. un vācu buržuāziskā

filozofijā. Pastāv uzskats, ka šo ter-

minu pirmais sācis lietot skotu filozofs

Dž. F. Ferjē («Metafizikas pamati»,

1854), kas filozofiju iedalīja ontolo-

ģijā un E.

Erigena Joans Skots (815—77) —

viduslaiku filozofs, pēc izcelšanās īrs,

dzīvoja Francijā. Uz neoplatonisma

pamata izveidoja savu mistisko mā-

cību, kas galv. vilcienos izklāstīta

darbā «Par dabas iedalījumu». Esa-

mību E. iedala četrās dabās: 1) ne-

radītā, bet radošā — dievs kā visu

lietu avots: viņš ir vienīgais neradī-

tais visa radītājs, viņš ir bez veida,

neizsakāms un aptverams tikai lietu

esamībā; 2) radītā un radošā — die-

višķīgās idejas, kas izpaužas kā pirm-
cēloņi; ideālo pasauli radījis dievs no

sevis paša, un tā pastāv mūžīgi;

3) radītā un neradošā — jutekliski
uztveramā pasaule, kas ir vienotās

ideālās pasaules izpausme dažādo

lietu daudzumā; 4) neradītā un nera-

došā — dievs, kas tiek uztverts kā

visu lietu galamērķis. Otrajai un tre-

šajai dabai nav patstāvīgas eksisten-

ces, un tās neatšķiras būtībā, tajās
tikai dažādi izpaužas vienotā dieviš-

ķīgā būtība, kas pastāv visā. Lietu

izveidošanos E. saistīja ar cilvēka kri-

šanu grēkā, kad cilvēks atkrīt no

dieva. Taču ar laiku grēks tiek iz-

pirkts, un visas lietas atgriežas pie
dieva. E. sistēmu, kas būtībā ir pan-
teistiska (Panteisms), katoļu baznīca

nosodīja.
Eristika (gr. eristikos — tas, kas

strīdas) — māksla disputēt, kuru se-

višķi izkopa sengr. sofisti. E. radās

kā līdzeklis, lai ar strīda palīdzību
atrastu patiesību, un drīz vien sadalī-

jās dialektikā un sofistikā. Dialektiku

attīstīja Sokrāts savā metodē. Sofis-

tikā turpretim, tiekdamās tikai uzva-

rēt strīdā pretinieku, reducēja E. uz

tādu paņēmienu summu, ar kuriem

vienlīdz labi bija iespējams tiklab pie-
rādīt, kā arī atspēkot jebkuru apgal-
vojumu, tāpēc jau Aristotelis nešķīra
E. no sofistikas.

«Es» (filozofijā) — cilvēka perso-

nības, individualitātes garīgais centrs;
personība ir darbīga attiecībā pret pa-
sauli un pret sevi pašu. Savs «es» ir

cilvēkam, kurš patstāvīgi kontrolē

savu rīcību un spēj parādīt vispusīgu
iniciatīvu. Ideālistiskās koncepcijas
filozofijas vēsturē, interpretējot «es»

kā ideālu principu, nesaskatīja cilvēka

«es» konkrēti vēsturisko, darbīgo pa-
matu. Bieži vien šo problēmu tajās iz-

virzīja kā filozofisko sistēmu veido-

šanas izejpunktu. Pēc Dekarta ieskata,

«es» parāda sevi kā to, kas pieder pie
domājošās substances, kā racionālās

izziņas intuitīvu pirmsākumu un tā-

dējādi apliecina savu patstāvību. Izo-

lēta indivīda viedoklis un kontemplati-
vums ideālisma ietvaros noveda pie
sollpsisma, metafiziskā materiālisma

ietvaros — pie cilvēka pazemināšanas
līdz ārējai vēstures gaitai pakļauta

pasīva objekta līmenim. Vācu klasiskā

filozofija atteicās no psiholoģiski in-

dividuālistiskās «es» interpretācijas,
kas bija raksturīga angļu empīrismam.
Bet tā nošķīra «es» no dzīvā sabied-

riskā cilvēka un pārvērta par «trans-

cendentālu subjektu». Nesaprazdams
darbības sākotnēji priekšmetisko rak-

sturu, Fihte uzskatīja «es» par sub-

stanci, par absolūtu radošu principu,
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kas atzīst ne tikai sevi pašu, bet arī

visu esošo kā savu «ne-es». Objektī-
vais ideālisms, kas attīstīja dialektiku,

interpretēja cilvēka «es» sabiedrisko

būtību kā pāri konkrētiem cilvēkiem

stāvošu atsvešinātu spēku — pasaules

prātu (Hēgelis) v. tml. Turpretī ira-

cionālisms reproducēja personības sa-

jūtu buržuāziskajā sab-bā, kur perso-

nībā tiek noliegts «es». Taču iracionā-

lais uzskats par indivīdu tikai padara

mūžīgu atsvešinātības situāciju (At-
svešināšana). Freidisms izteica perso-

nības sašķeltību kapitālisma apstāk-

ļos, tās motīvu bioloģizāciju kā «es»

iegremdēšanos «tajā» (aklu tieksmju
valstībā) un faktu, ka indivīds sagro-
zīti uztver savu paša sabiedrisko bū-

tību, kā viņam naidīga «pār-es» kon-

troles rezultātu. Antagonistiskās šķiru

formācijās darbības sašķeltība un at-

svešinātība tiešām izraisa indivīda

personības, sava «es» zaudēšanu. Tā-

pēc, atmaskojot aplamās «es» koncep-

cijas, jābalstās uz reālu cīņu par to,
lai cilvēks varētu apliecināt sevi par
sabiedrisko attiecību un sab-bas dzī-

ves normu radītāju. Katrā cilvēkā kā

aktīvā subjektā viņa cilvēciskā «es»

vispilnīgākā un visbrīvākā izpausme

kļūst iespējama komunisma apstākļos,
personības vispusīgas, viengabalainas
attīstības apstākļos.

Esamība. 1. Filozofijas jēdziens, kas

apzīmē neatkarīgi no apziņas pastā-
vošo objektīvo pasauli, matēriju. At-

tiecībā uz sab-bu lieto terminu «sa-

biedriskā E.». Atzīstot, ka pasaules
materialitāte un tās E. ir identiski jē-

dzieni, dialektiskais materiālisms no-

raida ideālistisko priekšstatu par E.

kā tādu, kas pastāvējusi pirms matē-

rijas vai neatkarīgi no tās, kā arī

ideālistiskos mēģinājumus atvasināt

E. no apziņas akta. No otras puses,

nepietiek ar to, ka uzsver tikai E.

objektivitāti, jo tad paliek nenoskaid-

rots jautājums par E. materiālo vai

ideālo raksturu. Atzīdams E. par pri-
māru un apziņu par sekundāru, dialek-

tiskais materiālisms tomēr saprot ap-
ziņu ne tikai kā pasīvu atspoguļošanu,
bet arī kā aktīvu spēku, kas iedarbo-

jas uz E. 2. Pats vispārīgākais un

abstraktākais jēdziens, kas apzīmē
kaut kā pastāvēšanu vispār, šajā ga-
dījumā E. jāatšķir no realitātes, ek-

sistences, īstenības utt., kas konkrētāk

un dziļāk raksturo objektīvos procesus

un parādības.

Esamības analoģija (analogia en-

tis) — centrālais metodoloģiskais jē-
dziens katolicisma filozofijā (Neoto-

misms, Sholastika, Tomisms, Akvinas

Toms). E. a. nozīmē, ka ikviens pa-
stāvošais (materiāls priekšmets vai

parādība, ideja) ir līdzīgs citam pa-

stāvošajam un tai pašā laikā no tā

atšķirīgs. Saskaņā ar šo principu ka-

tolicisma filozofija konstruē esamības

hierarhiju. Tā kā E. analoģijā par pri-

māro, noteicošo tiek uzskatīta līdzība,
vienība, tad saskaņā ar sholastisko

metafiziku (Akvīnas Toms, no mūsd.

sholastiem — E. Pšivara v. c.) esa-

mības kvalitatīvās daudzveidības cē-

lonis, pirmavots var būt tikai ārējs,
pāri dabai stāvošs spēks, dievs, kurā

visas atšķirības sakrīt. Tādējādi E. a.

jēdzienā tiek absolutizēta priekšmetu

un parādību identitāte, līdzība un to

kvalitatīvās atšķirības tiek reducētas

uz kvantitatīvām. Šo jēdzienu ieviesa

viduslaiku sholastikā. Mūsd. sholasti

E. a. pasludina par pretstatu dialek-

tiskās vienības (Pretstatu vienības un

cīņas likums) antipodu.

Eshatoloģija (gr. eschatos — pēdē-

jais, logos — mācība) — reliģiska
mācība par pasaules un cilvēces ga-
līgo likteni, par pasaules galu un

pastaro tiesu. E. pamatā ir senie

priekšstati par dabā esošiem paslēp-
tiem aktīviem spēkiem, par labā un

ļaunā principa cīņu, par grēciniekiem
gaidāmo sodu un taisnīgajiem gai-
dāmo atlīdzību pēc nāves. Attīstītā

veidā E. idejas sastopamas kristietībā

(Apokalipse) un jūdaismā. E. noska-

ņas sevišķi plaši izplatījās sociālu un

politisku krīžu laikā (Jūdejā m. ē.

1. gs., Vācijā 15.—16. gs., Anglijā
16.—17. gs., Krievijā 17. gs. beigās
un 18. gs. sāk. utt.). Teologi un sek-

tanti E. plaši izmanto arī mūsd. Lai
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stiprinātu E., mūsd. teologi falsificē

dabas zinātņu atziņas.
Estētika (gr. aisthēsis — sajūta,

jūtas) — zinātne par likumsakarībām,

pēc kādām cilvēks estētiski apgūst
pasauli, par jaunradi pēc skaistuma

likumiem, tās būtību un formām. E.

radās apmēram pirms 2500 gadiem
verdzības laikmetā — Ēģiptē, Babilo-

nijā, Indijā un Ķīnā. Stipri attīstījās
antīkajā Grieķijā — it īpaši Platona,

Aristoteja v. c. darbos, senajā Romā —

Lukrēcija Kāra, Horācija v. c. darbos.

Cīņā ar Riet. viduslaiku mistiskajām
mācībām par «dievišķo skaistumu»

(Augustīns, Akvīnas Toms) renesan-

ses laikmeta domātāju darbos (F. Pet-

rarka, L. B. Alberti, Leonardo da

Vinči, A. Dīrers, Dž. Bruno, M. Mon-

tēns v. c.) attīstījās humānistiskās

reālistiskās tendences. Pārvarot aris-

tokrātiskās E. idejas, mākslas saites

ar reālo dzīvi nostiprināja apgaismī-
bas teorētiķi (Bērks, Hogarts, Didro,

Ruso, Vinkelmanis, Lesings, Herders),
kā arī viņu tradīciju turpinātāji šil-

lers un Gēte. Liela loma E. attīstībā

bija vācu klasiskajai filozofijai (Kants,
Sellings, Hēgelis). Visvērtīgākais Hē-

geļa estētikas koncepcijā bija vēstu-

riskā pieeja mākslai, tās formu un

kategoriju dialektiska analīze, mākslas

un dzīves substancionālā sakara iz-

pratne utt. Taču vācu filozofu E. bija
ideālistiska, un tas ietekmēja daudzu

tās problēmu traktējumu. Visā E. vēs-

tures gaitā izpaužas materiālisma un

ideālisma cīņa, kura atspoguļo galu
galā šķiru cīņu katrā vēsturiskajā
sab-bas attīstības posmā. Ideālisti ap-
lūkoja estētiskās parādības kā objek-
tīvā vai subjektīvā gara radītas. Tā,

piem., saskaņā ar Platona mācību

skaistais ir absolūta, mūžīga un ne-

mainīga, pārjutekliska ideja. Atklāti

naidīga visam pasaulīgajam bija vi-

duslaiku E., kas par katra skaistuma

avotu un par visaugstākā skaistuma

iemiesojumu pasludināja dievu (Augus-
tīns Svētlaimīgais). Jaunajos laikos

Kants izvirzīja tēzi par estētiskā sprie-
duma pilnīgu «neieinteresētību». Pret-

statījis skaistumu derīgumam, māksli-

nieciskās formas pilnību — idejiska-

jam saturam, viņš ietekmēja formālis-

tiskās E. attīstību. Pretēji ideālistiem

materiālistiskā E. meklēja objektīvas
estētiskas likumsakarības pašā īste-

nībā, centās pierādīt, ka īstenība pa-

tiesīgi jāatveido mākslā, ka mākslai

aktīvi jāpiedalās sab-bas idejiskajā
cīņā. Tomēr zināma aprobežotība un

vienpusība piemita visiem materiālis-

tiskās E. pārstāvjiem pirms Marksa.

Daudzi no viņiem (piem., Feierbahs)

mēģināja atvasināt skaistumu tieši no

priekšmetu un parādību fiziskajām
īpašībām un estētiskās jūtas un

gaumi — no bioloģiskajiem likumiem,
no cilvēka «dabas». Savu augstāko
attīstības pakāpi materiālistiskā E.

pirms Marksa sasniedza kr. revolucio-

nāro demokrātu Beļinska, Černiševska,

Dobroļubova darbos (reālistiskās māk-

slas likumsakarību, mākslas idejis-
kuma un tautiskuma principu izstrā-

dāšana utt.). Radikāls pagrieziens E.

vēsturē saistīts ar marksistiskās pētī-
šanas metodes — dialektiskā un vēs-

turiskā materiālisma lietošanu E. sfērā.

Tas bija teorētiskais pamats kardinālo

E. problēmu vispusīgai izstrādāšanai,

cīņai pret buržuāziskiem, revizionistis-

kiem un dogmatiskiem izkropļojumiem
E. sfērā. Marksistiski ļeņiniskās E.

problemātiku un uzdevumus noteic

galvenokārt tas, ka tās specifisko

priekšmetu — estētisku pasaules ap-
gūšanu — veido trīs savstarpēji ne-

šķirami saistītas sastāvdaļas: 1) es-

tētiskais objektīvajā īstenībā; 2) sub-

jektīvi estētiskais (estētiskā apziņa);

3) māksla (kā subjektīvi un objektīvi
estētiskā savdabīga vienība). E. pētī
visu šo sastāvdaju būtību, likumsaka-

rības un konkrētās izpausmes to dia-

lektiskajā vienībā. Pretstatā ideālis-

tiskajām un vulgāri materiālistiska-

jām teorijām marksistiski Jeņiniskā E.

definē pasaules estētiskās apgūšanas

objektīvo pamatu kā cilvēku radošu,

praktisku un mērķtiecīgu darbību,kura

parādās viņu sabiedriskā būtība un

radošie spēki, kas pārveido dabu un

sab-bu. Galv. E. kategorijas — skais-

tais un neglītais, cildenais un zemis-
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kais, dramatisms, traģiskais un komis-

kais, varonīgais parādās kā īpatnēja

pasaules estētiskās apgūšanas izpaus-

me ikvienā sabiedriskās esamības un

cilvēku dzīves sfērā — darba un ra-

žošanas procesā, sabiedriski politiskajā
darbībā, attieksmē pret dabu, kultūrā

un sadzīvē utt. Estētiskās apgūšanas

subjektīvo pusi — estētiskās jūtas,
gaumi, vērtējumu, pārdzīvojumus, ide-

jas, ideālus marksistiski ļeņiniskā E.

apskata kā objektīvo dzīves procesu

un attiecību atspoguļošanas un iemie-

sošanas specifisku formu. Marksistiski

ļeņiniskā E. ir teorētiskais pamats so-

ciālistiskās sab-bas cilvēku estētiska-

jai audzināšanai gan progresīvu, at-

tīstītu estētisko jūtu un gaumes vei-

došanā, gan cīņā ar buržuāzisko pa-
lieku ietekmēm estētiskajā apziņā.
Māksla, mākslinieciskā jaunrade

ietilpst E. priekšmetā kā tās būtiskā

iezīme. E. pētī mākslas būtību un tās

likumsakarības un tādēļ ir cieši sais-

tīta ar visām speciālajām teorētiska-

jām un vēsturiskajām zinātnēm un ar

zinātnēm par mākslu. Bet E. ir filozo-

fiska zinātne. Tā pētī vispārīgās
likumsakarības cilvēka estētiskajās at-

tieksmēs pret īstenību (arī mākslā);
turpretī mākslas pētniecības zinātnes

interesē tieši mākslas specifika. Tā-

pat kā filozofija, E. ir zinātne, kas

veido pasaules uzskatu, un tās prob-
lemātikā galv. ir jautājums par estē-

tiskās apziņas un mākslas attieksmi

pret sabiedrisko esamību, cilvēku dzīvi.

Risinādama šo jautājumu materiālis-
tiski, marksistiski ļeņiniskā E. zināt-

niski atklāj mākslas būtības un daiļ-
rades dažādās iezīmes: mākslas izcel-

šanos, tās būtību un sakarus ar citām

sabiedriskās apziņas formām, mākslas

partejiskumu un tautiskumu, tās vēs-

turiskās likumsakarības, mākslas tēla

īpatnības, satura un formas savstar-

pējo sakaru mākslā, mākslas metodi

un stilu, sociālistiskā reālisma galv.
principus, tā ietekmi uz sab-bas pār-
veidošanu komunisma celtniecībā utt.

Marksistiski ļeņiniskās E. galv. uzde-

vums ir dziļi zinātniski analizēt un

vispārināt mūsu laikmeta estētikas

procesus, aktīvi piedalīties PSK.P Pro-

grammā izvirzītā uzdevuma risinā-

šanā — vispusīgi attīstītas, harmo-

niskas komunistiskās sab-bas personī-
bas veidošanā. Sakarā ar to svarīga
nozīme ir ražošanas un tehniskās E.

problēmu izstrādāšanai (Estētika un

tehnika), uzvedības, sadzīves utt. E.

veidošanai.

Estētika un tehnika. So cilvēku dar-

bības sfēru savstarpējo attiecību var

aplūkot četros aspektos: 1) t. s. ra-

žošanas E., 2) mākslinieciskā kon-

struēšana un tās rezultāts — «di-

zains», 3) tehniskā E. un 4) T. un

mākslas savstarpējā attiecība. Ražo-
šanas E. prasa, lai ražošana tiktu or-

ganizēta uz skaistuma un lietderības

pamatiem, t. i., lai tai tiktu radīti vis-

labākie apstākļi, kuri veicinātu darba

darītāju veselības un možā gara uz-

turēšanu un darba ražīguma celšanos.

Tā rūpējas par estētiski pievilcīgas
un praktiski lietderīgas rūpniecības
ēku arhitektūras un darba rīku pro-

jektēšanu, par ērta un skaista darba

apģērba radīšanu, par rūpniecības
telpu, atpūtas vietu utt. interjeru vei-

došanu. Tas viss ceļ darbaļaužu estē-

tisko kultūru, veicina viņu harmonisko

attīstību un palīdz ieaudzināt viņos
komunistisku attieksmi pret darbu.

Mākslinieciskās konstruēšanas procesā
tiek radīti tehniski izstrādājumi, kas

estētiskā ziņā ir pilnīgi un dažkārt
arī mākslinieciski izteiksmīgi. Bet teh-

niskā E. ir mākslinieciskās konstruē-

šanas, «dizaina» teorija. Tā izstrādā

rūpniecības izstrādājumiem izvirzāmās

tehnoloģiskās un ekspluatācijas prasī-
bas, kurās lietderība savienota ar

skaistumu. Tehniskā E., izmantojot
daudzu zinātnes nozaru, pirmām kār-

tām ergonomijas — zinātnes, kas pētī
ražīgo darbību no tehnikas, tehnolo-

ģijas, fizioloģijas, psiholoģijas, higiē-
nas utt. viedokļa — datus, palīdz
mākslinieciskajam konstruktoram radīt

tādus priekšmetus, kuriem ir ne tikai

noteikts uzdevums, bet arī estētiska

vērtība. Beidzot, T. un mākslas sav-

starpējā attiecība izpaužas pirmām
kārtām tādējādi, ka T-as attīstība pa-
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dara iespējamu jaunu mākslas veidu

(kino, televīzija) rašanos un ietekmē

tās vissenākos veidus (celtniecības teh-

nika arhitektūrā, jaunimateriāli un jauni
to apstrādāšanas veidi tēlniecībā, jauni
mūzikas instrumenti, teātra tehnika utt.).
Liela loma T-ai ir arī mākslas izpla-
tīšanā (radio, televīzija, poligrāfija).

Estētiskā gaume — sabiedriskās

prakses radītā spēja emocionāli vēr-
tēt dažādas estētiskas īpašības, vis-

pirmām kārtām — atšķirt skaisto,
daiļo no neglītā, nejaukā. Vērtējot
mākslas darbus, E. g-i sauc par māk-

sliniecisko gaumi. Laba E. g. nozīmē

spēju gūt baudu no patiesi skaistā,
vajadzību uztvert un radīt skaisto

darba, sadzīvē, uzvedība, mākslā. Tur-

pretim slikta E. g. kropļo cilvēka estē-

tisko attieksmi pret īstenību, dara viņu
vienaldzīgu pret patieso skaistumu,
dažkārt pat kļūst par cēloni tam, ka
cilvēks gūst baudu no neglītā. Attīs-

tītu E. g. raksturo tas, cik dziļi un

vispusīgi cilvēks izprot dzīves un māk-

slas estētiskās vērtības. Attīstītas E. g.
veidošana ir viens no svarīgākajiem
estētiskās audzināšanas uzdevumiem.

Estētiskais un ētiskais — īpatnējas
iezīmes cilvēka savstarpējās attieksmēs

ar īstenību. Ēt. labā un ļaunā, taisnī-

guma un netaisnīguma, pienākuma,
atbildības, cieņas_ utt. jēdzienu formā

atspoguļo morālās attiecības, novērtē

cilvēka un cilvēku grupu rīcību un

darbību. Est. ir to objektīvo sabied-

risko attiecību priekšmetiski juteklisks
iemiesojums, kas veicina vai neveicina

indivīda harmonisko attīstību, viņa
brīvu jaunradi, kuras mērķis ir radīt

skaisto, veikt cildeno un varonīgo, cī-

nīties ar neglīto un zemisko. Est.

ietver arī subjektīvo pusi — cilvēka

prieku par savu radošo spēju un spēku
brīvu izpausmi, kā arī par cilvēku

skaistajiem jaunrades rezultātiem vi-

sas sabiedriskās un personiskās dzīves

sfērās (darbā, sabiedriskajās attiecī-

bās, sadzīvē, kultūrā). Vispilnīgākā
un vispārinātākā Est. izpausme ir

māksla, kas darba sabiedriskās dalī-

šanas procesā no praktiskās utilitārās

darbības izveidojās par relatīvi pat-

stāvīgu, specifisku mākslinieciskās

jaunrades sfēru. Est. un ēt. vienība ir

objektīva likumsakarība, kas izpaužas

gan dzīvē, gan mākslā. Pēc Belinska

vārdiem, skaistums ir morāles brālis;

ja darbs ir māksliniecisks, tad līdz

ar to tas ir arī morāls. Pretstatā bur-

žuāziskajai dekadentiskajai mākslai,
kas pieļauj neglītā estetizāciju un

amorālisma sludināšanu, sociālistiskā

māksla konsekventi turas pie Est. v.

ēt. vienības. Pozitīvie mākslas tēli,
kas atspoguļo cilvēku cildenumu un

skaistumu, izraisa cilvēkā cieņu, mī-

lestību un patiesu sajūsmu. Vienlai-

kus šo tēlu uztveršana sagādā lasītā-

jiem un skatītājiem estētisku baudu

un prieku. Negatīvie tēli, atsegdami
cilvēku darbības un rīcības amorālo

būtību, rada morāla nosodījuma jūtas,
kas cieši saistītas ar estētiskajām nici-

nāšanas un riebuma jūtām pret ne-

glīto un zemisko. Tādējādi Est. un ēt.

vienība ir mākslas audzinošās, ide-

jiski pārveidojošās lomas pamats
sab-bas dzīvē.

Estētiskās jūtas — emocionāls stā-

voklis, kas rodas īstenības parādību
vai mākslas darbu estētiskās uztveres

procesā. E. j. ir specifisks pārdzīvo-

jums, ko izraisījis šis uztvērums, un

tās parādās kā skaistā vai cēlā, tra-

ģiskā vai komiskā jūtas. Cilvēka es-

tētiskā attieksme nav tikai E. j. vien,
taču tā nepastāv bez šīm jūtām, tāpēc
ka tā ir idejiski emocionāla attieksme.

E. j. ir cilvēces vēsturiskās attīstības

produkts. Tajās atspoguļojas sab-bas

estētiskās apziņas līmenis. E. j., pēc
Marksa vārdiem, ir tādas jūtas, kuras

cilvēkam sniedz baudu. Mākslas darbi,
materializējot E. j. tēlos, ir iedarbīgs
līdzeklis ne tikai idejiskajā, bet arī

emocionālajā audzināšanā, to uzde-

vums ir būt par prieka un iedvesmas

avotu cilvēkiem.

Etatisms — buržuāziskās politiskās
zinātnes jēdziens, kas nozīmē aktīvu

valsts iejaukšanos zemes ekonomiskajā
un politiskajā dzīvē.

Ēters (gr. aithēr) — hipotētiska ma-

teriāla vide, kas piepilda telpu. E. jē-
dzienu lietoja jau antīkie filozofi, uz-
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skatot E. par «pirmmatēriju» un to

identificējot ar telpu. Klasiskajā fizikā

ar Ē. saprata homogēnu, mehānisku,
elastīgu vidi, kas piepilda absolūto

Ņūtona telpu. Šī mehānistiskā koncep-
cija neizturēja eksperimentālu pār-
baudi un relativitātes teorijā tika at-

mesta. Priekšstatu par Ē. mūsd. fizikā

nomainījis priekšstats par materiālu

lauku vai ar struktūru apveltītu va-

kuumu, kurus nevar reducēt uz me-

hānisku vidi. Mūsd. mācība par lauku

paturējusi E. hipotēzes racionālo ko-

dolu— ideju par absolūti tukšas telpas
eksistences neiespējamību, ideju par

telpas neatraujamību no matērijas.
Etiķa (gr. ēthos — pieradums, pa-

raža) — viena no vissenākajām teo-

rētiskajām disciplīnām, kuras pētīša-

nas objekts ir morāle. Ē. radās ver-

dzības iekārtas tapšanas periodā, iz-

daloties no sab-bas ikdienas stihiskās

morāliskās apziņas kā viena no filo-

zofijas galv. sastāvdaļām, kā «prak-
tiska» zinātne par to, kā jārīkojas,
atšķirībā no tīri teorētiskām zināša-

nām par esošo. Vēlāk pati Ē. sadalī-

jās teorētiskajā un praktiskajā nozare,

filozofijā un normatīvajā ētikā. Šo

vēsturiski attaisnoto sadalījumu mūsd.

buržuāziskā E. novedusi līdz pilnīgai
sašķeltībai (Metaētika, Loģiskais pozi-

tīvisms ētikā, Lingvistiskā analīze

ētikā), līdz zinātnes un morāles sav-

starpējam atsvešinājumam. Arī teori-

jas un prakses tradicionālā pretstatī-

šana E. mācību vēsturē radīja zinā-

mas grūtības Ē. pamatproblēmas —

par morālo ideju avotu un pamatu
_—

risināšanā. Parasti morāli atvasināja

no kāda ārpus vēstures esoša prin-

cipa — dieva, cilvēka dabas vai kos-

mosa likumiem (Teoloģiskā ētika, Na-

turālisms ētikā), no kāda apriora

principa vai pašattīstībā esošas abso-

lūtas idejas (Kants un Hēgelis), no

kādas autoritātes (Aprobatīvā ētika).
Šo tradicionālo morāles atvasināšanas

paņēmienu krīze 20. gs. izpaudās
mūsd. buržuāziskās E. tēzē par ne-

iespējamību teorētiski pamatot morā-

lās idejas un E. sašķeltībā divos sav-

starpēji pretējos virzienos (Formā-

lisms ētikā, Iracionālisms ētikā). Ti-

kai marksisms, kas pilnīgi pārvar teo-

rijas un prakses pretstatījumu, no-

skaidrojot to sociāli vēsturisko dabu,
dod iespēju stingri zinātniski atvasi-

nāt morālās idejas no vēsturiski ta-

pušiem ražošanas veidiem, no sabied-

riskās dzīves iekārtām, kuras likum-

sakarīgi nomaina cita citu, no sab-bas

materiālās un garīgās kultūras pro-

gresa, dod iespēju noskaidrot morāles

dabu un tās vietu sociālajā dzīvē, spe-
cifiku, kas raksturīga sociālās esamī-

bas atspoguļojumam morālajā apziņā.
Atbilstoši tiek risināts arī jautājums
par marksistiskās Ē. priekšmetu un

uzdevumiem, kā arī par tās pētīšanas
sfērām. Vienā no tām tiek pētīta cil-

vēces tikumiskās attīstības vēsture,
kurā dažādu sociālu formāciju un

šķiru morāles cīnās un nomaina cita

citu — process, ko atspoguļo E. mā-

cību vēsture. Attiecībā uz tagadni E.

uzdevums ir vēsturiski pamatot cilvē-

ces augstāko morāli — komunistisko

morāli, kritizēt buržuāzisko morāli un

E. Tādējādi normatīvā Ē. dabiski tiek

attīstīta no Ē. vēsturiskās teorijas se-

cinājumiem, tā nav vairs patstāvīga
mācība, kas ir pretstats teorētiskajai
E. un reizē ar to masu tikumiskajai
apziņai. Morāles principus noteic ne-

vis atsevišķi filozofi — kāda virziena

piekritēji, bet tie izveidojas sociālās

prakses procesā un atspoguļo daudzu

paaudžu, visas tautas un atsevišķu
šķiru pieredzi. Marksistiskā E. ana-

lizē arī morāles dabu un darbības

mehānismu, pētī to kā vienu no cil-

vēka sociālās darbības pusēm, kā sa-

biedrisko attiecību un sabiedriskās ap-
ziņas īpašu formu. Morālās darbības,
morālās apziņas un morālo attiecību

struktūra un pamatelementi atspogu-

ļoti E. kategorijās. īpaša E. nozare

nodarbojas ar tikumu konkrētu socio-

loģisku analīzi konkrētas sab-bas

ietvaros (tradicionālais nosaukums —

etoloģija; tagadējais, ko parasti lieto

Rietumos, — deskriptīvā E.); tā sa-

skaras ar etnogrāfiju un morāles so-

cioloģiju. Dažreiz E-ā atšķir arī mo-

rālo aksioloģiju un deontoloģiju. Ko-
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munisma celtniecības laikmetā neiz-

mērojami pieaug arī marksistiskās E.

teorētiskie uzdevumi un praktiskā no-

zīme. Tā vispārina un sistematizē ko-

munistiskās morāles principus, ko

veido darbaļaužu masas jaunās sab-

bas celšanas procesā, un dod tiem zi-

nātnisku pamatojumu.
Ētiskais relativisms — metodolo-

ģisks morāles izskaidrošanas princips,
kura pamatā ir apgalvojums, ka tiku-

miskiem priekšstatiem un jēdzieniem
esot relatīvs, nosacīts raksturs. No

E. r. izriet uzskats, ka nav iespējams
radīt zinātnisku ētiku. E. r. piekritēji
neredz tikumības atkarību no sociāla-

jiem apstākļiem un vēl mazāk spēj

saprast to objektīvo vēsturisko likumu

būtību, kuri noteic tikumību. Ē. r.

spilgti izpaudās skeptiķu mācībā (Pi-

rons v. c), pēc tam B. Mandevila

piekritēju rakstos (Tikumisko jūtu teo-

rija). Tas piemīt arī dažiem mūsd.

buržuāziskiem virzieniem filozofijā —

neopozitīvismam, eksistenciālismam un

pragmatismam. Tā, piem., Aijers un

Karnaps uzskata, ka nav iespējams

pat izvirzīt jautājumu par morālā vēr-

tējuma pareizību vai nepareizību. E.

r-a loģiskas sekas ir amorālisma at-

taisnošana.

Ētiskais sociālisms — sociālisma

neokantisks izskaidrojums, kas radies,

pamatojoties uz Ķanta ētiku (Neokan-

tisms). Noliegdami marksisma filozo-

fiju, buržuāziskie un s.-d. teorētiķi
kantieši (Kohens, P. Natorps, R. Štam-

lers, K. Forlenders, L. Nelsons v. c.)
centās savienot zinātnisko sociālismu

ar Kanta morāles filozofiju. Turklāt

terminu «sociālisms» viņi lietoja kā

identisku «noteiktam tikumiskam pa-
saules uzskatam» un ar ētiku saprata

zinātni, kuras mērķis ir novērst pret-
runas sabiedriskajās attiecībās. Pēc

viņu ieskata, tieši Kants licis pamatus
šai zinātnei. Viņš pirmais vienā no

kategoriskā imperatīva formulējumiem
(rīkojies tā, lai cilvēce gan tavā per-
sonā, gan arī jebkurā citā personā
vienmēr tiktu uzskatīta par mērķi un

nekad tikai par līdzekli vien) izvirzī-

jis sociālisma pamatideju — solidari-

tātes ideju. Pamatojot mācību par sab-

bas sociālistisku pārveidošanu ar «ār-

pusšķiru» morāles teoriju, faktiski tika

noliegts, ka sociālisms ir sab-bas ob-

jektīvi likumsakarīgas sociāli ekono-

miskās attīstības rezultāts, un šī mā-

cība tika pārvērsta par tīri morālu

koncepciju. Marksisma kardinālās pro-
blēmas (šķiras un šķiru cīņa, sociālā

revolūcija, proletariāta diktatūra v. c.)
tiek atmestas un pirmajā vietā izvir-

zītas tikumiskās attiecības un cilvēces

pakāpeniskas morālās pilnveidošanās
ideja. Praksē Ē. s. tēzes konkretizētas

Bernšteina formulā: «Kustība ir viss,

galamērķis — nekas», un tas nozī-

mēja atteikšanos no cīņas par sociā-

lismu. E. s-u propagandēja M. Ādlers

(Austrija), M. Tugans-Baranovskis
(Krievija) v. c. Tas arī tagad ir po-
pulārs s.-d. ideologu vidū. E. s. sīki

izklāstīts Forlendera grāmatās «Kants

un sociālisms» (1900) un «Kants un

Markss» (1911).
Evolūcija un revolūcija (lat. evolu-

tio — attīšana, revolutio — apvēr-
šana) — nešķirami saistītas attīstības

puses, kas atbilst kvantitatīvo pār-
maiņu pieaugumam parādības attīs-

tībā (E.) un vairāk vai mazāk strau-

jai kvalitatīvai pārmaiņai (R.). E. v. r.

dialektiski materiālistiskā izpratne pār-
varēja metafiziskās vienpusības, kas

piemita seklajam evolucionismam

(Spensers), kurš attīstību reducēja uz

pakāpeniskām kvantitatīvām pārmai-

ņām un nevarēja izskaidrot paškus-

tību, un «katastrofismam», kas nolie-

dza R. sagatavotāju kvantitatīvu pār-

maiņu procesu un paļāvās uz lielu per-
sonību gribu (voluntārisms), uz ne-

jaušību vai dabas radītāju (Kivjē).
Kustība ietver sevī gan kvantitatīvu

pakāpenību (E.), gan arī tās pārtrau-
kumu (R.). R. netiek radīta patvaļīgi,
tā ir objektīvs process, kurā vecās pret-

runas, kas sasniegušas augstāko sa-

sprindzinātības pakāpi, tiek pārvarē-
tas un parādība, kas rodas uz šā

pamata, attīstās jaunu pretrunu re-

zultātā. Tāpēc ir nepamatota emer-

džentās evolūcijas teorija, kas vārdos

atzīst kvalitatīvi jaunu momentu pa-
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rādīšanos attīstības procesā, taču gala
iznākumā noliedz dialektisko pašattīs-
tību un nesaskata R. priekšnoteikumus
iepriekšējā E-ā. R-as kā E. likum-

sakarīga rezultāta noliegšana rakstu-

rīga revizionismam, kas reducē attīs-

tību uz seklu evolūciju, kurā nav sa-

biedrisko apstākļu radikālu kvalitatīvu

pārmaiņu momenta. Marksisms cīnās

arī pret «kreisajiem» oportūnistiem,
kuri ignorē nepieciešamību rūpīgi sa-

gatavot R-u un pasludina «revolūci-

jas» lozungus neatkarīgi no apstāk-

ļiem un situācijas. Tāda pieeja R-ai,
kas ignorē evolucionārās sagatavoša-
nas momentu, raksturīga sīkburžuāzis-

kajam revolucionārismam, kura izpau-
dumi sastopami arī tagadējā pasaules
attīstības posmā. E. jēdzienu lieto arī,
lai raksturotu attīstību šā vārda plašā
nozīmē (piem., organiskās pasaules

E.), un tādā gadījumā ar E. saprot
kustību, kas ietver sevī gan kvantitatī-

vas, gan kvalitatīvas pārmaiņas.
Evolūcijas teorija — mācība par

dzīvās dabas attīstību, ko izstrādājis
galvenokārt Darvins. E. t-ā vispāri-
nāta daudzu gs. pieredze selekcijā,
bioloģijas, ģeoloģijas un paleontolo-

ģijas sasniegumi un paša Darvina no-

vērojumi pasaules apceļojuma laikā.

Dzīvo būtņu evolūcijas galv. faktori,

pēc Darvina mācības, ir
_

mainīgums,
iedzimtība un izlase (kultūraugiem un

mājdzīvniekiem — mākslīgā, dabā —

dabiskā). Cīņā par eksistenci un ārē-

jās vides apstākļu iedarbības rezul-

tātā dzīvas paliek un dod pēcnācējus
tikai vislabāk pielāgotās dzīvās būt-

nes. Dabiskā izlase pastāvīgi piln-
veido organismu uzbūvi un funkcijas,
padarīdama tos videi labāk pielāgo-
tus. E. t. pirmā zinātniski izskaidroja,
kā attīstījušās daudzās bioloģiskās su-

gas, un tā kļuvusi par mūsd. bioloģi-
jas pamatu. E. t. kopā ar Kanta, La-

marka, Laijela dabaszinātniskajām
teorijām pierādījusi metafiziskā domā-

šanas veida nepamatotību. Tā satri-

cināja ideālistiskos uzskatus par dzīvo

dabu un ir dialektiski materiālistiskā

pasaules uzskata dabaszinātniskais

pamats. E. t. piekritēji un turpinātāji

bija Hekslijs, Hekelis, Krievijā — 77-

-mlrjazevs, Mičurins v. c.

Evolucionārā ētika — sociāldarvinis-

tisks buržuāziskās ētikas virziens, kas

izveidojās no ētiskā naturālisma; tā

dibinātājs ir Spensers. 20. gs. E. ē.

idejas aizstāvēja Džulians Hakslijs,
Konrāds Vodingtons (Anglija), Ed-

vins Hoults, Ralfs Zerārs (ASV),
Pjers Teijars dc Sardēns (Francija)
v. c. E. ē. pamattēzes ir šādas. Cil-

vēka morālo izturēšanos aplūko kā

funkciju, kas izriet no pielāgošanās
apkārtējai videi. Par tikumības kritē-

riju atzīst attīstības procesu (evolū-
ciju), kas aptver visu organisko pa-
sauli; tas, kas veicina tās progresu,
ir labais, un tas, kas darbojas pret
to, ir ļaunais. Morāles priekšstatus un

jēdzienus cilvēki izstrādā, lai orien-

tētos dabas un sociālajās parādībās.
Bet pati sab-ba ir tikai vienas sugas
īpatņu dabiskas asociācijas augstākā
forma. Houlta teorijā ir momenti, ku-

rus var saprast kā aicinājumu at-

brīvot dzīvniecisko un bioloģisko
pirmsākumu cilvēkā no ierobežoju-
miem, kurus tam uzliek sab-ba. Šādas
atklāti antisociālas idejas gan nav

raksturīgas visiem evolucionistiem,

Hakslijs, Teijārs dc Šardēns un daži

citi ir piesardzīgāki sabiedrības biolo-

ģiskajā interpretēšanā. Viņi savās teo-

rijās kritizē nihilistisko un formālis-

tisko pieeju morāles parādībām, kāda

raksturīga loģiskajam pozitīvismam
ētikā, it sevišķi emotīvismam. Visumā

E. ē-ai ir nezinātnisks raksturs, jo
sab-bas un morāles reducēšana uz bio-

loģiska rakstura parādībām vienmēr

slēpj sevī antisociālu un amorālu se-

cinājumu iespēju.
Ezoterisks un eksoterisks (gr. eso-

terikos — iekšējs, exoterikos — ārējs).
Ar terminu «ezoterisks» apzīmē ideju
vai teoriju, kas domāta tikai zinātā-

jiem, saprotama tikai speciālistiem.
Pretstatā tam terminu «eksoterisks»

lieto nozīmē «populārs», «arī nespe-
ciālistam saprotams». Sos terminus

lieto arī, lai apzīmētu iekšējus, bū-

tiskus (ezoteriskus) un ārējus (ekso-

teriskus) parādību sakarus.
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Fabiāņu sociālisms —
reformistisks

virziens Anglijā, kas radās kā zināt-

niskā sociālisma antipods. Nosaukums

«F. s.» radies pēc romiešu karavadoņa
Fabija Kunktatora (Vilcinātāja) vār-

da. 1884. g. Anglijā organizēja Fa-

biāņu biedrību, kas 1900. g. iestājās
leiboristu partijā ar literāri publicis-
tiskas grupas tiesībām. F. s. pārstāvji:
Vebu laulātais pāris, Morgans Filipss,
Etlijs Morisons v. c. F. s. oficiāli at-

sakās no jebkuras filozofijas, tomēr

daudzi tā piekritēji atbalsta reliģiju,
bet uzskatos par vēsturi atzīst mācību

par ideju izšķirošo lomu sab-bas

dzīvē, noliedz šķiru cīņu. F. s., pēc
Ļeņina definējuma, ir «oportūnisma un

liberālās strādnieku politikas vispilnī-
gākā izpausme...» (21. sēj., 224. lpp.).

Faczja (likumziņi) — viens no galv.
idejiskajiem virzieniem senajā Ķīnā.
F. izcili pārstāvji bija San Jans (4. gs.

p. m. ē.), Haņ Feijs (miris ap 233. g.

p. m. ē.) un citi. F. piekritēji, pauz-
dami jaunās aristokrātijas intereses,
kura bija kļuvusi bagāta, attīstoties

maiņas attiecībām, enerģiski cīnījās

pret ģints iekārtas paliekām un kopie-
nas patriarhālajām tradīcijām, par Ķī-
nas apvienošanu un vēstures pro-

gresu. Tā, piem., San Jans, realizē-

dams vairākas reformas Ciņa valstī,
veicināja pirmās Ķīnas impērijas no-

dibināšanu 3. gs. beigās p. m. ē.

F. ekonomisko un politisko uzskatu
filozofisko pamatojumu deva Haņ
Feijs. Viņš uzskatīja, ka dabiskie

likumi (dao) nosaka lietu attīstību.

Cilvēku sab-bā arī jābūt saviem liku-
miem (fa), kas kalpotu cilvēkiem par
to rīcības kritēriju. Sie likumi ir
valsts galv. līdzeklis cīņā pret kon-

servatīvajiem sociāli 'politiskajiem

F

spēkiem, par valsts varenības un uz-

plaukuma nostiprināšanu. Haņ Feijs
un citi F. pārstāvji bija reliģiskās
mistikas un māņticības pretinieki.

Faktoru teorija — pozitīvistiska so-

cioloģiska koncepcija, kas plaši izpla-
tījās Rietumos un Krievijā 19. gs.

beigās (M. Vēbers, G. Moska, M. Ko-

vaļevskls, N. Karejevs). F. t. galv.
īpatnība ir monisma noliegums socio-

loģijā, vēstures un sab-bas vienota

pamata noliegums un daudz dažādu

vienlīdzīgu faktoru (ekonomikas, reli-

ģijas, morāles, tehnikas, kultūras v. c.)
mehāniskas savstarpējas iedarbības at-

zīšana. Būdama plurālisma izpausme

socioloģijā, F. t. noliedz sab-bas attīs-

tības objektīvos likumus, sociālo pa-
rādību iekšējos sakarus. F. t. bieži

vien noslīdēja subjektīvā ideālisma po-

zīcijās, pārspīlējot subjektīvo faktoru

lomu vēsturē. Nespēdami izstrādāt zi-

nātnisku sab-bas teoriju, F. t. pie-

kritēji uzskatīja, ka sociālās un vēs-

tures zinātnes galv. uzdevums ir ap-
rakstīt sociālos faktorus to mijiedar-
bībā. Atzīmēdami dažus šās teorijas
pozitīvos momentus (mēģinājumus
konkrēti analizēt sociālās realitātes

faktus), Ļeņins, Plehanovs, Labriola

parādīja tās pilnīgo teorētisko nepa-
matotību, mehānicismu un nespēju

iedziļināties sociālo parādību būtībā.

Modificētā, veidā F. t. pastāv arī mūsu

dienās. Daži mūsd. buržuāziskas socio-

loģijas pārstāvji līdzās citiem sab-bas

attīstības faktoriem kā noteicošos at-

zīst tehniku vai rūpniecību (piem.,
V. F. Ogborna tā saucama «kultūras

atpalikšanas teorija», R
:

Arona,

V. Rostova v. c. «industriāla sociolo-

ģija» vai «industriālā civilizācija»)
vai arī ekonomiku vispār (tā saucamā



«ekonomiskā civilizācija», piem., Kjafa

Separda darbos). Šie zinātnieki domā,
ka tieši viņu uzsvērtais faktors ir no-

teicošais. Jaunu jēdzienu parādīšanās
F. t. ietvaros izriet no tā, ka tiek

atzīta tādu svarīgu materiālās ražo-

šanas faktoru loma kā tehnika, rūp-
niecība v. c. Taču buržuāziskie socio-

logi nepamatoti pārspīlē šo faktoru

lomu, uzskatot, ka vienīgi tie nosaka,
kādā virzienā attīstās sab-bas vēsture

un kultūra. Mūsdienu F. t. paveidi

gnozeoloģiski sakņojas neopozitīvis-
tiskā un vulgāri materiālistiskā uz-

skatā par sab-bu.

Fantāzija (gr. phantasia — psihisks

tēls, iztēles veidojums) — iztēle, ko

raksturo sevišķi stipri, spilgti un ne-

parasti priekšstati un tēli.

Fašisms (it. fascio — apvienība) —

«... visreakcionārāko, visšovinistiskā-

ko, visimperiālistiskāko finansu kapi-
tāla elementu atklāta teroristiska dik-

tatūra» (PSKP Programma). Fašisma

nodibināšana pauž valdošās buržuāzi-

jas nespēju noturēt varu ar parasta-

jiem «demokrātiskajiem» līdzekļiem. F.

vada antikomunisma spēkus, tā galv.
trieciens vērsts pret komunistiskajām
un strādnieku partijām v. c. progresī-
vām organizācijām. Pirmoreiz fašis-

tisko iekārtu nodibināja Itālijā (1922),
pēc tam Vācijā (1933) un vairākās

citās zemēs. Vācijā F. maskējās ar

nacionālsociālismu. F. bija starptau-
tiskās reakcijas triecienspēks; fašistis-

kās valstis, pirmkārt, hitleriskā Vācija,
izraisīja 2. pasaules karu. Padomju
tautas vēsturiskais nopelns visas pro-
gresīvās cilvēces priekšā ir tas, ka tai

bija izšķiroša loma vācu F. sagrāvē.
Lai gan fašistiskās valstis 2. pasaules
karā cieta pilnīgu sakāvi, dažās impe-
riālistiskajās zemēs tagad reakcionārie

elementi cenšas atjaunot fašismu. F.

ideoloģija ir {racionālisms, galējs šo-

vinisms un rasisms, tumsonība un

antihumānisms.

Fatālistus (lat. fatalis — likte-

nīgs) — filozofijas koncepcija, sa-

skaņā ar kuru viss pasaulē un cil-

vēka dzīvē ir likteņa iepriekš noteikts.

Jau seno laiku mitoloģijā bija izpla-

tīts uzskats, ka liktenis valda pār cil-

vēkiem un pat pār dieviem. Filozofijas
vēsturē F. koncepciju interpretēja da-

žādi atkarībā no tā, kā tika izlemts

jautājums par gribas brīvību. Pre-

destinācijas teorija (Okazionālisms,
lepriekš noteiktā harmonija) un Lap-
lasa determinisms izprata cilvēku kā

dieva vai dabas rotaļlietu, kam nav

savas gribas un kas, būdama iedarbi-

nāta, nespēj grozīt iepriekš noteikto

notikumu gaitu. Šim fatālisma pavei-
dam, kas pilnīgi noliedz gribas brī-

vību, stāv pretim otra galējība — vo-

luntārisms. Tradicionālais reliģiskais
F. (Islams, Augustīns, Luters, Ķal-

vtns) ar zināmiem ierobežojumiem at-

zina cilvēka gribas brīvību, tomēr ne-

kad nespēja dieva «labo» gribu samie-

rināt ar cilvēka «jauno» gribu. Līdz

galam izveidots F. sastopams tajās
filozofijas mācībās, kas sludina visu

notikumu absolūtu atkārtošanos katrā

kosmiskā riņķojuma ciklā («mūžīgā
atgriešanās» pitagoriešu, Dēmokrita,
Nīčes v. c. mācībās). Šī koncepcija
nejaušību un cilvēka brīvību uzskata

par likteņa instrumentu un priekšno-
teikumu un tādējādi atzīst, ka cilvēks

ir sava likteņa veidotājs. Tā, piem.,
caurcaurēm fatālistiskajā un tai pašā
laikā voluntāristiskajā Nīčes filozofijā
«mīlestība pret likteni» liek cilvēkam

maksimāli realizēt savu personisko
«gribu valdīt». Vēsturiski F. loma vi-

sumā bijusi reakcionāra. No vienas

puses, uzskats par likteni kā kādas

augstākas varas noteiktu negrozāmu
cilvēka dzīves norises «plānu» attīs-

tīja pasivitāti, verdzisku pakļaušanos
apstākļiem. No otras puses, pārliecība,
ka visvarenā augstākā griba «likteņa
izraudzītos» neatvairāmi ved pretim
uzvarai un kundzībai, bija pamats re-

liģiskam fanātismam.

Feierbahs Ludvigs (1804—72) —

vācu filozofs materiālists un ateists.

Pēc disertācijas aizstāvēšanas (1828)

kļuva par Erlangenes univ. privātdo-
centu. Par anonīmi izdoto grāmatu
«Domas par nāvi un nemirstību»

(1830) viņu izslēdza no pasniedzēju
skaita. Pēdējos mūža gadus nodzīvoja
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laukos. F. nesaprata 1848. g. revolū-

ciju, neatzina marksismu, kaut gan
mūža beigās (1870) iestājās s.-d. par-

tijā. F. uzskati cīņā pret reliģiju at-

tīstījās no jaunhēgeliešu idejām līdz

materiālismam. Materiālisma pasludi-
nāšana un aizstāvēšana loti ietekmēja
F. laikabiedrus. Par F. grāmatu atbrī-

vojošo iedarbību Engelss rakstīja:

«Sajūsma bija vispārēja: mēs visi uz-

reiz k]uvām feierbahieši» (Markss un

Engelss, Darbu izlase, II sēj.,
344. Ipp.). F. materiālisma raksturīga
īpatnība ir antropoloģisms, kura cē-

lonis bija vēsturiskie apstākli, kas pa-

stāvēja Vācijā pirms revolūcijas, un

kurš izteica revolucionārās buržuāzis-

kās demokrātijas ideālu. F. filozofis-

kās evolūcijas izejas punkts bija kri-

tika, ko viņš vērsa pret Hēgeļa ideā-

listisko uzskatu par cilvēka būtību,

pret tās reducēšanu uz pašapziņu. No-

raidot šādu viedokli, nenovēršami va-

jadzēja noraidīt ideālismu vispār. F.

nopelns bija tas, ka viņš uzsvēra ideā-

lisma sakaru ar reliģiju. F. asi kriti-

zēja arī Hēge]a dialektikas ideālistisko

raksturu. Kritizējot Hēgeli, viņš pa-
vēra ceju Hēge]a filozofijas racionālā

satura izmantošanai un šajā ziņā vei-

cināja marksisma izveidošanos. Tomēr

F. būtībā vienkārši atmeta Hēgeja filo-

zofiju un tāpēc nespēja saskatīt tās

galv. sasniegumu — dialektiku. F.

filozofijas galv. saturs un nozīme bija
materiālisma pasludināšana un aizstā-

vēšana. F. antropoloģisms
.

izpaudās
tādējādi, ka pirmajā vietā izvirzīta

problēma par cilvēka būtību, ko viņš
aplūko kā filozofijas «vienīgo, univer-
sālo un augstāko» priekšmetu. Taču

palikt pie konsekventi materiālistiska

viedokļa šajā jautājumā F. neizdevās,

jo viņš aplūkoja cilvēku kā abstraktu

indivīdu, kā tīri bioloģisku būtni. Iz-

ziņas teorijā F. bija empīrisma un

sensuālisma piekritējs, noteikti vērsās

pret agnosticismu. Reizē ar to viņš
nenoliedza arī domāšanas nozīmi iz-
ziņā, mēģināja aplūkot objektu sakarā

ar subjekta darbību, izteica minējumus
par cilvēka izziņas un apziņas sa-

biedrisko dabu utt. Taču visumā F. ne-

pārvarēja vērojošo raksturu, kas pie-
mita materiālismam pirms Marksa.

Tas nebija iespējams tāpēc, ka vēstu-

res izpratnē F. vēl pilnīgi palika ideā-

lisma pozīcijās. Ideālistiskie uzskati

par sabiedriskām parādībām izriet no

F. tieksmes izmantot antropoloģiju kā

universālu zinātni sab-bas dzīves pē-
tīšanā. F. ideālisms sevišķi spilgti
izpaudās pētījumos par reliģiju un

morāli. Reliģiju viņš aplūkoja kā cil-

vēka īpašību atsvešināšanu: cilvēks it

kā divkāršojas un dieva personā vēro

pats savu būtību. Tādējādi reliģija pa-
rādās kā cilvēka «neapzināta pašap-

ziņa». Šādas divkāršošanās cēloni F.

saskatīja tajā apstāklī, ka cilvēks jū-
tas atkarīgs no dabas un sab-bas

stihiskajiem spēkiem. Sevišķi intere-

santi ir F. minējumi par reliģijas so-

ciālajām un vēsturiskajām saknēm.

Tomēr antropoloģisms nedeva F.

iespēju iet šajā jautājumā tālāk par
minējumiem, atrast iedarbīgus līdzek-

ļus cīņai pret reliģiju (viņš meklēja
tos neapzinātas pašapziņas aizstāšanā

ar apzinātu, t. i., gala iznākumā mek-

lēja tos izglītībā) un bija cēlonis tam,
ka viņš pat propagandēja jaunas re-

liģijas nepieciešamību. Nesaprazdams
īsteno pasauli, kurā dzīvo cilvēks, F.

arī morāles principus atvasināja no

cilvēkam dabiski piemītošās tieksmes

pēc laimes. Tās sasniegšana iespējama,

ja katrs cilvēks saprātīgi ierobežos

savas vajadzības un ar mīlestību iz-

turēsies pret citiem cilvēkiem. F. kon-

struētajai morālei bija abstrakts, ne-

vēsturisks raksturs, un tā bija radīta

pēc vienas mērauklas visiem laikiem

un visām tautām. Neraugoties uz šādu

uzskatu aprobežotību, F. bija tiešs

marksisma priekštecis. F. izteiktās

antropoloģisma idejas atklāti ideālis-

tiskā interpretācijā atkārto daži mūsd.

ideālisti. Galv. darbi: «Sakarā ar Hē-

geļa filozofijas kritiku» (1839), «Kris-

tietības būtība» (1841), «lepriekšējas
tēzes par filozofijas reformu» (1842),
«Nākotnes filozofijas pamati» (1843).

Fenomenālisms —
mācība par iz-

ziņu; F. pamatojas uz tēzi: izziņas
tiešais objekts ir tikai sajūtas. Galē-
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jais F. noved pie subjektīvā ideālisma:

pasaule ir ««ideju» kopums», ««sajūtu

kompleksu» kopums» (Bērklijs, Em-

piriokriticisms) — vai agnosticisma:
mēs nevaram zināt, kas slēpjas aiz

sajūtām (Jūms). Mērenais F., atzī-

dams, ka pastāv objekti, kas atklājas
sajūtās, noved vai nu pie nekonsek-

venta materiālisma, aplūkojot objektus
kā materiālas lietas (Loks), vai pie

agnosticisma Kanta garā, ja objekti
tiek aplūkoti kā neizzināmas «lietas

par sevi» (Kants, Mills, Spensers).
Mūsd. pozitīvismā F. pieņem lingvis-
tisku formu, ciktāl tā pamattēze redu-

cējas uz apgalvojumu, ka pieredzi

iespējams izteikt «objektus aprakstošā»

jeb «fenomenālistiskā» valodā. Daži

neopozitīvisti, kas sākumā atzina, ka

ir pilnīgi iespējams izteikumus par
lietām reducēt uz izteikumiem par ap-

ziņas saturu, pēdējā laikā sāk ap-
zināties šo mēģinājumu veltīgumu. No

dialektiskā materiālisma viedokļa F.

izejas tēze ir nepamatota, jo tā izziņu

atrauj no īstenības un prakses.
Fenomenoloģija — Huserla un viņa

skolnieku (Landgrebes, Finka, Šēlera

v. c.) nodibināts subjektīvi ideālistisks

virziens, kas stipri ietekmējis mūsd.

buržuāzisko filozofiju. F. centrālā jē-
dziena — apziņas «intencionalitātes»

(apziņa vērsta uz objektu) uzdevums

ir apliecināt subjektīvi ideālistisko

principu: «Nav objekta bez subjekta.»

Fenomenoloģiskās metodes galv. pra-
sības ir 1) fenomenoloģiskā reduk-

cija, t. i., atturēšanās no jebkādiem
spriedumiem, kas attiecas uz objektīvo
realitāti un iet pāri «tīrās» (t. i.,
subjektīvās) pieredzes ietvariem;

2) transcendentālā redukcija, t. i.,

paņēmiens, kuru lietojot pats izziņas
subjekts tiek aplūkots nevis kā reāla,

empīriska, sociāla un psihofizioloģiska
būtne, bet gan kā «tīra», transcenden-

tāla apziņa. Filozofija kā zinātne par
«tīrām būtībām» (eidetika) tiek pret-
statīta reālo faktu izziņai. F. idejas
kļuva par ekststenciālisma (Heidegers,
Sartrs) filozofisko pamatu. Kātoju
filozofi (Dc Velenss, Van-Breda) F.

sintezē ar neotomismu. Atklāti ideā-

listiskie un iracionālistiskie secinājumi
no F. izraisīja opozīciju pašā feno-

menoloģiskajā skolā, kuras kreisais

virziens cenšas F. nosargāt no iracio-

nālisma un eksistenciālisma, saglabā-
jot tikai tās šķietamo «racionālo ko-

dolu» (M. Farbers, pa daļai P. Ingar-
dens). Fenomenoloģiskā virziena teo-
rētiskais centrs ir Huserla arhīvs Lu-

venas kātoju univ-tē (Beļģijā) un

Starptautiskā fenomenoloģiskā bied-

rība, kas izdod žurnālu «Filozofija un

fenomenoloģiskā pētīšana» (Bufalo,
Ņujorkas štatā, ASV).

Fenomens (gr. phainomenon — tas,
kas parādās) — jēdziens tādas parā-
dības apzīmēšanai, kura mums dota

pieredzē un kuru mēs aptveram ar

sajūtu orgānu palīdzību. Kanta filozo-

fijā F. principiāli atšķiras no nou-

mena, kas paliek ārpus pieredzes ro-

bežām un cilvēka vērošanai nav pie-

ejams. Ar F. jēdziena palīdzību Kants
mēģināja būtību krasi nodalīt no pa-
rādības, uzskatīdams būtību par ne-

izzināmu (Agnosticisms). No dialek-

tiskā materiālisma viedokļa nav kra-

sas robežas starp parādību un būtību;
būtība tiek izzināta, uztverot parādību
(Fenomenālisms, Fenomenoloģija).

Feodālisms (lat. feodum — mui-

ža) — sabiedriski ekonomiska formā-
cija, vidējais posms nedalāmajā dia-

lektiskajā procesā — sabiedriski eko-

nomisko formāciju nomaiņā pasaules
vēstures progresa gaitā: F. laikmets

atrodas vidū starp verdzības iekārtu

un kapitālismu. Dažādu tautu vēsturē

F. radās pirmatnējā kopienas iekārtā

un verdzības iekārtā pastāvējušo at-

tiecību sairšanas elementu sintēzes re-

zultātā. Novērojami trīs šādas sintē-

zes tipi: tāds, kurā pārsvarā ir pir-
matnējās kopienas attiecību elementi,

tāds, kurā vairāk samanāmas verdzī-

bas iekārtas paliekas, un tāds, kurā

attiecība starp abu šo iekārtu sairša-

nas elementiem ir vairāk vai mazāk

vienāda. Lai cik daudzveidīgas būtu

F. ekonomiskās iekārtas formas dažā-

dās zemēs dažādos periodos (laika

posmā starp senlaikiem un jaunajiem
laikiem), šo iekārtu raksturo tas fakts,
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ka galv. ražošanas līdzeklis — zeme

ir valdošās feodāļu šķiras (kura daž-

reiz gandrīz pilnīgi saplūst ar val-

sti) monopolīpašums un saimniekots

tiek ar sīkražotāju — zemnieku spē-
kiem un tehniskajiem līdzekļiem. F.

galv. ekonomiskā attiecība izpaužas
feodālajā rentē, t. i., virsproduktā,
kuru kungi (vai valsts) piedzen no

ražotājiem darba veidā vai arī naudā

vai graudā (atstrādāšanas, naudas un

naturālā rente). Feodālo attiecību sis-

tēmas nepieciešama sastāvdaļa ir pil-
sēta: ja lauksaimniecības produktus
nebūtu varēts pārdot pilsētniekiem, ne-

būtu bijusi iespējama naudas rente.

Uz zemnieku ekspluatāciju dibinātās

feodālās sab-bas antagonisms (šai
sab-bai raksturīgi tiklab ekonomiski,
kā ārpusekonomiski spaidi) radīja vis-

dažādākās sociālo pretrunu izpausmes
formas. Augstākā no tām, lai gan
visai reta, bija tautas zemāko slāņu —

zemnieku un plebeju dumpji un kari.

Feodālā laikmeta ideoloģijai piemita
tieksme uz ļoti plašām, bet gandrīz
nekustīgām un uz patiesām zināšanām

vaji balstītām spekulatīvām koncepci-
jām un pasaules reliģijām (Kristie-
tība, Islams, Budisms, Konfuciānisms
v. _c). Feodālās sab-bas politiskā
iekārta dažādās F. attīstības stadijās
bija dažāda — sākot no dalīšanās

lielā skaitā sīku jo sīku valstiņu un

beidzot ar centralizētām absolūtiskām

monarhijām. F. specifiska forma bija
tā saucamais «klejotāju F.», kaut gan

tā_ galv. pazīmes bija tās pašas. F.

vēlākajā stadijā (kad tas kā sistēma
saka sairt) tā dzīlēs radās manufak-

tūras — kapitālistisko attiecību iedīgli.
Rietumeiropā tas ir laiks, kad brieda

un izlauzās uz āru agrīnās buržuāzis-

kas revolūcijas.
Fetišisms (no portug. feitico —

burvība) — sabiedriskas attiecības

(ekonomiskas, reliģiskas v. tml.) un

tam atbilstošs uzskats, kas lietām pa-
šam par sevi piedēvē specifiski sociā-
las īpašības un tādēļ arī pārdabiskas
spējas. Līdz ar to īpašības, kuras ra-

dījusi kultūra, tiek uzskatītas par kaut
ko dabas dotu. Metafiziskais materiā-

lisms un apgaismotāju kritika F-ā sa-

skatīja tikai individuālo apziņu ilū-

ziju, krāpšanas sekas v. tml. Mar-

ksisms turpretim atsedza F. objektīvo
saturu. Vēsturiski F. sākotnējā forma

bija pirmatnējā cilvēka ļoti zemā kul-

tūras līmeņa rezultāts un izpaudās

tādējādi, ka par fetišiem uzskatītajiem

priekšmetiem tika piedēvētas pārdabis-
kas spējas tīši ietekmēt cilvēka dzīvi

(Totēmisms, Maģija). F. elementi sa-

glabājušies gandrīz vai visās mūsd.

reliģijās («svētu» īpašību piedēvēšana

krustam, svētbildēm, «svēto» pīšļiem

utt.). Preču ražošana un it īpaši ka-

pitālistiskā preču ražošana F-u pa-
dara par «ikdienas reliģiju» (Markss).
Tās elementārā forma ir preces feti-

šizēšana, līdz ar kuru notiek preces

personifikācija un vienlaikus preču ra-

žotāju lietiskošana. Preču ražotājiem
viņu attiecības «izliekas tieši tas, kas

tās ir patiesībā, t. i., nevis pašu per-
sonu tiešas sabiedriskas attiecības

viņu darbā, bet gan personu lietiskas

attiecības un lietu sabiedriskas attie-

cības» (Markss, «Kapitāls», I sēj.,
74. lpp.), F. izpaužas naudas un zelta

kultā, uzskatā, ka kapitāls spēj vai-

roties pats no sevis, neatkarīgi no

darba, varas simbolu un politisku in-

stitūtu fanātiskā cildināšanā, maģiska
spēka piedēvēšanā ideoloģiskiem

priekšstatiem un lozungiem. Visos ša-

jos gadījumos cilvēka darbības rezul-

tātiem (materiālajiem vai garīgajiem)
piedēvē mistisku patstāvību un varu

pār cilvēkiem. Markss ir parādījis, ka

F. sakņojas starp subjektu un objektu

pastāvošo attiecību objektīvajā sagro-

zīšanā un nostādīšanā uz galvas, so-

ciālo attiecību atsvešināšanā un lietis-

košana, t. i., cilvēka degradēšanā līdz

lietasvai'lietas funkciju pildītāja līme-

nim. Sociālisma un komunisma celt-

niecības gaitā visi F. avoti un visas

tā formas tiek pārvarētas un tiek no-

dibinātas «dzidri saprātīgas» (Markss)
attiecības starp cilvēkiem kā personī-
bām.

Fideisms (lat. fides — ticība) —

reakcionāra mācība, kas tiecas zinātni

pakļaut reliģijai, zinātnes atziņas iz-
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mantot reliģijas dogmu aizstāvēšanai.

F. pamatā ir apgalvojums, ka zinātne

sniedz tikai zināšanas par parādībām,

faktiem, sekundāriem (fizikāliem) cē-

loņiem, bet nespēj atsegt primāros
(pārdabiskos) cēloņus, izskaidrot pa-
šus dziļākos esamības avotus. lerobe-
žodami zinātnes darbības sfēru,
fideisti pasludina, ka zinātniskā izziņa

nespēj līdz galam atsegt patiesību;
viņi noliedz objektīvās patiesības pa-
stāvēšanu, lai dotu vietu reliģiskai
ticībai. «Modernais fideisms nemaz

nenoliedz zinātni; tas noliedz tikai

zinātnes «pārmērīgās pretenzijas»,
proti, pretenziju uz objektīvo patie-
sību» (Ļeņins, Raksti, 14. sēj.,
109. Ipp.). Fideistiskajai mācībai par
zinātnes robežām ir arī cits nolūks:

atņemt zinātnei tās lielo lomu pasau-

les uzskata izveidošanā, tās metodo-

loģisko nozīmi. Pēc fideistu domām,
tikai reliģija patiesi izskaidro pasau-

les pastāvēšanas un tās sūtības prin-
cipus, piešķir jēgu un mērķi cilvēka

dzīvei, zinātnē turpretim atrodami

tikai daži līdzekļi šā mērķa sasnieg-
šanai. F. ir buržuāziskās filozofijas
un teoloģijas savienības idejiskais pa-
mats. Daudziem mūsd. buržuāziskās

filozofijas virzieniem piemīt spilgti iz-

teiktas fideisma pazīmes (Personā-

lisms, Neotomisms, Eksistenciālisms

v. c). No otras puses, teologi reliģi-
jas rafinētākas aizstāvēšanas nolūkā

izlieto šo un citu buržuāzisko filozo-

fisko virzienu idejas (ka cilvēks atro-

das iracionālu spēku varā, ka ar mis-

tiskas intuīcijas palīdzību iespējams
izprast «pieredzei nepieejamo» reali-

tāti, ka pastāv kaut kas tāds, kas ar

racionāliem līdzekļiem «nav izsakāms»,

utt.). Mūsd. F. cītīgi maskē savas

reakcionārās idejas, pasludinādams tās

par filozofijas vidus līniju, kas esot

pacēlusies pāri materiālisma un ideā-

lisma ierobežotībai. F. aplamību pie-
rāda visa cilvēka izziņas un prakses
attīstība, apliecinādama, ka objektīvo

patiesību spēj atsegt tikai zinātne.

Fihte Johans Gotlībs (1762—1814) —

vācu filozofs, pēc Kanta laika ziņa
otrais vācu klasiskā ideālisma pār-

stāvis. Prof. Jēnas univ. (atlaists sa-

karā ar apsūdzību ateismā) un Ber-

līnes univ. F. kritizēja kārtu privilē-
ģijas un cīnījās par Vācijas apvieno-
šanu un feodālās sadrumstalotības

likvidēšanu. Uzsvēra «praktiskās» filo-

zofijas — morāles un valsts tiesiskās

iekārtas pamatošanas jautājumu no-

zīmi, taču reducēja «praksi» tikai uz

morālās apziņas darbību. Par «prak-
tiskās» filozofijas priekšnoteikumu uz-

skatīja zinātniski izstrādātu teorētisku

sistēmu, proti, zinātni par zinātni —

«zinātnes mācību». F. «Zinātnes mā-

cības» (1794) pamatā ir subjektīvā
Ideālisma teorija. F. atmeta Kanta mā-

cību par «lietu par sevi» un mēģināja
visu izziņas formu daudzveidību at-

vasināt no viena — subjektīvi ideā-

listiskā principa. Sis princips izpaužas

tādējādi: filozofs pieņem, ka pastāv
kāds absolūts subjekts, kuram pie-
dēvē bezgalīgu aktīvu darbošanos un

kurš rada pasauli. «Es», no kura iziet

F., ne tikai nav individuāls «Es», tas

nav arī, piem., Spinozas substancei

līdzīga substance, bet gan apziņas
morāla darbība. No šā mistiskā izejas
«Es» F. atvasina atsevišķu «Es», ar

kuru viņš saprot nevis absolūtu, bet

tikai ierobežotu cilvēcisku subjektu
jeb empīrisko «Es», kuram stāv pre-
tim daba, kas arī ir empīriska. No

tā F. secina, ka teorētiskā filozofija,
pieņemdama «Es» un «ne-Es», nepie-
ciešami nostāda tos pretstatā vienu

otram — tā paša absolūtā izejas «Es»

robežās kā tā ierobežošanas vai da-

līšanas rezultātu. Sekodams šai īpat-
nējai «pieņemšanas», «pretstatīšanas»

un «sintezēšanas» metodei, F. izvei-

doja tiklab teorētisku, kā arī prak-
tisku esamības un domāšanas katego-
riju sistēmu. F. metodi, kurā attīstīti

daži ideālistiskās dialektikas elementi,

sauc par «antitētisko» metodi, jo anti-

tēzi F. patiesībā neatvasina no tēzes,
bet gan nostāda to blakus tēzei kā

tās pretstatu. Par saprātīgās izziņas
orgānu F. atzina patiesības tiešu vē-

rošanu ar prāta palīdzību, t. i., «in-

telektuālo intuīciju». Līdzās subjektīvā
ideālisma mācībai, kas F. filozofijā
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ieņem galv. vietu, tajā saskatāma arī

sv'ārstīšanās uz objektīvā ideālisma

pusi, kas viņa mūža pēdējos gados

pastiprinājās. Ētikā viņam par cen-

trālo jautājumu kļuva brīvības jautā-

jums; interesi par to kāpināja fr. bur-

žuāziskās revolūcijas notikumi. Brī-

vību F., līdzīgi Spinozam, uzskata ne-

vis par nemotivētu aktu, bet gan par
rīcību, kas dibinās uz kategoriskas
nepieciešamības izziņu. Tomēr atšķi-
rībā no viņa F. domā, ka cilvēkiem

pieejamā brīvības pakāpe ir atkarīga
nevis no individuālās gudrības, bet

no vēstures laikmeta, kurā indivīds

dzīvo. Nerazdams spēkus, lai pār-
varētu sava laika Vācijas atpalicības
izraisītās ilūzijas, F. izstrādāja
utopisku projektu Vācijas buržuāzis-

kās sab-bas izveidošanai par «sevī no-

slēgtu tirdzniecības valsti». Šis pro-
jekts pauž Vācijas buržuāziskās at-

tīstības īpatnības, un tāpēc tam pie-
mīt vairākas reakcionāras iezīmes, arī

nacionālistiska dižošanās ar Vācijas
ekskluzivitāti. Marksisma-ļeņinisma
klasiķi dziļi analizēja F. mācības pro-
gresīvās un reakcionārās puses. Starp
filozofiem, ar kuriem kā ar saviem
priekštečiem lepojas vācu komunisti,
Engelss minēja arī F.

Filoģenēze un ontoģenēze (gr.
phvlē — cilts, ģints; on, ontos —

esošais, genesis — izcelšanās) — ter-

mini, ko ieviesa Hekelis (1866), lai

apzīmētu organismu vēsturisko, ģints
(F.) un individuālo (O.) attīstību.

Dzīvās dabas attīstības procesā F. un

o. ir cieši saistītas un viena otru

nosaka (Bioģenētiskais likums): O. ir
vēsturiskās attīstības rezultāts, t. i.,
F. rezultāts, no otras puses, F-i veido

individuālās pārmaiņas, t. i., O. Šai

mijiedarbībā atspoguļojas daļas (in-
divīda) un veselā (ģints), atsevišķā
un vispārīgā vienība, tajā izpaužas
dialektika, kas piemīt spirālveida at-

tīstībai, kuras ikvienā posmā atceltā
veida reproducējas iepriekšējos posmos
izdarītie kvalitatīvie lēcieni. F. un o.

vienības ideju izvirzīja Darvins un iz-

strādāja Hekelis, Mičurins v. c.

Filozofija (gr. phileo — mīlu,

sophia — gudrība) — zinātne par
vispārīgām likumsakarībām, kurām pa-

kļauta kā esamība (t. i., daba un

sab-ba), tā arī cilvēka domāšana, iz-

ziņas process. F. ir viena no sabied-
riskās apziņas formām, galu galā to

noteic sab-bas ekonomiskās attiecības.

Filozofijas kā īpašas zinātnes pamat-

jautājums ir problēma par domāšanas

attiecību pret esamību, apziņas attie-

cību pret matēriju. Jebkura filozofijas
sistēma ir šās problēmas konkrēti iz-

vērsts atrisinājums, pat tad, ja «pa-

matjautājums» tajā tieši nav formu-

lēts. Terminu «F.» pirmoreiz lietojis
Pitagors; kā īpašu zinātni to pirmo-
reiz izdalīja Platons. F. radās verdzī-

bas sab-bā kā zinātne, kas apvienoja
visas cilvēka zināšanas par objektīvo
pasauli un par sevi pašu, un tas bija
pilnīgi dabiski, ņemot vērā zināšanu

attīstības zemo līmeni cilvēces vēs-

tures agrīnajos posmos. Attīstoties sa-

biedriskās ražošanas praksei un uzkrā-

joties zinātniskajām atziņām, norisi-

nājās process, kurā atsevišķas zināt-

nes nošķīrās no F. un F. vienlaikus

kļuva par patstāvīgu zinātni. F. kā

zinātne rodas no nepieciešamības iz-

veidot vispārīgu uzskatu par pasauli,

izpētīt tās vispārīgos pamatus un liku-

mus, no vajadzības pēc racionāli pa-
matotas metodes, kā domāt par īs-

tenību, no vajadzības pēc loģikas un

izziņas teorijas, šī vajadzība izvirza

F-ā jautājumu par domāšanas attie-

cību pret esamību pirmajā vietā, jo
šā jautājuma atrisinājums ir visas F.

pamatā, izziņas metodes un loģikas

pamatā. Ar to saistīta arī F. polarizā-

cija divos pretējos virzienos — mate-

riālismā un ideālismā; vidējs stāvok-

lis starp tiem ir duālismam. Materiā-

lisma un ideālisma cīņa vijas kā galv.
pavediens cauri visai F. vēsturei un

ir viens no tās galv. virzītājspēkiem,
šī cīņa ir cieši saistīta ar sab-bas

attīstību, ar ekonomiskajām, politiska-
jām un ideoloģiskajām šķiru intere-

sēm. F. zinātnes specifiskās problemā-
tikas precizēšanas rezultātā pašā F-ā

attīstības gaitā izdalījās dažādas pu-
ses kā vairāk vai mazāk patstāvīgi
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un dažreiz pat krasi atšķirīgi nodalī-

jumi. Pie tādiem pieder ontoloģija,
gnozeoloģija, loģika, ētika, estētika,

psiholoģija, socioloģija un F. vēsture.

Reizē ar to, ņemot vērā konkrētu

zināšanu trūkumu, F. mēģināja aiz-

stāt trūkstošos pasaules sakarus un

likumsakarības ar izdomātiem un tā

pārvērtās par īpašu, pāri visām citām

zinātnēm stāvošu «zinātņu zinātni».

Attiecībā pret dabu tāda F. bija na-

tūrfilozofija, attiecībā pret vēsturi —

vēstures F. Pēdējā šāda veida sistēma

bija Hēgeļa F. Tomēr, zināšanām pie-
augot un diferencējoties, izzuda jeb-
kurš pamats, lai F. pastāvētu kā «zi-

nātņu zinātne». Sabiedrisko vajadzību,
kas rada F. kā īpašu zinātni, šās zi-

nātnes vietu un lomu garīgajā kul-

tūrā un tātad arī tās problēmu loku

(tās priekšmetu) pirmoreiz skaidri iz-

prata marksisms-]eņinisms (Dialektis-
kais materiālisms, Vēsturiskais mate-

riālisms). Teorētiski izzināt apkārtējās
pasaules parādības nav iespējams bez

loģiski attīstītas domāšanas. Bet lo-

ģikas kategorijas un likumus apstāk-

ļos, kad pastāvēja vēsturiski izveido-

jusies darba dalīšana starp zinātnēm,
pētīja tieši F. Marksistiski ļeņiniskā
F. attīstīja un konsekventi aizstāvēja
materiālistisko principu objektīvās pa-
saules un domāšanas izpratnē, papil-
dinājusi to ar dialektisko uzskatu un

izveidojusi dialektisko loģiku tādējādi,
lai tā būtu mācība nevis par domāša-

nas ārējām formām, bet gan par «visu

materiālo, dabisko un garīgo lietu»

attīstības likumiem, t. i., par visa pa-
saules konkrētā satura un tās izziņas
attīstības likumiem, t. i., pasaules iz-

zināšanas vēstures kopsavilkums,

summa, secinājums» (Ļeņins, Raksti,
38. sēj., 76. lpp.). Aplūkojot loģiskās
formas un likumsakarības kā visā cil-

vēces praksē izprastas un pārbaudītas
dabas un sabiedriski vēsturisko pro-
cesu attīstības formas un likumus,
marksistiskā F. likvidēja atšķirību

starp ontoloģiju, loģiku un izziņas
teoriju. Dialektikas, loģikas un izzi-

ņas teorijas sakrišana ir dialektiskā

materiālisma F. pamatprincips. Līdz

ar to marksisma filozofiskā teorija
ir konkrēti izvērsts, uz visām dētajām
attiecināts dialektiski materiālistisks

F. pamatjautājuma atrisinājums. Lo-

ģiskās formas un likumsakarības te

parādās kā cilvēka apziņā atspoguļo-
tas jebkura dabas un sabiedriski vēs-

turiska procesa universālas formas un

likumsakarības, kā pakāpes priekšmetu
teorētiskā atveidošanā saskaņā ar ŠO'

priekšmetu īsteno attīstību. F., kas

attīstīta, pamatojoties uz šādiem uz-

skatiem par tās lomu, priekšmetu urr

patiesajiem uzdevumiem cilvēces kul-

tūras attīstībā, ir varens cilvēku iz-

ziņas un darbības ierocis, aktīvs iz-

ziņas un prakses tālākās attīstības

faktors. Ja tā izprot F., tad F. da-

ļas — psiholoģija, ētika, estētika —

arvien vairāk pārvēršas par patstāvī-

gām zinātnēm, ko tikai pēc tradīcijas
uzskata par filozofiskām zinātnēm.

Tiesa, šai tradīcijai ir savs pamats,
jo minētās zinātnes visvairāk ir sais-

tītas ar specifiski filozofisko proble-

mātiku, piem., ar subjekta un objekta

savstarpējās attiecības problēmu. F.

veicina cilvēka pašapziņas attīstību,
dod iespēju izprast zinātnisko atklā-

jumu vietu un lomu cilvēces kultūras

vispārējās attīstības sistēmā, līdz ar

to dod mērauklu to novērtēšanai un

iespēju saistīt atsevišķus zinātnes pos-
mus vienotā pasaules uzskatā. Mūsd.

buržuāziskajām teorijām piemīt anti-

filozofiskas tendences. Tās sevišķi rak-

sturīgas neopozitīvismam, kurš F.

problēmas pasludina par pseidoproblē-
mām un mēģina aizstāt mūsd. zināt-

nes un prakses attīstības filozofisko

analīzi ar «zinātnes valodas» analīzi,,
t. i., ar «ārējo domāšanas formu» —

valodas, domu izteiksmes zīmju sis-

tēmu utt. — lingvistiski semantisku

analīzi. Līdz ar to F. būtībā tiek lik-

vidēta kā zinātne. Tāpēc F. kā īpašas
zinātnes vienīgais attīstības ce|š ir

dialektiskā materiālisma ceļš, turpinot
pasaules F. labākās tradīcijas.

«Filozofijas burtnīcas» — Ļeņina

piezīmes filozofijā, pirmoreiz atsevišķā
izdevumā iznāca 1933. g. «F. b.» ir

plaši izraksti, ko Ļeņins izdarījis-
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(galvenokārt 1914—1G) no dažādiem

filozofiskiem darbiem. Konspektīvi pie-
rakstīdams izlasīto darbu saturu,

Ļeņins reizē ar to izteic svarīgas kri-

tiskas piezīmes, secinājumus un vispā-

rinājumus. «F. b.» ir šādu grāmatu
konspekti: Markss un Engelss —

«Svētā ģimene», Ludvigs Feierbahs —

«Lekcijas par reliģijas būtību», Hēge-
lis — «Loģikas zinātne», «Vēstures

filozofijas lekcijas» un «Filozofijas
vēstures lekcijas», Lasals — «Efesas

Hēraklita Tumšā filozofija» un Aris-

totelis — «Metafizika». Ļoti liela no-

zīme ir fragmentam «Jautājumā par
dialektiku», kurā Ļeņins koncentrēti un

dziļi izteic materiālistiskās dialektikas

būtību. «F. b.» ir ari piezīmes par
vairākām dabas zinātņu grāmatām
v. c. jautājumiem. «F. b.» ietverts mil-

zīgs daudzums ļoti vērtīgu domu un

izteikumu par visdažādākajām filozo-

fijas problēmām. «F. b.» centrālā tēma

ir dialektika. Ļeņins te devis dziļu
dialektikas definējumu, kas vispusīgi
atsedz tās būtību, tās elementus, ir

formulējis loģikas un tās kategoriju
marksistiskās izpratnes pamatus, rak-

sturojis dialektisko izziņas procesu,

mācību par pretrunām kā dialektikas

kodolu. Liela nozīme filozofijas attīs-

tībā ir Ļeņina tēzei par dialektikas,
loģikas un izziņas teorijas vienību,
kā arī norādījumiem jautājumā par
dialektiskās loģikas izstrādāšanu. Se-

višķi svarīgas šajā ziņā ir Ļeņina do-

mas par to, ka loģikā sakrīt domāša-

nas vēsture ar domāšanas likumiem,
ka pareizas izziņas teorijas izstrādā-

šanai nepieciešams filozofiski vispāri-
nāt tehnikas, dabas zinātņu, bērna un

dzīvnieku garīgās attīstības vēsturi

utt. Lielu uzmanību Ļeņins pievērš
filozofijas vēsturei. Ļeņins parāda, ka

tā ir materiālisma un ideālisma cīņas
vēsture, viņš atzīmē, cik svarīgi ir
pētīt dialektikas vēsturi, skar vairākus

metodoloģiskus jautājumus par filo-

zofijas vēsturi kā zinātni, novērtē dau-
dzu filozofu uzskatus, sevišķu uzma-

nību veltījot Hēgelim. Piezīmēs par
dabas zinātņu grāmatām Ļeņins uz-

sver dialektiskā materiālisma kā vie-

nīgās zinātniskās metodoloģijas no-

zīmi. «F. b.» ir paraugs, kā radoši

attīstāma materiālistiskā dialektika,

un dod programmu turpmākajam dar-

bam marksistiskajā filozofijā.

«Filozofijas nabadzība. Atbilde uz

Prudona kga «Nabadzības filozo-

fiju»» — agrīns Marksa darbs, kurā

izklāstīti zinātniskā sociālisma pamati.

Sarakstīts fr. valodā 1847. g. un

vērsts pret fr. sīkburžuaziska filozofa

un ekonomista anarhista Prudona uz-

skatiem. Markss uzstājās pret Prudona

«dialektisko» frazeoloģiju un parādīja,
ka Prudons nepaceļas pāri buržuāzis-

kajam redzeslokam. Markss lielu vē-

rību veltīja Hēge]a dialektikas kritikai

un materiālistiskās dialektikas izstrā-

dāšanai. Darbā «F. n.» zinātniski ana-

lizēts kapitālistiskais ražošanas veids

un likti marksistiskās politiskās eko-

nomijas pamati. Markss dziļi pētīja

proletariāta ekonomisko stāvokli, vēs-

turisko lomu un šķiras cīņas uzdevu-

mus. «Strādnieku šķiras atbrīvošanās

nosacījums ir visu šķiru likvidēšana...

Bet līdz tam laikam antagonisms

starp proletariātu un buržuāziju ir

šķiras cīņa pret šķiru, cīņa, kas, no-

vesta līdz savai augstākajai izpaus-

mei, nozīmē totālu revolūciju ... Tikai

tādos apstākļos, kur nav šķiru un nav

šķiru antagonisma, sociālās evolūcijas
vairs nebūs politiskas revolūcijas. Līdz

tam laikam katra jauna sabiedrības

vispārēja pārveidojuma priekšvakarā
sabiedriskās zinātnes pēdējais vārds

vienmēr būs: «Cīņa vai nāve; asiņaina

kauja vai nebūtība. Tā nepielūdzami
ir izvirzīts jautājums.» (Zoržs

Sands.)» («Filozofijas nabadzība»,
149.—150. lpp.) —

tādiem vārdiem

Markss nobeidz savu grāmatu.
Filozofijas pamatjautājums — jau-

tājums par apziņas attiecību pret esa-

mību, domāšanas attiecību pret matē-

riju, dabu; šo jautājumu aplūko no

divām pusēm: pirmkārt, kas ir primā-

rais, — gars vai daba, matērija vai

apziņa, un, otrkārt, kāds sakars ir zi-

nāšanām par pasauli ar pašu pasauli,
citādi sakot, vai apziņa atbilst esa-

mībai, vai tā spēj pareizi atspoguļot
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pasauli. Konsekventi atrisināt F. p.
iespējams vienīgi tad, ja ņem vērā tā

abas puses. Filozofi, kas izveidoja ma-

teriālisma nometni, par primāro atzina

matēriju, esamību un par sekundāro —

apziņu un uzskatīja, ka apziņu rada

objektīvi pastāvošā ārējā pasaule,

iedarbojoties uz subjektu. Filozofi, kas

izveidoja Ideālisma nometni, par pri-
māro atzina ideju, apziņu un uzska-

tīja tās par vienīgo droši zināmo rea-

litāti. Tāpēc no viņu viedokļa izziņa
nav materiālās esamības atspoguļo-
jums, bet ir tikai pašas apziņas izzi-

nāšana — pašizziņa, sajūtu un jē-
dzienu analīze, absolūtās idejas, pa-
saules gribas utt. izzināšana. Nekon-

sekventu viduspozīciju F. p. atrisinā-

šanā ieņēma duālisms un agnosti-
cisms. Agrākajai filozofijai bija rak-

sturīga metafiziska pieeja F. p. atri-

sināšanai, un tā izpaudās tādējādi,
ka vai nu nepietiekami tika novērtēta

apziņas aktivitāte, izziņa reducēta uz

pasīvu vērošanu (metafiziskais mate-

riālisms), apziņa identificēta ar ma-

tēriju (Vulgārais materiālisms), vai

tika pārspīlēta domāšanas aktivitāte,
tā padarīta par kaut ko absolūtu, no

matērijas nošķirtu (ideālisms), vai arī

tika apgalvots, ka tās ir principiāli
nesavienojamas (duālisms, agnosti-
cisms). Tikai marksistiskā filozofija
deva vispusīgu dialektiski materiālis-

tisku, zinātniski pamatotu F. p. atri-

sinājumu. Matērijas primaritāti tā sa-

skata šādos apstākļos: 1) matērija ir

apziņas avots un apziņa — matērijas
atspoguļojums; 2) apziņa ir materiā-

lās pasaules ilgstoša attīstības pro-
cesa rezultāts; 3) apziņa ir augsti
organizētas matērijas — galvas sma-

dzeņu īpašība un funkcija; 4) cilvēka

apziņas, cilvēka domāšanas pastāvē-
šana un attīstība nav iespējama bez

materiālās čaulas, bez valodas; 5) ap-

ziņa rodas, veidojas un pilnveidojas
cilvēka materiālās darbības — cilvēka

darba rezultātā; 6) apziņai ir sabied-

risks raksturs, un to noteic materiālā

sabiedriskā esamība. Atzīstot matēri-

jas un apziņas absolūtu pretstatu tikai

F. p. robežās, marksisms-Jeņinisms

vienlaikus norāda, ka to starpā pa-
stāv savstarpējs sakars un mijiedar-
bība. Būdama atvasināta no materiā-

lās esamības, apziņa ir relatīvi patstā-

vīga savā attīstībā un savukārt ak-

tīvi iedarbojas uz materiālo pasauli,
palīdzot to praktiski apgūt un pār-
veidot. Cilvēka apziņa, balstoties uz

praksi, spēj pareizi izzināt pasauli.

Jautājums par matērijas un apziņas
attiecību ir F. p., jo tas ir tik vispā-

rīgs, ka aptver visus filozofijas jautā-
jumus, noteicot ne tikai atsevišķu pro-
blēmu atrisinājumu, bet visa pasaules
uzskata raksturu visumā, un dod

drošu kritēriju filozofijas pamatvir-
zienu atšķiršanai. Tāpēc F. p. zināt-

niskais formulējums dod iespēju filo-

zofijā konsekventi ievērot partejis-
kuma principu, skaidri norobežot un

pretstatīt materiālismu un ideālismu,
droši aizstāvēt zinātnisko dialektiskā

materiālisma pasaules uzskatu.

Filozofijas priekšmets — sk. Filo-

zofija.
Filozofijas vēsture (kā zinātne) —

zinātne, kas pētī filozofijas tapšanas
un progresīvās attīstības procesu, šās

attīstības likumsakarības un fāzes,

filozofijas skolu un virzienu cīņu. Filo-

zofi sāk pievērsties savu priekšteču
uzskatiem, lai tos kritizētu vai iz-

mantotu savās pašu koncepcijās, jau

antīkajā laikmetā (piem., Aristotelis).

Tajā pašā laikā tiek radīti filozofu

t. s. «ieskatu krājumi» un dzīves ap-
raksti (Diogens Laertijs, Seksts Em-

pīrikis v. c). Vairāk vai mazāk pat-

vaļīgs filozofu «ieskatu» uzskaitījums

sastopams F. v. galv. darbos līdz pat
18. gs. F. v. pētījumos valdīja empī-

risms; tiem bija galvenokārt izglīto-

joša nozīme. Pakāpeniski, filozofijai
attīstoties, sāka veidoties zinātniska

pieeja arī attiecībā uz F. v.: tā atbrī-

vojās no teoloģijas ietekme?, radās

mēģinājumi ieviest tajā vēsturiskuma

principu, noskaidrot filozofijas attīstī-

bas sakaru ar vispārējo vēstures un

zinātnes attīstību, veidojās kritiska

pieeja avotiem. Svarīgu ieguldījumu
F. v. deva materiālistiskie filozofi

(F. Bekons, Spinoza), kā ar: tie do-
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mātāji, kuri tuvojās vēsturiskās likum-

sakarības idejai (Viko, Herders v. c).

Sevišķi interesanta ir Hēgeļa izvir-

zītā F. v. koncepcija. Tās pamatprin-
cips ir atzinums, ka filozofisko ideju
secība laikā atveido loģikas katego-
riju secību attīstītā filozofijas sistēmā,

proti, Hēgeļa sistēmā. F. v., pēc Hē-

geļa, ir domāšanas attīstības process

patiesības (absolūtās idejas) izzinā-

šanā; patiesību iespējams atklāt tikai

visā cilvēka domāšanas vēsturē. Katra

atsevišķa patiesības definīcija, kas iz-

teikta īpašā pasaules uzskatā vai sis-

tēmā, ir vēsturiski ierobežota, nepil-
nīga un vienpusīga. Jaunas filozofijas
sistēmas rašanās paceļ domu augstā-

kas, konkrētākas un attīstītākas loģis-
kās kategorijas līmenī. Hēgeļa kon-

cepcijā ir vērtīgi minējumi: ideja par

filozofijas nepieciešamo un likumsaka-

rīgo attīstību, par šās attīstības atka-

rību no sab-bas un izziņas vēstures,

par F. v. kā progresējošu patiesības
izzināšanu utt. Tomēr visumā šī kon-

cepcija ir nepieņemama, tāpēc ka tā

ir ideālistiska: F. v. Hēgelis aplūko
kā absolūtā gara pašattīstību, un tas

ir cēlonis īstenās vēstures sagrozīša-
nai. Vērtīgas idejas zinātniskas F. v.

izstrādāšanā izteikuši kr. 19. gs. do-

mātāji, sevišķi Hercens. Tomēr filo-

zofija pirms Marksa nevarēja pārvērst
F. v. par zinātni. Buržuāziskā F. v.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. šās zi-

nātnes metodoloģijas problēmu laukā

ir gājusi stipri vien atpakaļ salīdzi-

nājumā pat ar Hēgeli. Zinātniskā pie-
eja F. v. ir iespējama tikai no dialek-

tiskā un vēsturiskā materiālisma po-
zīcijām. Marksistiskā filozofija, pirm-
kārt, noskaidro visu sabiedriskās ap-
ziņas formu attīstības objektīvās
likumsakarības, otrkārt, atklāj zināt-

niskās izziņas struktūru un īpatnības,
un vienīgi tas dod iespēju izpētīt zi-
nātniski tās vēsturi. Zinātniskajā F. v.

centrālo vietu ieņem pētījumi, kā ra-

dies un attīstījies materiālisms un dia-

lektika un ka tie cīnās pret ideālismu
un metafizjku. Filozofijas attīstības

procesā zinātniskie materiālistiskie uz-

skati, pamatojoties uz izziņas pro-

gresu un cilvēku praktisko darbību,

izstumj nezinātniskos ideālistiskos uz-

skatus. F. v. marksistiskā analīze

ietver sevī kā svarīgu elementu parte-

jiskumu dažādu skolu un virzienu no-

vērtēšanā (Filozofijas partejlskums).
Šāda pieeja, protams, nenozīmē, ka

atmetami pozitīvā elementi, kas sa-

sniegti ideālistiskās filozofijas ietva-

ros. F. v. zinātniska analīze pamato-

jas uz nepieciešamību aplūkot filozo-

fijas attīstību kā procesu, ko nosaka

sab-bas sociāli ekonomiskā un poli-
tiskā attīstība, un novērtēt filozofis-

kās idejas un sistēmas (gala iznā-

kumā) kā dažādu šķiru un sociālo

grupu interešu un ideoloģijas paudē-

jas, kā sabiedriskās ražošanas prakses

vajadzību un zinātnes attīstības at-

spoguļojumu. Bet nepietiek ar to, ka

atrasts t. s. «sociālais ekvivalents»

kādai teorētiskai konstrukcijai; vis-

pirms jānoskaidro, kāpēc attiecīgā sa-

biedriskā iekārta un viss vēsturisko

apstākļu kopums radījuši tieši šo filo-

zofijas sistēmu un nevis kādu citu.

Citādi nav iespējams izvairīties no

vienkāršošanas un no ekonomikas un

filozofijas vulgāri materiālistiskas tu-

vināšanas. Dialektiski materiālistiskā

pieeja dod iespēju attēlot F. v. kā vie-

notu procesu, parādīt dažādu skolu

un virzienu nepieciešamos sakarus,

progresu filozofijas problēmu risinā-

šanā. Tāpēc vēsturē notiekošie atkār-

totie mēģinājumi noskaidrot kaut kā-

dus jautājumus (zinātniskās izziņas

metodoloģiju, racionālisma un empī-
risma attiecību, vispārīgā un atse-

višķā, konkrētā un abstraktā attiecību,

cilvēka darbības dabu v. c.) vairs ne-

tiek uzskatīti par attīstību, ko noteic

filozofijai imanenti piemītošs mērķis,
bet tās ir īpatnējas ceļa zīmes sab-bas

un izziņas vēsturē, patiesības veido-

šanas procesa momenti. Un tad, pēc

Ļeņina vārdiem, «katra domas no-

krāsa» parādās kā «aplis uz visas cil-

vēces domas attīstības lielā apļa (spi-

rāles)» (38. sēj., 227. lpp.). Tā kā

F. v. ir pasaules filozofiskas izzināša-

nas attīstības process, tad jānoskaidro
tiešie sakari starp cilvēku izziņas vēs-
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turisko attīstību un tās iekšējo struk-

tūru un loģiku. Te uzskatāmi parādās

vēsturiskā un loģiskā vienības dialek-

tiskais princips: objekta (filozofijas)
vēsture ir nešķirami saistīta ar tā at-

tīstīto loģisko struktūru; zinātnes tap-
šanas process nav šķirams no tās at-

tīstītā stāvokļa un tikai no tā vie-

dokļa ir pareizi izprotams. Tieši tas

paver ceļu uz filozofijas attīstības

likumsakarību izprašanu, palīdz sa-

prast vēsturiski topošo koncepciju un

ideju īsto vietu un nozīmi. Reizē ar

to F. v. nav atraujama no visa dabas

zinātņu kopuma vēstures un sabied-

riski vēsturiskās prakses. Filozofijas
uzdevums ir dialektiski apstrādāt do-

māšanas, zinātnes un tehnikas vēs-

turi. F. v. studēšanai ir liela nozīme

mūsd. filozofijas zinātnes attīstībā.

Marksistiskā filozofija ietvērusi sevī

visu to pozitīvo, ko radījusi cilvēku

domāšana savas attīstības gadsimtos.
F. v. pētīšana nepieciešama, lai attīs-

tītu un pilnveidotu mūsd. zinātniskās

pētīšanas un pasaules praktiskās pār-
veidošanas metodes, lai celtu filozo-

fisko kultūru. «Teorētiskā domāšana,»

rakstīja Engelss, «ir iedzimta īpašība
tikai kā spēja. Sī spēja ir jāattīsta,

jāpadara pilnīgāka, bet, lai to sa-

sniegtu, līdz šim nav nekāda cita

līdzekļa, kā tikai studēt visu līdzši-

nējo filozofiju.» («Dabas dialektika»,

26. lpp.)
Filozofiska antropoloģija (gr. an-

thropos — cilvēks, logos — mācība) —

mūsd. buržuāziskās filozofijas virziens,
kura uzmanības centrā ir ideālistiski

traktēta cilvēka problēma. F. a. galīgi

izveidojās pēc otrā pasaules kara Rie-

tumvācijā, kaut gan tās galv. idejas
un metodoloģiskie principi izklāstīti

jau M. šēlera darbā «Cilvēka stāvok-

lis kosmosā» (1928). F. a. pārstāvji —

Sēlers, Plesners, Hengstenbergs orien-

tējas uz «sintētiskas» cilvēka koncep-
cijas izveidošanu, saskata filozofijā
mācību «par cilvēka būtību un būtisko

struktūru», «par cilvēku no pašas cil-

vēka esamības viedokļa». Dabzināt-

nisko un sociāli vēsturisko materiālu,
kuru lieto «antropologi», viņi inter-

pretē ideālistiski, tādējādi izslēgdami
iespēju zinātniski atbildēt uz jautā-
jumu par cilvēka, cilvēka personības
būtību un struktūru. «Antropologu»
pievēršanās teorētiski nozīmīgām pro-
blēmām ir gnozeoloģiskais pamats da-

žādu speciālu F. a-as disciplīnu iz-

strādāšanai — sākot ar «kultūras an-

tropoloģiju» (E. Kasīrers, E. Rotha-
kers, A. Gelens, M. Landmanis) un

beidzot ar «medicīnisko antropoloģiju»
(R. Hristians, V. Veiczekers). Sociā-

lajā ziņā F. a-u rada buržuāziskās

sab-bas vispārējā krīze, kura neno-

vēršami izraisa personības krīzi šās

sab-bas apstākļos. F. a. piekritēji fiksē

«personības sabrukšanas» fenomenu,
taču interpretē to kā cilvēka būtības

mūžsenā «antropoloģiskā» konflikta

izpausmi. Huserla fenomenoloģijas,
dzīves filozofijas un eksistenciālisma

eklektisks savārstījums F. a. ietvaros

rada iluzorisku personības modeli,
kas personību attēlo kā garīgu atomu,
kura būtība noslēdzas viņā pašā. Cil-

vēka sociālie sakari tiek mistificēti un

attēloti kā viņa atkarības no «viņpa-
saulīgā», no dieva. Visumā ņemta
ideālistiskās «antropoloģijas» loģika,
neatkarīgi no atšķirībām, kādas pie-
mīt atsevišķiem tās pārstāvjiem, no-

ved pie tā, ka par primāro cilvēkā tiek

atzīts garīgais pirmsākums; prātojumi
par «individualitāti, kas tiecas pretim
pati sev», aizplīvuro imperiālistiskās

pasaules patiesos sociāli šķiriskos an-

tagonismus. Deklarēdami personības
«primaritāti» salīdzinājumā ar sab-bu,

«antropologi» nonāk pie apgalvojuma,
ka privātīpašums ir «dabiska nepiecie-
šamība». Cilvēka būtības pētīšana F.

a-ā noslēdzas ar cilvēka dzīves jēgas
meklēšanu. Dzīves jēga tiek uzskatīta

par fundamentālu cilvēka īpatnību.
Cilvēka dzīves jēgu F. a. parasti
traktē no objektīvā ideālisma pozīci-

jām: to atvasina no «ārpus laika pa-
stāvošas» jēgas, kurai ir dievišķa iz-

celšanās. Ar šāda veida «jēgu» tiek

saistīta pati cilvēka veidošanās, apzi-
ņas rašanās, izvēles, lēmuma pieņem-

šanas, atbildības iespējamība. Tādē-

jādi F. a. atņem cilvēkam viņa sociā-
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lās īpašības un kļūst neiespējams zi-

nātniski izprast tiklab vispār ņemtu
cilvēka būtību, kā arī konkrēti vēstu-

riskus personības tipus. F. a. anti-

zinātniskās un politiski reakcionārās

idejas būtiski ietekmējušas mūsd. filo-

zofiskā revizionisma saturu (E. Blohs,
L. Kolakovskis, E. Fišers v. c).

Filozofiskais komunisms — termins,
ar kuru Engelss apzīmēja komunisma

pamatošanas virzienu, kas 1842.—43.g.
pastāvēja Vācijā revolucionārās bur-

žuāziskās inteliģences pārstāvju vidū.

F. k. īpatnība bija cenšanās saistīt

jaunhēgeliešu un it īpaši Feierbaha

teorētiskos uzskatus ar utopisko so-

ciālistu mācību elementiem un ar so-

ciālo, galvenokārt antifeodālo pārvei-
dojumu uzdevumiem. F. k-am rakstu-

rīga arī pilnīga proletariāta lomas

ignorēšana un komunisma šķiriskā
rakstura nesaprašana. Tas viss kopā
ar konkrēti vēsturisko un it īpaši eko-

nomisko pētījumu zemo līmeni iz-

skaidro F. k. spekulatīvo raksturu. Tā

racionālā jēga izpaudās tādējādi, ka

tas uzsvēra komunisma sakaru ar kla-

sisko vācu filozofiju. Sī neskaidri

izteiktā un lielā mērā nenoteiktā vir-

ziena pārstāvji bija Hervēgs, Hess,
Linings, Bernaiss, Grīns v. c. Vēlāk

F. k. deģenerējās par «patieso sociā-

lismu».

Filozofu akmens
— (gudrības ak-

mens, eliksīrs, tinktūra) — pēc 4.—

16. gs. valdošajiem priekšstatiem viela,
kas spējot parastos metālus pārvērst
zeltā un sudrabā, izdziedināt no vi-

sām slimībām un atdot jaunību (sk.
arī Alķīmija). Priekšstati par filozofu

akmeni radās, praksē novērojot, kā

vienas vielas pārvēršas citās, kā arī

no natūrfilozofiskiem minējumiem par
matērijas vienību utt. Viduslaiku ap-
stākļos šī doma ieguva skaidri izteiktu

reliģiski mistisku nokrāsu. Vēlāk domu

par F. a. noraidīja. Mūsu dienās ķī-
misko elementu pārvēršanās iespēja-
mība ir zinātniski pierādīta. Terminu
«F. a.» bieži lieto pārnestā nozīmē:
vienos gadījumos kā simbolu, kas ap-
zīmē kaut kā neeksistējoša meklēšanu,
citos gadījumos kā izšķirošo līdzekli,

kas ļauj sasniegt veļamos rezul-

tātus.

Finitisms (lat. finitus — galīgs) —

1. Filozofiska koncepcija, kas noliedz

bezgalīgā kategorijas (Bezgalīgais un

galīgais) objektīvi reālo saturu, bal-

stoties uz to, ka bezgalīguma nav ne

Visumā, ne mikropasaulē, ne mūsu

domāšanā. Pamatu tam F. saskata

tajā apstāklī, ka cilvēkam viņa piere-
dzē vienmēr ir darīšana ar galīgām
lietām un to īpašībām. Metafiziski

pretstatot galīgo bezgalīgajam, F. ig-
norē šo kategoriju dialektiku un sav-

starpējo sakaru izziņā. 2. Formālo

sistēmu pētīšanā metamatemātikā F.

izpaužas tādējādi, ka tiek lietotas tikai

tādas metodes, kurās nav neskaidrību

un pretrunu. Starp citu, tiek izslēgta
aktuālās bezgalības abstrakcijas izlie-

tošana, ar kuru saistīti kopu teorijas
paradoksi. Tiek noliegti arī tie pastā-
vēšanas pierādījumi, kas kaut vai netie-

šā veidā nenorāda uz to, ka uzbūvēts

objekts, kura pastāvēšanu grib pierādīt.
Fizika (gr. physis — daba) — mā-

cība par materiālo daļiņu, vielas un

fizikālā lauka īpašībām un likumiem,

par atomu uzbūvi, par gravitācijas,

elektrisko, magnētisko v. tml. parā-
dību mijiedarbībām un par molekulā-

riem procesiem. Senatnē vārds «F.»

apzīmēja kopumā visas zināšanas par
dabu. Vēlāk ar F. sāka saprast mā-

cību par ķermeņu kustības likumsaka-

rībām (mehānika), par skaņas cēlo-

ņiem (akustika), par siltuma, elek-

triskām, magnētiskām un optiskām pa-

rādībām. Klasiskā F. centās šo parā-

dību cēloņus reducēt uz Ņūtona me-

hānikas likumiem. 19. gs. noskaidro-

jās, ka F. ir darīšana ar specifiskām
likumsakarībām. Termodinamika pētī,
kā izturas liels molekulu daudzums,
kurām raksturīga neatgriezeniska pār-

eja no mazāk varbūtīgiem stāvokļiem
uz varbūtīgākiem stāvokļiem; īsti me-

hāniskajiem procesiem tāda neatgrie-

zenība nepiemīt. No otras puses, kla-

siskajā elektrodinamikā radās pārlie-

cība, ka elektromagnētiska lauka ra-

šanās un izplatīšanās likumus nevar

reducēt uz mehānikas likumiem. Ta-
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dējādi 19. gs. F. emancipējās no me-

hānikas. Līdz ar to mehāniskā siltuma

teorija parādīja mehānisko un siltuma

procesu savstarpējo pāreju, bet mā-

cība par elektrību konstatēja mehā-

nisko procesu pāreju elektriskos pro-

cesos, un otrādi. 19. gs. konstatēja,
ka mehāniskie, siltuma un elektromag-
nētiskie procesi ir saistīti ar savstar-

pējām pārejām, ja saglabājas visu šo

kustības veidu kvantitatīvais mērs —

enerģija. Enerģijas nezūdamības prin-

cips (Enerģijas nezūdamības likums)
kļuva par F. pamatprincipu. 19. gs.

beigās un 20. gs. sākumā tika atklā-

tas daudzas jaunas, agrāk nepazīsta-
mas fizikālas parādības — radiosig-
nālu rašanās un izplatīšanās, rentgena
stari, radioaktivitāte. Reizē ar to fizi-

kālās domas centrā atradās Mendeļe-
jeva atklātais elementu ķīmisko īpa-
šību periodiskums. Meklējot šo parā-
dību cēloņus, F. ietvēra jaunas noza-

res — atoma un kodola fiziku un pēc
tam «elementāro» daļiņu fiziku. Teo-

rētiskajā fizikā 20. gs. pirmajā pusē
notika atkāpšanās no klasiskajiem pa-

matjēdzieniem un idejām, kas saistījās
ar relativitātes teoriju un kvantu me-

hāniku. Mūsd. fizika, kas guvusi ko-

losālus panākumus, ietekmē tehniku

un sab-bas dzīvi tā kā vēl nekad ag-
rāk. Visā savā attīstības gaitā F. bija
cieši saistīta ar filozofiju. Senatnē

fizikālās zināšanas un hipotēzes bija
dažādu filozofisko sistēmu sastāvdaļa.
Uz klasiskās mehānikas attīstības bā-

zes radušos fizikas zināšanu apkopo-
šana bija jauno laiku materiālistisko

ideju pamats. 19. gs. fizikas atklājumu
analīze un apkopošana deva iespēju
Marksam un Engelsam attīstīt dialek-

tiskā materiālisma mācību. 20. gs.
ideālistiskie virzieni, tāpat kā iepriek-

šējos periodos, centās izmantot fizi-

kālo priekšstatu maiņu ideālistiskiem,
pozitīvistiskiem secinājumiem (Fizikā-
lais ideālisms). Jauno fizikas teoriju

patiesās jēgas analīze Ļeņina darbā

«Materiālisms un empiriokriticisms»
un tālākā zinātnes attīstība parādīja,
ka F. sniedz neatspēkojamus argumen-

tus dialektiskā materiālisma labā un

ka marksisma filozofisko ideju lieto-

šana fizikālos pētījumos dod tiem jau-

nus stimulus un spēkus dabas pētī-
šanā.

Fizikālais ideālisms — apzīmējums,
ko pirmoreiz sāka lietot Ļeņins grā-
matā «Materiālisms un empiriokriti-

cisms», raksturojot subjektīvi ideālis-

tiskos uzskatus, kuri pamatojās uz

jaunās fizikas sasniegumiem. Ar

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā iz-

darītajiem zinātniskajiem atklājumiem
(Radioaktivitāte, Relativitātes teorija)
saistītais radikālais apvērsums fizikas

jēdzienos izraisīja krīzi fizikā un pir-
majā vietā izvirzīja divus momentus

šās zinātnes attīstībā: tās matemati-

zāciju un zināšanu relativitātes prin-

cipu. Kā parādīja Ļeņins, šo procesu

nepareizas izpratnes ietekmē F. i-am

pievērsās tie zinātnieki, kuru aprobe-
žotais pasaules uzskats neļāva tiem

visā pilnībā saprast jauno parādību
nozīmi, kuri nespēja vispārināt zināt-

niskās izziņas vēsturiskā progresa
likumsakarības un sava sabiedriski

politiskā viedokja dēļ neatzina arī

dialektisko materiālismu. Tas fakts,
ka paši vienkāršākie fizikas objekti
nebija jutekliski uztverami un tika

aprakstīti abstraktā matemātikas va-

lodā, noveda pie maldīgā secinājuma,
ka «matērija izzudusi» un pāri pali-
kuši tikai vienādojumi. Nepiecieša-
mība pašos pamatos revidēt ierastos

priekšstatus, nezinot absolūtās un re-

latīvās patiesības dialektiku, noveda

pie apgalvojuma, ka mūsu zināšanas

esot «tīri relatīvas», pie objektīvās
patiesības noliegšanas un gaiu galā

pie ideālisma un agnosticisma. Mūs-

dienu F. i. jaunās fizikas paradoksus

mēģina izskaidrot ar subjekta (novē-
rotāja) īpašībām, kurš pasauli aprak-
sta ar «aprioras» matemātikas un apa-
rātu rādījumu palīdzību. Šis izskaid-

rojums lielā mērā balstās uz t. s. no-

vērojamības principu, saskaņā ar kuru

teorija nedrīkst ietvert sevī nekā tāda,
kas neatbilstu subjekta tiešajai jutek-
liskajai pieredzei. F. i. noliedz izziņas

objektivitāti un tādējādi kavē zinātnes

attīstību.
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Fizikālisms — viena no loģiskā po-
zitīvisma koncepcijām, kuru izstrādāja
Karnaps, Neirāts v. c. F. piekritēji
jebkurā zinātnē izvirzītas tēzes patie-
sumu nosaka atkarībā no tā, vai ir

iespējams to izteikt fizikas, «fizikā-

liju» valodā. Ja kāds spriedums nepa-
dodas šādai operācijai, tiek uzskatīts,
ka tam nav zinātniska satura. Zināt-

nes atzinumu vienības, to objektīvā
patiesuma problēma tādējādi tiek aiz-
stāta ar vienotas vai, pareizāk sakot,

vienīgas zinātniskas valodas meklēju-
miem. Fizikālisti neanalizē dažādo zi-

nātņu objektīvo sakaru un to vienību,
bet cenšas pastāvošo zināšanu speci-
fiskos paveidus izteikt fizikas valodā

un uz šā pamata panākt to unifikā-

ciju, šeit redzams, ka neopozitīvisms
īpatnējā veidā atdzīvina mehānistisko

reducējamības principu. Mēģinājumi
izveidot vienotu, unificētu valodu un

pārtulkot
_

tajā visu pastāvošo zinā-
šanu sistēmu pozitīvus rezultātus ne-

deva. Loģiskajiem pozitīvistiem šajā
ziņā neveicās, un vēlāk daudzi no vi-
ņiem novērsās no «ortodoksālā» fizi-

kalisma.

Fizioloģiskais ideālisms — subjek-
tīvi ideālistiska teorija, kas bija izpla-
tīta starp biologiem un mediķiem pa-
gājušā gs. vidū. F. i. pamatlicējs bija
Johans Millers. Terminu «F. i.» pir-
mais sāka lietot Feierbahs. Šās mācī-

bas nepamatotība, kuru Ļeņins atse-

dza grāmatā «Materiālisms un empi-
riokriticisms», izpaudās pārmērīgajā
nozīmē, kāda tika piešķirta sajūtu sa-

tura atkarībai no sajūtu orgānu dar-

bības. Sajūtu aplūkoja nevis kā ob-

jektīvi reālās pasaules attēlu, bet gan
kā tās simbolu. Pēc Millera teorijas,
krasas spektru, skaņas tembru, garšas
un smaržas īpatnības nosaka tikai at-

tiecīgo sajūtu orgānu struktūras un

funkciju īpatnības. F. i. piekritēji ab-

solutizēja zināmo neatkarību no ārējā
kairinātajā stipruma un kvalitātes,
kura piemīt dažām fizioloģiskajām
reakcijām organismā, un tādējādi or-

ganisms bija nostādīts pretim ārējai
videi, kuru sāka uzlūkot kā autonomi

funkcionējošu sajūtu orgānu «ārējo

iedarbināšanas mehānismu». Mūsu die-
nas buržuāzisko dabas pētnieku vidū
ir izplatītas F. i-am tuvas teorijas.
Tas ir pslhosomatika, holisms, dažā-
das autoģenēzes un kondicionālisma

mācības.

Formālā loģika — zinātne, kas pētī
domāšanas aktus — jēdzienus, sprie-
dumus, slēdzienus, pierādījumus — no

to loģiskās struktūras jeb formas vie-

dokļa, t. i., abstrahējoties no domu

konkrētā satura un izceļot tikai šā

satura daju vispārīgo saistījuma veidu.

F. 1. pamatuzdevums ir formulēt prin-
cipus un likumus, kuru ievērošana ne-

pieciešama, lai izveduma procesā
iegūtu patiesu rezultātu. F. 1. sākumi

atrodami Aristoteļa darbos, kur iz-

strādāta siloģisttka. Turpmāko iegul-
dījumu F. 1. izstrādāšanā devuši agrā
perioda stoiķi, bet .viduslaikos — sho-
lasti (Dunss Skots, V. Okams, Saksi-

jas Alberts, R. Lullijs v. c). Novirzī-

šanās no daudzu gadsimtu ilgās tra-

dīcijas deduktīvās loģikas problēmu
pētīšanā saistās ar indukcijas pētīšanu
un mēģinājumu formulēt induktīvo

slēdzienu likumus (F. Bēkons, vēlāk

Mills v. c). Būtiskas pārmaiņas F. 1.

attīstībā iestājās tikai 19. gs. otrajā

pusē, kad sāka veidoties matemātiskā

(simboliskā) loģika; tā ievada mūsd.

posmu F. 1. attīstībā.

Formālais un saturiskais — jēdzieni,
ko lieto filozofijā, loģikā un zinātnes

metodoloģijā šādās galv. nozīmēs:

1) kā atvasinājumus no satura un

formas kategorijām to vispārfilozofis-

kajā izpratnē, kad kā F. apzīmē regu-
las, operācijas un metodes, kas orien-

tētas galvenokārt uz priekšmeta vai

parādības formas (Struktūras) pētī-
šanu (matemātiskas metodes, sistēmu

un struktūru pētīšanas metodes, ki-

bernētikas funkcionālā metode utt.),
bet visas citas regulas, operācijas un

metodes uzskata par S.; 2) kā atva-

sinājumus no domāšanas satura un

formas jēdzieniem; šajā gadījuma par

F. sauc gnozeoloģisku un loģisku
struktūru pētīšanu relatīvā neatkarība,

pirmkārt, no domāšanas konkrētā sa-

tura, otrkārt, no dabisku un sociālu
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parādību īpašībām un sakariem kā to

objektīvā pamata, bet par S. sauc

gnozeoloģisko un loģisko formu pētī-
šanu to organiskā sakarā ar vēstures

gaitā tapušu, ar attiecīgās zinātnes

priekšmetu saistītu jēdzienu, modeļu,
idealizāciju, abstrakciju kopumu un

ar īstenības vispārīgajiem sakariem

un attiecībām, kas izteiktas filozofis-

kās kategorijās; 3) mūsd. formālajā
loģikā un matemātikas pamatojumos

ar F. saprot sintaktiskas operācijas

un metodes, kas pievērš uzmanību

tikai valodisko izteicienu simbolu vei-

dam un jēgai, un ar S. — semantis-

kās operācijas un metodes, kas ņem
vērā to nozīmi un jēgu. Atšķirība

starp F. un S. ir relatīva, un tai ir

nozīme tikai tad, ja tiek ņemts vērā,

kādā veidā no pētījamās parādības tiek

izdalīta ārā tās forma un tās saturs

(ar idealizāciju, abstrakciju v. tml.):
vienā pamatpieņēmumu un idealizāciju
sistēmā F. var figurēt kā citas sistē-

mas S., un otrādi. F. attiecas pret
S. kā viens saturs pret citu (kā sa-

mērā neattīstīts un abstrakts saturs

pret vairāk attīstītu un konkrētu). Iz-

ziņā noteicošā loma ir S. metodēm un

līdzekļiem, pētīšanas F. komponentu
absolutizācija noved pie formālisma.

Formālisms (lat. forma — forma).
1. Daiļrades metode, kuras pamatā ir

mākslas darba formas absolutizācija,
tās estetizācija; pretmets reālismam.

F. radās 19. gs. beigās — 20. gs. sā-

kumā, apvienodams daudzus buržuā-

ziskās mākslas virzienus un skolas

(futūrismu, kubismu, abstrakcionismu,

sirreālismu, fovismu, tašismu, ekspre-
sionismu utt.). Visiem šiem virzieniem,

neraugoties uz vienu vai otru atšķi-

rību, ir raksturīgas kopīgas iezīmes:

mākslas pretstatīšana īstenībai, māk-

slinieciskās formas atraušana no ide-

jiskā satura, mākslas darba formas

autonomijas un primāta pasludinā-
šana. F. vadās pēc maldīgās tēzes, ka

mākslinieciskai darbībai «nav praktis-
kas ieinteresētības» un ka tā nav pa-

kļauta saprāta kontrolei, pēc ideālis-

tiska priekšstata par estētisku baudu,
kurai neesot nekāda sakara ar sabied-

riskām idejām, ar būtiskām dzīves in-

teresēm, ar estētisku un sociālu ideālu

un kura tāpēc esot pilnīgi atkarīga
no «tīro formu rotaļas». Kaut gan vie-

nos vai otros F-a virzienos tiek pausts

protests pret kapitālistiskās sab-bas

kroplīgumu, F-a prakse parasti rāda,
ka formālistisko mākslas darbu lielum

lielā vairākuma saturs ir atkarīgs no

buržuāziskās vai sīkburžuāziskās ideo-

loģijas vai arī tie pilnīgi atsakās no

jebkāda satura (nepriekšmetiskā māk-

sla — abstrakcionisms, tašisms v. c).
Atraujot mākslas darba formu no sa-

tura, forma nenovēršami tiek sagrauta,
kaut gan tas tiek dēvēts par «formas

jaunradi» (Saturs un forma mākslā).
F. atspoguļo buržuāziskas kultūras un

mākslas krīzi imperiālisma laikmetā

un savās ekstrēmajās formās (mūsd.
«popmāksla» utt.) ir naidīgs mākslas

dabai vispār. 2. Virziens matemātikā,
kas cenšas panākt matemātikas pama-

tojuma problēmu atrisināšanu ar for-

māli aksiomātisku konstrukciju palī-
dzību. F. radās 20. gs. sākumā (vācu

matemātiķis D. Hilberts un viņa līdz-

strādnieki V. Akermanis, P. Bernajs,
Dž. Neimanis). Izeju no matemātikas

pamatojuma krīzes Hilberts pretstatā
tntuicionlsmam meklē stingri izstrā-

dātā formalizētā aksiomātiskā metodē.

Ar šās metodes palīdzību iegūtās teo-

rijas patiesumu Hilberts saprot kā tās

nepretrunīgumu. Tā, piem., matemāti-

kas patiesumu Hilberts reducē uz tās

nepretrunīgumu un cenšas to pierādīt

pašā matemātikā. Ka Hilberta pro-

grammu nav iespējams realizēt, pie-
rādīja Gēdells. F. ir aplams ari no

filozofiskā viedokļa, jo matemātiskās,
tāpat kā jebkuras citas teorijas parei-
zību galu galā pierāda prakse, atbil-

stība objektam. Censties secināt, kā

to dara Hilberts attiecībā uz matemā-

tiku, kādas teorijas patiesumu no

domu iekšējās atbilstības, — nozīmē

šādā vai tādā veidā novirzīties no iz-

ziņas zinātniskajiem pamatiem. Tas

neizslēdz pozitīvos rezultātus, kādus

ieguvuši F. pārstāvji matemātisko pie-

rādījumu teorijas izstrādāšanā. 3. Ēti-

kā — metodoloģisks princips, kas ir
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pamatā dažām pirmsmarksistiskām un

mūsd. buržuāziskām ētikas teorijām,
kurās formāli loģiskie pētīšanas mo-

menti ir pārsvarā par morāles satura

un tās sociālās dabas analīzi. Tas,

piem., ir zīmīgi Kanta ētikai, kurš uz-

skatīja, ka no kādas absolūtas tēzes

(Kategoriskā imperatīva), kurai ir

abstrakti formāls raksturs, iespējams
atvasināt visus saturiskos morāles

principus un lēmumus atbilstoši da-

žādiem sociāliem apstākļiem un dzīves

situācijām. Taču īstenībā šā impera-
tīva formulai (rīkojies tā, lai tavas

izturēšanās motīvs varētu tai pašā
laikā būt likums visiem cilvēkiem) var

būt tikai metodoloģiska nozīme kā

kritērijam, kas ļauj kaut kādu pozī-
ciju uzskatīt par piederošu pie morā-

les sfēras vārda tiešā nozīmē, jo jeb-
kura pietiekami konsekventa morāles

sistēma pakļaujas šādai prasībai pēc

vispārnozīmīguma. F. ētikā ir viens

no mūsd. buržuāziskās morāles filo-

zofijas galv. virzieniem. Seit tam ir

mazliet citāda nozīme: par ētikas uz-

devumu tiek uzskatīta tikai tikumisko

priekšstatu gnozeoloģiskā aspekta un

to loģiskās formas pētīšana, to kon-

krētais saturs turpretim paliek ārpus
analīzes sfēras (Intuitlvtsms ētikā, Lo-

ģiskais pozitīvisms ētikā, Lingvistiskā
analīze ētikā). Šādi izprotot ētikas

priekšmetu, ne tikai tiek nepamatoti
sašaurināti tās uzdevumi, bet tiek iz-

darīti arī vairāki aplami secinājumi.
Filozofiskā ētika (Metaētika) tiek pret-
statīta normatīvajai ētikai, zinātne —

morālajai apziņai, fakti un to zinā-

šana — vērtībām (morāliem spriedu-

miem). Formālisti uzskata, ka tikumī-

bas problēmu pētīšana nav ētikas uz-

devums; to atrisināšana ar teorijas
līdzekļiem tiek pasludināta par neie-

spējamu, galu galā par iracionālu. Tas

atņem ētikai tās sociālo saturu un no-

zīmi pasaules uzskata izveidošanā, kā

arī kavē to risināt mūsdienu idejiskās

un praktiskās problēmas.
Formalizacija — izziņas satura pre-

cizējums, ko realizē tādējādi, ka pē-
tījamiem objektiem, parādībām un pro-
cesiem attiecīgajā īstenības sfērā no-

teiktā veidā piekārto kādas materiālas

konstrukcijas, kurām ir relatīvi sta-

bils raksturs un kuras tāpēc ļauj no-

skaidrot un fiksēt aplūkojamo objektu
būtiskās un likumsakarīgās īpašības.
F. kā gnozeoloģiska paņēmiena īpat-
nība ir tāda, ka ar tās palīdzību veiktā

satura noskaidrošana un precizēšana

noris, noskaidrojot un fiksējot tā

formu. Tādēļ katra F. dzīvo, attīstībā

esošo īstenību vienmēr attēlo zināmā

mērā aptuveni. Tomēr šī aptuvenība ir

nepieciešams izziņas procesa moments.

Vēsturiski F. radās reizē ar domāšanu

un valodu. Svarīgs solis uz priekšu F.

attīstībā saistījās ar rakstības raša-

nos. Tālāk, attīstoties zinātnei, it īpaši
matemātikai, dabiskajām valodām sāka

pievienoties speciāla rakstura zīmes.

Līdz ar formālo loģiku radās loģiskās
F. paņēmiens, kura uzdevums bija no-

skaidrot izvedumu un pierādījumu lo-

ģiskās formas. Svarīgs posms F. pa-
ņēmienu attīstībā bija burtu rēķinu
izveidošana jauno laiku matemātikā

un loģisko rēķinu idejas rašanās

(Leibnics). Loģisko rēķinu izveido-

šana, kas notika matemātiskajā loģikā,
sākot ar 19. gs. vidu, ļāva lietot šās

loģikas metodes, lai formalizētu ve-

selas zinātnes nozares. Zinātnes no-

zares, kas formalizētas ar matemātis-

kās loģikas līdzekļiem, iegūst formālo

sistēmu veidu. Zināšanu F. nelikvidē

izzināšanai visumā raksturīgo dialek-

tiski pretrunīgo attieksmi starp saturu

un formu. Mūsd. loģikas rezultāti lie-

cina, ka, formalizējot saturā pietiekami

bagātu teoriju ,(par teorijas satura

«bagātības» rādītāju var noderēt na-

turālo skaitļu aritmētikas izteikšana

tajā), šo teoriju nevar pilnīgi atspo-
guļot šai formālajā sistēmā: teorijā
vienmēr paliek neatklāts, neformalizēts

atlikums. Šī neatbilstība starp F. un

formalizējamo saturu ir formāli lo-

ģisko zinātnes līdzekļu attīstības iek-

šējais avots un parasti izpaužas neat-

risināmu (dotajā formālajā sistēmā)

apgalvojumu atklāšanā. (Cita šas

pretrunas izpausmes forma ir antino-

mijas.) Tādu stāvokli novērš, kon-

struējot jaunas formālas sistēmas, ku-
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rās formalizē da|u no tā, kas nebija
ievērots iepriekšējās F. Tādējādi rea-

lizē arvien dziļāku satura F., kura

tomēr nekad nesasniedz absolūtu pil-
nību.

Formalizēta valoda — rēķini, ku-

riem pierakstīta interpretācija (Inter-

pretācija un modelis). F. v. sintaktisko

daļu (Loģiskā sintakse) vai pašus rē-

ķinus veido tīri formāli (Loģistiskā
metode). Rēķini kļūst par F. v., ja
pievieno semantiskas kārtulas, kas pie-
raksta vērtības (Nozime un jēga) pa-
reizi konstruētām rēķinu izteiksmēm.

F. v. var bez tīri loģiskām aksiomām

saturēt arī dažus neloģiska rakstura

apgalvojumus (piem., dažus bioloģi-
jas likumus, aritmētikas aksiomas

v. c); tad F. v. deduktīvi apraksta
atbilstošo saturīgo sfēru. F. v. ar sa-

viem deduktīvajiem līdzekļiem dod

iespēju izdarīt stingrus spriedumus un

iegūt jaunus deduktīvi izvedamus se-

cinājumus, kurus pieņemtās aksiomas

tieši nesatur. Tādējādi F. v. ir izve-

duma un pierādījuma aparāts forma-

lizējamās zinātnes disciplīnās. F. v.

ir liela nozīme sakarā ar mēģināju-
miem automatizēt zinātnisko sprie-
dumu ar elektronu mašīnām (Kibernē-
tika).

Forsters Georgs (1754—94) —
vācu

domātājs materiālists, dabas pētnieks

un revolucionārs. Viņa uzskatu veido-

šanos ietekmēja franču materiālisms

18. gs. F. no materiālistiskā sensuā-

lisma pozīcijām kritizēja Kanta aprio-

rismu, kurš, pēc viņa vārdiem, centās

«veidot dabu atbilstoši savām loģis-
kajām definīcijām». F. noraidīja Ja-

.kobl iracionālismu. Viņš piekrita sa-

biedriskā līguma teorijai, no kuras se-

cināja tautas tiesības ar revolucionā-

riem līdzekļiem gāzt despotismu un

sagraut feodālo iekārtu. No viņa vie-

dokļa revolūcija ir līdzeklis atjaunināt

tikumus, atbrīvot cilvēkus no netiku-

miem. F. bija dedzīgs cīnītājs par na-

cionālo suverenitāti un asi nosodīja
koloniālo verdzību. Viņš aktīvi pieda-

lījās revolucionārajos notikumos Vā-

cijā un Francijā 1792—93, bija viens

no vācu zemē pirmās demokrātiskās

republikas vadītājiem (Maincas ko-

mūna pie Reinas). Engelss pieskaitīja
viņu pie patiesiem demokrātiem un

Vācijas labākajiem patriotiem. Galv.

darbi: «Ceļojums pa Reinas lejas-
teci...» (1790), «Uzskats par dabu

vispār», «Vēlreiz par cilvēku rasēm»

(1780), «Par valsts pārvaldīšanas
mākslas attiecību pret cilvēces laimi»,
«Parīzes apraksti» (1793 —94).

Franču materiālisms 18. gs. — ide-

jiska kustība, salīdzinājumā ar 17. gs.
materiālismu jauns un augstāks posms

materiālistiskās domas attīstībā ne

tikai nacionālā, bet arī visas pasaules

mērogā. Atšķirībā no 17. gs. angļu
materiālisma, kas daudzējādi atspogu-
ļoja kompromisu starp buržuāziju un

muižniecību, F. m. bija progresīvās fr.

buržuāzijas pasaules uzskats, tā mā-

cības mērķis bija izglītot un idejiski
apbruņot plašus sab-bas slāņus: bur-

žuāziju, amatniekus, buržuāzisko inte-

liģenci un aristokrātiskās inteliģences

progresīvo dalu. F. m. korifeji — La-

metri, Helvēcijs, Didro, Holbahs —

savus filozofiskos uzskatus izklāstīja
nevis zinātniskos traktātos lat. valodā,
bet fr. valodā plaši pieejamos izdevu-

mos — vārdnīcās, enciklopēdijās, pam-
fletos, polemiskos rakstos v. tml. F. m.

idejiskie avoti bija nacionālā materiā-

listiskā tradīcija, kuru 17. gs. pārstā-

vēja Gasendī, kā arī — un galveno-
kārt — Dekarta fizikas mehānistiskais

materiālisms un angļu materiālisms.

Sevišķu nozīmi F. m. attīstībā ieguva
Loka mācība, ka zināšanas rodas no

pieredzes, Dekarta sludināto iedzimto

ideju kritika, kā arī visumā materiā-

listiskā pašas pieredzes izpratne. Tik-

pat stipri F. m-u ar savām pedagoģis-
kajām un politiskajām idejām ietek-

mēja Loks, pēc kura uzskata personī-

bas vispusīgu attīstību nosaka audzi-

nāšana un sab-bas politiskā iekārta.

Tomēr F. m. neaprobežojās ar Loka

materiālistiskā sensuālisma un empī-
risma teorijas vienkāršu pārņemšanu,
bet atbrīvoja šo teoriju no svārstīša-

nās uz Dekarta racionālisma pusi. Lī-

dzās mehānikai, kas saglabāja savu

noteicošo nozīmi, par fr. materiālistu
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galv. zinātnisko balstu k|uva arī me-

dicīna, fizioloģija un bioloģija. Tāpēc
fr. materiālistu mācībās tika izstrādā-

tas vairākas salīdzinājumā ar 17. gs.
materiālismu jaunas idejas. Vispirms
te minami dialektikas elementi Didro

mācībā par dabu. Vēl oriģinālākas ir

F. m. ēti.skās un sabiedriski politiskās

teorijas. Arī šajā novadā turpinādams
Hobsa, Spinozas un Loka iesākto

darbu, F. m. viņu mācības par ētiku

un viņu sabiedriski politiskos uzskatus

ievērojamā mērā atbrīvoja no abstrakti

naturālistiskās šaurības: atšķirībā,

piem., no Hobsa, kas cilvēka rīcību

noteicošo pašsaglabāšanās tieksmi at-

vasina no analoģijas ar fiziskā ķer-
meņa mehānisko inerci, Helvēcijs un

Hoibahs «intereses» aplūko jau kā rī-

cības stimulu, kas raksturīgs tikai cil-

vēkam. F. m. noraidīja panteisma un

deisma kompromisa formas un atklāti

sāka propagandēt ateismu, kas balstās

uz secinājumiem, kuri izriet no zināt-

nes par dabu un cilvēku. Spilgto un

asprātīgo kritiku, ar kuru fr. materiā-

listi vērsās pret reliģiju, augsti no-

vērtēja Ļeņins, ieteikdams šās kritikas

paraugus izmantot mūsd. ateistiskajā
propagandā. Koncentrēts, domām ba-

gāts apcerējums par F. m. vēsturi at-

rodams Marksa grāmatā «Svētā ģi-
mene». Ļeņins savā darbā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms» parādīja,
cik liela bija F. m. loma visiem mate-

riālisma virzieniem kopīgu filozofisku

pamatu izveidošanā, kā arī izskaidroja
tā teorētisko ierobežotību: metafizis-

kumu un ideālismu sab-bas attīstības

un progresa parādību izskaidrošanā.

Franklins Bendžamins (1706—90) —

zinātnieks enciklopēdists, amerikāņu
apgaismības pārstāvis, publicists, na-

cionālās atbrīvošanās kustības ideo-

logs. Aktīvi piedalījās amerikāņu tau-

tas cīņā par neatkarību, nosodīja ver-

dzību, aizstāvēja nacionālo minoritāšu

tiesības. Viņa filozofiskie uzskati iz-

veidojās Loka, Seftsberija, Mandevila,

Prīstlija un fr. apgaismotāju ideju
ietekme. Par filozofijas galv. uzde-
vumu F. uzskatīja zinātnes aizstāvē-

šanu pret teoloģijas iejaukšanos un

cīņu pret reliģiskām māņticībām. Zi-

nāšanu izplatīšana, iecietība ticības

lietās, sirdsapziņas brīvība — tāds,

pēc viņa ieskata, ir sabiedriskā pro-

gresa svarīgākais faktors. Mēreni

deistiskā formā (Deisms) F. noraidīja
reliģisko dogmu par dieva iejaukšanos
dabas un sab-bas dabiskajā notikumu

gaitā. Pilnīgi nenoliegdams kristietī-

bas tikumisko saturu, F. tomēr do-

māja, ka morāles un cilvēku izturēša-

nās normām nav vajadzīga piespiedu
reliģiska sankcija, ka tās sakņojas cil-

vēka dabā, cilvēka prātā («veselais

saprāts»). Sociālo institūtu (privātīpa-
šuma, valsts utt.) izcelšanās problēmu
F. risināja no dabisko tiesību un sa-

biedriskā līguma teorijas pozīcijām.

Pētījot ekonomiskās problēmas, viņš-
viens no pirmajiem izteica tēzi, ka

vērtības būtība ir darbs; Markss no-

rādīja, ka viņš ir definējis cilvēku kā

dzīvnieku, kas izgatavo rīkus. Galv.

filozofiskie raksti — «Traktāts par brī-

vību un nepieciešamību, baudu un cie-

šanām» (1725), «Ceļš uz pārpil-
nību...» (1758).

Franks Filips (1884—1966) — fizi-

ķis, filozofs, specializējās matemātis-

kajā fizikā. Savu darbību sāka Vīnē,

pēc tam nomainīja Einšteinu teorētis-

kās fizikas katedrā Prāgā. 1938. g.

emigrēja uz ASV. Pēc saviem filozo-

fiskajiem uzskatiem F. bija neopozitī-

vists. Viņš aktīvi piedalījās Vīnes pul-
ciņa darbā un kopā ar Slīku izdeva

grāmatu sēriju «Apcerējumi par zināt-

nisko pasaules uzskatu», kurām bija
liela loma mūsd. pozitīvisma attīstība.

F. aktīvi vērsās pret dialektiskā ma-

teriālisma filozofiju. Tāpat kā dažiem

citiem neopozitīvisma pārstāvjiem, arī

viņam bija raksturīga empīrisma ek-

lektiska savienošana ar apriorismu urr

ar dažu kategoriju (telpa, laiks v. c.)

inteligiblā, pārjutekliska aspekta atzī-

šanu.

Frēge Gotlobs (1848—1925) —
vācu

loģiķis, matemātiķis un filozofs. 1879—

1918 — profesors Jēnas univ. F. darbi

pavēra jaunu posmu matemātiskajā lo-

ģikā. F. pirmoreiz aksiomātiski izvei-

doja izteikumu un predikātu loģiku.
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un lika pamatu matemātiskā pierādī-

juma teorijai. Darbā «Aritmētikas pa-
matlikumi» (2 sēj., 1893, 1903) F. iz-

veidoja formalizētas aritmētikas sis-

tēmu, līdz ar to cerēdams pamatot

ideju par visas matemātikas reducēja-
mību uz loģiku (Loģicisms). Loģikas
turpmākā attīstība lielā mērā bija
saistīta ar F. mantojuma attīstīšanu,
konkrēti ar F. sistēmā atrastās pret-

runas pārvarēšanu. F. noraidīja sub-

jektīvistisko «psiholoģisko» virzienu

loģikā. Viņa uzskatiem loģikas jautā-

jumos bija raksturīgi materiālisma ele-

menti. Reizē ar to vispārīgā problē-

mas traktējumā F. piemita objektīvā
ideālisma iezīmes Platona garā. F. iz-

virzījis vairākus jēdzienus un idejas,
ko pārņēmusi mūsdienu zinātne: jē-
dzienu kā loģisku funkciju interpretā-

cija, patiesuma nozīmju jēdziens,
kvantoru ieviešana un sistemātiska

lietošana, mainīgā lieluma jēdziena
analīze v. c. F. lika pamatu tai loģis-
kās semantikas daļai, kas saistīta ar

valodas izteicienu jēgas un nozīmes

jēdzieniem un ar apzīmējuma (vai
nosaukuma) attiecību.

Freidisms — psihoanalīzes teorijas
un metodes nosaukums; teorija no-

saukta austr. ārsta — neiropatologa
un psihiatra Zigmunda Freida (1856—

1939) vārdā. Freids, pētīdams psihes

patoloģisko procesu cēloņus, katego-
riski atteicās no būtībā vulgāri mate-

riālistiskajiem mēģinājumiem izskaid-

rot pārmaiņas psihisko aktu saturā ar

fizioloģiskiem cēloņiem. Bet tai pašā
laikā viņš galīgi atkāpās no materiā-

listiskā pasaules uzskata, atteicās no

objektīvām psihes pētīšanas metodēm

un izveidoja visumā patvaļīgu, sado-

mātu, subjektīvistisku teoriju, kuras

būtība ir tā, ka psihe tiek atrauta no

to veidojošiem materiāliem apstākļiem
un cēloņiem. Psihe te aplūkota kā

kaut kas patstāvīgs, kas eksistē para-

lēli materiāliem procesiem (Psihofizis-
kais paralēlisms) un ko vada īpaši,
neizzināmi, mūžīgi psihiski spēki, kuri

atrodas aiz apziņas robežām (Neapzi-
nātais). Par cilvēka dvēseli kā liktenis

valda nemainīgi psihiski konflikti

starp neapzinātām tieksmēm pēc bau-

das (vispirms dzimumbaudas) un ag-
resijas un «realitātes principu», kuram

piemērojas apziņa. Visus cilvēka psi-
hiskos stāvok]us, visas darbības un,

beidzot, arī visus vēsturiskos notiku-

mus un sabiedriskās parādības Freids

pakļauj psihoanalīzei, t. i., iztulko kā

neapzinātu dziņu (un vispirms sek-
suālo dziņu) izpausmi. Tādējādi ideā-

lais, psihiskais (un vispirms neizzi-
nāmā neapzinātā pasaule) Freidam

kļūst par cilvēces vēstures, morāles,
mākslas, zinātnes, reliģijas, valsts,
tiesību, karu utt. cēloni. Mūsd. F. pie-
kritēji — neofreidieši, «kultūrpsihoana-
līzes» skolas pārstāvji (Hornijs, Kār-
diners, Aleksanders v. c.) saglabā ne-

grozītu Z. Freida mācības ideālistisko
virzību, atsakoties tikai no tendences

visu cilvēka dzīves parādību pamatā
likt seksuālās dziņas un vēl no dažām

metodoloģiski mazsvarīgām klasiskā F.

īpatnībām. F. koncepcija lielā mērā

ietekmējusi un joprojām ietekmē dažā-

dus buržuāziskās kultūras novadus un

it īpaši buržuāziskās mākslas darbus

un teoriju. Mazāka ietekme F-am ta-

gad ir nozarē, kurā tas radās — nei-

roloģijā unpsihiatrijā.
Fromms Erihs (dz. 1900) — filozofs,

sociologs, viens no galv. neofreidisma

jeb «kultūrpsihoanalīzes» skolas pār-
stāvjiem (Freidisms). F. guva izglī-
tību Vācijā, no 1933 dzīvoja ASV un

kopš 1951 — Mehiko univ. profesors.
Atšķirībā no Freida F. mazāk biolo-

ģizē cilvēka būtību un aizstāv «socio-

psiholoģismu». F. mēģina atrisināt

svarīgu problēmu: saprast sabiedris-

kās attīstības psiholoģisko un sociālo

faktoru savstarpējās attiecības mehā-

nismu. Tomēr, analizējot «sociālo

vidi», F. ignorē tās šķirisko nevienvei-

dību un cilvēka un visa vēstures pro-
cesa būtību saprot abstrakti psiholo-

ģiski. Reizē ar to viņš pareizi saskata

mūsdienu kapitālistiskās sab-bas trū-

kumus (cilvēka pārvēršanos par «lietu»

atsvešināšanās rezultātā, eksistences

bezjēdzību v. c). Kapitālisms, pēc

viņa ieskata, ir psihiski slima, iracio-

nāla sab-ba. Taču izeju no šā stāvokļa
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F. saskata «humānistiskā psihoana-

līzē», «individuālās patoloģijas» ārstē-

šanā. F. mēģina «sintezēt» freidismu

un marksismu. Darbi: «Bēgšana no

brīvības» (1941), «Cilvēks, kāds viņš
ir» (1947), «Marksa koncepcija par
cilvēku» (1961).

Funkcija (lat. functio — izpilde,

darbība) — 1. Kāda objekta īpašību

ārēja izpausme zināmā attiecību sis-

tēmā, piem., sajūtu orgānu funkcijas,
naudas funkcijas, valsts funkcijas utt.

Vairāki ideālistiskās filozofijas virzieni

mēģina reducēt zinātni uz objektu fun-

kciju aprakstīšanu, noliedzot ne tikai

lietu būtības un likumu izzināšanas

iespēju, bet arī lietu eksistenci (Ma-

hlsms, Bihevlorlsms utt.). 2. Matemā-

tikā un loģikā par F. sauc operāciju,
kas līdzās katram zināmas klases

(F. definīcijas sfēras) elementam iz-

virza pilnīgi noteiktu citas klases (šās

F. nozīmju sfēras) elementu. F. defi-

nīcija sfēras elementus sauc par tās

argumentiem un nozīmju sfēras ele-

mentus — par F. nozīmēm. Svarīgs
F. veids loģikā ir propozicionālās F.

(Predikāts).
Funkcionālā atkarība — parādību

vai lielumu stabila savstarpēja sakara

forma, kad vienu parādību pārmaiņa
izraisa pilnīgi noteiktu citu parādību
pārmaiņu. Objektīvi F. a. izpaužas kā

iikums, kuram ir precīza kvantitatīva

noteiktība un kurš principā izteicams

ar vienādojumu, kas apvieno šos lie-

lumus vai parādības kā funkciju un

argumentu. F. a. var raksturot sakaru:

1) starp abstraktiem matemātiskiem

lielumiemvai jēdzieniem neatkarīgi no

tā, ko tie izteic; 2) starp materiālo

objektu un parādību īpašībām vai stā-

vokļiem: 3) starp pašiem objektiem,

parādībām vai arī materiālām sistē-

mām veselas augstākas pakāpes sistē-

mas ietvaros. Katrā F. a. gadījumā
tai pakļautajām parādībām ir rakstu-

rīgas noteiktas konstantes, parametri,
konkrēti nosacījumi un kvantitatīvi

noteikts likums. F. a. nav identiska
ar cēlonisko sakaru. Līdzās parādī-
bām, kurās cēloniskais sakars pakļauts
precīzam funkcionālam likumam, arī

starp matemātiskiem lielumiem vai

ķermeņu īpašībām pastāv F. a., kurā

neizpaužas cēloniski sakari. Neopozi-
tīvisms, sekojot Maham, mēģina aiz-

stāt cēlonības jēdzienu ar F. a. jē-
dzienu. Šādu viedokli kritizējis Ļeņins
grāmatā «Materiālisms un empiriokri-
ticisms».

Funkcionālā skola socioloģijā —

viena no mūsd. buržuāziskās sociolo-

ģijas skolām (Ma)inovskis, Redklifs-
Brauns, Mertons, Parsonss, P. Soro-

kins). F. s. uzskata sab-bu par vie-

notu, savstarpēji saistītu «sociālo sis-

tēmu», kuras katrs elements izpilda
zināmu funkciju. Tādas sistēmas galv.
īpatnība ir tās komponentu savstar-

pēja iedarbība un vienota noteicoša

pamata trūkums. Tomēr faktiski par
galveno noteicošo sistēmas dalu F. s.

uzskata «garīgo vērtību tipus». Mar-

ksistiskā filozofija un socioloģija kri-

tizē F. s. metafiziskumu, antivēsturis-

kumu un ideālismu (Strukturāli fun-
kcionālā analīze).

Furjē Fransuā Marī Šarls (1772—

1837) — fr. utopiskais sociālists. F.

dziļi un spilgti kritizēja buržuāzisko

sab-bu, atklāja pretrunas starp fr. re-

volūcijas ideologu idejām un īstenību,
nabadzības un bagātības antagonismu.

Pamatojot sociālistisko iekārtu, viņš

balstījās uz fr. materiālistu tēzi par
vides un audzināšanas izšķirošo lomu

cilvēka veidošanās procesā. Visas cil-

vēka kaislības un tieksmes pašas par
sevi ir labas. Samaitāts ir nevis cil-

vēks, bet sab-ba, kurā viņš dzīvo. Tā-

pēc jārada tāda sabiedriska iekārta,
kas veicinātu cilvēku kaislību pilnīgu

apmierināšanu, to attīstību un uzplau-
kumu. Nākotnes sab-bas galv. šūniņa,
kā to tēlo F., ir falanga, kas sastāv

no vairākām ražošanas sērijām. Kat-

ram falangas loceklim ir tiesība uz

darbu. Falangā novērsts šaurs profe-

sionālisms, kas cilvēku kroplo, katrs

falangas loceklis darba dienā vairākas

reizes maina darba veidu un nodar-

bojas ar katru no tiem 1,5—2 stundas.

Tāpēc darbs kļūst par nepieciešamību,

par baudu. Rezultātā sab-ba sasniedz
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augstu darba ražīguma līmeni un ma-

teriālo labumu pārpilnību. Sadale fa-

langā notiek pēc veiktā darba un ta-

lanta. F., tāpat kā citiem utopiskajiem
sociālistiem, raksturīgs tas, ka viņš

neizprata proletariāta vēsturisko lomu,

atteicās no revolūcijas kā pastāvošās
sab-bas pārveidošanas līdzekļa. Viņš

centās sasniegt savus mērķus ar so-

ciālistisko ideju mierīgu propagandē-
šanu arī kapitālistu vidū. Galv. F.

darbi: «Četru kustību un kopīgo lik-

teņu teorija» (1808), «Vispārējās vie-

nības teorija» (1822), «Jaunā rūpnie-
cības pasaule un sabiedriskā pasaule»

(1829).
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Galaktika (gr. galaktikos — pie-
na-) — Piena Ceļa sistēma — kos-

miska sistēma, kas aptver apm. 100

mljrd. zvaigžņu, no kurām viena ir

Saule. Galaktikā ietilpstošās zvaigžņu
kopas un asociācijas, gāzu un putekļu

miglājus pasaules gravitācijas spēki
saista vienotā komplicētā sistēmā,
kurā notiek visdažādākās kustības. At-

tālumi starp kaimiņu zvaigznēm G-ā

ir vairāki gaismas gadi; G. diametrs

ir apm. 100000 gaismas gadu. Kos-
miskās sistēmas, kas ir līdzīgas G. un

aptver no dažiem mljrd. līdz simtiem

mljrd. zvaigžņu katra, kā arī gāzes
(galvenokārt ūdeņradi) un putekļus,
arī sauc par galaktikām. Kopā tās

veido Metagalaktiku. Literatūrā vēl

joprojām nereti sastopamais tradicio-

nālais nosaukums «ārpusgalaktikas
miglāji» izskaidrojams ar to, ka G.

zvaigžņu daba galīgi tika noskaidrota

tikai 20. gs. 20. gados.
Galilejs Galileo (1564—1642) — it.

fiziķis un astronoms. G. kritizēja aklo

klanīšanos Aristoteļa autoritātes priek-

šā, dogmatisko sholastiķu un pirmais
sāka sistemātiski lietot zinātnisko

eksperimentu dabas parādību matemā-

tiskas, it īpaši ģeometriskas modelē-

šanas veidā. Galv. G. sasniegums me-

hānikā bija inerces likuma un relativi-

tātes principa atklāšana. Saskaņā ar

relativitātes principu ķermeņu sistē-

mas vienmērīga taisnvirziena kustība

neietekmē procesus, kas noris šajā sis-

tēmā. Ļoti svarīga nozīme cīņā pret
reliģijas dogmām bija G. atklājumiem
astronomijā, kuri deva svarīgus argu-
mentus, kas apliecināja Kopernika he-
liocentriskās sistēmas pareizību. Sa-

vam laikam progresīvs bija arī G. pa-
saules uzskats. Viņš uzskatīja, ka pa-

G

saule ir bezgalīga, matērija mūžīga,
daba vienota. Dabas pamatā ir mehā-

nikas likumiem pakļautu, absolūti ne-

mainīgu atomu stingra mehāniska cē-

lonība. Dabas izzināšanas pamatā ir

novērojums, eksperiments. Parādību

iekšējās nepieciešamības izzināšana,
pēc G. domām, ir zināšanu augstākā
pakāpe. Tomēr G. neatbrīvojās no re-

liģiskiem aizspriedumiem, atzina die-

višķo «pirmo grūdienu». Galv.

darbs
— «Dialogs par divām galvena-

jām pasaules sistēmām — Ptolemaja
un Kopernika sistēmu» (1632).

Galls Ludvigs (1791—1863) — viens
no agrīnajiem vācu utopiskajiem so-

ciālistiem, kas atradās fr. un angļu
komunistisko ideju ietekmē; personiski

pazina Furjē, dažus sensimonistus un

Ovenu. 1825.—28. g. publicētajos dar-

bos («Manas vēlēšanās un rīcība»

v. c.) G. kritizēja topošo kapitālis-
tisko iekārtu. Saskatīdams sīkzemnieku

un amatnieku kooperēšanā ceļu, kā ap-
turēt tautas masu grimšanu naba-

dzībā, G. tomēr neizvirzīja ne revolu-

cionāra apvērsuma, ne kapitālistu eks-

propriācijas idejas. G. ideoloģija ir

tāda sīkīpašnieka sociālisms, kurš sā-

pīgi pārdzīvo proletarizācijas procesu,

bet nespēj atteikties no tādas iekārtas

idealizēšanas, kas balstīta uz privāt-

īpašumu. Trīrā G. nodibināja b-bu ap-

gādāšanai ar darbu un mājokli.

Emigrēja uz Ameriku, kur centās no-

organizēt sociālistisku kopienu. Cietis

neveiksmi, atgriezās dzimtenē.

Gaļičs Aleksandrs (1783—1848) —

kr. filozofs, estētiķis un psihologs.
Beidzis Pēterburgas pedagoģisko in-

stitūtu (1808), mācījās Vācijā (1808—

13). Būdams objektīvais ideālists, G.

savās lekcijās (viņš mācīja Pēterbur-



gas univ. 1817—21) un «Cilvēka

ainā...» (1834) uzsvēra individuālās

domāšanas pakļautību esamības liku-

miem, sajūtu lielo lomu izziņas pro-

cesā, izziņas stadiālo attīstību (hipo-
tēze — jēdziens — ideja) un domāša-

nas sakaru ar fizioloģiju. «Filozofisko

sistēmu vēsturē...» (1.—2. gr., 1818—

19) mēģināja formulēt filozofijas vēs-

tures attīstības likumsakarības, vērsās

pret materiālismu, bet augstu vērtēja
eksperimentālo zinātņu metodoloģiju.
Darbā «Dailes zinātnes apcerējums»

(1825) viens no pirmajiem Krievijā
sāka propagandēt romantisma estētiku,

kritizējot klasicisma atdarināšanas teo-

riju.
Gandijs Mohandass Karmčands

(1869—1948) — viens no nacionālās

atbrīvošanās kustības līderiem Indijā,
gandisma ideoloģijas un taktikas pa-

matlicējs. Filozofijā G. — objektīvais
ideālists. Viņa sistēmas pamatprin-
cips — dieva un patiesības identificē-

šana. Patiesību var izzināt, morāli

pilnveidojoties. G. ētiskie uzskati bal-

stās uz džainistu ahimsa principu,
«mīlestības likumu» un «ciešanu liku-

mu» (Džainisms), kā arī uz brahma-

čarijas principiem (atturēšanās izda-

bāt savām vājībām), aparigrahu (ne-

savtīgums) v. c. Gandisma raksturīga

iezīme — morāla pieeja sabiedriski

politisku problēmu risināšanā, politis-

kās darbības «moralizācija». G. sa-

biedriski politiskie uzskati redzami

vispirms viņa satjagrahi (burtiski: ne-

atlaidība patiesības aizstāvēšanā) kon-

cepcijā. Satjagrahi realizēšanas galv.
formas — nesadarbošanās un pilsoņu

nepakļaušanās (angļu imperiālisma

kundzības apstākļos). Uzstādamies

pret ekspluatatoru šķiru ekspropriā-
ciju, noliegdams sab-bas radikālas re-

volucionāras pārveidošanas iespēju, G.

paziņoja, ka sab-bas progress ir nevis

cilvēku vajadzību pieaugums, bet gan
to labprātīga ierobežošana. G. aizstā-

vēja indusu un musulmaņu vienību,
bija par to, lai tiktu likvidēta neaiz-

skaramo atstumtība, par sieviešu

atbrīvošanu, par tautas izglītības na-

cionālo sistēmu un tml. leguva mahat-

mas («cildenā dvēsele») titulu. Gan-

disms ir valdošās buržuāzijas partijas
«Indijas nacionālais kongress» oficiālā

ideoloģija.
Garīgais un fiziskais darbs

— cil-

vēka darbības vienotā dialektiskā pro-
cesa divas puses, kuras antagonistisku

šķiru sab-bā ir pretstati. Tas izpau-
žas tādējādi, ka sabiedriskās darba

dalīšanas rezultātā G. v. f. d. kļūst

par atšķirīgu sabiedrisku grupu nodar-

bošanos un F. d. darītājus, t. i., ma-

teriālo labumu tiešos ražotājus, eks-

pluatē valdošās šķiras, izmantodamas

savās interesēs G. d. rezultātus (zināt-
nes, tehnikas, kultūras utt. sasniegu-
mus). Kaut gan G. d. cilvēka spēku

patēriņa veida ziņā atšķiras no fiziskā,

pēc savas dabas, pašas par sevi šīs

darba formas neizveido pretstata at-

tiecības. G. v. f. d. ir sociālas attiecī-

bas, kas rodas, nodibinoties verdzības

sab-bai, kad ekspluatatoru (vergturu)

šķira sagrābj pārvaldes funkcijas un

garīgo darbību pamazām pārvērš par
savu monopolu, F. d. turpretim paliek

ekspluatēto daļa un kļūst par eksplua-
tācijas objektu. Pašai sabiedriskajai
darba dalīšanai garīgajā un fiziskajā
darbā bija progresīva loma vēsturē:

atbrīvodama daļu cilvēku no smagā
F. d., tā veicināja zinātnes, kultūras,
mākslas v. tml. attīstību. Bet tālākā

materiālās ražošanas nošķiršanās no

garīgās ražošanas noveda pie ideālis-

tisku priekšstatu izveidošanās: G. d-am

tika piedēvēta galvenā loma sab-bas

dzīvē, F. (ražojošā) d-a loma turpre-
tim tika noniecināta. Kapitālisma ap-
stākļos pretstats starp G. v. f. d. pa-
dziļinās, un attiecības starp šo darba

formu pārstāvjiem kļūst pretrunīgākas,

jo buržuāziskās sab-bas dalīšanās G.

v. f. d. darītājos vairs pilnībā neat-

bilst sab-bas šķiriskajai struktūrai, kā

tas bija bijis pagātnē. Strādnieku

šķira un zemniecība savas eksistences

līdzekļu ziņā pieder pie F. d. darītā-

jiem, bet jautājums kļūst sarežģītāks,
kad runa ir par G. d. pārstāvjiem. No

vienas puses, pie tiem pieder valdošās

šķiras, pie tām piederošo lielākā daļa
veido parazītisku slāni, kas ekspluatē
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algotu darbu (tiklab G-o, kā F-o), bet,

no otras puses, G. d. galvenokārt ir

īpaša sociāla starpslāņa — inteliģen-
ces nodarbošanās. Inteliģences stāvok-

lis buržuāziskajā sab-bā ir divējāds:
tā atrodas pretstatā strādājošām šķi-
rām, un tā ir ar tām saistīta. Inteli-

ģences radošā darba rezultātus bur-

žuāzija izlieto, lai nostiprinātu savu

varu pār F. d-a darītājiem. Tai pašā
laikā lielum liela inteliģences daļa
dzīvo galvenokārt no pašas darba,
kurš līdzās F. d-am kļuvis par kapi-
tālistiskās ekspluatācijas objektu, kas

inteliģenci tuvina strādnieku šķirai un

zemniecībai. Taču tas viss nenozīmē,
ka pretstats starp G. v. f. d. mūsd.

kapitālistiskajā sab-bā nav problēma.
Šās problēmas atrisināšana ir saistīta

ar uzdevumu atcelt ražošanas līdzekļu
atrašanos privātīpašumā un likvidēt

visas formas, kādās cilvēks var eks-

pluatēt cilvēku, t. i., ar sociālisma uz-

celšanu, kurā inteliģences darba re-

zultāti nāk par labu visai sab-bai.

Likvidējot sociālisma apstākļos anta-

gonistisko pretstatu starp G. v. f. d.,
vēl netiek atceltas būtiskas sociāli eko-

nomiskas v. c. atšķirības starp šīm

darba formām. Šīs atšķirības izriet no

ražošanas spēku attīstības līmeņa, no

tā, cik nobriedis ir sociālisms ekono-

miskajā ziņā, kā arī no sab-bas kul-

tūras attīstības, īpaši no tā apstākļa,
ka saglabājas atšķirība starp dažādo

darba darītāju grupu līmeni kultūras

un tehnisko zināšanu jomā. Šis fakts

savukārt ir cēlonis tam, ka pastāv in-

teliģence kā sociālistiskās sab-bas

īpašs sociāls slānis. Starp abām darba

formām pastāvošo būtisko atšķirību

pārvarēšana, kas notiek komunisma

celtniecības gaitā, ir divvienīgs pro-
cess. No vienas puses, mainot pašu
darba raksturu, ieviešot ražošanas

automatizāciju un progresīvu tehno-

loģiju, tiek pārvarētas sociāli ekono-
miskās atšķirības starp galv. darba

formām, no otras puses, izzūd sociā-

lās un šķiriskās robežas starp abu

darba formu pārstāvjiem — strādnieku

šķiru, zemniecību un inteliģenci. Zi-

nātniski tehniskā revolūcija, kas iz-

vēršas uz sociālisma bāzes, rada ma-

teriālos priekšnoteikumus G. v. f. d.

tālākai tuvināšanai. Tā izvirza īpašu
aktuālu problēmu — jāizveido jauns
sociāls darba darītāja tips, kas savā

produktīvajā darbībā organiski apvie-
notu abas darba formas. Starp G. v.

f. d. pastāvošo būtisko atšķirību pār-
varēšana vēl nenozīmē, ka kāda no

šīm darba formām tiek likvidēta. Tās

tikai vairs nebūs sociālas nevienlīdzī-

bas avots, jo visi darba veidi kļūs
sociāli vienveidīgi: katrs no tiem

ieņems savu vietu komunistiskās sab-

bas vispusīgi attīstītā cilvēka harmo-

niskajā darbībā, kļūs par viņa dzīves

visupirmo vajadzību (Komunistiskais
darbs, Personības vispusīga, vienga-
balaina attīstība).

Gars (lat. spiritus, tiešā nozīmē:

vēsma, elpa, nopūta, dzīvība) — jē-

dziens, kas vārda plašā nozīmē ir

identisks ar ideālo, apziņu kā psihis-
kās darbības augstāko formu; šaurā

nozīmē identisks ar jēdzienu domā-

šana. Dažādu pirmsmarksistiskās filo-

zofijas virzienu pārstāvji atšķir sub-

jektīvo G. (subjekts, personība, indi-

vīds), kura absolutizācija noved pie

subjektīvā ideālisma, un objektīvo G.

(apziņa, kas nošķirta no cilvēka un

mistificēta kā patstāvīgs spēks), kura

primaritātes atzīšana noved pie objek-
tīvā ideālisma. Antīkā filozofija aplū-
koja G. kā teorētisku darbību (piem.,
Aristotelis atzīst par G. darbības aug-
stāko formu domāšanu par domāšanu,

teorijas baudīšanu). Taču G-u saprot
arī ka pāri prātam esošu principu, kas

izzināms tieši, intuitīvi (Plotlns). Tāds

viedoklis ārēji tuvs reliģiskajai ideo-

loģijai, pēc kuras G. ir dievs, pār-
dabiska būtne, kas var būt tikai ticī-

bas objekts. Vācu klasiskā filozofija
uzsvēra G. aktivitāti, aplūkojot to vis-

pirms kā pašapziņas darbību. Tā,

piem., Hēgelis saprata G. kā pašapzi-

ņas un apziņas vienību, kas tiek rea-

lizēta prātā, kā praktiskās un teorē-

tiskās darbības vienību: G. esamība

ir G. darbība, kaut gan šī darbība

tiek saprasta tikai kā izziņa. G., pēc
Hēgeļa, pārvar dabisko, juteklisko un
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paceļas pie sevis paša pašizzināšanas
procesā. Materiālistiskā filozofija ap-
lūko G. kā sekundāru attiecībā pret
dabu. Antīkie materiālisti uzskata G.

par vissaprātīgāko dvēseles daļu, kas

izplūdusi pa visu ķermeni. 17.—18. gs.
materiālisti (Hobss, Loks, Lametri)

saprata G. tikai kā sajūtu kombinā-

ciju vai vispārīgu sajūtu, visumā —

kā jutekliskās izziņas paveidu. Dia-

lektiskais materiālisms nereducē ga-
rīgo uz sajūtu vienkāršu summu un

noraida priekšstatu par to kā par
kaut ko no matērijas neatkarīgi pa-
stāvošu. Garīgais ir augsti organizē-
tas matērijas funkcija, cilvēku mate-

riālas, sabiedriski vēsturiskās prakses
rezultāts. Sab-bas garīgā dzīve — sa-

biedriskā apziņa — parādās kā sa-

biedriskās esamības atspoguļojums.
Reizē ar to tā aktīvi iedarbojas uz

sabiedrisko esamību, uz cilvēces prak-
tisko darbību.

Gasendi Pjērs (1592—1655) — fr.

filozofs materiālists, fiziķis un astro-

noms, garīdznieks, vairāku univ. prof.
Asi kritizēja sholastiķu, tās sagrozīto
Aristoteļa mācību un Dekarta mācību

par iedzimtām idejām; atdzīvināja
Epikūra materiālismu, liekot to savas

mācības pamatā. Savā galv. darbā

«Filozofijas kvintesence» (1658) G.

filozofiju iedalīja trīs daļās: 1) lo-

ģikā, kurā analizēja izziņas neapšau-
bāmības problēmu un kritizēja skep-
ticismu un dogmatismu; 2) fizikā,
kurā, pamatodams atomisma teoriju,
pierādīja, ka telpa un laiks pastāv
objektīvi un nevar tikt ne radīti, ne

iznīcināti; 3) ētikā, kurā vērsās pret
askētisko baznīcas morāli un, tāpat
kā Epikūrs, apgalvoja, ka ikkatra

bauda ir labums pati par sevi un

ikkatrs tikums ir labums tiktāl, ciktāl

tas sagādā «bezrūpīgu mieru». Pēc

saviem sabiedriski politiskajiem uzska-

tiem G. bija neierobežotas monarhijas
piekritējs. Šajā apstāklī atspoguļojas
buržuāzijas politiskais kompromiss ar

absolūto monarhiju. G. izdarīja ļoti
daudz svarīgu novērojumu un atklā-

jumu astronomijā (novērojis, ka Mer-

kurs iet pāri Saules diskam, atklājis

piecus Jupitera pavadoņus bez četriem

agrāk atklātajiem utt.) un sarakstījis
darbus par zinātnes vēsturi. 17. gs.

vēsturiskajos_ apstākļos G. kā filozo-

fam un zinātniekam bija progresīva
nozīme. Taču viņa materiālisms bija
nekonsekvents, un tas izpaudās kā

samierināšanās ar reliģiju un baznīcu.

Viņš, piem., atzina dievu par atomu

radītāju, uzskatīja, ka bez materiā-

listiski izprastas «animālas dvēseles»

cilvēkam ir arī pārjutekliska «saprāta
dvēsele».

Gaume, estētiskā — sk. Estētiskā

gaume.
Gēdelis Kurts (dz. 1906) — austr.

matemātiķis un loģiķis. Izstrādāja
metamaiemātikas un matemātiskās lo-

ģikas problēmas. 30. gados strādāja
Vīnes univ., kopš 1940. g. — ASV.

Svarīgākais G. iegūtais rezultāts ir

pierādījums (1931), ka pietiekami ba-

gātās formālās sistēmas (to skaitā

aksiomātiskā kopu teorija un dabisko

skaitļu aritmētika) ir nepilnīgas: tā-

dās sistēmās ir atzinumi, kurus šo

sistēmu ietvaros nevar ne pierādīt, ne

atspēkot. Šis G. rezultāts izraisīja in-

tensīvus formālo sistēmu ierobežotības

pētījumus (A. čērča, S. KHnija,
A. Tarska, A. Mostovska, P. Novikova

v. c. darbi), bet filozofijā nozīmēja
konstatējumu, ka zinātnes atzinumu

pilnīga formalizācija ir principiāli ne-

iespējama. G. guvis arī svarīgus re-

zultātus modeļu teorijā (teorēma par
šauro predikātu rēķinu pilnību), kon-

struktīvās loģikas jomā, rekursīvo

funkciju teorijā v. c. G. filozofiskos

uzskatus 30. gados ietekmēja neopozi-
tīvisms. Vēlāk viņš kritizēja subjektī-
vismu.

Gēte Johans Volfgangs (1749—

1832) — vācu dzejnieks, dabas pēt-
nieks un domātājs. G. filozofiskajiem
uzskatiem bija liela loma Eiropas teo-

rētiskās domas attīstībā. G. aizstāv

teorijas un pieredzes vienības ideju.
«Sākumā bija darbošanās» — tāds ir

viņa galv. princips, aplūkojot dabu un

izziņu. Viņš ir pārliecināts par dabas

likumu objektīvo raksturu un dabas

attīstības virzītāju spēku saskata
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dabā pašā. G. centās papildināt Spi-

nozas koncepciju (iztulkojot to pan-
teisma garā) ar attīstības ideju. Po-

zitīvā un negatīvā principa («augšup-
ejas» un «polaritātes») mijiedarbība,

pēc G. domām, izpaužas ikkatrā pa-
rādībā; šī mijiedarbība rada jaunu
kvalitāti. G. uzskata kustību par ma-

tērijas pastāvēšanas galv. veidu. Bet,

nespēdams izskaidrot kustības formu

daudzveidību, viņš nonāk pie hllo-

zoisma, pieļauj iespējamību, ka pa-
stāv mūžīgs dzīvības spēks — entele-

hija. Lai gan G. uzskati ir nekon-

sekventi un pretrunīgi, tie ir tuvi ma-

teriālismam. Pasaules mākslas teori-

jas un prakses attīstību stipri ietek-

mēja G. reālistiskā estētika un viņa

daiļdarbi.
Ghošs Aurobindo (1872—1950) —

md. filozofs ideālists, t. s. «integrālās
vedantas» pamatlicējs. 20. gs. sākumā

uzstājās kā viens no md. nacionālās

atbrīvošanās kustības radikālā spār-
na — t. s. ekstrēmistu vadītājiem.
1922. g. nodibināja reliģisku draudzi

(Ašram). Galv. filozofiskie darbi:

«Dievam patīkama dzīve», «Cilvēces

vēstures cikls», «Cilvēces vienības

ideāls». Tajos dažādo vedantas vir-

zienu (advaita, dvaita, višišta) ele-

menti savijušies ar Rietumu ideālistis-

kās filozofijas (Hēgelis, Bredlijs,
Aleksanders) idejām. Pēc G. uzska-

tiem, cilvēces vēstures gaitā notiek

pāreja no «zemapziņas» uz apziņu un

«virsapziņu», un tieši šīs mistiskās

«virsapziņas» sasniegšana ir vēstures

mīklas atminējums un cilvēces cerību

piepildījums. Pretendēdams atklāt sab-

bas attīstības «trešo ceļu», kas atšķi-
ras no kapitālisma un sociālisma, G.

patiesībā darbojās kā buržuāzijas ideo-

logs. 1914.—20. g. viņa filozofiskajā
mācībā ļoti svarīga loma bija tādiem

motīviem kā nāciju patstāvīgas attīs-

tības tiesībām, feodālās pagātnes kri-

tikai, imperiālistiskās politikas kriti-

kai utt., bet vēlākajos gados pirmajā
vietā izvirzījās G. mācības reakcionā-

rās puses, kas saistītas ar reliģijas
propagandu un sociālisma kritiku.

Gnostiķi (gr. gnosis — zināšana) —

reliģiski filozofiska virziena pārstāvji,
kas kristīgo teoloģiju savienoja ar

Seno Austrumu reliģijām, kā arī ar

neoplatonisma un pitagorismu. G. uz-

skatīja, ka pastāv neizzināms garīgs
pirmsākums, kas izpaužas emanācijā

un ir pretstats matērijai — «ļaunuma»

avotam. Galv. gnostiķi bija Valentīns

no Ēģiptes (2. gs.) un Basilids no

Sīrijas (2. |s.).
Gnozeoloģija — sk. Izziņas teorija.
Gods — morālās apziņas jēdziens

un ētikas kategorija; pēc sava satura

un atspoguļotās morālās attiecības da-

bas analoģisks jēdzienam cieņa. G.

izteic indivīda attieksmi pret sevi

pašu un sab-bas attieksmi pret indi-

vīdu; kā tāds G., tāpat kā cieņa, at-

tiecīgi regulē cilvēka izturēšanos un

apkārtējo cilvēku attieksmi pret viņu.
Taču atšķirībā no cieņas G. jēdziens

pamatojas nevis uz visu cilvēku mo-

rālās vienlīdzības principu, bet gan
uz viņu diferencētu novērtējumu (at-

karībā no personības sociālā stāvokļa,

no šķiriskās, nacionālās, profesionālās
un kolektīvās piederības vai reputā-

cijas). Šā novērtējuma kritērijs un

cilvēkam izvirzītās prasības, kas sais-

tītas ar viņa G., ir vēstures gaitā

mainījušās. Feodālo G. noteica sa-

biedrībā pastāvošās kārtas, tas pra-

sīja, lai tiktu ievērotas «dižciltīgas»
kārtas uzvedības normas. Buržuāzis-

kais G. ir saistīts ar privātīpašumu.
Sociālistiskajā sab-bā saglabājas tikai

nacionālais, profesionālais, daļēji šķi-

riskais G. (kura pamatā ir tikai darba

cilvēka G.), kā arī kolektīvais un

individuālais G- Individuālais G. ir

saistīts tikai ar personiskajām pozitī-

vajām īpašībām, kuru pamatā ir cil-

vēka reālie nopelni citu cilvēku un

sab-bas priekšā. Taču arī šie G. veidi

sociālisma apstākļos būtiski pārveido-

jas: sociālistiskā sab-ba neatzīst ne-

vienam ekskluzīvas privilēģijas un no-

soda augstprātīgi naidīgu izturēšanos

pret citu nāciju, profesiju v. tml. pār-

stāvjiem. Cīņa pret kārtu iekārtas iz-

veidotā G. paliekām (priekšstati par
kāda sociāla slāņa vai kolektīva eks-

kluzivitāti, snobisms, augstprātība jeb-
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kurā formā v. c.) ir dala no cīņas

par komunistiskās morāles uzvaru cil-

vēku ikdienas attiecībās.

Godvins Viljams (1756—1836) —

angļu politisks domātājs un literāts,
sīkburžuāziskā nivelējošā utopisma

pārstāvis. Jaunībā bija disidentu slu-

dinātājs, no 18. gs. 80. gadu sākuma

kļuva par konsekventu racionālistu.

Prioritāti piešķīra sabiedriskās morā-

les un sociālās vides ietekmei uz cil-

vēku. Pieprasīja atcelt īpašuma tie-

sības un jebkādu valsts varu. Viņa
ideāls — sīku neatkarīgu, nelielās ko-

pienās apvienotu ražotāju sab-ba. G.

aizstāvēja komunistisko principu —

sadali pēc vajadzībām. Līdzās tam

Engelss atzīmēja kā raksturīgu iezīmi

G. antisociālos uzskatus. G. ietekmēja
anarhistu mācības.

Gogockis Silvestrs (1813—89) —

kr. filozofs ideālists. Prof. Kijevas ga-

rīgajā akadēmijā (1841—51) un Kije-
vas univ. (no 1851). Savos filozofis-

kajos uzskatos G. apzināti centās aiz-

stāvēt pareizticību un politisko reak-

ciju. Viņš uzbruka materiālismam kā

mācībai, kas noved pie ateisma. Filo-

zofijas uzdevums, pēc G. domām, ir

iztēlot dieva ideju kā dabas un tiku-

miskās pasaules saprātīgu un radošu

principu. Dieva atziņa ir iedzimta un

tiek panākta ticībā. Dieva ideja nav

atdalāma no cilvēka izziņas, kura ir

sekundāra un atvasināta no iekšējās
pieredzes, no tiešās pārliecības, t. i.,
ticības. G. uzskatu nezinātniskumu at-

sedza Antonovičs un Pisarevs. G. «Fi-

lozofijas leksikonam» (4 sēj., 1857—

73) — vienam no pirmajiem Krievijā
izdarītajiem mēģinājumiem sastādīt

filozofijas enciklopēdiju — bija zi-

nāma izglītojoša nozīme.

Gorgijs (ap 483—375 p. m. ē.) —

sengr. sofists no Leontinas, vergturu
demokrātijas piekritējs. Protagora re-

lativismu papildināja ar racionālis-

tisku agnosticismu. Viņa darbi sagla-
bājušies Platona v. c. autoru atstāstī-

jumā. Savā darbā «Par neesošo jeb
par dabu» G., balstīdamies uz eleāttem,

izvirzīja trīs tēzes: nekas nepastāv;

ja arī kaut kas pastāvētu, tas būtu

neizzināms; ja arī kaut kas būtu iz-

zināms, tad izzinātais nebūtu izsa-
kāms.

«Gotas programmas kritika» —

K. Marksa darbs, sarakstīts 1875. g.,
publicēts 1891. g. Tajā kritiski anali-

zēts vācu s.-d. programmas projekts.
Šo programmu Markss nosauca par
Vācijas sociāldemokrātijas kapitulāciju
lasalisma priekšā (Lasals). Markss asi

kritizēja Lasala apgalvojumu, ka attie-

cība pret strādnieku šķiru visas pārē-
jās šķiras esot «viena vienīga reak-

cionāra masa», un parādīja, ka šī tēze

noliedz proletariāta savienību ar zem-

niecību. Markss parādīja arī, cik reak-

cionārs saturs ir Lasala tēzei par
«darba algas dzelzs likumu», jo tas

proletariāta nabadzību grib padarīt
mūžīgu. «Gotas programmas kritikā»

atsegtas zinātniskā komunisma galv.
problēmas. Markss attīstīja tēzi, ka

sociālistiskā revolūcija un proletariāta
diktatūras nodibināšana ir nenovēr-

šama, un zinātniski analizēja nākamo

komunistisko sab-bu. šajā darbā pirmo
reizi izvirzīta tēze, ka nepieciešams
pārejas periods procesā, kurā kapitā-
lismu nomaina komunisms; tēze, ka

šā perioda valsts būs revolucionāra

proletariāta diktatūra. Markss deva

lielu ieguldījumu zinātniskajā komu-

nismā, definēdams sociālismu un ko-
munismu kā komunistiskās formācijas
divas fāzes, kā «komunisma ekono-

miskā brieduma» (Ļeņins) pakāpes.
Markss parādīja, ka tikai komunistis-

kās sab-bas augstākajā fāzē notiks

atbrīvošanās no kapitālisma «dzimum-

zīmēm», tiks pārvarēta cilvēka pa-

kļaušana darba dalīšanai, kas viņu

verdzina, darbs pārvērtīsies no dzīves

līdzekļa par pirmo dzīves nepiecieša-

mību, ražošanas spēki sasniegs tādu

attīstības pakāpi, ka tiks nodrošināta

produktu pārpilnība, un sab-ba varēs

rakstīt uz sava karoga: «Katrs pēc
spējām, katram pēc vajadzībām.»

Gramši Antonio (1891—1937) —

Itālijas Komunistiskās partijas dibi-

nātājs, marksisma teorētiķis un pro-

pagandists. Par revolucionāru dar-

bību fašistiskā tiesa G. notiesāja
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(1928) uz 20 gadiem ieslodzījuma cie-

tumā. G. bija svarīga loma, atmas-

kojot ideoloģijas labējā novirziena ide-

jisko pamatu — mehānistisko filozo-

fiju, kas bija izplatījusies vairākās

Eiropas zemju komunistiskajās parti-
jās (20. gadi). G. galv. darbi sakopoti
«Cietuma burtnīcās». Filozofijā G.

galveno uzmanību veltīja vēsturiskā

materiālisma problēmām: pētīja bāzes

un virsbūves, proletariāta un inteli-

ģences savstarpējās attiecības, dziji
analizēja ideoloģijas (filozofijas, māk-

slas, morāles utt.) relatīvo patstāvību.

Ļoti interesanti ir viņa itāliešu kultū-

ras pētījumi, katolicisma, filozofijas
ideālistisko mācību (it īpaši Ķročes

mācības) un socioloģijas kritika.

Granovskis Timofejs (1813—55) —

kr. vēsturnieks un sociologs, Maska-

vas univ. prof. (1839—55), viens no

ievērojamajiem rietumniecisma (Rie-
tumnieki, Slavofili) pārstāvjiem. G.

vispārteorētiskos uzskatus ietekmēja
Stankevičs, Beļinskis, Hercens; viņš

apguva arī vācu klasiskās filozofijas
galv. idejas. Vēstures, arī sab-bā no-

tiekošo revolūciju process, pēc G., ir

stingri likumsakarīgs. G. likumu iz-

prot kā ideālu, morālu mērķi, kura

realizēšanā liela loma var būt perso-

nībai, lai gan nedrīkst noliegt «zi-

nāmu vēsturisku jēgu arī pašās ma-

sās». No šā viedok]a viņš noraida

fatālismu kā mācību, kas atbrīvo cil-

vēku no morālās atbildības. G. uz-

skati par vēstures attīstību (kuriem

piemita dialektikas elementi) attīstījās:
viņš arvien vairāk nosliecās no ideā-

lisma uz naturālismu, uzskatīdams, ka

vēsturei sava pētīšanas metode jāaiz-
gust no dabas zinātnēm. Tāda me-

tode izveidojas, rūpīgi pētījot garīgās
pasaules un dabas faktus to mijiedar-
bībā. Sociālo parādību izskaidrošanā

G. lielu nozīmi piešķīra ģeogrāfiska-
jiem apstākļiem. G. bija konstitucionā-

las monarhijas piekritējs; no liberā-

lam pozīcijām cīnījās pret dzimtbū-

šanu. G. labvēlīgi ietekmēja Krievijas
sab-bu un Krievijas vēstures zinātni.

G. uzskati raksturoti viņa darbā «Par

vispārīgās vēstures pašreizējo stāvokli

un nozīmi» (1852).
Gravitācija — fizikālas mijiedarbī-

bas veids, kas izpaužas tādējādi, ka

divi ķermeņi viens otru pievelk. Sa-

skaņā ar G. likumu, ko pirmais for-

mulēja Ņūtons, ķermeņi pievelk viens

otru ar spēku, kas ir tieši proporcio-
nāls to masām un apgriezti propor-
cionāls to savstarpējā attāluma kvad-

rātam. Dziļāku G. izskaidrojumu deva

Einšteina teorija. Pētījot G. dabu,

ievērojamā mērā izcēlās tuviedarbības

un tāliedarbības problēma, kas radīja
daudzus filozofiskus strīdus (Relativi-
tātes teorija).

Gravitācijas paradokss — sk. Kos-

moloģiskie paradoksi.

Griba
— cilvēka apzināta mērķtie-

cība dažādu darbību veikšanā. Ideā-

lisms aplam uzskata G. par īpašību,
kas neesot ne atkarīga no ārējām
iedarbībām un apstākļiem, ne arī sais-

tīta ar objektīvu nepieciešamību, bet

cilvēka darbību un rīcību — par ideā-

listiski izprastas «brīvās» G. izpausmi,
īstenībā cilvēka mērķtiecīgās gribas
darbības avots ir objektīvā pasaule,
cilvēka priekšmetiski praktiskā dar-

bība, kas vērsta uz pasaules pārvei-
došanu un balstās uz objektīviem da-

bas likumiem. Objektīvā pasaule, ska-

tīta caur subjekta iekšējo apstākļu
(vajadzības, intereses, vēlēšanās, zinā-

šanas utt.) prizmu, ļauj viņam izvir-

zīt dažādus mērķus, pieņemt lēmumus

un rīkoties tā vai citādi. G. ir brīva

nevis tad, kad tās izvēles pamatā ir

subjekta vēlēšanās (Voluntārisms,
Eksistenciālisms), bet gan tad, kad

tās izvēle ir pareiza un atbilst objek-
tīvajai nepieciešamībai. Pēc Engelsa
vārdiem, G. brīvība nenozīmē neko

citu kā spēju lemt, zinot lietas ap-

stākļus. Darbības vai rīcības voluntā-

rais raksturs visskaidrāk parādās tad,
kad cilvēkam mērķa sasniegšanai jā-

pārvar ārēji vai iekšēji šķēršļi. G.

darbības sākuma posms ir mērķa iz-

virzīšana un apzināšanās, tad lē-

mums sākt rīkoties un mērķtiecīgāko
darbības paņēmienu izvēle. Svarīgā-
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kais posms, kas raksturo kādu darbību

kā gribas noteiktu, ir pieņemtā lē-

muma izpilde. G. spēks cilvēkam nav

dabas dots. Prasme un spējas izvirzīt

mērķi, pieņemt pareizus lēmumus un

tos izpildīt, padarīt sākto darbu līdz

galam ir zināšanu, pieredzes, audzinā-

šanas un pašaudzināšanas rezultāts.

Gribas brīvība — sk. Griba.

Grocijs Hugo (1583—1645) — Nī-

derlandes jurists, vēsturnieks, valsts-

vīrs. Viens no ievērojamajiem buržuā-

zisko teoriju — dabisko tiesību teori-

jas un sabiedriskā Ilguma teorijas
pārstāvjiem. Pēc G., tiesību un valsts

izcelšanās ir nevis dievišķa, bet lai-

cīga. Valsts rodas cilvēku savstarpēja
līguma rezultātā. G. mācībai bija liela

nozīme valsts un tiesību teorijas at-

brīvošanā no teoloģijas un viduslaiku

sholastiķos aizbildniecības. Galv.

darbs — «Par kara un miera tiesī-

bām» (1625).
Gurvičs Georgs (1894—1965) — fr.

sociologs, dzimis Krievija, pec 1917. g.

emigrēja uz Franciju. Galv. darbi:

«Socioloģijas mūsdienu aicinājums»

(1950), «Sociālais determinisms un

cilvēka brīvība» (1955). Socioloģijā
nodibinājis t. s. dialektisko hiperem-

pīrismu, kas pretendē uz sociālās īste-

nības vispusīgu pētīšanu visos tās

«slāņos», «līmeņos», «dimensijās un

aspektos», ar visām tās «pretrunām»,
īstenībā G. koncepcija ir antivēstu-

riska, to raksturo galējs formālisms

un ideālisms, jo tā pasludina par

«pseidoproblēmu» un tādējādi izsvītro

no socioloģijas jēdzienu par vienotu,
noteicošu sab-bas pamatu, objektīvos

socioloģiskos likumus, sab-bas un

progresa jēdzienus. G. pieslējās miera

piekritēju kustībai.
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Ģenētika (gr. gennētikos — uz iz-

celšanos attiecīgs) — mācība par
iedzimtību un organismu mainību. Ģ.
pētī organismu reproducēšanos, kuras

priekšnoteikums ir paaudžu materiāla

saistība, ko nodrošina ģenētiskā infor-

mācija, kas kodēta šūnu iekšējās mo-

lekulārajās struktūrās. Pārmaiņas ģe-
nētiskās informācijas molekulārajā
kodā (mutācijas) rada iedzimtības

mainību. Ģ., kas pētī šūnā esošās va-

dīšanas sistēmas, to izcelšanās vēstu-

risko specifiku, kā arī procesus, kuru

rezultātā tās mainās, ir bioloģijas
pamatnozare. Ģ. par zinātni izveido-

jās pēc tam, kad tika atklāti gēni
(G. Mendelis, 1866). ledzimtības

hromosomālā teorija (T. H. Morgans,

1910), kas parādīja, ka gēni ir lokali-

zēti hromosomās, bija jauns solis ceļā
uz materiālisma nostiprināšanos bio-

loģijā, jo gēna jēdziens tika saistīts

ar noteiktām materiālām šūnas struk-

tūrām. Ģ. attīstības posmi, kas sais-

tīti ar mendelismu un morganismu,
tomēr nebija brīvi no mehānistiskiem

un ideālistiskiem konstruējumiem. Me-

hānicisms izpaudās mācībā par ģenē-
tiskā aparāta pilnīgu diskrētību un

idejā par gēna nedalāmību, bet ideā-

lisms — koncepcijās par gēnu nemai-
nību. Ģ. attīstības gaitā šie aplamie
konstruējumi tika atmesti: pierādīts,
ka gēni mainās radiācijas iedarbībā

(G. Nadsons, G. Fijipovs, 1925;
G. Mellers, 1927), ķīmisko savieno-

jumu iedarbībā (I. Rapoports, Š\ Auer-

bahs, 1946) un dabiskos apstākļos.
Mainība, ķas noris vides faktoru
ietekmē, izvirzījusies par gēnu pamat-
īpašību. Gena sarežģītā uzbūve, ko

atklājuši padomju zinātnieki (1929),
liecināja, ka postulātam par gēnu kā

Ģ

nedalāmu vienību nav pamata, un

eksperimenti, kuros konstatēts gēnu
izvietojuma efekts (1933, 1934), pie-

radīja, ka ģenētiskais materiāls ir or-

ganizēts sistemātiski. Vēlāk tika pie-
rādīts (1944), ka ģenētiskās informā-

cijas materiālā nesēja nav vis olbal-

tumviela, bet nukleīnskābes. Votsons

un Krīks atklāja DNS molekulu fizi-

kāli ķīmisko dabu un ģenētisko bū-

tību (1953), izveidojās mūsd. moleku-

lārā Ģ., un tika likti pamati moleku-

lārajai bioloģijai vispār. Kardināla
loma šā virziena attīstīšanā bija
N. Koļcova darbiem (1928), kuros

hromosoma aplūkota kā gigantiska
molekula. Turpmākās attīstības gaitā
Ģ. savos pētījumos sāka kompleksi iz-

mantot fiziku, matemātiku, kibernē-

tiku un ķīmiju. Tas ļāva konstatēt

sistemātiskumu diskrēti kodētajā ģe-
nētiskajā informācijā un piepildīt ar

reālu saturu mācību par šūnu kā vien-

gabalainu, nenoslēgtu, pašregulējošos
un pašreproducējošos sistēmu. Acīm-

redzot mīkla, kas saistīta ar indivi-

duālo attīstību no apaugļotas olšūnas

līdz indivīdam, ietverta ģenētiski pro-
grammētajā secībā, kādā noris infor-

mācijas nolasīšana no dažādiem gēnu

kompleksiem. Evolūcijas mīkla slēp-
jas neieprogrammētajās pārmaiņās, ko

sugu jaunu ģenētiskās informācijas
sistēmu izlase rada populācijās, dibi-

noties uz organismu un vides dialek-

tisko vienību. Mācībai par populāciju
G-u pamatus lika S. Četverikova darbs

(1926). 1934. g. tika konstatēta ģenē-
tiska sloga parādība, kas kļuva par
pamatu, pētījot mutācijas populācijās,
it īpaši cilvēka populācijās sakarā ar

iedzimto slimību izplatīšanos. Kā Ģ.

teorijas, tā arī prakses attīstības pēr-



spektīvas saistītas ar darbiem, kuru

mērķis ir izdalīt no šūnām izolētus

gēnus un tos ķīmiski sintezēt. Ķīmiski

jau sintezēts viens no rauga šūnas

gēniem. Jaunizstrādājamās metodes,
kas ļaus iegūt virzītas mutācijas, no-

drošinās cilvēkam absolūtu kundzību

pār organisko pasauli. Mūsd. Ģ-ai
raksturīgs aizvien ciešāks sakars ar

lauksaimniecības praksi, medicīnu,

mikrobioloģiju, ar atomenerģijas un

ķīmijas izmantošanu tautas saimnie-

cībā un ar kosmisko bioloģiju. Pama-

tus Ģ. sintēzei un selekcijai savos pē-
tījumos licis N. Vavilovs. Ģ. svarīgā
loma mūsd. zinātņu sistēmā ir cēlonis

tam, ka šī zinātne kļuvusi par arēnu

sadursmēm bioloģijas galv. filozofis-

kajos jautājumos. Joprojām uzdevums

ir kritizēt ideālismu un mehānicismu

Ģ. un dialektikas savstarpējās ietek-

mēšanas sfērā, vispirmām kārtām vēs-

turiskuma, sistēmiskuma, viengabalai-
nības un determinisma jautājumos.
Aktuāli ir Ģ. jautājumi sakarā ar

cilvēka problēmas pētīšanu. Veidojas
uzskats, ka vadošā loma cilvēka at-

tīstībā ir sociālās mantošanas kate-

gorijai. Tas pašos pamatos iedragā
visus šķiriski nosacītos mēģinājumus
bioloģizēt sociālās kategorijas cilvēces

vēsturē, attaisnot rasu diskrimināciju
utt. īpaši pētījamas ir problēmas, kas

saistītas ar ģenētiskās programmas
un sociālās audzināšanas savstarpējo
attiecību, veidojot cilvēka personību

jaunajos sociālo revolūciju un zināt-

niski tehniskās revolūcijas apstākļos.
Nepieciešama Ģ. galv. jēdzienu lo-

ģiska metodoloģiska analīze, ģenētis-
kās izziņas pielietojuma iespēju un

sfēras novērtējums. Sis novērtējums ir

sevišķi svarīgs, jo ģenētiskajās parā-
dībās visspilgtāk izpaužas tās īpašās
kustības formas specifika, kura rak-

sturo dzīvību.

Ģenētiskā metode (gr. genesis —

izcelšanās) — parādību pētīšanas me-

tode, kas pamatojas uz to attīstības

analīzi. Vēsturiski Ģ. m. radās, kad

zinātnē nostiprinājās attīstības ideja
(sākot ar 17. gs.): diferenciālie rē-

ķini — matemātikā, Laijela teorija —

ģeoloģijā, Kanta un Laplasa hipo-
tēze — kosmogonijā, evolūcijas teo-

rija — bioloģijā utt. Reizē ar to Ģ. m.

ieviesās filozofijā, izstumjot analītisko

metodi, kas tajā valdīja agrāk. Ģ. m.

ieviesās kā viena no metodēm mūsd.

matemātikā un loģikā. Ģ. m. prasa,

lai tiktu noskaidroti (1) attīstības sā-

kotnējie apstākļi, (2) tās galvenie

posmi, (3) attīstības pamattendences,
pamatvirzieni. Sāda pētījuma galv.
mērķis ir noskaidrot pētījamo parā-
dību sakarus laikā, izpētīt pārejas no

zemākām formām uz augstākām. Ģ. m.

ir pārāka par empīrisko analīzi tāpēc,
ka pētījums te iet paralēli reālajai
attīstībai, kura ir radušos ideju pār-
baudes kritērijs. Ar visām savām

priekšrocībām Ģ. m. tomēr nespēj at-

klāt visu sarežģīto attīstības procesu.

Tāpēc, ja Ģ. m-i lieto kā vienīgo,
absolūto metodi, ja to nepapildina ar

citām metodēm, arī tā noved pie kļū-
dām un īstenības sagrozīšanas, pie at-

tīstības procesa vienkāršošanas, pie
vulgārā evolucionisma. Mūsd. zinātnē

Ģ. m. ir viens no dialektiskās meto-

des elementiem.

Ģēnijs (lat. genius) — radošas ap-
dāvinātības augstākā pakāpe; cilvēks,
kuram piemīt šāda apdāvinātība. Ņe-
mot vērā zināmo relativitāti 0- un

talanta atšķirībā, jāatzīmē, ka Ģ. jaun-
radei ir raksturīgs kaut kas pilnīgi
jauns un savdabīgs, tai ir liela vēstu-

riska nozīme cilvēku sab-bas attīstībā,

un tāpēc tā vienmēr saglabājas cilvē-

ces atmiņā. Ģ. nav mistiska būtne,

nav pārcilvēks (kā domā daži filozofi

ideālisti), bet cilvēks, kas savu izcilo

spēju dēļ un ārkārtīgi liela darba re-

zultātā spējis paust un apmierināt

svarīgākās sabiedrības vajadzības.
Ģeogrāfiskā vide — dzīvās un ne-

dzīvās dabas priekšmetu un parādību

(zemes garoza, atmosfēras apakšējā
daļa, hidrosfēra, augsne, augu un

dzīvnieku valsts) kopums, kas attiecī-

gajā vēstures posmā iesaistīti sabied-

riskās dzīves procesā un izveido jeb-
kuras sab-bas eksistences un attīstī-

bas nepieciešamos apstākļus. Līdz ar

sab-bas attīstību mainās un paplaši-
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nās Ģ. v. ietvari. Vēstures agrīnajās
pakāpēs cilvēki izmantoja galvenokārt
dzīves līdzekju dabiskos avotus (sav-
vaļas augus un dzīvniekus, auglīgas
augsnes v. tml.). Vēlāk arvien lielāku

nozīmi iegūst dabas bagātības, kas

veido darba līdzekļus, t. i., izrakteņi
un enerģētiskie resursi. Ģ. v-ei sab-

bas dzīvē ir svarīga loma. Tā ne

tikai palēnina vai paātrina zemju un

tautu attīstības tempus, bet dažkārt

izšķiroši ietekmē atsevišķu saimniecī-

bas nozaru attīstību. Savā dabiskajā
stāvoklī dabas apstākļi ne vienmēr ap-

mierina ražošanas augošās vajadzības.
Tāpēc cilvēki tos pārveido un maina.

Cilvēks tādējādi ir pats varenākais

Ģ. v. mainīšanas faktors. Bet šo

maiņu mērogs, raksturs un formas

ir atkarīgas no tehnikas līmeņa un

sabiedriskās iekārtas. Kapitālismam

raksturīgā ražošanas anarhija un kon-

kurence ir šķērslis racionālai iedarbī-

bai uz dabu un izraisa sab-bai kai-

tīgas Ģ. v. izmaiņas. Tikai komunis-

tiskajā formācijā cilvēki «regulē...

savu vielu maiņu ar dabu, noliek to

savā vispārējā kontrolē... veic to ar

vismazāko spēka patērēšanu un tādos

apstākļos, kas visvairāk atbilst viņu
cilvēciskajai dabai un ir adekvāti tai»

(Markss, Kapitāls, 3. sēj., 788. lpp.).
Komunisma materiāli tehniskās bāzes

uzcelšana balstās uz visu G- V. ele-

mentu efektīvu un plānveidīgu izman-

tošanu tautas labā.

Ģeogrāfiskais virziens socioloģijā
(ģeogrāfiskais determinisms) — viens

no buržuāziskās socioloģijas virzie-

niem, kas uzskata, ka sab-bas attīs-

tība ir tieši atkarīga no ģeogrāfiskiem
apstākļiem (klimata, augsnes, upēm
v. tml.). Ģeogrāfiskās vides atzīšana

par sab-bas attīstības galv. faktoru

būtībā nozīmēja naturālistisku, ideālis-

tisku vēstures izskaidrojumu. Ideju
par dabas apstākļu noteicošo nozīmi
sab-bas dzīvē izvirzīja jau antīkie do-

mātāji (Platons, Aristotelis v. c.) pret-
stata reliģiski mitoloģiskajiem uzska-
tiem. Kā noteikts virziens ģeogrāfis-
kais determinisms izveidojās 18. gs.
Tā pamatlicējs bija Monieskjē. Jau-

najā laikmetā šim virzienam bija pro-
gresīva nozīme cīņā pret feodāli reli-

ģisko ideoloģiju, kas sludināja, ka sa-

biedriskās parādības iepriekš nosacījis
dievs. No 19. gs. vidus ģeogrāfiskais
virziens zaudēja savu progresīvo no-

zīmi (Bokls, Riters, Le-Plē, Racels).
Boklam ģeogrāfiskais determinisms

kalpo, lai pamatotu sociālās nevienlī-

dzības mūžīgumu un attaisnotu ko-

loniālo ekspansiju. Ģeogrāfiskajam
virzienam bija tuva arī L. Mečņikova

teorija. Sī teorija pamatoja tēzi, ka

sab-bas attīstība nenovēršami virzās

no despotijas uz anarhiju. Ģeogrāfis-
kās skolas idejas sagatavoja augsni
imperiālisma laikmeta ģeopolitikai.

Ģeometriskā metode filozofijā —

iesakņojies neprecīzs filozofisko teo-

riju iztirzājuma aksiomātiskās meto-

des nosaukums. Ģ. m. visspilgtāk iz-

paužas Spinozas uzskatos. Savu galv.
darbu — «Etiķa» viņš iztirzā pēc
Eiklīda ģeometrijas parauga, t. i., for-

mulējot nepieciešamās definīcijas un

aksiomas un pēc tam pierādot no tām

izrietošās teorēmas. Lai gan šie pie-
rādījumi no mūsd. viedokļa daudzē-

jādā ziņā ir māksloti, Spinozam bija

svarīgi uzsvērt Visuma (par ko iespē-

jamas pierādāmas zināšanas) daļu

savstarpējās saistības obligāto rak-

sturu. Lielu nozīmi Ģ. m-ei piešķīra
Dekarts, kura «Spriedumos par me-

todi» skaidri manāma ģeometrijas
ietekme. Sai ietekmē viņš pat izvirzīja
ģeometrijas aksiomām vislielākā mērā

piemītošo skaidrību un acīmredzamību

kā vispār jebkuru zināšanu patiesības

kritēriju. N. Malbranšs darbā «Patie-

sības meklējumi», atzīmējot cilvēku

dabiskās tieksmes uz maldīšanos,
ieteic pārņemt Ģ. m. «metafizikā»,
t. i., spekulatīvajā filozofijā, lai gūtu
iespēju izvest visus secinājumus no

nedaudzajām acīm redzamajām tās

tēzēm.

Ģeopolitika — politiska doktrīna,
kas attaisno dažādās imperiālistiskās

ekspansijas formas, atsaucoties uz

ekonomiskās un politiskās ģeogrāfijas
datiem. No teorētiskā viedokļa Ģ. ir
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viens no mūsd. buržuāziskā fetišisma

paveidiem. Specifiskās īpašības, ko

ģeogrāfiskā telpa iegūst tikai kā

saimnieciskās politikas elements, tiek

iztēlotas par pašas Zemes īpašībām.
Ģ. radās pirms 1. pasaules kara (vācu

ģeogrāfs Racels, kas uzskatīja valstis

par organismiem, kuri cīnās par «dzī-

ves telpu», imperiālistiskās ekspansijas
aizstāvji H. Makkinders (Anglija),
admirālis Mehens (ASV)). Pašu jē-
dzienu «Ģ.» ieviesa zviedru valsts pēt-
nieks R. Cēliens. Darbā «Valsts kā

dzīves forma» viņš centās pamatot

imperiālistisko uzskatu par ģeogrā-
fisko telpu ar maltusisma un sociāl-
darvinisma argumentiem. 1923.—27. g.

pulciņš, kas grupējās ap vācu žurnālu

«Ģeopolitika», pasludināja Ģ. par

īpašu zinātni, kas atšķiroties no pa-
rastās politiskās ģeogrāfijas. Sā pul-
ciņa vadītāji Haushofers un Obsts at-

klāti nodeva Ģ. nacistiskās ideoloģijas
kalpībā. Pēc 2. pasaules kara Ģ. tur-

pina izstrādāt ASV (N. Spīkmens

v. c), Kanādā un it īpaši VFR
(K. Šmits, G. Grimms, A. Hetners,

A. Grabovskis v. c). Tagad G- par
savu centrālo uzdevumu uzskata pa-
matot to, ka nepieciešamas valstu sav-

starpējas imperiālistiskas apvienības
un bloki, un pierādīt komunistisko

Austrumu un buržuāzisko Rietumu (ci-

vilizācijas «kontinentālā» un «jūras»
tipa) pretstata ģeogrāfisko nosacītību.

Līdzās iepriekšējiem maltusiskajiem
argumentiem Ģ. tagad plaši izmanto

kultūrpsiholoģijas un kultūras salīdzi-

nāmās vēstures argumentus. Liela

loma mūsd. Ģ. koncepcijās ir t. s.

«globālajai pieejai politiskajā ģeogrā-
fijā», kas atspoguļo imperiālisma pre-
tenzijas uz pasaules kundzību.

Ģimene — sab-bas šūniņa (maza
sociāla grupa), personiskas sadzīves

svarīgākā organizācijas forma, dibi-

nāta uz laulību un radniecības saka-

riem, t. i., uz attiecībām starp vīru

un sievu, vecākiem un bērniem, brā-

ļiem un māsām un citiem radiniekiem,
kuri dzīvo vienkopus un kopīgi saim-

nieko. Ģ. dzīvi raksturo materiāli (bio-

loģiski, saimnieciski) un garīgi (mo-

rāli, tiesiski, psiholoģiski) procesi. Ģ.
ir vēsturiska kategorija. Tās formas

un funkcijas nosaka pastāvošo ražo-

šanas attiecību un vispār sabiedrisko
attiecību raksturs, kā arī sab-bas kul-

tūras attīstības līmenis. Atgriezenisko
saišu rezultātā Ģ. iedarbojas uz sab-

bas dzīvi (bērnu dzemdēšana, darbs

mājsaimniecībā, ģimenes locekļu fizis-

kās, garīgās un morāli estētiskās attīs-

tības ietekmēšana). Ģ. izcelšanās vēl

nav pilnīgi noskaidrota. Speciālistu
vairākums joprojām uzskata, ka pir-
matnējās kopienas iekārtas sākuma

periodā dzimumattiecībām bijis nekār-

tīgs raksturs un Ģ. vēl nav pastāvē-
jusi, ka vēlāk izveidojusies grupu lau-

lība un pēc tam arī pāru laulība kā

šās sab-bas Ģ. pamatforma. Pēdējā
laikā pētījumi daļu zinātnieku nove-

duši pie secinājuma, ka pāra G- pa-
stāvējusi no sākta gala tiklab uz vī-

riešu, kā uz sieviešu dzimtas pamata
(Patriarhāts, Matriarhāts) un ka rad-

niecība tikusi noteikta tiklab pa tēva,
kā arī pa mātes līniju. Kopienas un

ģints attīstības un sairšanas rezultātā

pāru Ģ. pārvērtās vispirms par lielu

tēvu Ģ. (patriarhālo Ģ.) un pēc tam
arī par mazu tēvu Ģ., dibinātu uz

monogāmiju (vienlaulību). Monogāmi-
jai nostiprinoties, vīrietis pakļāva sie-

vieti. Tā pamazām pārvērtās par sava

vīra, sava saimnieka īpašumu, viņa
verdzeni. Par Ģ. galveno mērķi kļuva
bagātības uzkrāšana un tās atstāšana

mantojumā likumīgiem mantiniekiem.

Ģimenes sakaru raksturu buržuāzis-

kajā sab-bā daudzējādā ziņā nosaka

privātīpašums. Šeit ļoti liela loma ir

rupjam materiālam aprēķinam, laulī-

bas komerciālajam izdevīgumam. Par

laulības piedevu kļuva ar likumu at-

zīta prostitūcija. Tikai proletariātā ra-

dās un attīstījās neizkropļotas laulī-

bas un Ģ. attiecības, kas balstās uz

mīlestību, draudzību, savstarpējo uzti-

cēšanos. Tas saistīts ar sieviešu plašu
iesaistīšanu ražošanā un sabiedriskajā
darbībā. Sociālisma uzvara pavērusi

plašas perspektīvas vīrieša un sievietes

vienlīdzībai visās sabiedrības dzīves

nozarēs, arī Ģ-ē. Mīlestība, savstar-

166Ģimene Ģimene



pēja cieņa, rūpes par bērnu audzinā-

šanu ir svarīgākie Ģ. morālie principi
sociālistiskajā sab-bā. Komunisma celt-

niecības gaitā līdz ar darbaļaužu ma-

teriālās labklājības celšanos un ko-

munistiskās morāles normu iesakņo-
šanos sab-bas dzīvē arī G. attiecības

pilnveidojas. Tā, piem., tiesiskās at-

tiecības Ģ-ē atmirs, jo tās nebūs

vairs sociāli vajadzīgas; pamazām sa-

ruks arī saimniecisko un patērēšanas
attiecību nozīme; pirmajā vietā izvir-

zīsies morālās, estētiskās un psiholo-

ģiskās attiecības, pilnveidodamās līdz

ar vīrieša un sievietes personības har-

monisko attīstību. Komunismā 0- no-

stiprināsies, «ģimenes attiecības galīgi
attīrīsies no materiāliem aprēķiniem»,
sasniegs augstu tīrības un stabilitātes

pakāpi (PSKP Programma).
«Ģimenes, privātīpašuma un valsts

izcelšanās» — F. Engelsa darbs, kas

sarakstīts 1884. g. Izmantojot Mor-

gana grāmatas «Senā sabiedrība» ma-

teriālu, kā arī zinātnes citas atziņas,

Engelss savā darbā pētī pirmatnējās
kopienas iekārtas attīstības galv. iezī-

mes. Viņš parāda, kā mainās laulības

un ģimenes formas sakarā ar sab-bas

ekonomisko progresu, analizē ģints
iekārtas sabrukuma procesu (ar triju
tautu — grieķu, romiešu un ģermāņu

piemēru) un tā ekonomiskos cēloņus.
Tālāk Engelss parāda, kā sakarā ar

darba ražīguma pieaugumu un darba

dalīšanu radās maiņa un privātīpa-
šums, saira ģints iekārta un izveido-

jās šķiras. Šķiru pretrunas radīja val-

sti kā ieroci valdošās šķiras interešu

aizstāvēšanai. Engelsa grāmatas gal-
venie secinājumi ir šādi: 1) privāt-
īpašums, šķiras un valsts nav pastā-
vējuši vienmēr, bet radušies zināmā

ekonomiskās attīstības pakāpē; 2) eks-

pluatatoru šķiru rokās valsts vienmēr
ir bijusi tikai vardarbības un plašu
tautas masu apspiešanas ierocis;
3) šķiras izzudīs tikpat nenovēršami,
cik nenovēršami tās pagātnē radušās.
Līdz ar šķiru izzušanu katrā ziņā iz-

zudīs valsts. Engelsa grāmata ir sva-

rīgs ieguldījums marksisma mācībā

par sab-bu un vēl līdz šim ir labs

palīgs vēsturiskā materiālisma studē-
šanā.

Ģints — uz asinsradniecību dibi-

nāta cilvēku kopības forma, radās pir-

matnējās kopienās ekonomisku attie-

cību rezultātā. Pēdējā laika pētījumi
liecina, ka ģints kopība nav bijusi
katrā ziņā raksturīga it visām tautām.

No sākta gala tiklab vīriešu, kā arī

sieviešu vadītā Ģ. (Patriarhāts, Mat-

riarhāts) pastāvēja nevis kā atsevišķa
apvienība, bet kā dažādās kopienās
dzīvojošu radinieku grupas. Ģ. bija
kopienas kodols, tā saliedēja kopienas

locekļus, nodrošināja darbam un so-

ciālām attiecībām spējīgu pēcnācēju
atražošanu, regulējot laulību slēgšanu

un ģimenes attiecības, kopīgi audzinot

un materiāli nodrošinot bērnus. Ģints
attiecības parasti izpaudās sakaros

starp kopienas locekļiem, tām bija no-

teicošā loma ražošanā., sadalē, kultu

ritos utt., to dēļ kopienas dzīves va-

dīšanai bija ģints raksturs (par ko-

pienas vecākajiem un vadoņiem vēlēja
tādus kopienas locekļus, kas piederēja
pie Ģ. kodola, tos varēja atcelt

v. tml.). Šādas mijiedarbības rezul-

tātā Ģ. un ģints kopiena veidoja so-

ciālu struktūru, kuru mēdz saukt par

ģints iekārtu un kurai visvairāk pie-
mīt pirmatnējā komunisma pazīmes:
valda zemes kopīpašums, nav nekādas

mantiskas un sociālas diferenciācijas,
līdzdalība sabiedriskās lietās ir visu

pieaugušo Kopienas locekļu tiesība un

pienākums. Attīstoties pirmatnējās ko-

pienas iekārtai, pamazām pieauga
ģinšu skaits, tās apvienojās fratri-

jās (brālībās), fratrijas — ciltis un

ciltis — cilšu savienībās. Ražošanas
spēkiem attīstoties un izveidojoties

preču-naudas attiecībām starp kopie-
nām un ģimenēm, sākās Ģ. sairšana.

Tās loma sab-bas dzīvē samazinās,

un ar laiku tā pilnīgi izzūd (šķiru
sab-bā).

167 Ģints«Ģimenes ... izcelšanas»



H

Hāmanis Johans Georgs (1730—

88) —
vācu filozofs ideālists, aizstā-

vēja mācību par tiešo izziņu, ietek-

mēja literāro «Vētras un dziņu» kus-

tību. H. vērsās pret apgaismības un

racionālisma idejām, nostādot tām

pretstatā ticību mistiskās intuīcijas
radošajam spēkam. Tai pašā laikā H.

izteica dziju ideju par pretstatu vie-

nību kā vispārīgu esamības likumu,
tādējādi ietekmēdams Fihtes, Sellinga
un Hēgeļa ideālistisko dialektiku.

Galv. darbs — «Filologa krusta kari»

(1762).
Hamiltons Viljams (1788—1856) —

angļu filozofs ideālists un loģiķis. Iz-

ziņu viņš uzskatīja par pētījamā
priekšmeta eksistences «nosacījumu
noskaidrošanu», noliedza objektīvo pa-

tiesību un pārgāja agnosticisma pozī-
cijās; «absolūtā», t. i., materiālā īste-

nība, pēc H. uzskatiem, ir izzināma

tikai ar pārdabiskas atklāsmes palī-
dzību. Sekodams Kantam, H. atzina

apriorismu un morālos postulātus par
reliģiskās ticības pamatu. Loģikā
ieviesa mācību par predikāta kvantita-

tīvo noteikšanu (kvantifikācija), tādē-

jādi mēģinādams spriedumu pārvērst

par vienādojumu, bet loģiku — par
matemātisku sistēmu (rēķiniem); bija
viens no mūsd. matemātiskās loģikas
priekštečiem. Galv. darbs — «Lekci-

jas par metafiziku un loģiku» (4 sēj.,
1859—60).

Hārtlijs Deivids (1705—57) — an-

gļu mediķis un filozofs materiālists,
pazīstams ar savu ideju asociācijas
vibrācijas teoriju. H. mācība izklāstīta

viņa galv. darbā «Pārdomas par cil-

vēku, viņa uzbūvi, viņa pienākumu un

cerībām». Pēc H. domām, ārējie ob-

jekti, iedarbodamies uz sajūtu orgā-

niem, sensorajos nervos izraisa ļoti
sīku vielas daļiņu vibrācijas. Šīs vib-

rācijas pa nerviem pāriet smadzenēs

no vienas daļiņas uz citām ar ētera

palīdzību. Smadzenēs vibrāciju kār-

tība, virzība, daudzums un biežums
nosaka attiecīgu sajūtu un ideju raša-

nos. Uzsvērdams ideju izcelšanās ma-

teriālo raksturu, H. tomēr neidentifi-

cēja mehāniskās vibrācijas ar pašām
idejām, jo «vibrācijas ir ķermeniskas,
bet idejas ir garīgas dabas». H. ma-

teriālisms tomēr ir mehānistisks, vēl

vairāk, tas izpaudās deiskā formā. H.

mācība stipri ietekmēja Prlstlija un

Dž. Milla darbību un bija viens no

asociatīvās psiholoģijas avotiem.
Hartmanis Eduards (1842—1906) —

vācu ideālistisks filozofs, viens no

mūsd. iracionālisma un voluntārisma

skolas priekštečiem. No H. grāmatām
vislielākā ietekme bija «Neapzinātā
filozofijai» (1869). Tāpat kā Sopen-
hauers, par esamības pamatu viņš uz-

skatīja bezapziņas garīgu principu.
Šā principa ideja aužas cauri H. ēti-

kai. Pēc viņa domām, nelaimes cēlo-

nis ir vēlēšanās iegūt laimi; atteikša-

nās no jebkuras vēlēšanās — ceļš uz

bezsāpīgumu, kas ir vienīgais laimes

veids un vienīgais tās aizstājējs. Lai

sasniegtu bezsāpīgumu, cilvēce jāat-
brīvo no trim ilūzijām, kas pār to

valda: par laimi virs zemes, par laimi

pēc nāves un par laimi, kas iegūs-
tama ar sab-bas pārveidošanu un piln-
veidošanu. H. mācība, kas principā
noliedz jebkuru laimes iespēju sociālā

progresa rezultātā, ir reakcionāra ne

vien vārda filozofiskajā, bet arī so-

ciāli politiskajā nozīmē.

Hartmanis Nikolajs (1882—1950) —

vācu filozofs ideālists, Mārburgas,



Berlīnes v. c. univ. prof. Pieslējās
neokantlsma Mārburgas skolai, taču

vēlāk novērsās no tās, jo viņu neap-

mierināja tās subjektīvi ideālistiskais

racionālisms. Izstrādāja objektīvi ideā-

listisku mācību par esamību, par esa-

mības kategorijām un izziņas kate-

gorijām. H-a t. s. «kritiskās ontolo-

ģijas» kodols ir mācība par esamības

slāņiem: neorganisko, organisko, dvē-

seli un garu. Viņa filozofijā manāmas

iracionālisma un agnosticisma pazī-
mes, jo esamības galv. formas, kas

izplatās visos tās slāņos, tiek paslu-
dinātas par noslēpumainām un neizzi-
nāmām. Uz savas ontoloģijas pamata
H. izveidoja natūrfilozofiju, objektīvā

gara filozofiju un ētiku līdz ar «vēr-

tību teoriju», estētiku un izziņas teo-

riju. Galv. darbi: «Etiķa» (1925), «Pie-

zīmes par ontoloģijas pamatojumu»
(1935), «Dabas filozofija» (1950),
«Estētika» (1935).

Hedonisms (gr. hēdonē — bauda) —

princips, kas pamato morāles prasības
ētikas teorijā. Saskaņā ar šo principu
par labo atzīstams tas, kas sniedz

baudu un atbrīvo no ciešanām, bet

par ļauno — tas, kas rada ciešanas.

Teorētiskais H. ir naturālisma paveids
ētikā. Tā pamatā ir priekšstats, ka

cilvēka galv. virzītājmoments, kas vi-

ņam iedzimts no dabas un kas no-

saka visu viņa rīcību, ir bauda. Mēr-

ķis gūt baudu tiek pasludināts par
dabisku tieksmi un līdz ar to par
morāles prasību. Kā morāles princips
H. prasa, lai cilvēki tiektos pēc pa-

saulīgiem priekiem, pēc baudu maksi-

muma sev un citiem. H. radās jau
senatnē. Grieķijā par hedoniķiem
sauca Aristipa ētikas piekritējus, kas

baudu atzina par augstāko labumu.

Visvairāk attīstītu formu H. guva
Epikūra teorija. H. idejas ieņem cen-

trālo vietu Milla un Bentama utilitā-
rismā. Mūsd. buržuāziskajās teorijās
H. parasti ir metodoloģisks prin-
cips — līdzeklis labā noteikšanai.
Taču pat helākā daļa buržuāziskās
ētikas teorētiķu labā noteikšanu ar

baudu uzskata par morāles problēmu
rupju vienkāršošanu un vulgarizēšanu.

Hēgelis Georgs Vilhelms Fridrihs

(1770—1831) — vācu filozofs, objek-
tīvais ideālists, vācu klasiskas filo-

zofijas pārstāvis. No 1801. g. mācīja

Jēnas, no 1818. g. — Berlīnes univ-ē.

Jaunībā H. domāšanas veids bija ra-

dikāls, viņš apsveica fr. revolūciju,
uzstājās pret prūšu monarhijas feo-

dālo iekārtu. Reakcija, kas iestājās

pēc Vīnes kongresa, ietekmēja arī H-i.

Ff. filozofija savdabīgi atspoguļoja
pretrunīgo raksturu, kāds bija Vāci-

jas attīstībai buržuāziskās revolūcijas
priekšvakarā, H. bija vācu buržuāzi-

jas ideologs, un viņa filozofijā izpau-
dās vācu buržuāzijas divējādā daba.

Ar to izskaidrojamas, no vienas pu-

ses, viņa filozofijas progresīvās un

pat revolucionārās tendences kā Vā-

cijas buržuāziskās revolūcijas idejis-
kās sagatavošanas atspoguļojums un,

no otras puses, konservatīvās un reak-

cionārās idejas, kurās izpaudās vācu

buržuāzijas nekonsekvence un gļē-
vums, tās tieksme uz kompromisiem

ar reakcionārajiem junkuriem. Sī di-

vējādība izpaudās visos H. darbos,
arī «Gara fenomenoloģijā» (1807), ko

Markss nosauca par «Hēgeļa filozofi-

jas patieso avotu un noslēpumu».

Sajā darbā aplūkota cilvēka apziņas

evolūcija no tās pirmajiem izpaudu-
miem līdz apzinātai zinātnes un zi-

nātniskās metodoloģijas apgūšanai
(fenomenoloģija — mācība par apzi-

ņas parādībām — fenomeniem — to

vēsturiskajā attīstībā). Analizējot at-

svešināšanas kategoriju, H., tiesa,
ideālistiskā - formā «tver darba bū-

tību», t. i., daudzas svarīgas cilvēka

priekšmetiskās darbības puses, aplūko
cilvēku un viņa vēsturi kā «viņa paša
darba rezultātu» (Markss), tātad no-

jauš dažas reālas vēstures likumsaka-

rības. H. pamato tēzi par substanci

kā subjektu, kā darbīgu, aktīvu prin-

cipu. H. filozofijas pamattēze ir tēze

par domāšanas un esamības identi-

tāti, t. i., reālo pasauli viņš izprot
kā idejas, jēdziena, gara izpausmes.
So identitāti H. aplūkoja kā vēstu-

risku procesu, kurā absolūtā ideja iz-

zina pati sevi. Attīstītā veidā H-a
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absolūtā (objektīvā) ideālisma sistē-

mas saturs (īsi iztirzāts «Filozofijas
zinātņu enciklopēdijā», 1817) ir šāds.

Visu dabas un sab-bas parādību pa-
matā ir absolūts, garīgais un prāta

princips — «absolūtā ideja», «pasau-

les prāts» vai «pasaules gars». Šis

princips ir aktīvs un darbīgs, un tā

darbība ir domāšana, precīzāk, —

pašizziņa. Savā attīstībā absolūtā

ideja iziet trīs posmus: 1) idejas at-

tīstība tās pašas sfērā, «tīrās domā-

šanas stihijā» — Loģika, kur ideja
atklāj savu saturu loģikas kategoriju
sistēmā, kuras ir savstarpēji saistītas

un pāriet cita citā; 2) idejas attīstība

«citesamības» formā, t. i., dabas for-

mā
— Dabas filozofija; daba neattīs-

tās, tajā tikai ārēji izpaužas loģikas
kategoriju pašattīstība, kuras izveido

dabas garīgo būtību; 3) idejas attīs-

tība domāšanā un vēsturē («garā») —

Gara filozofija, šajā posmā absolūtā

ideja no jauna atgriežas pie sevis

pašas un izzina savu saturu dažādos

cilvēka apziņas un darbības veidos.

Ar H. sistēmu izbeidzas, pēc viņa
paša uzskata, absolūtās idejas paš-
attīstības un reizē ar to tās pašiz-

ziņas process. Vērtīgākais H. filozo-

fijas ieguvums bija dialektika, kas se-

višķi pilnīgi iztirzāta «Loģikas zi-

nātnē» (1812—16). Saja darbā H.

analizēja svarīgākos dialektikas liku-

mus un kategorijas, pamatoja tēzi

par dialektikas, loģikas un izziņas

teorijas vienību, radīja filozofijas vēs-

turē pirmo izvērsto dialektiskās loģi-
kas sistēmu. Ārkārtīgi liels ir H.

ieguldījums izziņas teorijā. īpaši no-

zīmīga ir H. dzijā kritika, kas vērsta

pret kontemplativumu, Kanta sludi-

nāto «lietu par sevi» un parādību
duālismu. Lielu interesi rada arī tādi

H. darbi kā «Tiesību filozofija»
(1821), «Filozofijas vēstures lekcijas»
(1833—36), «Estētikas lekcijas»
(1835—38), «Vēstures filozofijas lek-

cijas» (1837). Visas filozofijas jomās

viņš atstājis dzijas pēdas, lietojot dia-

lektiku un dziji analizējot zinātnes

aktuālās problēmas. Taču H. dialek-

tika bija ietērpta mistikas apvalkā.

H. filozofijas ideālisms, kā arī viņa
buržuāziskā aprobežotība noveda pie
tā, ka viņš tieši nodeva pats savas

dialektiskās idejas (atzinums par pa-
saules attīstības un izziņas procesa

nobeigtību, dialektikas mistifikācija,
attīstības principa attiecināšana tikai

uz ideālām parādībām, shematisms un

samākslotība vairāku loģikas katego-
riju attīstībā, to sistēmas noslēgtība,
neprasme un nevēlēšanās izdarīt kon-

sekventus sociālus secinājumus no

dialektikas, samierināšanās ar pastā-
vošo un tā attaisnošana, prūšu mon-

arhijas atzīšana par sab-bas attīstības

vainagojumu), pakjāvās nacionālistis-

kiem aizspriedumiem utt. H. filozofijai
bija liela loma marksisma veidošanās

procesā; marksisms paņēma visvērtī-

gāko, kas tajā bija, — dialektiku un

izveidoja no tās stingri zinātnisku mā-

cību par dabas, sab-bas un domāšanas

attīstību. Marksisms augstu vērtē H.

cīņu pret agnosticismu, viņa historis-

mu, ticību cilvēka prāta spēkam un

spējām un viņa loģikas mācību, kurā

viņš spēja uzminēt reālās pasaules sa-

karus un svarīgas teorētiskās un

praktiskās darbības likumsakarības.

Hēgelisms — sk. Jaunhēgelieši, Vec-

ītēgelieši.

Heidegers Mārtiņš (dz. 1889) —

viens no vācu eksistenciāllsma pamat-
licējiem un galv. pārstāvjiem. Disertā-

ciju aizstāvēja Rikerta vadībā, bija
Huserla asistents, lasīja lekcijas Mār-

burgā un Freiburgā. Galv. darbi:

«Esamība un laiks» (1927), «Kants

un metafizikas problēma» (1929),
«levads metafizikā» (1953). Runā, kas

teikta 1933. g. sakarā ar stāšanos

Freiburgas univ. rektora amatā, at-

zina nacionālsociālisma ideoloģiju. H.

ideālistiskās filozofijas pamatkatego-
rija ir «iznīcība», kuru viņš izprot kā

cilvēka iekšējo pārdzīvojumu. Par pri-
māru H. uzskata «noskaņojumu», t. i.,

stihiskas, neattīstītas apziņas formas.

Cilvēka personības apriorās formas,

pēc H. domām, ir rūpes, satraukums,
bailes utt. Šīs formas veido cilvēka

subjektīvo esamību, kuru H. sauc par
«esamību pasaulē». Mācību par aprio-
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rajām formām H. izstrādāja kā mā-

cību par esamību («fundamentālā
ontoloģija»). Lai cilvēks aptvertu
«esamības jēgu», viņam jāatmet ik-

katra orientēšanās uz praktiskiem
mērķiem un jāapzinās savs «mirstī-

gums», «iznīcīgums». Tikai tad, ja
cilvēks pastāvīgi jūtas stāvam «nāves

priekšā», viņš, pēc H. domām, ir spē-

jīgs saskatīt, cik nozīmīgs un satura

pilns ir katrs viņa mūža brīdis, un

atbrīvoties no «sabiedriskās esamības

elkiem» — mērķiem, «ideāliem», «zi-

nātniskām abstrakcijām». H. filozofija
apkopo iracionālistiskās tendences,
kas bija vērojamas Kjerkegora mā-

cībā, dzīves filozofijā un Huserla fe-
nomenoloģijā.

Heine Heinrihs (1797—1856) —

vācu dzejnieks, revolucionārais demo-

krāts, Marksa draugs. H. pirmais no-

rādīja, ka vācu klasiskajai filozofijai
(un Hēgeļa dialektikai) ir revolucio-

nārs raksturs, un uzskatīja to par
sagatavošanos politiskai revolūcijai.
Vēstures filozofija, pēc H., ir spiri-
tuālisma un sensuālisma cīņas vēs-

ture; H. pasludināja sevi par sensuā-

lisma piekritēju («Par reliģijas un

filozofijas vēsturi Vācijā», 1834). Reli-
ģijas un ideālisma kritiku H. saistīja
ar cīņu pret feodālismu, monarhiju un

filistrismu. Viņš cīnījās par demokrā-

tisku revolūciju, par sociālismu, ko

saprata Sensimona garā. Cilvēces nā-

kotne, pēc H., nesaraujami saistīta ar

tautas masu tiesībām apmierināt sa-

vas materiālās vajadzības un intere-

ses, ar šo tiesību realizēšanu. Ter-

minu «materiālisms» H. identificēja
ar 18. gs. mehānistisko materiālismu,
izvirzot tam pretī panteismu Spinozas

garā.
Heizenbergs Verners (dz. 1901) —

vācu fiziķis teorētiķis. Tagad strādā

VFR. Viens no kvantu mehānikas ra-

dītājiem. 1927. g. formulēja nenoteik-
tību korelāciju. 30. un 40. gados iz-

strādāja dažādas kvantu mehānikas
un atomu fizikas teorētiskās problē-
mas. No 50. gadu sākuma strādā pie
«elementāro» daļiņu vienotās teorijas,
kura izskaidro daļiņu rašanos ar vie-

notas materiālas substances («pirm-
matērijas») mijiedarbību ar sevi (tās

«pašiedarbību»). Savās daudzajās ru-

nās par mūsd. teorētiskās fizikas filo-

zofiskajiem jautājumiem sliecās uz po-
zitīvistisku viedokli: noliedza fizikā-

lās realitātes neatkarību no novēro-

jumiem, runāja par mikroprocesu
«indeterminismu». Tomēr kā dabas

pētnieks speciālos pētījumos būtībā

pauda materiālistiskus uzskatus par
dabu.

Hekelis Ernsts (1834—1919) —

vācu biologs darvinists, Jēnas univ.

prof. Izpelnījās ievērību, aizstāvot

Darvina evolūcijas teoriju un dab-

zlnātnlsko materiālismu. H. formulē-

jis vairākus teorētiskus atzinumus,
kas sekmēja darvinisma tālāku attīs-

tību, — bioģcnētisko likumu, mācību

par filoģenēzi (Filoģenēze un onto-

ģenēze), ideju, ka dzīvība dabiski ra-

dusies no neorganiskām vielām. H.

padziļināja Darvina priekšstatus par
dabisko izlasi kā organiskās evolūci-

jas faktoru, uzsvērdams, ka organis-

mu mainīgumam, kas notiek vides

ietekmē, ir piemērošanās raksturs.

Lielu popularitāti H-im sagādāja grā-
mata «Pasaules mīklas» (1899), kurā

viņš atmaskoja reliģiski ideālistisko

pasaules uzskatu un aizstāvēja mate-

riālistiskus uzskatus par dabu. Pret

šo grāmatu uzsāka cīņu ideālistiskās

filozofijas un reliģijas piekritēji un

ideālistiski noskaņotie dabas pētnieki

(Lodžs, Hvolsons). H-i aizstāvēja

progresīvie zinātnieki, «Pasaules mīk-

las» augsti-novērtējis Lenins (Raksti,
14. sēj., 324.-334. Ipp.). H. oficiāli

atteicās no reliģijas un baznīcas.

Taču ne vienmēr viņš bija konsek-

vents, viņš pieļāva atkāpšanos no ma-

teriālisma un ateisma, ierosinādams

aizstāt oficiālo reliģiju ar ticību die-

vam — Dabai (Spinozas panteisma

garā).
Hekslijs Tomass Henrijs (1825—

95) — angļu dabas pētnieks, Darvina

draugs un sekotājs. H. sarakstījis
daudz ievērojamu darbu bioloģijā, sa-

līdzināmajā anatomijā, paleontoloģijā
un antropoloģijā. Ar saviem darbiem
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viņš lielā mērā sekmējis darvinisma

aizstāvēšanu un pamatošanu. Filozo-

fijā H. uzskatīja sevi par Jūma pie-

kritēju un līdz ar viņu apgalvoja, ka

mēs nekad nevarot droši zināt savu

sajūtu īsto cēloni. So savu viedokli

filozofijā H. zīmīgi raksturojis ar

vārdu «agnosticisms». Taču agnosti-
cisms bija tikai aizsegs viņa stihiski

materiālistiskajiem uzskatiem, sevišķi
dabas zinātnēs.

Heliocentriskā un ģeocentriskā pa-
saules sistēma. Saskaņā ar ģeocen-
trisko (gr. gē — Zeme) pasaules sis-

tēmu Zeme ir nekustīga un atrodas

pasaules centrā; ap to griežas Saule,

Mēness, planētas un zvaigznes. Šo

sistēmu, kas pamatojas uz reliģiskiem
uzskatiem, kā arī uz Platona un Aris-

toteļa darbiem, pilnīgi izveidoja sengr.
zinātnieks Ptolemajs (2. m. ē. gs.).
Saskaņā ar heliocentrisko (gr. hē-

lios — Saule) pasaules sistēmu Zeme,

kas griežas ap savu asi, ir viena no

planētām, kuras griežas ap Sauli. At-

sevišķi izteicieni šās sistēmas labā

atrodami Aristarha no Samosas, Ķū-

zas Nikolaja v. c. darbos, bet īstais

šās teorijas radītājs ir Ķopernlks,

kurš to vispusīgi izstrādājis un ma-

temātiski pamatojis. Vēlāk Kopernika
sistēmu precizēja: Saule atrodas ne-

vis visa Visuma, bet tikai Saules sis-

tēmas centrā. Milzīga loma šās sistē-

mas pamatošanā bija Galllejam, Ķep-
leram, Ņūtonam. Progresīvās zinātnes

cīņa par heliocentriskās sistēmas uz-

varu sagrāva baznīcas mācību par

Zemi kā pasaules centru.

Helmholcs Hermanis (1821—94) —

vācu dabaszinātnieks, prof. Kēnigs-

bergā, Bonnā, Heidelbergā un Berlīnē.

Viņa fizikāli ķīmiskās metodes dzīva

organisma pētīšanā deva triecienu

vitālismam un veicināja materiālis-

tisko uzskatu izplatīšanos bioloģijā.
Fizioloģijā H. izdarīja vairākus nozī-

mīgus atklājumus (izmērīja ātrumu,

ar kādu kairinājums izplatās pa nervu

šķiedru, pētīja sajūtu orgānu fiziolo-

ģiju, telpas uztveršanas likumsakarī-

bas v. c). Pētījot teorētiskās fizikas

problēmas v. c. dabas zinātņu nozaru

jautājumus, H. bija stihiskā materiā-

lisma piekritējs, tomēr vairākos_ ga-

dījumos sliecās uz kantismu, atkāpjo-
ties no materiālisma. Tā, piem., no

mācības par «sajūtu orgānu specifisko

enerģiju» viņš nepareizi secināja, ka

sajūtas nav lietu objektīvo īpašību

subjektīvie attēli, bet ir tikai zīmes,
«hieroglifi», kam nav nekādas līdzī-

bas ar šīm īpašībām (Hieroglifu teo-

rija). Ļeņins grāmatā «Materiālisms

un empiriokriticisms» kritizēja H. filo-

zofisko uzskatu nekonsekvenci.

Helvēcijs Klods Adriāns (1715—

71) — 18. gs. fr. materiālisma pār-
stāvis. H. filozofijas pamatā bija no

ideālistiskiem elementiem atbrīvots

Loka sensuālisms. Objektīvi pastāvošā
matērija, saka H., tiek izzināta ar

sajūtu palīdzību. Par citu izziņas ele-

mentu H. uzskatīja atmiņu, kuru de-

finēja kā «ilgstošu, bet pavājinātu sa-

jušanu». Vienkāršoti traktējot domā-

šanu, H. ar to saprata tikai sajūtu
kombinēšanu. Viņš uzsvēra sabiedris-

kās vides lomu cilvēka rakstura vei-

došanā un tā pamatoja nepiecieša-

mību feodālo attiecību vietā likt ka-

pitālistiskās. Taču noteicošā loma sa-

biedrības attīstībā, pēc H. domām, ir

cilvēka apziņai un temperamentam. H.

uzskatus dziļi raksturojuši Markss un

Engelss: «Jutekliskās īpašības un pat-
mīlība, bauda un pareizi saprastas

personiskās intereses ir visas morā-

les pamats. Cilvēku garīgo spēju da-

biskā vienādība, prāta progresa un

produktīvās darbības progresa vienība,
cilvēka dabiskā labsirdība, audzināša-

nas visvarenība ir viņa sistēmas gal-
venie elementi.» (2. sēj., 144. lpp.)
H. uzskatiem — atzinumam, ka videi

pieder izšķirošā loma cilvēka veido-

šanās procesā, idejai par personisko

un sabiedrisko interešu harmonisku

savienošanu, idejai par garīgo spēju

vienādību — bija liela nozīme

utopiskā sociālisma sagatavošanā.

Galv. H. darbi: «Par prātu» (1758)
un «Par cilvēku» (1773).

Hēraklids no Pontas (4. gs. p.
m. ē.) — tiešs Platona skolnieks.

Viņa uzskatiem piemita atomisma ten-
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dence. Viņš domāja, ka atomiem pie-

šķir veidu savdabīgs pasaules prāts —

«nūss». Arī dvēseli viņš izprata ato-

misma garā, manāmi nokļūstot
_

pita-
gorisma ietekmē. H-a astronomijā ma-

nāma heliocentrisma tendence un viņa
mūzikas teorijās — Aristoteļa ietekme.

Viņa daudzie darbi nav saglabājušies.
Hēraklits (ap 544 — ap 483 p.

m. ē.) — sengr. filozofs materiālists

un dialektiķis. Dzimis Efesā, Maz-

āzijā, aristokrāts pēc izcelšanās. H.

darbs «Par dabu», no kura līdz mūsu

dienām saglabājušies tikai fragmenti,
senatnē bija slavens ar savu dziļdo-
mību un mīklaino izteiksmes veidu

(tāpēc H-u dēvēja par «tumšo»). Pēc

H. domām, dabas pirmviela ir uguns,

kas visvairāk spēj pārveidoties un ir

viskustīgākā. No uguns cēlusies pa-
saule visumā, atsevišķās lietas un pat
dvēseles. «Šo kosmosu, kas ir viens

un tas pats visam pastāvošajam, nav

radījis neviens no dieviem un neviens

no cilvēkiem, tas arvien ir bijis, ir un

būs mūžīgi dzīva uguns, kas likum-

sakarīgi uzliesmo un likumsakarīgi
dziest.» Šis aforisms, pēc Ļeņina iz-

teiciena, ir «ļoti labs dialektiskā ma-

teriālisma pamatprincipu izklāsts»

(38. sēj., 327. lpp.). Visas lietas ro-

das no uguns saskaņa ar nepiecieša-

mību, kuru H. sauc par «logošu». Pa-

saules process ir ciklisks: kad pagājis
«lielais gads», visas lietas no jauna

kļūst par «uguni». Dabas dzīve ir

nepārtraukts kustības process. Tam

norisinoties, katra lieta un katra īpa-
šība pāriet savā pretstatā: aukstais

k(ūst silts, siltais — auksts utt. Tā

kā viss, pastāvīgi mainoties, atjauni-

nās, nav iespējams divreiz iekāpt
vienā un tai pašā upē: kas tajā kāpj
pa otram lāgam, tam apkārt tek jau
citi ūdeņi. Cilvēka dzīvē šī visa pār-
iešana savā pretstatā nav vienkārša

pārmaiņa, bet gan cīņa. Tā ir vispā-
rēja, tas ir «visa tēvs, visa valdnieks».

Taču pretstatu cīņā izpaužas to iden-

titāte: ceļš augšup un ceļš lejup, dzī-
vība un nāve utt. ir viens un tas pats.
Mamīšanās vispārīgums un katras

īpašības pāriešana savā pretstatā pa-

dara visas īpašības relatīvas. Izziņas

pamatā ir sajūtas. Ja kaut kas paliktu

apslēpts gaismai, kuru uztver sajūtu

orgāni, tas nevarētu noslēpties no sa-

prāta gaismas. Savu pasaules uzskatu

H. nostādīja pretstatā laikabiedru un

līdzpilsoņu vairākuma pasaules uz-

skatam. Aristokrātiskie uzskati par
sab-bu H. mācībā savienojas ar dažām

progresīvām iezīmēm: viņš vēršas pret

tradicionālajām nerakstītajām tiesī-

bām, kuras aizstāvēja aristokrāti, un

tām pretstatā nostāda likumu, kuru

noteikusi valsts un par kuru cilvē-

kiem jācīnās tāpat kā par savas dzim-

tās pilsētas mūriem.

Herbarts Johans Fridrihs (1776—

1841) — vācu filozofs ideālists, psi-
hologs un pedagogs. Par visa pastā-
vošā pamatu H. uzskatīja «reālus» —

mūžīgas, nemainīgas, garīgas (kā
Leibnica «monāde») un neizzināmas

(kā Kanta «lieta par sevi») būtības.

«Dvēsele» ir vispilnīgākais «reāls»,
kas izraisa visas psihiskās parādības.

Loģikā H. bija Kanta piekritējs. Pe-

dagoģijā viņš atkāpās no sava skolo-

tāja Pestaloci demokrātiskajiem prin-
cipiem. Atsevišķiem viņa uzskatiem

(uzmanības iedalīšanai aktīvajā un

pasīvajā, eksperimentālās psiholoģijas
atzīšanai v. c.) bija pozitīva nozīme.

Reliģiju viņš pamatoja ar teleoloģiju.
H. sociāli politiskie uzskati bija reak-

cionāri: viņš noraidīja konstitucionālo

iekārtu un par tautas masu vislielāko

tikumu uzskatīja pakļaušanos valdo-

šajām šķirām.

Aleksandrs (1812—70) —

kr. revolucionārais demokrāts, rakst-

nieks, domātājs materiālists, narodņi-
cisma pamatlicējs. Beidzis Maskavas

univ. (1833). Cara varas orgāni viņu
divas reizes izraidīja trimdā (1835—

40 un 1841—42). No 1847. g. emigrā-

cijā. 1848.—49. g. revolūcijas aculieci-

nieks Francijā un Itālijā. No 1852. g.

dzīvoja galvenokārt Anglijā, kur no-

dibināja Brīvo krievu tipogrāfiju

(1853). Izdeva kr. valodā no cenzūras

brīvu avīzi — «Kolokol» (1857—67).
Miris Parīzē. Galv. filozofiskie darbi:

«Diletantisms zinātnē» (1842—43),
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«Vēstules par dabas pētīšanu» (1845—

46), «No viņa krasta» (1847—50),

«Roberts Ovens» (1860, ka nodala

ietilpst darbā «Pagājība un apceres»),
«Vēstules pretiniekam» (1864), «Veca-

jam biedram» (1869). H. idejiskais

ceļš ir sarežģīts; taču visiem viņa

pretrunu pilnajiem teorētiskajiem mek-

lējumiem aužas cauri galvenā tieksme:

pamatojoties uz sabiedriskās un filo-

zofiskās domas augstākajiem sasnie-

gumiem, radīt jaunu, «reālistisku», zi-

nātnisku teoriju, kas pamatotu gai-
dāmo sociālo apvērsumu. Kritiski pie-
iedams fr. utopiskā sociālisma idejām
(ar kurām viņš iepazinās 1832. g.),
restaurācijas laikmeta romantiskās

historiogrāfijas un 19. gs. vācu kla-

siskās filozofijas idejām, H. tās pār-

vērtēja no jauna un 40. gadu sākumā

pārstrādāja oriģinālā ateistiskā un

materiālistiskā pasaules uzskatā, kura

svarīgs elements bija mēģinājums ma-

teriālistiski iztulkot Hēgeļa dialektiku.

Vēlāk H. šo dialektiku nosauca par

«revolūcijas algebru». H. «bija pavi-
sam tuvu dialektiskajam materiālis-

mam» (Ļeņins). H. filozofisko meklē-

jumu galv. uzdevums ir pierādīt esa-

mības un domāšanas, prakses un teo-

rijas, sab-bas un personības vienotību.

H. centās atrast un formulēt izziņas

metodi, kura būtu adekvāta īstenībai

un kurā būtu apvienota pieredze un

abstraktā domāšana, «empīrija» un

«spekulācija». Vēstures filozofijā H.

visvairāk nodarbojās, ar sabiedrības

attīstību noteicošā likuma problēmu,

par kuru viņš domāja, ka galu galā
tas izpaužas kā vēstures stihiskās gai-
tas (tautu neapzinātās dzīves) un

indivīdu apzinātās darbības (zinātnes

attīstības) saplūšana. Sociāli politis-
kajā sfērā teorijas un prakses vienī-

bas lozungs noveda H. pie cīņas par
tautas masu revolucionāru apgaismo-
šanu, lai tās sagatavotu sociālistiskam

apvērsumam. Šī loti sarežģītā, bet iek-

šēji saistītā problemātika H. idejiskās
attīstības dažādajos posmos izpaužas
dažādi. levērojamas korektīvas viņa
sociāli filozofiskajos uzskatos izdarīja
1848.—49. g. revolūcija, kuras sakāve

bija H. garīgās drāmas cēlonis. Nere-

dzēdams, ka Rietumeiropas īstenībā

vēstures gaita sakristu ar cilvēces do-

mas attīstību, kurā tika izvirzīts un

izstrādāts sociālistiskais ideāls, H. ļā-
vās pesimistiskam un skeptiskam no-

skaņojumam attiecībā uz sociālā ap-
vērsuma varbūtējām izredzēm Rietu-

mos. Mēģinājums pārvarēt šo pesi-
mismu bija H. izvirzītā «krieviskā» —

zemnieku sociālisma teorija: zemnieku

obščinā viņš saskatīja sociālistiskās

nākamības reālu iedīgli. Kr. vēstures

tālāko gaitu H. iztēlojās kā zemnieku

atbrīvošanu no visiem feodāli patvald-
nieciskajiem žņaugiem un zemnieku

patriarhāli kolektīvistiskā dzīves veida

apvienošanu ar sociālistisko teoriju.
Tāpēc H. ne tikai prasīja zemnieku

jautājuma radikālu atrisināšanu Krie-
vijā, bet arī izvirzīja jautājumu par
iespējamību apiet kapitālistisko attīs-

tības fāzi. Taču notikumi 60. gadu
vidū arvien vairāk pārliecināja viņu,
ka arī Krievijai pielīp «buržuāziskās

bakas». īsti pārvarēt savu garīgo
drāmu H. sāka tikai uz mūža beigām,
kad, pārtraukdams sakarus ar anar-

histu Bakuņinu, viņš sociālisma reali-

zēšanas garantiju sāka saskatīt strād-

nieku kustībā, kas, I Internacionāles

vadīta, Rietumeiropā sāka atkal atgūt
spēku. Buržuāziskā historiogrāfija sa-

groza H. sociāli filozofiskās evolūcijas
jēgu, iztēlojot viņu kā reliģisku mek-

lētāju (S. Bulgakovs, V. Zeņkovskis,
V. Pirožkova v. c), revolūcijas un so-

ciālisma pretinieku (P. Strūve, G. Kons,
J. Berlins v. c).

Herders Johans Gotfrīds (1744—
1803) —

vācu filozofs apgaismotājs,
rakstnieks, literatūras zinātnieks.

1762.—64. g. studēja Kēnigsbergā, kur

klausījās Kanta lekcijas. Noraidīja
Kanta prāta «kritiku», nostādot tai

pretstatā izzināšanas spēju «fiziolo-

ģiju» un mācību par valodas prima-
ritāti attiecībā pret prātu. Telpas un

laika jēdzienu H. atvasināja no pie-
redzes un aizstāvēja matērijas un iz-

ziņas formas vienotību. Pamatojoties

uz jēdzienu par progresu dabā, izvei-

doja mācību par progresu vēsturē
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(«Idejas jautājumā par cilvēces vēstu-

res filozofiju», 1784—91) un par
sab-bas virzīšanos pretim humānis-

mam. H. uzsvēra dažādo tautu garī-

gās kultūras īpatnības, sevišķi pie-
vērsdamies dienvidslāvu tautām, kuru

vārda mākslu viņš vērtēja ļoti augstu.
H. izteica vairākus minējumus par ra-

žošanas (amatniecības) un zinātnes

lomu sab-bas attīstībā. H. jau pirms
Sellinga un Hēgeļa nāca pie viņu mā-

cībā vēlāk izklāstītās atziņas, ka cil-

vēku individuālās rīcības subjektīvie

mērķi nesakrīt ar tās objektīvo vēstu-

risko rezultātu.

Hess Mozus (1812—75) — sīkbur-

žuazisks vācu publicists un filozofs.

Sākumā pieslējās jaunhēgeliešiem
(«Eiropas triarhija», 1841). H-am bija
liela loma filozofiskā komunisma iz-

veidošanā. Rakstos, kas publicēti «Rei-

nas Avīzē», krājumā «Divdesmit viena

lapa no Šveices» («Darbības filozo-

fija», «Sociālisms un komunisms»,
1843) v. c, viņš mēģināja savienot

vācu filozofijas un fr. utopiskā sociā-

lisma idejas. Balstoties uz Hēgeļa un

galvenokārt Feierbaha mācību, H. kri-

tizēja pastāvošo sab-bu, kuras galv.
trūkumu saskatīja cilvēka «patiesās
būtības» atsvešināšanā. Lai likvidētu

šo atsvešināšanu, ar kuru H. atšķirībā
no Feierbaha saprata ne vien reliģiju,
bet arī privātīpašumu, darba piespiedu
raksturu utt., nepieciešama sociāla re-

volūcija. Taču H. to iedomājās atrauti

no proletariāta šķiras cīņas un galu
galā reducēja to uz cilvēku garīgu
atbrīvošanu, uz abstrakta humānisma

un altruisma principu nostiprināšanu.
Šīs tēzes tika tālāk attīstītas «patie-
sajā sociālismā». Palikdams sīkbur-

žuāziskā sociālisma pozīcijās, H. bija
Marksa vadītās Komunistu savienības

biedrs, bet kopš 60. gadu sākuma —

Lasala strādnieku savienības biedrs;
piedalījās I Internacionāles darbībā.

Daļēji atzina cionistu idejas («Roma
un Jeruzaleme», 1862). Pēdējā, nepa-
beigtajā darba «Matērijas dinamiskā

teorija» (1877) H. mēģināja dot dab-
zinatnisku pamatojumu saviem sociā-

listiskajiem uzskatiem.

Hieroglifu (vai simbolu) teorija —

gnozeoloģiska koncepcija, kas cenšas

pierādīt, ka ar sajūtu palīdzību ap-
ziņā rodas nevis attēli, kas atspoguļo
priekšmetu un parādību iezīmes, bet

gan simboli, zīmes, hieroglifi, kuriem

nav nekā kopīga ar lietām un to īpa-
šībām. H. t. izveidoja Helmholcs, pa-
matojoties uz Millera formulēto t. s.

«sajūtu orgānu specifiskās enerģijas
likumu» (saskaņā ar šo likumu psi-
hiskais ir pārdzīvojums, kurā orga-
nisms izjūt savu paša nervu stāvok-

ļus, un sajūtu specifika ir atkarīga
nevis no ārējās iedarbības, bet gan no

sajūtu orgānu īpatnībām. Tā, piem.,
jebkura iedarbība uz redzes orgānu
izraisa gaismas sajūtu). Terminu «hie-

roglifs» sāka lietot G. Pļehanovs.
Šāds viedoklis ievieš gnozeoloģijā ag-
nosticisma elementu. Dialektiskais ma-

teriālisms neuzskata sajūtu par priekš-
meta īpašību vienkāršu kopiju. Sajū-
tas, kas rodas mijiedarbībā ar objek-
tīvo pasauli, ir atkarīgas arī no sajūtu
orgānu specifiskās organizācijas. Taču

pašu šo specifiku galu galā noteic

tādi objektīvi un pastāvīgi faktori, kas

pārraida informāciju par vides pār-
maiņām, kā elektromagnētiskie viļņi

(gaisma), gaisa svārstības (skaņa)
un tml. No otras puses, sajūtas ir

objektīvās pasaules subjektīvs attēls.

Sajūtas ir tie subjektīvie līdzekļi, ar

kuru palīdzību tiek atveidots reāls

ārējo lietu attēls. Tāpēc sajūtas saista

mūs ar īstenību un nav nepārejams
bezdibenis, kas nošķir cilvēka apziņu
un objektīvo pasauli. Pļehanova kļū-
das šajā jautājumā kritizēja Ļeņins
«Materiālismā un empiriokriticismā».

Hilberts Dāvids (1862—1943) —

vācu matemātiķis un loģiķis 19. gs.

beigās un 20. gs. sākumā, Getingenes
matemātiskās skolas nodibinātājs.
Galv. H. darbi attiecas uz algebrisko
invariantu teoriju, algebrisko skaitļu

teoriju, matemātikas pamatojumiem
un matemātisko loģiku. Darbā «Ģeo-

metrijas pamatojumi» (1899) H. stingri

aksiomātiski izveidoja Eiklīda ģeomet-

riju, kas lielā mērā noteica zināšanu

aksiomatizācijas (Aksiomātiskā mc-
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tode) pētījumu tālāko attīstību 1900. g.
H. formulēja problēmas, kuru izstrā-

dāšana lielā mērā noteica matemātikas

attīstību 20. gs. Svarīga nozīme ir

H. darbiem izteikumu rēķinu un pre-
dikātu rēķinu nozarē. 20. gs. sākumā

H. formulēja pamatus jaunai pieejai
matemātikas pamatojumiem; tas, no

vienas puses, radīja formālisma kon-

cepciju matemātikas pamatojumos un,

no otras, — ļāva izveidoties jaunai
matemātikas nozarei — metamatemā-

tikai (pierādījumu teorijai).
Hiliasms (gr. chilioi — tūkstotis) —

reliģiska mācība par dieva tūkstoš-

gadu valstību, kas zemes virsū iestā-

šoties pirms pasaules gala. H. pie-
mita jūdaismam un agrīnajai kristie-

tībai, kurā tas saistīts ar mesijas —

pestītāja atnākšanas ideju. H. idejas
pievilka vergus un trūcīgos ļaudis.

Kļuvusi par Romas valsts oficiālo re-

liģiju, kristietība atteicās no jebkādiem

mēģinājumiem grozīt kārtību zemes

virsū, uzsvēra ideju par atmaksu pēc
nāves un noraidīja H. kā viltus mā-

cību. Viduslaikos H. atdzima vairākās

ķeceriskās mācībās, kas reliģiskā veidā

izteica zemnieku un pilsētnieku sociālo

protestu pret feodālo ekspluatāciju.
Mūsd. H. ir dažu reliģisko sektu ideo-

loģijas sastāvdaļa.
Hilozoisms (gr. hylē — viela un

zoē — dzīvība) — mācība, ka dzīvība

un tātad jutīgums piemīt visām lie-

tām dabā. Pie hilozoistiem piederēja
pirmie gr. materiālisti, Džordāno

Bruno, daži fr. materiālisti (Robinē)
v. c. Terminu «H.» sāka lietot 17. gs.
H. piedēvē sajušanas un domāšanas

spēju visām matērijas formām. Pa-

tiesībā sajušana ir vienīgi augsti at-

tīstītas organiskās matērijas īpašība.
Hinduisms — Indijas reliģijā un

mitoloģijā no 1. gadu tūkst. p. m. ē.

līdz mūsd. valdošo priekšstatu un jē-
dzienu komplekss. H-ā ietilpst lielākā

daļa md. kulta un reliģijas sistēmu,
kuru pamatā ir dievu Višnu un Sivas

pielūgšana. H. rašanās bija saistīta

ar vispārējo pasaules uzskata krīzi,
kas Indijā iestājās 6.—4. gs. p. m. ē.

H. rakstīto avotu sakopojumā ietilpst

lielākā daļa senās un viduslaiku md.

reliģiskās, filozofiskās un tiesiskās

literatūras sanskrita valodā. Vispārējo
H. reliģiski filozofisko kategoriju vidū

galvenās kategorijas ir atmans — in-

divīda dvēsele — un brahmans —

Visuma dvēsele. Saskaņā ar hinduisma

vispārīgo mistisko koncepciju šīs ka-

tegorijas nav saistītas ne ar laiku

un telpu, ne arī ar cēloņa un seku

attiecībām; atmans un brahmans stāv

pretī dabai (prakriti), kas attīs-

tās laikā un telpā pēc cēloņa un seku

attiecību likumiem. Pēc H. mācības,
katra progresa galamērķis ir atmana

atbrīvošanās no dabas un tā saplū-
šana ar brahmanu. Dvēseles sakaru

ar dabu regulē kannas likums, kura

būtība ir šāda: atmans, kļuvis par
«dzīvu» dvēseli, kas iemiesota kādas

dzīvas būtnes ķermenī, rīkojas labi

vai slikti. Karīna (burtiski «darbs»)
ir šās rīcības ietekme; tā atstāj dvē-

seli, atrazdamās dzimšanas vai mir-

šanas (samsara) stāvoklī, un liek tai

vēl turpmāk piedzimt. Stāvoklis (ba-
gātība, nabadzība, gods, pazemojums

utt.), kurā notiks šī piedzimšana, būs

atlīdzība vai sods par rīcību, kas no-

tikusi iepriekšējā piedzimšanā. H.

priekšstatos un jēdzienos atspoguļota

un nostiprināta tradicionālā kastu sis-

tēma. Vissvarīgākā nozīme H. reli-

ģiski mitoloģiskajos priekšstatos ir

avatarai un manifestācijai. Avatara ir

dieva iemiesojums citā dievā, cilvēkā

vai dzīvniekā. Kad šis jaunais iemie-

sojums radies, tas joprojām pastāv
līdzās «sākotnējai» dievībai v. c. tās

iemiesojumiem. Manifestācija ir dieva

(vispirms Šivas) parādīšanās jebkurā

tēlā, kādā vien tas vēlas, un šis tēls

var eksistēt tiklab dažus acumirkļus,
kā arī veselu mūžību.

Hipostazēšana (gr. hypostasis —

būtība, substance). I. Vispārīgā no-

zīmē — kaut kā tāda pacelšana pat-
stāvīgi eksistējoša objekta (substan-

ces) rangā, kas īstenībā ir tikai kaut

kā īpašība, attiecība. 2. Plašākā no-

zīmē — ideālismam piemītošā cenša-

nās piedēvēt abstraktiem jēdzieniem

patstāvīgu eksistenci.
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Hipotētiski deduktīvā metode — me-

todoloģisku paņēmienu sistēma, kurā

dažus apgalvojumus izvirza kā hipo-
tēzes un šīs hipotēzes pārbauda, no

tām darinot secinājumus (kas dibinās

arī uz citām mūsu zināšanām) un

tos salīdzinot ar faktiem. H. d. m. ir

saistīta ar vairākām citām metodolo-

ģiskām operācijām: faktu salīdzinā-

šanu, pastāvošo jēdzienu revidēšanu,

jaunu jēdzienu radīšanu, hipotēžu sa-

skaņošanu ar citām teorētiskām tēzēm

utt. Jaunu hipotēžu izvirzīšana un ta-

jās ietilpstošo teorētisko priekšstatu
izstrādāšana prasa aktīvu radošās iz-

tēles darbību. Tāpēc nav pietiekams
formāli loģiskais H. d. m. modelis,
kurā starp hipotēzi un esošo empī-
risko materiālu tiek nodibinātas tikai

formāli loģiskas sakarības.

Hipotētiski deduktīvā teorija — da-

bas zinātņu atzinumu loģiskas orga-
nizācijas forma. H. d. t. jēdziens ir

konkretizēts deduktīvās jeb aksiomā-

tiskās teorijas jēdziens tādā veidā, kā

tas izveidojies matemātikas metodo-

loģijā sakarā ar specifisko problemā-

tiku, kāda ir dabas zinātnēm, kuras

pamatojas uz eksperimentiem un novē-

rojumiem. Bez prasībām, ko vispār
izvirza deduktīvām sistēmām, H. d.

t-ai jāatbilst arī empīriskās interpre-
tācijas noteikumiem, kas nodrošina

iespēju empīriski pārbaudīt šās teori-

jas tēzes. Empīriskās interpretācijas
uzdod ar t. s. interpretatīviem ap-

galvojumiem, kas saista teorētisko jē-
dzienu nozīmi ar kādām tieši novē-

rojamām pazīmēm (Operacionālās
definīcijas).

Hipotēze (gr. hypothesis — pamats,
pieņēmums) — pieņēmums, kurā uz

vairāku faktu pamata secināta kāda

objekta, sakara vai parādības cēloņa
eksistence, pie tam šis secinājums nav

uzskatāms par pilnīgi pierādītu. Par

hipotētisku sauc arī attiecīgo slēdzie-
nu. Vajadzība pēc H. zinātnē rodas
tad, kad nav noskaidrots sakars pa-
rādību starpa, to cēlonis, kaut gan
ir zināmas daudzas iepriekšējas vai
līdztekus parādības, kad pēc "dažiem
pašreizējiem raksturojumiem jāatjauno

pagātnes aina vai arī, pamatojoties
uz pagātni un tagadni, jāizdara seci-

nājums par parādības attīstību nā-

kotnē. Taču H. izvirzīšana uz no-

teiktu faktu pamata ir tikai pirmais
solis. Pati H. sava varbūtīgā rakstura

dēļ ir jāpārbauda un jāpierāda. Kad
H. pārbaudīta, tā kļūst par zinātnisku

teoriju, vai arī tiek pārveidota vai

atmesta, ja pārbaude dod negatīvu
rezultātu. H. izvirzot un pārbaudot,
jāievēro šādi noteikumi: 1. H-ei ir jā-
saskan vai vismaz jābūt savienojamai
ar visiem faktiem, kurus tā izmanto.

2. No vairākām pretrunīgām H., kas

izvirzītas noteiktas faktu sērijas iz-

skaidrošanai, priekšroka jādod tai H.,
kura vienveidīgi izskaidro vislielāko

šo faktu skaitu; protams, lai izskaid-

rotu atsevišķus šās sērijas faktus, var

izvirzīt t. s. darba H. 3. Lai izskaid-

rotu savstarpēji saistītu faktu sēriju,
jāizvirza pēc iespējas mazāk dažādu

H. un to sakaram jābūt pēc iespējas
ciešākam. 4. Izvirzot H., jāievēro tās

secinājumu varbūtīgais raksturs.

5. Viena otrai pretrunīgas H. nevar

reizē būt patiesas, izņemot gadījumus,
kad tās izskaidro viena un tā paša
objekta dažādās puses vai sakarus.

Mūsd. pozitīvisti, empīriķi, «paninduk-
tīvisti» v. tml. uzskata, ka zinātnes

uzdevums ir tikai protokoliski reģis-
trēt faktus, bet nevis izvirzīt H. par

objektīvās pasaules likumsakarībām,

jo H-ēm, pēc viņu domām, ir tikai

«darba pieņēmuma» loma un tām nav

reālas nozīmes. Mūsd. zinātnes rak-

stura un eksperimentu komplicētības
dēļ zinātniskos pētījumos arvien bie-

žāk jāizmanto plašas zinātniskas H.

Tas apstiprina Engelsa tēzi, ka H. ir

«dabas zinātņu attīstības forma, cik-

tāl šīs zinātnes domā ...» («Dabas

dialektika», 212. lpp.).
Hobss Tomass (1588—1679) — an-

gļu filozofs materiālists. Angļu bur-

žuāziskās revolūcijas laikā emigrēja
uz Parīzi, kur sarakstīja savus galv.
darbus — «Filozofiskie elementi mā-

cībā par pilsoni» (1642) un «Levia-

tāns» (1651). 1652. g. atgriezās An-

glijā. H. izveidoja tālāk mehānistiskā
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materiālisma mācību, sistematizēja
F. Bekona materiālismu. Kā norādījis
Markss, H. materiālisms kļūst vien-

pusīgs: «Jutekliskums zaudē savu aro-

mātu un pārvēršas ģeometra abstrak-

tajā jutekliskumā. Fiziskā kustība tiek

upurēta mehāniskai jeb matemātiskai

kustībai; ģeometrija pasludināta par

galveno zinātni.» (Markss, Engelss,
2. sēj., 143. lpp.) Pēc Ff. domām, pa-
saule ir mehāniskās kustības liku-

miem pakļautu ķermeņu kopums. Uz

kustībām un piepūli H. reducē arī

dzīvnieku un cilvēka garīgo dzīvi. Tie

ir sarežģīti mehānismi, kurus pilnīgi
nosaka iedarbība no ārpuses. Uz to

pamatojoties, H. 1) noliedz dvēseļu
kā īpašu substanču pastāvēšanu,

2) atzīst materiālos ķermeņus par vie-

nīgo substanci, 3) apgalvo, ka ticība

dievam ir tikai iedomas produkts. H.

noliedza dabas kvalitatīvās daudzvei-

dības objektīvo raksturu, uzskatīdams

šo daudzveidību par cilvēka uztveres

īpašību, kuras pamatā ir lietu mehā-

niskās atšķirības. Mācībā par zināša-

nām H. kritizēja Dekarta iedzimto

ideju teoriju. Visas idejas atvasinā-

dams no sajūtām, viņš izveidoja mā-

cību par ideju pārstrādāšanu ar sa-

līdzināšanas, kombinēšanas un noda-

līšanas palīdzību. Apgalvodams, ka

pieredze jeb atsevišķu faktu zināšana

atklāj tikai varbūtējas patiesības par
lietu sakariem, H. tomēr atzina, ka

iespējamas drošas vispārīgas zināša-

nas, kuru nosacījums ir valoda, t. i.,
vārdu spēja kļūt par vispārīgu ideju
zīmēm. Mācībā par tiesībām un valsti

H. atmeta teorijas, saskaņā ar kurām

sab-ba ir dieva iestādījums, un aiz-

stāvēja sabiedriskā Ilguma teoriju.
Par labāko valsts formu viņš uzska-

tīja absolūto monarhiju, taču daudzos

paskaidrojumos un iebildumos būtībā

izteica revolucionārus principus. H.

ideja nav monarhistiskais princips kā

tāds, bet gan neierobežota valsts vara.

Valsts varas tiesības viņš uzskatīja
par savienojamām ar to šķiru intere-

sēm, kuras 17. gs. vidū Anglijā iz-

darīja buržuāzisko revolūciju. H. sab-

bas un valsts teorijā saskatāmi sa-

biedrisko parādību materiālistiskas iz-

pratnes iedīgļi.
Holbahs Pols Anrī (1723—89) —

fr. filozofs materiālists un ateists. Pēc

izcelšanās vācu barons, taču mūža

lielāko daļu pavadīja Francijā. H.

galv. darbu «Dabas sistēma» (1770)

pēc Parīzes parlamenta lēmuma sade-

dzināja. Citi darbi — «Atmaskotā

kristietība» (1761), «Kabatas teolo-

ģija» (1768), «Veselais saprāts»

(1772). H. kritizēja reliģiju un ideā-

listisko filozofiju, it īpaši Bērklija
mācību. Ideālismu H. uzskatīja par
himeru, kas ir pretrunā ar veselo

saprātu. Reliģijas izcelšanos viņš iz-

skaidroja ar vienu cilvēku gara tum-

sību un bailēm un ar citu cilvēku

blēdību. Matērija, pēc H. domām, ir

«viss, kas kaut kādā veidā iedarbojas
uz mūsu sajūtu orgāniem». Tā sastāv

no nemainīgiem un nedalāmiem ato-

miem, kuru galv. īpašības ir izpla-
tība, svars, apveids, necaurlaidība.

Kustību — arī matērijas atribūtu —

H. izprata mehānistiski, kā ķermeņu
vienkāršu pārvietošanos telpā. Cilvēks,

pēc H. uzskata, ir dabas dala, kas

pakļauta tās likumiem. Aizstāvēdams

determinismu, H. tai pašā laikā cē-

lonību saprata mehānistiski. Viņš no-

liedza nejaušību objektīvo pastāvē-

šanu un definēja tās kā parādības,
kuru cēloņi mums nav zināmi. Izzi-

ņas teorijā H. turējās pie sensuālisma

un vērsās pret agnosticismu. Politika

H. bija konstitucionālās monarhijas
un vairākos gadījumos apgaismotā
absolūtisma piekritējs. Uzskatos par
sab-bu H. bija ideālists. Viņš apgal-

voja, ka «uzskati valda pār pasauli».

Izšķirīgo lomu vēsturē viņš piedēvēja
likumdevēju darbībai. Ceļu uz cilvēku

atbrīvošanos viņš saskatīja to izglīto-
šanā. Tādē), ka cilvēce nezina savu

pašas dabu, teica H., tā nonākusi

verdzībā un kļuvusi par laupījumu
valdībām. Buržuāzisko sab-bu H. sa-

prata kā saprāta valstību.

Holisms (gr. holos — viss, vese-

lais) — ideālistiska «veseluma filozo-

fija», pēc savām idejām tuva emer-

džentās evolūcijas teorijai. Šo jēdzie-
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nu sāka lietot Dienvidāfrikas feldmar-

šals J. H. Smetss grāmatā «Holisms

un evolūcija» (1926). Ideālistiski iz-

tulkodams to apstākli, ka veselais nav

reducējams uz tā dalu summu,

Smetss apgalvo, ka pār pasauli valda

holistisks process —■ radošas evolū-

cijas, jaunu veselumu radīšanas pro-
cess. Evolūcijas gaitā matērijas for-

mas nemitīgi palielinās un atjauninās.
Pēc Smetsa domām, holistiskais pro-
cess atcel matērijas nezūdamības

likumu. «Veseluma faktoru» H. uz-

skata par nemateriālu un neizzināmu

un piešķir tam mistisku raksturu. H.

idejas attīstīja arī Dž. S. Holdeins

(«Bioloģijas filozofiskie pamati»,
1931) un A. Maijers-Abihs («Bioloģis-
kās izziņas idejas un ideāli», 1934).

Homeomerija (gr. homoiomeria —

tas, kam ir līdzīgas daļas) — Anak-

sagora filozofijas termins, kas tomēr

tajos viņa darbu fragmentos, kuri sa-

glabājušies līdz mūsu laikiem, nav

sastopams un ko mēs zinām no viņa
darbu vēlākajiem komentētājiem. Visu

pastāvošo Anaksagors iedomājās sa-

dalītu bezgalīgi daudzās dažādas kva-

litātes daļiņās, pie tam katra daļiņa
savukārt dalās bezgalīgi daudzās sa-

vas pašas daļiņās. Pēc Anaksagora
mācības, H. ir tā kvalitatīvi vienda-

bīgā un kvalitatīvi oriģinālā da|iņa,
kas satur bezgalīgi daudz sīkāku da-

ļiņu. No tā arī cēlies nosaukums

«H.» — tas, kam ir savā starpā līdzī-

gas daļiņas. Izsakoties mūsd. mate-

mātikas valodā, H. ir tāda bezgalība,
kas pati dota bezgalības pakāpē.

Homeostāze (gr. homoios — līdzīgs;
stasis — stāvēšana, nekustīgums) —

dinamiska līdzsvara tips, kas raksturo

sarežģītas pašregulējošās sistēmas un

izpaužas kā sistēmas saglabāšanai
būtiski svarīgu parametru uzturēšana

pieļaujamās robežās. H. jēdzienu
ieviesis amer. fiziologs V. Kenons, kas

aprakstījis vairākus homeostatiskus

procesus bioloģiskajā organismā. Vē-

lāk šis jēdziens izplatījās kibernētikā,

psiholoģijā, socioloģijā v. c. zinātnēs.

Homeostatisku procesu pētījumos iz-

dalāmi: 1) parametri, kuru ievērojama

maiņa rada traucējumus normālā sis-

tēmas funkcionēšanā (piem., augstāko
dzīvnieku asins temperatūra); 2) ro-

bežas, kādās pieļaujama šo para-
metru maiņa ārējās un iekšējās vides

apstāk|u iedarbības rezultātā; 3) to

konkrēto mehānismu kopums, kuri sāk

funkcionēt, kad mainīgo lielumu vēr-

tības pārsniedz šīs robežas. Katrs
šāds mehānisms reģistrē būtisko pa-
rametru maiņu un darbojas izjauktā
līdzsvara stāvokļa atjaunošanas vir-

zienā. Homeostatisko procesu pētīša-
nas rezultātā izveidojies jēdziens par
heterostāzi (kas atspoguļo homeosta-

tisko sistēmu hierarhiju, parametru
iedalījumu vairāk vai mazāk būtiskos

parametros) un jēdziens par homeo-

rēzi (iekšējiem mehānismiem, kas no-

drošina būtisko parametru likumsaka-

rīgu maiņu sistēmas attīstības pro-

cesā).
Homjakovs Aleksejs (1804—60) —

kr. rakstnieks un filozofs ideālists,
viens no slavofilisma pamatlicējiem;
beidzis Maskavas univ. (1820). Savos

darbos (Kopoti raksti, l.—B. sēj.,
1900—04) H. uzstājās kā materiā-

lisma ienaidnieks un vācu klasiskā

ideālisma kritiķis. H. turējās pie ob-

jektīvā ideālisma uzskatiem, kuri viņa

filozofijā ieguva reliģiski mistiska

voluntārisma formu. Par esošā pirm-

pamatu viņš uzskatīja ideālu, saprā-

tīgu un brīvu pirmsākumu, kuru nav

iespējams izzināt ar cilvēka parasta-
jiem izziņas līdzekļiem — sajūtām un

prātu, bet kas izzināms ar kādas

«iekšējas izziņas», «saprātīgas redzē-

šanas», t. i., reliģiskas ticības palī-
dzību. Sab-bas teorijā H. turējās pie

reliģiskā providenciālisma viedokļa.

Būdams kr. muižniecības ideologs, H.

(kaut arī zināmā mērā kritizēja Krie-

vijas sociālo iekārtu) ieteica tādas

ekonomiskas un politiskas reformas,
kurām bija jāpalīdz saglabāt kr.

muižnieku privilēģijas periodā, kad

notika vēsturiski nenovēršamas pār-
grozības — Krievija nostājās uz bur-

žuāziskās attīstības ceļa.

Homogenitāte un heterogenitate (gr.

homogenēs un heterogenēs) — vien-
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nīgas sab-bas izveidošanai. Kvalita-
tīvi jauns ir sociālistiskais H.

Tā teorētiskais pamats ir marksisma-

ļeņinisma filozofija un zinātniskā ko-

munisma teorija, kas pierādījušas, ka

visu cilvēku vispusīgas un harmonis-

kas attīstības, personības patiesas brī-

vības nepieciešamais priekšnoteikums
ir darbaļaužu atbrīvošana no sociālās

apspiestības un komunisma uzcelša-

na. Sociālistiskais H. ir proletariāta
ideoloģijas svarīga sastāvdaļa, jo vie-

nīgi šī šķira ar savu cīņu pret eks-

pluatatoru šķirām, par komunismu

rada visus nepieciešamos nosacījumus
cilvēces humānistisko ideālu uzvarai.

Sociālisms, likvidējot privātīpašumu
un iespēju cilvēkam ekspluatēt cilvēku,
nodibina cilvēku vidū patiesi humānas

attiecības: cilvēks cilvēkam ir draugs,
biedrs un brālis. H-a augstākais
iemiesojums ir komunisms, sab-ba,
kur likvidētas jebkādas nevienlīdzības

paliekas, realizēts princips «no katra

pēc spējām, katram pēc vajadzībām»,
radīti visi apstākļi personības vispusī-
gai, viengabalainai attīstībai. H. jē-
dzienu lieto arī renesanses laikmeta

kultūras un ideoloģijas raksturošanai.

«Humānistiskā» ētika — buržuāzis-

kās morāles teorijas virziens, kas iz-

platījies ASV, sākot ar 20. gs. 20. ga-
diem. Sā virziena galv. pārstāvji —

V. Faits, I. Bebits, K. Garnets un

I. Levins — savas teorijas tā nosau-

kuši tāpēc, ka tikumība tajās atve-

dināta no «specifiski cilvēciskām»

(pēc šo autoru uzskatiem) parādībām,
taču īstenībā — no individuālās psi-
holoģijas parādībām. Šāds morāles

pamatu ierobežojums noved «H.» ē.

piekritējus pie tikumības galēji indi-

viduālistiskas un subjektīvistiskas iz-

pratnes. Morāles kritēriji viņiem ir

šādi: cilvēka spēja apzināties savu

rīcību un gatavība atteikties no jeb-
kura iepriekš nosprausta mērķa
(Faits), indivīda iekšējā koncentrētība

un atteikšanās no «ārējas ekspansi-
jas» (Bebits), gudrība (Garnets) vai,
beidzot, uzvedības saprātīgums (Le-

vins). Visi šie kritēriji ir tīri formāli

un neatsedz morāles konkrēto saturu:

tie pilnīgi patvaļīgi izrauti no perso-

nības un sab-bas sarežģītās morālo

attiecību sistēmas. «H.» ē. neatzīst,
ka morālē kāda nozīme būtu vispārī-

giem principiem, kuri vienlīdz attiecas

uz visiem cilvēkiem; katra personība
ir vienīgais savas rīcības tiesnesis.

Faits, piem., secina, ka cilvēkam nav

jācienī intereses, kādas ir citiem, kuri

nespēj paši sevi aizstāvēt. Tādējādi
«H.» ē-ai nav nekā kopīga ar patiesu
humānismu, un tās neslēptais indi-

viduālisms dažkārt kjūst par egoisma

attaisnojumu.
Humbolts Aleksandrs (1769—

1859) — vācu filozofs, dabas pētnieks,
viens no mūsd. ģeogrāfijas pamatlicē-

jiem. No filozofijas viedokļa atzīmē-

jami viņa darbi — «Eksperimenti ar

sakairinātām muskuļu un nervu šķied-
rām» (2 sēj., 1797—99), «Dabas

ainas» (1808), «Augu ģeogrāfija»
(rakstu sērija, 1806—26), «Ceļojums
uz Jaunās pasaules tropu zemēm»

(30 sēj., 1807—33), «Kosmoss» (5 sēj.,

1845—59). Filozofijas pamatjautājumu
H. risināja materiālistiski. Par vie-

nīgo kosmisko substanci viņš uzska-

tīja matēriju, kas apveltīta ar iekšēju
aktivitāti. Matērijas vispārīgās un

fundamentālās īpašības, pēc viņa do-

mām, ir kustība, telpa un laiks. H.

dialektiski traktēja kustību kā parā-
dību universālas kopsakarības un at-

tīstības vienību. Viņš mēģināja pār-
varēt mehānistisko kustības avota un

rakstura koncepciju un centās mate-

riālistiski interpretēt Hēgeļa formulē-

tos dialektikas likumus. H. kritizēja
Kantu, Sellinga un Hēge]a natūrfilo-

zofiju, Konta pozitīvismu. Lielu no-

zīmi viņš piešķīra zinātnes un mate-

riālistiskās filozofijas savienībai. Viņa
filozofiskās un dabzinātniskās idejas
veicināja metafizisko uzskatu iedragā-
šanu. Atzīdams sensuālisma un racio-

nālisma vienību, H. izteicās par īste-

nības poētisku apjēgšanu, kas izziņu

padarot sabiedriski derīgu un humānu.

H. gnozeoloģisko uzskatu stiprā puse
ir tās tēzes atzīšana, ka izziņa iespē-

jama, eksperimentāli pētījot dabu.

Pēc H. uzskatiem, svarīgākie zinātnis-
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kās loģiskās domāšanas likumi ir in-

dukcija, dedukcija, analīze un sintēze.

H. pauda vācu buržuāzijas radikālā

spārna intereses un simpatizēja 18.gs.

beigu fr. buržuāziskajai revolūcijai.
Humbolts Vilhelms (1767—1835) —

vācu filozofs, valodnieks un valsts

darbinieks, A. Humbolta brālis. Viņa

galv. darbi — «Par valsts darbības

robežām» (1792), «Gētes eposa «Her-

manis un Doroteja» apskats» (1799),
«Par vēsturnieka uzdevumiem» (1821),
«Par kavi valodām Javas salā»

(1836—39). Atzīdams Kanta filozo-

fisko mācību, H. centas to konkreti-

zēt un attīstīt, balstoties uz sabied-

riskās vēstures materiālu; vairākos

jautājumos ieslīdēja objektīvā ideā-

lisma pozīcijās. Saskaņā ar H. vēs-

turiskās izziņas teoriju pasaules vēs-

ture ir ārpus izziņas esoša garīga

spēka darbības rezultāts. Pēc H.

ieskata, cilvēces vēsture, kaut gan to

veido indivīdu izskaidrojamu motīvu

virkne un kaut gan tā ir aprakstāma,
tomēr nav izprotama no cēlonības

viedok|a. Tāpēc vēsturi kā zinātni zi-

nāmā mērā var aizstāt estētika. Savā

mācībā par valodu H. izvirzīja va-

lodu salīdzinoši vēsturiskās pētīšanas
metodi, kas valodniecībā ir loti vēr-

tīga. H. bija vācu buržuāzijas libe-

rālā spārna pārstāvis. Viņa antifeo-

dālie uzskati negāja pāri izglītības
sistēmas reformas un Vācijas apvie-
nošanas idejas ietvariem. Viņš aktīvi

piedalījās Berlīnes univ. (VDR) dibi-

nāšanā; tagad šī universitāte no-

saukta A. un V. Humboltu vārdā.

Huserls Edmunds (1859—1938) —

vācu filozofs ideālists, t. s. fenomeno-

loģiskās skolas (Fenomenoloģija) no-

dibinātājs, prof. Getingenē un Frei-

burgā. Viņa filozofijas pamatā ir

Platona, Leibnlca un Brentano mācī-

bas. H. teorētiskā programma ir
—

pārvērst filozofiju precīzā zinātnē,
balstīt zinātniskās atziņas uz tīrās

loģikas pamatiem. Sai nolūkā, pēc H.

uzskata, papriekš tīrā veidā jāizdala
loģikas kategorijas un likumi. Pre-

tendējot uz pasaules uzskata ziņā
neitrālu pozīciju filozofijā, H. centās

izdalīt «tīro apziņu», kas nošķirta no

konkrētā subjekta (indivīda) esamības

un apziņas. Tādējādi tiek panāktas
«tīras būtības» Platona objektīvā ideā-

lisma garā. Tām «ir nozīme», taču

pašām par sevi tām nav esamības.

Visumā tomēr H. uzskati galvenokārt
ir subjektīvi ideālistiski, jo no viņa

viedokļa izziņas priekšmets, tās ob-

jekts ārpus uz to vērstās subjekta
apziņas neeksistē. Priekšmets atklājas
(un tiek radīts) uz to vērstās intuī-

cijas rezultātā. Patiesības kritērijs ir

subjekta personiskie pārdzīvojumi. H.

idejas stipri ietekmēja buržuāziskās

filozofijas tālāko attīstību. H. objek-
tīvā ideālisma elementus izveidoja tā-

lāk N. Hartmaņa «kritiskā ontolo-

ģija», kā arī ASV un Anglijas neo-

reālistiskās skolas, bet H. subjektīvais
ideālisms lielā mērā kjuva par pa-
matu vācu eksistenclāllsmam (it īpaši
Heidegera mācībai). Galv. darbi: «Pē-

tījumi loģikas novadā» (1900, 1901)

un pēc viņa nāves publicētie — «Eiro-

pas zinātņu krīze un transcendentālā

fenomenoloģija» (1954) un «Pirmā

filozofija» (1956-59).
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Ibn Rušds jeb Ibn Rošds Muha-

meds (lat. transkripcijā — Averoess;
1126—98) — arābu filozofs un zināt-

nieks viduslaikos, dzīvoja Spānijā
Kordovas kalifāta laikā. Neatsakoties

no muhamedānisma, I. R. attīstīja tā-

lāk Aristoteļa filozofijas materiālistis-

kos elementus, apgalvoja, ka matērija
un kustība ir mūžīga un nav neviena

radīta, kā arī noliedza individuālās

dvēseles nemirstību un aizkāpa dzīvi.

I. R. pamatoja mācību par divējādo
patiesību. Viņš asi kritizēja muhame-

dāņu teologa Al-Hazali misticismu.

I. R. komentāriem par Aristoteļa dar-

biem bija svarīga nozīme Eiropas
filozofu iepazīstināšanā ar antīko filo-

zofiju. Ortodoksālie muhamedāņi un

kristieši nežēlīgi vajāja Averoesa mā-

cību (Averoisms).

Ibn Sina Abu Ali (lat. transkrip-

cijā — Avicenna; 980—1037)_ — ta-

džiku filozofs viduslaikos, ārsts un

enciklopēdiski izglītots zinātnieks.

Dzīvoja Buhārā un Irānā. Kaut gan

I. S. palika uzticīgs islamam, tomēr

viņam bija liela loma antīkās pasau-

les filozofiskā un zinātniskā manto-

juma, pirmām kārtām visas Aristoteļa
mācības izplatīšanā arābu vidū un ar

viņu starpniecību arī Eiropas zemēs.

I. S. ir lieli nopelni racionālās domā-

šanas nostiprināšanā, kā arī dabas

zinātņu un matemātikas zināšanu pro-
pagandā. Savā filozofiskajā mācībā

viņš saglabāja tiklab materiālistisko,
ka arī ideālistisko Aristoteļa tendenci,
dažos jautājumos atkāpjoties no aris-
totelisma uz neoplatonisma pusi. I. S.

patstāvīgi attīstīja tālāk Aristoteļa lo-

ģiku, fiziku un metafiziku. Viņš at-
zina matērijas mūžīgumu, uzlūkojot

I

to par atsevišķo lietu daudzveidības

cēloni, un vērsās pret astroloģiju un

visādu citu māņticību. Galv. darbā —

«Daniš-namē» («Zinību grāmata») —

koncentrēti izklāstīti I. S. uzskati lo-

ģikas un fizikas novadā.

Ideālais (gr. idea — izskats, veids,

tēls, ideja) — cilvēka apziņas rakstu-

rojums, kas pamatots uz tās gnozeo-

loģisku pretstatīšanu materiālajam,
matērijai. «Veids, kā pastāv apziņa
un kā kaut kas pastāv apziņai, ir

zināšana» (Markss). Zināšanas par

pasauli ir ideāla lietu objektīvo sa-

karu forma. Taču šai formai nav pat-
stāvīgas esamības, tā pastāv tikai

sakarā ar cilvēka darbības un objektī-
vās pasaules savstarpējo attiecību.

Tāpēc atšķirībā no patstāvīgi, objek-
tīvi pastāvošās pasaules zināšanas

par to un apziņa visumā ir raksturo-

jama kā 1. Un, kaut gan apziņa
funkcionē tikai ar noteiktu materiālu

līdzekļu un procesu (sab-bas prak-
tiskā darbība, centrālās nervu sistē-

mas fizioloģija, valodas signālu
līdzekļi v. tml.) palīdzību, tā nav

reducējama ne uz vienu no tiem. Ope-
rējot nevis ar reāli pastāvošām lie-

tām, bet ar to attēliem, nozīmēm va-

lodā un jēgu, kas parādās kā lietu

«aizstājēji», to modēji, I. spēj izpētīt
objektīvos likumus un uz to pamata
radīt nākotnes projektus. I. spēj ra-

dīt arī iluzoriskus priekšstatus un jē-

dzienus, kuri sagroza objektīvo īste-

nību. Tāpēc zinātniskā izziņa nepie-
ciešamā kārtā pastāvīgi nostāda pret-
statā un salīdzina zināšanas par

priekšmetiem ar pašiem priekšmetiem
un noskaidro, cik precīzi un pilnīgi
zināšanas par lietām un parādībām



atspoguļo šo lietu un parādību ob-

jektīvo būtību, citiem vārdiem, cik pa-

tiesas ir mūsu zināšanas.

Ideālisma gnozeoloģiskās un šķiris-
kās saknes — cēloņi un nosacījumi,
kas izraisījuši ideālistiskās filozofijas
izcelšanos un pastāvēšanu. Ideālisma

gnozeoloģiskās saknes ir metafiziska

vienpusība un subjektīva tendenciozi-

tāte cilvēka izziņas procesa izskaidro-

šanā. Ideālisms rodas uz cilvēku dzī-

vās izziņas pamata, izmantojot tās

komplicētību un pretrunīgumu. Pašā

izziņas procesā pastāv iespēja, ka cil-

vēka sajūtas un jēdzieni tiek atrauti

no reālajām lietām, ka fantāzija aiz-

iet no objektīvās īstenības. Šī iespēja-
mība kļūst par īstenību tad, ja notiek

izziņas vienas pazīmes, puses, iezī-

mes vienpusīga, pārspīlēta attīstība,

uzpūšana par kaut ko absolūtu, kas

nošķirts no matērijas, no dabas, die-

višķots. «Taisnais virziens un vien-

pusība, kokainums un sastingums,
subjektīvisms un subjektīvais aklums,

voilā, ideālisma gnozeoloģiskās sak-

nes.» (Ļeņins, 38. sēj., 341. lpp.) Ob-

jektīvais ideālisms pārspīlē, absolutizē

jēdzienu un abstraktās domāšanas

lomu, subjektīvais ideālisms — sajūtu
un uztvērumu lomu, vienlīdz pretsta-
tīdami tos objektīvajai pasaulei. Ideā-

lisma šķiriskās saknes saistītas ar

sab-bas sadalīšanos antagonistiskās
šķirās, ekspluatatoru šķiru kundzības

nodibināšanos, sabiedrisko darba dalī-

šanu, garīgā un fiziskā darba nošķir-
šanos un pretstatījumu. Tā rodas izzi-

ņas nošķirtība no darbaļaužu masu

praktiskās darbības un ideoloģiskās
darbības monopolizācija valdošo šķiru
rokās, un rezultātā rodas un nostipri-
nās ilūzija par cilvēku darbības garī-

gās, ideālās puses absolūtu patstāvību
un īpašu radošu lomu. Tas viss izraisa

nepareizo domu par ideju, jēdzienu,

vispār ideālā primaritāti attiecībā pret
matēriju, dabu, esamību. Ideālisma

gnozeoloģiskās saknes ir cieši saistī-

tas ar šķiriskajām saknēm, kuras ne

tikai rada ideālistisko pasaules uz-

skatu, bet arī to nostiprina eksplua-
tatoru šķiru interesēs.

Ideālisms — filozofijas virziens, kas

pretējs materiālismam filozofijas pa-

matjautājuma atrisināšanā. I. pamatā

ir atzinums par garīgā, nemateriālā

primaritāti un materiālā sekundari-

tāti; šī tēze to tuvina reliģijai, kuras

dogmas atzīst, ka pasaule ir galīga
laikā un telpā un ka to radījis dievs.

I. aplūko apziņu nošķirti no dabas

un tāpēc nenovēršami mistificē apziņu

un izziņas procesu un bieži noved pie

skepticisma un agnosticisma. Materiā-

listiskajam determlnlsmam konsek-

vents I. nostāda pretstatā teleolo-

ģisko viedokli (Teleoloģlja). Buržuā-

ziskie filozofi terminu «I.» lieto dau-

dzās nozīmes un pašu šo virzienu

uzlūko par vienīgo īsto filozofiju. Mar-

ksisms-ļeņinisms pierāda, ka šim vie-

doklim nav pamata, tomēr pretēji me-

tafiziskajam un vulgārajam materiā-

lismam, kurš I. uzskata tikai par

nejēdzību un niekošanos, uzsver, ka

jebkurai konkrētai I. formai ir savas

gnozeoloģiskas saknes (sk. Ļeņina
38. sēj., 340.—341. lpp.). Teorētiskās

domas attīstība noved pie tā, ka I.

iespējamība — jēdzienu nošķiršana no

to objektiem — dota jau viselementā-

rākajā abstrakcijā, šī iespējamība
kļūst par īstenību tikai šķiru sab-bas

apstākļos, kur I. rodas kā mitolo-

ģisko, reliģiski fantastisko priekšstatu

pseidozinātnisks turpinājums. Pēc sa-

vām sociālajām saknēm I. pretēji ma-

teriālismam parasti parādās kā

pasaules uzskats, kas raksturīgs kon-

servatīvajiem un reakcionārajiem slā-

ņiem un šķirām, kuras nav ieinteresē-

tas pareizā esamības atspoguļošanā,
kā arī ražošanas attiecību radikālā

pārveidošanā. Turklāt I. absolutizē

nenovēršamās grūtības cilvēku izziņas
attīstībā un līdz ar to kavē zinātnes

progresu. Reizē ar to atsevišķi I. pār-

stāvji, izvirzot jaunus gnozeoloģiskus
jautājumus un pētījot izziņas procesa
formas, stimulējuši vairāku filozofijas
problēmu risināšanu (piem., Hēgelis
izstrādāja dialektiku). Pretēji buržuā-

ziskajiem filozofiem, kuri saskaita ļoti
daudz patstāvīgu I. formu, mar-

ksisms-ļeņinisms visus tā paveidus
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iedala divās grupās: objektīvajā Ideā-

lismā, kurš par īstenības pamatu pie-
ņem personisku vai bezpersonisku vis-

pārēju garu, kādu pārindividuālu ap-

ziņu, un subjektīvajā ideālisma, kurš

zināšanas par pasauli reducē uz in-

dividuālās apziņas saturu. Tomēr at-

šķirība starp subjektīvo un objektīvo
I. nav absolūta. Daudzas objektīvā I.

sistēmas ietver sevī subjektīvā I. ele-

mentus; no otras puses, subjektīvie
ideālisti, mēģinādami glābties no

solipsisma, bieži vien pāriet objektīvā
I. pozīcijās. Filozofijas vēsturē objek-
tīvā I. mācības sākotnēji radās Aus-

trumos (Vedanta, Ķonfuclānisms).

Objektīvā I. klasiskā forma bija Pla-

tona filozofija. Platona objektīvā I.

īpatnība, kas raksturīga senajam I.

vispār, ir tā ciešais sakars ar reli-

ģiski mitoloģiskiem priekšstatiem. Šis

sakars pastiprinājās m. ē. sākumā, an-

tīkās sab-bas krīzes laikmetā, kad at-

tīstījās neoplatontsms, kas bija cieši

saaudzis ne tikai ar mitoloģiju, bet

arī ar galēju misticismu. Šī objektīva
I. īpatnība vēl stiprāk izpaudās vidus-

laikos, kad filozofija bija pilnīgi pa-

kļauta teoloģijai (Augustīns, Akvīnas

Toms). Objektīvā I. pārveidošana, ko

veica vispirms Akvīnas Toms, tika

pamatota uz falsificētu aristotelismu.

Par objektīvi ideālistiskās sholastiskās

filozofijas pamatjēdzienu pēc Akvīnas

Toma kļuva nemateriālās formas jē-

dziens, kuru saprata kā mērķa prin-

cipu, kas izpilda ārpus dabas esoša

dieva gribu, kurš gudri izplānojis
laikā un telpā galīgo pasauli. Sākot

ar Dekartu, jauno laiku buržuāziskajā
filozofijā, pastiprinoties individuālis-

tiskiem motīviem, arvien vairāk attīs-

tījās subjektīvais I. Par subjektīvā I.

klasisku izpausmi kļuva Bērklija sis-

tēmas gnozeoloģiskā da)a un Jūma

filozofija. Ķanta filozofijā līdzās ma-

teriālistiskajam apgalvojumam, ka

«lietas par sevi» ir neatkarīgas no

subjekta apziņas, bija, no vienas pu-
ses, subjektīvi ideālistiskā tēze par
šās apziņas apriorajām formām, tēze,
kas pamato agnosticismu, un, no ot-

ras puses, objektīvi ideālistiskais at-

zinums par šo formu pārindividuālo
raksturu. Subjektīvi ideālistiskā ten-

dence turpmāk guva virsroku Fihtes

filozofijā, bet objektīvi ideālistiskā —

Sellinga un it sevišķi Hēgeļa filozo-

fijā, kurš izveidoja visaptverošu dia-

lektiska I. sistēmu. I. evolūciju pēc

Hēgeļa skolas sairšanas noteica tas

apstāklis, ka buržuāzija bija zaudē-

jusi progresīvo sabiedrisko lomu un

cīnījās pret dialektiskā materiālisma

filozofiju. Paši buržuāziskie filozofi

jēdzienu «I.» sāka identificēt tikai ar

tā visatklātāko spirituālistisko formu.

Radās daudzas mācības, kas ieņēma

šķietami «vidēju» stāvokli starp I. un

materiālismu un pat it kā «pacēlās

pāri» tiem (Pozitīvisms, Neoreāltsms

v. c). Pastiprinājās agnostiskie un

iracionālistiskie strāvojumi, filozofijas
kā «nepieciešamas pašapmānīšanās»

mitoloģizācija, neticība cilvēka prā-
tam, cilvēces nākotnei utt. Attīstījās
reakcionārs pseidoateisms (nīčeānisms,
fašistiskās filozofiskās koncepcijas,
dažādi pozitīvisma veidi v. c). Kapi-
tālisma vispārējās krīzes periodā iz-

platās tādas I. formas kā eksistenciā-

lisms un neopozitīvisms, kā arī dažā-

das katoļu filozofijas skolas, pirmām
kārtām neotomlsms. Minētie trīs vir-

zieni ir galv. I. paveidi 20. gs. vidū,
taču blakus tiem un to ietvaros tur-

pinās process, kurā I. saskaldās ar-

vien sīkākās epigoniskās skoliņās.
Galv. sociālie cēloņi mūsd. I. formu

«daudzveidībai» (Fenomenoloģija, Kri-
tiskais reālisms, Personālisms, Prag-

matisms, Dzīves filozofija, Filozofiskā
antropoloģija v. c.) ir buržuāzis-

kās apziņas sairšanas procesa padziļi-
nāšanās un tieksme nostiprināt ilū-

ziju par ideālistiskās filozofijas «neat-

karību» no imperiālisma politiskajiem
spēkiem. No otras puses, daļēji notiek

arī pretējs process — dažādu I. vir-

zienu tuvināšanās un pat «hibridizā-

cija», pamatojoties uz 20. gs. buržuā-

ziskās ideoloģijas vispārējo antikomu-

nistisko ievirzi. Mūsd. I. formu kriti-

kai zinātniskus pamatus licis Ļeņins
grāmatā «Materiālisms un empiriokri-
ticisms», kur marksistiski analizēts
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ne tikai pozitīvisma mahistiskais pa-
veids, bet arī visas imperiālisma laik-

meta buržuāziskās filozofijas galv.
saturs.

Ideālistiskā vēstures izpratne — mā-

cība, kas sabiedrības attīstības galv.
spēku saskata idejās, teorijās, cilvēku

apziņā utt. Tā nedalīti valdīja zi-

nātnē pirms Marksa. Sab-bas attīs-

tību izskaidroja vai nu ar «absolūtās

idejas», «pasaules saprāta», pārindi-
viduālās apziņas (piem., Hēgelis)
darbību, vai arī ar atsevišķas izcilas

personības darbību (piem., jaunhēge-
lieši, narodņlclsms). Materiālistiskā

filozofija pirms Marksa arī nepārsnie-
dza šo priekšstatu ietvarus. Tā, piem.,
18. gs. fr. materiālisti uzskatīja, ka

vēstures gaita ir atkarīga no cilvēku

uzskatu attīstības, no zināšanu izpla-
tīšanās. Feierbahs saistīja vēstures

posmus ar pārmaiņām reliģijā utt.

Mūsd. buržuāziskajā socioloģijā neda-

līti valda ideālisms, objektīvās likum-

sakarības noliegšana sab-bas attīstībā,
voluntārisms, dažādi rasisma un mal-
tusisma varianti v. tml. Mūsd. bur-

žuāziskā socioloģija cenšas vai nu sēt

pesimismu un neticību vēstures pro-

gresam, vai arī attaisnot pastāvošo
stāvokli un novērst darbaļaužu ma-

su uzmanību no cīņas par sabied-

risko attiecību revolucionāru pārvei-
došanu. Sabiedrības attīstības zināt-

niskā teorija ir vēsturiskais materiā-

lisms.

Idealizācija — domāšanas akts, kas

saistīts ar dažu abstraktu objektu iz-

veidošanu, kuri principiāli nav reali-

zējami eksperimentā un īstenībā. Idea-

lizēti objekti ir reālu objektu robež-

gadījumi un noder to zinātniskai

analīzei, ir pamats šo reālo objektu teo-

rijas izveidošanai; tādējādi galu galā
tie ir objektīvo priekšmetu, procesu

un parādību atspoguļojumi. Idealizētu

objektu piemēri ir jēdzieni «punkts»,
«taisne», «aktuālā bezgalība» mate-

mātikā; «absolūti ciets ķermenis»,
«ideālā gāze», «absolūti melns ķerme-
nis» — fizikā; «ideālais šķīdums» —

fizikālajā ķīmijā. Blakus abstrakcijai,
ar kuru tā cieši saistīta, I. ir iedar-

bigs īstenības likumu izzināšanas

līdzeklis.

Ideāls (gr. idea — priekšstats) —

I) sabiedriskais I. — zināmas sociā-

las grupas ekonomiskajām un politis-

kajām interesēm atbilstošs priekšstats

par vispilnīgāko sabiedrisko iekārtu,
kas ir tās centienu un darbības gala
mērķis. Sabiedriskās apziņas vēsturē

ir veidojušies gan progresīvi sabied-

riskie 1., kuri vairāk vai mazāk at-

bilda sab-bas attīstības objektīvajai
tendencei un bija revolucionāro kus-

tību idejiskais pamats, gan arī reak-

cionāri 1., kuros atspoguļojās savu

laiku nodzīvojušo šķiru intereses un

priekšstati, kas bija pretrunā ar sa-

biedriskās attīstības gaitu un tāpēc
nebija realizējami. Utopisks ir mūsd.

buržuāzijas 1., kad tā cenšas panākt

šķiru samierināšanos un ražošanas

anarhijas novēršanu, saglabājot pri-
vātīpašumu, sociālo nevienlīdzību un

ekspluatāciju. Utopiski bija arī daudzi

progresīvi I. pagātnē (Utopiskais so-

ciālisms). Marksisms pārvērta sociā-

lismu no utopijas par zinātni, parādot
īstenos ceļus, kā realizējams proleta-
riāta sabiedriskais I. — komunisms,

augsti attīstīta brīvu un apzinīgu
darba cilvēku sab-ba, kur valdīs prin-

cips «No katra pēc spējām, katram

pēc vajadzībām»; 2) tikumiskais I. —

priekšstati par tikumisku pilnību, ko

visbiežāk iedomājas kā personību ar

tādām morālām īpašībām, kuras var

būt par augstāko morālo paraugu.

lespējami ciešāka tuvošanās tikumis-

kajam I. ir tikumiskās audzināšanas

mērķis. Tas atspoguļo šķiras sociāli

ekonomisko stāvokli un atbilst tās

tikumības kritērijam un sabiedriska-

jam I. Individuālisms, egoisms, auksts

aprēķins, tieksme sasniegt savus sav-

tīgos mērķus ar jebkuriem līdzek-

ļiem — tāds ir buržuāzijas tikumiskā

I. saturs. Turpretī proletariāta tiku-

miskais I. prasa, lai cīnītājam par
komunismu būtu tādas īpašības kā

kolektīvisms, gatavība palīdzēt bied-

riem, internacionālisms, cilvēkmīles-

tība, augsta sabiedriskā pienākuma

apziņa, patiesīgums, neiebildība

186Ideālistiska vēstures izpratne Ideāls



v. tml.; 3) estētiskais I. — subjekta
un objekta, cilvēka un sabiedriskā ve-

seluma (kā arī dabas) vēsturiski vis-

pilnīgākā harmoniskā vienība, kas iz-

paužas cilvēka radošo spēku kā paš-
mērķa brīvā un universālā attīstībā.

Estētiskais I. realizējas gan objektīvā
formā — darbā un visā pārējā sa-

biedriskajā praksē, gan arī subjektīvā

formā — indivīda kā viengabalainas
personības jūtās, pārdzīvojumos, iz-

tēlē, gaumē, vērtējumos, jēdzienos.
Mākslā estētiskais I. viskoncentrētāk

izpaužas mākslas tēlos. Estētiskais 1.,
kas ir jaunrades pamats jebkurā dar-

bības sfērā, reizē ar to ir kritērijs,
kad jānovērtē skaistais dzīvē un māk-

slā. Šķiru sab-bā estētiskajam f. ir

šķirisks raksturs. Mācības pirms Mar-

ksa estētisko I. atvasināja no abstrak-

tiem principiem, atrauti no darba un

sabiedriski politiskās prakses. Tomēr

iepriekšējo laikmetu (antīkā Grieķija,
renesanses laikmets) estētiskajam
I-am līdzās vēsturiski ierobežotām

iezīmēm piemita arī vispārcilvēciski
elementi — zināmā mērā cilvēka per-
sonības viengabalainības realizācija.
Mūsd. buržuāzija sen zaudējusi estē-

tisko L, un tādēļ buržuāziskā māksla

arvien vairāk deģenerējas un iegūst
kroplīgas formas (abstrakcionisms,
sirreālisms v. tml.). Augstākais un

kvalitatīvi jauns posms cilvēces estē-

tiskajā attīstībā ir komunisma estē-

tiskais L, kura pamatā ir katra

cilvēka radošo spēku vispusīga un har-

moniska attīstība; šāds cilvēks harmo-

niski apvieno garīgo bagātību, morālo

skaidrību un fizisko pilnību.
Ideja (gr. idea — izskats, veids,

tēls, ideja) — filozofijas termins, kas

apzīmē «jēgu», «nozīmi», «būtību» un

ir cieši saistīts ar domāšanas un esa-

mības kategorijām. Filozofijas vēsturē

kategorija «I.» lietota dažādā nozīmē.

Kad I. aplūko kā tikai apziņā pastā-
vošu, tad ta apzīmē 1) juteklisku
attēlu, kas rodas apziņā kā juteklisku
priekšmetu atspoguļojums (Naivais
reālisms), 2) lietu «jēgu» vai «bū-
tību», ko reducē uz subjekta sajūtām
un iespaidiem vai uz jaunrades prin-

cipu, kas rada pasauli (Subjektīvais
ideālisms). Dažās filozofijas sistēmās

ar I. apzīmēts arī materiālistisks prin-
cips (piem., Dēmokrits savus atomus

sauc par «idejām»). Objektīvā ideā-

lisma sistēmās par I. uzskata objek-
tīvi pastāvošu visu lietu būtību (Ob-
jektīvā ideja). Hēge]a filozofijā, piem.,
I. — visu lietu jēga un radītāja, —

attīstoties tīri loģiski, iziet objektīvo,

subjektīvo un absolūto stadiju. Lai at-

risinātu jautājumu par L, pareizi jā-
izvirza jautājums par domāšanas at-

tiecību pret esamību. Konsekventi
zinātniski tas atrisināts tikai dialek-

tiskajā materiālismā, kur [. tiek aplū-
kota kā objektīvās realitātes atspogu-

ļojums. Reizē ar to tiek uzsvērta arī

I. ietekme uz materiālās īstenības

attīstību tās pārveidošanas nolūkā.

Ar I. saprot arī vienu no izziņas for-

mām, paņēmieniem, kuru jēga ir tā,
ka tajos formulēts vispārināts teorē-

tisks princips, kas izskaidro parādību

būtību, likumu. Tādas, piem., ir ide-

jas par pasaules materialitāti, par
vielas un lauka divējādo korpuskulāri

viļņējādo raksturu utt.

Identifikācija — objektu identitātes

konstatēšana pēc zināmām pazīmēm.
Identiski patiesi izteikumi — loģisko

rēķinu izteikumi, izteiksmes vai for-

mulas, kas ir patiesas jebkurām mai-

nīgo patiesuma vērtībām. Tādi ir visi

formālās loģikas likumi. Līdzīgā veidā

identiski aplami izteikumi vai formu-
las ir aplami jebkurām mainīgo pa-
tiesuma vērtībām.

Identitāte — kategorija, kas izteic

priekšmeta vai parādības vienlīdzību,
vienādību ar sevi pašu vai arī vai-

rāku priekšmetu vienlīdzību. Par

priekšmetiem A un B apgalvo, ka tie

ir identiski tad un vienīgi tad, ja vi-

sas īpašības (un attiecības), kas rak-

sturo A, raksturo ari B, un otrādi

(Leibnica likums). Tomēr, tā kā ma-

teriālā īstenība pastāvīgi mainās, tad

tādu priekšmetu, kas būtu absolūti

identiski paši ar sevi, pat savās bū-

tiskajās pamatīpašībās, nav. I. ir ne-

vis abstrakta, bet gan konkrēta, t. i.,
ietver sevī iekšējās atšķirības, pretru-
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nas, pastāvīgi «atceļ» sevi attīstības

procesā, ir atkarīga no konkrētiem ap-
stākļiem. Lai priekšmetus identificētu,
tie iepriekš ir jāatšķir; no otras pu-

ses, bieži vien jāidentificē atšķirīgi
priekšmeti (piem., lai tos klasificētu).
Tas nozīmē, ka I. ir nešķirami sais-

tīta ar atšķirību un ir relatīva. Katra
lietu I. ir īslaicīga, pārejoša un to

attīstība, to pārveidošanās — abso-

lūta. Tomēr eksaktajās zinātnēs ab-

strakto L, kas abstrahējas no lietu

attīstības, saskaņā ar iepriekš minēto

Leibnica likumu izmanto tāpēc, ka iz-

ziņas procesā zināmos apstākļos īste-

nības idealizācija un vienkāršošana ir

iespējama un nepieciešama. Ar līdzī-

giem ierobežojumiem formulēts ari lo-

ģikas identitātes likums. Taču meta-

fizika attiecina šo likumu uz īstenību

tā, ka izraisa secinājumus par lietu

nemainību un pastāvību.
Identitātes filozofija — filozofiska

koncepcija, kas jautājumu par domā-

šanas un esamības, gara un dabas

savstarpējo attiecību izlemj, izejot no

to absolūtās identitātes atzīšanas. I. f.

pamatprincips ir diametrāli pretējs
duālistisko sistēmu (Duālisms) prin-
cipam. I. f. kā noteikta filozofiska

koncepcija vēsturiski saistās ar Sel-

linga vārdu, kurš, mēģinādams pār-
varēt Kanta sistēmas un Fihtes sistē-

mas duālismu, izvirzīja jaunu monis-

tiskās filozofijas izejas principu —

subjektīvā un objektīvā, ideālā un

reāla absolūtu identitāti. Domāšanas

un esamības identitātes princips ir arī

Hēgeļa sistēmas pamatā, bet Hēgelis
šo principu realizē citādi, jo pašu
identitāti viņš saprata dialektiski —

nevis kā nekustīgu absolūtu, nevis kā

nenoteiktu vienību, kas indiferenti

stāv pretim esamības daudzveidībai,
bet kā pašattīstošos loģisku ideju, ku-

ras noteiktība un atšķirīgums piemīt
tai pašai kā tās imanentā bezgalīgā
forma. I. f. specifiskā īpatnība, ar ko

tā atšķiras no citām objektīvā ideā-

lisma koncepcijām, ir nevis vienkārši

domāšanas un esamības identitātes at-

zīšana, bet gan šās identitātes meta-

fiziska izpratne. Būdama viens no

mēģinājumiem atrisināt filozofijas
pamatjautājumu, I. f. to likvidē, liekot

gara un dabas, domāšanas un esamī-

bas atšķirībām izšķīst nekustīgajā ab-

solūtajā substancē. Mūsu dienās do-

māšanas un esamības metafiziskas

identitātes idejas propagandē atseviš-

ķas neotomisma skolas. Patiesi zināt-

niska monistiska filozofija ir marksis-

tiskā filozofija, kas savu monismu

pamato, vadoties pēc pasaules mate-

riālās vienības un attīstības idejām.
Identitātes likums — loģikas

likums, saskaņā ar kuru sprieduma

procesā katra jēgpilna izteiksme (jē-
dziens, spriedums) jālieto vienā un

tai pašā nozīmē. I. 1. izpildāmības

priekšnoteikums ir iespēja atšķirt un

identificēt objektus, par kuriem ir

runa dotajā spriedumā. Patiesībā to-

mēr tāda atšķiršana un identificēšana

ne vienmēr ir iespējama (Identitāte).
I. 1. tāpēc prasa, lai zināmā mērā

tiktu idealizēts to objektu patiesais
raksturs, par kuriem ir runa dotajā
spriedumā (abstrahēšanās no to at-

tīstības un izmaiņām); šādas ideali-

zācijas pamatotība izriet no objektī-
vās pasaules lietu un parādību rela-

tīvās stabilitātes.

Ideoloģija — politisko, tiesisko, mo-

rālo, estētisko, reliģisko un filozofisko

uzskatu un ideju sistēma. I. ir virs-

būves daļa (Bāze un virsbūve) un kā

tāda atspoguļo gala rezultātā ekono-

miskās attiecības. Šķiru interešu cī-

ņai antagonistisku šķiru sab-bā at-

bilst ideoloģiskā cīņa. I. var pareizi
vai nepareizi atspoguļot īstenību, tā

var būt zinātniska vai nezinātniska.

Reakcionāro šķiru intereses rada ne-

zinātnisku L, progresīvo, revolucio-

nāro šķiru intereses veicina zinātnis-

kas I. veidošanos. Marksisms-ļeņi-
nisms ir tiešām zinātniska L, kas

izteic vitālās intereses, kādas ir strād-

nieku šķirai, lielum lielajam cilvēces

vairākumam, kas tiecas pēc miera,
brīvības un progresa. Pēdējā laikā

buržuāzisko filozofu vidū izplatījušies
uzskati par I. un īstenības zinātnis-

kās izpratnes nesavienojamību. I.

viņi uzskata par kaut ko subjektīvu,
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kas izteic tikai zināmu grupu, par-

tiju utt. intereses. Ar to izskaidro-

jama tieksme uz filozofijas un vispār
zinātnes t. s. «deideoloģizāciju», kura

īstenībā tikai norobežo zinātni un

filozofiju no šķiru cīņas, noniecina

marksismu-ļeņinismu — vienīgo L,

kas stingri zinātniski, objektīvi ana-

lizē īstenību. Tāpēc, kā tika uzsvērts

PSKP XXIV kongresā, cīņa pret bur-

žuāzisko 1., pret antikomunismu un

antisovetismu, kā arī pret labējo un

«kreiso» revizionismu ir starptautis-
kās komunistiskās kustības idejiskās
vienības nepieciešams nosacījums.

Kaut gan I. tās attīstībā nosaka eko-

nomika, tomēr tai ir arī zināma rela-

tīva patstāvība. Sī patstāvība izpau-

žas arī tajā apstāklī, ka I. saturam

parasti nevar dot tiešu ekonomisku

izskaidrojumu, ka pastāv zināma ne-

vienmērība ekonomiskajā un ideoloģis-
kajā attīstībā. Pie tam I. relatīvā pat-
stāvība vairāk izpaužas ideoloģiskās
attīstības iekšējo likumsakarību dar-

bībā, ko nevar reducēt tieši uz ekono-

miku, tajās ideoloģijas nozarēs, kas

stāv vistālāk no ekonomiskās bāzes.

I. relatīvā patstāvība izskaidrojama
ar to, ka ideoloģijas evolūciju ietekmē

arī vairāki neekonomiski faktori: iek-

šējais pēctecības sakars I. attīstībā,
vienu vai otru ideologu personiskā
loma, dažādu I. formu savstarpējā
ietekme v. tml.

ledvesma — cilvēka stāvoklis, kas

sevišķi labvēlīgs dažāda veida rado-

šai darbībai. Pēc Puškina vārdiem,
«iedvesma tāpat vajadzīģa ģeometrijā
kā poēzijā». ledvesmu raksturo pil-
nīga visu cilvēka garīgo spēku pie-
vēršanās jaunrades objektam, emocio-
nāla pacilātība (jaunrades prieks, ra-

doša degsme), un tādēļ darbs kļūst
sevišķi produktīvs. Ideālistiskajā iz-
pratne le. ir «dievišķīgā vētra», mis-
tiska intuīcija un pēkšņa apskaidrība
(Platons, Selllngs, E. Hartmanis,
Z. Freids, G. Rīds v. c), turpretī
materiālisms noliedz jebkādu pārda-
bisku le. raksturu un aplūko to kā
psihisku parādību, ko nosaka sabied-
riskie un individuālie jaunrades sti-

muli, kā arī pats darba process.

M. Gorkijs teica, ka le. rodas pašā
sekmīga darba procesā kā šā darba

sekas, kā darba sniegta bauda.

ledzimtas idejas — jēdzieni un at-

ziņas, kas pēc ideālistiskās gnozeolo-

ģijas priekšstatiem no sākta gala pie-
mīt cilvēka domāšanai un nav atka-

rīgi no pieredzes. Pie le. i. pieskai-

tīja matemātikas un loģikas aksiomas

un filozofijas pamatprincipus. Mācībai

par le. i. pamatus licis Platons. Pēc

vienu filozofu domām, le. idejas devis

dievs (Dekarts); citi uzskatīja tās par
prāta tendencēm vai dotībām, kuru

attīstību veicina jutekliskā pieredze
(Lelbnlcs). Tiešās izziņas racionālis-

tiskās teorijas (intelektuālās intuīci-

jas teorijas) atzina, ka dažas atziņas
nav mūsu prātam sākotnēji iedzimtas,
bet tiek iegūtas ar prāta aktu, at-

skārstot patiesības tieši, bez loģiskiem
slēdzieniem un pierādījumiem (In-
tuīcija). Lai gan pastāv minētās at-

šķirības starp le. i. teorijām un inte-

lektuālās intuīcijas teorijām, tām vi-

sām piemīt apriorisma elementi, t. i.,

uzskats, ka pastāv zināšanas, kas ir

dotas pirms pieredzes un nav atkarī-

gas no tās. Kants, noraidīdams le. i.

teorijas, tomēr tās nepārvarēja, kā to

liecina viņa mācība par jutekliskuma
un sapratnes apriorajām formām, kas

nodibina kārtību mūsu pieredzes sa-

turā. le. i. teoriju gnozeoloģiskais pa-
mats bija nevēsturiska, nedialektiska

nostāja jautājumā par vispārīgo jē-
dzienu un principu izcelšanos, par

savstarpējo -attiecību starp tiešo un

pastarpināto, juteklisko un racionālo

elementu izziņā, starp individuālo un

sabiedriski vēsturisko pieredzi.
ledzimtība — dzīvu organismu

spēja nodot tālāk pēcnācējiem vecāku

pazīmes un īpašības. Šī spēja radu-

sies un attīstījusies bioloģiskās evolū-

cijas procesā. Pārmaiņas organismu
le-ā izraisa ārējās vides iedarbība.

Tādas pārmaiņas sauc par mutācijām.

Kaitīgu mutāciju rezultātā organisms
iet bojā, turpretim derīgas mutācijas
dabiskās izlases ceļā nostiprinās. Mu-

tācijas un dabiskā izlase ir galvenie
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bioloģiskās evolūcijas faktori, kuru

rezultātā radušās mūsd. organismu
sugas. Mūsd. bioloģija noskaidrojusi,
ka iedzimtības materiālie nesēji or-

ganismā var būt vielas, kuru moleku-

las ir pietiekami stabilas, pašas sevi

reproducē un regulē olbaltumvielu

sintēzi. Šis īpašību komplekss piemīt
kodola nukleīnskābju molekulām. le.

materiālo nesēju noskaidrošana at-

spēko ideālistiskos uzskatus par šās

dzīvo būtņu spējas pārdabiskajiem cē-

loņiem. Mūsd. ģenētika pienākusi tuvu

le. mērķtiecīgas maiņas konkrēto ceļu
atklāšanai. Šis atklājums būs svarīgs

posms dzīvās dabas izzināšanā un

pārveidošanā.
legansts — ārējs, bieži vien nejaušs

notikums, apstāklis, kas ir citu no-

tikumu ierosinātājs. le. atšķiras no

cēloņa, jo par ieganstu var būt vis-

dažādākie fakti, kas nav nepieciešami
saistīti ar citiem notikumiem vai dar-

bībām (sekām) (Cēlonība). le. var

izraisīt kādu būtisku parādību tikai

tāpēc, ka to ir sagatavojusi likum-

sakarīga, nepieciešama attīstības

gaita.

lemaņas — darbības, kas ilgstošas
atkārtošanas rezultātā kļuvušas auto-

mātiskas. le. fizioloģiskais mehānisms

ir dinamiskais stereotips. Dzīvnieku

iemaņas ir neapzinātas. Tās rodas,

pielāgojoties apkārtnei. le. ar analogu
psiholoģisko mehānismu rodas arī cil-

vēkam. Tās ir automatizētas darbības,
kas pieskaņotas konkrētās situācijas
īpatnībām. Dažas tādas le. ir prak-
tiski derīgas, taču, iekams tās nav

apzinātas, tās nevar nodot otram cil-

vēkam mūsd. apmācības ceļā. le. aug-
stākā forma ir tās cilvēka le,, kuru

komponenti tiek iepriekš apzināti, do-

mās sadalīti sastāvdaļās un apvienoti

sistēmās, kas atbilst le. izveidošanās

objektīvās situācijas vispārinātām īpat-
nībām. Tādā gadījumā cilvēkam le.

automatizēšanās un funkcionēšanas

gaitā ir iespēja apzināti kontrolēt sa-

vas darbības un vajadzības gadījumā
samērā viegli tās pārkārtot. le. pieda-
lās visos darbības veidos — kā ārējā

(piem., kustību le.), tā arī iekšējā

(piem., automatizēti intelektuālās dar-

bības akti). le. ir ne tikai cilvēka ra-

došās darbības rezultāts, bet arī tās

priekšnoteikums.

lepriekš noteiktā harmonija — dieva

noteiktu dvēseles un ķermeņa harmo-

nisku pārmaiņu atzīšana; starp dvē-

seli un ķermeni nepastāv nekāds sa-

kars, kas izpaustos kā cēlonis un se-

kas, taču, lai gan dvēsele un ķerme-
nis viens no otra ir neatkarīgi, katra

dvēseles vēlēšanās un tai atbilstošā

ķermeņa kustība ir sinhroniskas, un

tas ir iepriekš dieva nosacīts. Mācība

par le. n. h. ir mēģinājums pārvarēt

garīgās un materiālās substances duā-

lismu. le. n. h. pazīmes manāmas

Dekarta filozofijā, atklātā veidā tā

parādījās okazionālistu mācībā (Gei-
linkss, Malbranšs). le. n. h. jēdzienu
nedaudz pārveidoja Leibnics, kas mā-

cīja, ka starp visām monādēm Vi-

sumā pastāvot le. n. h. Saskaņā ar

Leibnica mācību pasaule un visas tajā
esošās būtnes attīstās pašu spēkiem,
taču šos spēkus radījis un izraudzī-

jies dievs tādā veidā, lai iepriekš no-

teiktu vislabāko pasaules kārtību.

lespējamība un īstenība — katego-
rijas, kurās atspoguļota objektīvās
pasaules dialektiskā attīstība, dažādas

stadijas un posmi priekšmetu tapšanā
un attīstībā. le. izteic objektīvu at-

tīstības tendenci, kas ietverta pastā-

vošajās parādībās, tādu stāvokli, ka

pastāv objekta (priekšmeta, parādī-
bas) rašanās nosacījumi vai vismaz

nepastāv apstākļi, kas nepieļautu tā

rašanos. Par I. sauc jebkuru objektu
(priekšmetu, stāvokli, situāciju), kas

jau pastāv un ir radies, realizējoties
kādai le. le. v. ī. savstarpējais sakars

un vienas pāreja otrā pamatojas uz

determinisma principa. Atšķir reālo un

abstrakto le. Abstraktā (jeb formālā)
le. nozīmē tādu stāvokli, ka īstenībā

nav nosacījumu, kuri kādu parādību
rada. Abstraktā le. var izteikt arī vēl

neattīstījušos tendenci uz kaut ko.

Reālā le. nozīmē tādu stāvokli, ka ir

nepieciešamie nosacījumi, kuri liek tai

realizēties. Tomēr abstraktā le. zinā-

mos apstākļos var kļūt par reālu, un
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otrādi. Kvantitatīvā attiecība starp

abstraktajām un reālajām le. var iz-

pausties parādības varbūtības pakāpē
(Varbūtību teorija). Kaut kādas pa-
rādības le. pati par sevi neizslēdz

pretējas parādības le. vai arī tās ne-

rašanās le. Reālo le. ievērošana, dar-

bība, lai dažas no tām pārvērstu par
1., lai novērstu nelabvēlīgu le. raša-

nos, ir svarīgs praktisks cilvēka uz-

devums. Tieši šās darbības dēļ vaja-

dzīga le. teorētiska analīze, noskaid-

rojot, starp citu, tās savstarpējās
attiecības ar nepieciešamību un nejau-
šību. le. kļūst par I. tad, kad stihiski

rodas vai apzināti tiek sagatavots
pilnīgs noteiktas parādības eksisten-

ces nosacījumu komplekss. Tieši tā-

pēc, jo vairāk ir nosacījumu un jo tie

būtiskāki, — jo reālāka ir le. Tā,

piem., ekonomisko krīžu rašanās le.

preču ražošanas apstākļos ir ietverta

jau preču maiņas aktos. Taču, lai šī

le. pārvērstos par 1., vajadzīgs vesels

nosacījumu un attiecību kopums, kura

vienkāršās preču ražošanas apstākļos
vēl nav. Tas rodas tikai attīstītā ka-

pitālistiskā sab-bā, kur krīzes vai ra-

žošanas sašaurināšanās kļūst par

nepieciešamību. Kombinējot savā prak-

tiskajā darbībā noteiktus dabas spē-
kus un materiālus, cilvēks spēj izrai-

sīt īstenībā tās parādības, kas viņam
vēlamas (pilnīgi izveidojot šādu pa-
rādību nosacījumu kompleksu), un no-

vērst tās, kas nav vēlamas (novēršot
šādu parādību cēloni), šāda darbība,

protams, nav patvaļīga, — to iero-

bežo pasaules objektīvie likumi, un tā

attīstās saskaņā ar tiem. Sabiedris-

kajā dzīvē le. kļūst par I. cilvēku

praktiskās darbības rezultātā. Tā,
piem., komunistiskās sab-bas uzcel-

šana nav iespējama bez tautas apzi-
nīgas darbības Komunistiskās partijas
vadība, taču šai darbībai jāatbilst sa-

biedriskas attīstības objektīvajiem
likumiem. Filozofijas vēsturē pirms
Marksa un Engelsa le. v. ī. attiecību

visdziļāk analizēja Aristotelis un Hē-

gelis.
Ilūzija (lat. illusio — māņi, mal-

di) — izkropļota īstenības uztvere.

L ir divējādas. Vienas no tām izraisa

neparasti ārējie apstākļi, kuros objekti
tiek uztverti; fizioloģiskie mehānismi

te darbojas normāli. Otra veida I.

izraisa uztveres fizioloģisko mehā-

nismu patoloģiska funkcionēšana.

Ideālistiskās filozofijas pārstāvji bieži

izmanto I. par argumentu, lai pie-
rādītu, ka mūsu uztvere adekvāti ne-

atbilst objektīvajai pasaulei. Bet jau
tas fakts, ka mēs varam atšķirt I.

kā īpašu parādību grupu un pretstatīt
tās adekvātai uztverei, liecina, ka ag-

nostiskic «secinājumi» ir aplami. No

I. jāatšķir halucinācijas, kas pretēji
I. rodas bez ārēju objektu iedarbības.

Imanentā skola filozofijā (lat. im-

manens — piemītošs, iekšā esošs) —

viens no subjektīvā ideālisma virzie-

niem filozofijā 19. gs. beigās. Pazīs-

tamākie tā pārstāvji bija Šupe, Šū-

berts-Zolderns, Remke un Leklērs.

Savu radniecību ar šo virzienu at-
zina Mahs un Avenāriuss. Tam bija
piekritēji Krievijā (Loskis v. c). Ima-

nenti kritizēja Kanta mācību par
«lietu par sevi» (t. s. Kanta kritika

no labās puses) un prasīja atgriez-
ties no kantisma pie Bērklija un

Jūma. Šās filozofijas pamattēzes: «pa-

stāv tikai tas, kas tiek domāts», esa-

mība ir imanenta apziņai, objekts ir

nesaraujamām saitēm saistīts ar sub-

jektu. Lai izvairītos no solipsisma,
imanenti (izņemot Šūbertu-Zoldernu,
kas atklāti teica, ka viņa viedoklis

ir «gnozeoloģiskais solipsisms») sāka

lietot jēdzienu «apziņa vispār» jeb
«ģints apziņa», kas pastāvot neatka-

rīgi no cilvēka smadzenēm. Imanento

filozofiju un tās tiešo sakaru ar reli-

ģiju dziļi kritizēja Ļeņins grāmatā
«Materiālisms un empiriokriticisms»
(14. sēj., 194. lpp.). Imanentu sludi-

nāto atspoguļošanas teorijas noraidī-

šanu, izziņas raksturošanu kā «lietu

ieiešanu apziņā» vēlāk pārņēma neo-

reāllsma filozofi. 20. gs. sākumā

imanentā skola filozofijā saira dau-

dzos sīkos virzienos.

Imanentais — viens no tradicionā-

lās spekulatīvās filozofijas un mūsd.

ideālistisko skolu centrālajiem jēdzie-
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niem. Pārnestā nozīmē terminu «I.»

pirmais lietoja Aristotelis; tiešā no-

zīmē to sāka lietot viduslaiku sho-

lastikā. Mūsu dienās to saprot tādā

nozīmē, kādu tam piešķīra Kants. At-

šķirībā no transcendentā I. apzīmē
kaut kā atrašanos sevī pašā. Ima-

nentā kritika ir tāda idejas vai ideju
sistēmas kritika, kas balstās uz pašas
šās idejas vai sistēmas premisām;
imanentā filozofijas vēsture ideālis-

tiski aplūko filozofiju kā procesu, ko

nosaka vienīgi tā paša iekšējie likumi.

Šāds uzskats par filozofiju izslēdz

ekonomikas, šķiru cīņas un sabiedris-

kās apziņas formu ietekmi uz filozo-

fiskās domas evolūciju.
Imperiālisms (lat. imperium —

vara, kundzība) — monopolistiskais
kapitālisms, kapitālisma augstākā un

pēdējā stadija, sociālistiskās revolūci-

jas priekšvakars. I. zinātnisko teoriju
izstrādāja Ļeņins. Viņš konstatēja, ka

19. un 20. gs. mijā kapitālistiskais
ražošanas veids ieguvis vairākas jau-
nas svarīgas īpatnības: ražošanas

spēku attīstības sfērā — sasniegts

augsts ražošanas koncentrācijas līme-

nis, kas izraisa kapitālistisku mono-

polu izveidošanos; ražošanas attiecību

sfērā — nodibināta šo monopolu kun-

dzība. Pēc Ļeņina raksturojuma,
«kundzības un ar to saistītās varmā-

cības attiecības» (22. sēj., 191. lpp.),
ko ieviesa monopoli kapitālisma eko-

nomiskajās attiecībās, izraisīja tā po-
litiskajā virsbūvē pavērsienu no bur-

žuāziskās demokrātijas uz reakciju
līdz pat fašistisku režīmu nodibinā-

šanai. Tas viss ļāva Ļeņinam secināt,
ka kapitālisma attīstībā sākusies īpaša
stadija — imperiālistiskā stadija:
«Imperiālisms ir kapitālisms tajā at-

tīstības stadijā, kad izveidojusies mo-

nopolu un finansu kapitāla kundzība,
izcilu nozīmi ieguvis kapitāla eksports,

starptautiskie tresti sākuši sadalīt pa-
sauli un lielākās kapitālistiskās valstis

pabeigušas visas pasaules teritorijas
sadalīšanu» (22. sēj., 246. lpp.). Eko-

nomikas monopolizācija, kas ir mūsd.

kapitālisma vispārējs pamatlikums,
noteic I. vēsturisko vietu — tā ir

kapitālisma attīstības augstākā un

pēdējā stadija, tas ir trūdošs, parazī-
tisks un mirstošs kapitālisms. Šajā
kapitālisma stadijā tā piešķir īpatnēju
raksturu visu kapitālisma ekonomisko

likumu, arī kapitālistisko zemju eko-

nomiskās un politiskās attīstības ne-

vienmērīguma likuma darbībai. Šis

nevienmērīgums krasi pastiprinās,

iegūstot lēcienveidīgu izrai-

sot konfliktus, un apstākļos, kad im-

periālistiskās lielvalstis pabeigušas
pasaules sadalīšanu, rodas pasaules
kari. Imperiālistisko zemju ārējai po-
litikai ir agresīvs, aneksionistisks rak-

sturs, kas atspoguļo monopolu tieksmi

nodibināt pasaules kundzību. lekš-

zemē tāda politika ir saistīta ar eko-

nomikas militarizācijas pastiprināša-
nos, kas visspilgtāk liecina par I. pa-
razītisko raksturu. Monopolu kundzī-

ba nenovēršami rada tendenci no-

bremzēt sab-bas ražošanas spēku at-

tīstību, kas gan neizslēdz samērā

ātru ražošanas pieaugumu atsevišķos

periodos. Monopolizācija izraisa ar-

vien pilnīgāku ražošanas sabiedrisko-

šanu un līdz ar to šķiru antagonismu
arvien krasāku saasināšanos, radot

objektīvus priekšnoteikumus sociālis-

ma uzvarai. Lielā Oktobra sociālis-

tiskā revolūcija ievadīja kapitālisma

vispārējo krīzi — vēsturisku procesu,

kurā kapitālistisko ražošanas veidu

nomaina sociālistiskais ražošanas

veids. Pasaules sociālisma sistēmas

izveidošanās un koloniālisma politis-
kās sistēmas sabrukums nozīmē šās

krīzes tālāku padziļināšanos. Cīnīda-

mās pret sociālismu, kapitāla zemju
valdošās aprindas kā vēl nekad bai-

dās no šķiru cīņas pāraugšanas re-

volucionārā masu kustībā. Lai nostip-
rinātu savas pozīcijas, lai palielinātu
ražošanas efektivitāti un attīstības

tempus, lai pastiprinātu darbaļaužu

ekspluatāciju, monopoli plaši izmanto

zinātnes un tehnikas progresa sasnie-

gumus, valsts monopolistisko kapitā-

lismu, kas apvieno vienotā mehānismā

kapitālistisko monopolu un buržuāzis-

kās valsts spēkus, kā arī kapitālis-
tisko valstu saimniecisko integrāciju.
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Tomēr arī kapitālistiskās ekonomikas

valstiskošana nespēj atrisināt kapitā-
lisma pamatpretrunu, bet ir tikai šās

pretrunas kustības un saasināšanās

specifiska forma. «Pašreizējā laika

posmā,» teikts PSKP XXIV kongresa
rezolūcijā, «kad sociālisms stabili no-

stiprinājies prāvā pasaules dajā un

nemitīgi attīstās, kad kapitālistiska-
jās valstīs aug spēki, kas cīnās par
revolucionāru sabiedrības pārveido-
šanu, kad daudzās valstīs cīņa par
nacionālo atbrīvošanos pāraug cīņā

pret visu ekspluatācijas un apspiestī-
bas iekārtu, vēl skaidrāk kļūst re-

dzama imperiālisma vēsturiskā bez-

perspektivitāte.»
Implikācija (lat. implico — sa-

saistu) — loģiska operācija, kas veido

saliktu izteikumu no diviem izteiku-

miem ar loģisku saitiņu, kura atbilst

saiklim «ja ... tad». Implikatīvā iz-

teikumā izšķir antecedentu — iztei-

kumu, pirms kura atrodas vārds «ja»,

un konsekventu — izteikumu, kurš

seko aiz vārda «tad». Klasiskajā ma-

temātiskajā loģikā lieto materiālās I.

jēdzienu, kuru nosaka ar patiesīguma

funkcijas palīdzību: I. ir aplama tikai

tad, ja patiess ir antecedents un ap-
lams konsekvents, un patiesa — visos

pārējos gadījumos.
Indeterminisms

— sk. Determinisms

un indeterminisms.

Indiešu filozofija. Indijā filozofija
radās, pamatojoties uz vienas no vis-

senākajām cilvēces civilizācijām; tās

tūkstošgadīgās tradīcijas, kas izseko-

jamas līdz 15.—10. gs. p. m. ē., sa-

glabājušās līdz pat mūsu dienām. I. f.

vēsturē mēdz izšķirt četrus periodus:
1) Vēdu periodu; 2) klasisko jeb
brahmanisma un budisma periodu —

no 6. gs. p. m. ē. līdz m. ē. 10. gs.;
3) pecklasisko periodu — 10.—18. gs.;
4) jauno un mūsd. I. f. Jau md. do-
mas pirmajos pieminekļos — Vēdās

līdzās himnām par godu daudzajiem
dieviem sastopams vienotas pasaules
kārtības — Ritas jēdziens. Vēdu reli-
ģiski filozofiskajos komentāros —

Upanišadās sastopamas idejas, kas

daudzējādā ziņā nosacīja visu tālāko

I. f. attīstību (ideja par pasaules dvē-

seles — brahmana un individuālās

dvēseles — atmana vienību; ideja par
dvēseles nemirstību, par dvēseles pār-
iešanu no viena iemiesojuma citā sa-

skaņā ar kannas jeb atmaksas liku-

mu). Līdzās mistiskām reliģiski ideā-

listiskām mācībām Upanišadās atspo-
guļojas arī seno laiku materiālistu un

ateistu uzskati, kuri neatzina Vēdu

autoritāti un dvēseles pastāvēšanu

pēc cilvēka nāves un par pasaules

pirmpamatu uzskatīja vienu no mate-

riālajiem pirmelementiem: uguni,
ūdeni, gaisu, telpu vai laiku. Klasis-

kajā periodā I. f. attīstījās stiprā
Vēdu un Upanišadu ietekmē. Kopš

agrīnajiem viduslaikiem izveidojās
tradīcija visas filozofiskās skolas ieda-

līt ortodoksālajās, kas atzīst Vēdu

autoritāti, un neortodoksālajās, kas

noliedz Vēdu nemaldīgumu. No orto-

doksālajām skolām sešas tiek uzska-

tītas par galvenajām: mimansa,

sankhja, joga, njaija, vaišešika un

vedanta. Pie neortodoksālajām pieder

budisma, džainisma, kā arī daudzās

materiālistiskās un ateistiskās skolas,

no kurām visvairāk izplatīta bija čar-

vakas skola (Lokajata). Kaut gan
šāds iedalījums vēsturiski ir pama-

tots, tomēr tas aizsedz filozofijas at-

tīstības īsto virzītāju spēku — mate-

riālisma un ideālisma cīņu. Kā bu-

disms, tā arī brahmanisms pirmām
kārtām nosoda materiālistiskās skolas.

Šankara, pats izcilākais vedantas filo-

zofs, nikni uzbrūk tiklab sankhjas
skolas domātāju materiālistiskajām
idejām, kā arī njaijas un vaišešikas

empīrismam. Viņš norobežojas no

njaijas veselā saprāta un tuvinās bu-

disma ideālistiskajām un mistiskajām
skolām. Budisma ietvaros madhjamiku
un jogačaru ideālistiskās skolas cīnī-

jās pret theraudinu un sarvastivadinu

materiālistiskajām mācībām. Niknajos
strīdos starp dažādajām filozofiskajām
skolām izveidojās zinātne par disputa

mākslu, par zināšanu avotiem un par
drošām zināšanām — loģika. Pirmās

ziņas par md. loģiku atrodamas jau
agrīnos budisma avotos (3. gs. p.
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m. ē.), pēc tam loģika veidojās tālāk

njaijas skolā, vēlāk budistu loģiķu
Dignagi, Dharmakirti v. c. traktātos.

Klasiskā perioda beigās džainisms

zaudē savu nozīmi un budisms asimi-

lējas ar hinduismu. Hinduisma pe-
riodā attīstās uz Višnu un Šivas kulta

dibinātās hinduisma sistēmas, kuras

mācīja, ka brahmanis Upanišads ir

dievs Šiva jeb Višnu. No 5. līdz 7. gs.

pieņemas spēkā tantrisms un šak-

tisms. 10. gs. islama ietekmē rodas

monoteistiskas mācības (kabirpanhi).
Jaunajos laikos filozofijas attīstību

Indijā ietekmēja md. tautas nacionā-

lās atbrīvošanās cīņa pret angļu kun-

dzību. Jaunās I. f. raksturu noteica

tas fakts, ka nacionālās atbrīvošanās

kustības priekšgalā stāvēja md. bur-

žuāzija, kuras ideologi gāja nacionālo

reliģisko un filozofisko tradīciju atjau-
nošanas ceļu. Rezultātā radās moder-

nizēts teisms, Brahma-samadžs un

Arja-samadžs, panteisms un ideālisms,
Tagores, Gandija un Aurobindo Ghoša

mācības. Mūsd. md. filozofi (S. Rad-
hakrišnans v. c.) sludina Rietumu zi-

nātnes un tehnikas apvienošanu ar

Austrumu «gara bagātībām». Pašlaik

valdošā ideoloģija Indijā ir Gandija
mācība par «varas nelietošanu» un

Neru t. s. «demokrātiskais sociālisms».

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās re-

volūcijas Indijā izplatās marksistiski

ļeņiniskās filozofijas idejas.
Individuālisms (lat. individuum —

nedalāmais) — morāles princips, kas

sevišķi raksturīgs buržuāziskajai ideo-

loģijai un morālei. I. teorētiskais pa-
mats ir uzskats, kas atzīst personības
autonomiju un absolūtas tiesības sab-

bā. Ekspluatatoru šķiru teorētiķi ap-
galvo, ka I. sakņojas «nemainīgajā
cilvēka dabā». Patiesībā I. kā prin-
cips, kas pretstata personību kolektī-

vam un pakļauj sabiedriskās intereses

personiskajām interesēm, izveidojās
līdz ar privātīpašuma rašanos un sab-

bas sadalīšanos šķirās. Vispilnīgāko
teorētisko pamatojumu I. deva buržuā-

ziskā filozofija un ētika. Buržuāzisko

attiecību tapšanas laikmetā I. kon-

cepcijām bija sava pozitīva loma cīņā

par personības atbrīvošanu no feodā-

lisma un katoļu baznīcas važām (Hu-
mānisms), turpretī tad, kad buržuā-

zija nostiprinājās kā valdošā šķira,
I. sludināšana gūst arvien antihumā-

nāku jēgu un galu galā ideoloģiski
attaisno kapitālistiskās ekspluatācijas
attiecības. Pabeigtu izteiksmi I. da-

būja Stlrnera filozofijā, un imperiā-
lisma laikmetā to sludināja Niče, kura

mācību par «eliti» un «pārcilvēku»

pārņēma fašisms. I. paliekas cilvēku

apziņā sociālistiskās sab-bas apstāk-

ļos ir dziļā pretrunā ar komunistiskās

morāles principiem, kas I. pretstata
kolektīvismu. Pārvarot I. paliekas, so-

ciālistiskā sab-ba aizstāv personības
patiesās intereses un rada reālus ap-

stākļus individualitātes uzplaukumam
un cilvēka spēju attīstībai.

Indukcija (lat. inductio
— uzvedi-

nāšana) — viens no slēdzienu tipiem
un pētīšanas metode. I. teorijas jau-
tājumi atrodami jau Aristoteļa dar-

bos, bet īpašu uzmanību tiem sāka

pievērst 17.—18. gs. līdz ar empīrisko
dabas zinātņu rašanos. Lielu ieguldī-
jumu I. jautājumu izstrādāšanā de-

vuši F. Bēkons, G. Galilejs, I. Ņū-
tons, Dž. Heršelis un Dž. St. Mills.

Kā slēdziena forma I. ļauj pāriet no

atsevišķiem faktiem uz vispārīgiem at-

zinumiem. Parasti izšķir trīs galvenos
induktīvo slēdzienu veidus: pilno L;
L ar vienkāršu uzskaitījumu (popu-
lāro I.); zinātnisko I. (pēdējos divos

gadījumos I. ir nepilna). Pilnā I. ir

vispārīga slēdziena secināšana par
klasi kopumā, aplūkojot visus šās kla-

ses elementus; pilnās I. secinājumi ir

pilnīgi droši, taču tās lietošanas sfēra

ir ierobežota ar klasēm, kuru locekļi
ir viegli pārskatāmi. Populārās I. ga-

dījumā fakts, ka daļai klases elementu

piemīt kāda pazīme, tiek ņemts par
pamatu secinājumam, ka šī pazīme
piemīt visiem dotās klases elementiem.

Populārās I. lietošanas sfēra ir ne-

ierobežota, bet tās secinājumiem ir

tikai varbūtisks raksturs, un tiem va-

jadzīgs pierādījums. Zinātniskā I. arī

ir secinājums no dotās klases ele-

mentu daļas par visu klasi, bet šeit
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secinājums pamatojas uz būtisku sa-

karību kopumu, kuras konstatētas

starp pētījamajiem klases elementiem

un nepieciešami nosaka to, ka dotā

pazīme piemīt visai klasei. Zinātnis-

kajā I. galv. nozīme ir paņēmieniem,

ar kuriem var atklāt būtiskās sakarī-

bas. Te vajadzīga sarežģīta analīze.

Tradicionālajā loģikā formulēti vai-

rāki tādi paņēmieni — t. s. induktīvās

metodes cēloņsakarības pētīšanai: vie-

nīgās līdzības metode, vienīgās atšķi-
rības metode, apvienotā līdzības un

atšķirības metode (divkāršās līdzības

metode), pavadošo pārmaiņu metode

un atlikuma metode. Ar I. kā pētīša-

nas metodi saprot parādību eksperi-
mentālās pētīšanas procesu, kurā vis-

pārīgos atzinumus dabū no atseviš-

ķiem uzvedinošiem faktiem. Reālajā
izziņā I. vienmēr ir vienota ar deduk-

ciju. Dialektiskais materiālisms ap-

lūko I. un dedukciju nevis kā univer-

sālas neatkarīgas metodes, bet gan kā

nešķirami saistītus īstenības dialek-

tiskās izziņas momentus, kas nosaka

viens otru; tāpēc dialektiskais materiā-

lisms uzstājas pret vienpusīgu vienas

vai otras metodes lomas pārspīlēšanu
(Induktīvā loģika).

Induktīvā definīcija — viens no

matemātisko un loģisko sistēmu ob-

jektu definīcijas paņēmieniem. I. d. ir

tāda, ka norāda a) sistēmas izejas
jeb elementāros objektus; b) kārtulas

vai operācijas, kas ļauj no esošajiem
sistēmas objektiem izveidot jaunus

objektus. Tādējādi definē naturālo

skaitli (aritmētikā), pareizi kon-

struētu, kā arī pierādāmu formulu (lo-

ģikas rēķinos) v. c. I. d. jābūt pil-
nīgai, t. i., tās līdzekļiem jādefinē
visi dotās sistēmas objekti un tikai

šie objekti.
Induktīvā loģika — tradicionālās

loģikas nodaļa, kas pētī loģiskos pro-
cesus slēdzienos no atsevišķā par vis-

pārīgo (Indukcija). Tradicionālā in-

duktīvisma pārstāvji, piem., Dž. Mills,

par I. 1. uzdevumu uzskatīja to pro-
cesu analīzi, kuros no atsevišķiem
empīriskiem faktiem iegūst vispārīgas
teorētiskas zināšanas. Loģikas vēsturē

pastāvēja arī cita koncepcija, kas 1.1.

priekšmetu ierobežoja ar uzdevumu

analizēt loģiskos kritērijus zinātnes

apgalvojumu pārbaudīšanai hipotētiski
deduktīvās metodes ietvaros; to 19. gs.

formulējis angļu loģiķis Vēvels, un tā

plaši izplatīta mūsd. zinātnes loģikā.
Tā pamatojas uz induktīvo metožu

nepietiekamību tādu zinātniski teorē-

tisku atzinumu iegūšanai, kuru raša-

nās gaitā vajag izdalīt jaunu domas

saturu un veidot jaunas zinātniskas

abstrakcijas. Sī koncepcija ir ierobe-

žota tāpēc, ka tā bez pamata atsakās

loģiski pētīt zinātnisku atziņu iegū-
šanas procesus vispār, t. i., atsakās

tās analizēt kā sabiedriski nepiecieša-

mas, no individuālās apziņas īpatnī-
bām neatkarīgas un izziņas procesu

objektīvā satura noteiktas. Mūsd. 1.1.

paplašina sava izlietojuma lauku un

aplūko ne tikai slēdzienus no atse-

višķā par vispārīgo, bet arī vispār
visas tās loģiskās attiecības, kad pār-
baudāmā atzinuma patiesumu nevar

droši noskaidrot, pamatojoties uz tām

zināšanām, kuru patiesums ir mums

zināms, bet var tikai konstatēt, vai

atzinums apstiprina šīs zināšanas, un,

ja apstiprina, tad kādā mērā. Viens

no mūsd. I. 1. centrālajiem jēdzieniem

ir jēdziens par apstiprinājuma pakāpi,
ko parasti interpretē kā hipotēzes
ticamību esošo empīrisko zināšanu ro-

bežās. Mūsd. I. 1. līdz ar to izmanto

varbūtību teorijas metodes un pārvēr-
šas par varbūtisko loģiku.

Informācija (lat. informatio —

izskaidrojums, iztirzājums) — a) kā-

das ziņas, kaut kādu datu, zināšanu

kopums; b) viens no kibernētikas pa-

matjēdzieniem. I. zinātniskais jēdziens

daudzējādā ziņā abstrahējas no ziņo-

jumu satura, akcentējot to kvantita-

tīvo aspektu; tā rodas I. daudzuma

jēdziens, ko nosaka kā lielumu, kas

proporcionāls tā notikuma varbūtības

pakāpei, par kuru ir runa ziņojumā.
Jo vairāk varbūtisks ir notikums, jo

mazāk I. sniedz ziņojums par tā

iestāšanos, un otrādi. I. zinātniska

jēdziena izstrādāšana atklāja jaunu

pasaules materiālās vienības aspektu,
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deva iespēju no viena viedokļa aplū-
kot daudzus procesus, kas agrāk likās

pilnīgi dažādi: ziņojumu pārraidīšanu

pa tehniskiem sakaru kanāliem, nervu

sistēmas funkcionēšanu, skaitļojamo
mašīnu darbu, dažādus vadīšanas pro-

cesus utt. Tas viss ir saistīts ar I.

pārraides, glabāšanas un pārstrādāša-

nas procesiem. I. jēdzienam te bija
tāda pati loma kā enerģijas jēdzie-
nam fizikā, kurš tāpat dod iespēju
no kopēja viedokļa aprakstīt visdažā-

dākos fizikālos procesus. I. jēdzienā

jāatšķir divi aspekti. Pirmkārt, I. ir

sistēmas organizācijas mērs. I. mate-

mātiskā izteiksme ir identiska ar

entropijas izteiksmi, ņemot entropiju
ar pretēju zīmi. Tāpat kā sistēmas

entropija izteic sistēmas neorganizētī-
bas pakāpi, tā I. dod tās organizāci-

jas mēru. Tā saprasta I. iekšēji pieder
pie sistēmas, procesa paša par sevi,

un to var nosaukt par strukturālo I.

No strukturālās I. jāatšķir relatīvā L,
kas vienmēr saistīta ar divu procesu

attiecību. I. teorija parasti nodarbojas
tieši ar relatīvo L, kas ir cieši sais-

tīta ar atspoguļošanu. Ja priekšmetā
notiek pārmaiņas, kas atspoguļo cita

priekšmeta iedarbību, tad var teikt, ka

pirmais priekšmets ietver sevī I. par

otro priekšmetu. Kibernētiskās sistē-

mās pārmaiņas vienā priekšmetā (B),
kuras izraisījusi cita priekšmeta (A)
iedarbība, ir ne tikai priekšmeta B

raksturojumi, bet kļūst arī par kiber-

nētiskās sistēmas funkcionēšanas fak-

toriem tieši kā tādi faktori, kas ietver

sevī I. par A. Relatīvā I. no poten-

ciālas, kāda tā ir pirmskibernētiskās
sistēmās (nedzīvās dabas sistēmās,
kas nav saistītas ar vadīšanu), te pār-
vēršas par aktuālo L, t. i., atspoguļo-
šana, kas ir pasīva sistēmās pirms
kibernētikas, kļūst par aktīvu atspogu-
ļošanu. No šā viedokļa cilvēka sma-

dzenes ir ārkārtīgi sarežģīta kibernē-

tiskā sistēma, kas saglabā un pār-
strādā no ārējās pasaules ieplūstošo
relatīvo aktuālo I. Smadzeņu spēja
atspoguļot un izzināt ārējo pasauli
parādās kā posms ar I. pārraidi un

pārstrādāšanu saistītu procesu attīs-

tībā. Tāpēc var teikt, ka mūsd. mā-

cībā par I. ir konkretizēta Ļeņina
tēze, ka visai matērijai piemīt atspo-
guļošanas īpašība, kas radnieciska sa-

jušanai.
Instinkts (lat. instinctus — uzmu-

dinājums) — psihiskās darbības for-

ma, izturēšanās tips. Plašā nozīmē I.

tiek pretstatīts apziņai. Instinktīvais

izturēšanās tips raksturīgs dzīvnie-

kiem; tā pamatā ir bioloģiskas eksis-

tences formas, kas izveidojušās, pie-
mērojoties videi. Turpretī apzinātā iz-

turēšanās izpaužas mērķtiecīgā dabas

pārveidošanā, ko izdara cilvēks, un

tās pamatā ir dabas likumsakarību

apzināšanās. Šaurākā nozīmē I. ir do-

tai dzīvnieku sugai raksturīga izturē-

šanās, kas nostiprinājusies bioloģis-
kās iedzimtības ceļā. Pēc I. Pavlova

mācības, I. ir beznosacījuma refleksu

virkne. Visspilgtāk I. izpaužas rela-

tīvi zemāk organizētiem dzīvniekiem

(kukaiņiem, zivīm, putniem). Evolūci-

jas gaitā iedzimto izturēšanās aktu

loma samazinās un arvien lielāku no-

zīmi iegūst komplicēta reflektoriska

darbība, kas balstās uz individuālo

pieredzi. I. ir arī cilvēkam. Taču cil-

vēka dzīvē tiem nav noteicošas nozī-

mes, jo cilvēkam raksturīgā darbība

veidojas un attīstās sabiedriski vēs-

turisko procesu ietekmē un to stimulē

galvenokārt nevis bioloģiski, bet so-

ciāli motīvi.

Instrumentālisms — amer. filozofa

Djūija un viņa piekritēju subjektīvi
ideālistiska mācība, pragmatisma pa-
veids. Pēc šā uzskata, atšķirības starp

subjektu un objektu, domām un fak-

tiem, psihisko un fizisko ir tikai

atšķirības «pieredzes» ietvaros, «situā-

cijas» elementi, «notikuma» aspekti.
Ar šādiem divnozīmīgiem terminiem,
kā arī norādījumiem uz pieredzes «so-

ciālo» raksturu tiek maskēts I. ideā-

listiskais raksturs. Pēc I. mācības, jē-

dzieni, zinātnes likumi un teorijas ir

tikai instrumenti (tā radies šās ideā-

lisma formas nosaukums), rīki,

«līdzekļi situācijas izprašanai», «darbī-

bas plāni». Atzīstot izziņu par būtisku

organisma funkciju, I. noliedz, ka iz-
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ziņai ir nozīme tieši ka spējai atspogu-
ļot objektīvo pasauli, un aplūko patie-

sību subjektīvistiski, kā kaut ko, kas

ir «attaisnots», «nodrošina panākumus

konkrētajā situācijā». Djūijs un viņa

piekritēji neatzīst sab-bas šķiru reali-

tāti un operē ar metafiziskām ab-

strakcijām: sab-ba, personība, valsts

«vispār». Instrumentālā «progresa teo-

rija» («meliorisms») uzskata, ka pro-

gress izpaužas nevis noteiktu sabied-

risku mērķu sasniegšanā, bet gan

pašā kustības procesā. Būtībā Djūija
«meliorisms» atdzīvina veco oportūnis-
tisko lozungu: «Kustība ir viss, gala-
mērķis — nekas.» I. galv. pārstāvji

(Djūijs, Huks, Caildss, Slēzingers)
aktīvi vēršas pret marksismu.

Intelektuālisms (lat. intellectualis—

garīgs) — ideālistiska filozofiska mā-

cība, kas pirmajā vietā izvirza izzi-

nāšanu ar intelekta palīdzību un me-

tafiziski nošķir to no jutekliskās iz-

ziņas un prakses. I. ir radniecisks

racionālismam. I. pārstāvji antīkajā

filozofijā ir tie, kas, noliegdami, ka

jutekliskā izziņa atsedz patiesību, par

vienīgo drošo uzskatīja intelektuālo

izziņu (eleāti, platoniķi). Jauno laiku

filozofijā I. vēršas pret sensuālisma

vienpusību, un to pārstāv Dekarts un

kartēzieši, daļēji arī spinozisms. Mūsd.

buržuāziskajā filozofijā I-u, kam ievē-

rojamā mērā piemīt agnosticisms,

pauž loģiskais pozitīvisms. Dialektis-

kais materiālisms atzīst jutekliskās
un intelektuālās izziņas vienību (Iz-
ziņa, Teorija un prakse).

Inteligibls (lat. intelligibilis — uz

saprātu attiecīgs) — filozofisks ter-

mins, apzīmē priekšmetu vai parādību,
kas aptverama tikai ar prātu vai in-

telektuālu intuīciju. Terminam «I.» no-

stāda pretstatā terminu «sensibls», kas

apzīmē priekšmetu, kurš uztverams ar

sajūtām. Jēdzienu «I.» plaši lietoja
sholasti un Kants.

Inteliģence (lat. intelligens — sa-

protošs, saprātīgs) — sociāla grupa,
kas sastāv no cilvēkiem, kuru "profe-

sija ir garīgais darbs. Pie viņiem pie-
der inženieri, tehniķi, ārsti, advokāti,

mākslinieki, skolotāji, zinātnes darbi-

nieki un liela daļa kalpotāju. I. ra-

dās jau vergturu un feodālajā sa-

biedrība, bet visaugstāko attīstības

līmeni formācijās pirms sociālisma

sasniedza kapitālisma periodā. I. ne-

kad nav bijusi un nevar būt īpaša
šķira, tāpēc ka rekrutējas no dažā-
dam šķirām un neieņem īpašu stāvokli

sabiedriskas ražošanas sistēmā. Kā so-

ciāls slānis tā nespēj ieturēt patstā-
vīgu politiku, tās darbību noteic to

šķiru intereses, kurām tā kalpo. Ka-
pitālistiskajā sab-bā daļa I. ir spiesta
apkalpot buržuāziju. Zinātnes un teh-
nikas progress palielina I. skaita ziņā
un ceļ tas nozīmi sab-bas dzīvē. Reizē
ar to kapitālisms arvien vairāk kavē
šo progresu, parāda savu naidīgumu
pret patiesu kultūru un nedod iespē-
jas I. radošo spēku attīstībai. Sī pret-
runa liek ievērojamai I. daļai pievērst
savus skatienus strādnieku šķirai, ku-
rai tā bieži vien ir tuva arī pēc sava

stāvokļa. Pēc sociālistiskās revolūci-
jas uzvaras strādnieku šķirai asi iz-
virzās problēma, kā izmantot veco I.

un izveidot jaunu I. Sociālisma ap-
stākļos vairs nav pretstata starp ga-
rīgo un fizisko darbu, to starpā pa-
liek tikai būtiska atšķirība, kas tiek

pārvarēta komunisma celtniecības

gaita. Vienlaikus norit strādnieku šķi-
ras, zemniecības un I. tuvināšanās

process. Zinātniski tehniskajai revolū-

cijai noritot sociālisma apstākļos, zi-

nātniski tehniskās I. pieauguma tempi
pārspēj visu citu sociālo grupu pie-

auguma tempus. Kopā ar strādnie-
kiem un zēmniekiem sociālistiskā I.

aktīvi piedalās komunistiskās sab-bas

radīšanā. «Reizē ar komunisma uz-

varu cilvēku darbībā ražošanā orga-
niski apvienosies garīgais un fiziskais

darbs. Inteliģence vairs nebūs īpašs
sociāls slānis, fiziskā darba darītāji
pēc sava kultūras un tehnisko zinā-

šanu līmeņa pacelsies līdz garīga
darba cilvēku līmenim» (PSKP Pro-

gramma) .
Interese (lat. interest — ir sva-

rīgi) — 1) objektīvi nozīmīgais, in-

divīdam, ģimenei, kolektīvam, šķirai,

nācijai, visai sab-bai vajadzīgais. Tam
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atbilstoši atšķiramas personiskās I.

un kopīgās I.: ģimenes, grupas, šķi-
ras, nācijas, sab-bas I. I. nav indivīda

apziņas un gribas produkts, — to iz-

raisa objektīvi sociālie apstākļi, kas

noteic cilvēku gribas un darbības vir-

zienu. Kopīgas I. vienmēr ir to cil-

vēku 1., no kuriem sastāv kāda so-

ciāla un vēsturiska kopība (šķira, nā-

cija), kolektīvs vai apvienība (poli-
tiska partija, arodbiedrība, kooperatī-

va apvienība v. tml.). Katra apvienība
rodas, organizējas, pamatojoties uz to,
ka indivīdi, kas iestājas šajā apvie-
nībā, to izdara pēc savas izvēles.

Turpretī piederība pie sociālas un vēs-

turiskas kopības (šķiras, nācijas) nav

cilvēku pašnoteikšanās rezultāts. Tās

priekšnoteikums ir kopīgās L, ko no-

teic katras šādas kopības sociālā daba

un tās eksistences nosacījumi. Kaut

gan objektīvi tās ir katra šās kopī-
bas locekļa 1., ne vienmēr visi to ap-
zinās. Tā, piem., proletariāta šķiras
I. ir objektīvi katra atsevišķa strād-

nieka 1., tomēr dažas strādnieku gru-

pas var svešas šķiras ideoloģijas
ietekmē zaudēt savu šķiras I. apziņu
un pat darboties pretēji tām. Tāpēc
nepieciešama marksistiski leņinisko

partiju cīņa par to, lai visi proletā-
rieši apzinātos savas šķiras I. Anta-

gonistiskās sab-bās vienmēr notiek

cīņa starp progresa un reakcijas spē-
kiem, tāpēc sabiedriskās I. tajās ne-

kad nevar būt vienveidīgas, t. i., vi-

siem šās sab-bas locekļiem vienādas.

Sociālisma apstākļos visas sociālās

grupas — strādniekus, zemniekus, in-

teliģenci — apvieno kopīgais komu-

nistiskais sabiedriskais ideāls, kuru

tās tiecas īstenot. Līdz ar to sociā-

lisma apstākļos sab-bas I. objektīvi

kļūst kopīgas visiem tās locekļiem.
Tas tomēr neatcel uzdevumu audzināt

cilvēkus tādā garā, lai viņi apzinātos

savas sabiedriskās I. (Personība un

sabiedrība); 2) psiholoģijā I. ir pozi-
tīva emocionāla attieksme pret ob-

jektu, uzmanības koncentrēšana uz to.

I. uz laiku zināmā situācijā rodas

attiecīgas darbības veikšanas procesā
un zūd, tikko šī darbība pabeigta.

Stabilas I. ir relatīvi pastāvīga per-
sonības iezīme un ir svarīgs nosacī-

jums cilvēka radošai attieksmei pret
savu darbību, veicina viņa redzesloka

un zināšanu paplašināšanos.
Intereses teorija — virziens mūsd.

buržuāziskajā aksioloģijā un ētikā, ra-

dies 20. gados naturālisma ietvaros

un tuvs pragmatismam. Tās piekri-

tēji — R. Perijs, D. Pārķers _(ASV),
F. Tenants (Anglija) v. c. — noteic

īstenības priekšmetu un parādību no-

zīmi cilvēkam (šo priekšmetu un pa-
rādību vērtību, arī morālo), pamato-
joties nevis uz objektīvo lomu, kāda

tiem ir sab-bā, bet gan uz cilvēka

subjektīvo attieksmi pret tiem, uz viņa
interesi. Pašu interesi viņi saprot tīri

psiholoģiski — kā cilvēku izjustu vē-

lēšanos, labvēlību, tieksmi, simpātiju,
mīlestību (vai arī otrādi — riebumu,
antipātiju, naidu). Būtībā tiek igno-
rēts tas, ka intereses ir sociāli nosa-

cītas, ka tās noteic cilvēka darbības

veids, vēsturiskās attīstības objektīvie
likumi. Rezultātā vērtību daba tiek

interpretēta subjektīvistiski. Tikumība

tiek saprasta buržuāziski liberālā

garā — kā privāto interešu saskaņo-
šanas un samierināšanas līdzeklis, la-

bais — kā tas, kas atbilst individuālo

interešu maksimālajai summai, bet

pienākums — utilitārisma garā: rīko-

jies tā, lai apmierinātu vislielāko dau-

dzumu sab-bā pastāvošo vēlmju un

tieksmju. Tādējādi tikumības vēsturis-

kais mērķis — interešu naidīguma
pārvarēšana, pārveidojot sab-bu un

apmierinot visas cilvēces pamatintere-
ses, — tiek pazemināts līdz kompro-
misa un oportūnisma politiskās pro-

grammas līmenim, tiek aizstāts ar uz-

devumu vājināt pretrunas, panākot

saskaņu starp konkurentiem.

Internacionālisms (proletāriskais,
sociālistiskais) (lat. inter — starp,
natio — tauta) — viens no strād-

nieku šķiras un šās šķiras partijas
ideoloģijas pamatprincipiem, kas iz-

teic dažādu zemju darbaļaužu starp-
tautisko solidaritāti cīņā pret kapitā-
lismu, par savu sociālo un nacionālo

atbrīvošanos, par sociālisma un ko-
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munisma uzcelšanu. L pamats ir pro-

letariāta šķiras interešu un tā cīņas

galamērķa kopība neatkarīgi no pro-

letariāta konkrēto pārstāvju valstis-

kās un nacionālās piederības. I. radās

starptautiskās komunistiskās kustības

rītausmā un sākumā izpaudās strād-

nieku parastajā apziņā kā internacio-

nālās solidaritātes sociālās jūtas un

lozungi. Teorētisko pamatojumu I. da-

būja pēc tam, kad radās zinātniskais

komunisms. «Komunistiskajā mani-

festā» v. c. Marksa un Engelsa dar-

bos parādīts, ka dažādu zemju strād-

nieku vienība cīņā pret kapitālu ir

objektīvi nepieciešama, formulētas I.

pamatidejas un pasludināts tā lozungs
«Visu zemju proletārieši, savienojie-
ties!». I. princips paredz dažādu zemju
darbaļaužu savstarpēju atbalstu un

sadarbību cīņā pret starptautisko bur-

žuāziju, internacionālo un nacionālo

interešu savienošanu, visu tautu tie-

sību vienlīdzības atzīšanu un nesamie-

rināmību ar jebkuru nacionālu apspie-
šanu. Tāpēc I. ir pretstats buržuā-

ziskajam nacionālismam, lielvalstiska-

jam šovinismam, kā arī rasisma un

koloniālisma ideoloģijai. I. ir kardi-

nāls pretstats arī kosmopolītismam,
kurš aiz neitralitātes maskas slēpj na-

cionālās un politiskās tiesību nevien-

līdzības, imperiālistiskās kundzības un

apspiestības attiecības. I. idejas pir-
moreiz vēsturē tika īstenotas sociā-

lisma celtniecības procesā Padomju
Savienībā, kur ir atrisināts nacionā-

lais jautājums, radīta līdztiesīgu tautu

daudznāciju valsts, starp nācijām iz-

veidojušās jauna tipa attiecības bez

šķiru un nāciju antagonismiem.
Uz šā pamata notiek proletāriskā I.

pāraugšana sociālistiskā 1.,
kas izpaužas tādējādi, ka paplašinās
I. sociālā bāze un tas pārvēršas par
visas sab-bas ideoloģiju. I. ir orga-
niski saistīts ar sociālistisko patrio-
tismu. Komunistisko un strādnieku

partiju starptautiskajā apspriedē
19G9. g. tika atzīmēts: «Marksisti-ļe-
ņinieši ir vienlaikus gan patrioti, gan

internacionālisti, viņi noraida gan na-

cionālo šaurību, gan nacionālo inte-

rešu noliegšanu vai nepietiekamu no-

vērtēšanu, gan ari tendenci uz hege-
monismu.» Kad izveidojās pasaules
sociālisma sistēma, uz. I. principiem
tika dibinātas sociālistisko valstu sav-

starpējās attiecības, kā arī sociālis-

tisko zemju tautu attiecības ar kapi-
tālisma zemju darbaļaudīm un ar tau-

tām, kas cīnās par savu nacionālo

atbrīvošanos.

Interpretācija un modelis — seman-

tiski jēdzieni, kam ir svarīga nozīme

kā metamatemātikā un metaloģikā, tā

arī zinātnē vispār. Ar I. plašā nozīmē

saprot vērtību pierakstīšanu rēķinu iz-

ejas izteiksmēm, tādēļ iegūst jēgu vi-

sas doto rēķinu pareizi konstruētās

izteiksmes (Nozīme un jēga, Vārds,

Loģiskā semantika). Interpretētie rē-

ķini tātad ir formalizēta valoda, ar

kuru formulē un pierāda dažādus iz-

teikumus, kam ir jēga. I. formālu de-

finīciju var dot, izmantojot M. jē-
dzienu. Pieņemsim, ka dota kaut kādu

rēķinu zināma izteikumu klase; ja aiz-

stāj visas konstantes, kas ietvertas

šajos izteikumos, ar attiecīgu tipu
mainīgajiem (Tipu teorija), tad dabū

propozicionālo funkciju klasi (Predi-
kāts). Jebkuru priekšmetu daudzumu,
kas pildīs katru šās klases propozi-
cionālo funkciju, sauc par aplūkotās
izteikumu klases un attiecīgo rēķinu
M. Ar rēķinu M. jēdziena palīdzību
dabū I. jēdzienu: par rēķinu I. sauc

izdalītu vai ar nolūku izveidotu M.
Ar I. jēdzienu savukārt nosaka lo-

ģisko un faktisko patiesību, analītis-

kos un sintētiskos spriedumus. Lo-

ģisko sistēmu modeļu teorija attīstīta

A. Tarska, R. Karnapa, Dž. Kemeni,
padomju matemātiķa A. Maļceva v. c.

darbos. Dabas zinātnēs terminu M.

lieto citādā nozīmē, kas parasti pa-
matota uz «modelējamo» un «mode-

lējošos» sistēmu izomorflsma un ho-

momorfisma jēdzieniem (Modelēšana).
Introjekcija (lat. intro — iekšā,

iectio — iemešana) — jēdziens, ko

ieviesa Avenāriuss, lai interpretētu un

kritizētu naturālistisko un vērojošo
(metafizisko) materiālismu, pret kuru

viņš izvirzīja «principiālās koordinā-
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cijas» teoriju. Pēc Avenāriusa uzskata,

I. ir specifiski garīga teļa — ideālā

nepieļaujama «ielikšana» indivīda ap-

ziņā, kas noved pie duālisma. Tomēr

dialektiskais materiālisms, atklājot
ideālā sabiedriski praktisko dabu un

nereducējot to tikai uz individuālās

apzinās stāvokļiem, aplūkojot to ka

materiālā atspoguļojumu, izvairās no

I. un duālisma. I. teorijas kritiku de-

vis Ļeņins «Materiālisma un empirio-

kriticismā».

Introspekcija (lat. intro — uz iekšu,

spectare — skatīties) — savu iekšējo

psihisko parādību vērošana, pašnovē-
rošana. I. saistīta_ ar cilvēka psihiskas

darbības augstākās formas attīstību —

ar apkārtējās īstenības apzināšanos,

ar savas iekšējo pārdzīvojumu pasau-

les izdalīšanu, ar iekšēja darbības

plāna izveidošanu. I-ai pieejams tikai

apzinātais. L rezultātus cilvēks var

izteikt vārdos, pavēstot par savam

domām un jūtām. Ideālistiskā psiho-

loģija uzskata I. par psihisko parā-

dību pētīšanas vienīgo vai. galveno

metodi, kas ļaujot tieši ielūkoties to

būtībā. Materiālistiskā psiholoģija uz-

skata, ka I. datu izziņas vērtība ne-

sniedzas tālāk par tiešo juteklisko iz-

ziņu un ka šo datu būtības pētīšanai

nepieciešamas stingri objektīvas me-

todes. Tādējādi zinātniskajā psiholo-

ģijā I. nav metode, bet viens no psi-

holoģiskās pētīšanas objektiem.

Intuīcija (lat. intueri — cieši ska-

tīties) — spēja tieši izzināt patiesību
bez iepriekšējiem loģiskiem slēdzie-

niem. Filozofijā pirms Marksa I. aplū-

kota kā īpaša izzināšanas forma. De-

karts, piem., uzskatīja, ka pierādījuma
deduktīvās formas pamata ir aksio-

mas, bet tās tiek izzinātas tīri intui-

tīvi, bez kāda pierādījuma. 1., pec

Dekarta, savienojumā ar deduktīvo

metodi ir pilnīgas drošības vispārējs

kritērijs. Lielu vietu I. ieņem Spinozas

filozofijā, kurš uzskatīja to par izzi-

ņas «trešo veidu», par visdrošāko

un vissvarīgāko izziņu, kas uztver

lietu būtību. Mūsd. buržuāziskajā filo-

zofijā un psiholoģijā I. tiek aplūkota
kā mistiska izziņas spēja, kas nav

savienojama ar loģiku un dzīves

praksi (Intuitivlsms). No daudzu

mūsd. buržuāziskās ētikas pārstāvju
viedokļa I. dod iespēju bez loģiskas
domāšanas, «pēc nojautas» novērtēt

cilvēku rīcību. Dialektiskais materiā-

lisms atzīst I. par tiešām zināšanām,

par dzīvu vērojumu tā dialektiskajā
sakarā ar pastarpinātām zināšanām

(Izziņa) un noraida visus mēģināju-
mus izskaidrot I. kā pāri prātam

esošu mistisku izziņas spēju. I. ne-

var uzskatīt par kaut kādu princi-

piālu novirzi no parastajiem patiesī-
bas izzināšanas ceļiem; tā ir to iz-

pausmes likumsakarīga forma, ko pa-

starpina loģiskā domāšana un prakse.
Spējā šķietami «pēkšņi» uzminēt pa-
tiesību īstenībā izpaužas iepriekš uz-

krātā pieredze un agrāk iegūtās zi-

nāšanas. I. psiholoģiskais mehānisms

vēl maz izpētīts, taču iegūtie ekspe-
rimentālie dati dod iespēju pieņemt,
ka tās pamatā ir indivīda spēja in-

formācijas mijiedarbībā, signālmij-
iedarbībā ar apkārtējo vidi atspogu-
ļot ne tikai tiešu (apzinātu), bet arī

blakus (neapzinātu) produktu. Tomēr
noteiktos apstākļos indivīdam rodas

iespēja apzināties šo (agrāk neap-
zināto) darbības rezultāta daļu. In-
tuitīvās izziņas rezultāti ar laiku

tiek ļoģiski pierādīti un pārbaudīti
praksē.

Intuicionistns
— virziens matemāti-

kas filozofiskajos pamatojumos (līdzās
loģiclsmam, formālismam un efekti-
vismam), radās 20. gs. sākumā sa-

karā ar polemiku par tās teorētiska-

jiem pamatiem (L. Brauers, G. Veils,
A. Geitings v. c). Saskaņā ar I.
eksakta matemātiska doma pamatojas
uz racionālu intuīciju, kas ietver,
pirmkārt, visu matemātikas objektu
intelektuālas konstruēšanas procesu,
otrkārt, atteikšanos izmantot aktuālās
bezgalības abstrakciju šajā procesā
un, _ treškārt, konstruējamo objektu
skaidru atšķiršanu un identificēšanu.
Saskaņa ar I. ar šādas intuīcijas pa-
līdzību tiek radīta visa matemātika,
tāpēc matemātikas objekti nepastāv
neatkarīgi no to intelektuālajām kon-
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strukcijām. Reizē ar to šīm konstruk-

cijām ir vajadzīga cita loģikas forma,

kas atšķiras no Aristoteļa loģikas, —

t. s. intuicionistiskā loģika, bez treša

izslēgtā likuma. Lai izvairītos no pa-

radoksiem, matemātisks pierādījums
jāpamato nevis uz loģisku stingrību,
bet gan uz intuitīvu acīmredzamību:

tas ir pareizs, ja intuitīvi saprotama
katra tā pakāpe, sākot ar pamatpremi-
sām un spriešanas kārtulām. Tādējādi
par loģikas likumu un kārtulu pielie-
tošanas iespēju pierādījumos galu
galā tāpat jāspriež intuīcijai. Tomēr
F. (atšķirībā no intuttlvisma) neno-

stāda intuīciju pretstatā loģikai. Tas

tikai atzīst, ka matemātika nevar pa-
matoties uz loģiku, un attīsta savu

uzskatu par loģiku kā matemātikas

daļu, aplūko loģikas teorēmas kā pa-
šas vispārīgākās matemātikas teorē-

mas.

Intuitīvisms — 1) filozofijā — ideā-

listisks virziens, kas ieguva lielu

ietekmi imperiālisma laikmeta buržuā-

ziskajā filozofijā. Racionālajai izziņai
I. nostāda pretstatā īstenības tiešu

«aptveršanu», kas dibināta uz intuī-

ciju, izprastu kā apziņas īpašu spēju,
kura nav reducējama uz juteklisko
pieredzi un diskursīvo, loģisko domā-

šanu. I. tieši saplūst ar misticismu.

I. pārstāvji ir Bergsons, Loskls v. c;

2) ētikā — viens no 20. gs. buržuā-

ziskās ētikas virzieniem, kas ievadīja
mūsd. formālismu ētikā. Sākumā bija
izplatīts Anglijā (D. Mūrs, H. Pri-

čards, D. Ross, C. Brouds, E. Kerits,
E. Jūings), kopš 50. gadiem — ASV

(B. Blenšards, E. Holls, .0. Džon-

sons). I. idejas ētika pirmoreiz formu-

lēja jau 17.—18. gs. neoplatoniķu
Kembridžas skola (R. Praiss, R. Ked-

vorts, S. Klārks) un pēc tam attīstīja
mūsd. buržuāziskie ētikas speciālisti.
I. pamattēze ētikā ir tā, ka pašiem

vispārīgākajiem morāles jēdzieniem
(labais un ļaunais) ir «unikāls» rak-

sturs, kas nav reducējams ne uz kā-

dām citām īpašībām, ka tie ir neap-
strīdami, neizskaidrojami, «paši par
sevi saprotami», izzināmi tīri intuitīvi
un pieņemami bez pierādījuma. Sīs

idejas izraisa intuitlvistos pārliecību,
ka normatīvā ētika nevar pamatot sa-

vus secinājumus uz citu zinātņu at-

ziņām, bet ir pilnīgi izolēta zinātnes

sfēra. Intuitīvisti turas pie uzskata,
ka galv. morāles priekšstatiem ir ne-

vēsturisks, absolūts raksturs, ka tie

nav saistīti ar cilvēku sab-bu, bet ir

universuma īpaša — «ārpus dabas

esoša» — «dimensija», šis viedoklis

objektīvi noder par pamatu uzskatam,
ka buržuāziskā morāle ir universāla

un nesatricināma.

Invariance — lielumu, vienādojumu,
likumu īpašība palikt nemainīgiem,

saglabāties noteiktās koordinātu un

laika transformācijās. Tā, piem., kus-

tības likumi klasiskajā mehānikā ir

invarianti attiecībā pret Galileja
telpiski laiciskajām transformācijām;
kustības likumi relativitātes teorijā —

attiecībā pret Lorenča transformāci-

jām; «elementāro» daļiņu teorijās —

attiecībā pret transformācijām, kurās

atspoguļojas telpas un laika diskrētā

daba. Pārejot no vecās teorijas uz

jauno, iepriekšējā I. īpašība vai nu

saglabājas, vai tiek vispārināta, bet

netiek atmesta. I. izriet no pasaules
materiālās vienotības, no fizikālo ob-

jektu un to īpašību principiālās homo-

genitātes.
Iņ un jan — senās ķīniešu filozo-

fijas pamatjēdzieni. Sākumā tos lie-

toja gaišā un tumšā, cietā un mīkstā,

vīrišķā un sievišķā principa apzīmē-
šanai dabā. Ķīn. filozofijai attīstoties,
jan un iņ arvien vairāk -sāka srmbo--

lizēt galējo, visnoteiktāko pretstatu —

gaismas un tumsas, dienas un nakts,

saules un mēness, debesu un zemes,

karstuma un aukstuma, pozitīvā un

negatīvā utt. mijiedarbību. Pilnīgi
abstraktu nozīmi iņ un jan ieguva
neokonfuciānisma spekulatīvajās shē-

mās, it īpaši mācībā par li — abso-

lūto likumu. Koncepcija par mijiedar-
bību starp polārajiem spēkiem iņ un

jan, kurus uzskata par kustības gal-
venajiem kosmiskajiem spēkiem, par
dabā notiekošās pastāvīgās mainīša-

nās pirmcēloni, ir ķīn. domātāju dia-

lektisko shēmu vairākuma galv. sa-
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turs. Mācība par iņ un jan spēku
duālismu ir ķīn. filozofijā sastopamo
dialektisko konstrukciju pastāvīgs ele-

ments. Priekšstatiem par iņ un jan

bija liela loma arī ķīn. medicīnas,

ķīmijas, mūzikas utt. teorētisko pa-
matu izveidošanā.

īpašība — priekšmeta puse, kas no-

saka tā atšķirību no citiem priekšme-
tiem vai līdzību ar tiem un izpaužas
mijiedarbībā ar šiem priekšmetiem
(piem., izplatība, elastība, krāsa, spēja
vadīt elektrību utt.). Katra ī. ir rela-

tīva. Salīdzinājumā ar koku dzelzs

ir cieta, salīdzinājumā ar dimantu tā

ir mīksta. Katrai atsevišķai lietai ir

neskaitāms daudzums 1., kuru vie-

nībā izpaužas tās kvalitāte (Kvalitāte
un kvantitāte). 1., kas piemīt visiem

priekšmetiem vai ir saistītas ar pašu
matērijas dabu, sauc par vispārējām
I. (Atribūti). I. ir specifiskas un vis-

pārīgas, galvenās un negalvenās, ne-

pieciešamas un nejaušas, būtiskas un

nebūtiskas, ārējas un iekšējas, savie-

nojamas un nesavienojamas, nošķira-
mas un nenošķiramas, dabiskas" un

mākslīgas utt. Dialektiskais materiā-

lisms apgalvo, ka visas lietu I. piemīt
pašām lietām, t. i., ka visas tās ir ob-
jektīvas. Priekšmeta atsevišķu I. pē-
tīšana ir pakāpe tā kvalitāšu izzinā-

šanā.

īpašums — vēsturiski nosacīta ma-

teriālo labumu piesavināšanās forma,
kurā izpaužas cilvēku attiecības sa-

biedriskās ražošanas procesā. Vienā

vai otra I. forma izpaužas šķiru, gru-

pu attiecības pret ražošanas līdzek-

ļiem. I. formu attīstību nosaka ražo-

šanas spēku attīstība. Ražošanas veidu

maiņa izraisa I. formu maiņu. Vienas

formas atšķirību no otras nosaka sab-

bas ekonomiskā brieduma līmenis,

veids, kādā darbaspēks tiek savienots

ar ražošanas līdzekļiem. Reizē ar to

dažādas ī. formas ir darba dalīšanas

attīstības pakāpes. Sab-bas vēsturē ir

bijušas divas galv. I. formas — sa-

biedriskais un privātais ī. Pirmatnē-

jās kopienas iekārtai un sociālismam

raksturīgs sabiedriskais I. Privātīpa-
šums, kas rodas līdz ar maiņas at-

tīstību, dominē verdzības lekārtā, feo-
dālismā un kapitālismā. Ar privāt-

īpašumu saistīta sab-bas dalīšanās

šķirās, šķiru un nacionālā antagonis-

ma rašanās. Valdošā L forma nosaka

noteiktas šķiras kundzību. Privātīpa-
šuma iznīcināšana, sab-bas organizē-
šana uz sabiedriskā sociālistiskā ī.

pamata likvidē antagonismus un no-

ved pie škirisko atšķirību izzušanas.

Ipolits Zans (dz. 1907) — fr. filo-

zofs eksistenciālists. Galv. darbi vel-

tīti Hēgelim. Apgalvodams, ka Hēgeļa
filozofijai mūsu dienās ir tāda pati
nozīme, kāda Aristoteļa filozofijai
bija viduslaikos, L galv. filozofijas
virzienus uzskata par Hēgeļa sistēmas

atsevišķo daļu turpinājumu. No I. vie-

dokļa Hēgeļa mācībai — «dzīves onto-

loģijai» — jākļūst par pamatu cil-

vēka eksistēšanas izzināšanai. Tādē-

jādi viņš Hēgeli pārvērš par eksisten-

ciālistu. Pamatojoties uz savas apla-
mās koncepcijas, I. Marksu iztēlo kā

hēgelieti un marksismā mēģina atrast

ideālisma elementus.

Iracionālisms (lat. irrationalis —

nesaprātīgs) — 1. Filozofiska mācība,
kas atzīst prāta un domāšanas izzi-

ņas iespēju ierobežotību un par izzi-

ņas galv. veidu uzskata intuīciju, jū-

tas, instinktu v. tml. I. pauž uzskatu,
ka īstenība ir haotiska, bez kādas

likumsakarības, pakļauta nejaušības
rotaļai, aklai gribai. Iracionālistiskas

mācības parasti rodas sab-bas attīstī-

bas pārejas laikmetos un parasti tiek

izvirzītas nevis kā loģiskas un har-

moniskas sistēmas, bet gan kā atse-

višķas idejas vai noskaņas, kas for-
mulētas aforismos. Tā, piemēram, I.

uzplauka 19. gs. beigās un 20. gs.
sākumā, periodā, kad kapitālisms pār-
vērtās par imperiālismu, kad sabruka

buržuāziskie liberāli reformistiskie

ideāli, cerības «uzlabot» kapitālismu,

to «racionalizējot» un izmantojot šajā

nolūkā dabzinātniskās un tehniskās

zināšanas. Sajā periodā radās vairā-

kas iracionālistiskas mācības un vis-

pirms «dzīves filozofija». Vēlāk, 20. gs.
30. gados, izvirzījās cits I. paveids —

eksistenciālisms. Iracionālistiski mo-
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tīvi skaidri izpaudās arī freidismā.
Visumā I. kā antizinātnisks virziens

bija labvēlīga augsne reakcionārajām
fašistiskajām teorijām, kas noraidīja
zinātnisko domu, lai izceltu vadoņa,
«fīrera» pravietojumus, «asins un ra-

ses» balsi. Vienā vai otrā veidā I. ir

plaši izplatīts mūsd. buržuāziskajā
filozofijā, socioloģijā un psiholoģijā.
2. Ētikā — metodoloģisks tikumības

izskaidrošanas princips, kas rakstu-

rīgs daudzām buržuāziskām morāles

teorijām; pašlaik tas apvieno vairākas

skolas (eksistenciālismu, neoprotes-

tantlsmu, «humānistisko» ētiku, paš-
realizācijas ētiku v. c.) īpašā I. vir-

zienā ētikā, kurš pastāv līdzās ētis-

kajam formālismam un naturālismam.

I-am ētikā ir raksturīgs apgalvojums,
ka katra morālā situācija un katra

indivīda stāvoklis ir savdabīgi. Pa-

matojoties uz to, secina, ka nav iespē-

jams formulēt vispārīgus morāles

principus un vēl jo mazāk iespējams
tos pamatot ar racionālas domāšanas

un zinātnes palīdzību, jo racionālā

domāšana un zinātne neesot lieto-

jama morāles sfērā, tāpēc ka uztverot

daudzveidībā tikai abstrakti vispārīgo.
Sab-bā pastāvošo morāli, kurai ir

mērķtiecīgs raksturs un kura apmie-
rina zināmas praktiskas vajadzības,
iracionālisti pasludina par «neīstu».

Turpretī «īstā» tikumība, tāpat kā cil-

vēka esamība visumā, saskaņā ar viņu
viedokli nepakļaujas nekādām definī-

cijām un vispārinājumiem un atrodas

ārpus dabas un sab-bas likumiem;

tajā cilvēks apliecina sevi kā absolūti

brīvu būtni pretēji objektīvās atkarī-

bas valstībai. Šo morāli pasludina

par «radošu», par pamatotu uz per-
sonisku ieceri (vai uz nenoteicamās

dieva gribas personisku interpretā-
ciju), un uzskata vienīgi par katra

cilvēka individuālās atbildības lietu.

Tādējādi I. ētikā nonāk pie morāles

galēji relatīvistiskas un voluntāristis-

kas izpratnes, noliedz jebkādu objek-
tīvu cilvēka pieņemtās tikumiskās po-
zīcijas nozīmi. Kaut gan atsevišķi I.

virzieni ētikā kritizē buržuāziskās mo-

rāles apoloģētismu, dogmatismu un

utilitārismu, tomēr vienlaikus tie —

neatkarīgi no to pārstāvju gribas —

veicina personības dezorientāciju divu

pasaules uzskatu cīņas apstākļos.
Iracionāls — ar prātu, domāšanu

neaptverams, loģiskos jēdzienos neiz-

teicams. Terminu «I.» lieto tādu filo-

zofisku virzienu raksturojumam, kuri

noliedz prāta lomu izziņā.
Islams jeb musulmanisms, muha-

medānisms (arābu islam — padevī-

ba) — viena no t. s. pasaules reliģi-
jām, izplatīta galvenokārt Tuvo un

Vidējo Austrumu zemēs, Ziemeļāfrikā,

Dienvidaustrumāzijā; Padomju Savie-

nībā — ticīgo vidū Vidusāzijas, Zie-

meļkaukāza un Aizkaukāza republikās,
kā arī Tatārijas un Baškīrijas APSR.
I. radās Rietumarābijā 7. gs., kad

arābu tautas no pirmatnējās kopienas
iekārtas pārgāja uz šķiru sab-bu, ap-

vienojās feodāli teokrātiskā valstī —

Arābu kalifātā. I. bija šo procesu
ideoloģisks atspoguļojums. I. ticības

mācība, kas izklāstīta musulmaņu
«svētajā» grāmatā korānā, izveidota

no pirmatnējo reliģiju, kā arī jūdais-
ma, kristietības un zoroastrlsma ele-

mentiem. Tās pamatā ir dogma par
visvareno dievu (allahu). Galvenais

musulmanismā ir mācība par dievišķo

predestināciju. Pēc korāna mācības,
allahs iepriekš izlēmis katra cilvēka

likteni. Korānā izteikta doma, ka cil-

vēki ir bezspēcīgi dieva priekšā un

tāpēc ticīgajiem vajag būt pacietīgiem,
verdziski padevīgiem allaham un tā

praviešiem zemes virsū. Par to apso-

līta svētlaime viņpasaulē. Raksturīga
I. iezīme ir naids pret «neticīgajiem»
(gjauriem), t. i., pret cilvēkiem, kas

nav musulmaņi, mācība, ka sieviete ir

nepilnvērtīga būtne, un likumīga
daudzsievība. I. attaisno sociālo ne-

vienlīdzību, liek cilvēkiem veltīgi gai-
dīt pēcnāves laimi. Mūsd. I-ā parādās
modernistiskas tendences, kurās izpau-
žas daudzām mūsd. reliģijām kopējā
tendence pielāgoties jaunajiem apstāk-

ļiem. Tās izpaužas zinātniskā un re-

liģiskā pasaules uzskata «savienoja-
mības» sludināšanā, tieksmē atbrīvot

I. no visarhaiskākajiem rituāliem. Aiz-
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robežu zemēs Austrumos atsevišķi
musulmaņu ideologi, ņemdami vērā

masu tieksmi pēc sociālām pārmai-

ņām, cenšas pierādīt, ka tieši I. vis-

pilnīgāk izteicot sociālistiskās idejas.
Tomēr revolucionārās cīņas gaitā mu-

sulmaņu darbaļaudis arvien vairāk

apzinās, ka reliģiskie principi nav sa-

vienojami ar sab-bas sociālās pārvei-
došanas uzdevumiem. Reizē ar to

reakcionārās aprindas izmanto 1., lai

propagandētu antikomunismu. Musul-

manisma paliekas, kas saglabājušās
sociālistiskajā sab-bā, aptumšo ticīgo
cilvēku apziņu un mazina viņu akti-

vitāti komunisma celšanā.

īstenība — tas, kas reāli pastāv un

attīstās, kas ietver sevī savu būtību

un likumsakarību, kā arī savas dar-

bības un attīstības rezultātus. Tāda I.

ir objektīva realitāte visā tās konkrē-

tībā. Sajā ziņā I. atšķiras ne tikai

no visa šķietamā, izdomātā un fan-

tastiskā, bet arī no visa tikai loģiskā
(domātā), kaut arī tas būtu pilnīgi
pareizs, kā arī no visa tikai iespē-

jamā, varbūtiskā, bet pagaidām vēl

neeksistējošā (sal. Esamība, Realitāte,

Būtība, Eksistence, lespējamība un

īstenība).
Izomorfisms un homomorfisms (gr.

isos — vienāds, homoios — līdzīgs,
morphē — forma) — jēdzieni, kas

raksturo objektu struktūras atbilstību.

Divas sistēmas, kas tiek aplūkotas,

abstrahējoties no to sastāvelementu

dabas, ir savstarpēji izomorfas, ja
katram pirmās sistēmas elementam

atbilst tikai viens otrās sistēmas ele-

ments un katrai operācijai (sakaram)
vienā sistēmā atbilst operācija (sa-
kars) otrā, un otrādi. Tādu savstar-

pēji viennozīmīgu atbilstību sauc par
I. Pilnīgs I. var pastāvēt tikai starp
abstraktiem, idealizētiem objektiem,
piem., atbilstība starp ģeometrisku
figūru un tās analītisko izteiksmi —

formulu. I. attiecas nevis uz visām,
bet tikai uz dažām izziņas aktā fiksē-
tām salīdzināmo objektu īpašībām un

attiecībām; citas šo objektu attiecības

un īpašības var būt atšķirīgas. I. vis-

pārinājums ir H. jēdziens, kas apzīmē

atbilstību, kura ir viennozīmīga tikai

uz vienu pusi. Tāpēc oriģināla homo-

morfs attēls ir tā struktūras nepilnīgs,
tuvināts atspoguļojums. Tāda, piem.,
ir attiecība starp karti un apvidu,

starp ieskaņojumu skaņu platē un tā

oriģinālu — akustiskajām gaisa svār-

stībām. I. un H. jēdzienus plaši lieto

matemātiskajā loģikā un kibernētikā,

fizikā, ķīmijā v. c. zinātnes nozarēs.

Izziņas teorijā šos jēdzienus sekmīgi
lieto, analizējot līdzību (atbilstību)
starp attēlu un priekšmetu, teoriju un

objektu, analizējot informācijas pār-
veidošanu. I. un H. ir cieši saistīti

ar jēdzieniem «modelis» (Modelēša-
na), «signāls», «attēls» (Atspoguļo-
šana, Ideālais). Tā kā paņēmiens
aplūkot objektus kā noteiktā veidā

organizētas sistēmas ir kļuvis vis-

pārzinātnisks, tad struktūras, 1., H.,
līdzības v. c. atbilstības veidu jē-
dzieni arī kļuvuši vispārzinātniski, un

tiem ir svarīga gnozeoloģiska no-

zīme.

Izplatība — viens no telpas pamat-

raksturojumiem, kas izteic tās apmē-
rus. Ar jēdzienu «I.» apzīmē noteikta

i*ietu un parādību sakara tipa relatī-

vas stabilitātes un pastāvības mo-

mentu. Tieši šī stabilitāte dod iespēju
salīdzināt ķermeņu apmērus. Metafi-

ziskais materiālisms, nošķirot telpu

no kustībā esošās matērijas, aplūkoja
to kā tīru I. Tā, piem., senie atomisti,
atzīdami, ka pastāv tukšums kā ato-

mu kustības nepieciešams nosacījums,

piedēvēja telpai tikai I. īpašību. Jauno

laiku filozofijā uzskatu par telpu kā

tīru I. visspilgtāk izteicis Dekarts.

Kritizējot Dekarta aizstāvēto telpas
koncepciju, Lelbnlcs pareizi norādīja,
ka no I. var gūt secinājumu tikai par

telpas ģeometriskajām īpašībām. I-ai

sevis izskaidrošanai ir vajadzīgs ķer-

menis, bez kura I. ir tukša abstrak-

cija. Vēl tālāk telpas un I. metafizisko

identificēšanu kritizēja Tolands, kurš

uzsvēra, ka priekšstats par telpu kā

tukšumu un tīru I. izriet no tā, ka

matēriju raksturo tikai ar 1., no ap-
lamā priekšstata, it kā matērijai ne-

būtu iekšējas aktivitātes. Matemātikā
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skaidrs priekšstats par telpas ģeomet-
risko īpašību, piem., tās I-as un for-

mas atšķirību no telpas fiziskajām
īpašībām' tika iegūts tikai pec ne-

eiklida ģeometriju atklāšanas. Viens

no pirmajiem domu par šādas atšķirī-
bas nepieciešamību izteicis vācu ma-

temātiķis Grasmanis (1844). Tālāk šī

ideja ' tika izstrādāta Lobačevska,
M. Paša, D. Peano un Hilberta dar-

bos. Dialektiskais materiālisms, defi-

nējot telpu kā matērijas eksistences

formu, līdz ar to apgalvo, ka ķer-

meņu telpiskās īpašības, arī to 1., ir

atkarīgas no kustībā esošās matērijas

īpašībām.
Izskaidrošana —

zinātniskās pētīša-

nas svarīgākā funkcija (un attiecīgi

tā pētīšanas stadija, kurā šī funkcija
tiek pildīta), kas pastāv pētījamā ob-

jekta būtības atsegšanā. Pētītāja reā-

lajā praksē I. notiek tādējādi, ka tiek

parādīts, ka izskaidrojamais objekts
pakļaujas noteiktam likumam (liku-

miem). I. var būt atributīva, substan-

cionāla, ģenētiska (arī kauzāla), kon-

traģenētiska (arī funkcionāla), struk-

turāla utt. Atkarībā no sava mehā-

nisma I. var būt 1., kuras pamatā ir

pašai tai piemītošs likums, vai arī I.

ar modelēšanas palīdzību. I. ir cieši

saistīta ar aprakstīšanu, parasti bal-

stās uz to un savukārt noder par
pamatu zinātniskajam paredzējumam.

Izteikums — mūsd. formālajā lo-

ģikā kādas noteiktas valodas teikums,
ko aplūko, novērtējot tā patiesumu
(patiess, aplams) vai modalitāti (var-

būtējs, iespējams, neiespējams, nepie-
ciešams v. c). I-u, kas satur citus

1., sauc par saliktu; pretējā gadīju-
mā

— par vienkāršu. Katrs I. izsaka

kādu domu, kas ir tā saturs un sau-

cas par I. jēgu. I. patiesuma novēr-

tējumu sauc par tā patiesuma vērtību.

Objektu, uz kuru attiecas 1., sauc par
I. priekšmetu. Līdzās terminam «I.»

dažkārt lieto arī terminus «teikums»

un «spriedums».
Izteikumu rēķini (propozicionālie

rēķini) — loģiska sistēma (Rēķini),
kas formalizē spriedumus, kuri balstās

uz patiesuma attiecībām starp iztei-

kumiem, ko apskata, abstrahējoties no

to iekšējās subjektīvi predikatīvās
struktūras. Klasiskie I. r. ir nepret-

runīgi, tiem piemīt pilnīgums (Aksto-
mātiskās teorijas pilnīgums). Par ne-

klasiskajiem I. r. sk. Konstruktīvā

loģika, Daudzvērtīgā loģika.
Iztēle — cilvēka spēja veidot ap-

ziņā jaunus jutekliskus vai domu tē-

lus, pārveidojot no īstenības gūtos
iespaidus. I. rodas cilvēka darba pro-
cesā, kas bez I. nebūtu mērķtiecīgs
un auglīgs. Psiholoģijā I-i klasificē

pēc tās patvaļīguma pakāpes (patva-

ļīgā un nepatvaļīgā L), aktivitātes

(reproduktīvā jeb atveidojošā un ra-

došā I.), tēlu vispārinātības (konkrētā

un abstraktā I.) un radošās darbības

veida (zinātniskā, izgudrotāju, māk-

slinieciskā, reliģiskā I. v. tml.). Pēc

Ļeņina vārdiem, «visvienkāršākajā vis-

pārinājumā, viselementārākajā vispā-

rīgā idejā («galds»_ vispār) ir zi-

nāms gabaliņš fantāzijas» (38. sēj.,
350. lpp.). Zinātniskā I. palīdz izzināt

pasauli, radot hipotēzes, modeļveida

priekšstatus, eksperimentu idejas.
Liela ir arī I. loma mākslinieciskās

jaunrades procesā. Te I. nav tikai

vispārināšanas līdzeklis, bet arī spēks,
kas rada estētiski nozīmīgus mākslas

tēlus, kuros iemiesojas īstenības māk-

slinieciskais atspoguļojums. Atšķirībā

no «dīkdienīgās fantāzijas» sapņiem
(Beļinskis), kas cilvēku aizved pro-
jām no realitātes, I. ir saistīta ar

sab-bas vajadzībām un ir «ļoti vēr-

tīga īpašība» (Ļeņins), kas palīdz iz-

zināt un pārveidot dzīvi.

Izziņa ' — sabiedriskās attīstības

likumu nosacīts un ar praksi nešķi-
rami saistīts process, kurā cilvēka do-

māšana atspoguļo un atveido īste-

nību. I. mērķis ir objektīvās patiesī-
bas sasniegšana. I. procesā cilvēki

iegūst zināšanas, jēdzienus par reā-

lām parādībām, izprot apkārt esošo

pasauli. Cilvēki šīs zināšanas izmanto

savā praktiskajā darbībā, lai pārvei-
dotu pasauli, lai pakļautu dabu cil-

vēku vajadzībām. Dabas un sab-bas

izzināšana un praktiska pārveidošana
ir vienotā vēsturiskā procesa divas
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puses, kas savstarpēji nosaka viena

otru un savstarpēji iekļaujas viena

otrā. Pati I. ir nepieciešams moments

sab-bas praktiskajā darbībā, jo šo

darbību realizē cilvēki, pamatojoties
uz to, ka viņi izzina lietu un priekš-
metu īpašības un funkcijas. No otras

puses, sabiedriskā ražošana, prakse

parādās kā paša I. procesa nepiecie-
šams moments. Tikai prakses ietver-

šana izziņas teorijā pārvērta to par

īstu zinātni, kas atklāj objektīvos
likumus, pēc kuriem rodas un veidojas
zināšanas par materiālo pasauli. I.

sākumā ir aktīva praktiska iedarbība

uz dabu, dabas vielas praktiska pār-
strādāšana, lietu dažādo īpašību iz-

mantošana ražošanā. Viena vai otra

ražošanas, praktiskās darbības iemaņa
vienlaikus ir arī paša objekta īpašību
atveidošana vispārīgā formā. Tā, pie-

mēram, akmens, metāla utt. apstrādā-
šanas procesos atspoguļojās un tika

fiksētas šo objektu fundamentālās

īpašības. Tāpēc akmens vai metāls

cilvēkam nebija vienkārši ārēju, jutek-
liski uztveramu īpašību (ciets, spožs
v. tml.) kombinācija. Vērojot objektu,
cilvēks it kā «pielaiko» tam vēstures

gaitā izveidojušās objekta pārstrādā-
šanas un izmantošanas iemaņas, un

tādējādi šis objekts cilvēkam kļūst
arī par viņa darbības mērķi. Juteklis-

kais attēls uzrāda praktiskās darbības

iemaņu atspoguļotā objektīvi vispā-
rīgā pazīmes. Šajā nozīmē Markss

rakstīja, ka «...sajūtas tieši savā

praksē k|uvušas par teorētiķiem» («No
agrīnajiem darbiem», 592. lpp.), un

īpaši pasvītroja, ka «piecu ārējo sa-

jūtu izveidošanās ir visas līdzšinējās
pasaules vēstures darbs» (turpat,
594. lpp.). Objektu dzīvais vērojums
tādējādi ir jutekliski praktiskās dar-

bības moments. Dzīvais vērojums rea-

lizējas tādās formās kā sajūta, uz-

tvere, priekšstats, faktu pētīšana,
parādību novērošana utt. Sajūtas

iepazīstina cilvēku ar lietu ārējām
īpašībām. Atšķirot siltu, aukstu, krā-

sas, smaržas, cietu, mīkstu utt., cil-

vēks pareizi orientējas lietu pasaulē,
atšķir lietas citu no citas un uztver

dažādu informāciju par pārmaiņām

apkārtējā vidē. Priekšmetu attēlu uz-

tveršana un saglabāšana priekšstatā
dod iespēju brīvi operēt ar priekšme-
tiem, izprast sakaru starp priekšmeta

ārējo izskatu un tā funkcijām. Lietu

īpašības un funkcijas, to objektīvā
nozīme praksē, fiksējoties cilvēku va-

lodā, piešķir nozīmi un jēgu vārdiem,

ar kuru palīdzību cilvēka domāšana

rada noteiktus jēdzienus par lietām,
to īpašībām un izpausmēm. Taču šajā
stadijā I. nepaceļas pāri vispārīgiem
priekšstatiem par lietu praktisko no-

derību. Priekšmetiskās darbības veidu

tālākā vēsturiskā attīstība, notiekot

darba dalīšanai, noved pie specifiski
teorētiskas darbības izveidošanās

(Teorija un prakse). Domāšanas lo-

ģiskā darbība realizējas daudzējādās
formās: jēdzienos, spriedumos, slēdzie-

nos, indukcijā un dedukcijā, analizē

un sintēzē, hipotēžu un teoriju izvei-

došanā utt. Liela loma I-ā ir arī iz-

tēlei, radošai fantāzijai un intuīcijai,
kas dod iespēju pēc dažiem pieredzes
datiem izveidot plašus vispārinošus
priekšstatus par lietu dabu. Tikai tad,
kad sabiedriskās ražošanas prakse ap-

stiprina ideju, zināšanu un teoriju sa-

krišanu ar īstenību, tikai tad var teikt,
ka tās ir patiesas. V. I. Ļeņins rak-

stīja: «No dzīvā vērojuma uz ab-

strakto domāšanu un no tās uz

praksi — tāds ir patiesības izziņas,
objektīvās realitātes izziņas dialektis-

kais ceļš.» (38. sēj., 153. lpp.) Zināt-

nes patiesības tiek galīgi pārbaudītas
praksē nevis kādā vienā izolētā, spe-
ciāli izdarītā eksperimentā (izmēģi-

nājumā). Visa materiālā sabiedriskā

ražošana, visa sab-bas esamība visā

sab-bas vēstures gaitā precizē, padzi-

ļina un pārbauda zināšanas. Būdama

tik noteikta, ka dod iespēju atšķirt
objektīvu patiesību no maldīšanās, ka

var apstiprināt mūsu zināšanu patie-
sumu, prakse reizē ar to pati ir attīs-

tībā esošs process, kuru katrā tā

posmā ierobežo ražošanas iespējas, tās

tehniskais līmenis utt. Tas nozīmē, ka

arī prakse ir relatīva un ka tāpēc tās

attīstība neļauj patiesībai pārvērsties
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par dogmu, par nemainīgu absolūtu

(Absolūtā un relatīvā patiesība).
Sab-bas revolucionāra pārveidošana
un komunisma praktiska celtniecība ir

iespējama, tikai patiesi izzinot sab-bas

un dabas objektīvos likumus.

Izziņas priekšmets — pieredzē fik-

sētas un cilvēka praktiskās darbības

procesā ietvertas objektu puses, īpašī-
bas un attiecības, kas tiek pētītas ar

noteiktu mērķi noteiktos apstākļos un

nosacījumos. Atkarībā no izziņas at-

tīstības līmeņa iespējams pētīt arī tās

parādības, kuru būtība jau zināmā

mērā izzināta. Tādā gadījumā tiek iz-

zinātas objekta galvenās un vispārī-
gākās likumsakarības, dziļāk atklāta

objekta būtība, un izziņa iet no pir-
mās pakāpes būtības uz otrās pakā-

pes būtību utt. Turklāt, zināšanām

par objektu attīstoties, atklājas jau-
nas objekta_ puses, kuras kļūst par
I. p. Dažādām zinātnēm par vienu un

to pašu objektu ir dažādi I. p. (piem.,
anatomija pētī organisma uzbūvi,

fizioloģija — tā orgānu funkcijas, me-

dicīna — slimības utt.). I. p. ir ob-

jektīvs tajā nozīmē, ka tas pieder pie

izziņas objekta, tā saturs ir neatka-

rīgs no cilvēka un cilvēces. Cilvēka

I. p. izvēle katrā atsevišķā gadījumā
šķietami var būt patvaļīga un subjek-
tīva, taču gala iznākumā to noteic

sabiedriskās prakses vajadzības un at-

tīstības līmenis. I. p. var būt dots vai

arī nedots tieši sajūtās. Ja tas nav

tieši dots, to pētī, pētījot tā izpaus-

mes. Savā veselumā un pašattīstībā
priekšmets tiek izzināts, domai virzo-

ties no abstraktā uz konkrēto (Ab-
straktais un konkrētais). I. p. var būt

pats izziņas process.
Izziņas teorija — filozofijas daļa,

kas pētī subjekta un objekta savstar-

pējās attiecības izziņas procesā, zinā-

šanu attieksmi pret īstenību, iespējas,
kādas ir cilvēkam, izzinot pasauli
(Izziņa), zināšanu patiesuma un tica-

mības kritērijus. I. t. pētī būtību, kāda

ir cilvēka izzinošajai attieksmei pret
pasauli, šās attieksmes galv. nosacī-

jumus un vispārīgos pamatus. Būda-

ma filozofiska mācība par izziņu, jeb-

kura I. t. nenovēršami balstās uz filo-
zofijas pamatjautājuma atrisinājumu.
Tāpēc visi I. t. varianti vispirmām
kārtām iedalāmi materiālistiskos un

ideālistiskos. Kaut gan I. t. ir samērā

patstāvīga filozofijas daļa, izziņas
teorijas priekšstati aizvien saistīti ar

citiem filozofiskiem priekšstatiem

(piem., par esamības dabu), ētiskiem

un estētiskiem uzskatiem. Pat tiem

I. t. virzieniem, kuri uz šo teoriju
reducē visu filozofiju, noliedzot jeb-
kuru ontoloģiju vispār, nav pamatā
kādi noteikti uzskati par esamības

dabu. Materiālistiskā dialektika, «kas

pētī tiklab ārējās pasaules, kā arī cil-

vēka domāšanas vispārīgos kustības

likumus» (K. Markss, F. Engelss,
Darbu izlase, 2. sēj., 363. lpp.), ir

filozofijas mācība par izziņu, marksis-

ma loģika un izziņas teorija; materiā-

listiskās dialektikas likumi un katego-

rijas, kas atspoguļo objektīvās pa-
saules attīstības vispārīgās likumsaka-

rības vienlaikus ir vispārīgas izzinošās

domāšanas formas. Tāpēc marksisma

I. t. atšķirībā no agrākās gnozeolo-

ģijas ir ne vien mācība par specifis-

kajām izziņas likumsakarībām, bet arī

pasaules izzināšanas vēstures kopre-

zultāts, summa (Ļeņins). Tas nozīmē,

ka marksisma-ļeņinisma filozofijā spe-
cifiski gnozeoloģiskā tematika — at-

tieksme starp apziņu un matēriju,
ideālo un materiālo, juteklisko un lo-

ģisko, zināšanu ticamības kritēriji, at-

spoguļošanas problēmas utt. — tiek

pētīta uz materiālistiskās dialektikas

metodes pamata un nesaraujamā sa-

karā ar vēsturiskā materiālisma mā-

cību. Sī mācība, balstoties uz cilvēka

priekšmetiski praktiskās pārveidojošās
darbības analīzi, ļauj atsegt būtību,
kāda ir viņa izzinošajai attieksmei

pret pasauli. I. t. vēsture būtībā sā-

kas ar filozofisko jautājumu par to,
kas ir zināšanas (Platona dialogs
«Teetets»), kaut gan pats termins

«I. t.» parādās daudz vēlāk. Filozo-

fijas vēsturē I. t. problemātikai aiz-

vien bijusi būtiska loma, dažkārt tā

pat ieņem centrālo vietu. Vairākiem

buržuāziskās filozofijas virzieniem ir
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raksturīga filozofijas reducēšana uz

I. t. (kantisms, mahisms). Tas ap-
stāklis, ka izziņas pētīšanā strauji at-

tīstījušās speciālas zinātniskas meto-

des (Matemātiskā loģika, Semiotika,

Informācijas teorija, Psiholoģija utt.),

var, kā spriež daži pozitīvisti un pozi-
tīvistiski domājoši zinātnieki, likvidēt

I. t. kā filozofijas zinātni. Dialektis-

kais materiālisms turpretim atzīst, ka

pētniecībā lietojamo speciālo zināt-

nisko metožu attīstība nevar principā
anulēt I. t. filozofisko problemātiku.

Gluži otrādi, šī attīstība to stimulē,
izvirzot I. t. jaunas problēmas (piem.,

garīgā darba automatizācijas princi-

piālo iespēju izpēti) un atklājot kla-

siskajās problēmās jaunus aspektus
(piem., attiecību starp domāšanas sa-

turu un formu sakarā ar loģiskās for-

malizācijas metožu attīstību). Dialek-

tiski materiālistiskā I. t. savā attīs-

tībā izmanto mūsd. speciālo zinātņu
datus par izziņu, būdama šo zinātņu
filozofiski metodoloģisks pamats.
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Jakobi Fridrihs Heinrihs (1743—

1819) —
vācu filozofs ideālists, Gētes

un Vīlanda draugs. Bija Minhenes Zi-

nātņu akadēmijas prezidents. Kriti-

zēja racionālismu un pamatoja t. s.

«jūtu un ticības filozofiju». J. filozo-

fija ir mēģinājums metafiziski nodalīt

tiešās zināšanas, ko viņš identificē ar

ticību, un nostādīt tās pretstatā pa-
starpinātajām zināšanām. Par vienīgo
patieso izziņu J. atzīst juteklisko pie-
redzi. Sapratnes darbība paliek jutek-
liskās pieredzes robežās. Sapratne,
kurai ir darīšana ar subjektīviem jē-
dzieniem, nav spējīga pierādīt lietu

esamību. Apkārtējās pasaules reali-

tāti var garantēt tikai ticība, kuras

pamatā ir jutekliskā pieredze. Pēc J.

uzskata, reliģiskās jūtas, kas ir filo-

zofijas pamats, nav iespējams saprast
no racionālisma viedokļa. No tā J.

secināja, ka pastāv sakars starp ra-

cionālo filozofiju un ateismu. Daži J.

filozofijas elementi tika attīstīti tālāk

dzīves filozofijā un eksistenciāllsmā.

Jan Cžu (ap 395—335 p. m. ē.) —

senās Ķīnas filozofs. Savā mācībā

aizstāvēja naivā materiālisma pozīci-
jas, asi kritizēja reliģiskos priekšsta-
tus un ticību nemirstībai. Pēc viņa
domām, visi notikumi un visas parā-
dības dabā un sabiedrībā pakļaujas
dabiskās nepieciešamības principam,
kuru viņš dēvēja par likteni. Tādēļ
viņa uzskatos ir fatālistiskā determi-

nisma elementi. J. C. apgalvoja, ka

viss pakļauts bojā ejai un iznīcībai.
Dzīvībai kā dabiska nepieciešamība
seko nāve, rašanās procesam seko

boja eja. Ētikā pirmajā vietā J. C.

izvirzīja personību, tās tieksmi mak-

simāli apmierināt savas jūtas un vē-

J

lēšanās. Taču hedonisms un eidemo-

nisms J. C. mācībā nenonāca līdz ga-

lējībai. Viņš aicināja arī baudīt dzīvi

un tās labumus un nedomāt par to,
kas notiks pēc nāves. J. C. indivi-

duālisms bija reakcija uz cilvēku

ētisko un sociālo gradāciju, ko sludi-

nāja konfuciānisms.

Jansenisms — reliģiski politisks vir-

ziens, kas bija izplatīts Holandē un

Francijā 17. un 18. gs. J. idejiskās

pamattēzes formulēja holandiešu teo-

logs Kornēlijs Jansens (1585—1638),
kurš attīstīja Augustīna mācību. J. —

katolicisma paveids — ar daudzām

savām tēzēm bija tuvs protestantis-
mam (pestīšana caur dieva žēlastību,

predestinācija, gribas brīvības nolieg-

šana). Pēc savas sociālās būtības J.

bija to muižnieciskās un buržuāziskās

inteliģences slāņu ideoloģija, kuri bija
neapmierināti ar katoļu baznīcas kun-

dzību, ko tā izmantoja feodāli absolū-
tiskās iekārtas sankcionēšanai. Janse-

nistu draudzes izvērsa reliģisku un

pedagoģisku darbību, dibināja pamat-
skolas ar samērā plašu mācību pro-

grammu, kurās tika īstenoti materiāla

apzinātas apgūšanas, uzskatāmības

v. tml. principi. J-u vairākkārt no-

sodīja Romas pāvests. Francijā J. zau-

dēja savu nozīmi 18. gs. vidū sakarā

ar revolucionārās buržuāziskās ideo-

loģijas attīstību. Holandē J. pārvēr-
tās par patstāvīgu baznīcu.

Japāņu filozofija. Pirmās filozofis-

kās mācības Japānā izveidojās feodā-

lisma laikmetā. J. f. attīstījās seno

ķīniešu natūrfilozofisko priekšstatu, kā

arī konfuciānlsma un budisma, vēlāk

arī neokonfuciānisma ētiski politiskās
mācības ietekmē. Uz neokonfuciānismu



dibinātā ideālisma pamatlicēji Japānā

bija Fudziavara Seika (1561—1619)
un Hajasi Radzans (1583—1657).

Viņu skola («Sjusi gakuha») propa-

gandēja ķīn. filozofa Cžu Si mācību.

Japāņu neokonfuciānieši mācīja, ka

pār Visumu valda «taikjoku» jeb

«mukjoku» — «lielais ierobežojums»

jeb «neierobežotais» — universāls pār-
dabisks spēks, kam nav īpašību un

formu un ko cilvēks nespēj uztvert;
mistiskais absolūts «taikjoku» ir pa-
matā ideālajam pirmsākumam «ri»

(li), kas saistīts ar materiālo pirm-
sākumu «ki» (ci) un spēj radīt lietu

un cilvēka fizisko dabu. Neokonfuciā-

nieši pamatoja klasiskā konfuciānisma

dogmas par mūžsenajām pakļautības
attiecībām (dēls pakļauts tēvam, pa-
valstnieks — ķeizaram, sieva — vīram

utt.). Sajā periodā darbojās arī kla-

siskā konfuciānisma skola ar Jamagu
Soko (1622—85) un Buču (Ogiju)
Soraju (1666—1728) priekšgala, kā

arī ķīn. filozofa Van Šou-žeņa (Van
Jan-mina) subjektīvā ideālisma pie-
kritēju skola «Ojomeigakuha» ar

Nakae Todzju (1608—48) priekšgalā.
Pretstatā J. f-ā dominējošiem ideālis-

tiskiem virzieniem veidojās materiā-

listiski uzskati. Materiālistiskās filo-

zofijas attīstībā Japānā un uz kon-

fuciānismu un neokonfuciānismu bal-

stītā ideālisma, kā arī ar budismu
saistītās mistikas dominēšanas iedra-

gāšanā svarīga nozīme bija tam ap-
stāklim, ka jap. filozofi iepazinās ar

Rietumeiropas domātāju (F. Bekona,

Gasendi, Hobsa, Kopernika, Gallleja,
Ņūtona v. c.) mācībām. levērojama
loma antifeodālās sabiedriskās domas,
materiālistisko un ateistisko ideju at-

tīstībā bija Kaibaras (Ekikena) Ekena

(1630—1714), Muro Kjuso (1658—

1734), Ito Dzinsaja (1627—1705) un

Jamagatas Sjunana (1687—1752) dar-

biem. Feodālisma laikmetā (17. gs.

beigās — 18. gs. sākumā) darbojās
filozofs materiālists un ateists Ando

Sjoeki. Noraidīdams neokonfuciānisma

izvirzīto «neierobežotā» ideālā pirm-
sākuma ideju, Ando Sjoeki aizstāvēja
tēzi, ka patiesais dabas likums ir «ne-

pārtraukta tapšana». Viņa izteicienos

par dabu un tās likumiem sastopami
dialektikas elementi. Viņš apgalvo, ka

Visums sastāv no pieciem bezgalīgiem
materiāliem elementiem, kuri darbojas
spontāni. Ando Sjoeki bija noteikts

feodālā režīma pretinieks un apgais-
mības uzskatu propagandētājs. No-

raidīdams cilvēku iedzimtās nevienlī-

dzības ideju, viņš par sociālā ļau-
numa avotu uzskatīja privātīpašumu,
tomēr viņa sociālās prasības bija
utopiskas. Lai nodibinātu vienlīdzību,
cilvēkiem esot jāpāriet pie zemes ko-

lektīvas apstrādāšanas. Tas novedī-
šot pie vienlīdzības sab-bā un pie
amatniecības un mākslas uzplaukuma.
Par noteiktu atteikšanos no konfu-

ciānisma sholastikas liecināja mate-

riālistiskie elementi natūrfilozofa Miu-

ras Baijena (1723—89) darbos. Ma-

teriālistisko un ateistisko domu J. f-ā

aizstāvēja Minagava Kijens (1716—

1804), Hiraga Gensajs (1726—79),
Jamagata Banto (1761 — 1801), Ka-
mada Rjukju (1754—1821). Būtisks

moments, kas ietekmēja J. f. attīstību

19. gs. otrajā pusē, bija 1867.—68. g.

nepabeigtā buržuāziskā revolūcija.
Sajā periodā filozofisko ideju veido-
šanos noteica cīņa starp «kanrjo ga-

kusja» filozofiem («birokrātijas zināt-

niekiem») un «minkan gakusja» filo-

zofiem («no tautas nākušajiem zināt-

niekiem»). «Kanrjo gakusja» pārstāvji
(viņi par savu uzdevumu uzskatīja
«kultūras attīstīšanu saskaņā ar aug-

stāko aprindu plāniem, gaumi un cen-

tieniem») bija Nisi Amane (1826—94)

un Kato Hirojuki (1836—1916). Viņi
centās konfuciānisma elementus ap-

vienot ar Rietumeiropas ideālistiskās

filozofijas (Milla, Bentama, Ķonta,

Spensera v. c.) idejām. Nisi pirmais
sāka lietot terminu «tecugaku» —

«filozofija». «Minkan gakusja» ievēro-

jams pārstāvis bija Fukudzava Jukiti

(1834—1901). Noraidīdams Kato Hiro-

juki propagandētās sociāldarvinisma

idejas, viņš sludināja sociālu vienlī-

dzību. Japānas monarhistiskā režīma

ideologs bija ideālists un eklektikis

Inoue Tetudziro (1855—1944). Vērs-
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damies pret angļu empīrismu, viņš

konfuciānisma un neokonfuciānisma

idejas, kā ari sintolsmu un budismu

mēģināja sintezēt ar vācu klasiskās

filozofijas (galvenokārt Hēgeļa),
E. Hartmaņa un emplrlokrltlcisma ide-

jām. Viņa eklektiskā mācība k]uva par

«japānisma» ideoloģijas filozofisko

pamatu. Inoue filozofijas un principā
jebkura ideālisma pretinieks bija filo-

zofs materiālists un ateists Nakae

Tjomins (1847—1901), kas stipri ietek-

mēja japāņu progresīvās zinātniskās

un sabiedriskās domas attīstību. Ja-

pānai nostājoties uz imperiālisma

ceļa, ideālistiskās filozofijas skolas

saņem arvien aktīvāku atbalstu. Uni-

versitātēs izveidotas speciālas kated-

ras propagandē vācu klasiskās filozo-

fijas un jaunākā ideālisma (Fenome-

noloģijas, Dzīves filozofijas, Pragma-
tisma un Ekslstenclāllsma) idejas.
Visplašāk izplatījusies Nisidas Kitaro

(1870—1945) filozofija, kurš dzen-bu-

dlsma idejas mēģināja izteikt Rietum-

eiropas ideālistiskās filozofijas jēdzie-

nos un principos. Nisidas mācībā ek-

lektiski savienotas vācu klasiskās filo-

zofijas, neokantisma, intuitlvisma,

pragmatisma un eksistenciālisma ide-

jas. Lielā Oktobra sociālistiskā revo-

lūcija, kapitālisma vispārējā krīze un

Japānas strādnieku kustības panākumi
veicināja marksistiskās filozofijas vei-

došanos un izplatīšanos Japānā. Par

spīti Japānas reakcijas represijām,
marksisma-ļeņinisma idejas iegūst ar-

vien vairāk piekritēju profesionālo
filozofu vidū. Kā zinātniskā marksis-

tiskā pasaules uzskata aktīvi propa-
gandisti Japānā darbojās Tosaka

Dzjuns (1900—45), Kavakami Ha-

dzime (1879—1946), Marksa «Kapi-
tāla» tulkotājs, un Nagata Hirosi

(1904—47), Ļeņina grāmatas «Mate-

riālisms un empiriokriticisms» jauna,
uzlabota tulkojuma autors. Apzināti
marksisma pozīcijās pārgājis Janagida
Kendzjuro (dz. 1895), progresīvs sa-

biedrisks darbinieks, militārisma un

reakcijas pretinieks, un Kodzaji Je-

sisige (dz. 1902), buržuāziskās ideolo-

ģijas kritiķis un Eiropas filozofijas

vēsturnieks. Marksisma-ļeņinisma ie-

tekme jūtama Funajamas Sinjiti
(dz. 1907), kā arī Ijenagas Saburo

(dz. 1913) pētījumos filozofijas vēs-

turē. Tuvojas marksismam, it sevišķi
ētikas problēmu interpretācijā, Mutai

Risaku (dz. 1890). Vēsturiskā mate-

riālisma problēmas pētī Mori Koiti

(dz. 1906), Oji Tadasi (dz. 1912),
Mori Nobusige (dz. 1914), Sibata

Singo (dz. 1930), izziņas teoriju un

dialektisko loģiku — Teradzava Cu-

nenobu (dz. 1922) un Kobajasi No-

boru (dz. 1918).

Jasperss Kārlis (1883—1969) —

galvenais vācu eksistenciālisma pār-
stāvis, profesors Bāzeles univ. Savu

darbību iesāka kā psihiatrs; šis ap-
stāklis stipri ietekmējis viņa filozofi-

jas problēmu izpratni. Psihopatoloģis-
kajās parādībās («Vispārīgā psihopa-
toloģija», 1913) J. saskata nevis per-
sonības deģenerēšanos, bet gan pa-

stiprinātus cilvēka individualitātes

meklējumus. Uzskatīdams šos slimī-

gos meklējumus par īstas filozofēša-

nas kodolu, Jasperss secināja, ka

jebkuru racionālu pasaules ainu var

aplūkot kā kaut ko alegorisku, kā

nekad līdz galam neapzinātu dvēseles

tieksmju «racionalizāciju»: pasaules
aina ir tikai «esamības šifrs», un tai

vienmēr vajadzīga interpretācija. Filo-

zofijas galv. uzdevums, pēc J. ieskata,
ir atklāt «šifra» saturu vai vismaz

noskaidrot, ka visu apzinīgo cilvēka

izpausmju (zinātnes, mākslas, reliģi-

jas utt.) pamatā ir neapzinātā eksis-

tences darbība, ka pasaulē valdošais

nesaprātīgums ir augstākās gudrības
avots («Prāts un eksistence», 1935).
J. eksistenciālisma specifika visspil-
gtāk izpaužas viņa mācībā par robez-

situācijām. Saskaņā ar J. mācību esa-

mības patiesā jēga cilvēkam kļūst
skaidra tikai spēcīgu satricinājumu
laikā (slimība, nāve, nelabojamas vai-

nas apziņa v. c). Tieši šajos brīžos

«sabrūk šifrs»: cilvēks atbrīvojas no

savām ikdienas rūpēm (no «esamības

pasaulē»), no savām ideālajām inte-

resēm un zinātniskajiem priekšstatiem

par īstenību (no «transcendentālās
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esamības sevī»). Cilvēkam atklājas
viņa dziļi intīmā eksistence («eksis-

tences apskaidrība») un patiesā

(transcendentā) dieva esamības iz-

pratne («Filozofija», 1932). Mācība

par robežsituāciju J-am noderēja, lai

attaisnotu «aukstā kara» «kultūrpsiho-

loģisko nozīmi» («Atombumba un cil-

vēces nākotne», 1958). 50. gados J.

bija atklāts komunisma ienaidnieks un

reakcionāro režīmu aizstāvis. Viņa pē-
dējie darbi («Vainas problēma» un

«Kurp iet VFR») liecina par zināmām

pārmaiņām viņa politiskajā domāšanā:

viņš sāka vērsties pret autoritārismu

un valdošo partiju diktatorisko rīcību,

pret ārkārtējo likumu pieņemšanu
VFR.

Jaunais un vecais — divi pretēji
spēki un tendences, kuru savstarpējā

cīņa, it sevišķi sabiedriskajās parādī-

bās, ir attīstības dzinējspēks. Tas, kas

virza attīstību noteiktos vēsturiskos

apstākļos, ir J., un tas, kas to traucē

un kavē, ir V. Attīstības procesā J.

v. v. ir dialektiskā savstarpējā sakarā:

J. izaug no V., atrodas tajā dīgļa
veidā; viss pozitīvais un vērtīgais, kas

bija V-ā, atceltā veidā paliek J-ā (At-
celšana). J. rašanās vienmēr ir lē-

ciens, veco pretrunu beigas un jaunu

pretrunu sākums. Taču kvalitatīvi jau-
nais rodas tāpēc, ka tas ir sagatavots
V. pretrunu attīstības procesā. Sāku-

mā V. ir spēcīgāks nekā J. Tomēr J.

ir nepārvarams, tas vienmēr galu galā
izstumj veco. J. nes sevī jaunas pret-
runas un līdz ar to tālākas attīstības

dīgļus. Nākamajā attīstības posmā J.

visumā vai tā atsevišķas puses un

iezīmes noveco. Ne viss, kas rodas,
ir patiesi J., tāds ir tikai tas, kas pa-
rādās kā progresīvāka forma, kura

veicina tālāko attīstību. J. kā tāds

izpaužas cīņā, uzvarā pār V.
t

J. ra-

šanās ir objektīvs process, kas sak-

ņojas sab-bas vēsturiskajā attīstībā.

Tomēr sociālistiskās sab-bas apstākļos
cīņa starp J. un V., savu laiku no-

dzīvojušo un topošo, atpalikušo un

progresīvo iegūst apzinātu raksturu.

Jaunhēgelieši (jeb kreisie hēge-
lieši) — Hēgeļa filozofijas skolas ra-

dikālais spārns. Forma, kādā viņi in-

terpretēja Hēgeļa filozofiju un kri-

tizēja kristietību, bija raksturīga to-

reizējiem Vācijas apstākļiem, un tā

sākās buržuāziski demokrātiskā domā-

šana un politiskās intereses vispār.
Hēgelisma kreisā spārna izveidošanos

veicināja D. Strausa grāmata «Jēzus

dzīve» (1835), kurā autors kritiski

izanalizēja evaņģēlija dogmas. Strauss

aplūkoja Kristu kā parastu vēsturisku

personību, kuras pārdabiskumu radī-

jis mīts. Turpmāko soli, kritizējot re-

liģiju kā maldīgu apziņas formu,

spēra B. Bauers, kurš evaņģēlija dog-
mas uzskatīja par skaidrām fikcijām
un Jēzus personību — par izdomu.

J. teorijas ir interesantas kā pirmais

mēģinājums, ņemot par modeli reli-

ģiju, izanalizēt sabiedrisko apziņu kā

sociālu struktūru (ideoloģiju). Viņu
uzmanības centrā bija jautājums par
to, kā rodas un gūst piespiedu spēku
maldīgi priekšstati par sab-bu. Strauss

izskaidroja šo faktu ar mitoloģisko
uzskatu tradicionālo stabilitāti; Bau-

ers saskatīja šās parādības cēloni in-

dividuālās «pašapziņas» produktu «at-

svešināšanā», tajā apstāklī, ka cilvēka

smadzeņu produktus sāk uzskatīt par

abstrakcijām, kas no tām nav atka-

rīgas. J. ideālistiskās mācības kritiska

analīze parādīja, cik aprobežota ir

tīri imanentā sabiedriskās apziņas

analīze, un norādīja, ka nepieciešams

pētīt materiālās sabiedriskās attiecības

un atvasināt no tām sab-bas garīgo
dzīvi. Šo uzdevumu zināmā mērā sa-

juta jau Feierbahs; to atrisināja
Markss un Engelss, kas 19. gs.
40. gadu sākumā piedalījās J. kustībā,
bet nonāca pie sabiedriskās attīstības

kardināli jaunas izpratnes — pie vēs-

turiskā materiālisma teorijas. Jaunhē-

gelisma kā buržuāziska radikālisma

nepamatotība visspilgtāk izpaudās
tautas masu vēsturiskās lomas nonie-

cināšanā. Tā redzama Stirnera dar-

bos, kas kļuva par vienu no anarhis-

ma priekšvēstnešiem. J. nepazina
domu par šķiru cīņu, par sabiedriskās

attīstības objektīviem likumiem, par
ekonomisko attiecību lomu sab-bas
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dzīvē. J-iem raksturīga bija revolucio-

nāra frazeoloģija, ar kuru viņi iz-

teica tikai liberālus draudus valdoša-

jām šķirām, kas kavēja Vācijas bur-

žuāzisko attīstību. Tautu J. uzlūkoja
kā «gara ienaidnieci», kā progresa
ienaidnieci un par vēstures dzinēj-
spēku uzskatīja «kritiski domājošu
personību». J. idejas Markss un En-

gelss kritizēja darbos «Svētā ģimene»

un «Vācu ideoloģija».
Jaunrade — cilvēka darbība, kas

rada kvalitatīvi jaunas materiālas un

garīgas vērtības. J. ir cilvēka darbā

radusies spēja no īstenības sniegtā
materiāla radīt (pamatojoties uz ob-

jektīvās pasaules likumsakarību izzi-

nāšanu) jaunu realitāti, kas apmie-
rina daudzpusīgās sabiedriskās vaja-
dzības. J. veidus nosaka radošās dar-

bības raksturs (izgudrotāja, organiza-
tora J., zinātniskā un mākslinieciskā
J. v. tml.). Ideālisms uzskata māk-

sliniecisko J. par dievišķu ap-
mātību (Platons), par apzinātā un

neapzinātā (Sellings), par «neap-
zinātā dzīvinošo elpu» (E. Hart-

manis), par mistisku intuīciju (Berg-
sons), par instinktu izpausmi (Freids).
Saskaņā ar marksisma-ļeņinisma teo-

riju J. ir process, kurā piedalās visi

cilvēka garīgie spēki, arī iztēle, kā

arī mācībās un praksē iegūtā meista-

rība, kas nepieciešama radošās iece-

res realizēšanai. Jaunrades iespējas
atkarīgas no sabiedriskajām attiecī-

bām. Komunisms, pārvarēdams uz

privātīpašumu balstītā sab-bā pastā-
vošo darba un cilvēka spēju atsveši-

nāšanu, rada apstākļus visu veidu J.

un katra cilvēka radošo spēju attīs-

tībai.

Jaunrades psiholoģija — psiholoģi-
jas sfēra, kas pētī likumsakarības, uz

kurām balstās cilvēks, radot jauno,

oriģinālo zinātnē, tehnikā, mākslā,
dažādos darba veidos. J. p. priekšmets
ir arī mācību un rotaļas radošie mo-

menti. Pagātnē izdarītie mēģinājumi
atsegt J. p. ideālistiskās teorijās ne-

izraisa zinātnisku interesi, jo to autori

maldīgi uzskatīja jaunradi par neiz-

skaidrojamu parādību, kas pieejama

tikai izredzētiem. Bieži vien jaunra-
des aktā tika noliegta jebkāda darba

vai vispār jebkādas darbības — arī

domāšanas loma; tika uzskatīts, ka

jaunā atklāšana notiek spontāni vai

arī neizskaidrojamas, neapzinātas
darbības rezultātā. Materiālistiskā

psiholoģija nenoliedz, ka jaunrades

procesā zināma loma ir neapzinātiem
aktiem. Tai pašā laikā tā vadās pēc

tā, ka jaunrade tās attīstītās formās

ir darba rezultāts. Radošas darbības

motīvus un mērķus izraisa sab-bas

vajadzības, bet iespēja atrisināt vienu

vai otru jaunrades uzdevumu rodas

tad, kad sab-bas attīstības gaitā iz-

veidojas tam nepieciešamie apstākļi.
Zinātnieki, izgudrotāji un mākslinieki

pie tam izlieto tās zināšanas un pa-
ņēmienus, kuri izstrādāti un uzkrāti

zinātnes, tehnikas un mākslas attīs-

tībā. Bet arī pats jaunrades moments

bieži ietver jauna darbības paņēmiena,
veida vai metodes atklāšanu, kuri at-

spoguļo iepriekš nezināmas lietu un

parādību īpašības un sakarus. Kon-
centrēdams visu uzmanību uz kādu

uzdevumu, cilvēks parasti nevar no-

ņemties ar sevis novērošanu, un tā-

pēc vārdos izteikts pārskats, kā ticis

risināts jaunrades uzdevums, nereti

ne tuvu neatbilst notikumu īstenajai
norisei. Ar nojautu saistīti neapzināti

procesi vispār neatspoguļojas sevis

novērošanā (tie var tikt reģistrēti
tikai ar objektīvām metodēm), tāpēc
bieži vien atrasto atrisinājumu pār-
dzīvo kā kaut ko pēkšņu, lai gan īste-

nībā tas ir intensīva un visai ilga
darba rezultāts. Radoša darbība prasa

cilvēka aktivitātes, zināšanu un spēju
maksimuma mobilizēšanu. Tā izpau-
žas gribas sasprindzinātībā un īpatnē-

jos emocionālos noskaņojumos, ko sīki

aprakstījuši daudzi rakstnieki daiļ-
literatūrā.

Jautājums — izteikums, kas fiksē

kādas situācijas vai kāda uzdevuma

nezināmos un noskaidrojamos elemen-

tus. Dabiskā valodā J-u izsaka ar

jautājuma teikumu vai vārdkopu. J-am

ir sarežģīta uzbūve, tajā ir kā pro-
blemātiskā, tā arī asertoriskā puse.
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Asertoriskā puse raksturo J. priekš-

metu, izceļ to, ko J. pieņem par esošu,

bet kā pazīmes vēl nav zināmas, kā

ari nosprauž nezināmā iespējamo no-

zīmju klasi. Sī J. puse dažkārt iz-

virzās pirmajā vietā un iegūst pat-
stāvīgu nozīmi (retoriskie, uzvedino-

šie, provokatoriskie J.). No patiesuma

nozīmju viedokļa izšķir jēgpilnus J.

(tie atbilst jēgpilnības sintaktiska-

jiem, semantiskajiem un pragmatiska-

jiem kritērijiem), kas ir pareizi uz-

doti, un bezjēdzīgus jautājumus. J.

jēgpilnība, precizitāte ir svarīga pa-

reizas, skaidras domāšanas iezīme.

Jēdziena apjoms un saturs — divas

savstarpēji saistītas jēdziena iezīmes.

Apjoms ir jēdzienā vispārināto priekš-

metu klase; saturs — pazīmju (pa-
rasti būtisko) kopums, pēc kurām no-

tiek priekšmetu vispārināšana un iz-

dalīšana dotajā jēdzienā. Jēdziena sa-

tura formulējums noskaidro dotās kla-

ses priekšmetu identiskās (kopīgās)
pazīmes; apjoma raksturojums, t. i.,

to elementu (priekšmetu, kam ir jē-
dziena saturu veidojošās pazīmes) un

daļu (dotās klases sugu un apakš-

klašu) noteikšana, noskaidro atšķirī-
bas dotās klases ietvaros. Starp sa-

turu un apjomu pastāv sakars, ko for-

mālajā loģikā izsaka pretējās attiek-

smes likums.

Jēdziens — viena no formām, kādās

īstenība tiek atspoguļota domāšanā;

ar J. palīdzību tiek izzināta parādību

un procesu būtība, vispārinātas to bū-

tiskās pazīmes. J. ir izziņas vēsturis-

kās attīstības produkts; izziņa, pacel-
damās no zemākajām attīstības pakā-

pēm uz augstākām, rezumē uz prak-

ses pamata dabūtos rezultātus arvien

dziļākos jēdzienos, pilnveido, precizē
vecos un formulē jaunus J. Tāpēc J-i

nav ne statiski, ne galīgi, ne absolūti,
bet attīstās un mainās, tiekdamies

adekvāti atspoguļot īstenību. J. tiek

fiksēti vienās vai otrās valodas for-

mās un veido attiecīgo valodas iztei-
cienu jēgu (Nozīme un jēga). J. lo-

ģiskā pamatfunkcija ir pēc noteiktām

pazīmēm domās izdalīt priekšmetus,
kas interesē mūs praksē vai izziņā.

Sās funkcijas rezultātā J-i saista vār-

dus ar noteiktiem priekšmetiem; tas

ļauj noskaidrot vārdu precīzo nozīmi

un operēt ar tiem domāšanas procesā.
Priekšmetu klašu izdalīšana un šo

priekšmetu vispārināšana jēdzienos ir

dabas likumu izzināšanas nepiecie-
šams priekšnoteikums. Katra zinātne

operē ar noteiktiem jēdzieniem, kuros

ir koncentrētas tajā uzkrātās zināša-

nas. Paši J-i, pēc V. I. Ļeņina rak-

sturojuma, ir matērijas augstākā pro-
dukta — smadzeņu augstākais pro-
dukts (38. sēj., 149. lpp.). J. veidoša-

nās, pāreja no atspoguļošanas jutek-

liskajām formām uz J. ir sarežģīts
process, kurā tiek izmantoti tādi izzi-

ņas paņēmieni kā salīdzināšana, ana-

lizē un sintēze, abstrahēšana, ideali-

zācija, vispārināšana un vairāk vai

mazāk komplicētas slēdzienu formas.

Pie tam zinātnes J. bieži sākumā ro-

das, pamatojoties uz hipotētiskiem

pieņēmumiem par viena vai otra ob-

jekta eksistenci un par to dabu (tā
radās, piem., atoma J.). Izzinot attīs-

tības likumus un tendences, J-i par
dažiem objektiem var izveidoties pirms

pašu šo objektu rašanās (J. par ko-

munismu). Tādējādi J-u veidošanā pa-
rādās domāšanas aktīvais un rado-

šais raksturs, kaut gan sekmes radīto

J-u izlietošanā pilnīgi atkarīgas no

tā, cik precīzi tajos atspoguļojas ob-

jektīvā īstenība. Katrs J. ir abstrak-

cija, un tas var radīt ilūziju, ka J-ā

notiek attālināšanās no īstenības. Pa-

tiesībā ar J. palīdzību īstenība tiek
izzināta dziļāk, izceļot un izpētot tās

būtiskās iezīmes. Turklāt konkrētais,
kas nepilnīgi atspoguļojas atsevišķos
J., var tikt pilnīgāk atveidots ar jē-
dzienu kopumu, kas to atspoguļo no

vairākām pusēm. Katrs zinātnisks jē-

dziens, atspoguļodams īstenību, ir tik-

pat kustīgs un elastīgs kā priekšmeti

un procesi, kas tajā vispārināti. Pēc

Ļeņina raksturojuma, J-iem jābūt «ap-

tēstiem, aplauztiem, elastīgiem, kustī-

giem, relatīviem, savstarpēji saistītiem,
vienotiem pretstatos, lai tie aptvertu
pasauli» (38. sēj., 129. lpp.). Atzi-

nums, ka J-i ir elastīgi, kustīgi, sav-
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starpēji saistīti un pāriet viens otrā,
ir viena no dialektiskās loģikas jē-
dzienu mācības būtiskākajām iezīmēm.

Kaut gan J-ā tiek izcelts tikai vispārī-

gais, tas nenozīmē, ka tas būtu pret-
statāms atsevišķajam un sevišķajam.
Pats vispārīgais pastāv tikai atseviš-

ķajā. Tā kā vispārīgais ir atsevišķu

priekšmetu kvalitatīvās specifikas pa-

mats, tad tā zināšana dod iespēju iz-

skaidrot atsevišķo un sevišķo. Tikai

uz vispārīgā klases J. pamata kļūst
iespējams izdalīt un izzināt īpašas

priekšmetu grupas (sugas), kā arī at-

sevišķus šās klases priekšmetus. Dia-

lektiski materiālistisko pieeju J-am ap-

stiprina visa mūsd. zinātnes attīstības

gaita, un tā ir zinātniskās izziņas me-

tode.

Joga — 1. Vārda plašā nozīmē —

katrā senajā un viduslaiku indiešu

filozofijā un reliģijā J. nozīmē cil-

vēka psihes un psihofizioloģijas vadī-

šanas un pilnveidošanas teoriju un

praksi. J. pamatmetodes ir vērošana,

apziņas koncentrēšana (samadhi) un

psihofiziski vingrinājumi, kas saistīti

ar noteiktām pozām (asana) un elpo-
šanas un barības uzņemšanas regulē-
šanu. 2. Viena no ortodoksālajām sen-

indiešu filozofijas sistēmām. Visas cil-

vēka rīcības galv. mērķis, no J. vie-

dokļa, ir pilnīga atbrīvošanās no ma-

teriālās eksistences, nāves un dzim-

šanas. Šās atbrīvošanās divi pamat-
nosacījumi ir vairagja (bezkaislība,

atsvešinātība no apkārtnes) un joga
(vērošana, panākot psihiskās un ap-

zinīgās dzīves procesu apstāšanos).
Vairagjas pamatā ir pārliecība, ka pa-

saulīgā dzīve, kas pilna ļaunuma un

ciešanu, ir neauglīga. Joga rodas no

pārliecības, ka nepieciešams izzināt

augstāko patiesību — dievu. Atšķirībā

no citām md. filozofijas sistēmām J.

piedēvē sevišķu nozīmi ķermeņa un

sajūtu orgānu pilnveidošanai. J. galv.
atziņas formulētas Patandžali uzrak-

stītajās «Jogasutrās» ap 1. gs. p. m. ē.

Jūdaisms
— ebreju reliģija. Cēlies

no senebreju cilšu pagāniskā poli-
teisma, J. kopš 7. gs. p. m. ē. kļūst

par monoteistisku reliģiju. J. rakstu-

rīgās īpatnības: ticība vienam dievam

Jahvem un mesijam (pestītājam),
dogma par ebrejiem kā dieva izre-

dzētu tautu, liels daudzums rituālu

priekšrakstu, kas aptver gandrīz visas

ticīgo sadzīves sfēras. J. ticības mā-

cības avoti ir Vecā derība (ko atzīst

arī kristietība) un Talmuds (sarežģīta
sistēma, kas apvieno sholastiskus ko-

mentārus par Vecās derības grāma-
tām). Jūdaisma baznīca — sinagoga.
J. ir Izraēlas valsts reliģija. Mūsdienu

J. reliģiskajā filozofijā vērojama me-

siānistiska mistika (M. Bubers, S. Go-

rodeckis v. c).
Jūms Dāvids (1711—76) — angļu

filozofs ideālists, psihologs un vēstur-

nieks. Pēc J. uzskata, zināšanu uz-

devums nav izprast esamību, bet gan
būt par ceļvedi praktiskajā dzīvē. Vie-

nīgais drošu zināšanu priekšmets,
māca J., ir matemātikas objekti; visi

citi pētīšanas priekšmeti skar faktus,
kas nav loģiski pierādāmi, bet tiek se-

cināti tikai no pieredzes. Visi sprie-
dumi par pastāvēšanu arī rodas no

pieredzes, kuru J. tomēr saprata ideā-

listiski: īstenība ir tikai «iespaidu»
plūsma, kuru cēloņi nav zināmi un

izziņai nav pieejami. Jautājumu, vai

objektīvā pasaule pastāv vai ne, viņš
uzskatīja par neatrisināmu. Viena no

pamatattiecībām, kuru konstatē pie-
redze, ir attiecība starp cēloni un se-

kām; to nav iespējams noteikt ne ar

intuīciju, ne ar loģisku analīzi un

pierādījumiem. No tā, ka viena parā-
dība ir dota pirms otras, nevar seci-

nāt, ka iepriekš dotā parādība ir cē-

lonis un tai sekojošā — tās sekas.

Pat tad, ja sakars, kas laika ziņā pa-
stāv starp parādībām, atkārtojas ļoti

bieži, mēs neko nezinām par apslēpto
spēku, ar kura palīdzību viens objekts
rada citu. Tādējādi J. noliedza cēlo-

nības objektīvo raksturu. Mūsu iespai-
du plūsma, pēc J. domām, nav pil-
nīgs haoss: dažus objektus mēs uztve-

ram kā spilgtus, dzīvus un stabilus,

un ar to saskaņā ar J. mācību prak-
tiskajai dzīvei pilnīgi pietiek. Jābūt

tikai skaidrībā par to, ka praktiskās
paļāvības avots ir nevis teorētiskas
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zināšanas, bet ticība. Ētikā J. izvei-

doja utilitārisma teoriju, pasludinā-

dams derīgumu par tikumības kritē-

riju; reliģijas filozofijā viņš aprobe-

žojās ar pieņēmumu, ka Visumā val-

došās kārtības cēloņiem ir zināma

analoģija ar saprātu, taču viņš norai-

dīja jebkuru teoloģisku un filozofisku

mācību par dievu un, atsaukdamies

uz vēstures pieredzi, atzina, ka reli-

ģija slikti ietekmē tikumību un sa-

biedrisko dzīvi. J. skepticisms teorē-

tiski pamatoja buržuāzijas utilitāro

un racionālo pasaules izpratni. Galv.

darbs — «Pētījums par cilvēka sa-

prātu» (1748). J. agnosticisms ievē-

rojami ietekmējis mūsd. ideālismu,

kļūstot par vienu no galv. idejiska-

jiem neopozitīvisma avotiem.

Jurkevičs Pamfils (1827—74) — kr.

filozofs ideālists, teologs. Prof. Kije-
vas garīgajā akadēmijā (no 1851. g.)
un Maskavas univ. (no 1861. g_.).
Kļuva pazīstams ar rakstu «No zināt-

nes par cilvēka garu» (1860). Tajā
viņš mēģināja atspēkot Cerniševska

darbus par antropoloģisko principu

filozofijā, tādējādi izpelnīdamies to

reakcionāro spēku uzslavu un atzi-

nību, kuri cīnījās pret revolucionāro

demokrātu materiālismu. J. noraidīja
cilvēka psihiskās dzīves materiālis-

tisko iztulkojumu, nostādīdams tam

pretstatā kristietības sludināto dvē-

seles un ķermeņa vienības izpratni.
Cilvēks, pēc viņa uzskata, tiek izzi-

nāts divējādi: ķermeni izzina ar ārē-

jām sajūtām, garīgās parādības — ar

iekšējo sajūtu, ar ticību. Zinātne ne-

drīkst iejaukties garīgās dzīves iz-

skaidrošanā, jo tai nav attiecīgo iz-

ziņas līdzekļu. J. reliģiskā ideālisma

pilnīgo nepamatotību parādīja Cerni-
ševskis rakstā «Polemiskie skaistumi»

(1861). Sečenova darbi (it īpaši «Gal-

vas smadzeņu refleksi», 1863), ar ku-

riem sākās psihes zinātniskā pētīšana,
no psiholoģijas viedokļa atspēkoja J.

reliģiskos priekšstatus par dvēseli.

Juškevičs Pāvels (1873—1945) —

publicists, filozofiskas literatūras tul-

kotājs. Sociāldemokrāts, meņševiks,
20. gados novērsās no politiskās dar-

bības. Grāmatā «Materiālisms un kri-

tiskais reālisms» (1908) kritizēja mar-

ksisma filozofiju kā mahists un sub-

jektīvais ideālists. Propagandēja em-

pirtoslmbolismu. Darbā «Pasaules uz-

skats un pasaules uzskati» (1912)
ideālisma mītus mēģināja attaisnot ar

filozofiskās jaunrades specifisko rak-

sturu. Pēc J. domām, filozofija nav

zinātne, bet pa pusei mākslinieciskas
emocionāli intelektuālas vīzijas rezul-

tāts, «kolektīvas domāšanas un juša-

nas forma». Sai ziņā viņš stāv tuvu

Džeimsam, Diltejam, Nlčem. J. uz-

skati kritizēti Ļeņina darbā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms».
Jūtas (emocijas) — veids, kādā cil-

vēks pārdzīvo savu attieksmi pret ap-

kārtējo īstenību (citiem cilvēkiem,

viņu rīcību, dažādām parādībām) un

pats pret sevi. īslaicīgus pārdzīvoju-
mus (prieku, bēdas v. c.) dažreiz sauc

par emocijām vārda šaurākā nozīmē

atšķirībā no J. kā stabiliem, ilgstošiem
pārdzīvojumiem (mīlestība, naids utt.).
J. ir īpaša īstenības atspoguļošanas
forma; tās atspoguļo cilvēku savstar-

pējās attiecības, kā arī attiecības pret
objektīvo pasauli. J. veidojas sab-bas

ietekmē, un tām ir ļoti liela nozīme

cilvēka uzvedībā, viņa praktiskajā un

izziņas darbībā, «...bez «cilvēciskām

emocijām»,» teica Ļeņins, «nekad nav

bijusi, nav un nevar būt cilvēciska

patiesības meklēšana» (20. sēj.,
232. lpp.). J., signalizēdamas par
veiksmēm vai neveiksmēm darbībā,

par priekšmetu un parādību atbilstību

vai neatbilstību cilvēka vajadzībām
un Interesēm, veic svarīgu lomu cil-

vēka darbības regulēšanā. J. var būt

aktīvas (steniskas), ar pozitīvu emo-

cionālu nokrāsu — patika (prieks
v. tml.), un pasīvas (asteniskas), ar

negatīvu emocionālu nokrāsu — ne-

patika (bēdas v. tml.). Steniskās J.

kāpina cilvēka dzīves sparu, bet aste-

niskās to pazemina. Izšķir īpašus J.

veidus — noskaņas, afektus, kaislības.

Noskaņas ir ilgstoši (salīdzinājumā,

piem., ar afektu) emocionāli stāvokļi
(prieks, nomāktība utt.), kas visiem

citiem cilvēka pārdzīvojumiem, do-
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mām un darbībai piešķir noteiktu

emocionālu nokrāsu. Kaislība ir spē-

cīgas un dziļas J., kas aizrauj cii-

vēku uz ilgu laiku. īpaša J. grupa
ir augstākās J. — morālās {kolekti-

visma, pienākuma, goda v. tml. J.),
estētiskās (skaistā izjūta), intelektuā-

-lās J. (kas saistītas ar izziņas inte-

rešu apmierināšanu, domāšanas uzde-

vumu risināšanu).
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K

«Kā attīstījies monistiskais uzskats

par vēsturi» — G. Pļehanova darbs,
ko viņš 1895. g. izdeva ar pseidonīmu
N. Beļtovs. Šī grāmata «uzaudzinā-

jusi veselu krievu marksistu pa-
audzi...» (Ļeņins, 16. sēj., 238. lpp.).
Tajā dziļi analizēta filozofija un so-

cioloģija laikmetā pirms Marksa, kri-

tiski aplūkoti 18. gs. fr. materiālistu,

restaurācijas perioda fr. buržuāzisko

vēsturnieku un utopisko sociālistu uz-

skati, kā arī ideālistiskā vācu filozo-

fija. Pļehanovs atsedz šo teoriju vēs-

turisko un šķirisko aprobežotību un

parāda, ka tikai Markss un Engelss
radījuši zinātnisku, materiālistisku

filozofiju, ka tikai marksisms devis

īstu zinātni par sab-bu, atsedzis tās

attīstības materiālo pamatu. Līdzās

marksistiskās filozofijas izklāstam

grāmatā dziļi kritizēti narodņiku ne-

zinātniskie uzskati; šai kritikai tolaik

bija sevišķi svarīga nozīme. Šis Pļe-
hanova darbs arī mūsdienās ir viens

no labākajiem mācību līdzekļiem mar-

ksisma filozofijas studēšanai.
Kabaniss Pjērs Zans Zoržs (1757—

1808) — fr. filozofs materiālists, ap-
gaismotājs, ārsts; dzīvoja 1789.—94.g.
buržuāziskās revolūcijas laikā, bija ži-

rondists, nosodīja jakobīņu teroru. K.

piederēja pie fr. materiālisma skolas,
kas pieslējās Dekarta fizikai pretstatā
viņa metafizikai. K. filozofisko pētī-
jumu galv. problēma bija fizioloģija.
Viņš domāja, ka apziņa atkarīga gal-
venokārt no cilvēka fizioloģiskajām
funkcijām, no viņa iekšējo orgānu
darbības. Uzskatot, ka smadzenes or-

ganiski «izdala» domu līdzīgi tam, kā

aknas izstrādā žulti, K. sliecās uz

vulgāro materiālismu. Dabas zinātnes

viņam ir pamats, uz kuru dibinās mā-

cība par sab-bu; medicīnas un fiziolo-

ģijas uzdevums ir pārveidot sab-bas

tikumus. Zinot, kā uzbūvēts un fun-

kcionē cilvēka organisms, ir iespē-
jams izprast sabiedriskās parādības
un to pārmaiņas. Uz mūža beigām K.
kļuva par vitālistu un atzina patstā-

vīgu dvēseles eksistenci. Galv. darbs:

«Attiecība starp cilvēka fizisko un ga-
rīgo dabu» (1802).

Kabē Etjēns (1788—1856) — fr.

utopiskais sociālists. Bija slepenās
karbonāru b-bas loceklis; piedalījās
1830. g. fr. buržuāziskajā revolūcijā.
Savā fantastiskajā romānā «Ceļojums
uz Ikāriju» (1840) v. c. darbos K.

izteica savas komunistiskās idejas, ku-

ras guva nosaukumu «Ikārijas komu-

nisms». K. utopijām piemīt sīkburžuā-

ziskas iezīmes — nolīdzinātība patē-

rēšanā, reliģijas saglabāšana nākot-

nes sab-bā, ideja par nabago un ba-

gāto «samierināšanu». K. nostājās
pret proletariāta revolucionāro cīņu,
atzīdams mierīgu komunisma realizē-

šanu. Filozofiskajos jautājumos, it se-

višķi uzskatos par vēsturi, K. bija
ideālists, viņš 17. gs. racionālismu sa-

vienoja ar platonismu un neoplato-
nismu. Markss rakstīja, ka K. bija
populārs, kaut arī ļoti paviršs komu-

nisma pārstāvis.
Kairināmība — visa dzīvā īpašība,

kas izpaužas spējā īsu laiku reaģēt
uz ārējās un iekšējās vides iedarbību.

K. ir viena no matērijas atspoguļoša-
nas vispārīgām bioloģiskām formām.

Elementārākā K. forma, kas rakstu-

rīga t. s. vienšūņiem, ir taksijas —

pārvietošanās kairinājuma avota

(gaismas, smaržas utt.) virzienā vai

arī projām no tā. Uz K. pamata filo-
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gaitā rodas ierosināmība — audu di-

ferenciācijas rezultāts. Līdz ar dzīvo

būtņu struktūras komplicēšanos un

nervu sistēmas izveidošanos sarežģī-
tākas kļūst arī atspoguļošanas biolo-

ģiskās formas, rodas beznosacījuma

un nosacījuma refleksi. K. pamatā ir

noteikti vielu maiņas procesi, olbal-

tumvielu komponentu funkcionēšana.

Mācība par K. dod bagātu faktu ma-

teriālu marksistiskās atspoguļošanas
teorijas pamatošanai.

Kalvins Zans (1509—64) —viens no

reformācijas darbiniekiem Francijā.
1536. g. apmetās uz dzīvi Zenēvā un

faktiski kļuva par pilsētas diktatoru

(1541), panāca, ka baznīca pakļāvās

laicīgajai varai. K. nodibinātā protes-
tantisma sistēma — kalvinisms izteica

«toreizējās buržuāzijas drošsirdīgākās

daļas» prasības (Engelss). Kalvinisma

pamatā ir mācība, ka dievs dažiem

cilvēkiem iepriekš nolēmis «pestīšanu»,
citiem — «pazudināšanu». Tomēr šī

predestinācija nenoliedza aktīvu dar-

bību, jo, pēc K. mācības, ticīgs cil-

vēks, kaut arī nezina savu likteni, ar

panākumiem personiskajā dzīvē var

pierādīt, ka viņš ir «dieva izredzēts».

Kalvinisms attaisnoja buržuāzisko uz-

ņēmību sākotnējās uzkrāšanas laik-

metā. Tas izpaudās tādējādi, ka par
lielāko tikumu uzlūkoja mērenību un

taupību un sludināja laicīgo askētis-

mu. Reliģiskā ziņā K. izturējās ļoti

neiecietīgi pret tiem, kas nepievieno-

jās viņa uzskatiem. Viņš lika sade-

dzināt 'zinātnieku Servētu (1553). K.

galv. sacerējums — «Pamācība kristī-

gajā ticībā» (1536).
Kami Albērs (1913—60) — fr. rakst-

nieks un filozofs, ateistiska eksisten-

ciālisma pārstāvis; Nobeļa prēmijas
laureāts (1957). K. uzskati izveidojās
Kjerkegora, Nlčes, Dostojevska, kā arī

vācu filozofu eksistenciālistu ietekmē.

K. filozofijas centrālā tēma ir jautā-

jums par cilvēka eksistences jēgu,

jautājums par to, «vai dzīve ir vērta,
lai dzīvotu». Aplūkojot mūsd. indi-

vīdu, kas ietverts buržuāziskās sab-

bas birokratizētajā struktūrā, analizē-

jot tāda inteliģenta garīgās dzīves

pretrunas, kuram nav nekādu ilūziju
par viņa paša eksistences jēgu, K.

secina, ka cilvēka eksistence ir ab-

surda, un izvirza «absurda» katego-
riju par savas filozofijas pamatprin-
cipu. Cilvēka dzīves bezjēdzību K.
personificē mitoloģiskajā Sīzifa tēlā:

Sīzifam kā sods par viņa viltību uz-

likts pienākums mūžīgi velt kalnā ak-

meni, kurš, tiklīdz sasniegta virsotne,

tūdaļ noveļas lejā. Neizturēdams tādu

bezjēdzību, cilvēks «dumpojas»; ar to

izskaidrojami laiku pa laikam uzlies-

mojošie «dumpji», revolūcijas, kurās

cilvēks tiecas stihiski atrast izeju no

sava «Sīzifa stāvokļa». «Organizētu»,

«sagatavotu» revolūciju K. uzskata

par tādu, kas ir pretrunā ar savu jē-
dzienu, tāpat kā viņš uzskata par ilu-

zorisku katru cerību uz to, ka revolū-

cija var tiešām dot izeju no situāci-

jas, kas to izraisījusi. K. noskaņojums
ir «absurdajā» pasaulē dzīvojošā cil-

vēka bezizejas vientulības noskaņo-

jums, tajā savdabīgi izpaužas mūsd.

kapitālistiskās sabiedrības necilvēcis-

kums. Galv. darbi: «Mīts par Sīzifu»

(1942), «Svešais» (1942), «Dumpi-
nieks» (1951).

Kampanella Tomazo (pirms kļūša-
nas par mūku 1582. g. — Džovanni

Domeniko) (1568—1639) — it. filo-

zofs, viens no agrīnā utopiskā komu-

nisma pārstāvjiem. K. atzina Telezio

dabas filozofijas uzskatus un nostājās
pret sholastiķu, attīstīja tam laikam

progresīvās sensuālisma un deisma

idejas (tās viņš tomēr saskaņoja ar

reliģiski' mistiskiem uzskatiem, aiz-

raudamies ar maģiju un astroloģiju).
Brīvdomības dēļ K-u vajāja inkvizī-

cija. K. sapņoja par cilvēces vienību

un labklājību. 1599. g. K. mēģināja
izraisīt sacelšanos, lai atbrīvotu Itā-

liju no spāniešu jūga. Sazvērestību

atklāja, un X- pēc nežēlīgas spīdzinā-
šanas iemeta cietumā, kur viņš pava-

dīja 27 gadus. Tur viņš sarakstīja
(1602) savu utopiju «Saules pilsēta»

(publicēta 1623. g.) — par ideālu sab-

bu, kurā nav privātīpašuma, vispārējs
darbs garantē pārpilnību, bet pastāv

stingra sadzīves reglamentācija, un
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priesteru vara būtībā ir teokrātiska.

Savu komunistisko ideālu X- pamatoja

ar saprāta prasību un dabas likumiem.

«Saules pilsētai» bija diezgan liela

nozīme progresīvās sabiedriskās do-

mas attīstībā.

Kants Imanuels (1724—1804) —

vācu filozofs un zinātnieks, vācu kla-

siskā ideālisma ciltstēvs. Dzimis, mā-

cījies un strādājis Kēnigsbergā, ku-

ras univ. 1755.—70. g. bija docents

un 1770.—96. g. profesors. K. ir «kri-

tiskā» jeb «transcendentālā» ideālisma

nodibinātājs. T. s. «pirmskritikas» pe-
riodā (pirms 1770) K. izvirzīja «ne-

bulāru» kosmogonisku hipotēzi, kurā

planētu sistēmas rašanās un evolū-

cija atvasināta no pirmatnējā «mig-
lāja». Tai pašā laikā K. izteica hipo-
tēzi, ka ārpus mūsu Galaktikas pa-

stāv Lielais galaktiku Visums, izstrā-

dāja mācību par paisuma berzes

rezultātā notiekošo Zemes griešanās
palēnināšanos diennakts periodā un

mācību par kustības un mierastāvokļa
relativitāti. Sīm mācībām, kuras ap-

vienoja materiālistiskā ideja par Vi-

suma un Zemes dabisko attīstību, bija
liela loma dialektikas izveidošanā. Sa-

vos «pirmskritikas» perioda filozofis-

kajos darbos Jūma empīrisma un

skepticisma ietekmē K. atzīmēja at-

šķirību starp reālu un loģisku pama-

tojumu, sāka filozofijā lietot negatīvu
lielumu jēdzienu un izsmēja savu lai-

kabiedru aizraušanos ar mistiku un

«garu redzēšanu». Visos šajos darbos

domāšanas deduktīvi formālās meto-

des ierobežotas par labu pieredzei.
1770. g. K. uzskatos sākās «kritikas»

periods; 1781. g. nāca klajā «Tīrā

prāta kritika», tai sekoja «Praktiskā

prāta kritika» (1788) un «Spriešanas

spējas kritika» (1790). Šajos darbos

secīgi izklāstīta «kritiskā» izziņas teo-

rija, ētika, estētika un mācība par da-

bas mērķtiecīgumu. «Kritikas» pe-
rioda darbos K. apgalvo, ka nav

iespējams izveidot spekulatīvas filo-

zofijas (pēc tolaik pieņemtās termi-

noloģijas — «metafizikas») sistēmu,

ja iepriekš nav izpētītas izziņas for-

mas un mūsu izzināšanas spēju ro-

bežas, šie pētījumi K. noveda pie ag-
nosticisma — apgalvojuma, ka lietu

dabu, to, kādas tās pastāv pašas par
sevi («lietas par sevi»), mūsu izziņa
principiāli nespējot izprast — izzināt

iespējams tikai «parādības», t. i., vei-

du, kādā lietas izpaužas mūsu pie-
redzē. Drošas teorētiskās zināšanas

pastāv tikai matemātikā un dabas zi-

nātnēs. Tās, pēc X- domām, iespēja-
mas tāpēc, ka mūsu apziņā ir dotas

jutekliskās vērošanas «apriorās» for-

mas, tādas pašas aprioras sapratnes
formas jeb jēdzieni un apriorās for-
mās izteikts sakars jeb sintēze starp
juteklisko daudzveidību un sapratnes
jēdzieniem, uz kuriem dibinās, piem.,
substanču pastāvīguma likums, cēlo-

nības likums un substanču mijiedar-
bības likums. Saprātam, pēc K. do-

mām, piemīt neiznīdējama, no aug-

stākajām ētiskajām prasībām izrietoša

tiekšanās pēc absolūtām zināšanām.

Šās tiekšanās ietekmē cilvēka saprāts
cenšas atrisināt jautājumus par pa-
saules robežām vai bezgalīgumu telpā
un laikā, par nedalāmu pasaules ele-

mentu pastāvēšanas iespējamību, par

pasaulē notiekošo procesu raksturu,

par dievu kā absolūti nepieciešamu
būtni. K. uzskatīja, ka ar vienādu

pierādījuma spēku iespējams pamatot
pretējus atrisinājumus: pasaule ir ga-

līga, un tai nav robežu; pastāv ne-

dalāmas daļiņas (atomi), un tādu da-

ļiņu nav; visi procesi noris kā cē-

loniski nosacīti, un pastāv procesi (rī-
cība), kas norisinās brīvi; pastāv ab-

solūti nepieciešama būtne, un tādas

būtnes nav. Tādējādi saprāts pēc sa-

vas dabas ir antinomisks, t. i., sadalās

pretrunās. Tomēr šīs pretrunas, pēc K.
uzskata, ir tikai šķietamas. Mīklas at-

minējums meklējams zināšanu iero-

bežošanā par labu ticībai, «lietu par
sevi» atšķiršanā no «parādībām»,
«lietu par sevi» atzīšanā par neizzi-

nāmām. Tā, piem., cilvēks vienā un

tai pašā laikā ir nebrīvs (kā būtne

parādību pasaulē) un brīvs (kā neiz-

zināmās pārjutekliskās pasaules sub-

jekts); dieva pastāvēšana (izziņā)
nav pierādāma, un tai pašā laikā'tā
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ir nepieciešams ticības postulāts, uz

kuru dibinās mūsu pārliecība par tiku-

miskas kārtības pastāvēšanu pasaulē,
utt. Šī mācība par saprāta antinomi-

tāti, uz kuras K. filozofijā dibinājās
«lietu par sevi» un «parādību» duā-

lisms, kā arī viņa agnosticisms, deva

ierosmi pozitīvās dialektikas izstrādā-

šanai vācu klasiskajā ideālismā. Tur-

pretim izziņas, rīcības un radošās

darbības izpratnē šī mācība palika

duālisma, agnosticisma un formālisma

gūstā. Tā, piem., ētikā K. par tās

galv. likumu pasludināja kategorisko

pavēli (Kategoriskais imperatīvs), kas

prasa, lai cilvēks rīkotos saskaņā ar

tādu principu, kurš pilnīgi neatkarīgi
no rīcības tikumiskā satura varētu

kļūt par vispārīgu izturēšanās likumu.

Estētikā viņš skaisto reducē uz «ne-

ieinteresētu» baudījumu, kas nav at-

karīgs no tā, vai pastāv vai nepastāv
mākslas darbā attēlotais priekšmets,

un ko nosaka tikai forma. Jāsaka gan,

ka konsekventi ievērot savu formā-

lismu K. nespēja: ētikā — pretēji
kategoriskā imperatīva formālajam
raksturam — viņš izvirzīja principu,
ka ikviena personība ir vērtīga pati
par sevi un to nedrīkst upurēt pat vi-

sas sab-bas labuma vārdā; estētikā —

pretēji formālismam skaistuma iz-

pratnē — viņš par mākslas augstāko
veidu pasludināja vārda mākslu, jo
tā paceļoties līdz ideāla attēlošanai,
utt. Progresīva bija K. mācība par
antagonismu lomu sab-bas dzīves vēs-

turiskajā procesā un mācība par mū-

žīga miera nepieciešamību. Līdzekli

miera nodibināšanai un saglabāšanai
K. saskatīja starptautiskās tirdzniecī-
bas un savstarpējās satiksmes attīs-

tībā, kas nāk par labu dažādajām
valstīm. Pretrunu pilnajai K. mācībai

bija milzīga ietekme uz zinātniskās

un filozofiskās domas tālāko attīs-

tību. Kritizējot X-, marksisma-ļeņinis-
ma klasiķi parādīja, ka viņa maldu,
pretrunu un nekonsekvences sociālais

cēlonis meklējams tā laika vācu bur-

žuāzijas atpalicībā un vājumā. 19. gs.
beigās un 20. gs. pirmajā pusē degra-
dējoties, buržuāziskā doma izmantoja

K. nekonsekvenci un aizguva dažas

viņa maldīgās mācības, lai pamatotu

pati savas reakcionārās konstrukcijas
(Neokantisms, Ētiskais sociālisms,

Mārburgas skola, Bādenes skola).
Kapitālisma vispārējā krīze — pa-

saules kapitālistiskās sistēmas sairša-

nas process, kas aptver visas buržuā-

ziskās sab-bas puses: ekonomiku, po-
litiku, ideoloģiju. K. v. k. teoriju iz-

strādāja Ļeņins sakarā ar mācību par

imperiālismu kā trūdošu kapitālismu,

un tā papildināta PSKP un brālīgo
komunistisko partiju teorētiskajos do-

kumentos. K. v. k. izraisījuši ima-

nenti imperiālisma likumi. Tās galv.
pazīme ir kapitālisma pasaules sistē-

mas kundzības sfēras sašaurināšanās,
kas izpaužas sociālistisku valstu iz-

veidošanās faktā, imperiālisma kolo-

niālās sistēmas krīzē, imperiālisma

iekšējo ekonomisko un politisko pret-
runu saasināšanās ārkārtīgajos apmē-

ros. K. v. k. aptver visu kapitālistisko
sistēmu visumā, taču tas neizslēdz

atsevišķu kapitālisma posmu attīstī-

šanās iespēju. Gadās periodi, kad at-

tīstības tempi atsevišķās kapitālistis-

kās zemēs ir augsti. Taču līdz ar to

saasinās visas kapitālisma pretrunas.

Mēģinājumi K. V. k-es pārvarēšanai
izmantot valsts monopolistisko kapitā-
lismu tikai padziļina šo procesu un

materiāli sagatavo priekšnoteikumus
sab-bas pārveidošanai revolucionāriem

līdzekļiem. K. v. k. attīstībā ir 3 pa-

matposmi, katrs ar savu specifiku.

I. posmu, kas sākās 2. pasaules kara

un Oktobra revolūcijas periodā, rak-

sturo pasaules pirmās sociālistiskās

valsts izveidošanās un koloniālisma

krīzes sākums. 2. posmu, kas sākās

pēc otrā pasaules kara, raksturo

arvien jaunu zemju atkrišana no ka-

pitālisma (Tautas demokrātija), pa-
saules sociālisma sistēmas izveidoša-

nās un koloniālās sistēmas sairšana.

K. v. k. 3. posmā (50. gados) vēl vai-

rāk padziļinās visas kapitālisma pret-
runas un sarūk kapitālisma ietekmes

sfēra. 3. posma īpatnība izpaužas tā-

dējādi, ka tas neradās sakarā ar pa-
saules karu. No tā redzams, ka karš
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pats par sevi, ja nav nobriedušu pret-

runu, nevar būt K. v. k. attīstības

priekšnosacījums. Katrs jauns X- v. k.

posms sākas tāpēc, ka kvalitatīvi mai-

nās kapitālisma vieta un loma pa-
saulē. Bet tas ir saistīts pirmām kār-

tām ar pasaules sociālistiskās sistē-

mas tālāku nostiprināšanos un palie-
linātu tās ekonomisko un politisko
ietekmi uz pasaules attīstības gaitu.

Viena no mūsd. kapitajisma īpatnībām
ir tāda, ka tas pielāgojas jaunajai
situācijai pasaulē (apslēptāku eksplua-
tācijas formu lietošana, gatavība vai-

rākos gadījumos piekrist daļējām re-

formām). Taču šāda pielāgošanās ne-

nozīmē, ka stabilizējas kapitālisms kā

sistēma. Kā atzīmēts PSKP XXIV kon-

gresā, K. v. k. joprojām padziļinās.
Kapitālisms — sabiedriski ekono-

miska formācija, kas nomainīja feo-
dālismu. X- pamatā ir ražošanas

līdzekļu privātīpašums un algotā
darba ekspluatācija. Kapitālistiskās
ražošanas pamatlikums ir virsvērtības

iegūšana. K. raksturo ražošanas anar-

hija, periodiskas ekonomiskās krīzes,
hronisks bezdarbs. K. galvenā pret-
runa — pretruna starp darba sabied-

risko raksturu un privātkapitālistisko
piesavināšanās formu — izpaužas ka-

pitālistiskās sab-bas galveno šķiru —

proletariāta un buržuāzijas antago-
nismā. Proletariāta šķiras cīņai visā

K. vēsturē kulminācijas punkts ir so-

ciālistiskā revolūcija. Ķ. ideologu slu-

dinātā politiskā vienlīdzība ir lielā

mērā formāla, un to papildina ekono-

miska nevienlīdzība. Visa virsbūve

virs kapitālistiskās bāzes, valsts ma-

šīna un ideoloģija, ir iekārtota tā, lai

atvirzītu darbaļaužu masas no poli-
tiskās dzīves. Kapitālismam, kas ra-

dās 16. gs., bija progresīva loma sab-

bas attīstībā, tāpēc ka tas nodrošināja
daudz augstāku darba ražīgumu nekā

feodālisms un ražošanas spēku
strauju attīstību. 19. un 20. gs. mijā
K. iegāja savā augstākajā, pēdējā sta-

dijā — imperiālismā, kuram rakstu-

rīga monopolu un finansu oligarhijas
kundzība, reakcijas pastiprināšanās
visos virzienos (politikā, ideoloģijā

utt.). Šajā stadijā plaši izplatās
valsts monopolistiskais kapitālisms,
kas pastiprina militārismu un savieno

monopolu varenību ar valsts spēku.
Mūsd. K. ir naidīgs visas cilvēces dzī-

vības interesēm un progresīvajām tiek-

smēm. Pirmais pasaules karš un Lielā

Oktobra sociālistiskā revolūcija izrai-

sīja kapitālisma vispārējo krīzi, kuras

izpaudumi ir K. pretrunu saasināša-

nās, arvien jaunu zemju atkrišana no

kapitālistiskās sistēmas, koloniālās

sistēmas sairšana nacionālās atbrīvo-

šanās kustības rezultātā, spēku sa-

mēra mainīšanās starptautiskajā arē-

nā par labu sociālismam. «Kapitālisma

mēģinājumi pielāgoties jaunajiem ap-

stākļiem nepadara to stabilāku kā sa-

biedrisko sistēmu,» teikts PSKP XXIV

kongresa rezolūcijā. «Kapitālisma vis-

pārējā krīze joprojām padziļinās.»
«Kapitāls» — Marksa galv. darbs,

kas atklāja kapitālistiskā ražošanas

veida likumus un deva sociālismam

zinātnisku pamatu. Markss dēvēja
«X-» par savu mūža darbu. Darbu pie

«K.» Markss sāka 40. gadu vidū un

turpināja līdz pat savai nāvei. Pir-

mais sējums iznāca 1867. g., turpmā-
kie — jau pēc Marksa nāves, un

iespiešanai tos sagatavoja Engelss:
otrais sējums — 1885. g., trešais —

1894. g. Pirmais «X-» tulkojums sveš-

valodā bija kr. tulkojums (1872). Pir-

mais sējums veltīts kapitāla ražoša-

nas procesa, otrais — apgrozības pro-
cesa analīzei, trešais — kapitālistis-
kās ražošanas analīzei visumā. Cetur-
tais sējums («Virsvērtības teorijas»)
veltīts ekonomisko mācību vēsturei un

kritikai. Markss pilnīgi izanalizēja

kapitālismu, kā sabiedriski ekonomisku

formāciju, atklāja tā tapšanas, attīs-

tības un bojā ejas likumus. «K.» ir

dižs ekonomisks pētījums, un reizē ar

to tam ir milzīga filozofiska nozīme.

Tas ir «vienas — un pašas komplicē-
tākās — sabiedriskās formācijas zināt-

niskas analīzes paraugs pēc materiā-

listiskās metodes, visu atzīts un ne-

viena nepārspēts paraugs» (Ļeņins,
1. sēj., 120. lpp.). Materiālistiskā dia-

lektika te ir ne tikai lieliski izman-
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tota, bet arī izstrādāta visos galv.
virzienos kā objektīvās īstenības pē-
tīšanas metode, kā loģika un izziņas

teorija. Markss parādīja, ka kapitā-
lisms ir parādība, kas attīstās, vēstu-

riski pārejošs ražošanas veids, kura

kvantitatīvās pārmaiņas sagatavo

priekšnoteikumus tā radikālai, kvali-

tatīvai pārmaiņai, lēcienam uz jaunu,
sociālistisku ražošanas veidu. Markss

analizē kapitālismu, analizējot tā kus-

tības un attīstības pretrunas no sā-

kuma līdz galam, no preču ražošanas

pirmajām izpausmēm līdz augstāka-
jam kulminācijas punktam, kad likum-

sakarīgi pienāk «ekspropriatoru eks-

propriācijas» moments. Markss deta-

lizēti un dziļi izseko šo pretrunu pie-
augšanas, to satura un atrisināšanas

paņēmienu pārveidošanās stadijām un

formulē vienu no vissvarīgākajiem un

vispārīgākajiem sabiedriski ekonomis-

ko formāciju attīstības likumiem:

«... Zināmas vēsturiskas ražošanas

formas pretrunu attīstība ir vienīgais
vēsturiskais tās sairšanas un jaunas
formas tapšanas ceļš.» (1. sēj., 462.—

463. lpp.) «K-ā» arī konkrēti redzams,
kā Markss no dialektiskā materiālisma

viedokļa analizē jēdzienus v. c. domā-

šanas formas, ar kuru palīdzību tiek

atveidota objektīvā īstenība visā tās

komplicētībā un daudzpusībā. Ekono-

miskie jēdzieni, ar kuriem operē

Markss, ir elastīgi, kustīgi, dialektiski

pretrunīgi, tie atspoguļo reālo sabied-

risko attiecību mainību un pretrunī-

gumu. Sevišķi svarīga nozīme ir me-

todei, ko Markss izstrādājis un lieto-

jis «K-ā», proti, augšupejai no ab-

straktā uz konkrēto (Abstraktais un

konkrētais). Jēdzienu kustība, to at-

tīstības un pāreju loģika atspoguļo
preču ražošanas vēsturi, ražošanas

veida vēsturisko attīstību. Markss to-

mēr parādīja, ka vēsturiskā un loģiskā
sakars nav vienkāršs, nav viennozī-

mīgs. Tā kā kapitālistiskais ražošanas

veids pakļauj sev un modificē pagātnē
pastāvējušās ekonomiskās formas

(piem., tirdzniecisko un naudas kapi-
tālu, renti v. tml.), tad analīzes lo-

ģika prasa pamatoties uz noteicošo

pamatformu, kāda ir rūpnieciskais ka-

pitāls. Marksa vārdiem runājot, tā ir

tā gaisma, kas apgaismo visu pārējo
un vienīgā dod iespēju izprast pastā-

vošās attiecības. Tāpēc Markss vairā-

kos gadījumos par izejas kategorijām
apzināti ņem kategorijas, kas vēstu-

riski radušās vēlāk, un iepriekšējās
kategorijas aplūko pēc tām (pieim,
tirdznieciskais un banku kapitāls, kā

arī rente tiek pētīti pēc rūpnieciskā

kapitāla). Lietojot stingri zinātnisku

metodoloģiju, viņš spēja parādīt, kā

virsvērtība, kuras teorētiskais izskaid-

rojums ir marksistiskās politiskās eko-

nomijas stūrakmens, konkrēti izpau-
žas visās kapitālistiskās ražošanas

parādībās un procesos. «K.» ir kla-

sisks paraugs, kurā izpaužas vēstu-

riski materiālistiska pieeja sab-bai un

sabiedriskajai attīstībai. Ļeņins norā-

dīja, ka «X-» pārvērta vēsturisko ma-

teriālismu no hipotēzes par zinātniski

pierādītu teoriju. «K-ā» izstrādāti visi

vēsturiskā materiālisma pamatjēdzieni
un pamattēzes. Kapitālisma attīstību

Markss pētī kā likumsakarīgu procesu,
kura pamatā ir ražošanas spēku attīs-

tība, kas gala iznākumā ir visu sa-

biedrisko pārmaiņu avots. Markss pa-
rāda ražošanas spēku un ražošanas

attiecību dialektiku, vienību un pret-

runas, buržuāziskās sab-bas ražoša-

nas attiecību pakāpenisko, bet neizbē-

gamo pārvēršanos par faktoru, kas

kavē ražošanas brīvu attīstību un

prasa, lai buržuāzisko ražošanas at-

tiecību vietā tiktu liktas sociālistiskas

ražošanas attiecības. Mūsd. kapitā-
lisma ideologi mēģina pierādīt, ka

«K.» jau esot novecojis un tā pamat-

idejas neesot attiecināmas uz 20. gs.
buržuāzisko sab-bu. Patiesībā šis

Marksa darbs, kura idejas tālāk at-

tīstīja Ļeņins ar savu imperiālisma

teoriju, arī vēl tagad ir varens strād-

nieku šķiras ierocis cīņā par atbrīvo-

šanos no kapitālisma jūga, marksisma

nevīstošā zinātniskā un revolucionārā

spēka nemirstīgs piemineklis.
Karinskis Mihails (1840—1917) —

kr. loģiķis un filozofs. 1869—94 mā-

cīja filozofiju Pēterburgas garīgajā
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akadēmijā v. c. mācību iestādēs.

Darbā «Vācu filozofijas pēdējā pe-
rioda kritisks apskats» (1873) vērsās

pret vācu ideālismu. Savos uzskatos

sliecās uz materiālismu («Parādība

un īstenība», 1878;
_

«Domstarpības

jaunā empīrisma skolā jautājumā par
acīm redzamām patiesībām», 1914;

«Loģika», litografēts izd., S.-Pēter-

burgā, 1884—85, v. c). Savā doktora

disertācijā «Secinājumu klasifikācija»
(1880) K. iztirzāja siloģistiskos vir-

zienus un induktīvo virzienu loģikā
un izteica savus oriģinālos uzskatus

šajā jautājumā. Darbā «Par acīm re-

dzamām patiesībām» (1893) X- kri-

tizē Kanta filozofijas dogmatismu un

apriorismu izziņas teorijas jautājumos.

Viņš ne vienreiz vien vērsās pret neo-

kantismu (arī pret A. Vvedenski), kā

ari pret Bērklija virziena subjektīvo

ideālismu. X- sarakstījis oriģinālus
darbus par filozofijas vēsturi («Ipolita
neskaidrā liecība par filozofu Anaksi-

menu», 1881; «Lekcijas par seno laiku

filozofijas vēsturi», 1885; «Lekcijas
par jauno laiku filozofijas vēsturi»,

1884, v. c).

Kārlails Tomass (1795—1881) —

buržuāzisks angļu filozofs un vēstur-

nieks. K. pasaules uzskats ir pan-

teisms. K. propagandēja vācu ideā-

listisko filozofiju un reakcionāro ro-

mantismu. Fihtes mācību par subjekta
aktīvo darbību kā pasaules radošo

principu K. attiecināja uz sab-bu, ra-

dot «varoņu kultu». Sab-bas vēsture,

pēc K. ieskata, ir ievērojamu cilvēku

biogrāfija. K. piekrita vēstures riņ-

ķojuma teorijai. Viņš kritizēja kapitā-
lismu, bet viņa kritika bija tuva «feo-

dālajam sociālismam». Pēc tam kad

bija cietušas neveiksmi 1848. g. revo-

lūcijas Eiropā un čartistu kustība An-

glijā, K. galīgi pārgāja lielburžuāzijas
nometnē, atbalstīja tās diktatūru, at-

taisnoja represijas pret strādnieku

šķiru un Anglijas koloniālo politiku.
Mūsd. buržuāziskie filozofi un socio-

logi izmanto K. mantojumu cīņai pret
marksismu-ļeņinismu. Galv. darbi:

«Sartors Rezartuss» (1834), «Varoņi,

varoņu cienīšana un varonība vēsturē»

(1840), «Pagātne un tagadne» (1843),
«Franču revolūcijas vēsture» (3' sēj.,
1837), «Mūsdienu pamfleti» (1850).

Karnaps Rūdolfs (dz. 1891) — filo-

zofs un loģiķis, viens no neopoziti-
visma līderiem. Bija aktīvs Vines pul-

ciņa dalībnieks. Mācīja filozofiju Vī-

nes un Prāgas univ. Kopš 1936. g.
strādā ASV, ir filozofijas prof. Kali-

fornijas univ. X- noliedz, ka filozo-

fija ir pasaules uzskats, un reducē to

uz «zinātnes valodas loģisko analīzi»,
kas pamatota uz matemātiskās loģi-
kas aparātu. Gnozeoloģiskie pamati
šai analīzei, kā to saprot X-, ir em-

pīrisma savienojums ar konvenclonā-

llsmu. K. darbos neopozitīvisma filo-
zofiskā koncepcija savijas ar pētīju-
miem par loģikas teoriju un zinātnes

loģiski metodoloģisko analīzi. K. uz-

skatos par loģiskā dabu izdalāmi divi

attīstības posmi: 1) sintaktiskais, kad

K. aplūko zinātnes loģiku kā zinātnes

valodas loģisko sintaksi, un 2) se-

mantiskais, kad K. izvirza par pētī-
šanas priekšmetu ne tikai zinātnes

valodas formālo, bet arī semantisko

pusi. Sajā pēdējā posmā K. mēģina,
pamatojoties uz loģiskās semantikas

sākotnējiem jēdzieniem, izveidot vie-

notu formālās loģikas sistēmu. Savos

pēdējos darbos K. aplūko teorētiskās

pragmatikas (Semiotika) izstrādāša-

nas iespējas. K. galv. darbi — «Va-

lodas loģiskā sintakse» (1934), «Pē-

tījumi par semantiku» (1942—47),
«Nozīme un nepieciešamība» (1947),
«levads simboliskajā loģikā» (1954).

Karneads no Kirēnas (214—129 p.
m. ē.) — gr. filozofs, t. s. Jaunās

akadēmijas (Platona akadēmija) va-

dītājs, principiāls skeptiķis, kas pa-

dziļināja iepriekšējā akadēmijas va-

dītāja Arkesilaja skeptisko filozofiju.
Pats viņš neko nav rakstījis, un viņa
lekcijas līdz mūsu dienām nav sa-

glabājušās. Nedaudzie skopie avoti

norāda uz akadēmijā sludinātā skep-
ticisma tipisko mācību, ka patiesa iz-

ziņa ir neiespējama un ka jebkura
izziņa labākajā gadījumā reducējas
uz ticamu apgalvojumu. Tika anali-

zētas šās ticamības dažādās pakāpes,
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taču neviena no tām netika atzīta par

vienlīdzīgu patiesībai. Kā zināms, K.
sakarā ar mācību par pastāvoša ne-

pilnību kritizēja dieva esamības teleo-

loģisko pierādījumu. Arī ētikā K. slu-

dināja skeptiķiem parasto mācību par

dabiskajiem labumiem un par dzīvo-

šanu atbilstoši dabai, nemēģinot uz

to aktīvi iedarboties.

Karš — organizēta bruņota cīņa

starp valstīm (vai šķirām); šī cīņa
savā sociāli politiskajā būtībā ir šo

valstu (šķiru) politikas turpinājums
ar bruņotas vardarbības līdzekļiem.

K-u zinātniski izskaidro marksisms.

un Engelss atspēkoja tēzi, ka

kari esot mūžīgi un nenovēršami, pa-

rādīja, ka K. raksturīgi antagonis-
tisku šķiru sab-bām un ka tos rada

privātīpašuma kundzība, ekspluatatoru
šķiru politika. Marksisms-Jeņinisms iz-

šķir divējāda veida K. Netaisnīgie K.

ir ekspluatatoru šķiru politikas tur-

pinājums, tie kalpo šo šķiru kundzī-

bas nostiprināšanai un bagātības vai-

rošanai, kavē sabiedrisko progresu,
aizstāvot veco, savu mūžu nodzīvo-

jušo. Taisnīgo K. mērķis ir atbrīvot

tautas no šķiriskās un nacionālās ap-

spiestības. K. gaitā tā raksturs var

mainīties: taisnīgs K. var pārvērsties

par netaisnīgu, un otrādi. Konkrēts
K. rakstura novērtējums ir teorētisks

pamats, lai noteiktu strādnieku šķi-
ras un tās partijas nostāju pret to.

Proletariāts, visa progresīvā cilvēce

nosoda jebkādus X., izņemot taisnīgos
atbrīvošanās un aizstāvēšanās X-, kad

tauta, kurai uzbrūk, spiesta karot. Im-

periālisma laikmetā izceļas pasaules

X-, kurus izraisa pasaules kapitālis-
tiskās saimniecības sistēmas izveido-

šanās, buržuāzijas tieksme sagrābt
tirgus un kolonijas. Tikai pēc vēs-

turē pirmās sociālistiskās valsts no-

dibināšanās K. spēkiem pretī stājās
organizēti miera spēki. Kā vienīgo sa-

prātīgo alternatīvu karam Ļeņins iz-

strādāja dažādas sociālās iekārtas

valstu mierīgas līdzāspastāvēšanas

principu. Taču pasaules K. joprojām
bija nenovēršams, jo imperiālisms
ekonomiskajā un militārajā ziņā bija

spēcīgāks par PSRS. Līdz ar sociā-

lisma pārvēršanos par pasaules sis-

tēmu, spēku samēram pasaules arēnā

kardināli mainoties par labu sociālis-

mam, X- vairs nav fatāli nenovēr-

šams. Jautājums par K. un mieru ir

Joti svarīgs mūsdienu jautājums; ra-

ķešu tehnikas un kodoltermisko ieroču

laikmetā tas ir simtu miljonu cilvēku

dzīvības un nāves jautājums. Pa-

domju Savienība v. c. sociālistiskās

valstis izvirzījušas plašu un reālu

programmu vispārējā miera saglabā-
šanai un nostiprināšanai un savā ār-

politikā šo programmu realizē. Mieru

mīlošo spēku spēja novērst jaunu pa-
saules K. tomēr nenozīmē, ka tagad
ir izslēgta jebkāda K. izcelšanās

iespēja. Imperiālisma agresīvā daba

nav mainījusies, tāpēc saglabājas arī

briesmas, kas draud mieram, tautu

brīvībai un neatkarībai. Tikai pēc so-

ciālisma uzvaras visā pasaulē K. so-

ciālās un nacionālās saknes galīgi iz-

zudīs. Komunisma vēsturiskā misija
ir likvidēt K. un nodibināt mūžīgu
mieru uz zemes.

Kārtas — viena no šķiru atšķirību

formām, kas raksturīga verdzības un

feodālisma iekārtai. K. bija sabiedrī-

bas grupas, kas atšķīrās ne tikai pēc
sava faktiskā stāvokļa sab-bā, bet ari

pēc juridiskās vietas valstī. Piede-

rība pie kādas K. bija mantojama.

Dzimtnieciskajā Krievijā, piem., aug-
stākās, privileģētās K. bija muižnie-

cība un garīdzniecība. Muižniekiem

nebija jāmaksā nodokļi, viņus nedrīk-

stēja sodīt ar miesas sodu un varēja
sodīt tikai īpaša muižnieku tiesa. Vi-

ņiem vienīgajiem bija tiesības iegūt
īpašumā muižas ar dzimtcilvēkiem.

Zemākā — nodok]u maksātāju kārta

bija sīkpilsoņi (galvenokārt pilsētu
sīkamatnieki un tirgotāji) un zem-

nieki. K. paliekas vēl līdz šim sagla-
bājušās daudzās kapitālistiskajās ze-

mēs, it sevišķi tajās, kur netika pil-
nīgi iznīdētas savu mūžu nodzīvoju-
šās feodālās attiecības. Lai saglabātu

savu šķirisko kundzību, mūsd. bur-

žuāzija labprāt atbalsta jebkurus
kārtu aizspriedumus (šai ziņā rakstu-
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Rīgas ir fašistiskās teorijas par «kor-

poratīvo iekārtu», kuras ieteic atjaunot
sab-bas iedalījumu kārtās, kā ari

reakcionārās teorijas par «izlasi», ku-

ras ieteic varu nodot izredzētiem sab-

bas virsslāņiem). Krievijā K. atšķirī-
bas likvidēja ar VCIK un TKP
1917. g. novembra dekrētu.

Ķartēzisms (no Cartesius — De-

karta vārda lat. transkripcijas) —

Dekarta un it īpaši viņa piekritēju
mācība. Kartēzisma skola, kas bija
sevišķi plaši izplatīta fr. un nīder-

landiešu filozofu vidū 17.—18. gs., sa-

šķēlās divos virzienos: progresīvajā,
kas pieslējās Dekarta mehānistiski

materiālistiskajai dabas izpratnei

(Leruā, Lametrī, Kabaniss), un reak-

cionārajā, kas pieslējās Dekarta ideā-

listiskajai metafizikai (Mersjē, oka-

zionālisms, Malbranšs).
Kasīrers Ernsts (1874—1945) —

filozofs ideālists, viens no neokan-

tisma Mārburgas skolas galv. pār-
stāvjiem. Filozofijas prof. Berlīnē un

Flamburgā, pēc fašistiskās diktatūras

nodibināšanās Vācijā dzīvoja Zvied-

rijā un ASV (bija Jēlas univ. prof.).
Izmantoja Mārburgas skolas idejas
gnozeoloģijas vēstures un filozofijas
vēstures izstrādāšanā. Grāmatā «Sub-

stances jēdziens un funkcijas jē-
dziens» (1910; kr. tulkojums: «Izziņa

un īstenība») apstrīdēja uzskatu par
zinātniskām abstrakcijām kā par rea-

litātes atspoguļojumu, materiālo pa-
sauli reducēja uz tīrās domāšanas ka-

tegorijām un materiālās pasaules
likumu vietā lika ideālistiski izprastu
funkcionālu atkarību; vēlāk zinātnisko

izziņu mēģināja iztēlot kā vienu no

«simboliskās» domāšanas formām. K.
sarakstījis vairākus darbus par antī-

kās filozofijas, renesanses laikmeta un

apgaismības laikmeta filozofijas vēs-

turi, kā arī monogrāfijas par Leib-

nicu un Kantu. Darbi: «Izziņas pro-
blēma jauno laiku filozofijā un zi-

nātnē» (4 sēj., 1906—57), «Simbo-

lisko formu filozofija» (3 sēj.,
1923—29).

Katarse (gr. katharsis — šķīstīša-

nās, attīrīšanās) — sengrieķu estēti-

kas jēdziens, kas raksturo mākslas

estētisko iedarbību uz cilvēku. Vārdu

«K.» grieķi lietoja daudzās nozīmēs:

reliģiskā, ētiskā, fizioloģiskā un medi-

cīniskā nozīmē. Aristotelis «Poētikā»

apgalvoja, ka traģēdija ar līdzcietību

un bailēm panāk afektu attīrīšanu.

«Politikā» viņš teica, ka arī mūzika,
iedarbodamās uz cilvēku, sniedz «sava

veida šķīstīšanos, t. i., atvieglojumu,
kas saistīts ar baudu». Plašajā litera-

tūrā, kas veltīta X-, nav vienotas do-

mas par tās būtību. K. acīmredzot

ietver sevī gan fizioloģisku (atvieglo-
jumu pēc liela jūtu sasprindzinājuma),
gan arī ētisku (padara cilvēka jūtas
cildenas) momentu, kas sintezējas es-

tētiskā pārdzīvojumā.
Katedras sociālisms (vācu Kathe-

der — katedra) — («sociālisms no

katedras») —
tā ironiski dēvēja vācu

liberālos profesorus un politiķus —

sociāli ētiskās skolas pārstāvjus.
Šī skola 19. gs. otrajā pusē pirmo
reizi teorētiski «pamatoja» kapitā-
lisma mierīgu ieaugšanu sociālismā.

Atzīdami politiskās ekonomijas vēstu-

riskās skolas mācību, K. s. piekritēji
uzskatīja, ka politiskajai ekonomijai
vajag pētīt ne vien ekonomiskās pa-
rādības šaurā nozīmē, bet tai jāsa-
plūst ar citām sabiedriskajām zināt-

nēm. Tādējādi tika atzīta iespēja val-

stij regulēt ekonomiskās attiecības.

K. s. īpatnēji reaģēja uz strādnieku

kustības pastiprināšanos un izteica

buržuāzijas centienus aizturēt prole-
tariāta apzinīguma augšanu. Drīz pēc
Parīzes Komūnas apspiešanas kated-

ras sociālisti 1872. g. noorganizēja
«Sociāli politisku savienību», kas slu-

dināja sociālo reformu nepieciešamību
un valsts iejaukšanos ekonomiskajās
attiecībās. K. s. pārstāvji bija
L. šteins, A. Vāgners, G. Šmollers,
L. Brentano, V. Zombarts.

Kategorijas (gr. katēgoria — norā-

dījums, liecība) filozofijā — pamat-

jēdzieni, kas atspoguļo īstenības pa-
rādību un izziņas pašas vispārīgākās
un būtiskākās īpašības, puses un at-

tiecības. K. izveidojušās izziņas vēs-

turiskās attīstības procesā uz sabied-
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riskās prakses pamata. Tās dod

iespēju cilvēkam dziji izzināt viņam

apkārt esošo pasauli. Objekta izzinā-

šanas process nav vienkārša mehā-

niska īstenības atspoguļošana cilvēka

apziņā, bet ir komplicēts process, kurā

notiek pāreja no jutekliskiem uztvē-

rumiem uz abstrakciju, no atsevišķā
uz vispārīgo utt. Viena no visbūtiskā-

kajām abstraktās domāšanas iezīmēm

ir jēdzienu, K. izveidošana. Mācība par
K. sakņojas tālā pagātnē. Vaišešikas

mācībā, piem., bija runa par sub-

stances, kvalitātes, darbības v. c. K.
Lieli nopelni filozofijas K. izstrādā-

šanā bija Aristotelim. Viņš atzina

10 X.: būtību, kvalitāti v. c. Katego-
rijas viņš aplūkoja kā esamības pa-
matveidus un augsti novērtēja to no-

zīmi izziņā. Jaunajos laikos mācību

par K. izveidoja Kants, bet K. viņš

saprata kā aprioras novērojuma un

sapratnes formas. Hēgelis aplūkoja K-
to dialektiskajā attīstībā — un tādēļ

viņa loģika ir ārkārtīgi vērtīga, —

taču viņa sistēmā tās ir ideālas bū-

tības, absolūtās idejas attīstības pa-

kāpes un absolūtā būtība ir tā, kas

rada īsteno pasauli. Mūsd. ideālistis-

kajā, sevišķi neopozitīvistiskajā filo-

zofijā K. vai nu tiek ignorētas, vai
arī aplūkotas kā tīri subjektīva un

«ērta» cilvēku pieredzes sakārtošanas

forma. Citi ideālisti (N. Hartmanis,

neotomisms, eksistenciālisms utt.) pie-
skaita K. pie tīri garīgām, transcen-

dentālu būtībām. Dialektiskais mate-

riālisms piešķir lielu nozīmi K. kā

esamības atspoguļošanas formām un

izziņas atbalsta punktiem. Dialektiskā

materiālisma pamatkategorijas ir ma-

tērija, kustība, laiks un telpa, kvali-

tāte un kvantitāte, pretruna, cēlonība,

nepieciešamība un nejaušība, saturs

un forma, iespējamība un īstenība utt.

Sīs K. atrodas noteiktā savstarpējā
sakarā un izveido sistēmu, kurā tās

nav vienkārši patvaļīgi izvietotas cita

blakus citai, bet tiek atvasinātas cita

no citas atbilstoši realitātes un izziņas
attīstības objektīvajiem likumiem (Ka-
tegoriju koordinācija un subordinā-

cija). K. sistēmas izveidošanas pamat-

princips ir vēsturiskais un loģiskais
to vienībā, izziņas attīstība no parā-
dības uz būtību, no ārējā uz iekšējo,
no abstraktā uz konkrēto, no vien-

kāršā uz komplicēto. Marksistiskās

filozofijas, tāpat kā jebkuras citas

zinātnes K. neveido noslēgtu, nemai-

nīgu sistēmu. Sakarā ar objektīvās
īstenības attīstību un zinātnes pro-

gresu pieaug zinātnisko K. skaits un

saturs. K. sistēma arvien vairāk tu-

vojas pilnīgam un vispusīgam objek-
tīvās pasaules atspoguļojumam. Tā kā

K. izteic attīstībā esošās īstenības bū-

tiskos sakarus, tām jābūt tikpat kus-

tīgām un elastīgām, kādas ir parā-

dības, ko tās atspoguļo.
Kategoriju koordinācija un subordi-

nācija (lat. co(n) — ar, kopā; sub —

zem; ordinatio — kārtība) — divējā-
das jēdzienu, kategoriju sistēmas, kas

atšķiras ar tajās ietverto elementu sa-

kara struktūru. Koordinācijas sistēmas

elementiem ir patstāvīga nozīme un

ārēja savstarpēja atkarība. S. ele-

menti nav patstāvīgas vienības, to

nozīme izriet no citu elementu no-

zīmes, un to starpā jāpastāv iekšē-

jam sakaram, vieniem elementiem jā-
pāriet, jāattīstās citos elementos. Kā

īpašas zināšanu sistēmas K. v. S. ir

dažādu izziņas procesu rezultāts. K.

panāk, sašķeļot priekšmetu sastāvda-

ļās atbilstoši pazīmei, kas pieņemta

par dalījuma pamatu. Sāda veida zi-

nāšanas nepieciešamas, lai iegūtu pār-
skatu par vienotā veseluma funkcio-

nāli atkarīgām daļām, taču tās ir ab-

straktas "un ierobežotas. Tās raksturī-

gas metafiziskām, nedialektiskām sis-

tēmām. Kategoriju S. pamatā ir do-

māšanas kustība no abstraktā uz kon-

krēto, no vienkāršā uz komplicēto at-
tīstībā esošu lietu un parādību dialek-

tiskās atveidošanas procesā. Atšķirībā
no ideālistiskās S. (Hēgelis), kurā

viena doma rada citu un pāreju no

vienas kategorijas uz citu noteic tikai

doma, dialektiskais materiālisms dod

tādu kategoriju S. izveidošanas

metodi, kuras pamatā ir objektīva

priekšmeta pētīšana un par to iegūto
zināšanu teorētiska attīstīšana. Kā
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klasisku piemēru var minēt Marksa

«Kapitālu». Izziņas rezultāts te iz-

teikts kategoriju S. formā. Priekšmeta

dialektika atspoguļota jēdzienu dialek-

tikā. Dialektiskās loģikas kategoriju
S-ā svarīgākais kritērijs ir loģiskais

un vēsturiskais to vienībā, atziņa, ka

loģisko kategoriju sistēma ir vispāri-
nāta izziņas vēsture.

Kategoriskais imperatīvs — filozo-

fijas termins, kas Kanta ētikā rak-

sturo morāles likumu. Par imperatīvu

Kants sauc priekšlikumu, kam ir pa-
vēle? forma. Pēc Kanta uzskata, im-

peratīvs var būt vai nu hipotētisks,
vai arī kategorisks. Hipotētiskais im-

peratīvs izsaka pavēli, kura (kā
līdzeklis) ir vēlamā mērķa nosacīta;
kategoriskais imperatīvs izsaka kate-

gorisku pavēli. Šo atšķirību starp di-

viem imperatīva veidiem Kants izklās-

tījis darbā «Tikumu metafizikas pa-
mati» (1785). K. i. pavēl katram rīko-

ties saskaņā ar principu, par kuru ik-

viens, kas rīkojas, varētu teikt, ka

viņš gribētu, lai tas kļūst par vispā-

rīgu likumu. Jēdziens «K. i.» ir meta-

fizisks, jo Kanta mācībā tas izsaka

tā, kam jābūt, absolūtu pretstatījumu

tam, kas ir. Šajā pretstatījumā izpau-
žas Kanta laika vācu birģeru vājums

praksē — ētikas teorētiskos principus

viņi nošķīra no šo principu pamatā

esošajām praktiskajām šķiru intere-

sēm un sāka šos principus uzskatīt

par «tīri ideoloģiskām jēdzienu un

morālo postulātu noteiksmēm»

(K. Markss un F. Engelss).
Katolicisms (gr. katholikos — vie-

nots, vispārējs) — kristietības pa-
veids, izplatīts galvenokārt R.—Eiro-

pas un Latīņamerikas zemēs. K.

dogmu īpatnības: svētais gars nāk ne

tikai no dieva-tēva, bet arī no dieva-

dēla; šķīstīšanas dogma; Romas pā-
vests ir Kristus vietnieks un augstāks

par visiem; pāvests ir nemaldīgs utt.

Kulta un kanonu ziņā K. atšķiras no

pareizticības ar to, ka garīdznieki ne-

drīkst precēties (celibāts); dievkalpo-
jumi notiek latīņu valodā; sevišķi at-

tīstīts ir mariānisms (dievmātes
kults) utt. K. centrs ir Vatikāns, kas

ideoloģiski, politiski un ekonomiski

saistīts ar monopolistisko buržuāziju.
K. ietekmē atrodas katoļu partijas,
arodb-bas, jaunatnes un sieviešu orga-

nizācijas, mācību iestādes, prese, iz-

devniecības utt. Mūsd. K. mēģina savu

ticības mācību pamatot ar falsificētām

dabas zinātņu atziņām, ietekmēt so-

ciāli politisko dzīvi ar kātoju «sociā-

lās doktrīnas» pasludināšanu. Pēdējos
gados K-ā iezīmējušās tendences, kuru

mērķis ir nostiprināt K. pozīcijas ma-

sās un kuras izpaužas K. dogmatikas
un kultu modernizācijā, dievkalpo-
jumu noturēšanā vietējās valodās, ga-
rīdznieku sagatavošanā Āzijas, Āfri-

kas un Latīņamerikas zemēs no vie-

tējiem iedzīvotājiem, baznīcas «depo-
litizācijas» lozungā utt. Ņemot vērā

masu noskaņojumu, daudzi katoļu ga-
rīdznieki izteikušies par sociālām re-

formām un saprātīgu, reālistisku po-
litisko kursu, kas atspoguļojies, piem.,
Romas pāvestu pēdējās enciklikās un

viņu miera aizstāvēšanas akcijās. Par

K. oficiālo filozofiju izsludināts neo-

tomisms (pāvesta Leona XIII encik-

lika «Aeterni patris», 1879).
Kautskis Kārlis (1854—1938) —

vācu vēsturnieks un ekonomists, viens

no Vācijas sociāldemokrātijas un

II Internacionāles līderiem un teorē-

tiķiem, centrisma ideologs. Dzimis

Prāgā. 1874. g. iestājās s.-d. partijā.
X- tolaik bija Lasala ideju, anarhisma

un pozitīvisma filozofijas ietekmē. No

70. gadu beigām K. aktīvi piedalījās
s.-d. presē, tuvojās marksismam, it

sevišķi pēc iepazīšanās 1881. g. ar

Marksu un Engelsu. K. sarakstījis
vairākus darbus, kuros propagandēja
marksistiskas idejas, ■— «Kārla Mar-

ksa ekonomiskā mācība» (1887), «Jau-

nākā sociālisma priekšteči» (1895),
«Agrārais jautājums» (1899), «Kris-

tietības izcelšanās» (1908) v. c. Pēc

Ļeņina vārdiem, K. «ir pratis būt

marksistisks vēsturnieks» (28. sēj.,
240. lpp.). Taču jau tajos gados K.
pieļāva oportūnistiskas kļūdas un

marksisma sagrozījumus, par ko viņu
kritizēja Engelss. 1909. g. nāca klajā
brošūra «Ceļš uz varu», ko Ļeņins
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novērtēja kā K. pēdējo marksistisko

darbu. Tajā autors pierādīja, ka ceļā

uz sociālismu notiks šķiru cīņas sa-

asināšanās un sociālistiska revolūcija.
Bet viņš neaplūkoja jautājumu par
buržuāziskās valsts mašīnas salau-

šanu un tās nomainīšanu ar prole-
tāriskās varas orgāniem. 1910. g. K-

izveidoja Vācijas sociāldemokrātijā
«centra» grupu un no tā laika atklāti

vērsās pret revolucionāro marksismu,
noliedza marksistiskās filozofijas par-

tejiskumu. K. darbu «Proletariāta dik-

tatūra» (1918) Ļeņins nosauca par

paraugu, kā var mietpilsoniski sagro-
zīt marksismu un zemiski atteikties

no tā īstenībā, liekulīgi atzīstot to

vārdos. K. ir antimarksistiskās «ultra-

imperiālisma» teorijas autors. K. iz-

turējās naidīgi pret sociālistisko re-

volūciju Krievijā un līdz mūža galam
nodarbojās ar pretpadomju propa-

gandu. K. nodevību Ļeņins nosodīja
savā darbā «Proletāriskā revolūcija un

renegāts Kautskis». Pēc saviem filozo-

fiskajiem uzskatiem K. bija eklektiķis,
kas apvienoja materiālisma un ideā-

lisma elementus. 1927.—1929. g. nāca

klajā K. grāmata «Vēstures materiā-

listiskā izpratne» (2 sēj.), kurā viņš
faktiski sagrozīja dialektiskā un vēs-

turiskā materiālisma teoriju un pār-

gāja soclāldarvinlsma pozīcijās.
Kauzalitāte — sk. Cēlonība.

Kaveļins Konstantins (1818—85) —

kr. filozofs ideālists, vēsturnieks un

politiķis. Maskavas univ. adjunkts

(1844—48) un Pēterburgas univ. prof.
(1857—61). Jaunībā rietumnieks (Rie-

tumnieki), dedzīgs Beļinska un Her-

cena piekritējs. 50. gados kļuva par
liberāli, tāpēc žurnāls «Sovremeņņik»
un Hercens pārtrauca sakarus ar viņu.
Filozofijai K. pievēršas 60. gados, lai

pamatotu savus politiskos un ētiskos

uzskatus. Darbos «Psiholoģijas uzde-

vums» (1872) un «Ētikas uzdevumi»

(1885) viņš mēģināja psiholoģiju pie-
lāgot kristiānisma ētikas attaisnoša-

nai. Filozofijai, pēc viņa domām, jā-
kļūst par zinātni, kas pētī cilvēka in-

dividuālo dvēseli, par psiholoģiju, kas

izskaidro cilvēka morālo, garīgo pa-

sauli neatkarīgi no tās materiālā sub-

strāta. Vispārīgā pētīšanai pievērstā
materiālisma un ideālisma «abstrak-

tumam» K. nostāda pretstatā indivi-

duālās dvēseles «konkrētu» pētīšanu.

Tādējādi tiekot pārvarēta filozofisko

sistēmu (ieskaitot pozitīvismu) vien-

pusība un aprobežotība. K. atzīst gri-
bas brīvību. Viņa teorijas nepamato-
tību parāda Sečenous savās piezīmēs

par K. grāmatu «Psiholoģijas uzde-

vums».

Kembridžas skola. 1. 17. gs. angļu
filozofijas virziens, kas atdzīvināja
Platona filozofiju. F. Bekona un

Hobsa empīriskajam materiālismam

K. s. nostādīja pretstatā ideālistisko

mācību par iedzimtām idejām, inter-

pretējot to Platona gnozeoloģijas un

viduslaiku «reālisma» garā. Tā, piem.,
R. Kedvorts (1617—88) dievišķajam
sapratām piemītošas patiesības un la-

buma mūžīgās idejas uzskatīja par
cilvēka izteikto spriedumu un viņa
rīcības kritēriju. Ārējie priekšmeti ir

tikai izziņas iemesls, bet nav tās

avots. Daba ir harmoniska sistēma

dievišķu mērķu realizēšanai. K. s. ga-
lēji mistisko virzienu reprezentēja
H. Mors (1614—87), kas (Bēmes un

kabalistikas ietekmē) no kartezianisma

metafizikas pārgāja pie misticisma.

K. s. pārstāvji cīnījās pret ateismu

un materiālismu un aizstāvēja reli-

ģiju. Buržuāziskajā literatūrā K. s.

nepamatoti tiek aplūkota kā renesan-

ses elements. 2. Filozofiskas analīzes

skola — angļu neopozitlvisma pa-
veids, uzskata filozofiju par dzīvās

sarunu valodas un nevis mākslīgo
«valodu» loģisko analīzi (atšķirībā no

loģiskā pozitīvisma visumā). Pēc K. s.

analītiķu uzskatiem, «analīzei» jāiz-

paužas analizējamā jēdziena izteik-

šanā ar citu jēdzienu, kuram ir tas

pats saturs, bet kurš izteikts citā

formā un ar kuru nav domāts pirmais
jēdziens. Analītiķu K. s. nodibinātājs
ir Dž. E. Mūrs, galv. pārstāvji —

Dž. Rails, Dž. Visdoms, M. Bleks v. c.

Filozofijā viņi paliek neopozitīvisma
ietvaros. 3. Vārda plašākā nozīmē ap-

zīmējumu «K. s.» attiecina uz mūsd.
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filozofu grupu, kuri pieder pie dažā-

diem virzieniem, kas grupējas ap
Kembridžas univ. («Kembridžas filo-

zofija»), tie ir S. D. Brouds, K. Po-

pers, A. Aijers, Dž. Rails, M. Māster-

mans, R. Braitvaits, G. Bondi v. c.

Kibernētika (gr. kybernētikē — va-

dīšanas māksla) — zinātne par vadī-

šanas procesu un sistēmu vispārīga-
jām iezīmēm tehniskās ierīcēs, dzīvos

organismos un cilvēku organizācijās.
K. principi pirmo reizi tika izklāstīti

Vinera darbos. K. rašanos sagatavoja
rinda tehnikas un dabas zinātņu sa-

sniegumu automātiskās regulēšanas

teorijā; radioelektronikā, kas jāva
konstruēt ātri darbojošās slīdošās un

pēc programmām vadāmās skaitļoša-

nas ierīces; varbūtību teorijā sakarā

ar tās izmantošanu informācijas no-

došanas un pārstrādāšanas problēmu

pētījumos; matemātiskajā loģikā un

algoritmu teorijā; nervu darbības

fizioloģijā un darbos par homeostāzi.

Atšķirībā no ierīcēm, kas pārveido

enerģiju vai vielu, kibernētiskajām
sistēmām ir raksturīgi informācijas
pārstrādāšanas procesi. Vadības sis-

tēmu pētīšanā K. savieno makropie-

ejas un mikropieejas. Makropieeju
lieto tad, kad sistēmas iekšējā uzbūve

nav zināma, bet ir novērojama tikai

informācijas kustība pie tās «izejas»

un «ieejas» (informācija, ko sistēma

saņem, un sistēmas reakcija). Tā tiek

noskaidrotas informācijas galv. plūs-
mas un vadības sistēmas gala funkci-

jas. Šis uzdevumu tips nosaukts par
«melnās kastes» problēmām. Mikro-

pieeja prasa noteiktas zināšanas par
vadības sistēmas iekšējo uzbūvi, un te

vajadzīgs noskaidrot tās pamatele-

mentus, to savstarpējo saistību, to

darba algoritmus un iespēju sintezēt

no šiem elementiem vadības sistēmas.

Viena no centrālajām K. problēmām
ir jautājums par pašorganizējošos
(pašnoskaņojošos) sistēmu struktūru.

Tā sauc komplicētas vadības sistēmas,
kas parasti sastāv no vairākām ko-

pīgi strādājošām apakšsistēmām, ku-

rām ir spēja stabili saglabāt vai sa-

sniegt zināmus stāvokļus (vai savu

stāvokļu raksturojumus), ja iedarbo-

jas ārēji faktori, kas izjauc šos stā-

vokļus vai traucē to sasniegšanu. Vis-

pilnīgākās pašorganizējošās sistēmas

izveidojušās evolūcijas ceļā dzīvajā
dabā. Tāpēc K. izmanto analoģiju
starp vadības funkcijām dzīvos orga-
nismos un tehniskās ierīcēs. K. no-

zīme pašlaik izpaužas galvenokārt
tais iespējās, kādas tā paver ražoša-

nas un visu cilvēka formalizējamā ga-
rīgā darba veidu automatizācijai, va-

dības un regulēšanas bioloģisko sis-

tēmu (hormonu, nervu, iedzimtības

mehānisma) pētīšanai ar modelēšanas

metodi, jauna tipa medicīniskās v. c.

aparatūras radīšanai. Perspektīvas ir

arī K. metožu lietošanai ekonomikas

v. c. organizētās cilvēka darbības no-

zaru pētījumos. Tik plaša K. metožu

lietošana, pētījot visdažādākā veida

objektus, nav subjektīvas patvaļas re-

zultāts, bet gan tai ir objektīvs pa-
mats, tādēļ ka pastāv zināma fun-

kciju un struktūru kopība dzīvos orga-
nismos un mākslīgās ierīcēs, kas pa-
kļaujas matemātiskam aprakstam un

pētījumiem. Šai ziņā būdama sintē-

tiska disciplīna, K. ir piemērs jau-
nam zinātņu mijiedarbības tipam un

sniedz plašu materiālu filozofiskai mā-

cībai par matērijas kustības formām,
atspoguļošanas teorijai un zinātņu
klasifikācijai. K. attīstība lika ap-
spriest daudzas vispārīgas metodolo-

ģiskas, neapšaubāmi filozofiska rak-

stura problēmas: par attiecību starp
cilvēka domāšanu un kibernētisko ma-

šīnu darbību, par informācijas dabu

un tās sakaru ar fizikālo entropijas
jēdzienu, par tā būtību, ko sauc par

organizētu, mērķtiecīgu, dzīvu utt. Ap
šīm problēmām izvērsās cīņa starp
dialektisko materiālismu un ideālismu.

Ideālistiskā filozofija, noliedzot iespē-
ju ar objektīvām metodēm pētīt psi-
hisko darbību, uzstājas pret X- rezul-

tātiem, kas palīdz atklāt šai darbībā

zināmas būtiskas iezīmes un mehā-

nismus. Uzsverot kibernētisko analo-

ģiju objektīvo pamatotību, dialektis-

kais materiālisms līdz ar to uzsver,

ka nepareizi ir identificēt cilvēku un
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mašīnu, cilvēka apziņu un kibernē-

tisko sistēmu funkcijas.
Kiniķi — sengr. filozofiskas skolas

(sokratiskās skolas) (4. gs. p. m. ē.)

pārstāvji, Antisiena sekotāji. Visvai-

rāk pazīstamais K. pārstāvis ir Dio-

gens no Sinopes. K. pauda vergturu
sab-bas demokrātisko slāņu noskaņo-

jumus. Par laimes un tikuma pamatu

viņi uzskatīja nevērīgu attieksmi pret
sabiedriskām normām, atteikšanos no

bagātības, slavas un visām juteklis-
kām baudām.

Kirejevskis Ivans (1806—56) — kr.

publicists un filozofs ideālists, viens

no slavofilisma pamatlicējiem (Slavo-
fili). Stāvēja tuvu «prātnieku» pulci-

ņam; rediģēja žurnālus «Jevropejec»

(1832) un «Moskvitjaņin» (1845). Pēc

K. uzskatiem, kurus viņš izklāstīja
vairākos rakstos (Kopoti raksti, I—

II sēj., 1911) un kuri balstījās uz

antiracionālistisku, reliģiski intuitīvis-

tisku izziņas teoriju, atsevišķa cilvēka,
kā arī nāciju un to grupu (piem.,

slāvu, rietumeiropiešu v. tml.) dzīve

ir dibināta uz reliģiju, kuras tips no-

saka nācijas izglītības un visas dzī-

ves raksturu. Ciktāl, pēc K. uzskata,

patiesā reliģija ir pareizticība, kuru

pieņēmuši slāvi, galvenokārt krievi,
tiktāl tikai slāviem ir nākotne. Pā-

rējās tautas uz progresu var cerēt

tikai tad, ja tās pārņem pareizticīgi
kristīgo civilizāciju. Pretējā gadījumā
(kā tas, pēc K. uzskata, arī noticis

ar Rietumeiropu) civilizācija sairst.

Par kr. tautas īpatnībām K. uzskata

nepretošanos ļaunumam, šķiriskas di-

ferenciācijas trūkumu un kopienas
iekārtu (ko K. idealizēja). Kaut gan
K. kritizēja dažus Eiropas filozofijas
momentus (piem., tās metafiziskumu)
un buržuāziskās civilizācijas elemen-

tus (piem., savtīgumu, egoismu), vi-

sumā viņa uzskati bija reakcionāra

utopija tiklab socioloģijā, kā ari po-
litisko problēmu sfērā.

Kirenaiķi — sengrieķu (sokratiskās)
filozofiskās skolas piekritēji (Ziemeļ-
āfrikā 5. gs. p. m. ē.); šo skolu no-

dibināja Aristips no Kirēnas, un tā

sludināja hedonismu — laimes identi-

ficēšanu ar jutekliskām baudām. K-

pauda vergturu aristokrātijas ideolo-

ģiju.
Kivjē Zoržs (1769—1832) — fr.

dabaszinātnieks, Parīzes Zinātņu aka-

dēmijas loceklis. Devis lielu ieguldī-
jumu salīdzināmās anatomijas un

paleontoloģijas attīstībā. Turējās pie
metafiziskiem uzskatiem par dzīvās

dabas parādībām; viņa «katastrofu

teorija» noliedza organiskās pasaules

evolūcijas ideju. Pēc Engelsa vārdiem,

«Kivjē teorija par revolūcijām, ko

pārdzīvo Zeme, bija revolucionāra vār-

dos un reakcionāra savā būtībā.

Viena dievišķa radīšanas akta vietā

tā lika veselu rindu atkārtotu radī-

šanas aktu un brīnumu pārvērta par
svarīgu dabas sviru.» (Dabas dialek-

tika, 1952, 12. lpp.)
Kjerkegors Serens (1813—1855) —

reliģisks dāņu filozofs, eksistenciā-

lisma priekštecis. Sākumā K. bija
vācu romantiķu skolnieks, bet vēlāk

vērsās gan pret romantiskām noska-

ņām, kuras viņš sauca par «estētis-

kām», gan ari pret vācu ideālistu,
galvenokārt Hēgeļa filozofiju. K. uz-

skata, ka spekulatīvie filozofi, kuru

vidū galvenais ir Hēgelis, spriež no

vispārīgā — cilvēces, tautas, valsts

viedokļa, kas izslēdz personiskā prin-
cipa ontoloģisku nozīmi. Personisko

principu, pēc X- ieskata, nav iespē-
jams saprast no tādas filozofijas vie-

dokļa, kura par izejas punktu pieņem
sab-bu, kā to darīja Hēgelis, tāpēc ka

tad tiek zaudēts pats galvenais, kas

ir personības pamatā, — tās eksis-

tence. Patiesa filozofija, saskaņā ar

X-, var būt tikai «eksistenciāla», t. i.,

ar dziļi personisku raksturu. Ar to

izskaidrojama K. tieksme noraidīt «zi-

nātnisku filozofēšanas veidu» kā bez-

personisku. Aplūkojot cilvēku kā

«eksistenci», K. analizē tās «eksisten-

ciālo, ontoloģisko struktūru», ieviešot

tādus jēdzienus kā «bailes», «izmi-

sums», «apņēmība» utt., ko vēlāk at-

tīstīja eksistenciālisti. Turklāt K. no-

sprauž personības eksistences trīs vei-

dus jeb tipus: estētisko, ētisko un reli-

ģisko, no kuriem reliģisko viņš at-
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zīst par visaugstāko. K. reliģiskās
mācības svarīga kategorija ir «para-
doksa» kategorija. Tā kā, saskaņā ar

X-, dievišķīgā pasaule un cilvēciskā

pasaule ir principiāli nesamērojamas,
tad ticība prasa atteikšanos no loģis-
kas domāšanas un ieved «paradoksu»

sfērā, kuri no cilvēku loģikas un ēti-

kas viedokļa ir absurdi. Katru mēģi-
nājumu «savienot» šīs abas sfēras, pa-
nākt kompromisu to starpā K. skarbi

nosodīja; tas izraisīja ar oficiālo baz-

nīcu konfliktu K. mūža pēdējos gados.
K. idejas ne tikai bija eksistenciā-

lisma avots; viņa reliģiskā mācība

ietekmēja arī K. Bārta t. s. dialek-

tisko teoloģiju, kā arī daudzus citus

protestantu un katoļu filozofus. Galv.

darbi: «Vai nu — vai arī» (1843),
«Bailes un trīsas» (1843), «Baiļu jē-
dziens» (1844), «Nāves slimība»

(1849).

Klase loģikā — galīgs vai bezga-
līgs pēc zināmas pazīmes izdalītu

priekšmetu kopums, kas domāts kā

viens veselums. Priekšmetus, kas iz-

veido X-, sauc par tās elementiem.

K. elementi var būt ne tikai indivīdi,
bet arī pašas X-, tāpēc runā par da-

žādiem X- tipiem. K. vispārīgais jē-
dziens rodas kā abstrakcija no ele-

mentu dabas un sakārtojuma. Indivi-

duālās K. parasti noteic, pamatojoties
uz īpašībām, kas kopējas visiem to

elementiem. Tas dod iespēju ar X- jē-
dzienu saistīt atbilstošu vienvietīgas
propozicionālas funkcijas vai vienvie-

tīga predikāta jēdzienu, ciktāl elemen-

tam, lai tas piederētu pie zināmas X.,
ir nepieciešama un pietiekama tikai tā

īpašība, pēc kuras izdalīta šī K. Kla-

ses, to vispārīgās īpašības un operā-
cijas ar tām loģikā sistemātiski ap-
lūko t. s. klašu teorija.

Klasicisms (lat. classicus — priekš-

zīmīgs) — mākslas metode un estēti-

kas teorija, kas raksturīga Eiropas
mākslai absolūtisma uzplaukuma pe-
riodā (17.—18. gs.). K. estētiskā pro-

gramma, kas vispilnīgāk formulēta

N. Bualo saistītā valodā uzrakstītajā
traktātā «Dzejas māksla» (1674), par

paraugiem mākslā izvirzīja antīkos

mākslas darbus. Taču vecās formas

dabūja jaunu idejisku saturu, tika

cildinātas vispārnacionālās intereses

un pievērsta uzmanība cilvēka psiho-
loģijai. Tomēr reālistiskās tendences,
kas radās X-, pamatojoties uz šādu

estētisko programmu, nonāca pret-
runā ar tā citiem principiem, kuri iz-

rietēja no galma aristokrātiskās kul-

tūras šaurā kārtas rakstura, it īpaši
ar zemāko kārtu «zemās» dzīves pil-
nīgo ignorēšanu. Tas noveda X- māk-

slu pie abstrakta racionālisma un she-

matisma. Viskonsekventāk K. izveido-

jās Francijā (P. Korneijs, 2. Rasins,
2. B. Moljērs, N. Pusens v. c). 18. gs.

beigās (piem., franču buržuāziskās re-

volūcijas periodā) K. ietvaros attīstī-

jās jaunās buržuāzijas revolucionārā
māksla (t. s. «jaunais X.», kas vis-

pilnīgāk izpaudās 2. L. Dāvida jaun-
rade).

Klasifikācija (lat. classis — šķira,
facere — darīt) — īpašs jēdzienu ap-

joma iedalījuma loģiskās operācijas

gadījums, kas ir atsevišķu iedalījumu
kopums (kādas klases iedalījums su-

gās, šo sugu iedalījums utt.). K. pa-

stāvīgi izmanto dažādās zinātnes un

praktiskās darbības nozarēs (piem.,
dzīvnieku un augu X., sabiedriski eko-

nomisko formāciju K. vai grāmatu K.
grāmatu krātuvē). Parasti par K. pa-
matu izvēlas pazīmes, kas būtiskas

dotajiem priekšmetiem. Tad K. (ko
sauc par dabisku) noskaidro priekš-
metu būtiskās līdzības un atšķirības,

un tai piemīt izziņas vērtība. Citos

gadījumos, kad K. mērķis ir tikai

priekšmetu sistematizēšana, par X- pa-
matu izvēlas pazīmes, kas šim mēr-

ķim ērtas, bet nav būtiskas pašiem
priekšmetiem (piem., alfabētiskie ka-

talogi). Tādas K. sauc par mākslī-

gām. Visvērtīgākās ir X-, kas dibi-

nātas uz sugu sakarību likumu izzinā-

šanu un attīstības procesā notiekošām

pārejām no vienas sugas otrā (tāda

ir, piem., Mendeļejeva radītā ķīmisko
elementu X-). Katra K. tikai aptu-
veni attēlo īstās sugu robežas, jo tās

arvien ir nosacītas un relatīvas. Līdz
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ar zināšanu attīstību K. tiek precizēta

un pārveidota.
Klerikālisms (lat. clericalis — baz-

nīcas-) — sabiedriski politisks vir-

ziens kapitālistiskajās zemēs, cenšas

pastiprināt reliģijas un baznīcas po-

zīcijas sabiedriskās dzīves dažādās

sfērās. Pēc savas objektīvās šķiriskās
lomas K. nostiprina buržuāzijas kun-

dzību un novirza darbaļaudis no zi-

nātniskā komunistiskā pasaules uz-

skata, no komunisma ideāliem. Lai

nostiprinātu baznīcas ietekmi masās,
mūsdienu K. rada savas partijas,
arodbiedrības, zemnieku, jaunatnes,
sieviešu v. c. masu apvienības. Izman-

tojot šīs organizācijas, baznīcas līderi

propagandē «sociālā miera» idejas.
K-am ir ietekme Itālijā, VFR, Spā-
nijā un vairākās citās zemēs.

Kohens Hermanis (1842—1918) —

vācu filozofs, prof. Mārburgā, t. s.

Mārburgas skolas nodibinātājs. 70. ga-
dos sāka pārstrādāt Kanta pieredzes

teoriju, ētiku un estētiku par Kanta
ideālismu konsekventāka ideālisma

garā: noraidīja «lietu par sevi» kā

sajūtu reālo cēloni un sāka to aplū-
kot tikai kā pieredzes robežjēdzienu.
Balstoties uz Kantu, K. izstrādāja
filozofijas sistēmu, kas ietver loģiku,
ētiku, estētiku un reliģijas filozofiju.
Pēc K. uzskatiem, filozofija kļūst par

zinātni tikai tad, kad tās objekts ir

nevis lietas un procesi, bet zinātnes

fakti. Filozofijas dvēsele ir ideālistiskā

metode, kuras paraugs ir matemātis-

kie bezgalīgi mazo lielumu rēķini. Iz-

zinošā domāšana ir radoša; tās ob-

jekts nav «dots», bet «uzdots» kā uz-

devums. Apmierinot izziņas prasības,

jēdzieni rada jaunas prasības, un filo-

zofijā, tāpat kā zinātnē, nav galīgu
atbilžu. Filozofiskā apziņa ir izzinoša

apziņa; pat reliģiozitāte balstās uz

sistemātiskās izziņas skaidrību. Galv.

darbi: «Kanta pieredzes teorija»
(1871), «Filozofijas sistēma» (1902—

12, 3 sēj.).
Koherences teorija (lat. cohaeren-

tia — iekšējs sakars) — neopozitīvis-
tiska patiesības teorija. To izvirzīja
un izstrādāja O. Neirāts un Ķarnaps,

Vīnes pulciņā diskutējot ar Slīku.

Šliks savai ideālistiskajai patiesības

izpratnei piešķīra «reālistisku» no-

krāsu, bet viņa pretinieki, izvirzot

K. t., faktiski pārgāja atklāta subjek-
tīvisma pozīcijās. Saskaņā ar X- t.

patiesums dibinās uz spriedumu iek-

šējo saskaņotību noteiktā sistēmā. Ik-

viens jauns spriedums ir patiess, ja
to var ietilpināt sistēmā, neizjaucot
tās iekšējo nepretrunīgumu. Būt pa-
tiesam nozīmē būt nepretrunīgas sis-

tēmas elementam. Sistēma te saprasta
kā uz valodu dibināta struktūra, kas

deduktīvi atvasināta no pamataksiomu
kopuma. Sākumā K. t. atzina «proto-
koliskus spriedumus» kā īpašu sprie-
dumu tipu, kuri fiksē empīriskus fak-

tus, un tādējādi zināmā mērā pie-
ļāva sistēmas sakaru ar realitāti. Vē-

lāk, izvirzot postulātu, ka ikvienu

spriedumu var uzskatīt par «protoko-
lisku» (K. Popers), K. t. pieņēma tīri

konvencionālistisku (Konvencionā-
lisms) veidu.

Kolektīvisms (lat. collectivus — ko-

pīgs) — cilvēku sabiedriskās dzīves

un darbības princips, pretējs indivi-

duālismam. Kolektīvismam bija vairā-

kas vēsturiskas formas. Pirmatnējā
sab-bā tas izpaudās kā kopīga cīņa
eksistences dēļ, un tā pamatā bija
kopienas īpašums. Verdzības un feo-

dālajā sab-bā K. izzūd, tāpēc ka tur

valda ražošanas līdzekļu privātīpa-
šums un individuālisms; K. saglabā-

jas vienīgi palieku veidā (piem., ko-

pīga zemes izmantošana). Kapitālisma

apstākļo§ pilnīgi valda buržuāziskais

individuālisms. Tai pašā laikā rodas

jauna K. forma, un par tās paudēju
kļūst proletariāts. Ražošanas sabied-

riskais raksturs, darbs uzņēmumos lie-

lās grupās nosaka proletārisko kolek-

tīvu veidošanos un proletāriešu kolek-

tīvistisko uzskatu rašanos. Sociālis-

tiskajā sab-bā K. kļūst par cilvēku

attiecību vispārēju principu visās sa-

biedriskās dzīves sfērās, par svarīgu
komunistiskās morāles prasību. Sociā-

lismā X- izsaka sociālistiskās ražoša-

nas attiecības, un tā sociālais pamats
ir ražošanas līdzekļu sabiedriskais
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īpašums, cilvēka ekspluatācijas likvi-

dēšana; politiskais pamats — visu

pilsoņu tiesību vienlīdzība. K. pamatā
ir tādas attiecības starp sab-bu un

personību, kurām pastāvot visas sab-

bas attīstība rada labvēlīgus apstāk-

ļus personības attīstībai un personī-
bas attīstība ir visas sab-bas pro-

gresa nosacījums. Galv. prasības, kas

izriet no K. principa cilvēku savstar-

pējās attiecībās, ir šādas: biedriska

savstarpēja palīdzība, sabiedriskā pie-
nākuma apzināšanās un izpildīšana,

personisko interešu apzinīga savieno-

šana ar sabiedriskajām, vienlīdzība

kolektīvā, kolektīva un tā lēmumu

cienīšana, kā arī apzināšanās, ka in-

divīds ir atbildīgs kolektīva priekšā

par savu rīcību un par biedru uzve-

dību. Kolektīvs rūpējas par cilvēku,

par viņa vajadzību apmierināšanu, par
personības spēku un spēju pilnīgu
attīstību. K. princips nenozīmē cil-

vēka individualitātes likvidāciju. Gluži

pretēji — tikai kolektīvā cilvēks var

pilnīgi attīstīt savas spējas un ta-

lantus. Komunisms nozīmē K. aug-
stāko formu.

Kolektīvs un personība. K. jēdzienu
var reducēt uz šādām pazīmēm:

a) indivīdu apvienojums, lai veiktu

kaut kādus kopējus uzdevumus; b) ko-

pēja darbība un savstarpēja palīdzība;

c) zināms kontakta pastāvīgums;

d) zināma organizācija. P. (Perso-
nība un sabiedrība), kas ietilpst katra

K. sastāvā, ir ar to noteiktās attiecī-

bās. Šo attiecību raksturs atkarīgs
no sociālās vides, kurā attiecīgais K-

funkcionē, un no tā darbības veida.

Ļoti svarīga, piem., ir atšķirība starp
ražošanas K. kapitālistiskā uzņēmumā
un sociālistisku ražošanas K. Šāda K.

iekšējās savstarpējās attiecības bur-

žuāziskajā sab-bā ir atkarīgas no per-
sonisko un kolektīvo interešu pret-
stata, kuru nav iespējams novērst šās

sab-bas ietvaros. Tā rodas priekš-
stats, ka patiesa brīvība nav savieno-

jama ar piederību pie kaut kāda X-,
ka izpaust savu individualitāti cil-

vēks var tikai ārpus K. Sociālistiskā

sabiedriskā iekārta rada labvēlīgu

vidi, lai izveidotu K. un p. savstar-

pējās attiecības, pamatojoties uz inte-

rešu un mērķu kopību. Sociālistiska-

jai sab-bai raksturīgais sabiedrisko un

personisko interešu savienošanas prin-
cips un prakse ir spēkā visos K. ne-

atkarīgi no to darbības veida un ar

to saistītajām atšķirībām, kuras attie-

cas uz kopības pakāpi un kontakta

biežumu (to augstākais līmenis sa-

stopams X., kuri funkcionē materiālās

ražošanas sfērā, piem., fabriku un rūp-
nīcu X-, bet daudz zemāks dažādās

virsbūves darba sfērās); uz grupas

iekšējo reglamentāciju, kas visaug-
stāko līmeni sasniedz, piem., kara-

spēka daļās; uz idejisko motīvu domi-

nēšanas pakāpi, kas vislielākā ir par-

tijas K. Uz visiem šiem K. sociālis-

tiskajā sab-bā vienlīdz ir attiecināma

pazīstamā marksisma tēze, ka tikai

K-ā indivīds gūst līdzekļus, kas dod

viņam iespēju vispusīgi attīstīt sa-

vas dotības, un ka tātad tikai K-ā ir

iespējama personiska brīvība. Tomēr

šās tēzes praktiska īstenošana dau-

dzējādā ziņā ir atkarīga no subjek-
tīviem faktoriem — no K. personālā
sastāva un tā locekļu interesēm, no

principialitātes un patiesuma to sav-

starpējās attiecībās, no tādām K. va-

dītāja īpašībām kā kompetence, objek-
tivitāte, cieņa pret citu X- locekļu
ieskatiem, māka saprātīgi izmantot

savas rīkotāja tiesības un funkcijas
utt. Visi šie faktori noteic tiklab K.

saliedētību, kā arī iespēju katram tā

loceklim atrast kolektīvā sadarbībā

nepieciešamos līdzekļus savu spēku un

spēju attīstīšanai.

Kombinatoriskā loģika (lat. combi-

nare — savienot) — matemātiskās

loģikas virziens, kas nodarbojas ar

tādu jēdzienu analīzi, kurus klasiskās

matemātiskās loģikas ietvaros pieņem
bez tālākiem pētījumiem. Pie tādiem

jēdzieniem pieder mainīgs lielums,

funkcija, substitūcijas kārtulas utt.

Klasiskajā matemātiskajā loģikā lieto

divu veidu kārtulas. Pirmā veida kār-

tulas formulē vienkārši un lieto bez

jebkādiem ierobežojumiem. Tāda,
piem., ir modus ponens kārtula. To
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formulē tā: ja secināti spriedumi «Ja

A, tad «B» un «A»», tad secina sprie-
dumu «B». Šo kārtulu var vienā pa-

ņēmienā automātiski izpildīt. Citas

kārtulas (piem., substitūcijas kārtulu)
formulē ļoti komplicēti, un tās prasa

daudzus ierobežojumus un ierunas

(bez tiem tās nevar lietot tīri for-

māli). Viens K. I. uzdevums ir tādu

formālu sistēmu izveidošana, kur ne-

būtu sastopamas substitūcijas kārtu-

lai līdzīgas kārtulas.

Komenskis Jans Amoss (1592—

1670) — čehu pedagogs humānists un

filozofs, mācīšanas sholastiskās sistē-

mas pretinieks, K. vadīja vienu no

«Morāvijas brāju» grupām; šī sekta

bija radusies antifeodālajā kustībā un

nacionālajā cīņā pret vācu feodāļiem
un katoļu baznīcu. Reliģijas jautāju-

mos viņš bija protestants un tuvojās
panteismam. Viņa sensuālistiskajā iz-

ziņas teorijā un didaktikā diezgan
lielā mērā vērojamas materiālistiskas

tendences. Pēc K. domām, izzināšana

ir aktīvs process, kas cieši saistīts ar

saprātīgi noorganizētām mācībām.

Viņš apgalvoja, ka visi cilvēki ir spē-

jīgi iegūt zināšanas un izglītoties, tā-

pēc vienkāršajai tautai jādabū iespēja

apgūt zināšanas. Pirmoreiz pedago-
ģijas vēsturē K. izveidoja didaktikas

sistēmu kā īpašu zinātni. Viņa didak-

tikas principi (uzskatāmība, pakāpe-
nība, atdarinājums, vingrinājums)

prasīja saprātīgi izzināt dabas liku-

mus un racionāli noorganizēt zinā-

šanu nostiprināšanu. K. progresīvie
uzskati stipri ietekmēja vēlāko peda-

goģijas attīstību. Viņa galv. darbi:

«Atvērtas durvis valodām» (1631),
«Lielā didaktika» (1657).

Komiskais (gr. komodia — jautra

izrāde) — estētikas kategorija, kas

izsmējīgi pauž vēsturiski nosacītu at-

tiecīgas sociālas parādības, cilvēku

darbības un rīcības, viņu tikumu un

paražu neatbilstību (pilnīgu vai da-

ļēju) lietu objektīvajai gaitai un pro-

gresīvo sabiedrisko spēku estētiska-

jam ideālam. K. pēc savas izcelšanās,
būtības un estētiskās funkcijas ir so-

ciāla rakstura. K. sakņojas sab-bas

dzīves objektīvajās pretrunās. K. var

izpausties dažādi: neatbilstībā starp
jauno un veco, saturu un formu, mēr-

ķiem un līdzekļiem, darbību un ap-

stākļiem, cilvēka reālo būtību un viņa
domām par sevi pašu. K. paveids,

piem., ir neglītā, vēsturiski bojā ejai
nolemtā, necilvēciskā mēģinājums lie-

kulīgi iztēlot sevi par skaistu, progre-
sīvu un humānu. Šajā gadījumā K.

izraisa nicīgus smieklus un satīrisku,

negatīvu attieksmi. Komiska ir bezjē-
dzīga kāre krāt krāšanas dēj., jo tā

atrodas pretrunā ar vispusīgi attīstīta

cilvēka ideālu. Markss uzskatīja
smieklus par spēcīgu revolucionārās

kritikas ieroci cīņā pret to, kas savu

laiku nodzīvojis. Sociālistiskajā sab-bā

K. visbiežāk parādās kā pagātnes pa-
liekas (liekēdība, karjerisms, birokrā-

tisms, pielīšana, zemošanās priekšnie-
cības priekšā v. c), kas ir asas satī-

riskas kritikas priekšmets, un dažkārt

arī kā situācijas, kas sastopamas pat
pozitīvās sabiedriskās un personiskās
dzīves parādībās un pelnījušas humo-

ristisku izsmiešanu. K. ir dažādas for-

mas: satīra, humors utt.

Komunikācija (lat. communicare —

apspriesties) — ideālistiskās filozo-

fijas kategorija, apzīmē savstarpēju
satiksmi, ar kuras palīdzību «Es» at-

klāj sevi citā. Vispilnīgāk K. pārstā-
vēta Jaspersa eksistenciālismā, kā arī

mūsd. fr. personāllsmā. Vēsturiski mā-

cība par K. izveidojās kā pretmets
sabiedriskā Ilguma doktrīnai, kuras iz-

celšanās saistīta ar apgaismību. K-

teorijas piekritēji (Jasperss, O. BoJ-
novs, E" Munjē) uzsver, ka sabied-

riskais līgums savos pamatos ir kon-

trakts, darījums, kura dalībniekus

ierobežo savstarpējas saistības; viņi

cits citu uztver un apzinās tikai šo

saistību gaismā, t. i., abstrakti, bez-

personiski. Līgums ir sakars, kas bal-

stās uz cilvēku faktisko nošķirtību.

Turpretim K. tiek uzskatīta par līgu-
mam pretēju, apzināti nodibinātu sav-

starpēju atkarību. «Kontrakta vietā —

kontakts» (F. Kaufmanis). Par K. no-

dibināšanas līdzekli pasludina disku-

siju, kuras gaitā cilvēki pārliecinās,
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ka viņus šķir domāšanas vispārpie-
ņemtās normas un saista tas, ar ko

tie cits no cita atšķiras un ir indi-

viduāli vienreizēji. «Individuāli vien-

reizējais» — īstenībā tās ir rūpīgi
maskētas subjektīvās bailes, raizes un

rūpes, kurās cilvēki (katrs savā vei-

dā) galu galā neaptver neko citu kā

savu faktisko piederību pie noteiktas

mūsd. buržuāziskās sab-bas grupas.

Tādējādi izrādās, ka diskusija nav ne-

kas vairāk kā līdzeklis šādas piederī-
bas noskaidrošanai un K. doktrīna vi-

sumā ir izsmalcināta kastās un korpo-
rācijās pastāvošo sakaru aizsargāša-
nas forma. Objektīvi mācība par K-
tiek nostādīta pretstatā kolektīva

marksistiskajai izpratnei.
Komunisms — sk. Sociālisms un

komunisms.

Komunistiskā audzināšana— daudz-

pusīgs sabiedriskās audzināšanas pro-

cess, kas tiek realizēts sab-bas pār-
veidošanas gaitā, pārejot no kapitā-
lisma uz komunismu. K. a. galv. uz-

devums ir veidot apzinīgus, no pagāt-
nes paliekām brīvus, vispusīgi attīstī-

tus komunistiskās sab-bas cilvēkus

(Personības vispusīga, viengabalaina

attīstība). K. a. ir cilvēku sabiedriskās

esamības pārveidošana, viņu piedalī-

šanās sociālistiskajā un komunistis-

kajā celtniecībā. Jaunā cilvēka veido-

šanās savukārt ietekmē sab-bas prak-
tisko pārveidošanu. K. a. process ne-

notiek stihiski, tikai objektīvo faktoru

ietekmē vien, bet tam vajadzīgs siste-

mātisks, mērķtiecīgs audzināšanas

darbs, kura sekmes ir atkarīgas no tā

sakara ar dzīvi, ar darbu sab-bas

labā. Izšķirošā puse K. a-ā ir audzi-

nāšana darbā, attīstot komunistisku

attieksmi pret darbu, pret sabiedrisko

ražošanu. Viens no svarīgiem K. a.

uzdevumiem ir zinātniskā marksistiski

ļeņiniskā pasaules uzskata izveido-

šana, un tā priekšnoteikums ir visas

iepriekšējās progresīvās kultūras, visu

cilvēces uzkrāto zināšanu bagātību
apgūšana. K. a. sastāvdaļa ir tiku-

miskā audzināšana, komunistiskā apzi-

nīguma attīstīšana, patiesi humānu,
komunistiskās morāles prasībām at-

bilstošu attiecību nostiprināšana starp
cilvēkiem. Tā priekšnoteikums ir ne-

samierināma sistemātiska cīņa ar ka-

pitālisma paliekām cilvēku apziņā, arī

ar reliģiskiem aizspriedumiem, ar bur-

žuāziskās un revizionistiskās ideolo-

ģijas ietekmi. K. a. svarīgs moments

ir estētiskā audzināšana, kas ietver

estētiskas gaumes attīstīšanu, nesa-

mierināmas attieksmes radīšanu pret
visiem mūsd. buržuāziskās formālistis-

kās mākslas ietekmes izpaudumiem

sociālistiskajā sab-bā.

Komunistiskā morāle — dzīves prin-

cipu un tikumisko normu kopums, kas

atbilst komunistiskajai sabiedriski eko-

nomiskajai formācijai. K. m. objektī-

vais kritērijs ir cīņa par komunistis-

kās sab-bas uzvaru. Tās galv. prin-

cipi fiksēti PSKP Programmā: uzti-

cība komunisma lietai, sabiedrisko ba-

gātību vairošana ar darbu, sabied-

riskā pienākuma apziņa, kolektīvisms,

humānisms, internacionālisms. K. m.

sākotnējā vēsturiskā forma bija strād-

nieku šķiras revolucionārā morāle, kas

izveidojās jau kapitālistiskās sab-bas

ietvaros. Kaut gan proletāriskā morāle

bija pilnīgi pakļauta proletariāta šķi-
ras cīņai un pretstatīja sevi valdoša-

jai ekspluatatoru morālei, tā uzņēma
sevī galv. vispārcilvēciskās morāles

normas, ko bija izstrādājušas tautas

masas tūkstošgadu cīņā pret sociālo

apspiestību un netikumiem. Reizē ar

to strādnieku šķira izvirzīja arī savas

tikumiskās normas, tādas kā šķiriskā

solidaritāte, internacionālisms un ko-

lektīvisms. K. m. ir visu šo progre-
sīvo vispārcilvēciskās morāles normu

mantiniece. Pēc sociālisma uzvaras

proletariāta šķiras morāle pārvēršas

par visas sab-bas tikumisko likumu;
tās principi papildinās ar jaunu sa-

turu un tiek attiecināti uz visām sa-

biedriskās dzīves sfērām. Tādējādi
K. m. ir cilvēces tikumiskā progresa

augstākā pakāpe. K. m. normas nav

ierobežotas tikai cilvēku izturēšanās

ietvaros: tās ir sab-bas pārveidošanas
aktīvi faktori, kas ietekmē komunis-

tisko sabiedrisko institūtu veidošanu,
visu sabiedriskās attīstības gaitu.
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K. m. normu vispārēja izplatīšanās,
cilvēku izturēšanās atbilstoši apzinā-
tam sabiedriskajam pienākumam pa-

kāpeniski padarīs liekus daudzus pos-
mus personības un sab-bas attiecību

tiesiskajā un administratīvajā regulē-
šanā, liks izzust visām ārējas piespie-
šanas formām un radīs apstākļus, kur

personība būs tiešām brīva. Likumu

kodeksa un administrēšanas formu

dabiskā nomaiņa ar K. m. normām

būs revolūcija tikumības vēsturē. Paš-

laik K. m. normas savas izplatīšanās
un nostiprināšanās procesā saduras ar

nekomunistiskām tikumiskām normām

divos virzienos: pašā sociālistiskajā
sab-bā, kur vecās, savu laiku no-

dzīvojušās normas pastāv kā pagāt-
nes paliekas, ar kurām saistīta sab-bā

spēkā esošo likumu neievērošana un

pārkāpšana, amorāla rīcība un nozie-

gumi: ārpus sociālistiskās sab-bas

K. m. pastāv kā pretstats buržuāzis-

kās sab-bas morālei. Šajā sarežģītajā
cīņā un jaunradē K. m. veidojas kā

visas cilvēces nākotnes morāle (Mo-
rāle, Etiķa).

Komunistiskā sabiedriskā pašpār-
valde — sab-bas organizācija komu-

nisma apstākļos; tā nostiprinās, kad

uzcelta attīstīta komunistiska sab-ba
iekšzemē un kad sociālisms uzvarējis
un nostiprinājies starptautiskajā arē-

na. K. s. p. īpatnības izpaužas tādē-

jādi, ka tās orgāni un funkcijas zaudē

politisko raksturu un sab-bas pārval-
dīšanas darbs vairs nav īpaša pro-
fesija. K. s. p. rašanās nosacījumi ir

komunisma materiāli tehniskās bāzes

izveidošana, komunistisko sabiedrisko

attiecību attīstīšana un jauna cilvēka

veidošana, tāda stāvokja sasniegšana,
ka visiem sab-bas locekļiem būs tik

augsts apziņas līmenis, ka tiesību un

morāles normas saplūdīs vienotās ko-

munistiskās sab-bas locekļu uzvedības

normās. Galv. virziens, kādā norisi-

nās K. s. p. attīstība, ir tālāka sociā-

listiskās demokrātijas attīstīšana un

visu pilsoņu iesaistīšana sab-bas lietu

pārvaldē. Lai šo uzdevumu atrisinātu,
nepieciešams pastāvīgi uzlabot darba-

ļaužu materiālās dzīves un kultūras

apstākļus, pilnveidot tautas pārstāv-
niecības formas un vēlēšanu sistēmas

demokrātiskos principus, paplašināt
praksi, ka visa tauta apspriež svarīgā-
kos komunistiskās celtniecības jautā-

jumus un likumu projektus, vispusīgi
paplašināt dažāda veida tautas kon-

troli pār varas orgānu un pārvaldes

orgānu darbību, pakāpeniski attiecināt

ievēlējamības un pārskatu sniegšanas

principu uz visiem valsts un sabied-

risko organizāciju vadošajiem darbi-

niekiem. K.s. p. rašanās process prasa

ne vien valsts varas orgānu pārvēr-
šanos par sabiedriskās pašpārvaldes

orgāniem, bet arī visu pastāvošo sa-

biedrisko organizāciju pašdarbības at-

tīstību. «Sociālistiskā valsts attīstoties

pakāpeniski pārvērtīsies sabiedriskā

komunistiskā pašpārvaldē, kurā apvie-
nosies padomes, arodbiedrības, koope-
ratīvās un citas darbaļaužu masu or-

ganizācijas.» (PSKP Programma.)
Komunistiskais darbs — 1) vārda

šaurā un stingrā nozīmē — darbs no-

briedušas komunistiskas sab-bas ap-
stākļos, darbs, kas pārvērties par paš-
darbību un tāpēc kļuvis katram cilvē-

kam par vispirmo vajadzību; darbs,
«ko nekāda vara, nekāda valsts nav

normējusi», «darbs, kuru veic, nevis

lai izpildītu noteiktu klausību, nevis

lai iegūtu tiesību uz zināmiem produk-
tiem

...,
bet labprātīgs darbs, darbs

ārpus normām, darbs, ko dara bez

aprēķina — saņemt atalgojumu ...»
(Ļeņins, 30. sēj.i 257. un 473. lpp.).
Tā ka darba lietiskais rezultāts un

sociālās sekas komunisma apstākļos,

kļūstot' par visas sab-bas bagātību,
ir, tāpat kā agrāk, bagātība un perso-

nības pašapliecināšanās veids, tad

pats darbs ir augstākais atalgojums.
Tas nozīmē, ka «beidzas daros, ko

diktē vajadzība un ārēja lietderība»

(Markss, Kapitāls, 111 sēj., 787. lpp.),
t. i., K. d. saskaņā ar Marksu parā-
dās «kā pašas darbības pilnīga attīs-

tība, kur dabas nosacītā nepiecieša-
mība izzūd savā tiešajā formā ...».
Tā priekšnoteikums ir cilvēka ražoša-

nas spēku augstākā attīstība, viņa
darbības dalīšanas pārvarēšana
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(Darba dalīšana), kā rezultātā «iz-

beigsies tāds darbs, kad cilvēks pats
dara to, ko viņš var likt izdarīt lie-

tām» (Markss, Engelss, 46. sēj., I d.,
281. un 280. lpp.). Sājos apstākjos
cilvēks savā ikdienas darbā ir sabied-

risks darbinieks, visu normu un mērķu
radītājs, tāpēc ka pār viņu vairs ne-

valda uzdevums sagādāt eksistences

līdzekļus. Darbības nepieciešamība
vairs nav ārēja, no ārienes diktēta,
bet iegūst iekšēju jēgu. Uz šā pamata
«sākas cilvēka spēka attīstība, kas

ir pašmērķis, patiesā brīvības valstī-

ba» (Markss, Kapitāls, 111 sēj.,
788. lpp.). Cilvēks nemeklē šķietamu
brīvību — ārpus «darbības, tāpēc ka

viņam ir pavērta īstena brīvība, ku-

ras aktīva izpausme ir darbs»

(Markss, Engelss, 46. sēj., II d.,
110. lpp.). K. d. pārvar pretstatu starp
darba laiku un brīvo laiku, kļūst par
estētiskas baudas avotu. 2) Vārda

plašā nozīmē — to darba elementu

kopums sociālisma apstākļos, kuru at-

tīstība sagatavo pāreju uz K. vārda

tiešā nozīmē. Tādi elementi ir darba

tendence pārvērsties ne tikai tehniskā,

zinātniskā, mākslinieciskā, bet arī so-

ciālā jaunradē, samaksātā darba un

uz sabiedriskiem pamatiem veiktā

darba tuvināšanās tendence, personī-
bas reālas atbildības augšana. Šo

tendenču rašanās cēlonis sakņojas ne

tikai apziņas pārmaiņā vien, bet vis-

pirms pašas īstenības pārmaiņā, darba

sociālās būtības pārmaiņā. Runājot
par K. d. asniem sociālisma apstākjos,

Ļeņins aicināja būt uzmanīgiem, aug-
stākā mērā prasīgiem šā termina lie-

tošanā, apzīmējot ar to tikai tās pa-

rādības, «kuras komunistisko realizē

dzīvē», t. i., neizdzēšot atšķirību starp
sociālistisko darbu un K. d. (30. sēj.,
257., 472.-473. lpp.).

«Komunistiskās partijas mani-

fests» — Marksa un Engelsa sarakstī-

tais un 1848. g. sākumā publicētais
pirmais zinātniskā komunisma pro-

grammatiskais dokuments, kurā har-

moniski izteikti marksisma pamati.
Pirmajā nodaļā — «Buržuji un prole-
tārieši» — atsegti sab-bas attīstības

likumi un pamatota ražošanas veidu

nomaiņas nenovēršamība un likumsa-

karība. Pamatojoties uz to, ka visa

sab-bas vēsture, izņemot pirmatnējās
kopienas iekārtu, ir bijusi šķiru cīņas
vēsture, Markss un Engelss parādīja
kapitālisma sabrukuma nenovēršamību

un norādīja ceļus, kā radīt jaunu sa-

biedrisko iekārtu — komunismu. Šai

pašā nodaļā izskaidrota proletariāta
kā vecās sab-bas revolucionāra pār-

veidotāja, jaunas iekārtas radītāja un

visu darbaļaužu interešu paudēja vēs-

turiskā misija. Otrajā nodaļā — «Pro-

letārieši un komunisti» — Markss un

Engelss parādīja komunistu partijas
kā strādnieku šķiras daļas un tās

priekšpulka vēsturisko lomu. Komu-
nistu tuvākais mērķis — «proletariāta
formēšana šķirā, buržuāzijas kundzī-

bas gāšana, proletariāta politiskās va-

ras iekarošana» («Komunistiskās par-
tijas manifests», 1973, 48. lpp.). šajā
nodaļā Markss un Engelss izvirzīja
proletariāta diktatūras ideju un no-

skaidroja komunistu attieksmi pret ģi-
meni, īpašumu, tēviju, kā arī nosprau-
da ekonomiskus pasākumus, kas pro-
letariātam jāveic pēc varas saņemša-

nas. Trešajā nodaļā — «Sociālistiskā

un komunistiskā literatūra» — Markss

un Engelss dziļi kritizēja buržuāzis-

kos un sīkburžuāziskos virzienus, kas

maskējās ar sociālismu, un izteica

savu attieksmi pret utopiskā sociā-

lisma un utopiskā komunisma sistēmu.

Ceturtajā nodaļā — «Komunistu no-

stāja pret dažādām opozicionārām

partijām» — Markss un Engelss iz-

klāstīja komunistu taktiku pret citām

opozicionārām partijām, «K. p. m.»

beidzas ar nemirstīgo lozungu: «Visu

zemju proletārieši, savienojieties!» No-

vērtējot «X- p- m.» vēsturisko nozīmi,

Ļeņins rakstīja: «Šī nelielā grāmatiņa
ir veselus sējumus vērta: tās garā
vēl līdz šim laikam dzīvo un darbo-

jas viss civilizētās pasaules organi-
zētais un cīnītājs proletariāts.» (2. sēj.,
10. lpp.) Būdams zinātniskā komu-

nisma pirmais programmatiskais doku-

ments, «K. p. m.» reizē ar to izteic

marksisma jauno filozofisko mā-

238 «Ķom. partijas manifests»«Kotn. partijas manifests»



čību
—

konsekventu filozofisko mate-

riālismu, revolucionāro dialektiku,
materiālistisko vēstures izpratni.

Koncepts (lat. conceptus — priekš-

stats) — 1) formulējums, prāta vei-

dots tēls, vispārīga doma, jēdziens

(Konceptuālisms); 2) loģiskajā seman-

tikā — vārda jēga.

Konceptuālisms — sholastiskās filo-

zofijas virziens, kura pārstāvji bija
Abelārs, Poretānijas Zilbērs un Sols-

berijas Joans. Strīdā par universāll-

jām konceptuālisti, tāpat kā nominā-

listi (Nominālisms), noliegdami reā-

lisma mācību (Viduslaiku reālisms),
noliedza vispārīgā reālo pastāvēšanu

neatkarīgi no atsevišķajām lietām, to-

mēr atšķirībā no nominālistiem viņi

atzina, ka prātā pastāv pirms piere-
dzes doti vispārīgi jēdzieni, koncepti
kā īpaša īstenības izzināšanas forma.

Jaunajos laikos K. viedoklim tuvu

stāvēja Loks.

Kondicionālisms (lat. conditio —

nosacījums) — filozofiska mācība, kas

cēloņa jēdziena vietā liek nosacījumu
kompleksa jēdzienu. K. nodibinātājs
ir vācu fiziologs M. Fervorns (1863—

1921; filozofijā viņa viedoklis bija
ideālistisks). K. idejas izplatījušās
vairāku ārzemju medicīnas teorētiķu
vidū.

Kondiljaks Etjēns Bonno dc (1715—

80) — fr. apgaismotājs (Apgaismība);
dzimis Grenoblē, katoļu garīdznieks;

ar saviem darbiem palīdzēja graut
baznīcas ideoloģiju. Izziņas teorijā
Loka sekotājs. Atšķirībā no Loka no-

liedza «refleksijas» — otra, no sajū-
tām neatkarīga zināšanu avota pastā-
vēšanu. Taču, neizprotot starp sajū-
tām un ārējiem objektiem pastāvošā
sakara dabu un pārspīlējot sajūtu

subjektīvo raksturu, K. nonāca pie
subjektīvā ideālisma. Pēc viņa domām,

sajūtas izraisa ārēji priekšmeti, taču

sajūtām nav nekā kopēja ar tiem. Tā

kā saprātu ar pasauli saista vienīgi
tikai sajūtas, tad tā priekšmets ir ne-

vis objektīvā pasaule, bet gan sajūtu
kopums. Tomēr K. sensuālisms bija

pretstats Leibnlca ideālismam, kā arī

jebkurai spekulatīvai, abstraktai filo-

zofijai; tas spēcīgi ietekmēja franču
materiālismu 18. gs. Galv. darbi:

«Traktāts par sistēmām, kurās atklā-

jas to trūkumi un labās puses» (1749),
«Traktāts par sajūtām» (1754) v. c.

Kondorsē 2ans Antuāns (1743—

94) — fr. filozofs apgaismotājs, pie-

slējās žirondistiem, Parīzes Zinātņu

akadēmijas loceklis. Ekonomikas jau-
tājumos bija fiziokrātu (Tirgo) pie-

kritējs. K. kritizēja reliģiju no deisma

un buržuāziskās apgaismības viedokļa,

aicināja atteikties no māņticības un

attīstīt zinātni. Savā galv. darbā «Cil-

vēka prāta progresa vēsturiskās ainas

skice» (1794) K. attīstīja uzskatu par
vēsturi kā par prāta produktu un

buržuāzisko iekārtu pasludināja par
saprāta un «dabiskuma» kalngaliem.

Pamatojoties uz dažādām gadījuma
rakstura pazīmēm, X- vēsturi iedalīja
10 laikmetos un pamatoja kapitālis-
tiskās iekārtas bezgalīga progresa

ideju. K. cīnījās pret iedalījumu kār-

tās, aizstāvēja politisko vienlīdzību,

prasīja iznīcināt despotismu un gādāt

par personības brīvu attīstību. Tai

pašā laikā viņš mantisko nevienlīdzību

uzskatīja par sab-bai derīgu. K. uz-

skati un ilūzijas bija tipiski buržuā-

zijas ideologiem tai laikā, kad tās

ceļš veda augšup.

Konflikts, dramatiskais — sk. Dra-

matiskais konflikts.
Konfuciānisms — viens no galv.

idejiskajiem virzieniem senajā Ķīnā.

K. pamatlicējs ir Konfūcijs (551—479

p. m. ē.), kura uzskatus viņa piekri-

tēji izklāstīja grāmatā «Lunjui»
(«Pārrunas un spriedumi»). K. māca,

ka cilvēka likteni nosakot «debesis»

un ka viņu iedalījums «augstdzimu-
šos» un «zemajos» esot negrozāms.
Jaunākais bez ierunām pakļaujas ve-

cākajam, zemāk stāvošais — tam, kas

stāv augstāk. levērojams Konfūcija
piekritējs bija Men-czi, kas sociālo

nevienlīdzību saistīja ar «debesu

gribu». Cits K. piekritējs Suņ-czi
(298—238 p. m. ē.) izveidoja mate-

riālistisku mācību, ka debesis ir da-

bas daļa un tām nav apziņas. Kad
cilvēks izzinājis lietu likumus (dao),
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viņš teica, tad cilvēkam tie jāizmanto
savās interesēs. Taču valdošais K.
virziens attaisnoja privileģēto šķiru
kundzību un slavināja «debesu gribu»;

tas noderēja par pamatu Dun Džun-šu

(2. gs. p. m. ē.) K. ortodoksālās

doktrīnas izveidošanai. 11.—12. gs.
Čžu Si v. c. dod K-am filozofisku

pamatojumu — t. s. neokonfuciānismu,
kas māca, ka lietās ir divi principi:
11 — saprātīgs radošs spēks un cl —

pasīva matērija. Li rada cilvēkā pozi-
tīvu īpašību — tieksmi pēc labā un

ci negatīvu — ļaušanos jutekliskiem
kārdinājumiem. Subjektīvā ideālisma

garā K-u pamatoja Van Jan-mins

(1472—1528). Daudzus gs. K. bija
valdošā ideoloģija feodālajā Ķīna.

Konjunkcija (lat. coniungere — sa-

vienot) — loģiska operācija, kas no

diviem izteikumiem, kuri apvienoti ar

loģiskā saikļa «un» palīdzību, veido

saliktu izteikumu. (Simboliskais pie-
raksts: AB.) Izveidotais saliktais iz-

teikums ir patiess tad un tikai tad,
kad abi tajā ietilpstošie izteikumi ir

patiesi, un aplams visos pārējos gadī-
jumos.

Konkrētie socioloģiskie pētījumi —

pētī sabiedriskās attiecības sociālās

īstenības dažādās sfērās (ekonomikā,
politikā, garīgajā dzīvē, sadzīvē utt.)
un to attīstības un funkcionēšanas

likumsakarības, savienojot teorētiskās

un empīriskās pētīšanas metodes (So-
cioloģiskās pētīšanas metodes). K. s. p.
aplūko zināmu sabiedrisku procesu vai

parādību vispusīgi, no tā viedokļa, ka

šā procesa vai parādības attīstība ir

saistīta ar sab-bas ekonomiskās, so-

ciāli politiskās un garīgās dzīves

likumsakarībām, kuras noskaidro citi

sociālie pētījumi, turklāt ekonomiskās

likumsakarības šajos procesos ir no-

teicošās. K. s. p. teorētiskais pa-

mats — vispārīgā socioloģiskā teo-

rija — ir vēsturiskais materiālisms,
kurš pilda šo pētījumu zinātniskās

metodoloģijas funkciju un dod iespēju
atrast objektīvu pieeju sociālās īstenī-

bas faktu analīzei. K. s. p. ir svarīgs
instruments, kas palīdz izzināt sabied-

riskās attīstības tendences, palīdz sa-

vienot vēsturiskā materiālisma teoriju
un komunistiskās celtniecības praksi.
Ar K. s. p. palīdzību ir iespējams fak-

tiski (empīriski) pamatot zinātniskos

teorētiskos secinājumus par sabiedris-
kās attīstības likumsakarībām, un tā-

pēc tie ir nepieciešams posms, pie-
ņemot lēmumus, kas saistīti ar so-

ciālo procesu regulēšanu un vadīšanu

sociālistiskajā sab-bā. Jāatšķir K. s. p.,
kuru mērķis ir sabiedrisko procesu zi-

nātniska analīze, un t. s. lietišķie pē-
tījumi ar šauri praktisku uzdevumu,

kārtējās informācijas analīze (piem.,
sabiedriskās domas specializētās ap-

taujas). Lieliski K. s. p. paraugi ir

tādi darbi kā Engelsa «Strādnieku

šķiras stāvoklis Anglijā», Ļeņina «Ka-

pitālisma attīstība Krievijā» un «Lielā

ierosme» v. c. Pēdējos gados K. s. p.

plaši attīstījušies PSRS. Padomju so-

ciologi pētī sab-bas sociālo struktūru,
darba motīvus un stimulus, darba-

spēka kustību, laika budžeta struk-

tūru, sadzīvi, jauniešu augstākās iz-

glītības problēmas, iedzīvotāju migrā-

cijas problēmas utt. Šiem darbiem ir

teorētiska un praktiska nozīme, tos

izmanto partijas, valsts un saimnie-

ciskie orgāni gan centrā, gan perifē-

rijā, pieņemot zinātniski pamatotus
lēmumus sab-bas vadīšanas jautāju-
mos. Marksistiskie K. s. p. radikāli

atšķiras no buržuāziskās pozitīvistiskā
virziena empīriskās socioloģijas, kura

atsakās no vispārīgas socioloģiskas
teorijas un aprobežojas ar sīkiem t. s.

mikroproblēmu un atsevišķu sociālu

parādību pētījumiem. Sociālā procesa

objektīvo likumsakarību vietā likdama

garīgās dzīves virspusējas parādības
(psiholoģizācija) un ārēji reģistrēja-
mus vienveidīgus cilvēku izturēšanās

aktus (biheviorizācija), empīriskā so-

cioloģija nespēj atklāt dziļus iekšējus
sabiedriskās attīstības cēloņus. Dau-

dzi buržuāziskie sociologi mēģina at-

rast izeju no teorētiskā strupceļa ab-

straktās ideālistiskās vēstures koncep-
cijās, kuras nav saskaņojamas ne ar

reālo sabiedriskās attīstības praksi, ne

ar viņu pašu empīrisko pētījumu re-

zultātiem.
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Konkrēto socioloģisko pētījumu me-

todes — veidi un paņēmieni, kā so-

ciologs atlasa sākotnējo informāciju
un kā to pēc tam analizē. Izšķir trīs

šādu metožu grupas. Pie pirmās pie-
der atsevišķu faktu konstatēšana un

sākotnējo datu savākšanas sistēma.

Faktus konstatē, izmantojot tiešu no-

vērošanu — ārēju vai ietvertu (kad
pētnieks novēro sociālo procesu it kā

«no iekšienes», būdams pats tā da-

lībnieks), — analizējot dokumentus

(oficiālus, piemēram, protokolus, in-

dividuālās uzskaites kartītes v. tml.,
un neoficiālus — biogrāfijas, vēstules,

dienasgrāmatas) un izdarot aptaujas
(intervijas — brīvas, pēc uzdotas pro-

frammas, aptauju ar anketām v. c).
ajā pētīšanas stadijā ir svarīgi no-

drošināt sākotnējo datu stabilitāti, pa-
tiesumu un pamatotību, un tas tiek

panākts, atkārtoti pārbaudot faktus,
izdarot kontroles novērojumus un ap-

taujas, savienojot informācijas savāk-

šanas dažādās metodes. Tas savukārt

noteic faktu sākotnējo sakārtojumu,

apjomu un sistēmu (otrā metožu

grupa). Pie šo metožu grupas pieder

monogrāfisks aplūkojums (kad ar da-

žādiem paņēmieniem tiek pētītas zi-

nāmas sabiedriskas parādības vai pro-
cesa dažādas puses), vienlaidu un iz-

lases novērošana vai aptauja. Izlases

pētījuma priekšnoteikums ir statis-

tiski pamatota tādas da|as izlase no

novērošanas objekta visa kopuma

(piem., avīzes lasītāju daļas izlase,

pētījot lasītāju auditoriju), kas to

pietiekami pārstāvētu, lai uz tās pa-
mata varētu pareizi noteikt tendences,
kuras attiecas uz visu šo kopumu.
Trešā metožu grupa aptver sākotnējo
datu apstrādāšanas paņēmienus: ap-
rakstīšanu un klasifikāciju, vispārinā-
šanu, sistēmas analīzi v. c. Liela no-

zīme datu apstrādāšanā ir ne tikai

loģiskajiem paņēmieniem (analīzei un

sintēzei), bet arī statistiskas likum-

sakarības meklējumiem. Svarīga ana-

līzes metode ir sociālais eksperiments,
ar kuru pētnieks pārbauda hipotēzes
par cēloņu un seku sakariem novēro-

tajās parādībās. Pētīšanas metodes iz-

vēle ir atkarīga galvenokārt no pētī-

jamā objekta dabas un no pētījuma
teorētiskajām premisām. Šīs premisas
formulējamas savlaicīgi kā pētījuma
programma, kurā norādīts pētījuma
uzdevums un mērķis, datu analīzes

pamatjēdzieni, pieņēmumi par iespē-
jamiem sakariem un atkarībām starp
pētījamā procesa būtiskiem raksturo-

jumiem (hipotēzes). Marksistiskie kon-

krētie socioloģiskie pētījumi balstās

uz vēsturisko materiālismu. Pētīšanas

programmas metodoloģiskie principi
dod iespēju noteikt sākotnējo datu

savākšanas un apstrādāšanas metožu

tādu savienojumu, kas nodrošina in-

formācijas objektivitāti, faktu aplūko-
šanu to kopumā, «bez jebkāda izņē-
muma» (Ļeņins), ņemot vērā konkrēto

sociālo situāciju.
Konsekvenciālā ētika (lat. con-

sequentia — secība) — tādu ētikas

teoriju tips, kurās rīcības morālo vēr-

tību noteic atkarībā no tās sekām

(Utilitārisms, Hedonisms, Eidemo-

nisms, aksioloģiskais intuitlvisms

v. d. c). K. ē. piekritēji pamatojas
uz to, ka tikumība apmierina zināmas

cilvēka un sab-bas vajadzības, vai

vismaz formāli atzīst tās lietderīgo
raksturu. Marksistiskā ētika, visumā

atzīdama K. ē. principu, norāda uz tā

nepietiekamību. Ar sabiedriskā? liet-

derības jēdzienu tā izskaidro (kaut
arī ne pilnīgi) tikai vispārīgos morā-

les principus un normas, kas pastāv
zināmā sab-bā, bet nereducē uz to

katras konkrētas rīcības novērtējumu
un izvēli. Katra konkrēta rīcība jā-
vērtē, pamatojoties uz sociālajām se-

kām, ko parasti izraisa līdzīga rīcība.

Konstruktīvā loģika (lat. construc-

tio — uzbūve) — virziens matemātis-

kajā loģikā. K. 1. pamatus lika in-

tuicionistiskā skola, lai gan tie nesais-

tās ar intuicionisma filozofiju. K. 1. at-

tīstības sākumi meklējami L. Brauera,
H. Veila, A. Geitinga darbos. K. 1.

pamatideja ir aizliegums pārnest uz

bezgalīgām kopām principus, kas pa-
reizi galīgām kopām (piem., atzinu-

mu, ka veselais ir lielāks par daļu,
trešā izslēgtā likumu v. c). Dažādi
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ir klasiskās loģikas un K. L uzskati

par bezgalības jēdzienu. Klasiskā lo-

ģika uzskata bezgalību par aktuālu,

noslēgtu, K. I. — par potenciālu, to-

pošu (Aktuālā un potenciālā bezga-

lība). X- loģikai raksturīga objektu

loģikas un matemātikas teoriju induk-

tīvā veidošana (konstruēšana). Vado-

ties pēc K. 1. principiem, tiek izdarīti

mēģinājumi revidēt mūsd. matemātis-

kās loģikas un matemātikas pamat-
rezultātus. Lielu ieguldījumu K. ļ. at-

tīstībā devuši padomju zinātnieki

A. Kolmogorovs, A. Markovs, N. sa-

ņins.

Konstruktīvā (ģenētiskā) metode —

viens zinātnisko teoriju deduktīvās

konstrukcijas paņēmiens (Deduktīvā

metode). K. m. ideja radās un tika

izstrādāta (D. Hilberta, L. Brauera,
A. Geitinga, A. Kolmogorova, A. Mar-

kova, P. Lorencena v. c. darbos) kā

mēģinājums pārvarēt matemātikas un

loģikas aksiomātisko pamatojumu grū-
tības (piem., lai likvidētu kopu teori-

jas paradoksus v. tml.). Atšķirībā no

aksiomātiskās metodes konstruktīvā

teorijas izveidošanā šās teorijas ietva-

ros nepierādāmos izejas apgalvojumus
un nedefinējamos terminus ne tikai

cenšas reducēt līdz minimumam, bet
arī speciāli gādā par to satura acīm-

redzamību. Galv. K. m. uzdevums ir

formālajā sistēmā apskatāmo objektu
un uz tiem attiecināto apgalvojumu
pakāpeniska konstruēšana (kas reāli

izdarāma vai iespējama ar esošajiem
līdzekjiem). Teorijas izejas objektu
uzdošana un jaunu objektu izveido-

šana notiek, izmantojot speciālu kār-

tulu un definīciju kopumu. Visus pā-

rējos apgalvojumus sistēmā iegūst no

teorijas izejas bāzes ar konstruktī-

vajām teorijām specifisko izveduma

tehniku un t. s. rekursīvajām definī-

cijām, kas balstās uz matemātiskās

indukcijas principa. Pašlaik K. m.

lieto tikai formālajās zinātnēs — ar

tās palīdzību veido konstruktīvo ma-

temātiku un loģiku. Tomēr nav pa-
maia noliegt iespēju lietot šo metodi

arī dabas zinātņu disciplīnu izveido-

šanā.

Konta Vasile (1845—82) — rumāņu
filozofs materiālists. Savus filozofis-

kos secinājumus K. dibināja uz dabas

zinātņu datiem, it īpaši uz Laijela,
Lamarka, Darvina un Hekeja teori-

jām. Pēc K. uzskata, daba pastāv

pirms apziņas. Kaut gan K. vērsās

pret vulgāro materiālistu Fogtu, viņš

neprata pacelties līdz zinātniskai do-

māšanas izpratnei. Bezgalīgā matē-

rija, pēc K. domām, mūžīgi attīstās

telpā un laikā. Klasificējot dabas liku-

mus uz matērijas formu dažādības pa-
mata, viņš tai pašā laikā noliedza

nejaušību un apgalvoja, ka visi likumi

ir fatāli. Cilvēka izziņas spējas viņš
uzskatīja par neizsmeļamām, tāpat kā

pašu īstenību. Zināšanas pārbauda

prakse, ar kuru K. saprata laborato-

rijā izdarītu eksperimentu un perso-

nisko pieredzi. Būdams ateists, X- par
reliģijas avotu uzskatīja pirmatnējā
cilvēka gara tumsību un bailes. Mā-

cībā par sab-bu K. palika ideālists.

X- materiālisms manāmi ietekmēja sa-

biedriski politiskās domas attīstību

Rumānijā 19. gs. otrajā pusē. Galv.

darbi: «Fatālisma teorija» (1875—76),

«Apcerējumi par materiālistisko meta-

fiziku» (1879).
Kontemplatīvums — sk. Vērojošais

raksturs.

Kontrapozīcijas likums (lat. con-

tra — pret, positio — stāvoklis) —

loģikas likums, kurš noteic: ja no

kāda sprieduma A izriet spriedums B,
tad no sprieduma B nolieguma izriet

sprieduma A noliegums.
Konts Ogists (1798—1857) — fr.

filozofs, pozitīvisma nodibinātājs. Bija
Sensimona sekretārs un līdzgaitnieks

(1818—24). K. «pozitīvās filozofijas»
pamattēze ir prasība, lai zinātne iero-

bežotos ar parādību ārējā izskata ap-
rakstīšanu. Balstoties uz šo tēzi, K.
apgalvoja, ka «metafizika», t. i., mā-

cība par parādību būtību, esot jālik-
vidē. K. mēģināja sintezēt bagātīgu
dabaszinātnisku materiālu, taču viņa
filozofiskā viedokļa dēļ (subjektīvais
ideālisms un agnosticisms) šis mē-

ģinājums noveda pie zinātnes viltoša-

nas. Dabas izzināšanas vēsturi X-
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iedalīja trīs stadijās; katra no tām

atbilda noteiktam pasaules uzskata

tipam: teoloģiskajam, metafiziskajam
un pozitīvajam. Pirmajā — teoloģis-
kajā stadijā cilvēka prāts esot centies

izskaidrot parādības ar pārdabisku
spēku — dieva iedarbību. Metafizis-

kais pasaules uzskats, pēc K. mācī-

bas, ir teoloģiskā pasaules uzskata

modifikācija. Saskaņā ar metafizisko

pasaules uzskatu visu parādību pa-
matā ir abstraktas metafiziskas būtī-

bas. Teoloģisko un metafizisko pa-
saules uzskatu, māca X-, nomaina

«pozitīvā metode», kas prasa atteik-

ties no «absolūtām zināšanām» (pir-
mām kārtām no materiālisma, kā ari

no objektīvā ideālisma). K. trīslocekļu
formula sagrozīja zinātnes un filozo-

fijas patieso vēsturi: K. shēma atstāja
neievērotu, piem., veselu periodu cil-

vēces domas attīstībā — antīko laik-

metu. Galu galā K. formula bija no

Sensimona aizgūtās dialektiskās triā-

des kroplīgs atdarinājums. Savu trīs-

locekļu shēmu K. lietoja zinātņu kla-

sificēšanā un sociālās vēstures siste-

matizēšanā. K. socioloģijai (viņš pir-
mais sāka lietot šo terminu) bija
raksturīga antizinātniska bioloģiska
pieeja sab-bas izskaidrošanai. Viņa

socioloģiskās mācības galv. ideja ir

apgalvojums, ka mēģināt grozīt bur-

žuāzisko iekārtu ar revolucionārām

pārmaiņām ir veltīgi. Kapitālisms, pēc
K. uzskata, noslēdz cilvēces vēstures

evolūciju. Par sociālās harmonijas no-

dibināšanas līdzekli K. uzskatīja
«jaunu» reliģiju, kurā personīgā dieva

kulta vietā stātos abstraktas augstā-
kās būtnes kults. Galv. darbs: «Pozi-

tīvās filozofijas kurss» (1830—42).

Konvencionālisms (lat. conventio —

līgums, vienošanās) — filozofiska

koncepcija, saskaņā ar kuru zinātnis-

kās teorijas un jēdzieni ir nevis ob-

jektīvās pasaules atspoguļojums, bet

gan zinātnieku savstarpējas patvaļī-

gas vienošanās produkts; šo vienoša-

nos nosaka parocīguma un vienkāršī-

bas apsvērumi. K. viedoklis tipisks
subjektīvajam ideālismam, jo noliedz

objektīvu saturu subjekta zināšanās.

K. teorētiskos principus izstrādāja
Puankarē. K. elementi sastopami po-
zitīvismā, pragmatismā un operacionā-
llsmā. K. gnozeoloģiskais pamats ir

reālā iespēja dažādi interpretēt mūsu

teorētiskās konstrukcijas (it īpaši ma-

temātikas novadā), un tas pavedina
zinātnisku teoriju uzlūkot par tīru

loģisku struktūru, attiecībā pret kuru

zaudē katru jēgu patiesības vai ne-

patiesības jēdziens. K. koncepcija sa-

brūk, ja izziņas procesu analizē vēs-

turiski. Mūsu jēdzieni un teorijas vei-

dojas cilvēces praktiskās darbības

gaitā, atspoguļojot noteiktas pasaules

parādības. Bet, kad šie jēdzieni un

šīs teorijas izveidojušies, tie var tikt

abstrahēti no sava reālā pamata un

kļūt par instrumentu, aparātu pavi-
sam citādu parādību aprakstīšanai.
Tā, piem., ģeometriskus priekšstatus
var izmantot tehnisku uzdevumu risi-

nāšanā, grafiku sastādīšanā v. tml.

Šādas izmantošanas «mākslīgais rak-

sturs», kas dibinās uz neidentisku ob-

jektu analoģiskumu, tomēr nepavisam
nepierāda, ka pašas teorētiskās kon-

strukcijas būtu patvaļīgas.
Kopenhāgenas skola — nosaukums,

ar kuru apzīmē grupu fiziķu (Bors,

Heizenbergs, Veiczekers, Jordāns

v. c.), kas turas pie kvantu mehānikas

filozofisko problēmu pozitīvistiskās in-

terpretācijas. Vēsturiski šī grupa ra-

dās 20. gs. 20. gadu beigās Kopen-
hāgenā, Teorētiskās fizikas institūtā,
ko vadīja Bors. Vairākiem fiziķiem —

Kopenhāgenas interpretācijas piekritē-

jiem, it īpaši Boram un Heizenber-

gam, ir lieli nopelni kvantu mehānikas

radīšanā un attīstībā, tās matemātiskā

aparāta un eksperimentālā materiāla

izstrādāšanā un interpretācijā. Tomēr

šās skolas filozofisko nostāju, tās sub-

jektīvistiskos izteikumus, it īpaši agrī-
najos posmos, būtiski ietekmēja neo-

pozitīvisms. Daži tās pārstāvji, nepa-
reizi reducēdami aparāta lomu mikro-

pasaulē uz «nekontrolējamiem trau-

cējumiem», propagandēja «cēlonības

krahu», elektrona «gribas brīvību» utt.

Tādus uzskatus kritizēja padomju
(S. Vavllovs, V. Foks, D. Blohincevs
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v. c.) un ārzemju (Einšteins, Lanze-

vēns v. c.) fiziķi. Tagad šī skola

vairs nav vienota. Jordāns un Veic-

zekers paliek pozitīvistiskajās pozīci-

jās, bet Heizenbergs pozitīvismu kri-

tizē, un Bors tuvojas vairāku kvantu

mehānikas filozofisko problēmu mate-

riālistiskajai izpratnei.
Ķoperniks Nikolajs (1473—1543) —

poļu astronoms, pasaules heliocentris-

kās sistēmas izveidotājs. Zinātnes vēs-

turē K. mācība bija revolucionārs

akts, ar kuru dabas pētniecība prokla-

mēja savu neatkarību. Ar to sākās

dabas zinātnes atbrīvošanās no teolo-

ģijas. K. teorija par Zemes riņķošanu

ap Sauli un par Zemes diennakts

griešanos ap savu asi nozīmēja at-

teikšanos no Ptolemaja ģeocentriskās
sistēmas un uz tās pamatotajiem reli-

ģiskajiem priekšstatiem par Zemi kā

dieva izredzēto un par cilvēka privi-

leģēto stāvokli Visumā. Šī teorija at-

meta arī Aristoteja izteikto un sho-

lastikas izmantoto uzskatu par debesu

un Zemes kustību pretstatu, deva trie-

cienu baznīcas leģendai, ka pasauli
radījis dievs, un sagatavoja ceju nā-

kotnes mācībām par Saules sistēmas

dabisko rašanos un attīstību. K. at-

klājumi kļuva par niknas cīņas ob-

jektu: baznīca tos nosodīja un vajāja,
tā laika un vēlāko laikmetu progre-
sīvie domātāji padarīja tos par savu

kaujas karogu un attīstīja tālāk, no-

raidot, piem., tādus nepareizus K. sis-

tēmas atzinumus kā visu zvaigžņu
novietošanu vienā «sfērā» un Saules

novietošanu Visuma centrā. K. galv.
darbs — «Par debesu sfēru griešanos»

(1543) — liecina, ka K. zinājis an-

tīkā atomisma sasniegumus un seno

tautu astronomiskās hipotēzes (Helio-
centriskā un ģeocentriskā pasaules
sistēma).

Kopiena — pirmatnējās kopienas
iekārtas ekonomiskā pamatvienība,
sevī noslēgta ražošanas organizācija,
kas dibināta uz ražošanas līdzekļu
sabiedrisko īpašumu, uz kolektīvu

darbu un tā dabisku dalīšanu starp
vīriešiem un sievietēm, pieaugušajiem
un bērniem un uz ražotā produkta

kopīgu sadali un patērēšanu. K. at-

tīstībai raksturīgi, ka progresēja ražo-

šanas līdzekļi un darbaspēks, K. lo-

cekļu pastāvīgi veicamais darbs kļuva
arvien sarežģītāks un daudzveidīgāks,
pastiprinājās savstarpējais sakars

starp dažādajiem darba veidiem (it

īpaši, neolītā pārejot uz zemkopību
un lopkopību), pieauga K. veidojošo
ģimeņu ekonomiskā patstāvība. Saim-

nieciskās dzīves, ģimenes, reliģisko
rituālu attīstība šādos apstākļos pa-
rasti bija atkarīga no tā, kā konsoli-

dējās to asinsradinieku grupa, kuri

uzskatīja, ka tiem ir kopīgs sencis,
un kuriem bija kopīgs ģints nosau-

kums. Tāpēc pirmatnējās K. visvairāk

izplatītais veids bija ģints K. Daļa
asinsradniecības saistītā ģints K. ko-

dola bija nepastāvīga, jo laulības bija
eksogāmas un ģints K. locekļi, stājo-
ties laulībā, K. atstāja (vīrieši tad, ja
laulības bija matrilokālas, sievietes —

ja laulības bija patrilokālas). K. ko-

dola pastāvīgās daļas locekļi atrada

sev laulību partnerus citā ģinti. Uz

radniecības pamata materiālās un ga-
rīgās dzīves dažādajās sfērās starp
kopienām attīstās sakari, kuri kļūst

par pamatu ģints sab-bai un veicina

cilts organizācijas izveidošanos. Kad
sākās darba sabiedriskā dalīšana un

attīstījās pastāvīga tirdzniecība starp
X-, K. sāka diferencēties. Izveidojās
bagātas, valdošas un nabadzīgas, pa-

kļautas K. Diferencējās arī X- lo-

cekļi — mantīgos un nemantīgos,
ekspluatētos. Pamazām K. pārvērtās

par ciema kopienu.
Kopu teorija — matemātikas no-

zare, kas ar precīziem līdzekļiem pētī
saturu vienai no svarīgākajām filo-

zofijas, loģikas un matemātikas kate-

gorijām — bezgalīgā kategorijai. No-

dibinājis G. Kantors. K. t. priekšmets
ir kopu (sakopojumu, klašu, ansam-

bļu), galvenokārt bezgalīgu, īpašības.

K. t. fundamentālā tēze ir dažādu

bezgalības «kārtu» nodibināšana. Kla-
siskā K. t. pamatojas uz atzinumu,
ka uz bezgalīgām kopām attiecināmi

tie loģikas principi, kas ir nenolie-

dzami galīgā apgabalā. Tomēr K. t.
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attīstība jau 19. gs. beigās atklāja
grūtības, to skaitā paradoksus, kas

saistās ar formālās loģikas likumu,

starp citu, izslēgtā trešā likuma attie-

cināšanu uz bezgalīgām kopām. Po-

lemikā, kas radās sakarā ar to, tika

apspriesti matemātiskās izziņas sva-

rīgākie gnozeoloģiskie jautājumi: par
matemātisko jēdzienu dabu, to attiecī-

bām pret reālo pasauli, par eksisten-

ces jēdziena konkrēto saturu matemā-

tikā utt. Polemikas gaitā matemātikas

filozofijā radās tādi virzieni kā for-
mālisms, intuicionisms, loģicisms. Se-

višķi jāatzīmē konstruktīvais virziens

padomju matemātikā. K. t. metodes

plaši lieto visās mūsd. matemātikas

nozarēs; tām ir principiāla nozīme

matemātikas pamatošanas jautājumos,

starp citu, aksiomātiskās metodes

mūsd. formas noskaidrošanā. Ar lo-

ģikas līdzekļiem visi matemātikas pa-
matošanas jautājumi reducējas uz

K. t. pamatošanas jautājumiem. To-

mēr pašas K. t. pamatošanā rodas

grūtības, kas vēl nav pārvarētas.

Korporatīvā valsts (lat. corpora-

tio — savienība) — buržuāzijas dik-

tatūras visreakcionārākā, fašistiskā

forma, radās pēc 1. pasaules kara

kapitālisma vispārējās krīzes apstāk-
ļos. K. v. galv. īpatnības: strādnieku

šķiras organizāciju likvidēšana un

iedzīvotāju piespiedu iedalīšana kor-

porācijās (piem., kapitālistu korporā-

cija, strādnieku, kalpotāju korporā-
cija): vēlēta orgāna — parlamenta

likvidācija un aizstāšana ar «korpo-
rāciju pārstāvniecību»; rezultātā —

pilnīga beztiesība darbaļaudīm, ko ar

korporāciju palīdzību nežēlīgi eks-

pluatē monopoli. Par K. v. pasludi-
nāja fašistisko Itāliju un Portugāli.
K. v. galv. mērķis — maskēt mono-

polistiskā kapitāla diktatūru un cen-

sties parādīt, ka fašistiskā valstī pa-
stāv «šķiru sadarbība», «interešu har-

monija» korporāciju ietvaros.

Korpuskulāri viļņējādais duālisms—

specifiska mikroobjektu īpašība, ko

apraksta kvantu mehānika un kas iz-

paužas tādējādi, ka šiem objektiem

piemīt pretējas — korpuskulas un

viļņa — īpašības. K. v. d-a eksakts

fizikāls formulējums dots Brolla vie-

nādojumos. K. v. d-ā izpaužas

makropasaules un mikropasaules iek-

šējais sakars, to vienības īpatnības.

K. v. d-a interpretācijā kvantu me-

hānikai radās lielas grūtības. Aplūko-

jot problēmu mehānistiski, pretējās —

korpuskulas un viļņa — īpašības tika

atrautas viena no otras, kļuva par

dažādu objektu raksturojumiem. Maz-

liet citādu viedokli izvirza papildinā-
juma princips, kas cenšas nodibināt

noteiktus sakarus starp šo īpašību

aprakstiem, parādot tos kā «papHdi-
nātības» attiecību. Izprotot problēmu

dialektiski, tiek uzsvērta mikroobjek-
tam vienlaikus piemītošo korpuskulas

un viļņa īpašību objektivitāte un to

izpaušanās iespēja atkarība no dažā-

diem eksperimenta nosacījumiem; tiek

pievērsta uzmanība šo mikroobjektu
pretējo īpašību izzināšanai to vienībā

un savstarpējā sakarā. Šī X- v. d-a

interpretācija, ko attīstīja Lanževēns,

V. Foks, Vavilovs v. c. zinātnieki, at-

zīst mikrodaļiņu nevis par korpuskulu

un nevis par vilni, bet gan par kaut

ko trešo, par korpuskulas un viļņa
sintēzi, kuras uztveršanai mums pa-

gaidām nav uzskatāmu priekšstatu.
Šādus priekšstatus jau sāk dot jau-
nās «elementāro» daļiņu teorijas.

Kosmiskās teleoloģijas ētika — vir-

ziens buržuāziskajā morāles filozofijā,
kas izplatījās 20. gs. pirmajā pusē
ASV (Frederiks Vudbridžs, V. Šel-

dons) un Anglija (Oulefs Stepldons);
ietver sevī ētiskā naturālisma un ob-

jektīvā ideālisma elementus. Saskaņā
ar K. t. ē. morāle ir izprotama tikai

no Visuma evolucionārās attīstības

viedokļa, kuras pamatā ir pasaules

mērķis. Katra tādas attīstības pakāpe
ir iepriekš noteikta un tiek īstenota,
pielāgojot šim mērķim esošos līdzek-

ļus. X- t. ē. piekritēji aplūko cilvēku

kā dabas un kosmosa daļu un par
viņa tikumisko uzdevumu uzskata tā-

lāku apzinīgu dabas radīšanu, sekojot
«dabiskajai teleoloģijai». Tieši šādu

mērķi K. t. ē. izvirza tikumiskajai

darbībai, līdz ar to piešķirot tai ne-
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sociālu, kosmisku un bioloģisku jēgu.
Saprotot morāli kā cilvēka kalpošanu
kādam iepriekš noteiktam mērķim,
K. t. ē. tuvojas reliģiskajai «dabiskā

likuma» ētikai (Neotomisms).
Kosmogonija (gr. kosmos — Vi-

sums, goneia — dzimšana) — astro-

nomijas nozare, zinātne par debesu

ķermeņu un to sistēmu rašanos un at-

tīstību. Nosacīti to var iedalīt planētu

K. un zvaigžņu X-, kaut gan tām

abām problēmu risināšana ir savstar-

pēji saistīta. K. secinājumi balstās uz

datiem, ko sniedz citas astronomijas
nozares, fizika, kā arī ģeoloģija v. c.

zinātnes par Zemi. X-, tāpat kā kos-

moloģija, ir cieši saistīta ar filozofiju,
tā bija un ir materiālisma un ideā-

lisma, zinātnes un reliģijas asas cī-

ņas arēna. Kosmogonisko problēmu
grūtības izskaidrojamas ar to, ka kos-

misko objektu attīstības procesi ilgst
daudzus milj. un mljrd. gadu; salī-

dzinājumā ar to astronomiskie novē-

Tojumi un pat visa astronomijas vēs-

ture aptver ārkārtīgi niecīgu laika

sprīdi. Planētu K. grūtības izskaid-

rojamas arī ar to, ka mēs tješi no-

vērot pagaidām varam tikai vienu pla-
nētu sistēmu. Zinātniskā K. radās

apm. pirms 200 g., kad I. Ķants iz-

virzīja hipotēzi par planētu rašanos

no putekļu miglāja, kas kādreiz ap-
ņēmis Sauli. Kanta (1755) un Lap-
lasa (1796) hipotēzes (Nebulārā hipo-
tēze) nevarēja izskaidrot dažas būtis-

kas Saules sistēmas uzbūves īpatnības
un tika atmestas. Tika ieteiktas vai-

rākas citas hipotēzes, no kurām vis-

populārākā bija Džinsa hipotēze
(1916). Tomēr arī tā sastapās ar ne-

pārvaramām grūtībām. Pašlaik turpi-
nās faktu materiāla uzkrāšana un vis-

pārināšana, bet problēma vēl nav at-

risināta. Svarīgu ieguldījumu planētu
K-ā devuši padomju zinātnieki

(O. Šmits, V. Fesenkovs v. c). Zvaig-
žņu daba un iekšējā struktūra no-

skaidrota tikai 20. gs. Pašlaik zvaig-
žņu evolūcijas raksturs vispārīgos vil-

cienos ir skaidrs, tomēr par zvaigžņu
izcelšanos pagaidām iespējams izteikt

tikai minējumus. Ilgu laiku valdīja

priekšstats, ka zvaigznes izveidojušās,

kondensējoties gāzei un putekļiem.
Pašlaik pastāv ari cits priekšstats,

pēc kura zvaigznes un zvaigžņu sis-

tēmas rodas, saskaldoties superblīvai
pirmszvaigžņu vielai. Veikti ari dau-

dzi pētījumi par zvaigžņu kopu un

galaktiku attīstību. Metagalaktikas
K-u parasti ietilpina kosmoloģijā.

Kosmoloģija (gr. kosmos — Vi-

sums, logos — vārds, mācība) — as-

tronomijas nozare, zinātne par Visu-

mu kā vienu veselu vienību un par
astronomisku novērojumu aptverto Vi-

suma daļu kā šā veselā sastāvdaļu.
Pirmie naivie ķosmoloģiskie priekš-
stati radās sirmā senatnē, kad cilvēks

centās izdibināt savu vietu pasaulē.
Novērojumu datu uzkrāšana un antī-

kās filozofijas izraisītā pārliecība, ka
aiz redzamajām juceklīgajām planētu
kustībām jāslēpjas likumsakarīgām,
patiesām kustībām, ļāva izveidot pa-
saules ģeocentrisko sistēmu, kuru pēc
niknas cīņas ar baznīcu un sholastiķu

nomainīja pasaules heliocentriskā sis-

tēma. Pēc tam kad Ņūtons atklāja
vispasaules gravitācijas likumu, kos-

moloģisko problēmu varēja formulēt
kā fizikālu uzdevumu — par bezga-
līgas tādu masu sistēmas izturēšanos,
kuras cita citu pievelk. Izrādījās to-

mēr, ka šeit rodas ievērojamas grūtī-
bas — ķosmoloģiskie paradoksi. Šīs

grūtības novērš mūsd. relatīvistiskā

X-, t. i., kosmoloģiskā teorija, kas

balstās uz relativitātes teoriju. Tomēr

šeit radās citas grūtības, kuras plaši
izmanto ideālisti un fideisti. Pašlaik

zinātnē gandrīz vispāratzīti ir pa-
domju fiziķa A. Fridmana 20. gados
izveidotie modeļi, kas pamatoti uz

vispārīgo relativitātes teoriju. Šo

mūsd. kosmoloģisko modeļu reālā no-

zīme ir tā, ka tie dod priekšstatu par
metagalaktikas uzbūves un attīstības

vispārīgām likumsakarībām un tādē-

jādi ir būtiska pakāpe bezgalīgās ma-

teriālās pasaules bezgalīgajā izzinā-

šanas procesā.
Ķosmoloģiskie paradoksi — grūtī-

bas (pretrunas), kas rodas, attiecinot

uz visu Visumu fizikālās likumsakarī-
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bas, kuras konstatētas galīgām tā da-

lām. Ņūtona fizikas ietvaros svarīgā-
kie K. p. ir Neimaņa—Zēligera gravi-

tācijas paradokss un Sezo—Olbersa

fotometriskais paradokss. Pirmo para-
doksu rada nepārvaramās grūtības,
kas rodas, vispasaules gravitācijas
likumu attiecinot uz bezgalīgu sta-

tisku masu sistēmu ar vidējo blīvumu,
kas atšķiras no nulles. Otru para-
doksu rada tas, ka tādai pašai emi-

tējošu masu (zvaigžņu, galaktiku) sis-

tēmai vajadzētu piešķirt nakts debe-

sīm žilbinošu spožumu, kuru varētu

salīdzināt ar Saules virsmas spožumu,
bet tas patiesībā, kā zināms, nav no-

vērojams. K. p. nav relatīvistiskās

kosmoloģijas nestacionārajā Visumā

(kas pastāvīgi paplašinās): sarkanā

nobīde samazina visu tālo starojošo
objektu virsmas spilgtumu, un pats
Einšteina gravitācijas vienādojumu
raksturs (pieņemot, ka mijiedarbību

izplatīšanās ātrums ir galīgs, ka liela

masu sistēma nav stacionāra) izslēdz

gravitācijas paradoksu. K. p-iem ir

noteikta heiristiska loma izziņā: no

visiem iedomājamiem kosmoloģiska-
jiem modeļiem pelna ievērību tikai tie,
kas nenoved pie X- p.

Kosmopolītisms (gr. kosmopolitēs —

pasaules pilsonis) — buržuāziska teo-

rija, kas «cilvēku dzimuma vienības»

vārdā aicina atteikties no patriotis-
kām jūtām, no nacionālās kultūras un

tradīcijām. K. tādā veidā, kā to slu-

dina mūsd. buržuāziskie ideologi, iz-

saka imperiālisma tiekšanos pēc pa-
saules kundzības. K. propaganda
(ideja par vispasaules valdības no-

dibināšanu v. c.) vājina tautu cīņu

par nacionālo neatkarību, par valsts

suverenitāti. K. nav savienojams ar

internacionālismu.

Kosmoss (gr. kosmos — Visums) —

Visums, visa pasaule kā vesela vie-

nība, viss kustībā esošās matērijas
kopums, ieskaitot Zemi, Saules sis-

tēmu, mūsu un visas pārējās galak-
tikas. Attīstoties kosmonautikai, ar K.

tomēr parasti saprot tikai Visuma

dalu, kas atrodas Zemes tuvumā, pie
tam neskaitot pašu Zemi (šai nozīmē

«kosmisks» nozīmē «ārpuszemes»); šai

gadījumā robeža starp Zemi un X-,
kā arī starp K. kā Visuma daļu un

pārējo Visumu parasti paliek neno-

teikta (Kosmoloģija).
Kovaļevskis Maksims (1851—

1916) — kr. sociologs, vēsturnieks,
tiesību zinātnieks, politisks darbinieks

un akadēmiķis (no 1914). Lasīja juris-

prudences lekcijas Maskavas (tika at-

laists) un Pēterburgas univ., kā arī

vairākās Eiropas un Amerikas univ.

K. ir klasiskā pozitīvisma piekritējs,
viens no Maskavas psihologu b-bas

dibinātājiem (1884). Viņam bija zi-

nāmas Marksa un Engelsa idejas, un

tas atspoguļojās viņa darbos un iz-

paudās viņa interesē par zemes īpa-
šuma vēsturi un par Eiropas ekono-

misko attīstību («Obščinas zemes īpa-
šums. Tā sairšanas cēloņi, gaita un

sekas», 1879; «Eiropas ekonomiskā at-

tīstība līdz kapitālistiskās saimniecības

tapšanai», 1898—1903). K. pētījumus
par ģimenes vēsturi pozitīvi novērtēja

Engelss. Savos konkrēti vēsturiskajos
darbos K. izstrādāja salīdzināmo vēs-

turisko metodi. Speciālus darbus viņš
veltīja socioloģisku mācību iztirzāša-

nai («Mūsdienu sociologi», 1905; «So-

cioloģija», 2 sēj., 1910). K. piekrita

teorijai par sociālo progresu, ko viņš

saskatīja tautu, šķiru un grupu soli-

daritātes attīstībā. So solidaritāti iz-

raisa, pēc K. ieskata, daudzi cēloņi

(ekonomiski, sociāli, politiski), no ku-

riem nav iespējams izdalīt galveno

un noteicošo faktoru. Tāpēc vēstur-

niekam, -pēc K. viedokļa, jāierobežojas
ar to, ka viņš konstatē mijiedarbību

un atbilstību sabiedrisko parādību at-

tīstībā. K-i stipri ietekmēja teorijas,
kas bioloģizē sociālo progresu, kā ari

buržuāziskais «ekonomisms» un ka-

tedras sociālisms. Tāpat kā šo vir-

zienu piekritēji, K. noliedza sab-bas

pārveidošanas revolucionārās metodes.

Viņš centās pamatot kr. liberālismu,

demokrātijas samierināšanu ar monar-

hiju. Viņa politiskā darbība kritizēta

Ļeņina darbos.

Kozeļskis Jakovs (ap 1728—94) —

kr. apgaismotājs, filozofs. Mācīja ma-
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tematiku un mehāniku Artilērijas skolā

un Inženieru skolā; vēlāk bija ierēdnis

senātā. Darbi: «Filozofiskie spriedumi»

(1768), «Traktāts... par cilvēka iz-

ziņu» (1788), «Aritmētiskie spriedu-
mi...» (1764), «Mehāniskie sprie-
dumi...» (1764), «Raksti par filozo-

fiju un tās daļām no franču enciklo-

pēdijas» (I d., S.-Pēterburgā, 1770),
kā arī «Raksti par pamācošo filozo-

fiju un tās daļām» (II d., S.-Pēter-

burgā, 1770). X- aizstāvēja materiā-

listiskas idejas, kritizēja viduslaiku

sholastiķu un mistiku. Nošķirdams

filozofiju no teoloģijas, viņš uzska-

tīja, ka filozofijas uzdevums ir sniegt
«vispārīgas atziņas par lietām un cil-

vēku darbiem», ka tā ir «zinātne, kas

pārbauda cēloņus ar patiesībām». Uz-

skatos par dabu viņš attīstīja 18. gs.
mehānistiskā materiālisma idejas. Pa-

sludinādams dabu par «visu lietu vis-

pārējo māti», K. apgalvoja, ka pasaule
sastāv no četrām materiālām stihijām,
ka matērija un kustība nav iznīcinā-

ma. Atsevišķu loģikas kategoriju defi-

nēšanā K. darbos manāma Volfa pie-

kritēju ietekme. Izziņas teorijā K. pa-

matojās uz jutekliskiem uztvērumiem

un ierādīja lielu vietu pieredzei, kā

arī saprāta darbībai. Visu izziņu viņš
iedalīja vēsturiskā, filozofiskā un ma-

temātiskā izziņā un cilvēku iegūtās
patiesības — naturālās, pamācošās un

loģiskās. K. kritizēja reliģiski mistis-

kos elementus mācībā par monādēm,

par iepriekš noteikto harmoniju, par
nepretošanos ļaunumam. K. kritizēja
dzimtbūšanu, dīkdienību un parazītis-

mu, slavināja darbu, pieticīgu dzīves

veidu un humānu attieksmi pret cil-

vēkiem.

Ķreacionisms (lat. creatio — radī-

šana) — reliģijas mācība, ka pasaule,
dzīvā un nedzīvā daba radīta vienā

radošā aktā. Kreacionistiska ir bībeles

ideja, ka dievs visu, kas eksistē, ra-

dījis sešās dienās. K. Linneja, 2. Kivjē
un 2. Agasisa (1807—73) uzskats, ka

visas dzīvnieku un augu sugas cēlu-

šās pārdabiskā veidā, ir K. paveids

bioloģijā. Mūsd. zinātnes sasniegumi
rāda, ka K. ir pilnīgi aplams (Ener-

ģijas nezūdamības likums, Darvins,

Dzīvība).
Kreisie hēgelieši — sk. Jaunhēge-

lleši.

Kristietība — viena no pasaules re-

liģijām līdzās islamam un budismam.

K. radās 1. gs. otrajā pusē Romas

impērijas austrumu provincēs kā ver-

gu un apspiesto darba cilvēku reliģija.
Laika gaitā K. k|uva par valdošo

šķiru reliģiju un tika atzīta par valsts

reliģiju. K. uzvarēja tāpēc, ka 1) no-

māktajām šķirām tā deva cerību uz

laimi un taisnību pēc nāves; 2) Ro-

mas impērijai bija vajadzīga vienota

reliģija, kas aptvertu visus cilvēkus

neatkarīgi no viņu šķiriskajām un na-

cionālajām atšķirībām; 3) K. atbilda

valdošo šķiru interesēm, jo tā neaiz-

tika sab-bas šķiriskos pamatus un

dieva vārdā sankcionēja pastāvošo ap-

spiestību. Nīkejas vispasaules koncils

(325) izstrādāja ticības apliecināju-
mu — K-as galveno dogmu īsu iz-

klāstu. Kristietībā ir trīs virzieni —

katolicisms, pareizticība un protestan-

tisms, kā arī daudz dažādu sektu

(baptisti, adventisti, jehovieši utt.). K.

pamatā ir Austrumu reliģiju (Poli-
teisms un monoteisms) priekšstati par

grēku izpirkšanas upuri, par dieviš-

ķiem pestītājiem. Kristietību ietekmēja
stoiķu (it īpaši Senekas) un Filona

mācība. K-ā galvenais ir mācība par
mītisko dieveilvēku Jēzu Kristu (gr. —

svaidītais, pestītājs), dieva dēlu, kas

no debesīm nonācis zemes virsū, uz-

ņēmies mokas un nāvi, pēc tam cē-

lies augšām no miroņiem, lai atpes-
tītu cilvēkus no iedzimtā grēka. K.

māca, ka zemes dzīve ir cilvēka pa-

gaidu mājoklis, sagatavošanās mūžī-

gajai dzīvei pēc nāves. Līdz ar eks-

pluatatoriskās iekārtas likvidāciju tiek

aizcirstas X-, tāpat kā visu citu reli-

ģiju sociālās saknes.

Kristīgā morāle — morāle, ko slu-

dina kristietība. Teologi cenšas iz-

tēlot K. m. normas par vispārcilvē-
ciskām normām un pašu X- m. — par
viscildenāko un vishumānāko, atsau-

coties pirmām kārtām uz mīlestības

bausli. Reizē ar to kristīgie teologi ir
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spiesti atzīt, ka cilvēkiem nav iespē-
jams īstenot X- m., tāpēc ka viņi ir

grēcīgi. Tādējādi K. m. vienmēr ir pa-
mats, lai varētu attaisnot amoralitāti.

Absolūti morāls ir tikai dievs. Viņam
vienīgajam arī ir tiesība būt par ties-

nesi morāles jautājumos. Turpretī cil-

vēkam sasniedzamais augstākais mo-

rālais tikums ir pilnīga pajaušanās

uz dieva žēlastību. Par otru svarīgu
tikumu atzīst spēju visu piedot, ko

tāpat atvasina no cilvēka grēcīguma.
Kristietībā, kas vēsturiski radās kā

apspiesto reliģija, atspoguļojušās arī

masu ilgas (konkrēti, visu grūtdieņu
brālības ideja, mīlestība pret tuvāko

v. c); baznīca, sludinādama vispārēju

mīlestību, lēnprātību un pazemību, šos

baušļus pavērsusi pret pašām masām.

Atlīdzību apspiestajiem par viņu cie-

šanām un taisnības uzvaru baznīca

saista ar «debesu valstību», kuras

iestāšanās esot atkarīga tikai no dieva

gribas. Līdz ar to baznīca sludina,
ka masu revolucionārā cīņa par sab-

bas pārveidošanu esot amorāla.

Kristīgais sociālisms — mācība, kas

cenšas piešķirt kristīgajai reliģijai so-

ciālistisku nokrāsu, iztēlot kristietību

kā darbaļaužu interešu aizstāvi un

līdzekli, lai atbrīvotos no visām so-

ciālajām nelaimēm. K. s. radās 19. gs.

30. —40. gados kā feodālā sociālisma

paveids, kurā izpaudās bojā ejošo feo-

dālo šķiru naidīgā attieksme pret ka-

pitālismu. K. s. uzdevums bija cīņa

pret revolucionāro kustību, naidīgo
šķiru samierināšana. Mūsu dienās K. s.

ir buržuāziskās ideoloģijas paveids.

Kristīgie sociālisti kritizē kapitālismu,
bet šai kritikai ir demagoģisks rak-

sturs. K. s-u raksturo meklējumi pēc
«trešās līnijas», kas atšķirtos no ka-

pitālisma un komunisma; īstenībā tā

ideāls — «kristīgā demokrātija» ne-

pārkāpj buržuāzisko sabiedrisko attie-

cību ietvarus. K. s. cieši saistīts ar

reformismu un realizē šķeltniecisku

politiku strādnieku kustībā.

Kriticisms — nosaukums, ar kuru

Kants apzīmēja savu ideālistisko filo-

zofiju, uzskatīdams par tās galv.
mērķi cilvēka izziņas spējas kritiku.

Savas kritikas rezultātā Kants nonāca

pie atziņas, ka cilvēka prātam nav

iespējams izzināt lietu būtību. Par K-
sauc arī citas subjektīvā ideālisma

mācības, kas ierobežo cilvēka izziņu

un par tās avotu atzīst tikai ideālis-

tiski saprastu pieredzi. Objektīvi K.
bija mēģinājums no ideālistiskā vie-

dokļa pārvarēt empīrisma un racio-

nālisma ierobežotību.

Kritika un paškritika (gr. kritiķē —

vērtējums) — paņēmiens, kā atklāt

un pārvarēt kļūdas un trūkumus mar-

ksistisko partiju v. c. darbaļaužu or-

ganizāciju darbībā. Jau Markss no-

rādīja, ka proletāriskā revolūcija —

tāda ir tās īpatnība — savas attīstī-

bas interesēs pakļauj sevi P. Par P.

kā svarīgu Komunistiskās partijas
darba principu runāja Ļeņins. Līdz

ar sociālistiskās revolūcijas uzvaru K.

v. p. kļūst par vienu no galv. sab-bas

attīstības virzītājiem spēkiem. Tā ir

īpaša forma, kādā izpaužas un tiek

atrisinātas sociālisma pretrunas, ku-

rām ir neantagonistisks raksturs.

X- v. p. radošā loma spilgti izpaužas

sociālistiskajā sacensībā, kurā gūst
konkrētu formu darbaļaužu aktīvā pie-
dalīšanās komunisma celtniecībā. K.

v. p. izraisa tautas iniciatīvu komu-

nisma materiāli tehniskās bāzes cel-

šanā, tā ir līdzeklis, kā iesaistīt pla-
šas tautas masas sab-bas vadīšanā,
kā audzināt komunistiskās sab-bas

cilvēku, kā cīnīties pret visu konser-

vatīvo, atpalicīgo, kas bremzē sab-bas

progresīvu attīstību.

Kritiskais reālisms (filozofijā) —

1) ASV buržuāziskās filozofijas vir-

ziens 20. gs. 20.—30. gados (Dreiks,

Lavdžojs, Prāts, Rodžerss, Santajana,
Sellarss v. c). Tas radās kā reakcija
uz neoreāllsmu. Neoreālistu tēzei, ka

objekts ir «imanents» apziņai, ka ob-

jekts tieši «ietilpst» apziņā, X- t. pret-

statīja savu mācību par izziņas akta

struktūru, reducējot to uz trīs elemen-

tiem: subjektu, objektu un «doto» jeb
«būtību». Sī «būtība» esot mūsu ap-

ziņas saturs. «Būtības», pēc K. r. mā-

cības, atšķirībā no objekta mums ir

dotas tieši un neapšaubāmi, tajās ap-
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vienoti visi mūsu apziņas produkti.

K. r. mēģina parādīt šīs būtības kā

kaut ko objektīvi pastāvošu līdzīgi
viduslaiku reālisma universālijām.
«Būtībai» ir īpaša, no fiziskās reali-

tātes atšķirīga realitāte; uz to nevar

attiecināt laiciski telpisku raksturo-

jumu. Saskaņā ar K. r. «būtības»

nekādā ziņā nav lietu attēli vai kopi-
jas. Tādējādi K. r., tāpat kā neoreā-

lisms, ir vērsts pret materiālistisko

atspogujošanas teoriju. K. f. atzīst

reālās pasaules eksistenci; šā atzi-

numa pamatā, saskaņā ar K. r., ir

instinkts un «dzīvnieciska ticība»

(Santajana) reālajai pasaulei. Sā šķie-
tamā «reālisma» gnozeoloģiskās sak-

nes ir tās, ka aplam tiek interpretēta
atšķirība starp materiālo un ideālo,
starp objektīvo un subjektīvo, ka ap-

ziņa metafiziski tiek pretstatīta objek-
tīvajai pasaulei. 2) Par K. r. sauc

arī virzienu, kas radās Vācijā 19. gs.

beigās (E. Behers, Drišs, Vencls v. c.)
un specializējās sava laika dabas zi-

nātņu teoloģiskā interpretācijā (mē-
ģinājumi samierināt zināšanas ar

ticību un pierādīt zinātnes «nepamato-
tību» un «ierobežotību»).

Kroče Benedeto (1866—1952) —

buržuāzisks it. filozofs, neohēgelietis,
prof. Neapolē (1902—20). Jau 19. gs.

beigās K. kritizēja marksisma filozo-

fisko un ekonomisko mācību. K. filo-

zofija ir absolūtais ideālisms. K. at-

zīst «pasaules gara augšupejas» 4 pa-
kāpes: estētisko (gara iemiesošanās

atsevišķajā), loģisko (vispārīgā sfēra),
ekonomisko (privāto interešu sfēra)
un ētisko (kopējo interešu sfēra). K.
estētika stipri ietekmējusi mūsd. bur-

žuāzisko mākslas zinātni. Mākslu kā

atsevišķā intuitīvu izpratni, kas izpau-
žas jutekliskos tēlos, K. pretstatīja
loģiskajai domāšanai kā racionālai

vispārīgā izziņai. K. ētikas mērķis
bija apslēpt morāles sociālos pama-

tus, tās šķirisko raksturu. K. izvir-

zīja ētikas principu — indivīda pa-
kļaušanos «vispārīgajam», t. i., valdo-

šajai ekspluatatoriskajai sistēmai. K-
bija ietekmīgs it. liberālās buržuāzijas
ideologs un politiskais līderis, fašisma

pretinieks. Galv. darbs — «Gara filo-

zofija» (1902—17).

Kropotkins Pjotrs (1842—1921) —

kr. anarhisma teorētiķis, zinātnieks,

ģeogrāfs, cēlies no kņazu dzimtas.

Rīkojot ekspedīcijas (galvenokārt Si-

bīrijā), savācis vērtīgus materiālus

fiziskajā ģeogrāfijā; pamatojis Eirāzi-

jas senās apledošanas teoriju («Pē-

tījumi par ledus laikmetu», 1876).
70. gados pieslējās narodņiku «čaikov-

skiešu» organizācijai, 1874. g. tika

arestēts, bet pēc diviem gadiem aiz-

bēga uz ārzemēm. 1. pasaules karā

bija šovinists aizsardzībnieks. 1917.g.
atgriezās Krievijā. Lai gan K. vienmēr

nostājās pret marksismu un proleta-
riāta diktatūru, mūža beigās viņš to-

mēr atzina Oktobra revolūcijas vēstu-

risko nozīmi. Savos darbos («Maize

un brīvība», 1892; «Tīrumi, fabrikas

un darbnīcas», kr. izd. 1903, «Mūs-

dienu zinātne un anarhija», 1913, v. c.)
K. attīstīja t. s. anarhistiskā (bez-
valstiskā) komunisma teoriju. So ko-

munismu varēšot nodibināt tūlīt pēc
vecās iekārtas sagraušanas. Nākamo

sab-bu viņš attēloja kā sociālās revo-

lūcijas rezultātā izveidotu brīvu ražo-

šanas kopienu (komūnu) federāciju.
Pēc saviem filozofiskajiem uzskatiem

K. pieslējās pozitīvismam un mehā-

nistiskajam materiālismam. Vēstures

marksistiskajai izpratnei viņš nostā-

dīja pretim abstraktas solidaritātes un

savstarpējas palīdzības koncepciju,
uzlūkodams tās par sab-bas attīstības

un tikumiskās attīstības galv. faktoru.

Noraidot dialektiku, K. par vienīgo
domāšanas zinātnisko metodi uzlūkoja
dabas zinātņu induktīvi deduktīvo me-

todi. K. uzskatus stipri ietekmēja Pru-

dona un Bakuņina teorijas, kā ari

Konta un Spensera pozitīvisms.
Ksenofans no Kolofonas (6.—5. gs.

p. m. ē.) — gr. filozofs, eleātu skolas

nodibinātājs, elēģiju un satīru autors.

Pazīstams kā viens no pirmajiem
antropomorfisma un līdz ar to arī

visas mitoloģijas kritiķiem; aizstāvēja

uzskatu, ka cilvēki rada dievus pēc
savas līdzības un ka ikviens dzīv-

nieks, ja tas ticētu dieviem, tos iztē-
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lotos viena vai otra dzīvnieka veidā.

Līdz ar visiem pirmssokratiešiem esa-

mību traktēdams tīri materiāli, proti,
kā zemi un ūdeni un kā to, kas no

zemes un ūdens cēlies, K. tomēr jau
sasniedza tādu abstrakcijas pakāpi,
kas viņam lika esamību redzēt visur

vienādu, identisku un vienveidīgu, ne-

mainīgu. Kaut gan K. pats vēl neno-

darbojās ar viena un daudzā, iden-

tiskā un mainīgā problēmām, viņa uz-

skati palīdzēja izvirzīt jautājumu par
šo kategoriju dialektisko savstarpējo
attiecību. Izziņas teorijā K. mēģināja
pierādīt juteklisko datu, «uzskatu» ne-

pietiekamību.
Kultūra (lat. cultura — iekopšana,

apstrādāšana) — to materiālo un ga-
rīgo vērtību kopums, kuras cilvēce

radījusi un rada sabiedriski vēsturis-

kās prakses procesā un kuras rak-

sturo vēsturiski sasniegto sab-bas at-

tīstības pakāpi. Šaurākā nozīmē mēdz

runāt par materiālo (tehnika, ražoša-

nas pieredze, ražošanas procesā radī-

tās materiālās vērtības) un garīgo K.

(garīgo vērtību ražošana, sadale un

patērēšana zinātnē, mākslā, literatūrā,

filozofijā, morālē, izglītībā utt.). K-
ir vēsturiska parādība un attīstās at-

karībā no sociāli ekonomisko formā-

ciju maiņas. Pretēji K-as ideālistiska-

jām teorijām, kas garīgo K. atrauj no

materiālā pamata un traktē kā izre-

dzētu personu gara ražojumu, mar-

ksisms-ļeņinisms materiālo labumu ra-

žošanas procesu uzskata par garīgās
K. attīstības pamatu un cēloni; no tā

izriet, ka tiešās vai netiešās formās

K-u rada plašu darbaļaužu masu dar-

bība. Lai gan garīgā K. ir atkarīga
no materiālajiem apstākļiem, tā tomēr

nemainās automātiski, tiklīdz mainī-

jies tās materiālais pamats, bet to

raksturo relatīva patstāvība (pēcte-
cība attīstībā, dažādu tautu kultūru

savstarpējā ietekme utt.). Šķiru sab-bā

K-ai ir šķirisks raksturs tiklab pēc
tās idejiskā satura, kā arī pēc praktis-
kās ievirzes; kapitālisma apstākļos tas

izpaužas tādējādi, ka katrā nacionālā

K. pastāv divas K. — valdošā bur-

žuāziskā X- un darbaļaužu masu X-,

kas pastāv vairāk vai mazāk attīstītu

dažādu demokrātiskās un sociālistis-

kās K. elementu veidā. Tāpēc nepie-
ciešams norobežot jēdzienu «buržuā-

ziskās sab-bas X.» no «buržuāziskās

X.» (t. i., valdošās šķiras X). Sociā-

listiskā X., mantodama visus pagāt-
nes progresīvos sasniegumus, pašos
pamatos atšķiras no mūsd. buržuāzis-

kās K. tiklab pēc savas idejiskās bū-

tības, kā arī pēc savām sociālajām
funkcijām; tā atspoguļojas sociālis-

tiskā ražošanas veida vispārējais pā-
rākums pār kapitālistisko. Tās raša-

nās un nostiprināšanās nav iespējama
bez sociālistiskās revolūcijas, kura

rada visus nepieciešamos nosacījumus
kultūras revolūcijai, kas notiek sociā-

lisma un komunisma celšanas procesā.
Sociālistiskās K. raksturīgās iezīmes

ir tautiskums, komunistiskais idejis-
kums un partejiskums, zinātnisks pa-
saules uzskats, sociālistiskais humā-

nisms, kolektīvisms, sociālistiskais pat-
riotisms un internacionālisms. Sociā-

listiskās K. radīšanā un attīstīšanā

vadošā loma ir Komunistiskajai par-

tijai, kuras ietekmē noris viss sociā-

listiskās valsts kultūras un audzinā-

šanas darbs. Sociālisma apstākļos uz-

plaukst pēc formas nacionāla un pēc
satura sociālistiska X-, arvien inten-

sīvāka kļūst materiālo un garīgo vēr-

tību apmaiņa starp nācijām, katras

nācijas kultūras bagātība arvien vai-

rāk palielinās ar darbiem, kas iegūst
internacionālu raksturu. Tas veicina

nākamās vienotās vispārcilvēciskās ko-

munistiskās sab-bas K. veidošanos.

«Komunisma kultūra,» teikts PSKP

Programmā, «uzņemdama sevī un at-

tīstīdama tālāk visu labāko, ko radī-

jusi pasaules kultūra, būs jauns, aug-
stāks pakāpiens cilvēces kultūras at-

tīstībā. Tā ietvers sevī visu daudzpu-
sīgo un bagāto sabiedrības garīgo
dzīvi, jaunās pasaules augsto idejis-
kumu un humānismu. Tā būs bezšķiru
sabiedrības kultūra, visas tautas, vi-

sas cilvēces kultūra.»

Kultūras ciklu teorija — mācība,

ka vēstures un kultūras attīstība viss

nenovēršami atkārtojas; šī teorija ra-
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dās sakarā ar salīdzināmās vēsturis-

kās metodes krīzi. 19. gs. beigās un

20. gs. sākumā aktuāls kļuva jautā-

jums par salīdzināmās analīzes kritē-

rijiem. Kļuva arvien skaidrāks, ka sa-

līdzinājumi un analoģijas vēsturē pa-
rasti ievēro tikai procesu norises for-

mu, nevis viņu saturu. K. c. t. ieteica

veidu, kā mākslīgi pārvarēt šīs grūtī-
bas. Šās teorijas piekritēji (Spenglers,
Toinbijs) apgalvoja, ka tieši vēstures

procesu norises veidā, tiem raksturī-

gajā «kultūras kopīgajā stilā» arī iz-

paužoties iekšējais vēstures sakars.

Pēc viņu domām, vēstures analoģijām
nav vajadzīgs pamatojums, tās pašas

par sevi ir ticamas. Vēstures analo-

ģiju izmantošanu uzlūkoja nevis par
palīgmetodi, bet gan par intuitīvu vēs-

tures fundamentālās ontoloģiskās
struktūras aplūkojumu. Kultūrvēstures

procesu atkārtošanos, sinhronismu un

ciklisko raksturu uzlūkoja par vienīgo
liecību, ka pastāv vispārvēsturiski
likumi. Šās teorijas sociālā ievirze re-

dzama Špenglera mācībā; viņš aici-

nāja vēstures darbību veidot tā, lai

apzināti tiktu atdarināta pagātne, šās

orientācijas praktiskos rezultātus pa-

rādīja fašistu ideoloģija, kas pārņēma
Špenglera «historisma» galv. principus.

Kultūras revolūcija (sociālistiskā) —

radikālas pārmaiņas sab-bas garīgajā
dzīvē, kuras notiek sociālistiskās un

komunistiskās celtniecības procesā.

Sociālistiskās K. r-as būtība ir tāda,
ka kultūras sfērā tiek likvidēta darbī-

bas atsvešinātā forma, un tās mērķis
ir izveidot harmonisku, vispusīgi at-

tīstītu personību kā kultūras vēstures

procesa subjektu. K. r. ir sociālistiskās

revolūcijas neatņemama sastāvdaļa,
un sociālistiskā revolūcija rada tai

visus nepieciešamos priekšnoteikumus,
pirmām kārtām nodod varu, visas ma-

teriālās un garīgās vērtības tautai.

Pārejas periodā no kapitālisma uz so-

ciālismu K. r. galv. uzdevums ir pār-
veidot visu tautas izglītības sistēmu

un panākt, lai plašas tautas masas

apgūtu kultūras sasniegumus. Ar to

tiek radīti nepieciešamie nosacījumi,
lai darbaļaudis varētu tieši piedalī-

ties saimnieciskās, sabiedriskās un

valsts dzīves vadīšanā, lai varētu iz-

audzināt sociālistiskās inteliģences
kadrus un veidot jaunu, sociālistisku

kultūru. Šie K. r. uzdevumi ir kopīgi
visām zemēm, kurās notiek sociālisma

celtniecība, neatkarīgi no katras kon-

krētās zemes īpatnībām. Atrisinot šos

K. r. uzdevumus Padomju Savienībā,

zemē, kur vairākums iedzīvotāju bija
analfabēti, notika lēciens no tumsības

un ignorances uz kultūras virsotņu
apgūšanu. Pakāpeniskajā pārejā no

sociālisma uz komunismu kultūras at-
tīstība, kā ierakstīts PSKP Program-
mā, būs K. r. noslēdzošais posms.

Šajā posmā pirmajā vietā izvirzās

uzdevums likvidēt kultūras sfērā ne-

vienlīdzības paliekas, kas saistītas ar

vēl pastāvošajām būtiskajām atšķirī-
bām starp garīgo un fizisko darbu,

starp pilsētu un laukiem, — uzdevums

vēl vairāk tuvināt sociālistisko nāciju
kultūru, ieaudzināt visos darbaļaudīs

augstu idejiskumu un uzticību komu-

nismam, komunistisku attieksmi pret
darbu un sabiedrisko īpašumu, pilnīgi
pārvarēt buržuāzisko uzskatu un tiku-

mu paliekas, radīt patiesu garīgās
kultūras bagātību. No šo uzdevumu

atrisināšanas lielā mērā atkarīga ra-

žošanas spēku augšupeja, tehnikas un

ražošanas organizācijas progress, dar-

baļaužu sabiedriskās aktivitātes pie-
augums, pašpārvaldes demokrātisko

pamatu attīstība, sadzīves komunis-

tiskā pārveidošana.
Kultūrvēsturiskā metode — viens no

veidiem, kā ideālisti izskaidro vēstu-

res procesa iekšējo vienību un vese-

lumu. To 19. gs. beigās izvirzīja libe-

rālā virziena vēsturnieks K. Lam-

prehts (1856—1915). Lamprehts no-

stājās pret buržuāziskajā vēstures zi-

nātnē valdošo individualizējošo me-

todi — vēstures pārvēršanu par izcilu

personību dzīves aprakstu (Ranke un

viņa_ skola). Pēc Lamprehta domām,
sociālās dzīves dažādās puses var sin-

tezēt ar kultūras jēdziena palīdzību.

Kultūru šādā gadījumā uzskata kā

tieši materiālajās attiecībās ietilpstošu,
stihiski veidojošos apziņu, kas izpau-
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žas tautas dzīves iekārtā, sadzīvē un

kolektivitātē. K. m. nozīmēja_ nekon-

sekventu mēģinājumu uz ideālistiska

pamata pārvarēt buržuāziskā histo-

risma krīzi: sab-bas dzīves atsevišķās
nozares tīri eklektiski apvienoja kul-

tūras jēdzienā, materiālās ekonomis-

kās attiecības uzlūkoja tikai par vienu

no garīgās evolūcijas faktoriem. To-

mēr K. m. pozitīvi atšķīrās no citām

burž. historiogrāfijas metodēm, jo iz-

skaidroja vēsturi kā zinātni par sa-

biedrības attīstības likumsakarībām.

Mūsd. Rietumu literatūrā vēstures

filozofijas jautājumos K. m. nomainī-

juši atklāti subjektīvistiski virzieni.

Kustība — svarīgākais matērijas

atribūts, matērijas eksistences veids.

K. ietver sevī visus dabā un sab-ba

notiekošos procesus. Pašā vispārīgā-

kajā veidā K. ir pārmaiņa vispār, jeb-
kura materiālo objektu mijiedarbība.
Pasaulē nav matērijas bez X-, tāpat
kā nevar būt arī X- bez matērijas.

Matērijas K. ir absolūta, turpretim
katrs miera stāvoklis ir relatīvs, ir

viens no K. momentiem. Ķermenis,
kas ir miera stāvoklī attiecībā pret
Zemi, kopā ar to kustas ap Sauli,

kopā ar Sauli — ap Galaktikas cen-

tru utt. Tā kā pasaule ir bezgalīga,
tad ikviens ķermenis piedalās bezga-

līgi daudzās K. formās. Relatīvā
miera stāvoklis izpaužas arī ķermeņu
kvalitatīvā stabilitātē un ķermeņu īpa-
šību stabilitātē. Bet šī stabilitāte ir

atkarīga no ķermeņa mikrodaļiņu

īpaša mijiedarbības tipa. Līdz ar to

tā parādās kā mikrodaļiņu K. rezul-

tāts. Tādējādi K. noteic matērijas īpa-
šības, strukturālo organizāciju un

eksistences raksturu. Matērijas K. ir

daudzveidīga savos izpaudumos un

pastāv dažādās formās (Matērijas
kustības formas). Matērijas attīstības

procesā parādās kvalitatīvi jaunas un

komplicētākas K. formas. Taču pat
mehāniskā pārvietošanās nav absolūti

vienkārša. Pārvietošanās procesā ķer-
menis visu laiku ir mijiedarbībā ar

citiem ķermeņiem, un šo iedarbību pa-

starpina elektromagnētiskais lauks un

gravitācijas lauks; pats ķermenis šajā

procesā mainās. Tā, piem., relativitā-

tes teorija norāda, ka, palielinoties K-

ātrumam, pieaug ķermeņu masa, sa-

mazinās lineārie izmēri K. virzienā un

palēninās procesu ritms ķermeņos.
Elektroniem v. c. daļiņām virzoties

ar ātrumiem, kas tuvi gaismas ātru-

mam, tās spēj intensīvi izstarot elek-

tromagnētiskā lauka kvantus K. vir-

zienā (t. s. «spīdošais» elektrons). Tā-

dējādi katra K. ietver sevī dažādu Ķ.
formu mijiedarbību un savstarpējas

pārvērtības. Tā ir tikpat neizsmeļama
kā pati matērija. Matērijas K. ir pret-
statu mijiedarbības process. Tā, piem.,
mehāniska K. parādās kā_ telpas un

laika pārtrauktības un nepārtrauktības
vienība; elektromagnētiskās, kodola un

gravitācijas K. pamatā ir pretēji pro-

cesi, mikrodaļiņām absorbējot un iz-

starojot elektromagnētiskā, kodola un

gravitācijas lauka kvantus, šo pretējo

procesu vienība; ķīmiskā K. ietver

sevī atomu asociāciju un disociāciju;
dzīvības procesu pamatā ir vielu asi-

milācijas un disimilācijas, šūnu uz-

budinājuma un kavējuma vienība utt.

Matērijas bezgalīgā paškustība arī

kosmosā parādās kā pretēju pro-

cesu — matērijas un enerģijas izklie-

des (zvaigžņu evolūcijas gaitā) un

koncentrācijas, kuras rezultātā rodas

zvaigznes, galaktikas v. c. matērijas
formas, — vienības rezultāts. Ja ma-

teriālas sistēmas K. ir pakļauta kā-

dam vienotam likumam un ietver sevī

visas sistēmas pārmaiņu, tad tā pa-
rādās kā sistēmas attīstības process.

Notiekot- progresīvai attīstībai, mate-

riālo objektu sakari, struktūra un K.
formas kļūst komplicētākas, šie ob-

jekti progresīvi pārveidojas no zemā-

kām formām uz augstākām. Turpre-
tim, notiekot regresīvai attīstībai, sis-

tēma degradējas un sairst, tās K.

formas kļūst vienkāršākas. K. ir vis-

pārīgāks jēdziens nekā attīstība, jo tā

ietver sevī jebkuru pārmaiņu, ari

ārēju un nejaušu, kas neatbilst sistē-

mas iekšējam attīstības likumam.

Kutirā Luijs (1868—1914) — fr.

filozofs un loģiķis, Rasela un Vait-

heda izstrādātā matemātikas principu
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loģiskā pamatojuma piekritējs un po-

pularizētājs; pētījis loģikas rēķinu
idejas, kuras satur Lelbnlca darbi; iz-

devis līdz 19. gs. beigām nepublicētos
Leibnica darbu fragmentus un sīkos

sacerējumus, kas veltīti loģikas jau-
tājumiem. Darbā «Loģikas algebra»
(1905) viens no pirmajiem ārzemju lo-

ģikas literatūrā pienācīgi novērtēja un

izmantoja rezultātus, ko loģikas al-

gebrā bija ieguvis kr. zinātnieks Po-

reckis. Sava darba «Matemātikas prin-

cipi» (1905) pielikumā no Rasela lo-

ģiskā un matemātiskā formālisma po-

zīcijām attīstīja Kanta matemātikas

teorijas, tās loģiski gnozeoloģisko pa-
matu kritiku. Vairākos darbos uzstājās
pret Puankarē «puskantisko» matemā-

tikas teoriju.
Kūzas Nikolajs (1401 —64); īstajā

vārdā — Nikolajs Krebss jeb Kripfss;
par Kūzas Nikolaju saucas (latinizētā

vārdā) pēc dzimšanas vietas (Kuesa

pie Mozeles) — vācu filozofs, zināt-

nieks un teologs pārejas laikā no

sholastikas uz humānismu un agrī-
nās kapitālistiskās sab-bas jauno zi-

nātni. Neoplatonisma ietekmē kristie-

tības filozofijas jēdzienus pārstrādāja
mācībā par dievu kā esamības maksi-

mumu, kas stāv pāri pretstatiem, ku-

ros aprobežotais prāts domā dabas

lietas. Dievā sakrīt visi pretstati: ga-
līgā un bezgalīgā, vismazākā un vis-

lielākā, vienīgā un daudzā pretstats
utt. K. N. mācībā ar tās galveno tēzi

par pretstatu sakrišanu dievā (coin-
cidentia oppositorum), neraugoties uz

tās mistiski ideālistisko saturu, atro-

damas vairākas auglīgas idejas. Viņš
kritizē racionālo pretstatījumu ierobe-

žotību; izprot matemātikas jēdzienu

metodoloģisko nozīmi dabas izzinā-

šanā; anticipē bezgalīgi mazo lielumu

jēdzienu; izvirza jautājumu par ro-

bežām, kādās pretrunas likums izman-

tojams matemātiskajā izziņā, v. tml.

Darbi: «Par mācīto nezināšanu»

(1440), «Par izcelšanos» (1447) v. c.

Kuzēns Viktors (1792—1867) — fr.

filozofs ideālists, eklektiķis. Apgal-
voja, ka jebkuru filozofisku sistēmu

iespējams izveidot no dažādās mācī-

bās atrodamām «patiesībām». K. filo-

zofija ir šādu no Hēgeļa ideālistiskās

sistēmas, Sellinga «atklāsmes filozo-

fijas», Leibnica monadoloģijas v. c.

ideālistiskām sistēmām aizgūtu «pa-
tiesību» eklektisks savienojums. Bū-

dams materiālisma pretinieks, K. uz-

skatīja dievu par Visuma radītāju, at-

zina viņpasaules pastāvēšanu un aici-

nāja samierināt filozofiju ar reliģiju.
K. mācība ietekmēja ideālistiskās filo-

zofijas turpmāko attīstību Francijā.
Galv. darbs: «Filozofijas vēstures

kurss» astoņos sējumos (1815—29).
Kvadrāts, loģiskais — sk. Loģiskais

kvadrāts.

Kvalitāte un kvantitāte — filozofi-

jas kategorijas, kas atspoguļo objek-
tīvās īstenības svarīgas puses. Pa-

saule sastāv nevis no gatavām, pa-
beigtām lietām, bet ir procesu ko-

pums, kuros lietas pastāvīgi rodas,
mainās un iznīkst. Taču no tā neiz-

riet, ka tām nebūtu noteiktas eksis-

tences formas, ka tās būtu absolūti

nestabilas un savstarpēji neatšķiramas

(sal. Relativisms). Lai arī kā mainī-

tos priekšmets, līdz zināmam laikam

tas paliek tieši šis pats un nevis kāds

cits kvalitatīvi noteikts priekšmets.
Priekšmetu un parādību kvalitatīvā

noteiktība ir tas, kas tos padara sta-

bilus, kas tos norobežo citu no cita

un rada pasaules bezgalīgo daudz-

veidību. Kvalitāte ir priekšmeta bū-

tiskā noteiktība, kas padara to tieši

par šo un nevis kādu citu priekšmetu
un atšķir to no citiem priekšmetiem.
Priekšmeta kvalitāte nereducējas uz

tā atsevišķām īpašībām. Tā saistīta

ar priekšmetu kā veselumu, aptver to

pilnīgi un nav šķirama no tā. Tāpēc
kvalitātes jēdziens ir saistīts ar

priekšmeta esamību. Priekšmets, palik-
dams tas pats, nevar zaudēt savu

kvalitāti. Priekšmeta attiecībās ar ci-

tiem izpaužas tā dažādās īpašības;
šādā nozīmē var runāt par priekš-
metu un parādību kvalitatīvo daudz-

veidību. Visiem priekšmetiem blakus

kvalitatīvajai noteiktībai ir arī kvan-

titatīvā noteiktība: noteikts lielums,

tilpums, procesu norises ātrums, īpa-
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šību attīstības pakāpe utt. Kvantitāte
ir tāda lietas noteiktība, kas dod

iespēju (reāli vai domās) to sadalīt

vienveidīgās daļās un savienot šīs da-

ļas kopā. Daļu vai priekšmetu vien-

veidība (līdzība) ir raksturīga kvan-

titātes pazīme. Atšķirībām starp
priekšmetiem, kas nav līdzīgi cits ci-

tam, ir kvalitatīvs raksturs, turpretim

atšķirībām starp līdzīgiem priekšme-

tiem ir kvantitatīvs raksturs. Atšķirībā

no kvalitātes kvantitāte nav tik cieši

saistīta ar priekšmeta esamību; kvan-

titatīvas pārmaiņas ne uzreiz iznīcina

vai būtiski pārveido priekšmetu. Tikai

sasniegušas katram priekšmetam no-

teiktu robežu, kvantitatīvās pārmai-

ņas izraisa kvalitatīvas pārmaiņas.

Šajā nozīmē kvantitatīvo noteiktību

atšķirībā no kvalitatīvās raksturo

ārēja attiecība pret priekšmetu dabu.

Tāpēc to iespējams izziņas procesā

(piem., matemātikā) nošķirt no satura

kā kaut kā lietas būtībai vienaldzīga.

Ārkārtīgi plašā iespēja lietot matemā-

tikas teorijas konkrētā satura ziņā
dažādos dabas zinātņu un tehnikas

novados izskaidrojama ar to, ka ma-

temātika pētī galvenokārt kvantitatī-

vās attiecības. Kvalitāte nav reducē-

jama uz kvantitāti. Nevienam priekš-

metam nav vienīgi kvalitatīvā vai vie-

nīgi kvantitatīvā puse. Katrs priekš-
mets ir noteiktas kvalitātes un kvan-

titātes vienība (Mērs); tas ir kvali-

tatīvs lielums (kvantitāte) un kvan-

titatīvi noteikta kvalitāte. Mēra pār-

kāpšana izraisa priekšmeta vai parā-
dības pārveidošanos, pārvēršanos citā

priekšmetā vai parādībā (Kvantitatīvu
pārmaiņu pāreja kvalitatīvās pārmai-

ņās).
Kvantitatīvu pārmaiņu pāreja kva-

litatīvās pārmaiņās — viens no dialek-

tikas pamatlikumiem, kas izskaidro,

kā, kādā veidā notiek kustība un at-

tīstība. Šis vispārīgais objektīvais at-

tīstības likums konstatē, ka nemanā-

mu, pakāpenisku kvantitatīvu pār-

maiņu uzkrāšanās zināmā momentā,
kas

*

ir noteikts katram atsevišķam

procesam, nepieciešami izraisa būtis-

kas, radikālas, kvalitatīvas pārmaiņas,

lēcienveidīgu pāreju no vecās kvalitā-

tes uz jaunu kvalitāti (Kvalitāte un

kvantitāte, Mērs, Lēciens). Šis likums

ir spēkā visos dabas, sab-bas un do-
māšanas attīstības procesos. Tas ir

svarīgs, ja gribam izprast attīstības

dialektisko koncepciju un tās atšķi-
rību no visvisādām metafiziskām kon-

cepcijām, kuras kustību, attīstību re-

ducē uz vienām pašām kvantitatīvām

pārmaiņām pastāvošajā, neminot vecā

iznīcināšanu un jaunā rašanos. Zināt-

nes attīstība ikvienā zināšanu no-

zarē — fizikā, ķīmijā, bioloģijā v. c,

kā arī pēdējos gadu desmitos noti-

kušo sociālo pārveidojumu pasaulvēs-
turiskā pieredze apliecina un bagātina
dialektisko teoriju, ka attīstība ir kva-

litatīvu pārmaiņu process, kuras no-

tiek kvantitatīvu pārmaiņu rezultātā.

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pārmai-

ņas ir savstarpēji saistītas un nosa-

cītas: ne tikai kvantitatīvās pārmai-

ņas pāriet kvalitatīvās pārmaiņās, bet

arī otrādi — kvantitatīvie raksturo-

jumi mainās, mainoties priekšmetu un

parādību kvalitātei. Tā, piem., pāreja
no kapitālisma uz sociālismu izraisīja
lielas pārmaiņas arī kvantitatīvajos
rādītājos: ekonomiskās un kultūras at-

tīstības tempu paātrināšanos, nacio-

nālā ienākuma pieaugumu utt. Kvan-
titatīvās un kvalitatīvās pārmaiņas ir

relatīvas. Vienas un tās pašas pār-
maiņas attiecībā pret vienām īpašī-
bām (mazāk vispārīgām) ir kvalitatī-

vas, attiecībā pret citām (vispārīgā-
kām) — tikai kvantitatīvas. Tā, piem.,

pāreja no kapitālisma pirmsmonopolis-
tiskās stadijas uz monopolistisko nav

absolūta kvalitātes pārmaiņa: kapitā-
lisma kvalitāte te pārmainījusies tikai

tajā nozīmē, ka radušās dažas jau-
nas būtiskas iezīmes un īpašības, bet

tā būtība nav mainījusies. Jebkurš

attīstības process vienlaikus ir pār-
traukts un nepārtraukts. Turklāt pār-
trauktība izpaužas kvalitatīva lēciena

formā, nepārtrauktība — kvantitatīvu

pārmaiņu formā (Evolūcija un revolū-

cija). Marksisms pierāda, cik antizi-

nātniski ir uzskati, ko pauž buržuā-

ziskie ideologi un labējie revizionisti,
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reducēdami sab-bas attīstību tikai uz

lēnu evolūciju, uz sīkām reformām,

noliegdami lēcienus un revolucionārus

apvērsumus, kā arī anarhisti un «krei-

sie» revizionisti, nevērīgi izturēdamies

pret ilgstošo un grūto darbu, kas ne-

pieciešams, lai uzkrātu spēkus, lai or-

ganizētu un sagatavotu masas izšķi-
rošai revolucionārai rīcībai. Dialektiski

materiālistiskais uzskats par kvantita-

tīvo pārmaiņu pāreju kvalitatīvās pār-

maiņās ir tieši pretējs ideālistiskajam
uzskatam. Hēgelis, kas pirmais for-

mulēja šo likumu, to mistificēja, tāpat
kā arī citus dialektikas likumus. Kvan-
titātes un kvalitātes kategorijas un to

savstarpējās pārejas, pēc viņa mācī-

bas, parādās vispirms abstraktā formā

absolūtās idejas klēpī un tikai pēc
tam dabā. Marksistiskā filozofija ap-
lūko šo likumu nevis kā priekšnotei-
kumu pasaules konstruēšanai, bet kā

pasaules pētīšanas rezultātu, kā at-

spoguļojumu tam, kas notiek reālajā
īstenībā. Būdams viens no svarīgāka-
jiem objektīvās pasaules likumiem, šis

likums ir arī viens no svarīgākajiem
principiem pasaules izzināšanā un tās

apzinātā praktiskā pārveidošanā. Mai-

noties sabiedriskās attīstības apstāk-
ļiem, mainās arī dialektikas likumu

izpausmes formas. Tā, piemēram, so-

ciālisma apstākļos kvantitatīvo pār-
maiņu pāreja kvalitatīvās pārmaiņās
(lēcieni) zaudē politisku revolūciju
formu, sociālās pārmaiņas te noris

pakāpeniski, atmirstot vecajam un at-

tīstoties jaunā elementiem. Tā ir galv.
likumsakarība pārejā no sociālisma uz

komunismu.

Kvantori — matemātiskās loģikas
operācijas ar loģiskām izteiksmēm; K.
dod kvantitatīvu raksturojumu priekš-
metu sfērai (vai predikātu sfērai), uz

kuru attiecas rezultātā gūtā izteik-

sme. Visvairāk tiek lietoti vispārīguma
X- un pastāvēšanas K.

Kvantu mehānika (kvantu teo-

rija) — fizikas daļa, kas pētī mikro-

objektu kustību. K. m. pamatus lika

1924. g. Luijs dc Broils, kas atklāja
fizikālo objektu korpuskulāri viļņējādo
dabu. Konsekventu K. m. shēmu iz-

veidoja 1925.—27. g. Srēdingers, Hei-

zenbergs v. c. K. m. kā fizikālas teo-

rijas pamatiezīmes (Korpuskulāri viļ-
ņējādais duālisms, Nenoteiktību kore-

lācija utt.) izriet no akcijas kvanta

eksistences. Apstākļos, kad akcijas
kvanta lielumu var uzskatīt par ne-

ievērojami mazu, K. m. pāriet klasis-

kajā mehānikā (Atbilstības princips).
Atšķirībā no klasiskās mehānikas

kvantu mehānikā atsevišķas daļiņas
izturēšanās vienmēr ir ar varbūtisku,
statistisku raksturu. Sakarā ar to

kvantu mehānikā zūd jēga kustības

trajektorijas jēdzienam un klasiska-

jiem priekšstatiem par cēlonību. Mik-

rodaļiņas neparastās īpašības atspo-
guļo t. s. viļņu funkcija, kas dod

mikroobjekta stāvokļa kvantu-mehā-

nisko raksturojumu. So funkciju no-

saka no kvantu-mehāniskā «viļņu vie-

nādojuma», kas ir mikroobjektu kus-

tības pamatlikums. Ja ātrumi nav lieli,
tad tāds likums ir Srēdingera vienā-

dojums. Ja mikroobjektu kustības āt-

rumi ir lieli, tad to kustības likumus

izsaka Diraka vienādojums, kurā ievē-

rotas relativitātes teorijas prasības.

X- m. ļāva izskaidrot loti daudzas

fizikas, ķīmijas un pat bioloģijas pa-
rādības — atoma uzbūvi, radioaktivi-

tāti, elementu periodisko sistēmu utt.

Tā kā K. m. salīdzinājumā ar klasisko

fiziku ir darīšana ar dziļāku matērijas
līmeni, tā dziļāk risina arī tādas filo-

zofiskas problēmas kā savstarpējās
attiecības starp subjektu un objektu,
zināšanām un fizikālo realitāti, iespē-
jamību un īstenību, nejaušību un ne-

pieciešamību, determinismu un inde-

terminismu, fizikālo «uzskatāmību» un

matemātisko formālismu utt. Dažāda

filozofiska pieeja šīm problēmām tieši

izpaužas dažādā K. m. specifisko pa-

matiezīmju un pirmām kārtām vijņu
funkcijas iztulkojumā. Klasiskās fizi-

kas valodā principā nevar izteikt viļņu

funkcijas būtību, saskaņā ar kuru

mikrodaļiņas īpašības ir klasiskā no-

zīmē pretēju, savstarpēji izslēdzošos

vijņa un korpuskulas īpašību sintēze.

Lai izprastu mikrodaļiņu, jāieņem ne

vien materiālistiskās dialektikas vie-
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doklis, kas Jauj pareizi saskatīt dia-

lektisko pretrunu un dialektisko sin-

tēzi, bet vispirms nepieciešams padzi-

ļināt mūsu priekšstatus par telpu un

laiku un līdz ar to iziet aiz K. m.

robežām. Laikā, kad pati fizika to

nevarēja izdarīt, plaši izplatījās K. m.

«Kopenhāgenas interpretācija», pēc
kuras viļņu funkcija ir tikai «pierak-
stītas mūsu zināšanas par mikroob-

jekta stāvokli» (Kopenhāgenas skola).
Daži ideālistiski domājoši zinātnieki

vispār noliedza mikropasaules objek-
tivitāti un cēlonību tajā, pārspīlēja
novērotāja un aparātu lomu. Patiesībā

viļņu funkcija atspogujo mikroobjekta
objektīvās īpašības, un no šo īpašību

neparastuma nedrīkst izdarīt subjektī-
vistiskus secinājumus. Ir likumsaka-

rīgi, ka sakarā ar mūsd. fizikas at-
tīstību, kas atklājusi «elementāro» da-

ļiņu savstarpējo pārvēršamību, to

struktūru, to nesaraujamās saites ar

vakuumu un līdz ar to apstiprinājusi
K. m. «paradoksu» objektīvo raksturu,
daudzi ievērojami zinātnieki (piem.,
Heizenbergs, Bors) atkāpjas no pozi-
tīvistiskās metodoloģijas.

Kvazari (kvazizvaigžņu radioavoti,

superzvaigznes) — ārpus galaktikām

esoši objekti, intensīva starojuma
avoti optiskajā un radio diapazonā;
to masa ir apmēram simtreiz mazāka
nekā galaktikām, turpretī izstaro tie

apmēram simtreiz intensīvāk, tāpēc tie
ir novērojami no lieliem attālumiem

(miljardiem gaismas gadu) un tiem

ir lielas sarkanās nobīdes. Atklāti
1963. g. Līdzīgus objektus, bet bez
manāma radiostarojuma, sauc par
kva žagiem jeb kvazizvaigžņu
galaktikām. Kā vienu, tā otru objektu
daba vēl nav noskaidrota; iespējams,
ka tās ir ļoti jaunas (topošas) galak-
tikas.

Kvietisms (lat. quietus — mie-
rīgs, bezdarbīgs) — katolicisma vir-

ziens, kas radās 17. gs. un sludināja
pasīvi vērojošu attieksmi pret dzīvi,
atteikšanos no aktīvas darbības. K.
princips ir fatāllsma sekas. Tas pie-
mīt visiem reliģijas virzieniem un ir

reakcionārs. Marksistiskā ētika, no-

raidīdama fatālismu, atzīst, ka cilvēks

gan ir atkarīgs no apstākļiem, taču
var aktīvi uz tiem iedarboties. Tā no-

soda vienaldzību, iniciatīvas trūkumu,
nepretošanos ļaunumam un prasa, lai

cilvēks aktīvi darbotos, īstenojot ko-

munisma ideālus.
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Ķecerības (gr. hairesis — īpaša ticī-

bas mācība) — dažādi novirzieni no

kādas reliģijas oficiālās ticības mācī-

bas, tai opozicionāri vai naidīgi. Ķ.
pauda reliģiskā veidā tautas masu

sociālo protestu pret feodālās sab-bas

valdošajiem slāņiem, ko atbalstīja ka-

toļu baznīca. Pirmās kristietības Ķ. —

montānisms, jūdu kristietība, gnosti-
cisms — radās 2.—3. gs. un bija
vērstas pret dibināmajām kristietības

dogmām. Ariānisms, nestorisms, mo-

nofizitisms attiecas uz 4.—5. gs., kad

kristietība bija kļuvusi par valsts re-

liģiju Romas impērijā. Ķ. uzplauka
viduslaikos, kad katoļu baznīca vis-

ciešāk bija saplūdusi ar feodālās sab-

bas ekspluatatoru šķirām un kad tās

varenība bija vislielākā (dievmīļi,
valdensi, albigieši, begardi, lolardi, ta-

borīti v. c). Ķeceru kustībai bija liela

nozīme, tā ievadīja feodālās iekārtas

sabrukumu vairākās R.-Eiropas zemēs.

Sevišķi raksturīgas šai ziņā ir zem-

nieku un plebeju Ķ., kas kļuva par
zemnieku sacelšanās karogu un tautas

masām deva ideoloģisko ieroci. Ar ka-

pitālisma rašanos Ķ. zaudēja savu cī-

nītāja raksturu un pārvērtās par reli-

ģisku sektantismu.

Ķīmisko elementu pārvēršanās —

viena veida atomu pārvēršanās cita

veida atomos (piem., urāna atomu

pārvēršanās svina atomos v. c).

Ideju, ka iespējama elementu savstar-

pēja pārvēršanās, izteica senie ķīn. un

md. filozofi, Platons, Aristotelis v. c.

Tādi priekšstati patiesībā bija minē-

jumi par matērijas dziļo iekšējo vie-

nību, par tās mainīgumu, kaut gan
tiem bieži bija ideālistiska forma. Uz

šīm idejām balstījās ticība filozofu
akmenim. Kad ķīmiskos elementus

sāka saistīt ar noteikta veida ato-

miem (Daltons), kurus uzskatīja par
nedalāmām un nemainīgām daļiņām,
kas nav atkarīgas cita no citas, Ķ.
c. p. ideju uz ilgu laiku atmeta. Vai-
došie kļuva metafiziskie priekšstati

par mūžīgiem, nemainīgiem un vis-

vienkāršākajiem matērijas elemen-

tiem — «pasaules ēkas ķieģelīšiem».
Svarīga loma Ķ. c. p. idejas atdzim-

šanā bija Mendeļejeva periodiskajai
elementu sistēmai. Tomēr stingru zi-

nātnisku pamatojumu un praktisku

pielietojumu šī ideja ieguva sakarā ar

radioaktivitātes, atoma un atoma ko-

dola komplicētās uzbūves, kā arī ko-

dolu reakcijas atklāšanu. Ķ. c. p. ap-
stiprina dialektiskā materiālisma tēzi

par matērijas attīstību, par tās dažādo

formu vienību un mainīgumu un pa-
rāda, ka nav pamatoti metafiziskie

uzskati par mūžīgu un nemainīgu
pirmelementu eksistenci dabā.

Ķiniešu filozofija var atskatīties uz

ilgu vēsturisku tradīciju. Tā sāka vei-

doties 1. gadu tūkstoša (p. m. ē.)
sākumā. Jau 8.—5. gs. p. m. ē. bija
plaši izplatīta mācība par piecām da-

bas «stihijām» jeb pirmelementiem.
Senie ķīn. domātāji mācīja, ka piecu
«pirmpamatu» — ūdens, uguns, me-

tāla, koka un zemes kombinācijas rada

visas daudzveidīgās parādības un lie-

tas. Pastāvēja arī cita reālās pasau-

les «pirmpamatu» izdalīšanas sistēma.

«Pārmaiņu grāmatā» («Iczin») no-

saukti jau astoņi šādi «pirmpamati»,
kuru mijiedarbībā rodas dažādās īste-

nības situācijas. Savos pamatos «Pār-

maiņu grāmata» tomēr paliek ne-

skaidru minējumu pilns teksts. Tikai

nedaudz vēlāk to sāka interpretēt
filozofiski. «Pārmaiņu grāmatas» tēli



un simbolika ļoti stipri ietekmēja Ķ.
f. tālāko attīstību. Tai pašā laika

veidojās galv. principi mācībai par

pretējiem un savstarpēji saistītiem

spēkiem iņ un jan, kuru darbību uz-

skatīja par dabā notiekošās kustības

un mainīšanās cēloni. Sie spēki bija
gaismas un tumsas, pozitīvā un nega-

tīvā, vīrišķā un sievišķā dabas prin-

cipa simboli. 5.—3. gs. p. m. ē. senā

ķīn. filozofija attīstījās tālāk. Tieši

šajos gadsimtos sāka izveidoties galv.
filozofiskās skolas. Par filozofiskām

problēmām loti interesējās daosisma

piekritēji, pirmām kārtām Lao-czi un

Cžuan-czi, gnozeoloģiju izstrādāja

galvenokārt Mo Di (Mo-czi) un viņa

sekotāji. Daudzi senās Ķīnas domā-

tāji interesējās par to, kā atrisināma

jēdziena («vārda») un realitātes at-

tiecības loģiskā problēma. Mo Di,

Sjuņ-czi v. c. uzskatīja, ka jēdzieni
ir objektīvo parādību un lietu atspo-
guļojums. Problēmas ideālistisks iz-

skaidrojums atrodams Gun-suņ Luna

mācībā, kurš kjuva pazīstams ar sa-

viem Zenona aporijas atgādinošajiem
izteicieniem, kā arī ar jēdziena ārkār-

tīgu absolutizēšanu un pilnīgu no-

šķiršanu no īstenības. Viņa mācībai

par «vārdiem» ir daudz kopīga ar

Platona mācību par «idejām». Priekš-

status par spēkiem iņ un jan un pie-
cām dabas «stihijām» minētajā pe-

riodā izstrādāja Czou Jaņs. Plašu

atbalsi guva Konfūcija un Men-czi

ētiski politiskās konstrukcijas, kā arī

Haņ Fei-czi v. c. «likumnieku» skolas

(fa'czja) pārstāvju izteicieni par val-

sti un tiesībām. Tas bija senās ķīn.
filozofijas «zelta laikmets». Natūrfilo-

zofijas jautājumos galv. cīņa notika

ap priekšstatiem par «tjaņ» — «debe-

sīm», jēdzienu, ar kuru vieni domātāji
(Sjuņ-czi) saprata dabu un ar kuru

citi (Konfūcijs, Men-czi) apzīmēja
augstāko virzītāju spēku; par «dao»—

«ce|u» (dabisko likumsakarību un ab-

solūtu), par «dc» — izpausmēm, kva-

litātēm, ci — pirmmatēriju, par dabas

«stihijām» utt. Ētikas un morāles no-

vadā galv. uzmanība tika pievērsta
mācībai par cilvēka būtību. Konfūcija

uzskati noveda pie Men-czi koncepci-
jām par cilvēka dabas iedzimto lab-

sirdību un pie Sjuņ-czi mācības par
cilvēka dabas iedzimto ļaunumu. Plaši

pazīstama bija Jan Cžu individuālisma

teorija un Mo-czi altruisma teorija.
Senās Ķīnas domātāju natūrfilozofis-

kām koncepcijām raksturīgs empīriskā
materiāla trūcīgums. Laikā no 3. gs.

p. m. ē. līdz m. ē. 3. gs. daudzo

natūrfilozofisko un kosmoloģisko kon-

strukciju pamats palika mācība par

piecām «stihijām» jeb pirmelementiem
un polārajiem spēkiem iņ un jan.
Priekšstati par ci ieguva materiālis-

tisku interpretāciju dziļi argumentē-

tajā Van Čuna sistēmā. Tai pašā laikā

attīstās dažādas mistiskas mācības,

izveidojas reliģiski virzieni daosismā

un konfuciānismā. M. ē. pirmajos gad-
simtos par materiālisma un ideālisma

cīņas centrālo jautājumu kļūst pro-
blēma par «esamības» un «neesamī-

bas» attiecību. Daosisma un konfuciā-

nisma koncepciju savstarpējās ietek-

mēšanas un sintēzes rezultātā šajā
periodā izveidojas priekšstati par «sā-

kotnējo» (juaņ), pirmmatēriju (ci),
«dao» v. c. esamības pirmpamatiem.

Kopš 1. gs. Ķīnā sāk izplatīties bu-

disms, kopā ar konfuciānismu un dao-

sismu kļūdams par ķīn. filozofijas galv.
virzienu. 5. un 6. gs. valda budismam

raksturīgā mistika, šajā periodā iz-

vēršas cīņa sakarā ar budisma mā-

cību par pasaules nerealitāti. Daudzi

domātāji dziļi interesējās par būtības

un parādības, esamības un neesamī-

bas, ķermeņa un dvēseles attiecības

problēmām. Ticību dvēseles nemirstī-

bai iznīcinoši nokritizēja materiālisti

He Ceņ-tjans un Faņ Cžens. Arī 7.—

10. gs. budisms ir visvairāk izplatītā
mācība. Budisma ideālisms tika ap-
karots galvenokārt no konfuciānisma

un daosisma viedokja. Dziju sociāli

ekonomisku pārgrozību rezultātā 10.—

13. gs. ķīn. filozofiskā doma pārdzīvo

ziedu laikus. Reaģējot uz budismu un

daosismu, tika tālāk izveidots konfu-

ciānisms, kuru nosauca par neokon-

fuciānismu. Neokonfuciānisms vairs

neaprobežojās ar ētiski politisku
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priekšstatu izstrādāšanu. Daudz pla-
šāk un bagātāk tajā pārstāvēti onto-

loģijas, natūrfilozofijas un kosmogo-

nijas jautājumi. Centrālā problēma
bija attiecība starp ideālo pirmsākumu
li (likums, princips) un materiālo

pirmsākumu ci (pirmmatērija). Neo-

konfuciānisma agrīnie pārstāvji dažus

jautājumus aplūkoja no materiālisma

viedokļa (Cžou Duņ-i, Čžan Czajs).
Neokonfuciānisma konstrukciju izvei-

došanā un vispārināšanā svarīgu vietu

ieņem Czu Si. Atbildot uz jautājumu

par li un ci savstarpējo sakaru, Čžu

Si galu galā atzina li par primāro
pirmsākumu un ci par sekundāro. Sub-

jektīvo ideālismu neokonfuciānismā at-

tīstīja Lv Czju-juaņs (Lv Sjan-šaņs)
un it īpaši Van Sou-žeņs (Van Jan-

mins). Lv Czju-juaņam piedēvē iztei-

cienu: «Pasaule ir mans saprāts

(sirds), un mans saprāts ir pasaule.»
Neokonfuciānisma ideālismam tika no-

stādītas pretstatā Cen Ļana, Je Ši,
Lo Ciņ-šuņa un Van Tin-sjana mate-

riālistiskās mācības. Cīņā pret orto-

doksālo neokonfuciānisma skolu liela

loma bija progresīvā domātāja Li Cži

mācībai. 17.—18. gs. tiek tālāk iz-

strādāta li un ci savstarpējās attie-

cības problēma, kuru materiālistiskā

garā atrisina Van Fu-čži (Van Čuaņ-
šaņs) un Dai Čžeņs. Ar opija karu

1840. g. sākās ārzemju iespiešanās

Ķīnā. Uz feodāļu jūgu un ārzemju

agresiju ķīn. tauta atbildēja ar va-

renu zemnieku sacelšanos — taipinu
kustību, kuras gaitā zināma loma bija
sab-bas sociālās pārkārtošanas utopis-
kajām idejām. Vēlāk, kad Ķīna kļuva

par puskoloniālu zemi, ķīn. filozofijas
labākās tradīcijas un materiālistiskās

idejas pārņēma un attīstīja tālāk pro-

gresīvie domātāji (Taņ Si-tuns, Sun

Jat-sens v. c). Ar 1919. g. 4. maija
kustību Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas ietekmē Ķīnas sabiedriski

politiskās un filozofiskās domas attīs-

tībā sākās jauns posms, kas saistīts

ar marksisma izplatīšanos.
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Labais un ļaunais — morāles un

ētikas kategorijas, kurās izpaužas cil-

vēku (grupu, šķiru) rīcības, kā arī

sabiedrisko parādību morālais vērtē-

jums no noteiktām šķiru pozīcijām.
L. ir tas, ko sab-ba (vai attiecīgā

šķira) uzskata par morālu, atdarinā-

šanas cienīgu. Pretēja nozīme ir

Ļ-am: tas ir amorālais, nosodāmais.

Šo kategoriju metafiziskam traktēju-
mam raksturīgi L. un ļ. mūžīgu un

nemainīgu pamatu meklējumi. Ideā-

lisms šos pamatus saskata dievišķajā
gribā vai absolūtajā garā. Saskaņā ar

Kanta ētikas teoriju L. ir tas, kas

atbilst morāles likuma prasībām. Mo-

rāles likums slēpjas katrā saprātīgā
būtnē un nav atkarīgs no apstākļiem,
kādos dzīvo cilvēks (Kategoriskais
imperatīvs). Materiālisma pārstāvji
pirms Marksa visbiežāk par L. v. ļ.
avotu uzskatīja cilvēka abstrakto

dabu, viņa tieksmi pēc baudas, lai-

mes (Hedonisms, Eidemonisms). Pat

tie, kas morāli saistīja ar cilvēka dzī-

ves apstākļiem un audzināšanu,

priekšstatus par L. v. ļ. pasludināja
par mūžīgiem un nemainīgiem. Fak-

tiski ar «cilvēka ārpusvēsturisko
dabu» aizvien saprata sociāli nosa-

cītas iezīmes, kas raksturīgas noteik-

tas sociālas kopības pārstāvjiem. Tā-

pēc L. v. ļ. pamatojumā ikviens filo-

zofs būtībā aizstāvēja vienas vai ot-

ras šķiras morālo pozīciju. Mūsd. bur-

žuāziskajai ētikai visraksturīgāki ir,

no vienas puses, mēģinājumi parādīt
oficiālajā kapitālistiskās sab-bas mo-

rālē valdošos priekšstatus par L. un ļ.
kā patiesus un mūžīgus, no otras pu-

ses, — L. v. ļ. objektīvo kritēriju no-

liegšana. Zinātnisku pamatojumu L.

v. ļ. jēdzieniem pirmoreiz devusi mar-

L

ksistiskā ētika. «Dažādās tautās un

dažādos laikos labā un Jaunā jēdzieni
tik ļoti mainījušies, ka tie bieži ru-

nājuši viens otram tieši pretī» (En-
gelss, Anti-Dīrings, 105. lpp.). Taču

šīs pārmaiņas nav patvaļas rezultāts,

nav atkarīgas tikai no subjekta uz-

skatiem. To avots sakņojas objektīva-

jos sab-bas dzīves apstākļos. Cilvēku

rīcību var novērtēt kā L. vai L. atka-

rībā no tā, vai šī rīcība veicina vai

kavē visas sab-bas vēsturisko vaja-
dzību apmierināšanu un progresīvās
šķiras — šo vajadzību paudējas —

interešu ievērošanu. Komunistiskajā
morālē priekšstatus par L. v. ļ. izteic

konkrētu morāles prasību kopums, kas

nosaka tādas cilvēku rīcības normas,

kuras aktīvi veicina darba cilvēces

atbrīvošanos no ekspluatācijas, sek-

mīgu sociālisma un komunisma celt-

niecību.

Labriola Antonio (1843—19C4) —

pirmais it. marksists, publicists un

filozofs. Atteicies no buržuāziskā de-

mokrātisma un Hēgeļa ideālisma, L.

nostājās uz marksisma ceja. L. uz-

svēra, ka līdz ar vēsturiskā materiā-

lisma rašanos komunisms vairs nav

«iedomāta hipotēze», bet gan neno-

vēršams «mūsdienu šķiru cīņas gala
rezultāts un iznākums». «Komunistis-

kās partijas manifesta» iznākšanu L.

uzlūkoja par apvērsumu sociālajā zi-

nātnē. Norādīdams uz virsbūves at-

vasināto raksturu, L. līdz ar to no-

raidīja «ekonomisko materiālismu»,

norādīdams, ka ekonomiskais moments

nosaka tikai domas virzienu mākslā,

reliģijā un dažādās zinātnes nozarēs.

Viņš kritizēja Nīčes, E. Hartmaņa,
Kročes un neokantisma idejas. L. filo-

zofiskajos un socioloģiskajos uzska-



tos bija dažas kļūdas (agnosticisma
elementi, dialektikas nepietiekama no-

vērtēšana utt.). Viņa labākais darbs —

«Apcerējumi par vēstures materiālis-

tisko izpratni» (1895—98, publicēts
1925 — pēc nāves) — stipri ietek-

mēja Gramši un Toljati uzskatu vei-

došanos.

Labums — filozofijā visvairāk vis-

pārināts pozitīvās vērtības apzīmējums
(L-a pretstats — negatīva vērtība,

ļaunums); priekšmets vai parādība,
kas apmierina noteiktu cilvēka vaja-
dzību, atbilst cilvēku interesēm, mēr-

ķiem un centieniem. Izšķirami dabis-

kie L. — stihisku dabas procesu re-

zultāts, piem., zemes auglība, derīgie
izrakteņi (pretstats: dabiskais ļau-
nums — dabas katastrofas, slimības),

un sabiedriskie L. — cilvēka darbības

produkti. Abos gadījumos L. saistīts

ar priekšmeta sociālo funkciju, tā liet-

derību. Atkarībā no tā, kādas vaja-
dzības tiek apmierinātas, izšķir ma-

teriālos un garīgos L. Pie materiāla-

jiem L. pieder pārtikas produkti, ap-

ģērbs, dzīvoklis v. tml., kā arī ražo-

šanas līdzekļi. Pie garīgajiem L. pie-
der zināšanas, cilvēces garīgās kultū-

ras sasniegumi, estētiskās vērtības,
morāli labais, kas izpaužas cilvēku

rīcībā, v. tml. Šis iedalījums ir ne-

pilnīgs un nosacīts, jo daudzas vēr-

tības nav attiecināmas ne uz vienu,

ne otru kategoriju vai arī tām vien-

laikus piemīt abu kategoriju iezīmes

(vēstures progresa un jaunrades sa-

sniegumi, sociāli notikumi, greznuma

priekšmeti). Cilvēks, ja to aplūko no

viņa jaunrades spēju viedokļa, būdams

visu pārējo vērtību radītājs, pats ir

visaugstākais L. šķiru un sociālo sis-

tēmu interešu pretstats noved pie tā,
ka L. vienai šķirai (sab-bai) var būt

Jaunums citai. Tāpēc L. ir gan vispār-
cilvēciska, gan šķiriska rakstura. L.

var būt arī individuāla rakstura, ja
tas apmierina kādas personas īpašās
vajadzības un prasības, šai ziņā L.

jēdzienā atšķir absolūto (vispārcilvē-
cisko un vispārvēsturisko) un relatīvo

(vēsturiski ierobežoto, šķirisko, indi-

viduālo) aspektu.

Lafargs Pols (1842—1911) — fr.

sociālists, starptautiskas strādnieku

kustības darbinieks, Marksa un En-

gelsa skolnieks. Darbojās filozofijā un

politiskajā ekonomijā, reliģijas un mo-

rāles vēsturē, literatūrā un valodnie-

cībā. Pēc Ļeņina vārdiem, L. bija
viens no vistalantīgākajiem marksisma

ideju izplatītājiem. 1866. g. kļuvis par
I Internacionāles biedru, L. atbrīvojās
no Prudona un pozitīvistu uzskatiem.

L. aktīvi darbojās Parīzes Komūnas
notikumos, vēlāk kopā ar 2. Gedu

vadīja Francijas strādnieku partiju.
L. cīnījās pret oportūnistisko teoriju,

pēc kuras kapitālisms «mierīgi ieaug»
sociālismā, pret anarhismu, kritizēja
2. Geda reformistiskās un nacionālis-

tiskās kļūdas. Savā galv. filozofiskajā
darbā «Kārļa Marksa ekonomiskais

determinisms» (1909) L. uzsvēra vēs-

tures likumu objektīvo raksturu, at-

sedza virsbūves parādību sakaru ar

ekonomiku. L. cīnījās pret revizionistu

mēģinājumiem «sintezēt» marksismu

ar kantismu, «samierināt» materiālis-

mu ar ideālismu, kā arī pret sociāl-

darvinismu v. c. buržuāziskām teori-

jām. Darbā «Izziņas problēma» (1910)
dziļi un asprātīgi atspēkoja agnosti-
cismu. Savos antireliģiskajos pamfle-
tos «Pijs IX paradīzē», «Mīts par
Ādamu un levu», «Kapitāla reliģija»
L. parādīja reliģijas kā kapitālisma
aizstāves lomu. Ļoti interesantas ir

L. atmiņas par Marksu, kurās attēlots

lielais cīnītājs un domātājs. L. dar-

biem, lai gan tajos bija k]ūdas (dažu
jautājumu vienkāršošana, virsbūves

aktīvās lomas nepietiekama novērtē-

šana, kapitālisma imperiālistiskās sta-

dijas specifikas nepietiekama izpratne

v. c), bija liela nozīme cīņā ar bur-

žuāzisko ideoloģiju.
Laijels Čārlzs (1797—1875) — an-

gļu dabaszinātnieks, ģeologs. Savā

galv. darbā «Ģeoloģijas pamati»
(1830—33) uzstājās pret Kivjē kata-

strofu teoriju, kas tolaik valdīja ģeo-
loģijā. L. izskaidroja ģeoloģiskās pār-

maiņas ar lēnām Zemes pārvērtībām,
ko izraisa pastāvīgi darbojošies cē-

loņi (atmosfēras nokrišņi, zemestrīces
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utt.). Sī teorija savos pamatos bija
materiālistiska, bet tai piemita būtisks

trūkums: visu Zemes attīstību tā re-

ducēja tikai uz lēcienveidīgām ne-

jaušām pārmaiņām. Reizē ar to L.

evolūcijas teorija iedragāja teoloģis-
kos uzskatus par dabas absolūto ne-

mainīgumu un sagatavoja metafiziskā

domāšanas veida bojā eju. Savas dzī-

ves beigu posmā L. atzina Darvina

evolūcijas teoriju, ko bija noliedzis

pirmajos «Ģeoloģijas pamatu» izde-

vumos.

Laiks un telpa — matērijas eksis-

tences pamatformas. Filozofijā vis-

pirms ir svarīgi, vai L. v. t. ir reāli

vai arī tās ir tīras abstrakcijas, kas

pastāv tikai cilvēka apziņā. Ideālis-

tiskie filozofi ignorē L. v. t. objektīvo
raksturu: viņi tos uzskata par atka-

rīgiem no individuālās apziņas satura

(Bērklijs, Jūms, Mahs), aplūko tos

kā jutekliskā vērojuma aprioras for-

mas (Kants) vai kā absolūtā gara

kategorijas (Hēgelis). Materiālisms

uzsver L. v. t. objektīvo raksturu un

noliedz realitāti ārpus laika un tel-

pas. L. v. t. nav šķirami no matēri-

jas. Tā izpaužas to universalitāte un

vispārējība. T-ai ir trīs dimensijas,
L-am viena un tikai viena; T. pauž
vienlaikus līdzās pastāvošu objektu

izvietojuma kārtību, L. — pastāvēša-
nas secību, kādā parādības nomaina

cita citu. L. ir neatgriežams, t. i.,
katrs materiāls process attīstās vienā

virzienā — no pagātnes uz nākotni.

Dabas zinātņu attīstība parādījusi, ka

metafiziskā koncepcija, pēc kuras

L. v. t. pastāv neatkarīgi no materiā-

lajiem procesiem un atsevišķi viens

no otra, kā patstāvīgas būtības, ir

nedibināta. Dialektiskais materiālisms

atzīst nevis L. v. t. vienkāršu ārēju
sakaru ar matēriju, kas kustas, bet

uzskata, ka kustība ir L. v. t. būtība

un ka tātad matērija un kustība,
L. v. t. ir neatdalāmi. So ideju ap-
stiprinājusi mūsd. fizika. 18.—19. gs.
dabas zinātnes, runājot par L. v. t.

objektivitāti, aplūkoja tos, tāpat kā

Ņūtons, nošķirti vienu no otra un kā

kaut ko patstāvīgu, pastāvošu pilnīgi

neatkarīgi no matērijas un kustības.

Atbilstoši seno natūrfilozofu (Dēmo-
krita, Epikūra) atomistiskajiem uzska-

tiem dabas pētnieki gandrīz līdz pat
20. gs. identificēja T. ar tukšumu, uz-

skatīja to par absolūtu, vienmēr un

visur vienādu un nekustīgu, bet L. —

par tādu, kas rit vienmērīgi. Mūsd.

fizika atteikusies no vecajiem priekš-
statiem par T. kā tukšu tilpi un par
L. kā bezgalīgā Visuma vienotu for-

mu. Einšteina relativitātes teorijas
galv. secinājums ir tieši konstatējums,
ka L. v. t. nepastāv paši par sevi,

šķirti no matērijas, bet ir saistīti tādā

universālā kopsakarā, kurā tie zaudē

patstāvību un parādās kā vienotas un

nedalāmas laika-telpas relatīvas pu-
ses. Zinātne pierādījusi, ka L. ritē-

jums un ķermeņu izplatība ir atka-

rīgi no šo ķermeņu kustības ātruma

un ka četru dimensiju kontinuuma

(telpa-laiks) struktūra vai ģeometris-
kās īpašības mainās atkarībā no vie-

las masu sakopojuma un to radītā

gravitācijas lauka. Mūsd. L. v. t. teo-

rijas radīšanā liela loma bija Loba-

čevska, Rīmaņa, Gausa, Bojāja ide-

jām. Neeiklīda ģeometrijas atklāšana

atspēkoja Kanta mācību par L. v. t.

kā jutekliskās uztveres formām, kas

radušās ārpus pieredzes. Butļerova,

Fjodorova un viņu piekritēju pētī-

jumi parādīja telpisko īpašību atka-

rību no materiālo ķermeņu fizikālās

dabas, matērijas fizikāli ķīmisko īpa-
šību atkarību no atomu telpiskā iz-

vietojuma. Faktu, ka mūsu priekšstati

par L. v. t. ir mainīgi, izmanto filo-

zofiskais un «fizikālais» ideālisms, lai

noliegtu L. v. t. objektīvo realitāti.

Dialektiskais materiālisms māca, ka

:ilvēku izziņa attīstoties dod aizvien

dzijāku un pareizāku priekšstatu par

objektīvi reālo L. v. t.

Lamarks Zans (1744—1829) — fr.

dabaszinātnieks, kas darbā «Zooloģi-
jas filozofija» (1809) pirmais izklās-

tīja viengabalainu dzīvās dabas evolu-

cionārās attīstības teoriju. Vispārinā-

jis sava laikmeta dabas zinātņu rezul-

tātus, L. izvirzīja tēzi, ka pārmaiņas

ārējā vidē izraisa organismos jaunas
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īpašības, kas tiek nodotas tālāk

iedzimtības ceļā. Ar to L. uzstājās

pret metafizisko teoriju par sugu pa-

stāvīgumu, kā ari pret Kivjē kata-

strofu teoriju. Pēc L. mācības, dzīvā

viela rodas no nedzīvās ar īpašu ma-

teriālu «fluīdu» palīdzību, pie tam vis-

pirms izveidojas vienkāršākās formas

un pēc tam no tām pakāpeniski attīs-

tās sarežģītākas. Taču L. domāja, ka

matērijai nepiemīt paškustības spēja
un ka dzīvās un nedzīvās dabas at-

tīstība virzās saskaņā ar «iekšēju die-

višķu mērķi». L. mācības teleoloģisko
pusi aizguva neolamarkisti, kas aiz-

stāvēja «garīgo faktoru» vadošo no-

zīmi evolūcijas procesā. L. ideju par
ārējās vides un iedzimtības lomu evo-

lūcijā izmantoja Darvins savā evolū-

cijas teorijā.
Lametri Ziljēns Ofrē dc (1709—

51) — fr. filozofs materiālists, ārsts.

Galv. darbi: «Cilvēks — mašīna»

(1747), «Epikūra sistēma» (1750).

Viņu vajāja garīdzniecība un varas

orgāni. L. mācības pamatā ir Dekarta

fizika un Loka sensuālisms. L. atzina

materiālu substanci, kurai piemīt iz-

platība, iekšēja aktivitāte un sajušana.

Matērijas formas ir neorganiskā daba,

augu valsts un dzīvnieku valsts (pie
dzīvnieku valsts pieder ari cilvēks),
starp kurām, pēc L. uzskata, nav kva-

litatīvu atšķirību. L. noliedza domā-

šanas vispārīgumu. Domāšana ir tikai

cilvēka īpašība un aplūkojama kā ma-

tērijas sarežģītas organizācijas rezul-

tāts. Domāšanas spēju L. saprata kā

uz sajūtu un atmiņas pamata radušos

priekšstatu salīdzināšanu un kombi-

nēšanu. L. ir mehānlclsma pārstāvis,
taču tai pašā laikā viņš pakāpeniski

tuvojās evolūcijas idejām. Par vēstu-

riskās attīstības galv. cēloņiem viņš
uzskatīja izglītības izplatīšanos un iz-

cilu personību darbību. Viņš bija ap-

gaismotā absolūtisma piekritējs. L.

ateisms ir aprobežots, viņš bija par

reliģijas saglabāšanu tautas masām.

Lanževēns Pols (1872—1946) — fr.

fiziķis, sabiedrisks darbinieks, komu-

nists, dialektiskā materiālisma piekri-

tējs, Parīzes univ. prof., Parīzes Zi-

nātņu akadēmijas loceklis, PSRS ZA

ārzemju loceklis. L. pieder daudzi

ievērojami pētījumi gāzu jonizācijas

nozarē, paramagnētisma un diamag-
nētisma teorijā v. c. L. darbos zināt-

niski interpretētas Lorenča transfor-

mācijas, masas defekta parādība, kor-

puskulāri viļņējādais duālisms, mikro-

parādību statistiskās likumsakarības

v. c. Viņš arī kritizēja pozitīvistiskās
koncepcijas, indeterminismu, nenoteik-

tību korelācijas subjektīvistiskos iztul-

kojumus. Mūža vakarā iepazinies ar

marksisma-ļeņinisma filozofiju, L.

augstu novērtēja tās nozīmi dabas

zinātnēs. Pēc L. vārdiem, dialektiskais

materiālisms ļauj paplašināt un pa-
darīt bagātāku eksperimentālo metodi.

Lasals Ferdinands (1825—64) —

vācu strādnieku kustības darbinieks,

īpašas oportūnisma formas — lasa-

lisma — dibinātājs. Piedalījās 1848. g.

revolūcijā, 1860. g. bija viens no Vis-

pārējās vācu strādnieku savienības or-

ganizētājiem. Viņa aģitāciju par
strādnieku apvienošanos pozitīvi no-

vērtēja marksisma-ļeņinisma klasiķi.
Taču visumā L. politika nozīmēja at-

teikšanos no šķiru cīņas. Būdams

ideālists, viņš uzskatīja valsti par or-

ganizāciju, kas stāv pāri šķirām. L.

sholastiski interpretēja Hēgeli, izman-

toja viņa filozofiju, lai attaisnotu savu

oportūnistisko politisko līniju un tiek-

šanos panākt faktisku izlīgumu ar

prūšu monarhiju. Socioloģijā L. pie-
krita Maltusa uzskatiem (Maltuslsms),
propagandēja antizinātnisko «darba

algas dzelzs likumu», pēc kura jeb-
kura strādnieku cīņa par darba algas
paaugstināšanu ir bezjēdzīga. L. uz-

skatu kritiska analīze dota Marksa

«Gotas programmas kritikā» un

Ļeņina «Filozofijas burtnīcās».

Lavrovs Pjotrs (1823—1900) — na-

rodņicisma teorētiķis, kr. socioloģijas
«subjektīvās skolas» nodibinātājs, pub-
licists. Muižnieka dēls. Piedalījās re-

volucionāro pagrīdes organizāciju
«Zeme un brīvība» un «Tautas brī-

vība» darbā. Bija I Internacionāles

loceklis. Uzturēdamies Londonā, iepa-
zinās ar Marksu un Engelsu. Rak-
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stīja par filozofijas, socioloģijas, ēti-

kas, sabiedriskās domas vēstures un

mākslas jautājumiem. L. visvairāk in-

teresēja problēma par revolūcijas at-

tīstības veidiem Krievijā. Viņš atzina,
ka marksisma mācība par sociālistisko

revolūciju ir pareiza attīstītajām Eiro-

pas kapitālistiskajām zemēm, bet šau-

bījās, vai tā piemērojama Krievijas
apstākļos. L. sociāli politiskās doktrī-

nas kodols (šī doktrīna izveidojās
Hercena ietekmē) bija divas savstar-

pēji saistītas idejas: 1) par kr. zem-

nieku obščinas sociālistisko dabu;
2) par inteliģences īpašo lomu Krie-
vijas atbrīvošanās kustībā. šīs idejas
uzspiedušas savu zīmogu visai L. filo-

zofiski vēsturiskajai koncepcijai. Rak-
sturodams vēstures «kā procesa» īpat-
nības, L. atšķir kultūras un civilizā-

cijas jēdzienu. Kultūra ir obščinas

princips tādā veidā, kā tas izpaužas
tautas psihiskajā struktūrā, tās dzī-

ves veida specifikā. Kultūru raksturo

nevis domāšanas veids, bet gan tas,
cik lielā mērā indivīds spējīgs domāt.

Pēc L. uzskata, sab-bas kultūra ir tā

vide, ko vēsture devusi domas darbī-

bai. Civilizācija ir apzināts, virzītājs
princips; tā izpaužas progresīvā kul-

tūras formu maiņā. Civilizācijas dari-

nātājas ir «kritiski domājošas perso-

nības». Cilvēka apziņas (vispirms
tikumiskās apziņas) kritiskās skaid-

rības pakāpe L. darbos parādās kā

progresa kritērijs. Sab-bas attīstības

saturs ir personības apziņas un per-
sonību solidaritātes vairošana. Filo-

zofijā L. bija eklektiķis un savienoja
materiālismu ar ideālismu. Pozitīvis-

ma un agnosticisma ietekmē L. slie-

cās uz subjektīvo ideālismu. Viņa
darbi: «Vēstules par vēsturi» (1869),
«Zinātņu klasifikācijas mērķis un no-

zīme» (1886), «Pozitīvisma uzdevumi

un to atrisinājums» (1886), «Svarī-

gākie momenti domas vēsturē» (1899)

v. c.

Lēciens — priekšmeta vai parādī-
bas kardināla pārmaiņa, vecās kvali-

tātes pārvēršanās jaunā kvantitatīvu

pārmaiņu rezultātā (Kvantitatīvu pār-
maiņu pāreja kvalitatīvās pārmaiņās).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo, evolu-

cionāro attīstības stadiju L. nozīmē

vairāk vai mazāk atklātas, samērā

straujas pārmaiņas. Katra kvalitatīva

pārmaiņa iespējama tikai L. rezultātā.

Taču L. formas ir ārkārtīgi daudzvei-

dīgas un ir atkarīgas tiklab no parā-
dības rakstura, kā arī no tiem ap-
stākļiem, kuros tā attīstās. Būtībā

katra parādība pāriet jaunā parādībā
savā īpašā veidā. Tomēr visas šīs pār-

ejas var iedalīt divos samērā noteik-

tos tipos: spējos un pakāpeniskos L.

(kas bieži vien apvienojas vienos un

tajos pašos procesos). Spējie L. no-

tiek tā, ka vecā kvalitāte pārveidojas
visa uzreiz (piem., vienu elementār-

daļiņu pārvēršanās citās utt.; sab-bas

dzīvē spēja, strauja L. piemērs ir so-

ciālā revolūcija, kas likvidē vienas

šķiras varu un nodibina otras šķiras

varu, kaut arī šeit procesi ir ārkār-

tīgi sarežģīti un daudzveidīgi un to

specifiskā forma atkarīga no daudziem

konkrētiem apstākļiem). Pakāpeniskie
lēcieni notiek tā, ka pastāvošais pār-
veidojas pa dalām, atsevišķiem ele-

mentiem, līdz pakāpeniskas attīstības

rezultātā tas pārveidojies viss. Dabā

galvenokārt tādējādi norisinās augu
un dzīvnieku sugu kvalitatīvās pār-

maiņas. Sab-bas dzīvē pirmais L. tips
raksturīgs antagonistiskajām formāci-

jām, kur valdošā šķira pretojas vēs-

turiski nobriedušai pārejai no vecās

iekārtas uz jauno. Šāda pāreja (piem.,
no kapitālisma uz sociālismu) ir rea-

lizējama-tikai ar politiskas revolūcijas

palīdzību. Otrais L. tips ir raksturīgs

galvenokārt neantagonistiskai iekārtai,
kur visi galv. sociālie spēki ieintere-

sēti sab-bas progresīvā attīstībā. Uz

to norādīja Markss, kad viņš pare-

dzēja, ka bezšķiru sab-bā sociālās

evolūcijas vairs nebūs politiskas re-

volūcijas. PSKP Programma pama-

tojas uz to, ka pakāpeniskas kvalita-

tīvas pārmaiņas ir komunistiskās celt-

niecības likums. Komunisma mate-

riāli tehniskās bāzes radīšana, šķiru
un citu atšķirību izzušana, valsts at-

miršana, jaunā cilvēka izaudzinā-

šana — tie visi ir noteicoši revolu-
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cionāri pagriezieni sociālistiskās sab-

bas attīstībā, kuri notiek nevis pēk-
šņi un uzreiz, bet pakāpeniski un

nepārtraukti. Taču daļējās pārmaiņas,
«mazie» L., negroza veselo, tāpēc par
L. no viena kvalitatīva stāvokļa (so-

ciālisma) otrā (komunismā) uzska-

tāms viss to pārmaiņu komplekss, ku-

ras pārveido pastāvošo visumā. Tai

pašā laikā pakāpeniska pāreja uz ko-

munismu neizslēdz arī straujus, kra-

sus L. vienās vai otrās sab-bas dzī-

ves sfērās (piem., tehnikā, zinātnē

utt.).

«Legālais marksisms» — marksisma

atspoguļojums buržuāziskajā litera-

tūrā, tā sagrozījums liberālās buržuā-

zijas garā. Radās 19. gs. 90. gados.

Ļeņins, Pļehanovs v. c. marksisti bija
parādījuši narodņicisma ideoloģijas
teorētisko nepamatotību, un mar-

ksisms kļuva par Krievijas filozofijas
galv. virzienu. Buržuāziskās inteliģen-
ces vidū radās strādnieku kustības pa-

gaidu «līdzskrējēji». Savus darbus tie

iespieda legālos, t. i., valdības atļau-
tos laikrakstos un žurnālos — «No-

voje Slovo», «Načalo» v. c. (tāpēc
tos sāka saukt par «legālajiem mar-

ksistiem») un izmantoja dažas mar-

ksisma tēzes, lai kritizētu narodņikus.

«Legālajiem marksistiem,» sacīja

Ļeņins, sakaru saraušana ar narodņi-
cismu nozīmēja pāreju no sīkpilso-
niskā (jeb zemnieku) sociālisma ne-

vis uz proletārisko sociālismu, bet gan
uz buržuāzisko liberālismu. levēro-

jami «L. m.» pārstāvji bija P. Strūve,
M. Tugans-Baranovskis, Berdjajevs
v. c. Viņi centās strādnieku kustību

pielāgot buržuāzijas interesēm, cildi-

nāja buržuāzisko iekārtu un aicināja
iet mācībā pie kapitālisma. Galveno

marksisma būtību (mācību par šķiru

cīņu, par proletārisko revolūciju un

proletariāta diktatūru) «L. m.» nolie-

dza. Ļeņins nesamierināmi cīnījās pret
«L. m.», kaut arī pieļāva pagaidu
vienošanos ar «L. m.», lai galīgi sa-

kautu narodņicismu un plašāk izpla-
tītu marksisma idejas. Darbā «Narod-

ņicisma ekonomiskais saturs un tā

kritika Strūves kga grāmatā» (1894—

95) Ļeņins parādīja «L. m.» anti-

marksistisko būtību un dziļi kritizēja
buržuāzisko objektīvismu, likdams tam

pretī revolucionārā marksisma parte-

jiskumu. Filozofijā «legālie marksisti»

parasti stāvēja kantisma pozīcijās
(Vehisms).

Leibnics Gotfrīds Vilhelms (1646—

1716) — vācu filozofs, zinātnieks, sa-

biedrisks darbinieks. Devis lielu iegul-
dījumu matemātikas (viens no dife-

renciālrēķinu radītājiem) un fizikas

attīstībā (paredzēja enerģijas nezū-

damības likumu); turklāt nodarbojās
ar ģeoloģiju, bioloģiju, vēsturi, ling-
vistiku un bija vairāku tehnisku iz-

gudrojumu autors. Savu filozofisko

evolūciju L. sāka ar mehānistisko ma-

teriālismu. Taču, nevarēdams samie-

rināties ar substances pasīvo raksturu

šā pasaules uzskata ietvaros, vēlāk

atzina par pareizu objektīvo ideālismu,
kas izpaudās viņa mācībā par monā-

dēm («Monadoloģija», 1714). Pēc L.

ieskata, matērija nevar būt substance,

tāpēc ka tā ir izplatīta un tātad da-

lāma, turpretī substancei jābūt abso-

lūti vienkāršai. Monādes ir nedalāmas

garīgas substances, no kurām izveido-

jas visa pasaule. Monādu skaits ir

bezgalīgs, katrai no tām piemīt spēja
uztvert un tiekties, un tas, pēc L.

ieskata, piešķir substancei kustīgumu,
aktivitāti un darbīgu raksturu. Te iz-

paudās viņa mācības dialektika. Kā

atzīmēja Ļeņins, L. «tuvojās matēri-

jas un kustības nešķirama ... sakara

principam» (Ļeņins, 38. sēj., 357. lpp.).
Taču šī dialektika bija ideālistiska un

teoloģiska. Monādes, pēc L. ieskata,
fiziski neiedarbojas cita uz citu, bet

reizē ar to izveido vienotu, attīstībā

un kustībā esošu pasauli, ko regulē
lepriekš noteiktā harmonija, kas atka-

rīga no augstākās monādes (absolūta,

dieva). lepriekš noteiktās harmonijas
jēdziens deva pamatu visreakcionārā-

kajai L. filozofijas daļai — viņa teo-

dicejai («Teodiceja», 1710). L. izziņas

teorija — ideālistiskais racionā-

lisms — vērsta pret Loka sensuālismu

un empīrismu. Loka tēzi «Intelektā

nav nekā, kas nebūtu sajūtā» L. papil-
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dināja ar ierobežojumu: «Izņemot

pašu intelektu.» Nepiekrizdams Loka

uzskatiem, ka prāts ir balta lapa (ta-
bula rasa), noliedzot juteklisko pie-
redzi kā zināšanu vispārējības un ne-

pieciešamības avotu, L. apgalvoja, ka

tāds avots var būt tikai prāts, ka

dvēsele no sākta gala ietver sevī da-

žādu jēdzienu un tēžu pirmsākumus,
ko tikai atmodina ārējie objekti («Jau-

nas esejas par cilvēka prātu», 1704,
izdotas 1765). Būtībā L. pārveidoja
Dekarta mācību par iedzimtajām ide-

jām, kuras, pēc L. ieskata, ietvertas

prātā kā akmens dzīsliņas marmora

bluķī. Par patiesības kritēriju viņš

uzskatīja zināšanu skaidrību, noteik-

tību un nepretrunīgumu. Atbilstoši

tam prāta patiesību pārbaudei, pēc L.

ieskata, pietiek ar Aristoteļa loģikas
likumiem (identitātes, pretrunas un

izslēgtā trešā likums); lai pārbaudītu
«fakta patiesības», nepieciešams pie-
tiekamā pamatojuma likums. Lielu

vietu L. zinātniskajā mantojumā

ieņem darbi loģikā. Viņš ne tikai

attīstīja Aristoteļa siloģistikas tradi-

cionālo sistēmu, bet lika pamatu arī

mūsdienu matemātiskajai loģikai. Par

ideālu L. uzskatīja universālas valo-

das (rēķinu) radīšanu, kas dotu

iespēju formalizēt visu domāšanu.

Savā sabiedriski politiskajā darbībā L.

izteica kompromisa noskaņas, kas bija
raksturīgas vācu buržuāzijai tās at-

tiecībā pret feodālismu.

Leikips (ap 500—440 p. m. ē.) —

Dēmokrita laikabiedrs un līdzgait-
nieks, kopā ar viņu bija atomisma

pamatlicējs. Tā kā L. paša teksti tik-

pat kā nav saglabājušies un ziņas

par viņu ir loti trūcīgas, tika izteikts

pieņēmums, ka L. ir literāra fikcija
(Ervīns Rode, P. Tanneri v. c); jauni
dati Herkulānā atrastajos papirusos

atspēko šo domu. L. pirmais sāka

zinātnē lietot trīs jaunus jēdzienus:

1) absolūtā tukšuma jēdzienu, 2) šai

tukšumā kustošos atomu jēdzienu un

3) mehāniskās nepieciešamības jē-
dzienu. Spriežot pēc kāda atrastā

teksta, var atzīt, ka L. pirmais no-

teicis tiklab cēlonības, kā arī pietic-

kamā pamatojuma likumu: «Neviena

lieta nerodas bez cēloņa, bet viss ro-

das uz kaut kāda pamata un aiz

nepieciešamības.»
Lemma (gr. lemma — pieņē-

mums) — matemātikā — palīgpieņē-
mums, ko lieto teorēmu pierādīšanā;

loģikā — nosacīti šķirams secinājums

(lemmatiskais siloģisms). Atkarībā no

secinājumu skaita lielākajā premisā

(attiecīgi no disjunkcijas locekju
skaita mazākajā premisā) L. parādās
kā dilemma (divlocekju L.), trilemma

(trīslocekju L.), polilemma (daudzlo-

cekju L.). Visizplatītākais L. veids ir

dilemma, kas izsaka nepieciešamību
izvēlēties vienu no diviem atrisināju-
miem (Alternatīvām).

Lesings Gotholds Efraims (1729—

81) — vācu apgaismotājs, filozofs,

publicists, dramaturgs, mākslas kriti-

ķis un teorētiķis. Visas L. darbības

mērķis bija cīņa pret feodālās reakci-

jas politiku un ideoloģiju, par vācu

tautas un tās kultūras brīvu, demo-

krātisku attīstību. Filozofiskajā darbā

«Cilvēces audzināšana» (1780) L. sap-

ņoja par nākotnes sab-bu, kura būs

brīva no jebkādas piespiešanas un

kurā reliģija pilnīgi atdos savu vietu

apgaismotam saprātam. Filozofiskajā
drāmā «Nātans Gudrais» L. sludina

ne tikai reliģiskas iecietības ideju, bet

arī brīvdomāšanas tiesību, apstiprina
tautu vienlīdzību un aicina tās būt

draudzīgām. Paužot Vācijas apgais-
mības kustības pretrunīgumu, L. pa-
saules uzskats galu galā palika ideā-

listisks, 'tomēr tajā bija ari materiā-

listiskas tendences. Darbos «Laoko-

ons» (1766) un «Hamburgas drama-

turģija» (1767—69), kuriem pasaules

estētiskās domas attīstībā bija ]oti
liela nozīme, L. aizstāv reālisma prin-

cipus dzejā, dramaturģijā un teātra

mākslā, atņemot laurus muižnieciskā

klasicisma teorijai un praksei. Tēlo-

tāju mākslu priekšmetu L. ierobežoja
tikai ar skaistā sfēru. L. centās defi-

nēt dažādu mākslas veidu un žanru

daiļrades objektīvos likumus, bet ne-

saskatīja šo likumu vēsturisko rak-

sturu. Cīnīdamies pret seklu morāli-
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zēšanu, L. piešķīra ļoti lielu nozīmi

mākslas, it īpaši teātra morāli audzi-

nošajai lomai. Ar L. dramatisko jaun-
radi sākās vācu klasiskā literatūra,
un viņa estētiskie uzskati labvēlīgi
ietekmēja tās attīstību.

Levi-Brils Lisjēns (1857—1939) —

fr. sociologs un etnologs; no 1899. g.

prof. Sorbonā. L.-B. socioloģiskie uz-

skati veidojušies Dirkhelma ietekmē.

Pētīdams pirmatnējās tautas, L.-B. se-

cināja, ka dažādiem sociāliem tipiem
atbilst dažāds domāšanas veids. Pir-

matnējā cilvēka domāšana atšķiras no

mūsd. cilvēka loģiskās domāšanas: tā

ir praloģiska (ignorē pretrunas liku-

mu) un neatšķir dabisko no pārda-
biskā. L.-B. apgalvoja, ka pirmatnējā
cilvēka priekšstatos pirmcēlonis un ga-

līgās sekas atrodoties tiešā sakarā;
starpsakari tiek ignorēti. Seit, pēc
L.-B. domām, darbojas participācijas
likums. L.-B. bagātīgais etnogrāfiskais
materiāls un viņa atsevišķie secinā-

jumi ir diezgan interesanti; taču viņa
galv. tēze par pirmatnējā cilvēka do-

māšanas kvalitatīvo atšķirību no kul-

turālā cilvēka domāšanas neiztur zi-

nātnisko kritiku. L.-B. galv. darbi:

«Domāšanas funkcijas zemākajās sa-

biedrībās» (1910), «Pirmatnējā domā-

šana» (1922).
Li (ķīn. filozofija) — jēdziens, kas

apzīmē likumu, lietu kārtību, formu

v. tml. Ideālisti L. iztulkoja kā ga-

rīgu, nemateriālu pirmsākumu pret-
statā materiālajam pirmsākumam ci.

Konfuciāntsmā L. bija arī cita no-

zīme — tas apzīmēja dažādu sociālo

grupu rīcības normu.

Liberālā kristietība (lat. liberālis —

brīvs) — buržuāziskās teoloģijas, filo-

zofijas un ētikas virziens, kurš bija
paši izplatīts 19. gs. un kura paliekas
(kvēkeru kustība, «morālās pārbruņo-
šanās» kustība v. c.) saglabājušās
līdz pat mūsdienām. L. k. pārstāvji
(ASV — Volters Raušenbušs, Seilers

Metjūzs, Frensiss Pibodijs, Eiropā —

Albrehts Rīčls, Ernsts Trelčs, Ādolfs

Harnaks v. c.) izvirzīja ideju par

kristīgās ticības mācības pārvēršanu
konkrētā sociālo un morālo problēmu

risināšanas programmā («sociālā

evaņģēlija» kustība). No daudzām ci-

tām reliģiskām mācībām L. k. atšķi-

ras ar optimistisku uzskatu par cil-

vēka un sab-bas vēsturiskajām iespē-
jām, ar ticību sociālā progresa, kā arī

tehnikas un zinātnes progresa «glā-
biņu nesējai» misijai. L. k. piekritēji
cenšas modernizēt kristietību atbil-

stoši mūsd. zinātnes līmenim un veltī

daudz uzmanības Kristus mācības sa-

prātīguma un sabiedriskā lietderīguma
racionāli loģiskam pierādījumam, uz-

skatīdami, ka sab-bas uzlabošana būs

atkarīga no tā, cik pārliecinoši šī mā-

cība tiks sludināta mantīgajiem un

nemantīgajiem. Tie, kas piekrīt L. k.

ētikā, mēģina tuvināt bībeles bauš-

ļus mūsd. pasaulīgās morāles jēdzie-

niem, aplūkojot kalpošanu sab-bai kā

labāko formu, kurā izpaužas kalpo-
šana dievam. «Dieva valstību» viņi
interpretē kā sabiedrisku ideālu, ko

cilvēce sasniedz vēstures gaitā, Kris-
tus tēlu — kā morālu ideālu, kā pa-

raugu, kas jāatdarina vienkāršajiem
mirstīgajiem. Visumā L. k. pamatā ir

līdz galam vēl neizdzīvotās ilūzijas
par buržuāziskās sab-bas vēsturiska-

jām iespējām, tā ir šās sabiedrības

apoloģijas liberālā forma. Kapitālisma

vispārējās krīzes sākšanās satricināja
tā sociālo pamatu, L. k. idejas asi

kritizēja no labās puses neoprotestan-
tisms.

Līdzsvara teorija — vulgāri mehā-

nistiska un antidialektiska teorija, kas

līdzsvaru uzskata par dabisku un

«normālu», turpretim kustību un at-

tīstību par pārejošu stāvokli. Kustības
avotu šī teorija saskata ārējās pret-
runās, noliedzot iekšējās pretrunas
vispār un it īpaši to nozīmi attīstībā.

Sabiedrisko parādību sfērā L. t. pa-
matojas uz to, ka sab-bas attīstība

esot atkarīga galvenokārt no sab-bas

savstarpējām attiecībām ar apkārtni,
ar dabu, ka antagonistiskas sab-bas

attīstības virzītājspēks esot nevis

šķiru cīņa, bet ārējās pretrunas ar

dabu. L. t. aizstāvēja Konts, Kaut-

skis, Bogdanovs, Buharins v. c. Uz

to arī mūsu dienās balstās daudzi
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ideālisti, buržuāziskie sociologi un

ekonomisti, labējie sociālisti un revi-

zionisti. Pamatojoties uz L. t., opor-

tūnisma ideologi konstruē savas anti-

marksistiskās dogmas par kapitālisma

«mierīgu ieaugšanu» sociālismā, par

šķiru interešu «harmoniju», par ultra-

imperiālismu v. tml. So teoriju iz-

mantoja kā labējā oportūnisma prak-

ses filozofisku pamatojumu sociālisma

celtniecības periodā Padomju Savie-

nībā. Viena no L. t. iezīmēm ir ap-

galvojums, ka pretstatiem (piem.,

šķiru) savstarpēji jāneitralizējas, jā-
sabalansējas, jālīdzsvarojas, ka tikai

tā varot panākt stabilu sab-bas stā-

vokli. Taču īstenībā starp pretstatiem
notiek cīņa, un šī cīņa nenovēršami

noved pie pretstatu pārvarēšanas, pie
attiecīgo konkrēto sab-bas pretrunu
likvidēšanas un rezultātā pie jauna

sab-bas stāvokja izveidošanās.

Lielums — viens no matemātikas

pamatjēdzieniem, radies kā abstrakcija
no fizikālo īpašību skaitliskiem rak-

sturojumiem. L. jēdziens noderīgs, lai

precīzi raksturotu reālās pasaules ob-

jektu un procesu kvantitatīvās attie-

cības. Tāpēc to līdz ar tādiem jēdzie-
niem kā kopa, nepārtrauktība v. c. var

uzskatīt par kvantitātes kategorijas

precizētu izteiksmi. L. iedala skalāros

(tādu L. konkrēto vērtību raksturo

tikai viens skaitlis, piem., garums, lau-

kums, tilpums utt.) un vektoriālos (te
svarīga ne tikai absolūtā vērtība, bet

arī L. virziens, piem., spēks, ātrums

utt.). Zināms ir vēl cits L. iedalī-

jums — pastāvīgos un mainīgos. Mai-

nīga L. jēdzienu matemātikā ieviesa

Dekarts, un tam bija svarīga loma

mūsd. matemātikas un dabas zinātņu
tapšanā.

Lieta — materiālās pasaules daja,
kuras eksistence ir relatīvi patstāvīga.
Viena L. no citām L. atšķiras ar savu

kvalitatīvo noteiktību (Kvalitāte). Tā

kā lietai piemīt īpašības, lietas cita

uz citu iedarbojas.
«Lieta par sevi» un «lieta mums» —

filozofijas termini, kas apzīmē: pir-
mais — lietas, kā tās pastāv pašas

par sevi, neatkarīgi no mums un

mūsu izziņas; otrais — lietas, kā cil-

vēks tās atklāj izziņas procesā. Se-

višķu nozīmi šie termini ieguva 18. gs.

sakarā ar to, ka tika noliegta iespēja
izzināt «lietas par sevi». So tēzi iz-

teica jau Loks, un detalizētāk to pa-
matoja Ķants, kurš apgalvoja, ka mēs

sastopoties tikai ar parādībām, kas ir

pilnīgi šķirtas no «lietas par sevi».

Kants «lietu par sevi» saprot arī kā

pārdabisku, neizzināmu, pieredzei ne-

pieejamu būtību — dievu, brīvību utt.

Dialektiskais materiālisms, atzīdams

iespēju izzināt lietas pilnīgi, aplūko

izziņu kā procesu, kurā, pamatojoties

uz praksi, «lietas par sevi» tiek pār-
vērstas par «lietām mums» (Izziņa,
Teorija un prakse).

Lietas formas iegūšana — atšķirībā

no priekšmetiskas formas iegūšanas
ir vēsturiski pārejoša, preču ražošanai

un it īpaši kapitālistiskajai sab-bai

raksturīga sociālo attiecību pārvēršana
no attiecībām starp personām attiecī-

bās starp lietām. Notiek cilvēka de-

personifikācija un subjekta īpašību

piedēvēšana lietām (personifikācija).
Tas izpaužas fetišismā. Cilvēka dar-

bība tiek pielīdzināta mašīnas darbībai,
reducēta uz neradošu funkciju izpildī-
šanu. Viņš pats figurē tikai kā ga-
tavas lomas izpildītājs, kā funkcionāls

līdzeklis preču ražošanai. «Pats cil-

vēks, aplūkots vienkārši kā pastāvošs

darbaspēks, ir dabas priekšmets, lieta,
kaut arī dzīva, sevi apzinoša lieta, un

pats darbs ir šā spēka izpausme lietu

formā» (Markss).
Lietiskošana — sk. Lietas formas

iegūšana.
Likejs jeb licejs — sākotnēji tā

sauca svēto birzi, kas atradās netālu

no senajām Atēnām pie Likejas Apo-
lona temp|a; vēlāk — ģimnastisku

spē]u vajadzībām 5. gs. p. m. ē. uz-

celtās ēkas apzīmējums. Tur 335. g.

p. m. ē. Aristotelis nodibināja savu

filozofijas skolu, kas pastāvēja apmē-
ram astoņus gs. Pēc Aristoteļa L. va-

dīja viņa skolnieks Teofrasts. Izcilā-

kie L. darbinieki bija Rodosas Eidems,
Dikearhs un Stratons. 1. gs. p. m. ē.
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L. pārstāja būt filozofiskas jaunrades
centrs — tajā tikai izdeva un komen-

tēja Aristoteļa darbus. Verdzības

iekārtai sairstot, arī L. beidza pa-
stāvēt.

Liktenis — jēdziens, kas izsaka re-

liģiski ideālistisku priekšstatu par pār-
dabisku spēku, kurš iepriekš nosacījis
visus notikumus cilvēku dzīvē. Seno

grieķu mitoloģijā cilvēku un pat dievu

dzīve ir atkarīga no L. dievēm —

moirām (romiešiem — no parkām).
Ar laiku likteni sāka uzskatīt par

augstāko taisnīgumu, kas valda pa-
saulē (grieķu Dīke un Nemezida).
Kristietībā L. parādās kā dieva griba,
augstāka būtne. Priekšstats par L. kā

par dievišķīgu predestināciju sasto-

pams visās mūsd. reliģijās. Protes-

tantismā tam_ ir spilgti fatālistisks

raksturs (Fatālisms). Dažos reliģis-
kajos virzienos (piem., katolicismā,
pareizticībā) L. priekšstata fatālismu

mēģina vājināt tādējādi, ka dievišķī-
gas predestinācijas ideju eklektiski sa-

vieno ar cilvēka gribas brīvību. Ne-

filozofiskā nozīmē jēdzienu L. lieto
arī tāpēc, lai apzīmētu apstākļu sa-

gadīšanos cilvēka vai veselas tautas

dzīvē.

Likums — parādību iekšējais būtis-

kais sakars, kas nosaka parādību ne-

pieciešamo attīstību. L. izteic zināmu

kārtību, kas piemīt cēloniskajam, ne-

pieciešamajam un stabilajam sakaram

starp parādībām vai materiālo objektu

īpašībām, būtiskas attiecības, kur

vienu parādību pārmaiņa izraisa pil-

nīgi noteiktu pārmaiņu citās parādī-
bās. L. jēdziens tuvs būtības jēdzie-

nam; būtība nozīmē to procesu dzi-

ļāko sakaru kopumu, kuri noteic ob-

jektu svarīgākās iezīmes un attīstības

tendences. Lai izzinātu L., jāpāriet no

parādības uz būtību, un tas vienmēr

notiek abstraktas domāšanas ceļā, ab-

strahējoties no daudzām tīri indivi-

duālām un nebūtiskām parādību pa-
zīmēm. Pastāv trīs L. pamatgrupas:
1) specifiskie jeb atsevišķie; 2) lielām

parādību grupām kopīgie; 3) vispārī-
gie jeb universālie. 1) — izteic at-

tiecības starp konkrētām specifiskām

parādībām vai matērijas atsevišķām
īpašībām. Tādiem L. objektīvi piemīt

precīza kvantitatīva un kvalitatīva no-

teiktība, un tos iespējams izteikt fun-

kcionāli, noteiktā matemātiskā formā.

2) — izpaužas ļoti plašā nosacījumu
diapazonā un raksturo attiecības starp

objektu un parādību lielu kopumu ko-

pīgajām īpašībām (piem., masas un

elektriskā lādiņa nezūdamības likumi

fizikā, dabiskās izlases L. bioloģijā
v. c). Arī tos iespējams izteikt fun-

kcionāli. 3) — tās ir pasaules dialek-

tiskās pamatlikumsakarības, kas izteic

attiecības starp vispārīgām, visur pa-
stāvošām matērijas īpašībām vai at-

tīstības tendencēm. Tiem nav konkrē-

tas funkcionālas formas, un tie nav

izteicami matemātiski, jo tie nav iero-

bežoti ar kaut kādām konstantēm,

parametriem, noteiktiem apstākļiem
vai specifiskām objektu grupām, bet

parādās kā jebkuras esamības univer-

sāli principi, kā tas kopīgais, kas iz-

paužas daudzajos likumos. Taču ro-

bežas, atšķirība starp šiem L. ir rela-

tīva, mainīga. Speciālajos, specifiska-

jos L. izpaužas vispārīgo L. darbība,

un šie pēdējie tiek izzināti, vispārinot
konkrētas parādības, arī speciālos
likumus. L. atšķiras vēl arī ar to, ka

vieni no tiem darbojas diferenciāli

laikā, — tādējādi, ka no tiem izrieto-

šās sekas realizējas katrā pietiekami
mazā laika posmā, turpretim citi dar-

bojas integrāli, t. i., no tiem izrieto-

šās sekas realizējas nevis katrā no-

teiktā momentā, bet tikai pietiekami
ilgā laika posmā vai arī tad, ja pil-
nīgi mainās sistēma. Tādi, piem., ir

statistiska rakstura L. L. realizācija
ir atkarīga no tā, vai ir attiecīgi ap-

stākļi. Kad šādi apstākļi tiek radīti,

sekas, kas izriet no L., pāriet no

iespējamības sfēras īstenības sfērā.

Sab-bā L. realizācijas priekšnoteikums
ir to cilvēku darbība, kuri spēj — ap-
zināti vai neapzināti — radīt vai iz-

nīcināt L. darbības nosacījumus. Taču

cilvēki nerada pašus L., bet tikai iero-

bežo vai paplašina L. darbības sfēru

atbilstoši savām vajadzībām un inte-

resēm. Turpretim paši L. pastāv ob-
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jektīvi, neatkarīgi no cilvēku apziņas,
izteikdami nepieciešamas, būtiskas,

iekšējas attiecības starp lietu īpašībām
vai dažādām attīstības tendencēm.

Likums par ražošanas attiecību at-

bilstību ražošanas spēku raksturam —

objektīvs ekonomisks likums, ko at-

klāja Markss. Šis likums nosaka ražo-

šanas spēku un ražošanas attiecību

savstarpējo iedarbību visās sabiedriski

ekonomiskajās formācijās. Ražošanas

spēki ir ražošanas noteicošais, visre-

volucionārākais un kustīgākais ele-

ments. Tie pastāvīgi attīstās, bet

ražošanas attiecības ir stabilāks ele-

ments. Tāpēc noteiktā sab-bas attīs-

tības pakāpē rodas pretruna starp jau-

najiem ražošanas spēkiem un noveco-

jušām ražošanas attiecībām. Bet, lai

arī kā ražošanas attiecības atpaliktu

no ražošanas spēku attīstības, tām

agri vai vēlu jākjūst un, kā to rāda

sab-bas attīstības vēsture, tās patie-
šām kļūst atbilstošas ražošanas spēku
attīstības līmenim, to raksturam. Sab-

bā, kas sadalīta antagonistiskās šķi-
rās, pretruna starp izaugušajiem ražo-

šanas spēkiem un vecajām ražošanas

attiecībām vienmēr nonāk līdz konflik-

tam, ko atrisina ar sociālu revolūciju.
Sociālisma apstākļos ražošanas attie-

cības sakarā ar īpašuma sabiedrisko

raksturu visumā atbilst ražošanas

spēku stāvoklim, dod tiem visas iespē-
jas straujai attīstībai bez krīzēm. To-

mēr arī sociālismā rodas pretrunas

starp ražošanas spēkiem un atseviš-

ķām ražošanas attiecību pusēm. Bet

te šīs pretrunas nenonāk līdz konflik-

tam, jo sabiedriskais īpašums ir val-

došais un nav šķiru, kas ieinteresētas

savu laiku nodzīvojušo ražošanas at-

tiecību saglabāšanā. Tādos apstākļos
rodas iespēja laikā saskatīt topošās

pretrunas un pārvarēt tās, pilnveido-

jot ražošanas attiecības. Minētais

likums palīdz izprast sabiedriski eko-

nomisko formāciju maiņas likumsaka-

rīgumu.
Lingvistiskā analīze ētikā —- mūsd.

buržuāziskās morāles filozofijas vir-

ziens, kura saknes meklējamas ētis-

kajā formālismā un tā neopozitīvistis-

kajā strāvā, kas 40. gadu beigās no-

mainīja loģisko pozitīvismu ētikā un

tā skolas (emotīvismu v. c). Plaši

izplatījās Anglijā (P. Nouels-Smits,
S. Tulmins, R. Hērs, A. Montefiore),
ASV (Eikens, Dž. Meldens) v. c. ze-

mēs. Filozofi, kas piekrita L. a. ē.,
kritizēja emotīvistu nihilistiskākos se-

cinājumus un centās pierādīt, ka iespē-
jams pamatot morālus spriedumus, sa-

skatot tajos īpašu (normatīvu) jēgu
un nozīmi. Taču principiālajos secinā-

jumos lingvisti solidarizējas ar emotī-

vistiem, atzīstot, ka morāli spriedumi
nevar būt patiesi vai nepatiesi, ka tie

nav pierādāmi ar teorētisku un fak-

tisku zināšanu palīdzību, ka normatīvā

ētika nav zinātniska un zinātniskā

ētika (metaēttka) nav normatīva,
t. i., tai nevar būt praktiski tiku-

miskas nozīmes. Atšķirībā no emotī-

vistiem, kas nodarbojās galvenokārt
tikai ar morālu izteikumu analīzi,

lingvisti pievērš uzmanību morālās va-

lodas loģikai visumā. Viņu pētījumi

šajā sfērā rada zināmu interesi. Lin-

gvisti pieļauj, ka konkrēti morāli sprie-
dumi ir pamatojami ar vispārīgākiem

atzinumiem, morāliem principiem un

ideāliem. Bet pašus šos ideālus un

principus saskaņā ar viņu viedokli ne-

kādi nav iespējams pamatot. Šis seci-

nājums izriet no aplamās meiodoloģi-

jas, kuru viņi lieto, pētījot morālas

apziņas parādības, no tā, ka morāli

viņi aplūko kā specifiskās ikdienas

valodas sfēru. Turklāt viņu metode ir

tīri empīriski aprakstoša. Tāpēc mo-

rālās- apziņas loģika ar tās objektī-

vajiem likumiem paliek nenoskaidrota.

Tāda metode noved lingvistus pie ap-

galvojuma, ka morālās pozīcijas izvēie

ir katra cilvēka personiska darīšana

un tiek veikta patvaļīgi, pamatojoties
uz individuālu tieksmi vai patiku. Tie,
kas piekrīt L. a. ē., uzskata, ka ētika

nespēj dot cilvēkiem idejiski tikumisku

orientāciju, viņi reducē ētikas sabied-

riski praktisko funkciju tikai uz to, ka

tā var iemācīt cilvēkiem vienīgi morā-

lās valodas formālos likumus. Tāds

formālisms nozīmē cilvēka idejisku at-

bruņošanu morāles jautājumos.
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Lingvistiskā filozofija (lat. lingua—

valoda) (pazīstama arī ar nosaukumu

«lingvistiskās analīzes filozofija», «ik-

dienas valodas filozofija») — viens no

analītiskās filozofijas galv. virzieniem.

Izplatīta galvenokārt Anglijā
(Dž. Rails, Dž. Ostins, Dž. Visdoms

v. c.). Amerikas Savienotajās Valstīs

L. f. tuvus uzskatus aizstāv M. Bleks,
P. Malkolms v. c. Pazīstamas divas

L. f. skolas: Kembridžas, kuras veido-

šanos tieši ietekmēja Vitgenšteins, un

Oksfordas, ko bez Vitgenšteina stipri
ietekmēja arī Mūra uzskati. Tāpat kā

citas neopozitīvisma skolas, L. f. ne-

atzīst, ka filozofija ir pasaules uz-

skats, un tradicionālās filozofijas pro-
blēmas uzskata par pseidoproblēmām,
kas rodas tāpēc, ka valoda dezorien-

tējoši ietekmē domāšanu. L. filozofijai,
pēc tās piekritēju uzskatiem, jāparāda
filozofijas problēmu šķietamais rak-

sturs un jānoskaidro, ka tās rodas,

nepareizi lietojot valodu. Kā uzsver

L. f. Kembridžas skolas pārstāvji,
filozofijas uzdevums ir izpildīt «tera-

peitisku» funkciju. Cenzdamies «pār-
varēt metafiziku», L. f. piekritēji ne

tikai atmet tradicionālās filozofijas
«ontoloģisko metafiziku», bet arī no-

liedz loģiskā pozitīvisma gnozeolo-

ģisko «metafiziku» ar tā «tieši dotā»

principu, verificējamibas principu v. c.

Tieši atteikšanās no filozofijas speci-
fiskās problemātikas raksturīga L. f-ai

kā galējai pozitīvisma formai. Uzska-

tot valodas analīzi par filozofijas
vienīgo iespējamo uzdevumu, L. f. pie-
kritēji, it īpaši Oksfordas grupas pār-
stāvji, atšķirībā no loģiskajiem pozi-
tīvistiem par savas ievērības objektu

izraugās nevis mākslīgās valodas-mo-

deļus, bet gan dabisko sarunu valodu.

Tā rīkojoties, viņi pamatojas uz visu-
mā pareizo' tēzi, ka dabisko sarunu

valodu bagātību nav iespējams izsme-

joši izteikt kaut kādas «ideālas valo-

das» shēmās. Tomēr, atsakoties ana-

lizēt visu filozofijas problemātiku, kas

ir valodas un domāšanas attiecības

(valodas sakaru ar izziņas procesiem,
kuros tiek veidoti domu tēli, valodas

formu ģenēzi v. tml.), L. f. pārvērš

pētīšanu par valodai piemītošo iztei-

cienu dažādo lietošanas veidu empī-
risku aprakstu, aizsprosto ceju uz va-

lodas būtības izskaidrošanu un galu
galā nonāk pie konvencionāla valodas

traktējuma. Valoda tai ir līdzeklis pa-
saules konstruēšanai un nevis tās at-

spoguļošanai, valoda pārvēršas par
kaut kādu patstāvīgu spēku. Filozofis-

kās problemātikas paseklināšanās, no-

vēršanās no vitāli svarīgiem zinātnes

un sabiedriskās apziņas jautājumiem,
sholastiskās tendences — tas viss liek

stipri kritizēt L. f. pat buržuāziskiem

filozofiem (piem., Raselam), kaut gan
nevar noliegt, ka L. f. pārstāvju dar-

biem ir zināma nozīme metafilozofis-

kos pētījumos (Metateorija). Pēdējā
laikā vērojama L. f. piekritēju ten-

dence pamest ortodoksālo tīrās «analī-

zes» pozīciju un pievērsties saturīgām
filozofijas problēmām (P. Strousons,
S. Hempšairs).

Linnejs Kārlis (1707—78) — zviedru

dabaszinātnieks, Upsalas univ. prof.
L. vēsturiskais nopelns ir augu un

dzīvnieku valsts klasifikācijas izveido-

šana. L. klasifikācijas pamatvienība
ir suga. Viņa sistēma ir mākslīga, jo
tā dibināta uz nedaudzu ārēju pa-
zīmju līdzības. L. pasaules uzskats ir

metafizisks; viņš noliedza sugu mai-

nīgumu un domāja, ka sugu skaits

nav mainījies kopš to «radīšanas».

Lobačevskis Nikolajs (1792—1856) —

kr. matemātiķis. Galv. darbi: «Par

ģeometrijas pamatiem» (1829), «Ģeo-

metrijas jaunie pamati ar paralēlo

līniju pilnīgu teoriju» (1835—38). L.

ģeometrijas pamatā bija ideja par

ģeometrisko attiecību ciešu atkarību

no pašas materiālo ķermeņu dabas.

L., pieņēmis, ka Eiklīda ģeometrijas
piektais postulāts ir neatkarīgs no ci-

tiem šās ģeometrijas atzinumiem, iz-

veidoja loģiski nepretrunīgu jaunu
ģeometrijas sistēmu, kurā piektais pos-
tulāts ir šāds: cauri punktam, kas ir

ārpus taisnes, var novilkt nevis vienu,
bet gan vismaz divas paralēlas līni-

jas (neatkarīgi no L. pie šīm idejām
nonāca arī K. F. Gauss un J. Bojajs;
no viņiem tomēr tikai Bojājam bija
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drosme publicēt savu pētījumu rezul-

tātus 1832. g.). Postulātu par paralēlām
taisnēm L. centās pierādīt, vēršoties

pie pašas realitātes, pie lietu dabas.

Attīstot jauno ģeometriju, L. parādīja,
ka atkarības noliegšana starp nogriež-

ņiem un leņķiem Eiklīda ģeometrijā
nepilnīgi apraksta telpas īpašības; viņš
domāja, ka tāda atkarība patiesībā pa-
stāv. Tas parādās, piem., tā, ka starp

trijstūra malu lielumiem un tā leņķiem
pastāv saistība. Tāpēc L. ģeometrijā
trijstūra leņķu summa ir mazāka par
diviem taisniem leņķiem. L. domāja,
ka jaunās ģeometriskās attiecības va-

rēs atklāt vai nu astronomiskos pētī-

jumos, vai arī mikroparādību sfērā.

Parasti lieto ģeometriskas attiecības,
kuras pastāv Zemes mērogu ietvaros

un kurām pareiza ir Eiklīda ģeomet-

rija. L. ģeometrija bija pārliecinošs
arguments pret Kanta apriorismu. Pēc
saviem filozofiskajiem uzskatiem L.

bija materiālists un priekšstatus par
pasauli uzskatīja par rezultātu reali-

tātes iedarbībai uz cilvēka apziņu. Pēc

tam kad L. atklāja jauno ģeometriju,
Eiklīda ģeometriju vairs nevarēja uz-

skatīt par telpisko formu aprioritātes
pierādījumu. Kritizējot apriorismu, L.

uzsvēra, ka zināšanas iegūst ar sajū-
tām un ka iedzimti jēdzieni neeksistē.

Liels L. nopelns ir tas, ka viņš at-

klāja un drosmīgi aizstāvēja jaunās

idejas, kas revolucionizēja ģeometriju.

Loce Hermanis (1817—81) — vācu

filozofs, lasīja lekcijas Getingenē. L.

filozofija ir īpatnējs kompromiss starp
materiālismu un ideālismu, pie tam

pārsvarā ir ideālisms. L. mācībā ek-

saktās dabas zinātnes un medicīna ir

apvienotas ar ideālismu Leibnica garā.
Visvairāk pazīstams ir L. darbs

«Mikrokosms» (1856—64). L. idejas
sagatavoja pamatu Huserla fenomeno-

loģijai. Viņa loģika ietekmēja Ķarin-
ski.

Logoss (gr. logos — vārds, doma,
saprāts) — termins, kas sākotnēji ap-

zīmēja vispārēju likumu, pasaules pa-
matu. Tieši šajā nozīmē par L. runā

Hērakltts: viss notiek saskaņā ar L.,

kurš ir mūžīgs, vispārējs un nepiecie-
šams. Ideālisti (Hēgelis, Vindelbands,

Trubeckojs v. c.) Hēraklita L. nepa-
matoti identificē ar vispārējo saprātu.
Platons un Aristotelis L. saprata gan
kā esamības likumu, gan kā loģikas
principu. Stoiķu mācībā ar terminu

«L.» apzīmē fiziskās pasaules un ga-

rīgās pasaules likumu, ciktāl šīs pa-
saules saplūst panteistiskā vienībā

(Panteisms). Jūdu Aleksandrijas sko-

las pārstāvis Filons (1. gs.) izveidoja
mācību par L. kā par Platona ideju
kopumu, kā arī kā par radošu spēku —

starpnieku starp dievu un radīto pa-
sauli. Līdzīga L. interpretācija atro-

dama neoplatonisma un gnostlķu mā-

cībā un vēlāk kristietības literatūrā

un sholastu (piem., Ertgenas) mācībā.

Jaunajos laikos Hēgelis savā filozo-

fijā ar L. apzīmēja absolūto jēdzienu.

Dievišķīgā L. ideju mēģināja atdzīvi-

nāt reliģiski ideālistiskās filozofijas
pārstāvji Krievijā (Trubeckojs, V. Erns

v. c). Austrumu filozofijā L. analo-

ģiski jēdzieni ir dao un savā ziņā arī

dharma. Marksistiskajā literatūrā ter-

minu «L.» nelieto.

Loģicisms — viens no matemātikas

pamatojuma pamatvirzieniem, kas tie-

cas visu matemātiku reducēt uz lo-

ģiku. Kaut gan šo ideju izteica jau
Leibnics, tomēr tikai pagājušā gs. bei-

gās Frēge mēģināja to realizēt. Frēge

izvirzīja par savu uzdevumu: 1) defi-

nēt matemātikas pamatjēdzienus tikai

ar loģikas terminiem vien, 2) pierādīt
matemātikas principus, pamatojoties
tikai uz loģikas principiem un lieto-

jot tikai loģiskus pierādījumus. Tālā-

kie darbi šajā virzienā (Rasels un

Vaitheds, 1910—13, Ramsejs, 1926,
Kvains, 1940), kaut gan to konkrētie

rezultāti bija vērtīgi, tomēr nedeva

iespēju īstenot šo programmu, tāpēc
ka principiāli nepareiza bija L. meto-

doloģiskā nostādne — apgalvojums,
ka matemātika nav atkarīga no objek-
tīvās pasaules un tās pētīšanas uz-

devumiem. Turpretī matemātiskās lo-

ģikas attīstība noveda pie secinājuma,
ka matemātikas fundamentālākie no-

dalījumi (piemēram, aritmētika) nav
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reducējami uz loģiku {Gēdeļa teo-

rēma) .
Loģika — sk. Dialektiskā loģika,

Matemātiskā loģika, Formālā loģika.
Loģikas algebra — matemātiskās

loģikas nozare, kas balstās uz algeb-
riskām metodēm, kuras lieto loģikas
objektu — klašu, izteikumu v. c. pē-
tīšanā. Vēsturiski L. a. radās kā klašu

algebra (Buls) un tikai pēc tam tika

interpretēta kā izteikumu algebra. L. a.

apskata izteikumus tikai no to patie-
sības vērtības aspekta, turklāt par
ekvivalentiem uzskata izteikumus, ku-

riem ir viena un tā pati patiesības
vērtība. L. a. lieto burtu simboliku.

Līdz ar simboliem, kas apzīmē pašus

izteikumus, ievieš simbolus loģiskām

operācijām, ar kuru palīdzību no vie-

nām L. a. izteiksmēm izveido citas.

Tagad L. a. izmanto arī elektrisko un

releju kontaktu shēmu teorijā.

Loģiskā semantika — loģikas daļa,
kas pētī valodas izteiksmju nozīmi;

precīzākā nozīmē
— metaloģikas no-

zare, kas pētī loģisko rēķinu (Forma-
lizētā valoda) interpretācijas (Inter-

pretācija un modelis). L. s. pamat-

jēdzienus var iedalīt divās grupās:
1) jēdzienos, kas ietilpst t. s. jēdzienu

apzīmēšanas teorijā, — šo jēdzienu
attiecināšana uz dotās valodas izteik-

smēm būtiski atkarīga no interpretā-

cijas izvēles (patiesuma jēdziens, ap-
zīmējums, izpildāmība, nosaukums

(Vārds), ekstencionalitāte, sintētiskais

patiesums v. c); 2) jēdzienos, kas

pieder pie t. s. jēgas teorijas (Nozīme

un jēga, sinonīmija, analītiskais patie-
sums v. c); tos nosaka attiecībā pret
visām iespējamām dotās valodas in-

terpretācijām. Apskatot formalizētās

valodas metateorētiski (Metateorija),
nepieciešams pievērsties semantiskai

analīzei, jo daudzus nozīmīgus faktus

(piem., faktus, kas attiecas uz valodas

pilnīguma un nepretrunīguma problē-

mu) nevar konstatēt tīri sintaktiska

(Loģiskā sintakse) apskata ietvaros.

Pirmais L. s. jautājumus sīki apska-
tīja Frēge. levērojamu ieguldījumu
L. s. attīstībā devusi polu loģiķu Ļvo-
vas-Varšavas skola, kā arī R. Ķarnaps,

V. Kvains, A. Cērčs, Dž. Kemenijs.
Zinātnes valodu un dabisko valodu

semantisko īpašību pētīšanai rodas

aizvien lielāka praktiska nozīme, tā-

pēc ka attīstās matemātiskā lingvis-
tika, tulkošana ar mašīnām utt.

Loģiskā sintakse — 1) kārtulu sis-

tēma, kas nosaka kādu rēķinu izteiks-

mju konstrukciju (uzbūvi) un pārvei-
dojumus; 2) metaloģikas nozare, kas

pētī neinterpretēto rēķinu struktūru un

īpašības. Galv. jautājumi, kas rodas,
sintaktiski apskatot loģiskos rēķinus,
ir nepretrunīguma (Aksiomu sistēmas

nepretrunlgums), pilnīguma (Aksiomā-
tlskās teorijas pilnīgums), neatkarības

(Aksiomu sistēmas neatkarība), atrisi-

nāmības (Atrisināmības problēma) un

pierādāmības problēmas. Pierādāmības

problēma ir — atrast algoritmu, ar

kuru jebkuram pierādāmam (t. i., no

aksiomām secināmam) izteikumam

konstruē tā pierādījumu. Tātad L. s.

ietver sevī pierādījumu teoriju. L. s.

jēdzienu ieviesa Vitgenšteins 1919. g.
Būtībā L. s. problēmas aplūkoja dau-

dzi matemātiskās loģikas pārstāvji jau
kopš 19. gs. beigām {Frēge, Rasels,

Hilberts, Gēdelis, Cērčs, KHnijs v. c).
Sistemātisku L. s. problēmu un jē-
dzienu iztirzājumu devis Ķarnaps «Lo-

ģiskajā valodas sintaksē» (1934), kur,

starp citu, norādīts uz lietderību sin-

taktiski pētīt valodas, kas formalizē

vienas vai otras dabas zinātņu noza-

res (Formalizētā valoda).
Loģiskais atomisms — koncepcija,

ko formulējis Rasels savos darbos «Kā
mēs izzinām pasauli» (1914), «Loģiskā
atomisma filozofija» (1918) v. c. un

Vitgenšteins «Loģiski filozofiskajā
traktātā». Saskaņā ar L. a. visa pa-
saule ir savstarpēji nesaistītu atomāru

faktu kopums. L. a. filozofija, kā at-

zīst pats Rasels, ir galējs plurālisms,

jo tā atzīst daudzu atsevišķu lietu pa-
stāvēšanu un noliedz kaut kādu vie-

nību, veselumu, kas sastāvētu no šīm

lietām. Vēsturiski L. a. radās kā reak-

cija uz F. Bredlija neohēgelismu, kurš

apgalvoja, ka tikai absolūts, veselums

ir reāls un ka atsevišķas lietas ir

tikai šķietamība. L. a. veidošanos
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stipri ietekmēja pasaules izzināšanas

loģiskais modelis, kas bija aprakstīts,

piem., Vitgenšteina «Loģiski filozofis-

kajā traktātā» un katras zināšanas

lika saprast kā «atomāru», ar loģis-
kām operācijām saistītu teikumu ko-

pumu un pasaules struktūru secināja

pēc analoģijas ar zināšanu loģisko
struktūru. L. a. absolutizēja diskrē-

tuma un atsevišķības momentus. Tā

nepamatotību galu galā atzina arī tā

piekritēji.
Loģiskais empīrisms — viens no

analītiskās filozofijas variantiem, tiešs

turpinājums loģiskajam pozitīvismam,
kas bija izplatīts 20. gadu beigās un

30. gadu sākumā. L. c. galv. pār-
stāvji ir Ķarnaps, Relhenbahs, Feigls,
Hempelis, Bergmanis, Franks. Sagla-
bādams negrozītas loģiskā pozitīvisma

pamatidejas — tēzi par filozofijas re-

ducēšanu uz zinātnes valodas loģisku
analīzi (tagad ne tikai uz sintaktisku,
kā tas bija 30. gadu sākumā, bet arī

uz semantisku — loģiskā semantika),
atzinumu, ka nav iespējams teorētiski

attaisnot objektīvās realitātes pastā-

vēšanu, v. c, — L. c. nedaudz pār-
veidojās salīdzinājumā ar agrīno lo-

ģisko pozitīvismu, atteicās, piem., no

Vīnes pulciņa galējā subjektīvisma.
Par «zinātnes empīrisko valodu» L. c.

ieteica tā saukto lietisko valodu, kas

izteic jutekliski uztveramas fiziskas

parādības, un nevis subjekta perso-

nisko pārdzīvojumu valodu. Tas tomēr

nenozīmē pāreju filozofiskā materiā-

lisma pozīcijās, tāpēc ka lietiskās va-

lodas pieņemšana te nav saistīta ar

lietu pasaules objektīvas pastāvēšanas
teorētisku atzīšanu. L. c. atmeta arī

Vīnes pulciņa periodā izvirzīto uz-

skatu, ka zinātnes atziņas reducēja-

mas uz empīriski doto. Tomēr zināt-

nes jēdzienos L. c. saskatīja tikai ju-
tekliski dotā «ērtas» un «lietderīgas»
organizācijas formas un nevis objek-
tīvās realitātes atspoguļojumu. Atzi-

nums, ka zinātnes atziņas izteic ne

tikai empīriski doto, bet ka tām ir arī

specifiski pārjuteklisks saturs, būtībā

nav saskaņojams ar Vīnes pulciņa

sākotnējām gnozeoloģiskajām ide-

jām — verificēja/nibas principu v. c,

kurām L. c. pūlējās palikt uzticīgs.
No tā izrietēja šās doktrīnas iekšējais
pretrunīgs un eklektisms. No 50. ga-
diem L. c. kā filozofisks virziens pār-

dzīvoja dziļu iekšēju krīzi, kas iz-

paudās tādējādi, ka tas atteicās no

skaļi deklaratīvām programmām, kas

bija raksturīgas agrīnajam loģiskajam
pozitīvismam, pieņēma vājinātus kom-

promisa variantus, pārnesa smaguma

centru no plašām filozofiskām pro-
blēmām uz konkrēti loģiskiem un kon-

krēti metodoloģiskiem pētījumiem, ku-

ros L. c. pārstāvjiem ir noteikti no-

pelni. Mūsu dienās L. c. vairs nepa-

stāv kā patstāvīgs mūsd. filozofijas
virziens.

Loģiskais kvadrāts (pretējību kvad-

rāts); to licis priekšā Mihaels Psells

(11. gs.). Lietots kā mnemonisks pa-

ņēmiens, lai iegaumētu attiecību starp
četriem Aristoteļa loģikas spriedumu

pamatveidiem. L. k. ir diagramma,
kurā uzskatāmi parādītas šīs attiecī-

bas. Burti A, E, I, O apzīmē atbilstoši

vispārīgo apgalvojuma spriedumu, vis-

pārīgo nolieguma spriedumu, daļēja
apgalvojuma spriedumu un daļējo no-

lieguma spriedumu.

Loģiskais pozitīvisms — 1. Neopozi-
tivisma paveids. Radās mūsu gadsimta
20. gados Vines pulciņā (Karnaps,
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O. Neirāts v. c), ar kuru cieši sa-

darbojās Empīriskās filozofijas bied-

rība Berlīnē (Reihenbahs, Hempelis
v. c). 20. gadu beigās un 30. gadu
sākumā L. p. plaši izplatās buržuā-

ziskās inteliģences aprindās un k]ūst
par neopozitīvistiskās «zinātnes filo-

zofijas» idejisko pamatu. 30. gadu bei-

gās par L. p. galv. centru kjūst ASV.

Šajā posmā L. p., kas salīdzinājumā

ar Vīnes pulciņa periodu vairākos spe-
ciālos aspektos ievērojami mainījies,
ir pazīstams ar loģiskā empīrisma no-

saukumu. L. p. uzstājās kā mahisma

un vispār Bērklija un Jūma radītās

pozitīvistiskās subjektīvi ideālistiskās

tradīcijas mantinieks. Tomēr loģiskie
pozitīvisti atsakās no vecajam pozitī-
vismam raksturīgās sevi diskreditēju-
šās psiholoģiskās un bioloģiskās pie-
ejas izziņai un mēģina pozitīvisma

vispārējās nostādnes savienot ar zi-

nāšanu formāli loģiskās analīzes me-

todi. Patiesi zinātniska filozofija, māca

L. p., iespējama tikai kā zinātnes va-

lodas loģiska analīze. Šai analīzei jā-
būt vērstai, no vienas puses, uz «me-

tafizikas» (t. i., tradicionālās filozofi-

jas) likvidēšanu un, no otras puses,

uz zinātnes atziņu loģiskās uzbūves

pētīšanu, lai noskaidrotu zinātnisko

jēdzienu un apgalvojumu «tieši doto»,
t. i., empīriski pārbaudāmo saturu. Par

šādas pētīšanas galamērķi uzskatīja
zinātnes atzinumu reorganizāciju «vie-

notas zinātnes» sistēmā, kurai jāap-
raksta «tieši dotais» un kurā izzustu

atšķirības starp atsevišķajām zināt-

nēm
— fiziku, bioloģiju, psiholoģiju,

socioloģiju utt. —
tiklab jēdzienu sa-

tura tipa, kā arī to veidošanas paņē-
miena ziņā. Loģika un matemātika

te tiek aplūkotas kā «formāla zi-

nātne» — nevis kā zināšanas par
pasauli, bet gan kā tādu «analītisku»

apgalvojumu komplekts, kuri formulē

pēc vienošanās nosakāmus formālu

pārveidojumu likumus. 30. gadu sā-

kumā L. p. mēģina atbrīvoties no da-

žām visodiozākajām sekām, kādas ir

«tieši dotā» principam. L. p. pieņem
fizikālisma koncepciju, kas tomēr ne-

maina L. p. filozofijas subjektīvistisko

raksturu. Piespiestā atteikšanās no

konsekventa subjektīvi ideālistiskā

sensuālisma noved loģiskos pozitīvis-
tus pie tikpat nepārliecinošām kon-

vencionālām koncepcijām (Neirāta—

Karnapa koherences teorija). Pašā

L. p. subjektīvi ideālistiskajā būtībā

slēpjas cēlonis tam, ka L. p. preten-
zijas būt «zinātnes filozofijai» ir ne-

dibinātas. Tai pašā laikā daži L. p.

pārstāvji (Ķarnaps, Reihenbahs v. c.)
guvuši vērtīgus rezultātus loģiskos

pētījumos vārda šaurā nozīmē. 2. Ētikā

plaši izplatījās 20.—40. gados Anglijā,
ASV, Austrijā, Vācijā, Polijā, Skandi-

nāvijas zemēs un Latīņamerikā; tas

bija mēģinājums pētīt morālos sprie-
dumus ar formālās loģikas līdzekļiem
un pēc metodikas, ko neopozitīvisti
lietoja attiecībā uz dabas zinātnēm un

eksaktajām zinātnēm. Tāda mēģinā-
juma sekas bija tās, ka morāles parā-
dības tika aplūkotas ļoti formāli, to

daba tika galēji vienkāršota un radās

daudzi zinātniski nepamatoti secinā-

jumi. Pozitīvisti nespēja saprast tiku-

mības specifiski sociālo dabu; ārpus
viņu pētījumu sfēras palika morāles

izcelšanās un vēsturiskās attīstības

jautājumi, palika nesaprasts morāles

darbības mehānisms. L. p. piekritēji
ētikā ignorēja faktu, ka morāle ir

īpaša sabiedrisko attiecību un apziņas
forma; viņu pētīšanas objekts bija vie-

nīgi morāles valoda. Tik šauri uztver-

dami ētikas priekšmetu, viņi sagrozīti

saprata arī pašus morāles jēdzienus
un spriedumus. Pamatojoties, piem.,
uz to, ka labo un ļauno neuztver sa-

jūtu orgāni un ka tie netiek pārbau-
dīti ar tīri empīrisku novērošanu un

eksperimentu, pozitīvisti secināja, ka

šie jēdzieni ir vispār bez satura. Tā

kā morālie spriedumi nav verificējami
(Verificējamlbas princips), tad pozitī-
visti atzina, ka tiem nav nekādas jē-

gas un nozīmes, pasludināja tos par
«bezjēdzīgiem», par «pseidospriedu-
miem». Tāda metodoloģija turpmāk
noveda pie daudziem nihilistiskiem se-

cinājumiem par morāli (Emotivisms).
Loģiskais secinājums — viens no

loģikas pamatjēdzieniem. Kaut kāds
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izteikums ir L. s. no citiem izteiku-

miem, ja informācija, ko tas sniedz,
ir daja no informācijas, kas ietverta

šo citu izteikumu kopumā. Ja tie ir

patiesi, tad patiess ir arī pirmais iztei-

kums. Loģiskā secinājuma attiecība ir

objektīva, un tai ir vispārējs raksturs

tajā nozīmē, ka tā saglabājas jebku-
ros (saprātīgos) izteikumos, kas iegūs-
tami no dotajiem izteikumiem, nomai-

not to deskriptīvos terminus (priekš-
metu nosaukumus, īpašību un attiecību

zīmes) ar citiem atbilstošu semantisku

kategoriju terminiem, lai arī kāda pie-
ļaujama nozīme būtu to brīvajiem
mainīgajiem (ja tādi ir šajos iztei-

kumos). Citiem vārdiem, minētā at-

tiecība nav atkarīga no izteikumu

konkrētā satura, to nosaka tikai iztei-

kumu loģiskās formas (un galu
galā — tajos esošo loģisko terminu

jēga). So jēdzienu sauc par L. s.

semantisko jēdzienu. Reizē ar to

pastāv L. s. sintaktiskais jē-
dziens formalizētā valodā; to definē

kā zināma izteikuma secināmību no

citiem izteikumiem saskaņā ar šās

valodas likumiem. Veidojot formalizē-

tas valodas, cenšas panākt, lai secinā-

juma attiecības sintaktiskajā nozīmē

atveidotu attiecīgas attiecības seman-

tiskā nozīmē.

Loģiskais un faktiskais patiesums —

loģikas jēdzieni, kurus ieviesis Leib-

nics. Viņš izšķīra nepieciešamās pa-
tiesības jeb «prāta patiesības» un

gadījuma patiesības jeb «fakta patiesī-
bas»: pirmo patiesums izriet no loģi-
kas likumiem, otro — no atbilstības

lietu faktiskajam stāvoklim. Uzskatī-

dams loģikas likumus par absolūtiem,
Leibnics domāja, ka «prāta patiesības»
ir patiesas visās iespējamās pasaulēs,
bet fakta patiesības ir patiesas tikai

dažās no iespējamām pasaulēm (arī
mūsu pasaulē). Pie līdzīga iedalījuma

turējās Jūms un Kants (Sintētiskais

un analītiskais). Mūsd. loģika patur
šo iedalījumu, atņemot tam absolūto

nozīmi. Tā, piem., Karnapa—Kemenija
loģiskās semantikas sistēmā par lo-

ģiski patiesiem tiek uzskatīti visi iztei-

kumi, kas ir patiesi dotās formalizētās

valodas visās pieļaujamās interpretā-

cijās (Interpretācija un modelis), bet

par faktiski patiesiem — izteikumi,
kas patiesi tikai kādā fiksētā inter-

pretācijā, bet ne visās pieļaujamās in-

terpretācijās.
Loģiskās formas — dažāda kon-

krēta satura domu (un domu daļu)

veidošanas, izteiksmes un saistības

paņēmieni izzināšanas procesā. L. f.

izveidojušās cilvēces sabiedriski vēs-

turiskās prakses gaitā, tām ir vispār-
cilvēcisks raksturs, tās ir formas, kā-

dās īstenība atspoguļojas domāšanā,
un tās atspoguļo īstenības pašas vis-

pārīgākās iezīmes (piem., to, ka kat-

ram priekšmetam ir kaut kādas īpašī-

bas, ka tas atrodas kaut kādās attie-

cībās pret citiem priekšmetiem, ka

priekšmeti veido klases, vienas parā-
dības rada citas parādības utt.). Dau-

dzas L. f. pētī formālā loģika (jē-
dzienus un spriedumus, izvedumus un

pierādījumus, definīcijas utt.). Izzinā-

šanas procesā vienas vai otras L. f.

lietošanu nosaka domāšanā atspogu-
ļojamā satura raksturs. Valodā L. f.

pauž atbilstošu izteiksmju gramatiskā

konstrukcija, kā arī īpaši vārdi («un»,

«ne», «vai», «ja, ... tad», «tikai»,

«visi», «daži» v. c), kuri norāda uz

domas loģisko struktūru. Matemātis-

kajā loģikā L. f. izpaužas loģiskajos

rēķinos. Dialektiskajā loģikā loģiskās
formas pētī no viedokļa, kā domāšanā

atspoguļojas mainīgā īstenība, kas at-

tīstās, un kā attīstās pati izzināšana.

Loģiskas kļūdas — kļūdas, ko rada

nepareiza domu gaita spriedumā. L. k.

var rasties, nepareizi iztulkojot vai

lietojot kā dotā sprieduma premisas
vienus vai otrus apgalvojumus (piem.,
kādu apgalvojumu, kas ir patiess zi-

nāmos apstākļos, uzskata par absolūti

patiesu): neievērojot loģikas likumus

spriedumu gaitā (piem., pazīstamā
«terminu četrkāršošana» siloģismos,
kad premisas saista it kā kopīgu ter-

minu dēļ, lai gan īstenībā aiz šiem

terminiem slēpjas dažādi jēdzieni);

nepareizi iztulkojot kā slēdzienu ap-
galvojumu, kurš patiesībā nav dotā

sprieduma izvedums (piem., pierādi-
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jumā — tēzes apmaiņa) utt. L. k.

iedala netīšās (Paraloģismi) un ap-
zinātās.

Loģistika — sākumā tā sauca loģis-
kos rēķinus. Leibnics runāja

par matemātisko loģiku kā par lo-

ģistiku. L. terminu, saprotot ar to

simbolisko jeb matemātisko loģiku, ap-

stiprināja 1904. g. septembrī filozofu

kongresā Zenēvā pēc Itelsona, La-

landa un Kutirā priekšlikuma (Lo-
ģicisms).

Loģistiskā metode — mūsd. mate-

mātikā un loģikā pieņemta formalizētu

sistēmu (Formalizācija) vai rēķinu

konstrukcijas metode (loģiskajā sin-

taksē lieto terminu «sintaktiskā sis-

tēma»). Tādas sistēmas konstruē tīri

formāli kā noteiktas zīmju un to vir-

kņu konfigurācijas, abstrahējoties no

attiecīgo izteiksmju jēgas. L. m-ei va-

jadzīgs (1) sistēmas primāro simbolu

saraksts; (2) noteikt, kāda veida pri-
māro simbolu virknes veido sistēmas

pareizi konstruētas formulas (saīsināti

PKF) — pirmo divu kārtulu tipi at-

tiecas uz veidošanas kārtulām; (3) no-

teikt, kādas PKF pieskaitāmas pie
aksiomām; (4) norādīt izveduma kār-

tulas (vai pārveidojuma, transformā-

cijas kārtulas), ar kurām no atbilsto-

šām PKF kā no premisām tieši izved

kādu PKF kā slēdzienu. Gala virkni,
kas sastāv no vienas vai vairākām

PKF, sauc par pierādījumu, ja virknē

katra PKF ir vai nu aksioma, vai arī

tiek tieši iegūta saskaņā ar izveduma

kārtulām no virknes iepriekšējām PKF.
Tās sistēmas PKF, kurām eksistē pie-
rādījumi, sauc par sistēmas teorēmām.

Dažkārt L. m. jēdzienā līdztekus for-

mālās sistēmas konstrukcijai ietver arī

tās interpretāciju (Loģiskā semantika).
Tāda tīri formāla sistēmas konstruk-

cija, protams, nenozīmē, ka absolūti

tiktu ignorēts saturs, piemēram, kā-

dai loģikas likumu klasei. šos liku-

mus vienmēr sistēmas konstrukcijā šā

vai tā ievēro.

Lokajata — materiālistiska mācība

senajā Indijā. Pirmās ziņas par L.

sastopamas budisma kanoniskajos tek-

stos, Vēdās un senindiešu eposā. Pēc

tradīcijas L. rašanos saista ar mītisko

gudro Brihaspati. Atsevišķus ateistis-

kus un pret Vēdām vērstus izlēcienus

piedēvē leģendārajam Čarvakam, tā-

pēc vairākos senajos tekstos šo mate-

riālismu sauc par čarvaku. L. sludi-

nātā mācība par esamību dibinās uz

priekšstatu, ka visi pasaules priekš-
meti sastāv no četriem elementiem:

zemes, uguns, ūdens un gaisa (da-
žos tekstos minēts vēl piektais ele-

ments — ēters). Katram elementam

atbilst savs īpašs nemainīgu, neiz-

nīcināmu un no sākta gala pastāvošu

atomu paveids. Visas priekšmetu īpa-
šības atkarīgas no tā, kādu atomu

savienojums tie ir, kā arī no propor-
cijām, kādās atomi savienojas. Arī

apziņa, saprāts un sajūtu orgāni ro-

das atomu savienojumu rezultātā; dzī-

vai būtnei mirstot, šāds savienojums
sairst elementos, kas pievienojas ne-

dzīvajā dabā pastāvošajiem attiecīgā
paveida atomiem. Dažos tekstos sa-

stopams priekšstats par evolūciju:
vieni elementi ir cēlušies no citiem,
pie tam pamatelements ir cietā zeme.

L. gnozeoloģija ir sensuālistiska: vie-

nīgais drošais izziņas avots ir sajūta.
Sajūtu orgāni spēj uztvert priekšme-
tus tiktāl, ciktāl tie paši sastāv no

tādiem pašiem elementiem kā priekš-
meti («līdzīgu izzina līdzīgs»). Tā kā

te runa ir par pārjutekliskām būtībām,
L. pilnīgi noliedz jebkādas drošas pa-

starpinātas zināšanas: secinājums, slē-

dziens tiek uzskatīts par tikpat mal-

dīgu izziņas metodi kā Vēdu liecības.

L. noliedz dieva, dvēseles, kannas

(Hinduisms) un dvēseļu ceļošanas pa-
stāvēšanu. L. ētikā dominēja hedo-

nisms. Acīmredzot L. bijusi zināma

ietekme uz seno indiešu zinātni par
valsts pārvaldīšanu. Līdz mūsu die-

nām nav saglabājies neviens L. pie-
kritēju sacerēts teksts. Vispilnīgāk L.

izklāstīta filozofiskos traktātos un

kompendijos (daršanos), kurus sarak-

stījuši L. ideālistiskie pretinieki —

vedantisti 9.—16. gs.
Loks Džons (1632—1704) — angļu

filozofs materiālists. L. darbojās An-

glijā restaurācijas laikmetā. Viņš pie-
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dalījās Anglijas šķiru un partiju cīņā
kā filozofs, ekonomists un politisks

rakstnieks. Savā galv. darbā «Eseja
par cilvēka sapratni» (1690) L. attīs-

tīja materiālistiskā empīrisma izziņas

teoriju, papildinādams to ar Hobsa

nominālismu un Dekarta racionālismu.

Noraidījis Dekarta mācību par iedzim-

tām idejām, L. par visu ideju vienīgo
avotu pasludināja pieredzi. Idejas
rada vai nu ārējo lietu iedarbība uz

sajūtu orgāniem (sajušanas idejas),
vai arī dvēseles stāvoklim un darbībai

pievērsta uzmanība (refleksijas ide-

jas). Tā bija piekāpšanās ideālisma

priekšā. Ar sajušanas ideju starpnie-
cību mēs uztveram vai nu lietu pri-
mārās, vai sekundārās īpašības (Pri-
mārās un sekundārās īpašības). Pie-

redzē gūtās idejas ir tikai zināšanu

materiāls, nevis pašas zināšanas. Lai

ideju materiāls kļūtu par zināšanām,
saprātam tas jāpārstrādā ar savu dar-

bību, kura atšķiras tiklab no sajuša-

nas, kā arī no refleksijas un veidojas
no salīdzināšanas, apvienošanas un

abstrahēšanas. Šāda darbība vienkār-

šās idejas pārvērš par komplicētām.
Par kopēju zināšanu iespējamības no-

sacījumu L., tāpat kā Hobss, uzskata

valodu. Definēdams zināšanas kā divu

ideju savstarpējās atbilstības (vai ne-

atbilstības) uztveri, L. uzskata par
drošām visas spekulatīvās zināšanas,
t. i., ideju atbilstības saskatīšanu ar

prāta palīdzību. Turpretim pieredzes
zināšanas ir tikai varbūtiskās; tajās
ideju atbilstība saskatāma, balstoties

uz pieredzes faktiem. Uz sajūtām bal-

stās mūsu pārliecība par apkārtējo
priekšmetu pastāvēšanu. Šāda veida

zināšanas («sensitīvās») L. vērtē aug-
stāk par vienkāršu varbūtību, taču ze-

māk par spekulatīvo zināšanu tica-

mību. Lai gan L. bija pārliecināts, ka

mūsu spējas izzināt materiālas un jo
vairāk garīgas substances ir zināmā

mērā ierobežotas, viņu nevar uzska-

tīt par agnostiķi: pēc L. mācības,
mūsu uzdevums ir zināt nevis visu,
bet tikai to, kas svarīgs mūsu rīcī-

bai un praktiskajai dzīvei, un mūsu

spējas pilnīgi nodrošina šādas zinā-

šanas. Mācībā par valsts varu un par
tiesībām L. attīsta ideju par pāreju

no dabiskā uz pilsonisko stāvokli un

uz valsts pārvaldes formām. Pēc L.

uzskatiem, valsts mērķis ir saglabāt
ar darba palīdzību iegūto brīvību un

īpašumu. Tāpēc valsts vara nevar būt

patvaļīga. L. to iedala 1) likumdo-

šanas, 2) izpildu un 3) savienības,

federatīvajā varā. Loka izstrādātā mā-

cība par valsti bija mēģinājums teo-

riju pielāgot pārvaldīšanas politiska-

jai formai, kas bija nodibinājusies
Anglijā pēc 1688. g. buržuāziskās revo-

lūcijas un kompromisa starp buržuā-

ziju un pārburžujiskojušos muižniecī-

bas daļu. L. filozofijas vēsturiskā

ietekme ir liela. Domai, ka cilvēkiem

pašiem jāmaina pastāvošā sabiedriskā

iekārta, ja tā nenodrošina personībai

iespēju iegūt pietiekamu audzināšanu

un attīstību, bija liela nozīme bur-

žuāziskās revolūcijas attaisnošanā. L.

mācība ir pirmsākums vienam no fr.
materiālisma virzieniem. L. nosprausto
atšķirību starp primārajām un sekun-

dārajām īpašībām izmantoja ideālists

Bērklijs un agnostiķis Jūms.

Lomonosovs Mihails (1711 —65) —

enciklopēdiski izglītots kr. zinātnieks,
materiālistiskās filozofijas pamatlicējs

Krievijā. Zemnieka dēls. lestājās
Slāvu-grieķu-latīņu akadēmijā Mas-

kavā (1731), pēc tam (kā labākais

skolnieks) sūtīts uz Zinātņu akadē-

miju Pēterburgā (1736) un vēlāk uz

ārzemēm, uz Mārburgas universitāti.

1741. g. L. atgriezās Krievijā. L. dar-

bība' ir ārkārtīgi daudzpusīga, it se-

višķi lieli ir viņa nopelni fizikas un

ķīmijas attīstīšanā. Viņš daudz veicis

arī kr. filoloģijas, vēstures un vārda

mākslas novadā. Ar L. saistās kr.

filozofijas materiālistiskā tradīcija.
Būdams materiālists, L. cīnījās pret
tā laika zinātnē valdošajiem spekula-

tīvajiem uzskatiem. Ideālistiskajām
teorijām viņš nostādīja pretstatā da-

bas ķermeņu dabiskās izcelšanās

ideju. Darbā «Par zemes slāņiem»
(1763) viņš izteica minējumu par

augu un dzīvnieku valsts evolūciju,
norādīdams uz nepieciešamību pētīt
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dabā notiekošo pārmaiņu cēloņus.
«Šiem gudriniekiem ir viegli būt filo-

zofiem,» viņš raksta, «iemācoties no

galvas trīs vārdus: «Dievs tā radī-

jis,» — un šādu atbildi sniedzot visu

cēloņu vietā.» Dabas parādību izskaid-

rošanas pamatā likdams pārmaiņas

matērijā, kas sastāv no «korpuskulās»
(molekulās) apvienotām loti sīkām da-

ļiņām — «elementiem» (atomiem), L.

nedomāja, ka matērija ir atrauta no

kustības. Šo ideju viņš izteica vielas

un kustības nezūdamības likumā, kuru

formulēja 1748. g. 5. jūlija vēstulē

Eileram (Enerģijas nezūdamības

likums). L. noteikti vērsās pret 18. gs.
dabas zinātnēs valdošajiem antizināt-

niskajiem uzskatiem. Darbā «Pārdo-

mas par siltuma un aukstuma cēloni»

(1749) viņš noraida siltumraža kā

īpaša veida siltumradošas matērijas
jēdzienu un parāda, ka siltuma pro-
cesu cēlonis meklējams matērijas
daļiņu kustībā. Tas noved L. pie minē-

juma, ka dabas parādību daudzvei-

dību nosaka matērijas kustības dažā-

dās formas. Matērijas galv. īpašības,

pēc L. uzskata, ir izplatība, inerces

spēks, forma, necaurlaidība un mehā-

niskā kustība. L. uzskatīja «pirmo

grūdienu» par vienu no dabas attīs-

tības cēloņiem, arī šajā ziņā seko-

dams mehānistiskā materiālisma trak-

tējumam. Gnozeoloģijā L. viedoklis

bija materiālistisks. Par izziņas avotu

uzskatīdams ārpasaules iedarbošanos

uz sajūtu orgāniem, viņš vērsās pret
iedzimto ideju teoriju un mācību par
«sekundārām īpašībām». lerādot iz-

ziņā lielu vietu pieredzei, L. tai pašā
laikā domāja, ka tikai empīrisko me-

tožu savienošana ar teorētiskiem vis-

pārinājumiem var novest pie patiesī-
bas. L. bija tā laika apstākļos jaunas
zinātnes — fizikālās ķīmijas pamat-

licējs; viņš pirmais konstatēja, ka ap-
kārt planētai Venērai ir atmosfēra,

viņš sāka ķīmijā lietot kvantitatīvās

analīzes metodi kā sistemātisku pētī-
šanas paņēmienu utt. L. ir lieli nopelni
Krievijas ģeoloģiskajā un ģeogrāfis-

kajā izpētīšanā, kā ari kalnrūpniecības
un porcelāna rūpniecības izveido-

šanā. Būdams Maskavas univ. nodi-

binātājs (1755), L. sagatavoja kr. zi-

nātnieku plejādi, kas veicināja dabas

zinātņu un materiālistiskās filozofijas
attīstību Krievijā. Sabiedrisko parā-
dību izpratnē L-am bija apgaismotāja
viedoklis. Viņš domāja, ka sab-bas

dzīvi iespējams uzlabot tikai ar izglī-
tību un tikumu pilnveidošanu. Par
vienu no tautas masu garīgās atpali-
cības cēloņiem L. uzskatīja popu gara
tumsību. Garīdzniecību viņš apkaroja
no racionālistiskā viedok|a, sliekda-

mies uz deismu. L. daiļdarbi un vēstu-

riskie pētījumi ir patriotisma caurstrā-

voti. Darbā «Krievijas seno laiku vēs-

ture» (izd. 1766. g.) viņš atspēkoja
ārzemju vēsturniekus, kuri savos dar-

bos viltoja krievu tautas rakstura

savdabīgumu.
Loskis Nikolajs (1870—1965) — kr.

filozofs ideālists; bija Pēterburgas
univ. prof. No 1922. g. emigrācijā;
1947. g. kļuva par prof. Krievu garī-
gajā akadēmijā Ņujorkā. L. bija bur-

žuāzijas ideologs un padomju varas

ienaidnieks. Mēģināja radīt t. s. «in-

tegrālā» tntuitlvisma sistēmu, kas sa-

vieno Platona un kr. personālista
A. Kozlova idejas, Solovjova mistiku

v. c. Savu objektīvā ideālisma sis-

tēmu — mācību par esamību (onto-
loģiju) L. sauca par «personālistisko
ideālreālismu»; viņa mācības pamatā
ir priekšstats par pasauli kā organisku
veselumu: īstenības būtība ir pāri lai-

kam esošas ideālas personības, «sub-

stancionāli darboņi» (jēdziens, kas

analoģisks Leibnica monādei), kas

saistīti savā starpā, kā arī ar pāri
pasaulei esošu principu (dievu). Šie

«darboņi» tad arī rada visus daudz-

veidīgos materiālos un psihiskos pro-
cesus. Gnozeoloģijā L. ir tuvs Ima-

nentu skolai. Priekšmeti tiek izzināti

ar jutekliskas, mistiskas vai intelek-

tuālas intuīcijas palīdzību (pie intuī-

cijas L. atšķirībā no Bergsona pie-
skaita arī sapratni). Turklāt indivīda

apziņā pastāv nevis priekšmeta attēls,
bet gan pats priekšmets, tā oriģināls.
Atzīdams būtībā, ka nav pieļaujams
pat izvirzīt jautājumu par attiecību
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starp «es» un materiālo pasauli, at-

šķirdams apziņas saturu un izziņas
aktu tikai subjekta sfērā, L. neizgāja
ārpus subjektīvā ideālisma ietvariem.

1951. g. sarakstīja «Krievu filozofijas
vēsturi», kurā, viltojot materiālisma

vēsturi, mēģināja pierādīt, ka kr. filo-

zofijas savdabīgums ir tās reliģiozi-
tāte; grāmatā sastopami tieši padomju
iekārtas apmelojumi. Raksti: «Intuitī-

visma pamatojums» (1906), «levads

filozofijā» (1911), «Pasaule kā orga-
nisks veselums» (1917), «Jutekliskā,
intelektuālā un mistiskā intuīcija»

(1938), «Dostojevskis un viņa kris-

tīgā pasaules izpratne» (1953) v. c.

«Ludvigs Feierbahs un klasiskās

vācu filozofijas gals» — F. Engelsa
filozofisks darbs (1886), kuram bija
svarīga nozīme dialektiskā un vēstu-

riskā materiālisma pamatošanā un at-

tīstīšanā. Sim darbam kā pielikumu
autors pievienojis K. Marksa «Tēzes

par Feierbaha». Darba sākumā F. En-

gelss raksturo Hēgeļa filozofijas bū-

tību, analizē tai piemītošās pretrunas
un parāda marksistiskās dialektikas

un Hēgeļa dialektikas kardinālo pret-
statu. Tālāk Engelss klasiski definē

filozofijas pamatjautājumu, tā divas

puses un kritizē agnosticismu (vis-

pirms Jūma un Kanta agnosticismu),

parādot, ka to visradikālāk atspēko
prakse. Zinātniski definējis materiā-

lismu un ideālismu, F. Engelss, pa-

matojoties uz to, analizē 17. un 18. gs.
angļu un fr. materiālistu un Feierbaha

uzskatus, parāda vecā, mehānistiskā,
metafiziskā materiālisma aprobežotību,
tā ideālistisko nekonsekvenci sabied-

risko parādību izpratnē. Detalizēti pē-
tījot Feierbaha uzskatus, Engelss uz-

sver pret ideālismu vērstās Feierbaha

kritikas nozīmi, bet reizē ar to kri-

tizē viņa mēģinājumu radīt jaunu re-

liģiju un viņa ideālistiskos uzskatus

ētikā. Noskaidrojis pamatatšķirību
starp dialektisko materiālismu un visu

veco filozofiju, Engelss sava darba

pēdējā daļā koncentrētā formā iztirzā

vēstures materiālistiskās izpratnes bū-

tību. Attīstot vēsturiskā materiālisma

teoriju, viņš uzsver tēzi par virsbū-

ves relatīvo patstāvību, un tam bija
nozīme, kritizējot ekonomisko mate-

riālismu, kas tajā laikā bija radies.

Tas apstāklis, ka Engelss te analizē-

jis marksisma izdarīto kardinālo ap-
vērsumu filozofijā, tā cēloņus, saturu

un nozīmi un populāri iztirzājis dia-

lektiskā un vēsturiskā materiālisma

būtību, padara šo darbu (ko Ļeņins

vērtēja tikpat augstu kā «Komunis-

tiskās partijas manifestu») par neaiz-

stājamu palīgu marksisma filozofijas
izcelšanās vēstures un tās pamatideju
studēšanā.

Lukasevičs Jans (1878—1956) —

poļu loģiķis, Lvovas un Varšavas

univ., vēlāk Īrijas karaliskās akadē-

mijas profesors. L. bija viens no ievē-

rojamākajiem loģikas Ļvovas- Varšavas

skolas pārstāvjiem. Viņš izstrādājis
pirmo daudzvērtīgo (trīsvērtīgo) lo-

ģiku, loģikas beziekavu simboliku, iz-

darījis oriģinālus pētījumus par Aris-

toteļa siloģistiku, agrīno stoiķu loģi-
kas mācību, klasisko un intuicionis-

tisko dedukcijas un modālās loģikas
teoriju.

Lukrēcijs Kārs (ap 99—55 p. m. ē.) —

romiešu dzejnieks un filozofs materiā-

lists, oriģināls Epikūra filozofijas tur-

pinātājs, poēmas «Par lietu dabu»

autors. Par savas filozofijas uzdevumu

uzskatīja parādīt ceļu uz laimi, kas

iespējama personībai, kura ierauta sa-

biedriskās cīņas mutulī un kuru no-

māc nelaimes un bailes no dieviem,

no nāves un no soda viņpasaulē. No

šīm nelaimēm un bailēm ļauj atbrī-

voties Epikūra mācība par lietu dabu,

par cilvēku, par sab-bu. Dvēsele, saka

L. X-, ir mirstīga, jo tā ir tikai pār-
ejošs īpašu daļiņu savienojums un

pēc ķermeņa bojā ejas sairst atseviš-

ķos atomos. Atziņa, ka dvēsele ir mir-

stīga, izslēdz ne tikai ticību dzīvei

viņpasaulē, bet līdz ar to arī ticību

sodam viņpasaulē un palīdz cilvēkam

pārvarēt bailes no elles. Tiek pārva-
rētas arī bailes no nāves: kamēr mēs

esam dzīvi, nav nāves; ja iestājas

nāve, nav mūsu. Beidzot, izgaist arī

bailes no dieviem, tiklīdz mēs uz-

zinām, ka dievi mīt nevis pasaulē, bet
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tukšumos starp pasaulēm: dzīvojot tur

svētlaimīgu dzīvi, viņi nevar nekādi

ietekmēt cilvēka likteni. L. K. spilgti
materiālistiski iztēloja un izskaidroja
pasauli, cilvēka dabu, materiālās kul-

tūras un tehnikas attīstību. L. K. bija
Romas pasaules izcils apgaismotājs;
viņa poēma ļoti spēcīgi ietekmēja re-

nesanses materiālistiskās filozofijas
attīstību.

Lullijs Raimunds (1235—1315) —

viduslaiku filozofs mistiķis, teologs un

misionārs. Mācījās un mācīja Parīzē.

Viduslaiku reālisma ortodoksāls pār-
stāvis, kas savu mācību noveda līdz

panloģismam. L. cīnījās pret averois-

mu jautājumā par divējādo patiesību,

mēģināja pierādīt, ka iespējama filo-

zofijas pilnīga saplūšana ar teoloģiju.
Strīdā ar averoistiem L. izmantoja

īpašu paņēmienu zinātnisku uzdevumu

risināšanā — lietoja tā saukto «pa-
tiesības mašīnu». Tā sastāvēja no kon-

centriskiem apļiem, kurus, mehāniski

griežot, nostādīja dažādos savstarpē-

jos stāvokļos. Uz katra apļa bija uz-

rakstīti 9 vispārīgi jēdzieni (piem.,

«debesis», «dievs», «cilvēks», «tikums»,
«patiesība» utt.), kuri aptvēra, pēc L.

ieskata, visu zināšanu sfēru. Griežot

apļus, varēja iegūt dažādas šo jē-
dzienu kombinācijas, ko L. uzskatīja
par jaunām patiesībām. Tā viņš ce-

rēja pierādīt visas kristietības patie-
sības. L. mēģinājumā radīt loģikas
mašīnu ir racionālā ideja par loģisko
operāciju formalizāciju, kura vēlāk

ietekmēja Leibnicu un zināmā mērā

vispār matemātiskās loģikas attīstību.

Lunačarskis Anatolijs (1875—

1933) — padomju sabiedrisks un

valsts darbinieks, marksisma-ļeņinisma

propagandists, mākslas teorētiķis un

publicists. Strādnieku kustībā iesaistī-

jās 90. gados. No 1903. g. boļševiks.
Reakcijas gados novērsās no boļše-

visma, sludināja mahismu un dieva

taisīšanu («Reliģija un sociālisms»,
1. d., 1908; 2. d., 1911), par ko viņu
kritizēja Ļeņins. 1917. g. jūlijā atkal

iestājās boļševiku partijā. 1917.—29.g.

izglītības tautas komisārs. Akadēmiķis
(no 1930). Pirmajos L. darbos («Po-

zitīvās estētikas pamati», 1904; «Kri-
tiskas un polemiskas etīdes», 1905,

v. c.) izpaudās pozitīvisma (Spen-
sers, Avenārluss, Bogdanovs) ietekme.

Bet savos labākajos pirmsoktobra dar-

bos («Dialogs par mākslu», 1905;
«S.-d. daijrades uzdevumi», 1907;
«Vēstules par proletariāta diktatūru»,

1914) viņš kritizē dekadentismu, cen-

šas no proletariāta pozīcijām izstrā-

dāt tādas problēmas kā mākslas par-

tejiskums, revolūcijas ietekme uz

kultūras attīstību, mākslas nozīme pro-
letariāta šķiras cīņā, mākslinieka pa-
saules uzskata sakars ar viņa daiļ-
radi v. c. Pēcoktobra periodā L. k|uva

par ievērojamu organizatoru sociālis-

tiskās kultūras sfērā, lai gan viņam
bija atsevišķas kjūdas (piem., jautā-

jumā par Proletkultu). Šai laikā viņš
pilnīgi parādīja sevi kā mākslas teo-

rētiķi. No dialektiski materiālistiskām

pozīcijām viņš uzstājās kā literatūras

vēsturnieks (darbi par kr. un padomju
klasiķiem, par revolucionārajiem de-

mokrātiem, par R.-Eiropas rakstnie-

kiem v. tml.), kā estētiķis («Šķiru
cīņa mākslā», 1929; «Ļeņins un lite-

ratūras zinātne», 1932, v. c), kā teātra

un mūzikas kritiķis. Šajā laikā sevišķu
uzmanību viņš pievērsa nozīmīgu
mākslas teorijas un mākslas jaunra-
des problēmu vispusīgai apgaismoša-
nai: Ļeņina idejiskajam mantojumam
un zinātniskajai estētikai, kultūras re-

volūcijai, partijas vadībai mākslā,
marksistiskās kritikas uzdevumiem,
sociālistiskajam reālismam, proletāris-
kās mākslas saitēm ar klasisko man-

tojumu, cīņai ar buržuāzisko moder-

nismu un vulgāro socloloģlsmu māk-

slas zinātnē.

Luters Mārtiņš (1483—1546) —

evērojams reformācijas darbinieks,
protestantisma dibinātājs. Ļoti ietek-

mēja visas Vācijas garīgās dzīves sfē-

ras 16.—17. gs. L. pārtulkoja bībeli

vācu valodā, un šis apstāklis ļoti vei-

cināja visas vācu nācijas kopējās va-

lodas izveidošanos. L. atbalstīja mē-

reno birģerisko reformāciju. Viņš
noliedza, ka baznīca un garīdznieki
varētu būt vidutāji starp cilvēku un
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dievu. L. apgalvoja, ka cilvēka «pestī-
šana» atkarīga nevis no «labiem dar-

biem», no sakramentu un ceremoniju

pildīšanas, bet gan no viņa ticības

īstuma. Reliģiskās patiesības avots ir

nevis «svētās tradīcijas» (baznīcas
koncilu lēmumi, pāvestu spriedumi
v. tml.), bet gan pats evaņģēlijs. Ša-

jās prasībās izpaudās agrīnās bur-

žuāzijas pasaules uzskata konflikts ar

feodālisma ideoloģiju un baznīcu. Bet

L. bija arī pret doktrīnām, kur bija

izteiktas vācu birģe]u materiālās inte-

reses, un kritizēja dabisko tiesību teo-

riju, agrīnā buržuāziskā humānisma

idejas un brīvās tirdzniecības princi-

pus. Lielajā zemnieku karā (1525) L.

nostājās valdošās šķiras pusē. «... Lu-

ters,» rakstīja K. Markss, «uzvarēja
kalpību aiz dievbijības, tās vietā lik-

dams kalpību aiz pārliecības.»

(Markss X., Engelss F. Par reliģiju,
32. lpp.)
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Ļebedevs Pjotrs (1866—1912) — kr.

zinātnieks, pirmās fiziķu skolas nodi-

binātājs Krievijā. Ļ. izdarījis ievēro-

jamus pētījumus dažādās fizikas no-

zarēs: akustikā, elektrībā, optikā v. c.

Ļ. atklāja un izmērīja gaismas spie-
dienu uz cietiem ķermeņiem un gā-

zēm; tas bija galv. sasniegums, kas

viņu padarīja pasaulslavenu. Šis at-

klājums veicināja gaismas elektromag-
nētiskās teorijas attīstību. Ar to tika

pierādīts, ka gaisma, tāpat kā viela,

ir viena no matērijas eksistences for-

mām. Ļ. pētījumi palīdzēja atklāt

enerģētisma nepamatotību.
Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—

1924) — Marksa un Engelsa darba

turpinātājs, Krievijas un starptautiskā
proletariāta vadonis, Padomju Savie-

nības Komunistiskās partijas un Pa-

domju valsts dibinātājs. Dzimis Sim-

birskā (tagad Uļjanovska). Pabeidzis
1887. g. ģimnāziju, iestājās Kazaņas
univ. juridiskajā fakultātē, bet par pie-
dalīšanos studentu kustībā tika apcie-
tināts un izsūtīts policijas uzraudzībā.

1891. g. kā eksternis pabeidza Pēter-

burgas universitāti. Kazaņā (1888—

89) un Samarā (1889—93) Ļ. studēja
marksisma teoriju un veidojās par
marksistu, Samarā noorganizēja pirmo
marksistisko pulciņu. 1893. g. atbrau-

cis Pēterburgā, kļuva par Pēterburgas
marksistu vadītāju. 1894. g. sarakstīja
savu pirmo lielo darbu «Kas tie tādi

«tautas draugi» un kā viņi karo pret

sociāldemokrātiem?», kurā pierādīja,
cik nepamatota ir narodņiku teorija

un taktika, un norādīja Krievijas
strādnieku šķirai īsto cīņas ce]u.
1895. g. Pēterburgas marksistiskos

pulciņus apvienoja «Cīņas savienībā

strādnieku šķiras atbrīvošanai». Drīz

Ļ. apcietināja un ieslodzīja cietumā,

pēc tam izsūtīja uz Sibīriju. 1900. g.
sākumā viņš aizbrauca uz ārzemēm,
kur nodibināja pirmo Viskrievijas
marksistisko avīzi «Iskra», kurai bija
ļoti liela nozīme jauna tipa marksis-

tiskas partijas izveidošanā, tās pir-
mās programmas izstrādāšanā un cīņā

pret reformistiem un oportūnistiem.

KSDSP II kongresā 1903. g. tika no-

dibināta boļševiku partija, kura, Ļeņina
vadīta, veda Krievijas proletariātu un

darba zemniekus cīņā par cara pat-
valdības gāšanu un sociālistiskas sa-

biedriskas iekārtas radīšanu. Šās

cīņas posmi bija Krievijas 1905. g.

buržuāziski demokrātiskā revolūcija,
1917. g. Februāra revolūcija un uzva-

rošā Oktobra sociālistiskā revolūcija
1917. gadā. Ļ. lielais nopelns ir tas,
ka viņš radoši attīstīja marksisma mā-

cību atbilstoši jaunajiem vēsturiska-

jiem apstākļiem un konkretizēja to,

pamatojoties uz Krievijas revolūciju
un starptautiskās revolucionārās kus-

tības pieredzi pēc Marksa un Engelsa
nāves. Darbā «Imperiālisms kā kapi-
tālisma augstākā stadija» (1916) Ļ.

turpināja kapitālistiskā ražošanas

veida analīzi, ko Markss bija devis

«Kapitālā», un atklāja ekonomiskās un

politiskās attīstības likumsakarības im-

periālisma apstākļos. Ļeņinisma rado-

šais gars izpaudās Ļ. radītajā sociā-

listiskās revolūcijas teorijā. Viņš
pierādīja, ka jaunajos apstākļos sociā-

lisms var uzvarēt sākumā vienā vai

dažās zemēs. Ļ. izstrādāja mācību par

proletariāta partiju kā vadošu un or-

ganizējošu spēku, bez kura nav iespē-

jams iekarot proletariāta diktatūru un



uzcelt komunistisku sab-bu. L. kļuva
par pirmās proletāriskās valsts vadī-

tāju; šī valsts viņa vadībā prata no-

sargāt savu eksistenci cīņā pret iek-

šējiem un ārējiem ienaidniekiem un

sākt mierīgu sociālisma celtniecību.
Attīstot tālāk Marksa un Engelsa ide-

jas, Ļ. izstrādāja konkrētu sociālistis-

kās celtniecības programmu PSRS; šī

programma kļuva par vadoni partijai
un visai padomju tautai. Ar L. vārdu

saistīts jauns posms visu marksisma

sastāvdaļu attīstībā, arī filozofijas at-

tīstībā. Kopš savas darbības pirma-
jiem soļiem Ļ. ļoti lielu vērību veltīja
dialektiskā un vēsturiskā materiālisma

tālākai attīstībai. Marksistisko filozo-

fiju Ļ. lietoja, lai atrisinātu visus

jautājumus, kādus jaunais vēstures

laikmets bija izvirzījis strādnieku šķi-
rai un tās partijai. Ļ. bagātināja mar-

ksistisko filozofiju ar daudzām idejām.
1908. g. viņš sarakstīja savu galv.
filozofisko darbu — «Materiālisms un

empiriokriticisms», kurā no dialektiskā

materiālisma viedokļa dziļi analizēja
jaunos dabas zinātņu sasniegumus un

attīstīja marksistiskās filozofijas zi-

nātnes, it īpaši izziņas teorijas galv.
principus (pamatoja materiālistisko at-

spoguļošanas teoriju, mācību par ob-

jektīvo patiesību un tās dialektisko

attīstību no relatīvām patiesībām uz

absolūto patiesību, definēja matērijas,
laika un telpas, cēlonības v. c. katego-
rijas, izstrādāja tēzi par matērijas īpa-
šību sarežģītību un neizsmeļamību
utt.). Ļ. tālredzīgi saskatīja, ka ma-

hisms ir tas mūsd. buržuāziskās un

revizionistiskās filozofijas virziens, kas

ar jaunām metodēm cenšas satricināt

materiālisma ietekmi un, specializēda-
mies gnozeoloģijā un loģikā, cenšas

aizstāvēt un nosargāt ideālismu. Ma-

hisma kritikai, ko sniedza L., ir ak-

tuāla nozīme arī mūsdienās, tā māca

marksistus, kā jācīnās pret reakcio-

nāru filozofiju. Ļ. tik asi kā neviens

pirms viņa izvirzīja jautājumu par
partejlskuma principu filozofijā, pra-
sīdams no marksistiem konsekventu

cīņu pret jebkuru ideālisma un meta-

fizikas paveidu. Sevišķi daudz viņš

darīja, lai tālāk pilnveidotu un attīs-

tītu materiālistisko dialektikv, ko viņš
nosauca par «marksisma dvēseli», tā

«galveno teorētisko pamatu». Viņš pa-
rādīja dialektikas kā attīstības teori-

jas daudzpusību un pamatoja ārkār-

tīgi svarīgo tēzi par dialektikas, loģi-
kas un izziņas teorijas saskaņu un

vienību. Norādījis uz Marksa «Kapi-
tālu» kā uz šādas vienības paraugu,
Ļ. šai sakarā izteica ļoti daudz vēr-

tīgu domu, kas ir vesela programma
dialektikas tālākai attīstībai («Filozo-

fijas burtnīcas»). Viņa konkrētie darbi,
kas veltīti visdažādākajiem ekonomi-

kas, politikas, stratēģijas un taktikas

jautājumiem, ir nepārspēts paraugs
dialektikas lietošanai reālajā dzīvē.

Rakstā «Par karojošā materiālisma no-

zīmi» (1922) Ļ. nosprauda svarīgus
uzdevumus marksistiskās filozofijas
tālākajā attīstībā, arī cīņā pret reli-

f'iju un reliģisko pasaules uzskatu,

ie Ļ. norādījumi ir aktuāli arī mūsu

dienās. Par vislielāko marksistiskās

filozofijas sasniegumu Ļ. uzskatīja
vēstures materiālistisko izpratni. Vēs-

turiskā materiālisma teoriju viņš uz-

skatīja par zinātnisku pamatu, kas

dod iespēju izprast, pēc kādām likum-

sakarībām attīstās sab-ba un notiek

revolucionārā cīņa par sab-bas sociā-

listisku pārveidošanu. Radoši pētīdams

jautājumus par sab-bas ekonomisko,

politisko un garīgo attīstību jaunajā
laikmetā, Ļ. attīstīja visas marksis-

tiskās socioloģijas puses. Sevišķi sva-

rīga nozīme ir viņa pētījumiem jautā-

jumos,par šķirām un šķiru cīņu, par
valsti un revolūciju («Valsts un revo-

lūcija»), par tautas masu lomu so-

ciālistiskās revolūcijas un komunistis-

kās sab-bas celšanas laikmetā, par
masu, partijas un vadoņu savstarpē-

jām attiecībām, viņa idejām par jau-
najām formām, kā izpaužas sab-bas

attīstības vispārīgās likumsakarības

sociālisma celtniecības apstākļos, par
ekonomikas un politikas savstarpējām

attiecībām, par kultūru un kultūras

revolūciju, par sociālistisko morāli, par
sociālistiskās mākslas principiem un

daudziem citiem. Ļ. izteicis arī vērtī-
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gas idejas marksistiskajā vēstures filo-

zofijas zinātnē; viņš dziji un trāpīgi
novērtējis vairākus pagātnes filozofus

(antīkos filozofus, fr. materiālistus,

Kantu, Hēgeli v. c.). Ļ. augstu vēr-

tēja kr. revolucionāri demokrātisko do-

mātāju (Bejinska, Hercena, Cernišev-

ska v. c.) lomu; Ļ. izteicieni par vi-

ņiem un revolucionārās kustības un

sabiedriskās domas attīstības proce-

siem Krievijā ir teorētiskais pamats
kr. materiālistiskās filozofijas zināt-

niskajai vēsturei. Ļeņinisms kā mar-

ksisma turpinājums un attīstība, mar-

ksisms-Jeņinisms kā vienota, nedalāma

mācība ir mūsd. progresīvās cilvēces

karogs cīņā par mieru, demokrātiju
un sociālismu.

Ļesevičs Vladimirs (1837—1905) —

kr. filozofs pozitivists. Ļeņins nosauca

viņu par pirmo un lielāko krievu em-

piriokritiķi (sk. 14. sēj., 42. lpp.). Līdz

1877. g. bija Konta piekritējs («Ap-
cerējums par progresa idejas attīs-

tību», 1868), pēc tam pārgāja «jaun-
kritiskās vācu skolas» (K. Gērings,
A. Rīls, R. Avenāriuss, J. Pecolds

v. c.) pozīcijās, atzīdams to par po-
zitīvisma augstāko stadiju, šī skola,

pēc Ļ. ieskata, papildināja Konta filo-

zofiju ar izstrādātu izziņas teoriju,
kas veidota uz t. s. «tīrās pieredzes»

pamata. Savas analīzes sākotnējos da-

tus gnozeoloģija aizgūst no psiholo-

ģijas, kuras attīstība, pēc Ļ. ieskata,

atspēko tēzi par aprioru elementu esa-

mību apziņā. Ļ. noliedza, ka filozofijai
ir pasaules uzskata nozīme, un do-

māja, ka tā tikai veicina viengabalai-

nas «pasaules izpratnes» veidošanu,

«apvienojot» speciālo zinātņu izstrā-

dātos jēdzienus. Sabiedrisko dzīvi viņš

izskaidroja ideālistiski, aizgūstot dau-

dzas idejas no Lavrova un Mihal-

lovska (Subjektīvā metode sociolo-

ģijā). No pozitīvistiskā viedokļa viņš

kritizēja reliģiski ideālistiskā virziena

pārstāvjus kr. filozofijā (Solovjovu,
A. Kozlovu v. c). Galv. darbi: «Po-

zitīvās filozofijas pamatprincipu kri-

tiska pētījuma mēģinājums» (1877),
«Vēstules par zinātnisko filozofiju»
(1878), «Kas ir zinātniskā filozofija»
(1891).

Ļvovas-Varšavas skola — poju lo-

ģiku un filozofu grupa (J. Lukasevičs,
T. Kotarbiņskis, A. Aidukevičs, S. Ļes-
ņevskis, L. Hvisteks, A. Tarskis v.c),
kuri darbojās periodā starp 1. un

2. pasaules karu galvenokārt Varšavā,
Ļvovā un Krakovā. Tās pamatlicējs ir

K. Tvardovskis. Ļ.-V. s-ā pārstāvēti
visdažādākie filozofijas virzieni (no
Kotarbiņska materiālisma līdz Sala-

muhi un Bohenska neotomismam). Šās

skolas pārstāvju vairākumam rakstu-

rīgs tas, ka viņi a) noliedz Iraclo-

nālismu un ar matemātiskās loģikas
aparāta palīdzību precizē tradicionālā

racionālisma galv. idejas un princi-

pus; b) cenšas precīzi izpētīt zināt-

niskās spriešanas loģiku; c) interesē-

jas par loģisko semantiku. Ļ.-V. s.

pārstāvji devuši lielu ieguldījumu ma-

temātiskās loģikas, matemātikas pa-
matojumu, deduktīvo zinātņu metodo-

loģijas, loģikas un loģiskās semantikas

vēstures attīstībā. Tā, piem., J. Lu-

kasevičs, M. Vaisbergs, J. Slupeckis

v. c. vieni no pirmajiem izstrādāja
daudznozlmju loģiku un modālo lo-

ģiku un L. Hvisteks, S. Ļesņevskis,
V. Sobocinskis, J. Lukasevičs, A. Tar-

skis v. c. pētīja metaloģikas pamat-
jēdzienus. Šās skolas loģiķi nodarbojās
arī ar attiecību loģikas, kopu teo-

rijas aksiomatizācijas, vārdu skaitīša-

nas v. c. problēmām. Polijas Tautas

Republikā filozofi un loģiķi turpina
Ļ.-V. s. progresīvo ideju tālākveido-

šanu.
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M

Mablī Gabriels Bonno dc (1709—

85) — fr. vēsturnieks un politisks
domātājs, dedzīgi aizstāvēja iekārtu,
kuras pamatā ir īpašuma kopība. At-

stājis Joti plašu literāru mantojumu.
M. ar simpātijām raksturoja komunis-

tisko iekārtu, kas, pēc viņa ieskata,

pastāvējusi cilvēces vēstures rītausmā,

uzskatīja privātīpašuma rašanos par
visu sab-bas trūkumu cēloni un uz tā

pamatoto iekārtu — par tādu, kas ir

pretrunā ar cilvēku dabisko vienlīdzību

un sociālajiem instinktiem. Tomēr at-

griešanos pie komunistiskās iekārtas

M. atzina par neiespējamu un izvir-

zīja nonivelēšanas programmu, lai ma-

zinātu mantisko nevienlīdzību. M. at-

zina tautas tiesību uz revolūciju, kad

cilvēki pārliecināsies, ka ir pakļauti
netaisnīgiem, nesaprātīgiem likumiem.

Tomēr revolūciju viņš neuzskatīja par

priekšnoteikumu komunistiskā ideāla

sasniegšanai, tā ir tikai līdzeklis, lai

sasniegtu ierobežotākus mērķus. M.

nebija konsekvents utopiskais sociā-

lists. Tomēr daudzi viņa sociālās filo-

zofijas elementi veicināja sociālistisko

ideju izplatīšanos. Galv. darbs —

«Par likumdošanu jeb Likumu prin-
cipi» (1776).

Maģija (gr. mageia — burvība) —

viena no pirmatnējās reliģijas formām,
kas daudzas nesaprotamas parādības
izskaidro ar maģisku spēku iedarbību

un kas izpaužas rituālos, kuru mērķis
ir iedarboties uz cilvēkiem, dzīvnie-

kiem, iedomātiem gariem utt. Pirmat-

nējo M. vissekmīgāk izpētījuši L.

Levi-Brils un N. Marrs, kuri nojauta

tajā specifisku domāšanas formu: cil-

vēks vēl nezina lietu kvalitatīvās at-

šķirības (nedomā ar jēdzienu palī-
dzību, konceptuāli) un tāpēc parādības

vai lietas īpašības pārnes uz jebku-
rām citām parādībām vai lietām. Tādu

pārnešanu pirmatnējais cilvēks iedo-

mājas kā nesatricināmu realitāti, kurā

nav itin nekā pārdabiska. M. kā dar-

bība, kas saistīta ar priekšstatu par
pārdabisku spēku, rodas vēlāk, kad

«maģiskā domāšana» pastāv jau
līdzās loģiskajai domāšanai. Tad cil-

vēkam liekas pārdabiskas tās parādī-

bas, kuras viņam tomēr šķiet neizpro-

tamas, kaut gan viņam jau ir spēja
izzināt dabas likumus un parādības.
Parastais priekšstats par M. ir sais-

tīts ar ticību iespējai tieši īstenot vē-

lamo bez mērķtiecīgas rīcības (piem.,
izārstēt slimību, panākt lietus gāzi,
kāda cilvēka bojā eju v. tml.). Mūsd.

apziņā ticība «maģiskajam» izpaužas
īstenības parādību sagrozītā izpratnē,

piem., kad cilvēka radītajam piedēvē
tādus spēkus un īpašības, kuru tam

patiesībā nav. Sajā ziņā tipisks ir

preču fetišisms.
Mahajevisms — sīkburžuāzisks

anarhistisks virziens, kas izplatījās
1905.—07. g. revolūcijas laikā un slu-

dināja naidīgu izturēšanos pret inte-

liģenci. Nosaukts sociāldemokrāta

V. Matiaiska vārdā, kurš apgalvoja,
ka inteliģence esot parazītiska šķira.
M. bija ekonomisma paveids un cen-

tās novērst strādnieku šķiru no poli-
tiskās cīņas un proletāriskās revolū-

cijas.
Mahisms — sk. Mahs, Empiriokri-

ticisms.

Mahs Ernsts (1838—1916) — austr.

fiziķis un filozofs, subjektīvais ideā-

lists, viens no empiriokriticisma nodi-

binātājiem. Atzinis lietas par «sajūtu

kompleksiem», M. līdz ar to savu mā-

cību nostādīja pretstatā filozofiskajam



materiālismam. Pamatojoties uz Jūma

filozofiju, M. būtībā noraidīja cēlonī-

bas, nepieciešamības un substances jē-
dzienus, jo tie nav doti «pieredzē».

Saskaņā ar M. «domāšanas ekonomi-

jas principu» pasaules aprakstam jā-
ietver sevī tikai «pieredzes neitrālie

elementi»; reāli ir tikai šie «elementi»

(M.' identificēja tos ar sajūtām) un

to funkcionālie sakari. Atšķirība starp
fizisko un psihisko tādējādi tika re-

ducēta uz atšķirību «funkcionālajā at-

tiecībā», no kuras aspekta tiek aplū-
koti «elementi»: fizikālais pētījums,

pēc M. uzskata, izpaužas «elementu»

savstarpējā sakara analīzē, bet psiho-

loģiskais pētījums analizē cilvēka or-

ganisma attiecību pret «elementiem».

Jēdzienus M. uzlūkoja kā simbolus,
kas apzīmē «sajūtu kompleksus» («lie-

tas»), un zinātni visumā — kā hipo-
tēžu kopumu, kuru vietā liekami tieši

novērojumi. M. filozofijas subjektīvi
ideālistiskais raksturs atsegts un kriti-

zēts Ļeņina darbā «Materiālisms un

empiriokriticisms». Galv. darbi: «Sa-

jūtu analīze un fiziskā attiecība pret
psihisko» (1886), «Izziņa un maldi»

(1905). M. filozofija ietekmēja neopo-
zitlvlsma veidošanos, kā arī kļuva par

pamatu marksisma revīzijai mahisma

garā (F. Ādlers, Bazarovs, Bogdanovs,
Juškevičs v. c).

Maimonids (Mozus ben-Maimuns,

1135—1204) — ebreju filozofs, Aristo-

teļa piekritējs, viens no jūdaisma ra-

cionālistiskās skolas līderiem. M. filo-

zofijas pamatā ir jūdu teoloģijas un

aristotelisma sintēze; «apgaroti» (ale-

goriski) iztulkodams bībeli un atse-

višķas jūdaisma dogmas, M. mēģināja
reliģiju savienot ar filozofiju. Saskaņā

ar M., izziņas galamērķis ir augstā-
kās patiesības racionāls pamatojums.
M. spilgti izteikto racionālistisko ideju
dēļ viņu vajāja reliģiskie fanātiķi. M.

galv. darbs — «Svārstīgo skolotājs»

(«More Nevuhim») kļuva plaši pa-

zīstams Rietumeiropā un stipri ietek-

mēja vēlīno sholastiķu. M. idejas iz-

platījās arī Krievijā «jūdaisma piekri-

tēju» sektā.

Makiavelli Nikolo di Bernardo

(1469—1527) — it. domātājs, topošās
buržuāzijas ideologs. Sab-ba, pēc M.

domām, attīstās nevis pēc dieva gri-
bas, bet pēc dabiskiem cēloņiem. Vēs-

tures attīstības pamatā ir «materiālās

intereses» un spēks. M. atzīmēja, ka

tautas masu intereses ir pretējas val-

došo šķiru interesēm, atzina, ka vajag
dibināt stipru nacionālu valsti, kas

būtu brīva no feodālajām ķildām un

spētu apspiest tautas nemieru. M. at-

zina, ka politiskajā cīņā pieļaujams
dižu mērķu vārdā neievērot morāles

likumus un lietot jebkurus līdzekļus,

attaisnoja valdnieku nežēlību un node-

vīgumu cīņā par varu. M. vēsturiskais

nopelns, pēc Marksa vārdiem, ir tāds,
ka viņš pirmais sācis uzlūkot valsti

ar cilvēka acīm un atvasinājis valsts

likumus no saprāta un pieredzes, ne-

vis no teoloģijas (sk. 1.sēj., 111. lpp.).
Galv. darbs — «Valdnieks».

Makropasaule un mikropasaule —

divas specifiskas objektīvās realitātes

sfēras, kurās atšķirīgs matērijas
struktūras līmenis. Makroparādību
sfēra ir parastā pasaule, kurā dzīvo

un darbojas cilvēks (planētas, Zemes

ķermeņi, kristāli, lielas molekulas

v. c). Kvalitatīvi citādu sfēru veido

mikropasaule (atomi, kodoli, «elemen-

tārās» daļiņas v. c), kur objektu iz-

mēri ir mazāki par centimetra miljar-
dām daļām un laika sprīži izsakāmi

ar sekundes miljardām daļām, t. i.,
nav pieejami tiešai novērošanai. Abas

šīs pasaules raksturo matērijas uzbū-

ves, telpas un laika attiecību, kustības

likumsakarību savdabība. Tā, piem.,

makropasaulē materiālajiem objektiem
ir spilgti izteikta pārtraukta, korpus-
kulāra vai nepārtraukta, viļņējāda
daba un to kustību nosaka klasiskās

mehānikas dinamikas likumi. Turpre-

tim mikropasaules parādībām rakstu-

rīga korpuskulāro un viļņējādo īpa-
šību cieša saistība, kas izpaužas
kvantu mehānikas statistiskajos liku-

mos. Makropasaules un mikropasaules
savdabīga robeža tika konstatēta sa-

karā ar t. s. Planka konstantes atklā-

šanu. Makropasaules un mikropasau-
les specifika atspoguļojas izziņā, tā
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ierobežo sfēru, uz kuru attiecas vecās

fizikālās teorijas, un izraisa jaunu

teoriju rašanos (relativitātes teorija,
kvantu mehānika, «elementāro» da-

ļiņu fizika). Mūsd. «fizikālie ideālisti»,

absolutizēdami makropasaules un

mikropasaules atšķirības un to izzinā-

šanas īpatnības, nonāk pie mikropa-
saules objektivitātes un izzināmības

nolieguma. Patiesībā zinātne parāda
ciešo sakaru starp makropasauli un

mikropasauli un noskaidro, piem.,
makroskopisku objektu rašanās iespēju

augstas enerģijas mikrodaļiņu sadur-

smē. Fizikas ielaušanās atoma un pēc
tam atoma kodola un «elementāro»

daļiņu pasaulē spilgti pierādīja Ļeņina
secinājumu par «matērijas bezgalību

dziļumā», apstiprināja un bagātināja
dialektiskā materiālisma principus.

Māksla — specifiska sabiedriskās

apziņas un cilvēku darbības forma,
kas atspoguļo īstenību mākslas tēlos,

viens no svarīgākajiem pasaules estē-

tiskās apgūšanas līdzekļiem. Mar-

ksisms noraida ideālistisko M. izskaid-

rojumu, pēc kura tā ir «absolūtā

gara», «pasaules gribas», «dieva at-

klāsmes» vai mākslinieka zemapziņā
radušos ieceru un pārdzīvojumu pro-
dukts un izpausme. Cilvēka estētisko

jūtu un vajadzību veidošanās procesa
un tam sekojošās mākslinieciskās dar-

bības rašanās avots bija darbs.

Pirmatnējās M. pirmās pazīmes atro-

damas vēlā paleolīta laikmetā, apm.
40—20 tūkst, gadu p. m. ē. Pirmat-

nējām tautām M. saites ar darbu ir

tiešas, vēlāk tās kļūst komplicētākas.

M. vēsturiskās attīstības pamatā ir

maiņas sab-bas sociāli ekonomiskajā
struktūrā. Būdama sabiedriskās esa-

mības atspoguļošanas forma, M. ir

saistīta ar citām sab-bas garīgās dzī-

ves parādībām: ar zinātni, tehniku

(Estētika un tehnika), politisko ideo-

loģiju (Mākslas partejiskums), morāli

(Estētiskais un ētiskais). Reizē ar to

M-ai ir vairākas noteicošas īpatnības,

kas to atšķir no visām citām sabied-

riskās apziņas formām. M. specifiskais

priekšmets ir cilvēka estētiskā attiek-

sme pret īstenību, tās uzdevums —

pasaules mākslinieciska apgūšana.
Tieši tāpēc M. darbu centrā ir cilvēks,
cilvēku sabiedriskie sakari un sav-

starpējās attiecības, viņu dzīve un

darbība noteiktos konkrēti vēsturiskos

apstākļos. M. priekšmetu (dzīvi visā

tās daudzveidībā) mākslinieks apgūst,
pārveido un atspoguļo specifiskā
formā — mākslas tēlos. īstenības at-

spoguļošanas priekšmets un forma

M-ā nosaka tās specifisko funkciju —

cilvēku estētisko vajadzību apmieri-
nāšanu, radot darbus, kas spēj sa-

gādāt cilvēkam prieku, baudu, padarīt
viņu garīgi bagātāku un reizē ar to

atmodināt viņā mākslinieku, kurš sa-

vas darbības konkrētajā sfērā spē-
jīgs radīt darbus pēc skaistuma liku-

miem. Šī vienotā M. estētiskā fun-

kcija pauž M. izzinošo nozīmi un

realizē tās lielo idejiskās audzināša-

nas iedarbību uz cilvēkiem. Mar-

ksisms-ļeņinisms parādījis M. attīstī-

bas objektīvo raksturu; šās attīstības

gaitā izveidojušies galv. mākslas

veidi: literatūra, glezniecība, tēlniecība,
mūzika, teātris, kino utt. M. attīstība

nesaraujami saistīta ar sab-bas attīs-

tību, ar tās šķiriskās struktūras mai-

nīšanos. Lai gan M. attīstības vispā-

rīgā līnija ir
— padziļināt īstenības

māksliniecisko atspoguļošanu, tomēr

tās attīstība nav vienmērīga. Jau antī-

kajā pasaulē M. sasniedza augstu
līmeni un ieguva zināmā mērā nor-

mas nozīmi. Turpretī kapitālistiskais
ražošanas veids, kas ir neizmērojami
augstāks nekā verdzības ražošanas

veids, ir, pēc Marksa izteiciena, nai-

dīgs M. un poēzijai, jo tam ir sveši

cēli sociālie un garīgie ideāli, šeit

progresīvā M. saistīta vai nu ar ka-

pitālisma rašanās laiku, kad buržuā-

zija vēl bija progresīva šķira, vai ar

to mākslinieku darbību, kuri kritiski

noskaņoti pret šo iekārtu. Mūsd. bur-

žuāzisko M. raksturo idejisks un māk-

sliniecisks pagrimums (Formālisms,

Naturālisms). Augstu estētisko ideālu

pauž strādnieku šķiras pasaules uz-

skats, cīņa par sab-bas komunistisko

pārveidošanu. Šis ideāls ir sociālis-

tiskā reālisma M. pamats.
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«Māksla mākslai» («tīrā māk-

sla») — ideālistiskās estētikas prin-
cips, kas izvirzīts pretstatā reālistis-

kajai mākslas partejiskuma un idejis-
kuma prasībai. «M. m.» pamatojas uz

mākslas atraušanu no sab-bas dzīves.

Sā principa teorētiskās saknes meklē-

jamas Kanta tēzē par estētikas sprie-
duma praktisko neieinteresētību. Vis-

plašāk izplatīts 19.—20. gs., kad bur-

žuāziskie estētiķi cīņā pret reālismu

sludina mākslas iekšējo «pašvērtību»,
«absolūtiskumu» un kalpošanu tikai

tīri estētiskas baudas mērķiem. Neno-

vēršams rezultāts tam, ka tiek no-

liegta mākslas izzinošā, idejiski audzi-

nošā nozīme, kā arī mākslas atkarība

no laikmeta praktiskajām vajadzībām,
ir mākslinieka «brīvība» no sab-bas,

viņa pilnīga bezatbildība tautas

priekšā, t. i., galējs individuālisms un

subjektīvisms. Teorija «M. m.» pirmo
reizi praksē izpaudās 19. gs. vidū

franču dzejā. Līdz 1917. g. revolūci-

jai Krievijā «tīrās mākslas» lozungu
sludināja mākslinieku grupējumu
«Mākslas pasaule», «Zilā roze», «Kā-

rava kalps» v. c. pārstāvji. Ar dekla-

rācijām par «tīro mākslu», ar šķie-
tamu apolitiskumu buržuāziskā māksla

maskē savu apoloģētisko virzienu. Lie-

kulīgajam buržuāzijas lozungam par
mākslas «neatkarību» no sab-bas un

koncepcijām «M. m.» marksistiski ļe-

ņiniskā estētika pretstata apzinīgu
mākslinieka kalpošanu tautas intere-

sēm, komunisma idejām.
Mākslas metode — vēsturiski no-

sacīts, specifisks veids, kā atspoguļot
esamību, realitāti un paust cilvēka

estētisko attieksmi pret pasauli, veids,
kā izprast īstenību un pārveidot to

mākslas tēlos. M. m. ir noteikta estē-

tiska ideāla iemiesošanas un nostip-
rināšanas līdzeklis. Vienas vai otras

M. m. raksturs un ievirze, tās spēja
un iespējas ietvert mākslas tēlos cil-

vēku dzīvi, personības un sab-bas

savstarpējās attiecības v. tml. ir atka-

rīgas no cilvēces attīstības sociāli po-

litiskajiem un garīgās dzīves apstāk-
ļiem katrā attiecīgajā vēstures mo-

mentā, no vienas vai otras šķiras

objektīvās lomas sab-bas dzīvē. Katra
M. m. ir cieši saistīta ar pasaules
uzskatu, kas ietekmē mākslinieka jaun-
radi pozitīvi vai negatīvi. Tomēr tā

ir komplicēta, dialektiski pretrunīga

attieksme, un, ja mākslinieka reālis-

tiskās metodes spēks ir liels (kā pa-
rādīja Engelss ar Balzaka piemēru),
viņš zināmā mērā spēj pārvarēt savu

uzskatu aprobežotību. Kvalitatīvi jau-
na M. m. ir sociālistiskais reālisms.

Mākslas partejiskums — vispilnī-
gākā mākslas idejiskās ievirzes iz-

pausme, noteiktas sab-bas šķiras in-

terešu aizstāvēšana un sargāšana
daiļradē. M. p. principa teorētisko

pamatojumu devis Ļeņins rakstā

«Partijas organizācija un partijas
literatūra» (1905) un citos darbos.

Antimarksistiskie estētiķi M. p. no-

stāda pretstatā daiļrades brīvībai un

apgalvo, ka tie neesot savienojami.
Taču daiļrades «bezpartejiskuma» lo-

zungs nav nekas cits kā buržuāziskā

partejiskuma maskēšanas forma. Bur-

žuāziskajā sab-bā tā saucamā «daiļ-
rades brīvība» praktiski kļūst par
mākslas darbinieku lielum lielās da-

ļas pakļaušanos kapitāla interesēm.

Patiesi brīvi ir tikai tie mākslinieki,
kuri apzinās, cik kaitīga ir mākslas

atkarība no ekspluatatoru šķiru inte-

resēm, un nostājas tautas pusē, saista

savu daiļradi ar progresīvām kustī-

bām, pirmām kārtām ar proletariāta

cīņu un ideoloģiju. Komunistiskā par-
tejiskuma princips prasa no māksli-

nieka šādu brīvu un apzinātu kalpo-
šanu šiem visskaistākajiem un viscē-

lākajiem cilvēces mērķiem. Sociālis-

tiskā reālisma mākslinieki pamatojas
uz Jeņinisko daiļrades brīvības iz-

pratni, kuras saturs ir —
iet kopā ar

tautu, radīt estētiskas vērtības tautai.

Mākslas tautiskums — estētikas ka-

tegorija, kas pauž un vispārina māk-

slas un tautas daudzveidīgo savstar-

pējo attiecību kopumu. Šīs attiecības

izpaužas vispirms tādējādi, ka patiesa
māksla tieši vai netieši iemieso tau-

tas estētiskos ideālus, tautas taisnī-

guma un skaistuma izpratni, pauž
patosu, kas piemīt tautas revolucionā-
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rajai cīņai par brīvību un laimi. M. t.

ir vēsturisks jēdziens, tā saturu no-

saka konkrētie sab-bas attīstības ap-

stākļi un posmi, mākslas vieta un

loma tajos. Daiļrade ir svarīga dar-

baļaužu masu darbības sfēra. Tautas

kolektīvā daiļrade ir profesionālās
mākslas pamats un pastāvīgais arse-

nāls, no kura labākie mākslinieki gūst
saviem darbiem tematus, idejas un

tēlus. Atšķirībā no formālistiskajiem
un naturāiistiskajiem virzieniem reā-

listiskajā mākslā tautiskums ir viena

no galv. atšķirīgajām pazīmēm. Tau-

tiskums mākslinieka daiļradē izpau-
žas tādējādi, ka tā uzsūc tautas gud-
rību, atspoguļojot tautas cīņu par at-

brīvošanos. Visi lielie mākslinieki ir

saistīti ar tautu. Ar savu daiļradi,
dažreiz to neapzinādamies, viņi palīdz
tautas masām to cīņā. «Māksla pie-
der tautai. Tai ar savām visdziļāka-

jām saknēm jāsniedzas līdz pašiem

plašo darbaļaužu masu slāņiem. Šīm

masām tā jāizprot un jāmīl»; šī

Ļeņina tēze ir viens no sociālistiskās
mākslas pamatprincipiem. Marksistiski

ļeņiniskā estētika M. t-u aplūko kop-
sakarā ar mākslas partejiskumu. Ja

tautiskums māksliniekam kļūst par ap-
zinātu iekšēju vajadzību, viņam katrā

ziņā jāizšķiras par noteiktu idejiski
estētisku viedokli, t. i., jānostājas tās

šķiras, tās partijas pusē, kura vis-

konsekventāk pauž tautas intereses.

Mākslas tēls — specifisks mākslas

paņēmiens objektīvās īstenības attē-

lošanai konkrēti jutekliskā, tieši uz-

tveramā formā no noteikta estētiskā

ideāla pozīcijām. M. t. būtības parei-

zas izpratnes gnozeoloģiskais pamats
ir marksistiski ļeņiniskā atspoguļo-
šanas teorija. M. t-am ir vairākas

īpatnības, kas to atšķir no zinātnes

jēdzieniem, politiskām idejām, morāles

principiem utt. Tas ir nesaraujama,
savstarpēji iedarbīga jutekliskā un lo-

ģiskā, konkrēta un abstraktā, tiešā

un pastarpinātā, individuālā un vispā-
rīgā, nejaušā un nepieciešamā, ārējā
un iekšēja, daļas un veselā, parādības
un būtības, formas un satura vienība.

Pamatojoties uz šo pretējo pušu dia-

lektisko vienību, kas atveidota ar

materiālo līdzekļu (katram mākslas

veidam īpatnēju) palīdzību, rodas teli-

raksturi, tēli-notikumi, tēli-apstakļi,
kuri pauž noteiktas estētiskas idejas
un jūtas. M. t. radīšanas procesā ār-

kārtīgi liela loma ir iztēlei, fantā-

zijai.
Mākslas veidi — mākslas stabilās

formas, kas izveidojušās vēsturiski:

arhitektūra, dekoratīvā un lietišķā
māksla, glezniecība, tēlniecība, gra-
fika, mūzika, horeogrāfija (dejas māk-

sla), literatūra, teātris, cirks, kino,
mākslas fotogrāfija, televīzija. M. v.

rašanās un attīstības galv. cēloņi sa-

biedriskās prakses gaitā bija reālās

pasaules procesu un parādību daudz-

veidība, kā arī estētiskās atspoguļo-
šanas un īstenības pārveidošanas pa-
ņēmienu un uzdevumu atšķirība. M. v.

īpatnības nosaka atspoguļojamo ob-

jektu, īstenības attēlošanas paņēmienu
un mākslas uzdevumu specifika, kā

arī materiālie mākslas tēla radīšanas

līdzekļi. Tā, piem., literatūrā pasaule
tiek estētiski reproducēta ar vārdu,
glezniecībā ar daudzkrāsainajiem pa-
saules tēliem, ko uztver redze, tēl-

niecībā ar plastiskiem tēliem, tilpīgi
telpiskām formām, grafikā ar zīmē-

juma līnijām, svītrām, gaismēnu, mū-

zikā ar skaņu intonācijām, teātrī un

kino ar dzīvu cilvēku — aktieru iemie-

soto varoņu darbību un tās pamatā
esošajiem dramatiskajiem konfliktiem.
Arhitektūras un dekoratīvās un lie-

tišķās mākslas galv. īpatnība ir uti-

litāro un estētisko principu vienība

mākslas darbos. Teorijā un praksē ir

pazīstamas dažādas M. v. klasifikā-

cijas. Tomēr tās visas ir nosacītas.

Liela nozīme mākslas praksē ir da-

žādu M. v. savstarpējām saitēm, to

savstarpējai bagātināšanai un sin-

tēzei.

Malbranšs Nikolā (1638—1715) —

fr. ideālists, okazionālisma piekritējs.
No ideālistiskā viedokļa mēģināja

pārvarēt duālismu Dekarta sistēmā. M.

filozofijā ļoti liela loma piešķirta die-

vam: dievs ne tikai rada visu pastā-

vošo, bet arī ietver to sevī; dieva
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pastāvīgā iejaukšanās ir visu pār-

maiņu vienīgais cēlonis; nav nekādu

t. s. «dabisko cēloņu» un «mijiedar-
bības» starp substanci, kas apveltīta
ar izplatību, un domājošo substanci.

Arī izziņas teorijā M. viedoklis ir

ideālistisks: cilvēks izzina lietas ne-

pavisam ne tādēļ, ka tās iedarbojas
uz sajūtu orgāniem; izzinot cilvēki

vēro visa pastāvošā idejas, un šo

ideju avots ir dievs. Galv. darbs:

«Par patiesības atrašanu» (1674—75).
Maldīšanās — sagrozīta, iluzoriska

īstenības izpratne, ko nosaka katrā

konkrētā momentā sabiedriski vēstu-

riskās prakses ierobežotība. M. jāat-
šķir no meliem — apzināta patiesības

sagrozījuma — un no kļūdām, kas

rodas nepareizas indivīda rīcības re-

zultātā. M. izpratne ir saistīta ar iz-

ziņas teorijas pamatprincipiem.
Pirmsmarksistiskās filozofijas vērojo-
šais raksturs, piem., bija cēlonis tam,
ka M. tika identificēta ar kļūdu, ko

radījusi cilvēka izziņas spēju nepil-
nība. Minējumi par M. dabu, par pa-
tiesības un M. savstarpējo attiecību

rodas tikai, veidojoties izziņas dialek-

tiskai izpratnei. Hēgelis, piemēram,
uzlūkodams patiesību par procesu, uz-

skatīja M. nevis par abstraktu pret-
statu patiesībai, bet tikai par patie-
sības momentu, par vēsturiski ierobe-

žotu («galīgu») apziņas kustības

formu tās ceļā uz patiesību. Marksis-

tiskajā filozofijā M. tiek uzskatīta par
prakses vai tās izpratnes ierobežotī-

bas rezultātu, kas reālajā izziņas
gaitā parādās kā atsevišķu īstenības

pušu, patiesības momentu apgūšanas
rezultātu absolutizācija. Tāpēc M. nav

tikai ilūzija vien; tajā fiksēts tas,
kas ir parādību virspusē, šo parādību
vēsturiski ierobežotie raksturojumi tiek

pārvērsti par «dabiskiem» un tāpēc
mūžīgiem un absolūtiem raksturoju-
miem. Teorētisko uzskatu vēsturiski

nosacītā ierobežotība, pretruna starp
šauri šķiriskām interesēm un vēstures

objektīvo gaitu nostiprina M., pār-
vērš to par sabiedriskās apziņas nor-

mu, par aizspriedumu. Tas viss ne-

jauj kritiski izprast īstenību un attic-

cībā uz sabiedriskajām zinātnēm ir

paņēmiens, kā panākt samierināšanos

ar pastāvošo. Lai pārvarētu M., jā-
pārveido sabiedriskie apstākļi, kuri to

radījuši. Tātad kritiski jāizprot pa-
stāvošais, balstoties uz praksi tās

vēsturiskajā attīstībā, tendencēs un

perspektīvā.
Maltusisrns — antizinātniska socio-

loģiska doktrīna. Nosaukta angļu ga-
rīdznieka Maltusa (1766—1834) vārdā,
kurš savā «Esejā par apdzīvotības
likumu» izteica uzskatus, kas vēlāk

plaši izplatījās buržuāziskajā sabied-

riskajā domā, it sevišķi 19. gs. beigās
politiskajā ekonomijā. Maltuss formu-

lēja pāri vēsturei stāvošu apdzīvotī-
bas likumu, pēc kura iedzīvotāju pie-

augums notiek ģeometriskā, bet eksis-

tences līdzekļu pieaugums — tikai

aritmētiskā progresijā. No tā viņš se-

cināja sab-bas attīstības pretrunas.
M. saistīja šo pretrunu pārvarēšanas

iespēju ar ekonomiski nenodrošināta

iedzīvotāju skaitliskā pieauguma ne-

pieļaušanu (laulību reglamentācija,
dzimstības regulēšana), kā arī ar šo

iedzīvotāju skaita «dabisku» regulē-
šanos bada, epidēmiju, karu utt. re-

zultātā. Mūsdienu M. galv. uzdevums

joprojām ir izplatīt ilūzijas par

iespēju novērst sociālas pretrunas ar

demogrāfiskiem līdzekļiem. Attiecinot

novērtējumu, ko Engelss deva M., uz

M. tagadējām koncepcijām, var teikt,
ka no tām, gluži tāpat kā no pašas
Maltusa teorijas, mēs gūstam «visspē-

cīgākos ekonomiskos argumentus par
labu sociālai pārveidošanai, tāpēc k&

pat tad, ja Maltusam būtu pilnīga
taisnība, tūdaļ vajadzētu ķerties pie
šās pārveidošanas, jo tikai tā, tikai ar

tās palīdzību panāktā masu izglītība
darītu iespējamu to vairošanās in-

stinkta morālo ierobežošanu, kuru pats
Maltuss iztēlo par visiedarbīgāko un

vieglāko līdzekli pret pārapdzīvotību.
Šī teorija mums palīdzējusi iepazīties

ar cilvēces visdziļāko pazemojumu, ar

tās atkarību no konkurences apstāk-
ļiem ...» (Markss, Engelss, I sēj.,
567. lpp.). Sevišķi aktīvi pēdējā laikā

tiek izplatītas dažādas M. koncepcijas
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(piem., Brauna, Bonnera v. c. «iedzī-

votāju optimuma» teorija) sakarā ar

zemeslodes iedzīvotāju skaita paātri-
nātu pieaugumu un ar kapitālisma

pretrunu tālāku saasināšanos. Šīs kon-

cepcijas tiek plaši izmantotas kā im-

periālisma neokoloniālistiskās politikas
ierocis.

«Man» (vācu man — nenoteikts

personiskais vietniekvārds) — viens

no eksistenciālisma pamatjēdzieniem;
to ieviesa Heidegers. Termins «M.»

latviešu valodā nav pārtulkojams;
vācu valodā tas parādās kā subjekts
nenoteiktas personas teikumos. Eksis-

tēšana «M.» pasaulē, saskaņā ar Hei-

degeru, ir personības tāds eksistences

veids, kad tā domā, jūt un rīkojas
«kā visi» (sal. ar Dostojevska «vi-

sību»), neizvēloties katrā situācijā

savu īsto ceļu. «M.» parādās kā vis-

pārpieņemti izturēšanās un morāles

principi, sastingušas un «lietiskotas»

valodas un domāšanas formas utt.

«M.», pēc Heidegera ieskata, vienmēr

ir naidīgs cilvēkam, traucē viņa brīvu

darbību, laupa viņam individualitāti.

Lai atbrīvotos no «M.» varas un

iegūtu brīvību, cilvēkam saskaņā ar

eksistenciālisma mācību jāatrodas ro-

bežsituācijā starp dzīvi uo nāvi. Tikai

sajutusi bailes no nāves, personība
izraujas no «ikdienas esamības», kļūst
brīva un var būt atbildīga par savu

rīcību. «M.» koncepcijā iracionālistiski

atrisināta personības un buržuāziskās

sab-bas savstarpējo attiecību problēma.
Sajā koncepcijā atspoguļots kapitālis-

tiskajai iekārtai raksturīgais personī-
bas un sab-bas antagonisms. «M.»

koncepcijā izpaužas īpatnēja morāli

ētiska opozīcija buržuāziskajai «atsve-

šinātajai» sab-bai (Atsvešināšana),
kuras pārveidošanas reālos ceļus
eksistenciālisti neredz.

Mandevils Bernards (1670—1733) —

angļu filozofs morālists. Pazīstams ar

savu «Fabulu par bitēm» (1705), asu

satīru par tā laika sab-bu. Tajā at-

tēlota dzīve bišu stropā, kurā plaukst
netikumi un katrs iemītnieks rūpējas
tikai par savām interesēm. Lai bites

sodītu, Jupiters tās visas padara go-

dīgas. Strops izput. M. alegoriskā
formā izteic domu, ka cilvēku neti-

kumi ir nenovēršami, ka cilvēku nega-

tīvās īpašības ir visas sab-bas attīs-

tības nosacījums un egoisms — ap-

slēpts personiskās un sabiedriskās

pilnveidošanās stimuls. M. pirmais iz-

teica ideju, ko vēlāk attīstīja Hēgelis,
proti, ka ļaunums ir nenovēršams un

pat derīgs sociālās nevienlīdzības ap-

stākļos; šī ideja bija vērsta pret
Seftsberija uzskatiem. Tomēr M. ne-

aizstāvēja buržuāzisko sab-bu bez kā-

dām ierunām. Viņš skaidri redzēja,
ka nācijas bagātība šajā sab-bā bal-

stās uz darbaļaužu nabadzību. Markss

augstu novērtēja M. nopelnus, atzī-

dams, ka viņš ir «godīgs cilvēks ar

gaišu galvu» («Kapitāls», 1. sēj.,
584. lpp.). M. stipri ietekmēja vēlākos

filozofus un ekonomistus (Helvēcijs,
Ādams Smits v. c).

Māņticība — termins, kas apzīmē
neīstu ticību. Teoloģiskajā un buržuā-

ziskajā literatūrā M. parasti uzskata

par pretstatu īstajai ticībai un saista

ar pirmatnējo maģiju. Jebkuras reli-

ģijas piekritējs citas reliģijas dogmas

un rituālu uzskata par M. Marksis-

tiskais ateisms noliedz jebkādu at-

šķirību starp reliģisku ticību un reli-

ģisku māņticību.
Mārburgas skola — viens no neo-

kantisma virzieniem. Tā galv. pār-

stāvji bija Kohens, Natorps, Kasirers

un Štammlers. Atmetuši materiālis-

tisko tendenci Kanta mācībā, viņi
sāka sludināt konsekventu subjektīvo
ideālismu. Saskaņā ar M. s. mācību

filozofija nevar būt zinātne par pa-
sauli, tā reducējas uz speciālo zi-

nātņu metodoloģiju un loģiku. Nolie-

dzot objektīvo īstenību, M. s. filozofi

centās izziņu izolēt no jutekliskā sa-

tura un uzskatīja izziņu par jēdzienu

konstruēšanas tīri loģisku procesu. Pie

tam M. s. metodoloģija nenovēršami

izpaudās kā bezsaturīgi vispārīgi prin-

cipi, kurus tā centās uzspiest speciā-

lajām zinātnēm. Par galv. no šiem

principiem tika uzskatīts t. s. jā-
būtības princips, kuru M. s. pār-

stāvji attiecināja arī uz socioloģiju.
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Noliegdami sabiedriskās attīstības ob-

jektīvās likumsakarības, M. s. pār-

stāvji sociālismu uzlūkoja tikai kā mo-

rālu parādību, kā pāri šķirām stāvošu

«ētisku ideālu». Aicinādami marksismu

«papildināt» ar kantismu, M. s. teorē-

tiķi izmeta no zinātniskā komunisma

tā galv. ekonomisko un politisko sa-

turu, propagandēja atteikšanos no re-

volucionārās cīņas un proletariāta dik-

tatūras. M. s. socioloģiskās idejas
ietekmēja «legālo marksismu» Krievijā
un kļuva par pamatu marksisma revī-

zijai, ko uzsāka II Internacionāles

oportūnisti (Bernšteins, Kautskis, Ād-

lers v. c). Mūsu dienās šīs idejas
izmanto labējie sociālisti cīņā pret
marksismu-ļeņinismu.

Marešals Pjērs Silvēns (1750—

1803) — fr. materiālisma un ateisma

plebejiski demokrātiskā virziena pārstā-
vis. M. atzina matērijas mūžīgu pastā-
vēšanu. Rodas un iznīkst tikai matēri-

jas konkrētie izpaudumi — «formas».

Mācībā par izziņu M. ir sen-

suālists. M. materiālisms ir viņa
ateisma teorētiskais pamats. Dievs ir

dabas sinonīms. Baiju ietekmē cilvēki

izdomājuši augstāko būtni un piedē-

vējuši tai dabas īpašības. M. pieslē-

jās babefistu (Babefisms) kustībai un

pacēlās utopiskā komunisma līmenī.

Galv. darbs: «Vienlīdzīgo manifests».

Savos ateistiskajos uzskatos M. gāja
tālāk par enciklopēdistiem. Reliģijas
galīgo iznīdēšanu viņš saistīja ar

ekspluatatoriskās iekārtas gāšanu re-

volūcijas ceļā un ar komunisma no-

dibināšanos.

Maritēns Zaks (dz. 1882) — fr. ka-

toļu filozofs, atzīts neotomisma līde-

ris, 1945.—1948. g. Francijas vēstnieks

Vatikānā, pēdējos gados lasa lekcijas
Prinstonas univ. (ASV). Sākumā M.

uzskati bija tuvi Bergsona filozofijai
un vitālisma idejām. Kopš 1906. g.
M. galīgi pieslējās katolicisma filozo-

fijai. Zinātne, metafizika un mistika,

pēc M. domām, ir patstāvīgas, cita

citu papildinošas zināšanu formas. M.

daudzajos darbos no ortodoksālā to-

misma viedokļa apgaismotas psiholo-
ģijas, socioloģijas, estētikas, ētikas un

pedagoģijas problēmas. Galv. darbi:

«Māksla un sholastika» (1920), «Anti-

modernisms» (1922).

Markovičs Svetozars (1846—75) —

serbu revolucionārais demokrāts, ma-

teriālistiskais filozofs un utopiskais
sociālists. Mācījies Krievijā. M. pa-
saules uzskats veidojās laikā, kad Ser-

bijā asi bija izvirzīts jautājums par
buržuāziski demokrātiskās revolūcijas
pabeigšanu. Viņa uzskatus stipri ietek-

mēja kr. revolucionāro demokrātu ide-

jas. M. asi kritizēja kapitālismu un

droši aizstāvēja Parīzes Komūnu.
Taču M. nenonāca līdz dialektiska-

jam un vēsturiskajam materiālismam

un zinātniskajam sociālismam, lai gan
viņam bija zināmi galv. Marksa un

Engelsa darbi un viņš piedalījās I In-

ternacionāles darbā. M. maldīgi do-

māja, ka, balstoties uz zadrugu (lielu
patriarhālu ģimeni) un ciema kopienu,
pēc tautas revolūcijas uzvaras var

nonākt pie sociālisma, paejot garām
kapitālismam. M. filozofiskie uzskati

bija viņa revolucionāri demokrātiskās

programmas teorētiskais pamatojums.
Darbā «Reālais virziens zinātnē un

dzīvē» (1871—72) viņam bija mate-

riālistiska līnija filozofijā, ētikā un

estētikā. M. popularizēja arī darvi-

nismu. Uzskatos par sab-bu viņš pa-
lika ideālists, atzīdams, ka sab-bas

attīstību nosaka galvenokārt cilvēku

idejiskā brieduma pakāpe.

Marks Aurēlijs Antonijs (121—

180) — filozofs stoikis, Romas ķei-

zars (161—180). Savus filozofiskos

uzskatus aforismu veidā izklāstījis
savā vienīgajā darbā — «Vienatnē ar

sevi». Romas impērijā briestošā krīze

noteica M. A. filozofijas specifiku.

Viņa traktējumā stoieisms galīgi
zaudē materiālistiskās iezīmes un

iegūst reliģiski mistisku raksturu. Die-

vu M. A. uzskata par visa esošā

pirmpamatu, dievs ir pasaules saprāts,

ar kuru pēc ķermeņa nāves saplūst

jebkura individuālā apziņa. Viņa ēti-

kai raksturīgs arī fatālisms, lēnprātī-
bas un askētisma sludināšana. Viņš
aicina tikumiski pilnveidoties un
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šķīstīties, rast mierinājumu, iedziļinoties
sevī un izzinot fatālo nepieciešamību,
kas valda pār pasauli. M. A. filozo-

fija lielā mērā ietekmēja kristietību,
kaut arī pats M. A. nežēlīgi vajāja
kristiešus.

Marksisms-ļeņinisms — Marksa, En-

gelsa, Ļeņina revolucionārā mācība,

kas ir viengabalaina un harmoniska

filozofisko, ekonomisko un sociāli po-

litisko uzskatu sistēma. Marksisms_ ra-

dās 19. gs. 40. gados, kad sāka?

strādnieku šķiras atbrīvošanās cīņa,
un teorētiski pauda strādnieku šķiras
būtiskās intereses, tās programmu
cīņā par sociālismu un komunismu.

Marksisma rašanās bija liels revolu-
cionārs apvērsums zinātnē par dabu

un sab-bu. Marksisma pamatlicēji
veica varoņdarbu zinātnē tādās cil-

vēku zināšanu nozarēs kā filozofija,
politiskā ekonomija, mācība par so-

ciālismu v. c. un radīja īsti revolu-

cionāru zinātni, kuras uzdevums ir ne

vien pareizi izskaidrot pasauli, bet

to arī pārveidot. Marksa mācība, no-

rādīja Ļeņins, ir pilnīga un harmo-

niska. Tā dod cilvēkiem viengabalainu

pasaules uzskatu. Tā ir visspēcīga,

tāpēc ka tā ir pareiza. Galvenais mar-

ksismā ir strādnieku šķiras kā bez-

šķiru komunistiskas sab-bas radītājas
vispasaules vēsturiskās lomas pamato-

jums. Zinātniskais komunisms, kas ir

M.-|. svarīgākā sastāvdaļa, ir dziļi
ekonomiski pamatots Marksa izveido-

tajā politiskajā ekonomijā, kura atklāj
kapitālistiskā ražošanas veida likumus

un pierāda, ka kapitālistisko sab-bu

nenovēršami nomainīs sociālistiskā.

M.-ļ. filozofiskais pamats ir dialektis-

kais un vēsturiskais materiālisms.

M.-ļ. attīstās kā dzīva un radoša mā-

cība, kas nav savienojama ar dogma-
tismu. Savu radošo spēku tas sme|as
dzīvē, revolucionārajā praksē. Teorijas
un prakses ciešs sakars ir raksturīga
M.-ļ. iezīme, kas to atšķir no dažā-
dām reformistiskām un revizionistis-

kām teorijām. Markss un Engelss ne-

mitīgi attīstīja tālāk savu mācību, ba-

gātinādami to ar jaunām tēzēm un

secinājumiem, pārbaudīdami to parei-

zību masu revolucionārajā pieredzē un

zinātnes jaunākajos sasniegumos.
Marksisma radošās attīstības jaunais

posms cieši saistīts ar Ļeņina vārdu;
Ļeņina ieguldījums marksisma mācībā
ir tik liels, ka marksismu tagad pil-
nīgi pamatoti sauc par marksismu-

ļeņinismu. Ar marksistiskās dialektikas

palīdzību Ļeņins meistariski analizēja
jaunā vēsturiskā laikmeta parādības,
turpināja Marksa sākto kapitālisma
analīzi un izstrādāja mācību par ka-

pitālistiskā ražošanas veida imperiā-
listisko stadiju; viņš attīstīja sociālis-
tiskas revolūcijas teoriju un secināja,
ka sociālisma uzvara iespējama sā-
kumā vienā vai vairākās zemēs.

Sociālistiskās revolūcijas uzvara Pa-

domju Savienībā realizēja Ļeņina ide-

jas. M.-ļ. tālākā radošā attīstība ne-

saraujami saistīta ar sociālistiskās

celtniecības pieredzi PSRS v. c. so-

ciālistiskajās valstīs, ar sociālisma pa-
saules sistēmas izveidošanos. PSKP
kongresu v. c. zemju proletārisko par-
tiju kongresu lēmumos, kā arī komu-

nistisko un strādnieku partiju pār-
stāvju apspriežu lēmumos un doku-

mentos M.-ļ. mācība attīstīta tālāk at-

bilstoši mūsd. laikmeta problēmām.
PSKP Programmas izstrādāšana un

pieņemšana un partijas XXIII un

XXIV kongresa lēmumi iezīmē jaunu

svarīgu posmu M.-ļ. attīstībā. Pro-

grammā ņemtas vērā jaunās parādības
mūsd. kapitālismā, vispārināta pieredze
šķiru cīņā un nacionālās atbrīvošanās

cīņā tagadējā posmā, radoši atrisināti

sociālistiskās revolūcijas, kara un

miera jautājumi, kā arī komunisma

celtniecības svarīgākās problēmas.
Starptautiskās komunistiskās kustības

prakse un vēsturiskā pieredze parādī-

jusi, ka M.-ļ. kā strādnieku šķiras un

visu darbaļaužu masu ideoloģija izpau-
žas daudzveidīgi, konkretizējot savus

principiālos pamatus attiecībā uz kat-

ras atsevišķas zemes specifiskiem ap-
stākļiem. Atsevišķu zemju revolucio-

nārās kustības pieredzi vispārina M.-ļ.

mācība, un tādējādi tā ieplūst M.-ļ.

kopējā ideju bagātībā. Tagad M.-ļ. ir

ne tikai teorija, bet arī simtiem
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miljonu cilvēku — sociālisma un ko-

munisma cēlāju prakse. Sociālisma un

komunisma celtniecības apstākļos mar-

ksistiski Jeņiniskās teorijas loma un

nozīme neizmērojami pieaug, tāpēc ka

sociālisms un komunisms tiek celti ap-
zināti un plānveidīgi. Viens no M.-ļ.
tālākās attīstības svarīgiem nosacīju-
miem ir, tāpat kā agrāk, cīņa pret

revizionismu, dogmatismu un sektan-

tismu, pret jebkuriem Marksa, En-

gelsa, Ļeņina revolucionārās teorijas

sagrozījumiem, par M.-ļ. radošu lieto-

šanu praksē.
Marksistiskā filozofija Padomju Sa-

vienībā — radās pēc Oktobra sociā-

listiskās revolūcijas. Savas pastāvēša-

nas pirmajos gados attīstījās cīņā

pret vecās, buržuāziskās filozofijas

paliekām, kā arī pret meņševisma, kr.

mahisma (Bogdanovs v. c.) v. tml.

filozofiskajām teorijām. 1922. g. tika

radīts pirmais marksistiskais filozo-

fiskais žurnāls — «Pod znameņem
marksizma» (iznāca līdz 1944. g.; no

1947. g. iznāk žurnāls «Voprosi filo-

sof ii»), kura 3. nr-ā bija publicēts

Ļeņina raksts «Par karojošā mate-

riālisma nozīmi», kas bija veltīts žur-

nāla uzdevumiem un padomju filozo-

fijas attīstībai. Sis Ļeņina raksts,

tāpat kā citi viņa teorētiskie darbi,

izšķiroši ietekmēja padomju filozofu

visu turpmāko darbību. Pirmajos ga-
dos galv. uzdevums bija izveidot jau-
nus filozofu kadrus, kas būtu cieši

saistīti ar Komunistisko partiju un ar

visu tās cīņu par mūsu zemes sociā-

listisku pārveidošanu. Šķiru cīņa, kas

notika Padomju valsts pastāvēšanas

pirmajā periodā, izpaudās visās ideo-

loģijas sfērās, arī filozofijā. 20. gadu
beigās un 30. gadu sākumā tika plaši
kritizēti mehānistiskā materiālisma re-

cidīvi (N. Buharins, A. Varjašs, V. Sa-

rabjanovs v. c), kā arī dialektiskā

materiālisma hēgeliskās revīzijas iz-

paudumi (A. Deborina grupa, kas ne-

pietiekami novērtēja Ļeņina posmu

marksistiskās filozofijas attīstībā, par
maz uzsvēra Marksa un Hēgeļa dia-

lektikas radikālo pretstatu). Žurnālā
«Pod znameņem marksizma» v. c. iz-

devumos tika iztirzātas sociālistiskās

sab-bas celšanas un kultūras revolū-

cijas filozofiskās problēmas, no mar-

ksistiskās filozofijas pozīcijām no

jauna tika aplūkota pagātnes filozofi-

jas vēsture, notika cīņa par savienību

ar dabas pētniekiem, par viņu pāreju
dialektiskā materiālisma pozīcijās.
Pirmoreiz publicētais Engelsa darbs

«Dabas dialektika» (1925) un pēc tam

Ļeņina «Filozofijas burtnīcas» (1929)
deva ierosmi jaunu jautājumu pētī-
šanā. Tomēr padomju filozofijas, kā

ari citu sabiedrisko zinātņu attīstība

stipri tika kavēta Staļina personības
kulta gados. Staļina darbu «Par dia-

lektisko un vēsturisko materiālismu»

bez kāda pamata pasludināja par
marksistiskās filozofijas «kalngaliem».

Kad partija izkritizēja personības

kultu, sākās marksisma tālāka radoša

attīstība PSKP XX un turpmāko kon-

gresu lēmumos, un ar to sākās jauns

posms padomju filozofijas attīstībā.

Šim posmam raksturīga filozofisko pē-

tījumu tematikas ievērojama paplaši-
nāšana un padziļināta pieeja mūsd.

filozofijas zinātnes aktuālo jautājumu
iztirzāšanā. Radās jaunas mācību

grāmatas un mācību līdzekli, kuros

bija pārvarētas dogmatisma iezīmes,
kā arī rokasgrāmatas un enciklopē-
diski izdevumi («Filozofijas enciklo-

pēdija»). Mūsd. padomju filozofijas
galv. attīstības virzienu nosaka ko-

munistiskās celtniecības uzdevumi, ne-

pieciešamība dziļi teorētiski izprast un

vispārināt dabas zinātņu un sabied-

risko zinātņu jaunās atziņas. Daudzi

padomju filozofi pētī vēsturiskā mate-

riālisma problēmas, kā arī zinātniskā

komunisma teorijas jautājumus: ko-

munistiskās celtniecības likumsakarī-

bas, dialektisko pārejas procesu no

sociālisma uz komunismu, sociālistis-

kās valsts attīstību, divu sociālistiskā

īpašuma formu saplūšanu, būtisko at-

šķirību pārvarēšanu starp pilsētu un

laukiem, starp fizisko un garīgo
darbu, sociālistiskās kultūras attīstību

v. c. (V. Afanasjevs, G. Gaks, G. Gle-

zermans, V. Ķelle, S. Kovaļovs,
M. Kovalzons, F. Konstantinovs,
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A. Masļins, C. Stepanjans, P. Fedo-

sejevs, G. Francevs, D. Cesnokovs,

P. Judins v. c). Pēdējos gados notiek

plaši socioloģiskie pētījumi. G. Andre-

jeva, B. Grušins, J. Zamoškins,
A. Zdravomislovs, I. Kons, G. Osi-

povs, V. Semjonovs, V. Jadovs v. c.

savos darbos izstrādā socioloģisko pē-

tījumu metodoloģijas problēmas, kon-

krēti analizē sabiedriskās dzīves da-

žādās puses, piem., mūsdienu zināt-

niski tehniskās revolūcijas ietekmi uz

sociālo progresu, kritizē mūsd. buržuā-

zisko socioloģiju. Liela uzmanība pa-

domju filozofu pētījumos pievērsta
dialektiskā materiālisma jautājumiem.
Vissvarīgākie no tiem ir jautājumi,
kas saistīti ar materiālistiskās dialek-

tikas tālāku izstrādāšanu, ar tās liku-

mu jaunām izpausmes formām sociā-

lisma apstāk|os, ar dialektisko loģiku
un izziņas teoriju. Sekojot Ļeņina no-

rādījumiem, padomju filozofi izmanto

«Kapitāla» loģiku, lai izstrādātu dia-

lektiskās loģikas un izziņas teorijas

jautājumus, lai izpētītu dialektiskā

materiālisma kategorijas (M. Aļekse-

jevs, F. Georgijevs, E. Iļjenkovs,
B. Kedrovs, P. Kopņins, M. Rutke-

vičs, J. Sitkovskis, A. Spirkins, B. Uk-

raincevs, V. Certkovs v. c). Svarīga
nozīme ir darbiem, kas filozofiski vis-

pārina mūsd. dabas zinātnes (E. Kol-
mans, I. Kuzņecovs, S. Meluhins,
S. Mikujinskis, N. Ovčiņņikovs,
M. Omeljanovskis v. c). Liela loma

padomju filozofiem ir pasaules -
filo-

zofijas vēstures marksistiskā pētīšanā;

pēdējos gados daudz padarīts, pētī-
jot kr. materiālistisko filozofiju, kā

ari kritiski analizējot mūsd. buržuā-

zisko filozofiju (V. Asmuss, B. Bi-

hovskis, M. Diņņiks, M. Jovčuks,
G. Kursanovs, A. Makoveļskis, J. Mel-

vils, M. Mitins, J. Modržinska,
H. Momdžjans, I. Narskis, T. Oizer-

mans, A. Okulovs, V. Sokolovs, Š. Hi-

dašeli, I. Ščipanovs v. c). Komunis-
tiskā celtniecība izvirzīja kā vienu no

vissvarīgākajiem uzdevumiemfilozofijā
komunistiskās morāles un marksistis-

kās ētikas problēmu izstrādāšanu, cīņu
pret kapitālisma paliekām cilvēku ap-

ziņā un rīcībā, pret reliģiskā pasaules
uzskata ietekmi utt. Sīm problēmām
veltīti vairāku filozofu darbi (V. Kol-

banovskis, V. Tugarinovs, A. Šiškins

v. c). Pēdējos gados padomju filozofi

lielu uzmanību pievērš estētikas pro-
blēmu pētīšanai: viņi pētī estētiskās

domas vēsturi, estētikas kategorijas,
sociālistiskā reālisma teoriju, kritizē

buržuāziskās estētikas koncepcijas utt.

(J. Borevs, A. Jegorovs, A. Ziss,
V. Kemenovs, M. Lifšics, M. Ovsjaņ-
ņikovs, L. Stolovičs, G. Fridlenders

v. c). Liela zinātnieku loģiku grupa

pētī loģikas zinātnes aktuālās problē-
mas, no dialektiskā materiālisma vie-

dokļa vispārina matemātiskās loģikas,
semantikas v. tml. sasniegumus
(K. Bakradze, B. Birjukovs, J. Voiš-

villo, D. Gorskis, A. Zinovjevs, P. Ta-

vaņecs v. c). Plaši attīstījusies psi-
holoģijas filozofisko jautājumu izstrā-

dāšana (B. Anaņjevs, A. Bočorišvili,
A. Ļeontjevs, S. Rubinšteins v. c).

Padomju filozofiem ir lieli uzdevumi,
no tiem galv. — dziļāk vispārināt
komunistiskās celtniecības reālos pro-

cesus, jaunās kultūras attīstību, ko-

munistiskās sab-bas cilvēka veidoša-

nos, filozofiski izprast dabas zinātņu
jaunākos sasniegumus, izstrādāt dia-

lektiski materiālistiskās loģikas sis-

tēmu, kas atbilst mūsd. zinātnes un

prakses līmenim.

Markss Kārlis (1818—83) — zināt-

niska komunisma, dialektiska un vēs-

turiskā materiālisma un zinātniskās

politiskās ekonomijas pamatlicējs,
starptaņtiskā proletariāta vadonis un

skolotājs. Dz. Trīrē, kur 1835. g. bei-

dza ģimnāziju. Mācījās Bonnas un

Berlīnes univ. Sajā laikā sāka veidoties

viņa pasaules uzskats. M. evolū-

cijas izejas punkts ir Hēgeļa filozo-

fija, tās kreisais virziens (Jaunhēge-
lieši). Taču jaunhēgeliešu vidū M. vis-

konsekventāk aizstāvēja teorijā un

praksē revolucionāri demokrātisko po-
zīciju. Visagrīnākajā darbā — dok-

tora disertācijā «Atšķirība starp Dē-

mokrita natūrfilozofiju un Epikūra
natūrfilozofiju» (1841) — M., būdams

vēl ideālists, izdarīja radikālus un
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ateistiskus secinājumus no Hēge|a
filozofijas. 1842. g. M. kļuva par «Rei-

nas Avīzes» līdzstrādnieku, pēc tam

par redaktoru. Viņa vadībā avīze pār-
vērtās par revolucionārās demokrā-

tijas orgānu. Praktiskā darbība un

teorētiski pētījumi noveda M. pie tie-

šas sadursmes ar Hēgeļa filozofiju;
M. vērsās pret Hēgeļa filozofijas sa-

miernieciskajām tendencēm un konser-

vatīvajiem politiskajiem secinājumiem,

pret tās teorētisko tēžu neatbilstību

reālajām sabiedriskajām attiecībām un

to pārveidošanas uzdevumiem. Kolī-
zija ar Hēgeli un jaunhēgeliešiem filo-

zofiskajā ziņā izpaudās tādējādi, ka

M. sāka pāriet materiālistiskās pozī-
cijās; šo M. pāreju būtiski ietekmēja
viņa iepazīšanās ar reālajām dzīves,

vispirms ekonomiskajām attiecībām un

Feierbaha filozofiju. Galīgais apvēr-
sums M. pasaules uzskatā (1844) sais-

tīts ar viņa šķiriskās pozīcijas pār-
maiņu, ar pāreju no revolucionārā

demokrātisma uz proletārisko komu-

nismu. Šo pāreju nosacīja šķiru cīņas
attīstība Eiropā (M-u stipri ietekmēja,
piem., Silēzijas audēju sacelšanās
1844. g. Vācijā), M. piedalīšanās re-

volucionārajā cīņā Parīzē, uz kurieni

viņš pārcēlās pēc «Reinas Avīzes»

slēgšanas (1843), kā arī politiskās
ekonomijas, utopiskā sociālisma un

vēstures studēšana. M. jaunā pozīcija

izpaudās «Vācu-franču gadagrāmatā»
(1844, raksti «Sakarā ar Hēgeļa tie-

sību filozofijas kritiku. levads» un

«Sakarā ar ebreju jautājumu»). Šajos
darbos M. pirmoreiz parāda proleta-
riāta vēsturisko lomu, nonāk pie se-

cinājuma par sociālās revolūcijas ne-

novēršamību, par nepieciešamību sa-

vienot strādnieku šķiras kustību ar

zinātnisko pasaules uzskatu. Šajā
laikā sākas M. draudzība ar Engelsu,

un viņi kopīgi stājas pie jauna pasau-

les uzskata sistemātiskas izstrādāša-

nas. Zinātnisko pētījumu rezultātu

vispārināšanai un jaunās teorijas

pamattēžu pamatošanai veltīti «Eko-

nomiski filozofiskie manuskripti»
(1844), «Svētā ģimene» (1845) un

«Vācu ideoloģija» (1845—46), kas sa-

rakstīti kopīgi ar Engelsu, «Tēzes par
Feierbahu» (1845) un «Filozofijas na-

badzība» (1847). Marksisms veidojās
kā viengabalaina mācība visu tā sa-

stāvdaļu organiskā vienībā. 1847. g.
M., dzīvodams Briselē, pievienojās sle-

penai propagandistiskai b-bai — Ko-
munistu savienībai un piedalījās
Savienības II kongresā. Kongresa uz-

devumā M. un Engelss sarakstīja sla-

veno «Komunistiskās partijas mani-

festu» (1848), kurā, pamatojoties uz

visiem agrākajiem teorētiskajiem pētī-
jumiem, «attēlots jauns pasaules uz-

skats, konsekvents materiālisms, kas

ietver arī sociālās dzīves nozari, dia-

lektika kā vispusīgākā un dziļākā mā-

cība par attīstību, šķiru cīņas teorija
un teorija par proletariāta — jaunas,
komunistiskas sabiedrības radītāja vis-

pasaules vēsturisko revolucionāro lo-

mu» (Ļeņins, 21. sēj., 30. lpp.). Dialek-

tiskais un vēsturiskais materiālisms ir

patiesi zinātniska filozofija, tajā or-

ganiski savienoti materiālisms un dia-

lektika, materiālistiskā dabas un sab-

bas izpratne, mācība par esamību un

izziņu, teorija un prakse. Tas deva

iespēju pārvarēt pirmsmarksistiskā
materiālisma metafiziskumu, tam pie-

mītošo vērojošo raksturu, antropolo-

ģlsmu, ideālismu vēstures izpratnē. M.

filozofija ir visadekvātākā pasaules
izzināšanas un pārveidošanas metode.

Prakses un zinātnes attīstības vēsture

19.—20. gs. pārliecinoši pierādījusi
marksistiskās filozofijas pārākumu par

visām ideālisma un metafiziskā mate-

riālisma formām. Cīņā pret nezinātnis-

kiem, antiproletāriskiem un sīkburžuā-

ziskiem virzieniem M. mācība attīstī-

jās, kļūdama par strādnieku šķiras
interešu teorētiskās izpausmes vienīgo
formu. Partejiskums, nesamierināmība

ne ar kādu atkāpšanos no zinātniskās

teorijas ir M. darbības raksturīgas
iezīmes. Būdams revolucionārs zināt-

nē, M. aktīvi piedalījās cīņā par pro-

letariāta atbrīvošanos. 1848.—49. g.

revolūcijas laikā Vācijā viņš bija po-

litiskās cīņas pirmajās rindās. Savā

dibinātajā un vadītajā «Jaunajā Rei-

nas Avīzē» M. konsekventi aizstāvēja
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proletāriskās pozīcijas revolūcijā.
1849. g., kad viņu izsūtīja no Vācijas,
viņš galīgi apmetās uz dzīvi Londonā.

Pēc Komunistu savienības likvidēša-

nas (1852) M. darbība proletāriskajā
kustībā saistīta ar I Internacionāles

nodibināšanu (1864) un visu tās

darbu. M. uzmanīgi sekoja revolucio-

nārās kustības gaitai visās zemēs un

ar lielu interesi vēroja notikumus

Krievijā. Līdz sava mūža pēdējai die-

nai viņš bija sava laika aktuālāko no-

tikumu centrā. Tas viņam deva nepie-
ciešamo materiālu viņa teorijas attīs-

tīšanai. 1848.—49. g. buržuāziskajās
revolūcijās Eiropā M. guva pieredzi,
uz kuras pamata attīstīja sociālistis-

kās revolūcijas un šķiru cīņas teoriju,
ideju par proletariāta diktatūru, par
proletariāta taktiku buržuāziskajā re-

volūcijā, par nepieciešamību radīt

proletariāta un zemnieku šķiras sa-

vienību («Šķiru cīņa Francijā no 1848.

līdz 1850. gadam», 1850), par bur-

žuāziskās valsts mašīnas nenovēršamo

salaušanu («Luija Bonaparta astoņ-

padsmitais brimērs», 1852). Izpētījis
Parīzes Komūnas pieredzi («Pilsoņu
karš Francijā», 1871), M. atklāja pro-
letariāta diktatūras valsts formu un

dziji izanalizēja pirmās proletāriskās
valsts pasākumus. Zinātniskā komu-

nisma teoriju M. attīstīja tālāk «Go-

tas programmas kritikā» (1875). M.

galv. zinātniskās intereses bija sais-

tītas ar politisko ekonomiju, ar viņa
galv. darbu — «Kapitālu» (I sēj. iz-

nāca 1867. g., 11, Engelsa izdots, —

1885. g., 111 — 1894. g.). Zinātniskās

politiskās ekonomijas izveidošana bija
svarīgākais līdzeklis, lai zinātniski

pamatotu komunismu. Tāpēc «Kapi-
tāls» bija M. galv. mērķis, kuram

viņš atdeva visus savus spēkus, zie-

doja savas ģimenes intereses, savu

veselību. «Kapitālam», kā arī plašiem
tā sagatavošanas darbiem (no kuriem

sevišķi svarīgi ir 1857.—59. un 1861.—

63. g. manuskripti) ir ne ar ko ne-

salīdzināma filozofiska nozīme. Tajos
vispusīgi attīstīti un lieliski izmantoti

kapitālisma ekonomisko attiecību sis-

tēmas pētīšanā marksistiskās filozo-

fijas svarīgākie atzinumi un principi
(dialektiskā metode, dialektikas, lo-

ģikas un izziņas teorijas vienības

princips v. c). Jau priekšvārdā vienam

no saviem pirmajiem ekonomis-

kajiem darbiem — «Par politiskās eko-

nomijas kritiku» (1859) — M. kon-

centrēti izteica vēstures materiālistis-

kās izpratnes būtību. «Kapitālā» šī

izpratne no hipotēzes pārvērtusies par
zinātni. Daudz materiāla, kas rak-

sturo M. filozofiju, atrodams viņa ko-

respondencē. Nekad vēl cilvēces vēs-

turē neviena cita mācība nav guvusi
tādu apstiprinājumu praksē kā M. iz-

veidotā mācība. Jaunos vēsturiskos

apstākļos Ļeņina un viņa skolnieku

un piekritēju attīstīta, tā realizējusies
uzvarošās sociālistiskās revolūcijās
vairākās zemēs un pašlaik ir zināt-

niskais pamats proletariāta partiju
darbībai un visai starptautiskajai ko-

munistiskajai un strādnieku kustībai.

Marsels Gabriels (dz. 1889) — fr.

filozofs un rakstnieks, ievērojams t. s.

katoliskā eksistenciālisma pārstāvis,
filozofijas prof. Sorbonā. Galv. darbi:

«Metafiziskā dienasgrāmata» (1925),
«Esamība un piederēšana» (1935),
«Cilvēki pret cilvēcisko» (1951). No

visiem eksistenciālistiem M. stāv vis-

tuvāk Kjerkegora mācībai. Filozofija,
pēc M. uzskata, ir pretstats zinātnei,
kura pētī objektu pasauli, bet neskar

eksistenciālo pieredzi, t. i., personības
iekšējo garīgo dzīvi. Eksistenciālā pie-
redze pēc savas būtības ir iracionāla,
tā satur sevī «noslēpumus», kuros

«iesaistīta» personība, un ir ticības

objekts. Tieši eksistenciālās pieredzes

dēļ, saka M., iespējams aptvert dievu,

tāpēc no dieva esamības racionāla-

jiem pierādījumiem jāatsakās. M.

ētika balstās uz katolicisma mācību

par predestināciju un gribas brīvību.

Politikā viņš ir reakcionārs.

Marti Hosē (1853—95) — kubiešu

domātājs, publicists, dzejnieks, nacio-

nālās atbrīvošanās kustības ideologs
un vadītājs. M. uzskatiem ir spilgti
izteikts revolucionāri demokrātisks

raksturs. Revolūciju viņš uzlūkoja par
ceļu, kas ved ne tikai uz nacionālo
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neatkarību, bet arī uz sociālu atjau-

nošanu, uz patiesi demokrātisku

iekārtu («Mūsu idejas», 1892; «Revo-

lūcija», 1894, v. c). Sabiedriskas at-

tīstības pamats, pēc M. ieskata, ir

tautas masu darbība. Savos filozofis-

kajos uzskatos M. sākumā mēģināja

pārvarēt materiālisma un ideālisma

«galējības» («Filozofiskās idejas»,

1877), bet vēlāk arvien skaidrāk pauda

materiālistisko tendenci. Darvina, He-

keļa un Hekslija darbu ietekmē M.

aizstāvēja pamatos materiālistisku uz-

skatu par dzīvības rašanos un cil-

vēka izcelšanos, atzīstot, ka šie pro-

cesi notikuši dabisku spēku ietekmē.

Viņš aizstāvēja brīvu, spekulatīvās un

reliģiskās dogmās neiežņaugtu domā-

šanu, aizstāvēja zinātniskās izziņas

tiesības, lielu uzmanību pievērsa spi-

rituālisma, sholastikas, klerikālisma

kritikai («Darvins un talmuds»; «Jau-

na un interesanta grāmata», 1884;

«Svētā tēva Makglinna izslēgšana no

baznīcas», 1887, v. c). Kā dzejnieks

M. devis lielu ieguldījumu Latīņame-
rikas literatūrā. Viņa estētisko uz-

skatu svarīga iezīme ir mākslas sa-

biedriski audzinošās lomas pamato-
šana.

Masariks Tomašs Garrigs (1850—

1937) — čehu filozofs un politisks
darbinieks, lika pamatu t. s. masa-

rikismam, kas ieņēma valdošo stāvokli

sabiedriskās domas nemarksistiskajos

virzienos buržuāziskajā Cehoslovakijā.
Galv. darbi: «Konkrētās loģikas pa-
mati, zinātņu klasifikācija un sistēma»

(1885), «Mūsdienu cilvēks un reliģija»

(1896—98), «Sociālais jautājums»

(1898), «Socioloģijas mācību līdzeklis.

Socioloģijas būtība un metodes»

(1900—1901) v. c. M. filozofija (viņš
to sauca par «reālismu») nebija kon-

sekventa. Tajā savienots pozitīvistisks

empīrisms (raksturīgs galvenokārt M.

agrīnajiem rakstiem) ar iracionālistis-

kām un reliģiski ētiskām idejām. Pēc

M. uzskata, reliģijas tiesības sākas

tad, kad izziņa iziet ārpus parādībām

un izvirzās jautājums par cilvēka esa-

mības jēgu, par vēstures jēgu. Tur-

klāt ar reliģiju viņš saprot nevis pa-

rasto ortodoksālo teoloģiju, bet gan

ticēšanu, kas dibināta uz «tikumisku

pārliecību». M. sludināja abstraktu hu-

mānismu, izvirzīja buržuāziska refor-

matorisma («mazo lietu», tikumiskas

pilnveidošanās teorija) un šķiru sa-

darbības programmu. M. uzskati, ku-

riem bija krasi antimarksistisks rak-

sturs, kļuva par avotu visādiem labēji
oportūnistiskiem sagrozījumiem, revi-

zionistiskiem uzbrukumiem marksis-

tiski ļeņiniskajai ideoloģijai.
Masu komunikācija (lat. communi-

care — apspriesties) — informācijas
(zināšanu, garīgu vērtību, morāles un

tiesību normu v. tml.) pārraide ar

tehniskiem līdzekļiem (prese, radio,
kinematogrāfs, televīzija) skaitliski

lielai, dekoncentrētai auditorijai. Bur-

žuāziskie sociologi piedēvē M. k.

līdzekļiem pāri šķirām esošu, bezpar-
tejisku raksturu. Turpretī marksisti ne

tikai atzīst, bet arī uzsver, ka tie ir

sociāli nosacīti. Kapitālistiskajā sab-

bā M. k. galv. uzdevums ir iepotēt
personībai pastāvošo attiecību stereo-

tipu, noturēt cilvēkus valdošās ideolo-

ģijas ietvaros. Tāpēc M. k. līdzekļi te

parādās vispirms kā propaganda, kas

apzināti uzspiež buržuāziskās domā-

šanas standartu, nomāc cilvēka kri-

tiskās spējas un iedveš ļoti ierobežotu

standartizētas darbības, gaumes, rīcī-
bas komplektu. Principiāli citāds stā-

voklis rodas sociālisma apstākļos, kad

sab-bas mērķis ir panākt personības
un kolektīva interešu harmoniju (Ķo-
lektivs un personība). Te par M. k.

līdzekļu galv. uzdevumu kļūst perso-

nības vispusīgas un pilnīgas attīstības

veicināšana, zinātniska pasaules uz-

skata izplatīšana. Sī atšķirība nosaka

arī atšķirību M. k. līdzekļu zinātnis-

kās analīzes uzdevumos un metodēs.

Vairākums Rietumu sociologu un so-

ciālo psihologu izvirza par savu mērķī
pētīt vispirms M. k. līdzekļu iedar-

bību uz auditoriju, noteikt, kādā mērā
mainas pārliecība propagandas ietek-
mē. Sociālistiskās sab-bas apstākļos
par galv. pētīšanas objektu kļūst
auditorijas interešu un vajadzību
struktūra, spektrs un pakāpe, kādā

300Masariks Masu komunikācija



tās tiek realizētas, apmierinātas ar

M. k. līdzekļiem.
Mašīna — vārda šaurā nozīmē —

sistēma, ko radījis cilvēka darbs, lai

pārveidotu vienu enerģijas veidu citā

ar nolūku iegūt lietderīgu efektu vai

darīt lietderīgu darbu. Līdz ar M., ko

lieto materiālās ražošanas jomā un

kas aizstāj cilvēku fizisko darbu, jau
17. gs. parādījās M., kas aizstāj ga-

rīgo darbu (skaitļošanas M.). Līdz

ar automatizācijas attīstību un it

īpaši ar kibernētikas rašanos M. jē-
dzienu sāka attiecināt uz ļoti plašu
parādību sfēru: ar M. saprot ne tikai

sistēmas, ko radījis cilvēks, bet ari

dzīvus organismus, un kibernētika kā

zinātne par vadību un sakariem pa-
tiesībā ir zinātne par mašīnām. Tādai

M. izpratnei nav nekā kopīga ar 17.—

18. gs. mehānicismu. Ja Dekarts uz-

skatīja dzīvnieku par M., kam nav

dvēseles, un Lametri arī cilvēku pie-

skaitīja pie M., tad šai gadījumā tika

izkropļots nevis M. jēdziens, bet dzīv-

nieka un cilvēka jēdziens, jo tie tika

pielīdzināti sistēmām, kas darbojas,
pamatojoties uz mehāniskās kustības

likumiem. Mūsd. zinātnē mainījies

pats M. jēdziens, kas vairs nesaistās

ar kaut kādu konkrētu matērijas kus-

tības formu; zinātne, pētījot M. likum-

sakarības, pētī vadības sistēmu struk-

tūras, šo struktūru īpašības un fun-

kcionēšanu, abstrahējoties no to

materiālā substrāta. Tāpēc zinātnes da-

tus par M. var izmantot arī; lai pē-
tītu cilvēka organisma funkcionēšanu,
bet tikai tur, kur viņa organismā no-

ris «mašīnām līdzīgas» darbības. M.

jēdzienu vajag apskatīt arī kā eko-

nomisku kategoriju, kuru analizējis
Markss.

Matemātika (gr. mathēma — zinā-

šana) — zinātne par matemātiskām

struktūrām (kopām, starp kuru ele-

mentiem definētas zināmas attiecības).
Pēc Engelsa definīcijas «tīrās mate-

mātikas objekts ir īstenās pasaules
telpiskās formas un kvantitatīvās at-

tiecības» («Anti-Dīrings», 45. lpp.).
Savas attīstības pirmajos posmos

M-ai, kas radās sirmā senatnē prak-

ses prasību ietekmē, pētīšanas priekš-
mets bija vienkāršākie skaitļu un ģeo-
metrisko figūru veidi. Šis stāvoklis

galv. vilcienos saglabājās līdz 17. gs.

No šā laika līdz 19. gs. otrajai pusei
M. attīstījās galvenokārt kā matemā-

tiskā analīze, kuru atklāja 17. gs.
Neeiklida ģeometriju atklāšana un

kopu teorijas radīšana lika reorgani-
zēt visu M. struktūru un radīt pilnīgi
jaunas M. nozares. Mūsd. matemā-

tikā svarīga nozīme ir matemātiska-

jai loģikai. M. metodes plaši lieto

eksaktajās dabas zinātnēs. M. lieto-

šanai bioloģijā un sabiedriskajās zi-

nātnēs līdz pat pēdējam laikam bija
nejaušs raksturs. Tādu nozaru kā

lineārās programmēšanas, spēļu teo-

rijas, informācijas teorijas izveidošana

(tiešā prakses ietekmē) un elektro-

nisko matemātisko mašīnu rašanās

paver šeit pilnīgi jaunas perspektīvas.
M. filozofiskie jautājumi (matemātis-
kās abstrakcijas raksturs un rašanās,
tās īpatnības) vienmēr bijuši mate-

riālisma un ideālisma cīņas arēna.

Sevišķi svarīga nozīme ir filozofiska-

jiem jautājumiem, kas 20. gs. radās

sakarā ar M. pamatojumu problēmām

(Formālisms, Intuicionlsms).
Matemātiskā hipotēze — viena no

svarīgām izziņas metodēm mūsd.

fizikā. Attīstoties vairākām fizikas zi-

nātnes nozarēm, bija jāsastopas ar

faktu, ka fizikālie objekti zaudē

«rupji» juteklisko uzskatāmību. Tāpēc
fizikālā eksperimenta rezultātu aprak-

stu, kā arī heiristiskos, paredzamos

vispārinājumus varēja izdarīt galveno-
kārt matemātiskā formā. Rezultātā
vadošo lomu fizikas teorijas progresā
ieguva M. h. (kā ekstrapolācija, vis-

pārināta matemātiska shēma, matemā-

tisko teoriju salīdzināšana ar īste-

nību). Jaunu fizikālu objektu vai arī

jaunu to īpašību izzināšana ar M. h.

palīdzību notiek, ja salīdzina zināmos

empīriskos un dažus teorētiskos da-

tus par dziļāku matērijas līmeni ar

vispārinātu un papildinātu iepriekšējā
līmeņa matemātisko shēmu. Principiālo

iespēju lietot M. h. nosaka apstāklis,
ka jebkuras fizikas teorijas matemā-
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20. gs. mijā kā dialektiskā M. sagro-

zījumi (marksisma mehānistiskā revī-

zija v. c.). 19. gs. otrajā pusē M. tā

nobriedušajās formās nebija savieno-

jams ar buržuāzijas šaurajām šķiras
interesēm. Buržuāziskie filozofi apsūdz
M. amorālismā, apziņas būtības nesa-

prašanā un identificē M. ar tā primi-
tīvajiem paveidiem. Noraidīdami M-a

ateismu un gnozeoloģisko optimismu,
daži no viņiem tomēr bija spiesti ra-

žošanas un dabas zinātņu attīstības

interesēs atzīt atsevišķus materiālis-

tiskā pasaules uzskata elementus. Daž-

reiz ideālisti iztēlo savu mācību kā

«īstu» un «vismodernāko» M. (Ķar-

naps, Bašlārs, Sartrs). Notušēdami

daudzos gadījumos M. un ideālisma

pretstatu, buržuāziskie filozofi izmanto

ne tikai pozitīvismu un neoreālismu,
bet arī tādas amorfas un divdomīgas
konstrukcijas kā mūsd. amerikāņu na-

turālisms. No otras puses, zinātnieku

vidū pagātnē bija ne mazums tādu,
kuri, deklaratīvi atzīdami ideālismu

vai pozitīvistiski vairīdamies no «kat-

ras filozofijas», speciālos zinātniskos

pētījumos taktiski nostājās M. pozī-

cijā (piem., Hekeļa un Bolcmaņa dab-

zinātniskais M.). Mūsd. progresīva-
jiem zinātniekiem raksturīga evolūcija
no dabzinātniskā M. uz apzinātu M.,
gala iznākumā uz dialektisko M.

(Lanževēns, Zolio-Kirī, Kotarbiņskis,
Sellarss, Lamonts v. c). Viena no

dialektiskā M. attīstības īpatnībām ir

tā, ka tas kļūst bagātāks ar jaunām
idejām. Zinātnes attīstība mūsdienās

prasa, lai dabaszinātnieki kļūtu par
apzinīgiem dialektiskā materiālisma

piekritējiem. Reizē ar to sabiedriski

vēsturiskās prakses un zinātnes attīs-

tība izraisa nepieciešamību pastāvīgi
attīstīt un konkretizēt pašu M. filozo-

fiju. To iespējams panākt pastāvīgā
cīņā pret jaunākajiem ideālistiskās

filozofijas paveidiem.
«Materiālisms un empiriokriticisms.

Kritiskas piezīmes par kādu reakcio-

nāru filozofiju» — Ļeņina galv. darbs

filozofijā; sarakstīts 1908. g., iznācis

1909. g. maijā. Grāmata sarakstīta

reakcijas apstākļos, ko izraisīja

-1905.—07. g. Krievijas pirmās revolū-

cijas sakāve. Tolaik dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma aizstāvēšana

no revizionisma uzbrukumiem un re-

vizionistu pastiprināti kultivētās reak-

cionārās empirlokriticisma filozofijas
sagrāve bija aktuāls politisks un teo-

rētisks marksistu uzdevums. Grāmatā

«M. v. c.» dziļi kritizēta empiriokriti-
cisma subjektīvi ideālistiskā filozofija,
parādīts visos filozofijas jautāju-
mos tās pilnīgais pretstats dialektis-

kajam un vēsturiskajam materiālis-

mam. Ļeņins parāda, ka kr. mahisti,
kas grib «papildināt un attīstīt» mar-

ksismu ar mahismu, patiesībā tikai

atkārto subjektīvā Ideālisma un ag-
nosticisma reakcionārās idejas. Visas

cilvēces pieredze, dabas zinātņu atzi-

numi pilnīgi atspēko visas «jaunāko»
ideālistu konstrukcijas. Ļeņins kritizē

Maha, Avenāriusa (Principiālā koordi-

nācija), Pirsona, Pecolda v. c. ideā-

listiskās teorijas, kā arī kr. mahistus

Bazarovu, Bogdanovu (Empiriomo-
nisms), Juškeviču (Empiriosimbolisms)
v. c. Grāmatā parādīti empiriokriti-
cisma idejiskie avoti un tā vieta bur-

žuāziskās filozofijas attīstībā: iesā-

kuši ar Ķantu, mahisti gāja pie Jūma

un Bērkltja, kuru uzskatiem pāri viņi
netiek. Mahisma idejiskajai pozīcijai
ļoti raksturīga ir tuvība visreakcionā-

rākajiem buržuāziskās domas virzie-

niem, tādiem kā, piem., Imanentā skola

filozofijā. Tālāk, Ļeņins pirmais mar-

ksistiskajā filozofijā atklāja empirio-
kriticisma un dabas zinātņu patiesās

savstarpējās attiecības. Pretendējot uz

mūsd. dabzinātniskās filozofijas lomu,
empiriokriticisms patiesībā negatīvi
ietekmēja zinātnes attīstību, izmanto-

dams un pastiprinādams vairāku

fiziķu ideālistiskās svārstības, ko bija
izraisījusi fizikas krīze 19. un 20. gs.

mijā. Ļoti liela nozīme ir tam, ka

Ļeņins dziļi atklājis mahisma filozo-

fijas sociālās saknes un šķirisko lomu.

Konsekventi un neatlaidīgi realizējot
partejiskuma līniju filozofijā, viņš pa-
rādīja, ka mahistu, tāpat kā vispār
visa pozitīvisma virziena «stulbā pre-
tenzija» pacelties pāri materiālismam
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un ideālismam ir nepamatota un ka

empiriokriticisms kalpo reakcijas spē-
kiem un reliģijai, ir naidīgs zinātnei

un progresam. Ļeņina grāmatas sa-

turs neaprobežojas ar pilnīgu un vis-

pusīgu mahisma un tā kr. piekritēju
un domubiedru kritiku. Ļeņins šai

savā grāmatā pamatojis un attīstījis
tālāk dialektiskā un vēsturiskā mate-

riālisma svarīgākās tēzes. Viņš vispu-

sīgi izanalizējis filozofijas pamatjau-

tājumu, marksistiskās filozofijas
svarīgākās kategorijas (Matērija, Piere-

dze, Laiks un telpa, Cēlonība, Brīvība

un nepieciešamība v. c), radoši at-

tīstījis marksistisko izziņas teoriju (it

sevišķi jautājumus par atspoguļoša-
nas teoriju, par prakses lomu izziņā,

par sajūtu vietu un lomu izziņā, par

objektīvo patiesību, par attiecību starp
absolūto un relatīvo patiesību) un

vēsturiskā materiālisma pamatjautāju-
mus. Sevišķi svarīga nozīme ir tam,
ka Ļeņins vispārinājis dabas zinātņu

jaunākās atziņas. Izcilie atklājumi
fizikā 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā iezīmēja sākušos revolūciju da-

bas zinātnēs, taču tie radīja dabas

zinātņu attīstībā dziļu krīzi, kas cieši

saistīta ar fizikālo Ideālismu. Atklājis
«fizikālā» ideālisma šķiriskās un gno-

zeoloģiskās saknes, Ļeņins parādīja,
ka jaunākie atklājumi fizikā ne tikai

neatspēko materiālismu, bet, gluži ot-

rādi, lieku reizi apstiprina dialektisko

materiālismu. Lielo zinātnes iekaro-

jumu dialektiski materiālistiskais vis-

pārinājums, ko izdarīja Ļeņins, iezī-

mēja ceļu, kā izkļūt no dabas zinātņu

krīzes, pārliecinoši pierādīja, ka vie-

nīgā dabas zinātņu metode ir mate-

riālistiskās dialektikas metode. Ļeņina

grāmatas «M. un c.» nozīme ir tā, ka

šajā grāmatā materiālisms ieguvis

jaunu formu, kas atbilst jaunajam zi-

nātnes attīstības līmenim. Ļeņina grā-
mata «M. v. c.» arī mūsu dienās ir

idejisks ierocis cīņā pret buržuāzisko

filozofiju un revizionismu, tā palīdz
filozofiski vispārināt dabas zinātņu ta-

gadējos sasniegumus. Šis Ļeņina
darbs ir paraugs, kā radoši attīstīt

marksistisko filozofiju, kā ievērot ko-

munistisko idejiskumu teorijas jautā-

jumos.
Matērija (lat. materia) — filozofi-

jas kategorija, kas apzīmē objektīvu

realitāti, kura pastāv neatkarīgi no

apziņas un tiek atspoguļota tajā
(Ļeņins, 14. sēj., 113. lpp.). M. ir

visi pastāvošie, bezgalīgi daudzie ob-

jekti, parādības un sistēmas, visu

daudzveidīgo īpašību, attiecību, mij-
iedarbību un kustības formu substrāts.

M. pastāv ne citādi kā tikai struktu-

rālās organizācijas neskaitāmās kon-

krētās formās, no kurām katrai ir

daudzveidīgas īpašības un mijiedar-

bības, komplicēta struktūra, un katra

ir zināmas vispārīgākas sistēmas ele-

ments. Tāpēc būtu nepareizi meklēt

«matēriju kā tādu», nemainīgu sākot-

nēju substanci ārpus M. konkrētajām
formām. M. iekšējā būtība izpaužas
tās daudzveidīgajās īpašībās un mij-
iedarbībās, kuru izzināšana nozīmē pa-
šas M. izzināšanu. Jo komplicētāka
ir M., jo daudzveidīgāki un diferen-

cētāki ir tās savstarpējie sakari un

īpašības. Augstākajā komplicētības

līmenī, kuram atbilst saprātīgu būtņu

parādīšanās, dažas M. īpašības, piem.,

apziņa, šķiet tik neparastas, tik atšķi-

rīgas no M., ka pirmajā acumirklī

liekas, it kā tās nemaz nebūtu saistī-

tas ar M. Šāda priekšstata absolutizā-

cija, nespēja saskatīt apziņas sakaru

ar M. arvien bijusi dažādu ideālis-

tisku un duālistisku mācību rašanās

cēlonis. No dialektiskā materiālisma

viedokļa M. un apziņas pretstatījums
ir relatīvs un nosacīts. Tas attaisno-

jams, tikai izvirzot un atrisinot filo-
zofijas pamatjautājumu, bet ārpus tā

robežām zaudē savu absolūto nozīmi,

tāpēc ka apziņa, sabiedriskās idejas
utt. var būt attiecībā pret kādiem ma-

teriāliem procesiem kaut kas tāds, kas

šos procesus noteic un šajā ziņā ir

primārs. Sab-bas aktīvas pārveidojo-
šas darbības rezultātā noteikta mate-

riālo objektu grupa mums apkārt eso-

šajā pasaulē — ražošanas rīki, ēkas,

ķīmiskās sintēzes produkti, patēriņa
priekšmeti v. tml. — pēc savas iz-

celšanās un pēc formas, kādā organi-
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zēta matērija, no kuras tie sastāv,
zināmā mērā ir atkarīgi no cilvēka

apziņas, ciktāl tajos iemiesota cilvēka

iecere. Zinātnei un tehnikai attīstoties,
arvien lielāks kļūs to materiālo ob-

jektu skaits, kuru īpašības, organizā-

cijas forma un pat izcelšanās būs

atkarīga no cilvēku apzinīgās pārveido-

jošās darbības, kurā viņi turklāt iz-

mantos dabas materiālus. Ļeņins šajā
nozīmē atzīmēja, ka «cilvēka apziņa

ne tikai atspoguļo objektīvo pasauli,
bet arī rada to» (38. sēj., 191. lpp.).
Filozofisko uzskatu par matēriju kā

objektīvu realitāti konkretizē un pa-

pildina dabzinātniskie uzskati par M.

uzbūvi un īpašībām. Taču būtu nepa-
reizi identificēt M. kā filozofijas ka-

tegoriju ar uzskatiem par matērijas
uzbūvi, jo tie mainās atkarībā no jau-
niem zinātnes atklājumiem, turpretī M.

filozofiskā definīcija paliek neskarta.

Gluži tāpat nepareizi būtu identificēt

M. kā filozofisku kategoriju ar kaut

kādu konkrētu tās veidu, piem., ar

vielu, lauku vai ar kādu tās īpašību,

piem., ar masu, enerģiju utt. M. dia-

lektiski materiālistiskā izpratne atšķi-

ras no metafiziskās izpratnes ar to,
ka M. tiek aplūkota ne tikai kā ob-

jektīvi, neatkarīgi no cilvēka apziņas
pastāvoša, bet arī kā nešķirami sais-

tīta ar kustību, telpu un laiku, spējīga

pašattīstīties, bezgalīga kvantitatīvā

un kvalitatīvā ziņā (Matērijas kustī-

bas formas).
Matērijas kustības formas — mate-

riālo objektu galv. kustības un mij-
iedarbības tipi. Zinātniski klasificējot
M. k. f., jāņem vērā 1) materiālo ob-

jektu — kustības nesēju specifika;

2) zināmai kustības formai kopīgi pie-
mītošie likumi; 3) likumsakarības, kas

noteic matērijas vēsturisko attīstību

un kustību no visvienkāršākajām līdz

viskomplicētākajām formām. Saskaņā
ar šīm prasībām un mūsd. zinātnes

atziņām izdalāmas trīs M. k. f. pa-
matgrupas: 1) neorganiskajā dabā;

2) dzīvajā dabā; 3) sab-bā. Katrā no

šīm grupām ir ļoti daudzas M. k. f.

sakarā ar to, ka matērija ir neizsme-

ļama. Pie M. k. f. neorganiskajā dabā

pieder: pārvietošanās telpā; «elemen-

tāro» daļiņu un lauku kustība — elek-

tromagnētiskās, gravitācijas un kodol-

procesu parādībās notiekošās mijiedar-

bības, «elementāro» daļiņu pārvēršanās

procesi v. c; atomu un molekulu

kustība un pārvēršanās, kas ietver

sevī ķīmisko M. k. f.; pārmaiņas
makroskopisko ķermeņu struktūrā —

siltuma procesi, agregātstāvokļu pār-
maiņa, skaņas svārstības v. c; pār-
maiņas dažādu pakāpju kosmiskajās
sistēmās — planētās, zvaigznēs, ga-
laktikās v. c. M. k. f. dzīvajā dabā ir

daudzveidīgie dzīvības izpaudumi:
vielu maiņa, funkcionālie sakari orga-
nismos, ārējo apstākļu atspoguļošanas
procesi, attiecības sugās un starp su-

gām, visas biosfēras un Zemes ne-

organiskās dabas savstarpējā iedar-

bība. Dzīvajā dabā pastāv veselas

sistēmas ar dažādu komplicētības pa-
kāpi: vīrusi un baktērijas, vienšūnas

organismi, daudzšūnu organismi, da-

žādas augu un dzīvnieku sugas un,

beidzot, visa biosfēra. Kopējo dzīvī-

bas izpausmju ietvaros katrai šādai

grupai piemīt specifiskas M. k. f., kuru

likumus noteic sistēmu struktūra un

funkcionēšana. Sabiedriskajā sfērā M.

k. f. ietver sevī daudzveidīgas cilvēku

darbības izpausmes: no materiālā ra-

žošanas veida līdz cilvēku apziņai,
kas rodas kā matērijas īpašība uz

specifiski sabiedrisku dzīves nosacī-

jumu, pirmām kārtām cilvēku ražoša-

nas darbības pamata. Augstākās M.

k. f. vēsturiski rodas uz relatīvi ze-

māko formu pamata un ietver tās pār-
veidotas atbilstoši komplicētākās sis-

tēmas struktūrai un attīstības liku-

miem. Tās ir vienotas un savstarpēji
ietekmē cita citu. Taču augstākās
M. k. f. kvalitatīvi atšķiras no zemā-

kajām un nav reducējamas uz tām.

M. k. f. savstarpējās attiecības atklā-

šanai ir milzīga nozīme dabas attīs-

tības izprašanā, komplicētu parādību
būtības izzināšanā un to praktiskā
vadīšanā.

Matriarhāts (lat. mater — māte, gr.

archē — vara) — pirmatnējās kopie-

nas iekārtas ģints organizācijas for-
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ma, ko raksturo sievietes vadošā loma

sabiedriskajā ražošanā (bērnu audzi-

nāšana, sabiedriskās saimniecības va-

dīšana, pavarda uzturēšana v. c. vitāli

svarīgas funkcijas) un ģints kopienas

sociālajā dzīvē (tās pārvaldīšana, tās

locekļu attiecību regulēšana, reliģisku
rituālu rīkošana utt.). Ģimenes attie-

cību sfērā M-u raksturo matrilokali-

tāte (vīriešu atnākšana ģints kopienas

ģimenēs) un matrilinearitāte (radnie-
cības noteikšana pēc mātes). Mūsd.

zinātne noskaidrojusi, ka M. nav pa-

stāvējis visu tautu vēsturē. Pēc dau-

dzu zinātnieku ieskata, tā nav īpaša

stadija pirmatnējās kopienas iekārtas

attīstībā.

Mečņikovs Iļja (1845—1916) — kr.

biologs un mediķis, sabiedrisks dar-

binieks un domātājs. No 1888. g. dzī-

voja ārzemēs. Aizstāvēja materiālis-

tisko virzienu bioloģijā; bija stingrs
darvinisma piekritējs un propagandē-
tājs; kritizēja Darvina maltusiskās

kļūdas. M. pētījumus zooloģijā, em-

brioloģijā, mikrobioloģijā, patoloģijā
un antropoloģijā raksturo stihiski dia-

lektiskās domāšanas iezīmes; šie pē-

tījumi attīstīja darvinismu daudzos

virzienos un palīdzēja atsegt dzīvās

dabas dialektiku. M. pētījumi evolu-

cionārajā embrioloģijā palīdzējuši no-

skaidrot dažādu dzīvnieku grupu

dīgļa attīstības vispārīgās likumsaka-

rības, pierādīt to ģenētisko radniecību

un organiskās pasaules izcelšanās vie-

notību. Ar saviem darbiem M. lika

pamatus evolucionārajai patoloģijai
un imunoloģijai pretstatā tolaik val-

došajām Konheima un Virhova meta-

fiziskajām koncepcijām. M. ideja par
mikrobu antagonisma izmantošanu

tika vēlāk realizēta antibiotiku medi-

cīnā. Materiālistiskus uzskatus par
dabu M. savienoja ar ideālistisku vēs-

tures izpratni. Cīņā pret sociālo Jau-

numu viņš visas cerības lika uz zināt-

nes progresu, kuru uzskatīja par sab-

bas attīstības noteicošo spēku un

līdzekli visu sociālo problēmu atrisi-

nāšanai. Galv. darbi, kuros atklājās
M. pasaules uzskats: «Etīdes par cil-

vēka dabu» (1903), «Optimisma etī-

des» (1907), «Četrdesmit gadi racio-

nāla pasaules uzskata meklējumos»
(1913).

Mečņikovs Ļevs (1838—88) — kr.

sociologs, ģeogrāfs un publicists,
I. Mečņlkova brālis. Piedalījās Itālijas
nacionālās atbrīvošanās cīņā kā Ga-

ribaldi «Tūkstoša» volontieris. Darbo-

jās Hercena avīzē «Kolokol» un Čer-

niševska žurnālā «Sovremeņņik».
1883.—88. g. vadīja salīdzināmās ģeo-
grāfijas un statistikas katedru Neiša-

teles akadēmijā (Šveicē). M. bija iece-

rējis socioloģisku darbu, kas veltīts

visas civilizācijas vēsturei, taču pa-
spēja uzrakstīt tam vienīgi ievadu.

1889. g. to izdeva ar nosaukumu «Ci-

vilizācija un lielās vēsturiskās upes».

M. bija ģeogrāfiskā determinisma pie-
kritējs. Sab-bas attīstību nosakot

fiziski ģeogrāfiskā vide un vispirms
visa hidrosfēra. Upju, jūru un okeānu

satiksmes ceļi atbilstoši izveidojuši
seno, viduslaiku un jauno laiku civi-

lizāciju. Nostādamies pret sociologiem,
kuri bioloģijas likumus attiecināja uz

sab-bu, M. saskatīja sab-bas specifiku
cilvēku brīvās kooperācijas faktā. Viņš
gan te nebija konsekvents, jo arī dzīv-

nieku valstī saskatīja sociālā sakara

(kooperācijas) elementus. Sociālā pro-

gresa kritērijs, pēc M. uzskata, ir soli-

daritātes un brīvības pieaugums sab-

bā, kas attīstās no apspiestības uz

anarhiju (M. uzskatus ietekmēja Ba-

kuņins). M. bija carisma pretinieks.

PJehanovs viņu nosauca par tās

60. gadu paaudzes lielisku pārstāvi,
«kurai daudz pateicības parādā mūsu

sabiedriskā dzīve, mūsu zinātne un

literatūra».

Megaras skola — filozofijas virziens

senajā Grieķijā 4. gs. p. m. ē.; to

nodibināja Sokrāta draugs un skol-

nieks Elkllds no Megaras (ap 450—

380 p. m. ē.). Pēc Sokrāta nāves me-

garieši mēģināja sintezēt Parmenlda

mācību par mūžīgo un nemainīgo vie-

noto (esamību) ar Sokrāta ētikas un

teoloģijas augstāko jēdzienu — labā

jēdzienu. Eiklīds apgalvoja, ka pa-
stāv tikai vienotais labais, kas, bū-

dams nemainīgs un identisks pats ar
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sevi, pazīstams arī kā patiesība, prāts,
dievs v. tml. Vienīgais un vienotais

tikums, kura paveidi ir citi tikumi, ir

labā izzināšana. Lietu daudzums un

daudzveidība stāv pretim vienotajam
labajam un tāpēc ir ne-esošais, ne-

reālais. Turpinādami Elejas Zenona

un sofistu tradīcijas, M. s. pārstāvji
kā filozofēšanas galv. metodi plaši
lietoja dialektiku un eristiku. Vēlā pe-
rioda megarieši (Stilpons v. c.) savu

ētisko uzskatu ziņā bija loti tuvu

kinikiem. Stilpona skolnieks Zenons —

stoiķis no M. s. un kiniķu skolas

izveidoja stoiķu skolu.

Mehānicisms — pasaules uzskats,
kas izskaidro dabas un sab-bas attīs-

tību ar matērijas kustības mehāniskās

formas likumiem. Vēsturiski M. ra-

šanās un izplatīšanās bija saistīta ar

17.—18. gs. klasiskās mehānikas sa-

sniegumiem (Galilejs, Ņūtons v. c).
Klasiskā mehānika izstrādāja specifis-
kus priekšstatus par matēriju, kustību,

telpu un laiku, cēlonību (t. s. Laplasa

determinisms) v. tml. Šiem uzskatiem,

tāpat kā M. visumā, kaut gan tos

ierobežoja 17.—18. gs. dabas zinātņu

līmenis, bija pozitīva loma zinātnes

un filozofijas attīstībā. Tie deva dau-

dzu dabas parādību dabzinātnisku iz-

skaidrojumu, atbrīvojot tās no mitolo-

ģiskiem un reliģiski sholastiskiem

interpretējumiem. Absolutizējot mehāni-

kas likumus, tika radīta mehānistiska

pasaules aina, kurā viss Visums (no
atomiem līdz planētām) parādās kā

noslēgta mehāniska sistēma, kas sa-

stāv no nemainīgiem elementiem, kuru

kustību noteic klasiskās mehānikas

likumi, šim zinātnes attīstības līme-

nim atbilda metafiziskais domāšanas

veids (Metafizika). Tomēr turpmākais
zinātnes progress parādīja M. ierobe-

žotību. Mēģinājumi izskaidrot no me-

hānikas viedokļa elektromagnētiskās,
ķīmiskās, bioloģiskās un jo vairāk so-

ciālās parādības nenovēršami beidzās

bez sekmēm. 19.—20. gs. dabas zi-

nātņu sasniegumi sagrāva mehānis-

tisko pasaules ainu un kategoriski iz-

virzīja nepieciešamību dot jaunu, dia-

lektiski materiālistisku izskaidrojumu

dabā un sab-bā notiekošajiem proce-

siem, šajos apstākļos atgriešanās pie
M. jebkurā tā formā kļūst par šķērsli
zinātniskās izziņas progresīvās attīs-

tības ceļā. Ar terminu «M.» šā vārda

plašā nozīmē apzīmē arī matērijas
kustības augstākas formas abstraktu

identificēšanu ar zemāku formu (piem.,
sociālās — ar bioloģisko, bioloģis-
kās — ar fizikālo vai ķīmisko v. tml.).

Meijo Eltons (1880—1949) — amer.

sociologs, viens no amer. industriālās

socioloģijas un cilvēcisko attiecību teo-

rijas dibinātājiem. Pēc M. ieskata, at-

tiecībām starp sociālām grupām, piem.,

starp uzņēmējiem un strādniekiem, ir

emocionāli psiholoģisks raksturs un

tāpēc nav nekādu objektīvu šķiru pret-
runu. Viņš uzskatīja, ka strādnieki

kapitālistiskajos uzņēmumos ieintere-

sēti nevis savas materiālās labklājības
celšanā un darba apstākļu uzlabošanā,
bet labu personisku attiecību nodibi-

nāšanā ar priekšniecību. Socioloģijai,
pēc M. ieskata, praktiski jāveicina
«miera» nodibināšana rūpniecībā un

jāizstrādā rekomendācijas, kā ietekmēt

darbaļaužu apziņu, psiholoģiju un mo-

rāli tā, lai viņus samierinātu ar kapi-
tālistisko ekspluatāciju. Darbi: «Indus-

triālās civilizācijas sociālās problē-

mas» (1945), «Industriālās civilizācijas
politiskās problēmas» (1947) v. c.

Meli — izteikums, kas sagroza lietu

patieso stāvokli. Gnozeoloģiski M-us

definēja jau Aristotelis, uzskatīdams

par M. to, kas ir pretrunā ar īste-

nību: ja spriedums savieno to, kas

īstenībā ir šķirts, vai arī šķir to, kas

īstenībā savienots, tad tas ir melīgs.
No M. jāatšķir bezjēdzība jeb ab-

surds. No psiholoģiskā un ētiskā vie-

dokļa jāšķiro apzināti un netīši M.

(sk. arī Maldīšanās).
Meljē Zans (1664—1729) — mate-

riālistisks filozofs, revolucionārā vir-

ziena pamatlicējs franču utopiskajā
sociālismā. M. uzrakstītais šampaņas
lauku mācītāja «Testaments» ir pir-
mais paraugs mācībai par sab-bu un

tās likteņiem. Atmaskodams reliģiju
un baznīcu, M. nonāca pie konsekven-

tiem materiālistiskiem un ateistiskiem
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secinājumiem; viņš kritizē sociālas ne-

taisnības un aicina uzcelt sab-bu, ku-

ras pamatā ir kolektīvais īpašums. M.

grib, lai viņu dzirdētu «pilsētu un

lauku iedzīvotāji». Pēc M. domām,

darbajaužu apvienošanās un sacelša-

nās pret apspiedējiem ir pašas tautas

uzdevums un pamatnosacījums pār-
ejai uz jaunu sab-bu, kurā nebūs ba-

gāto un nabago, apspiedēju un ap-

spiesto, dīkdieņu un pārmērīgā darba

nomocītu cilvēku. «Testaments» visā

pilnībā tika publicēts tikai 1864. g.
Taču 18. gs. Francijā izplatījās šā

darba noraksti rokrakstā. M. darbu

lasīja un viņa idejas propagandēja
visdažādākie fr. sabiedriskās domas

pārstāvji, sākot ar 18. gs. pirmās pu-
ses deistiem un Voltēru un beidzot

ar materiālistiem apgaismotājiem un

babefistu Marešalu. Katrs atrada M.

mācībā to, kas atbilda viņa domām

un šķiriskajām interesēm. M. pasau-

les uzskats ir viens no 18. gs. fr.

materiālisma un sociālisma idejiska-
jiem avotiem.

«Melnā kaste» — pētījamais objekts,
kura iekšējā struktūra nav zināma,
bet par kura funkcijām var spriest

pēc tā reakcijas uz ārējām iedarbī-

bām. «M. k.» funkciju pilnīgu aprak-
stu sauc par tās kanonisku priekš-
statu. «M. k.», ko raksturo vienādi

kanoniski priekšstati, tiek atzītas par
ekvivalentām. Atšķirībā no «M. k.»

«baltā kaste» ir objekts, kura iekšējā
struktūra mums pilnīgi zināma, piem.,
kaut kāda mūsu radīta tehniska ierīce

(Kibernētika).
Men-czi (ap 372—289 p. m. ē.) —

ievērojams Konfūcija sekotājs (Kon-
fuciānisms). Viņa uzskati izklāstīti

grāmatā «Men-czi». Pēc saviem filo-

zofiskajiem uzskatiem M.-c. bija ideā-

lisma aizstāvis. Par izziņas procesa

pamatu viņš uzskatīja nevis juteklisku

uztveri un sajūtas, bet gan prāta lie-

cības. M.-c. apgalvoja, ka morāle un

ētika rodoties no cilvēka dabiskajām

īpašībām; cilvēkam iedzimtas pozitīvas

īpašības. Ētikas un morāles normas,

kas piemīt cilvēka dabai, esot «de-

besu» — augstāka mērķtiecīga spēka

dotas. Viņš atzina, ka pastāv arī

«iedzimtas spējas» un «iedzimtas zi-

nāšanas». M.-c. sociāli politiskajos uz-

skatos bija atsevišķas progresīvas at-

ziņas, viņš uzsvēra domu, ka tautai
ir galv. loma un ka valdniekam, ko

tautai tiesības atcelt, ja tas neatbilst

tautas prasībām, ir pakārtota loma.

M.-c. aicināja apvienot visu Ķīnu.

Viņa mācība dziļi ietekmēja feodālās

Ķīnas ideoloģiju.
Mendeļejevs Dmitrijs (1834—-

-1907) — kr. zinātnieks, ķīmiķis, aktīvi

cīnījās par zinātnes saitēm ar ražo-
šanu, daudz darīja rūpniecības attīs-

tības labā Krievijā. M. filozofiskie uz-

skati ir materiālisms, kas apvienots ar

stihisko dialektiku. Viņš cīnījās pret
spiritismu un enerģētismu. M. galve-
nais varoņdarbs zinātnē bija ķīmisko
elementu periodiskā likuma atklāšana

(1869) un uz šā pamata ķīmisko ele-

mentu periodiskās sistēmas izveido-

šana. Ar šo atklājumu M. deva lielu

ieguldījumu ķīmiskā atomisma attīs-

tībā un faktiski attiecināja uz ķīmis-

kajiem elementiem dialektikas pamat-
likumus, arī likumu par kvantitātes

pāreju kvalitātē. Mūsd. formulējumā
M. likums skan: elementu īpašības ir

periodiski atkarīgas no atoma kārtas

numura jeb no atoma kodola lādiņa.
Atoma masa ir cieši saistīta ar kodola

lādiņu, tāpēc M. arī varēja atklāt savu

likumu, lietojot atomsvarus. M. sis-

tēma atspoguļo ne tikai ķīmisko ele-

mentu sakarus, bet arī to reālās pār-
vērtības. Periodiskais likums ir ne-

organiskās vielas attīstības likums un

pamato dialektiski materiālistisko uz-

skatu par dabu. Galv. M. darbi —

«Ķīmijas pamati» (1869—71) un «Pe-

riodiskais likums».

Mērings Francis (1846—1919) —

Vācijas strādnieku kustības un vācu

s.-d. partijas kreisā spārna darbinieks,
viens no Vācijas Komunistiskās par-

tijas dibinātājiem (1918. g. beigās),
vēsturnieks, filozofs, literatūras zināt-

nieks un publicists. M. uzskati veido-

jās vācu klasiskās filozofijas ietekmē;

viņu ietekmēja arī dažas Lasala ide-

jas. 80. gadu beigās šķiru cīņa un
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Marksa un Engelsa darbu studēšana

noveda M. proletariāta pozīcijās. Pēc

Ļeņina vārdiem, M. ne vien gribēja,
bet arī prata būt marksists. Aktīvi

cīnījās pret revizionistiski reformis-

tiskajiem marksisma kritiķiem (Bern-

šteinu, P. Kamfmeijeru v. c). Viņa

cīņai pret buržuāzisko socioloģiju
(I. Brentano, P. Bārtu utt.) un pret
neokantismu (Ētiskais sociālisms)
bija liela nozīme marksisma filozofi-

jas aizstāvēšanā pret kapitāla ideo-

logu uzbrukumiem («Vēsturiskais ma-

teriālisms», 1893; «Kants un sociā-

lisms», 1900; «Kants, Dīcgens, Mahs

un vēsturiskais materiālisms», 1910;
un daudzi c). M. parādīja, cik reak-

cionāras būtībā ir Sopenhauera, Nīčes

un E. Hartmaņa iracionālistiskās kon-

cepcijas, kas bija modē 19. un 20. gs.
mijā. M. darbi vēsturē (piem., «Vā-

cijas sociāldemokrātijas vēsture»,
4 sēj., 1897—98; «Kārlis Markss.

Viņa dzīves stāsts», 1918), kaut arī

tur ir dažas nepareizas tēzes, ir zi-

nātniski ļoti vērtīgi. «Leģendu par

Lesingu» (1892) Engelss nosauca par
labāko darbu, kur izklāstīta Prūsijas
valsts ģenēze. M. izdeva pirmos Mar-

ksa un Engelsa darbus. M. literatūr-

zinātniskajos darbos («Izlūkgājiens
estētikā», 1898—99; «Sillers», 1905,

v. c.) kritizēta Kanta estētika, teorija
«māksla mākslai», naturālisms. M. uz-

skatos bija arī kļūdas, galv. no tām —

viņš nepietiekami novērtēja marksis-

tisko partiju kā masu politisko vadī-

tāju un audzinātāju, nesaprata, cik

svarīgi ir principiāli pārtraukt sakarus

ar oportūnistiem. Filozofijā viņam
bija nepareiza doma, ka dabas iz-

zināšanai pietiek ar mehānistiskā ma-

teriālisma viedokli, kā arī dažas citas

nepareizas tēzes. 1917. g. Oktobra re-

volūcijas ietekmē —■ šo revolūciju M.

apsveica — viņš daudzas savas kļū-
das pārvarēja.

Mērīšana — izziņas process, kurā

ietverts materiālu objektu raksturo-

jums (svars, garums, koordinātes, āt-

rums v. c.) ar attiecīgu mērīšanas

aparātu palīdzību. Gala iznākumā M.

ir mērījamā lieluma salīdzināšana ar

kādu citu lielumu, kas ir viendabīgs
ar mērījamo un pieņemts par etalonu

(vienību). Izmantojot kādu M. vienību

sistēmu, tiek kvantitatīvi izteiktas ķer-

meņu īpašības, un tas ir svarīgs iz-

ziņas elements. M. cej mūsu zināšanu

precizitātes pakāpi. Nepareizi izskaid-

rodami M. pieaugušo lomu mikropa-
rādību pētīšanā, pozitīvisti saprot to

kā procesu, kurā «subjekts sagatavo

objektu» («aparātu ideālisms») vai

reducē fizikālu jēdzienu saturu uz at-

sevišķām M. operācijām (Operacionā-
lisms).

Mērķis —
tā rezultāta priekšstatī-

šana apziņā, uz kura sasniegšanu vēr-

sta darbība. Kā tiešs motīvs M. virza

un regulē darbību, saistās ar praksi
kā iekšējs likums, kuram cilvēks pa-

kļauj savu gribu. M-im, kurā izpaužas
cilvēka apziņas aktīvā puse, jābūt sa-

skaņā ar objektīvajiem likumiem, ar

apkārtējās pasaules un paša subjekta
reālajām iespējām. Cilvēku mērķtie-
cīgā darbībā izpaužas brīvības un ne-

pieciešamības savstarpējā dialektiskā

attiecība. M. var kļūt par spēku, kas

pārveido īstenību, tikai mijiedarbībā

ar noteiktiem līdzekļiem, kuri nepie-
ciešami tā praktiskajai realizācijai.
Atšķir tālus, tuvus un tiešus, vispā-
rīgus un atsevišķus mērķus, starp-

mērķus un galamērķus. Ar terminu

«M.» zinātnē (bioloģijā, kibernētikā)
nosacīti apzīmē arī vispār sistēmas

stāvokli, ko panāk ar atgriezeniskās
saites palīdzību (Mērķtiecība).

Mērķtiecība — procesu un parādību

īpašība sasniegt noteiktu rezultātu,

mērķi vārda plašā vai konvencionālā

nozīmē. M. ir cēloņu un seku attiecību

specifiska izpausme organiskajā pa-

saulē, sabiedriskajās sistēmās, cilvēka

rīcībā. M. izpaužas dažādās sfērās

dažādi: organiskajā dabā — kā or-

ganismu pielāgošanās un regulācijas,
kā attīstības procesu virziens; sabied-

riskajā dzīvē —
kā novecojušās so-

ciālās iekārtas atmiršana un jaunas,

sab-bas tālākai attīstībai labvēlīgas
iekārtas rašanās, kā cilvēku darbība,

kas vērsta uz noteiktu mērķu sasnieg-

šanu utt. Organiskās M. faktus, ko
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izmantoja teleoloģija, zinātniski iz-

skaidroja Darvina dabiskās izlases

teorija, sabiedriskās dzīves formu

M-u — Marksa ekonomiskā teorija un

vēsturiskais materiālisms. Kibernētika

saprot ar M. tās vispārīgajā veidā

negatīvās atgriezeniskās saites dar-

bību, kad informācija par starpību
starp prasīto un faktisko stāvokli pār-
vēršas par cēloni tam, ka sistēma

arvien vairāk tuvojas prasītajam stā-

voklim. M. augstāka forma ir cilvēka

darbības M., jo vienīgi te cēloņu un

seku sakarā kā tā svarīgākais posms

ir ietverts apzināts mērķis. Visa cil-

vēka darbība, kas atbilst zināmam

mērķim, ir «mērķtiecīga» šā vārda

plašā nozīmē. Šaurākā nozīmē «mērķ-
tiecīga» ir vienīgi tā darbība, kura

atbilst ne tikai zināma momenta ap-
stākļiem, bet arī vispārīgajam attīs-

tības virzienam un kuras pamatā ir

attīstības objektīvo likumu un vaja-
dzību izpratne.

Merlo-Ponti Moriss (1908—61) —

fr. eksistencialists un fenomenologs
(Eksistenciālisms, Fenomenoloģija).
Galv. darbi: «Izturēšanās struktūra»

(1942), «Percepcijas fenomenoloģija»
(1945), «Dialektikas piedzīvojumi»

(1955). Aizstāvēdams ideju, ka starp

subjektu un objektu pastāv ciešs sa-

kars (pasaule ir subjekta projekcija,
subjekts objektivizē pasauli un cil-

vēku, piedēvē tiem pastāvēšanu sevī),
M.-P. mēģina nospraust «trešo līniju»
filozofijā. Patiesībā tiešo uztveres datu

pasludināšana par patieso realitāti ir

subjektīvais ideālisms. Bez tam M.-P.

filozofija ir eklektiska, viņš mēģina
panākt eksistenciālisma un marksisma

sintēzi.

Mērs — filozofijas kategorija, kas

izteic kāda priekšmeta vai parādības
kvalitātes un kvantitātes organisko

vienību. Katram kvalitatīvi savdabī-

gam objektam piemīt noteikti kvanti-

tatīvi raksturojumi. Šie raksturojumi
ir mainīgi un kustīgi. Tomēr pats to

mainīgums ir nepieciešami ierobežots

zināmos ietvaros, un ārpus šiem ietva-

riem kvantitatīvās pārmaiņas izraisa

kvalitatīvas pārmaiņas (likums par

kvantitatīvu pārmaiņu pāreju kvalita-

tīvās pārmaiņās). Šie ietvari ir M.

Savukārt zināma objekta kvalitātes

pārmaiņa izraisa tā kvantitatīvo rak-

sturojumu un M. pārmaiņu. Kvantitā-
tes un kvalitātes sakaru un vienību
nosaka šā objekta daba. Ja aplūko
objekta attīstību, tad punkti, kuros

viena kvalitatīvi atšķirīga šā procesa

pakāpe pāriet citā pakāpē, parādās kā

M. pārmaiņas mezglu punkti. Šādu

mezglu sistēmu mēdz dēvēt par mēru

mezglu līniju. Filozofijas vēsturē M. ka-

tegoriju pirmoreiz izstrādāja Hēgelis.
Mertons Roberts Kings (dz. 1910) —

amer. sociologs. Savos darbos (galv.
no tiem — «Sociālā teorija un sociālā

struktūra», 1949) M. mēģina sistema-

tizēt funkcionālisma pamattēzes
(Strukturāli funkcionālā analīze).
Viņš konstatē atšķirību starp funkci-

jām (cilvēku izturēšanās un tās objek-
tīvās sekas, kas labvēlīgas sociālajam
veselumam) un disfunkcijām (visādas
novirzes no vispārpieņemtām izturēša-

nās normām un standartiem, konflikti

v. tml., kas grauj sistēmas vienību

un veselumu). Par socioloģiskās ana-

līzes svarīgu uzdevumu M. uzskata

cilvēku darbības netīšo seku noskaid-

rošanu (latentās funkcijas). Sociologs,
kas ignorē «izturēšanās novirzes» vai

novērtē tās tikai kā «nevēlamas», iz-

stumj no sava redzesloka, pēc M.

uzskata, sabiedriskās dzīves pārmai-
ņas un dinamiku. Taču, tāpat kā citi

buržuāziskie ideologi, M. pieskaita
«novirzes» pie galvenokārt tikumiski

psiholoģiska, garīgi aksioloģiska rak-

stura parādībām, atrauj tās no so-

ciāli ekonomiskajām attiecībām. M.

veltī lielu uzmanību funkcionālisma

metodoloģiskajai pusei, kritizē seklu

empīrismu socioloģijā, atzīst, ka empī-
riskie pētījumi jāsavieno ar teoriju.
Tomēr ar teoriju viņš saprot galveno-
kārt «vidējā līmeņa» teorijas, ar ku-

rām nevar izskaidrot visu sabiedrisko

attiecību sarežģīto kopumu. M. pazīs-
tams arī kā konkrētu socioloģisku pro-
blēmu risinātājs (masu komunikācijas

līdzekju pētīšana, «trotuāra interviju»
metodika utt.).
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Meta (gr. meta — pēc) — saliktu

vārdu pirmā daļa, kas nozīmē seko-

šanu pēc kaut kā, pāreju uz kaut ko

citu. Tā, piem., Aristoteļa «Metafizika»

tā nosaukta tāpēc, ka tās pamatjau-
tājumi iztirzāti traktātos, kurus Aris-

toteļa rakstu sistematizētājs Andro-

niks no Rodas (2. gs. p. m. ē.) bija
ievietojis pēc rakstiem par fiziku. Mi-

nēto partikulu izmanto, lai izveidotu

dažu mūsd. zinātnisko teoriju nosau-

kumus, piem., metateorija, metaloģika,
metaētika utt.

Metaētika — ētikas nodalījums,
kurā tiek iztirzātas morāles valodas

gnozeoloģiskās un loģiskās dabas pro-
blēmas. Terminu ieviesa ētikā loģiskie
pozitīvisti, pēc kuru ieskata M. ir spe-
cifiska filozofiska disciplīna, kas pre-

tēji normatīvajai ētikai pētī tikai mo-

rāles valodu un ir «neitrāla» pret da-

žādām tikumiskām pozīcijām. Pats

par sevi jautājums par morālo iztei-

kumu loģikas pētīšanu un par iespēju
izdalīt ētikas metodoloģiskās un loģis-
kās problēmas īpašā nodalījumā ir

pilnīgi dibināts. Taču pozitīvisti iedo-

mājas M. kā tīri formālu pētījumu
par tikumiskiem spriedumiem neatka-

rīgi no to satura. Tāds pētījums ne-

skar jautājumus par to, kas ir labais

un ļaunais, kādā veidā morāle atka-

rīga no sociāli vēsturiskajiem apstāk-

ļiem, kāda nozīme ir tikumībai cilvēka

dzīvē un darbībā. Tomēr, neatrisinot

šos jautājumus, M. nevar būt filozo-

fiska teorija un pārvēršas par modā-

lās loģikas paveidu. Tikpat nepama-

tota ir pozitīvistu pretenzija, ka viņi
esot radījuši ētiku kā nepartejisku,
«neitrālu» zinātni (Loģiskais pozitī-

visms). Ētikas socioloģiskās, vēsturis-

kās un filozofiskās problēmas ir orga-
niski saistītas ar normatīviem jautā-
jumiem, kuri tieši attiecas uz cilvēku,
kad viņš izvēlas savu tikumisko pozī-
ciju un praktisko izturēšanās virzienu.

Metafizika 1. Termins «M.» radās

1. gs. p. m. ē., un ar to apzīmēja
daļu no Aristoteļa filozofiskā manto-

juma; burtiski M. nozīmē «to, kas at-
rodas aiz fizikas». Pats Aristotelis dē-

vēja šo, pēc viņa pārliecības, vissva-

rīgāko savas filozofiskās mācības

daļu par «pirmo filozofiju», kuras uz-

devums ir pētīt šķietami augstākos,

sajūtu orgāniem nepieejamos, tikai

spekulatīvi izzināmos nemainīgos visa

pastāvošā principus, kas ir obligāti
visām zinātnēm. Šajā nozīmē terminu

«M.» lietoja filozofijā arī turpmāk.
Viduslaiku filozofijā M. kalpoja teo-

loģijai kā tās filozofiskais pamato-

jums. Apmēram kopš 16. gs. blakus

terminam «M.» lietoja tādā pašā no-

zīmē terminu «ontoloģija». Dekarts,

Leibnics, Spinoza v. c. 17. gs. filozofi

vēl aplūkoja M. ciešā sakarā ar dabas

zinātnēm un humanitārajām zinātnēm.

Šis sakars zuda 18. gs., it sevišķi
Volfa v. c. ontoloģijā. Tieši šādā no-

zīmē terminu «M.» plaši lieto mūsd.

buržuāziskajā filozofijā. 2. Jaunajos
laikos sāk izprast M. kā antidialek-

tisku domāšanas veidu, kā izziņas
vienpusības rezultātu, kad lietas un

parādības tiek aplūkotas kā nemainī-

gas, cita no citas neatkarīgas, kad

tiek noliegtas iekšējās pretrunas kā

attīstības cēlonis dabā un sab-bā. Vēs-

turiski tā cēlonis bija tas, ka zināt-

niski filozofiskā izziņa, kas senajos
laikos un renesanses laikmetā aplū-
koja dabu kā veselumu, tās kustībā,

attīstībā, tagad sakarā ar zinātnes

padziļināšanos un diferenciāciju sada-

līja to vairākos izolētos novados, ku-

rus aplūkoja ārpus to savstarpējā sa-

kara. Pirmoreiz terminu «M.» anti-

dialektikas nozīmē sāka lietot Hēge-

lis, ņemdams vērā arī to, ka agrākā
M. parasti bija antidialektiska. Tas

tuvina termina «M.» divas dažādās

nozīmes. Markss un Engelss, vispāri-
not zinātņu atziņas un sabiedrisko at-

tīstību, parādīja, ka metafiziskā do-

māšana ir zinātniski nepamatota, un

tai pretstatā izvirzīja materiālistiskās

dialektikas metodi. Ļeņins parādīja,
ka jebkuru izziņas procesa pušu un

momentu absolutizācijai ir metafizisks

raksturs.

Metagalaktika (burtiski — «tas, kas

atrodas aiz galaktikas») — kosmiska

sistēma, kas aptver miljardus galak-
tiku. Terminu ieviesis amer. astronoms
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H. Šeplijs. Agrāk lietoja arī terminu

«lielais Visums» (atšķirībā no «zvaig-
žņu Visuma», t. i., mūsu Galaktikas).
M. ir lielākā no materiālajām sistē-

mām, kas pieejama mūsd. novēroša-

nas līdzekļiem. Mūsu Galaktika ar tās

diviem pavadoņiem-galaktikām un

kopā ar mums tuvāko galaktiku, kas

redzama Andromedas zvaigžņājā, un

vairākām citām galaktikām veido t. s.

Vietējo grupu — vienu no daudza-

jām M. apakšsistēmām. Sarkanā no-

bīde liecina par M. nestacionaritati

(izplešanos).
Metaloģika — teorija, kas petī

mūsd. formālās loģikas sistēmas un

jēdzienus (Metateorija), pierādījuma
teorijas jautājumus, jēdzienu nosakā-

mību, patiesību formalizētajās valodas,

interpretāciju, jēgu utt. M. iedalās di-

vās daļās: loģiskajā sintaksē un loģis-

kajā semantikā. M. attīstība saistās ar

formalizēto valodu uzbūvi un pētīšanu.
M. nozarē galv. darbi ir G. Frēgem,

polu loģiķu Ļvovas-Varšavas skolas

pārstāvjiem, D. Hllbertam, K. Gēdellm,
A. Tarskim, A. Cērčam, R. Karnapam,

Dž. Kemenijam v. c.

Metamatemātika (pierādījumu teo-

rija) — teorija, kas pētī formālo sis-

tēmu un rēķinu dažādās īpašības (ne-

pretrunīgumu, pilnīgumu v. c). Ter-

minu «M.» sācis lietot Hilberts sakarā

ar savu matemātikas pamatojuma
koncepciju (Formālisms). Pēdējos ga-

dos šai nozarē iegūti daudzi svarīgi

rezultāti (Gēdeļa teorēma par formā-

lās aritmētikas nepilnīgumu un par

neiespējamību pierādīt sistēmas ne-

pretrunīgumu ar līdzekļiem, kas for-

malizēti šai sistēmā, v. c).

Metateorija — teorija, kuras pētī-

jumu priekšmets ir kāda cita teorija.
M. pētī šās teorijas tēžu un jēdzienu

sistēmu; nosaka tās robežas, jaunu

jēdzienu ieviešanas un tās tēžu pie-
rādīšanas paņēmienus utt., līdz ar to

dodot iespēju racionālāk konstruēt

teoriju. M-u formulē metavalodā (Me-
tavaloda un valoda-objekts). Pašlaik

sevišķi attīstīta ir loģikas M. (Meta-

loģika) un matemātikas M. (Metama-
temātika); to attīstībā svarīga nozīme

bija D. Hilberta, K. Gēdeļa un S. KH-

nija darbiem. Nematematisko discip-

līnu M. radīšanā sperti tikai pirmie

soji. M. galvenais uzdevums ir zināt-

nisko teoriju formalizācijas noteiku-

mu, kā arī formalizēto valodu sintak-

tisko (Loģiskā sintakse) un seman-

tisko (Loģiskā semantika) īpašību pē-
tīšana. Tādiem pētījumiem ir sevišķa
nozīme sakarā ar kibernētikas un

skaitļošanas tehnikas attīstību.

Metavalodā un valoda-objekts —

mūsd. loģikas jēdzieni. Kad pētījuma
objekts ir dabiskā vai mākslīgā va-

loda (piem., loģiskie rēķini vai kon-

krētas zinātniskas teorijas valoda),

jāatšķir pētījamā valoda, ko sauc par

valodu-objektu, no valodas, kurā pētī

valodu-objektu; šo pēdējo valodu sauc

par metavalodu attiecībā pret doto

valodu-objektu. Starp citu, metavalodā

ir valoda, kurā formulē kādu meta-

teoriju. Ja neatšķir metavalodu no

valodas-objekta, tad rodas dažādi

paradoksi. Metavalodai jāsatur, pirm-

kārt, visu valodas-objekta izteiksmju
vārdi un, otrkārt, izteiksmes dažādiem

sintaktiskiem un semantiskiem valo-

das-objekta raksturojumiem, t. i., tai

ir jābūt loģiski bagātākai par va-

lodu-objektu. Kā metavalodu var iz-

mantot dabisko (parasto, sarunu) va-

lodu vai arī formalizēto valodu. Pē-

dējā gadījumā metavalodas formalizā-
cijal jānoris otrās kārtas metavalodā

utt. No otras puses, matemātikas un

loģikas pamatojumu pētījumos (Meta-

matemātika, Formālisms) ļoti svarīga
ir metavalodas ierobežošana finitāro

(Finītisms) līdzekļu šaurajos ietvaros.

Metode (gr. methodos — burtiski

«ceļš uz kaut ko») — pašā vispārī-

gākajā nozīmē mērķa sasniegšanas
veids, zināmā veidā nokārtota dar-

bība. M. speciāli filozofiskajā nozīmē

kā izziņas līdzeklis ir paņēmiens, kā

atveidot pētījamo objektu domāšanā.

Zinātniski pamatotu M. apzināta lie-

tošana ir būtisks nosacījums jaunu
zināšanu iegūšanai. Izziņas attīstības

procesā tika izstrādāti tādi vispā-
rīgi zinātniskās domāšanas principi
kā indukcija, dedukcija, analīze un
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sintēze, analoģija, salīdzināšana, eks-

periments, novērošana v. c. Visu izzi-

ņas M. pamatā ir īstenības objektīvie
likumi. Tāpēc M. ir nešķirami saistīta

ar teoriju. Pastāv speciālas konkrēto

zinātņu M., tāpēc ka šīs zinātnes pētī
savus specifiskos priekšmetus. Filozo-

fija atšķirībā no konkrētajām zināt-

nēm izstrādā vispārīgu izziņas M. —

materiālistisko dialektiku. Dialektiskās

M. objektīvais pamats ir paši vispā-
rīgākie materiālās pasaules attīstības

likumi. Sī M. neaizstāj citu zinātņu

M., bet ir to vispārīgais filozofiskais

pamats un izziņas līdzeklis visās sfē-

rās. Dialektika vienlaikus ir arī pa-
saules pārveidošanas M. Dialektiskā

M. ir pretēja ideālistiskajai dialekti-

kai un metafizikai.

Metodoloģija — 1) kādā zinātnē

lietojamo pētīšanas metožu kopums;

2) mācība par zinātniskās izziņas un

pasaules pārveidošanas metodi. Zināt-

nei attīstoties, radās vajadzība pēc
teorētiski pamatotām zinātniskās izzi-

ņas metodēm, un šādas metodes tika

teorētiski pamatotas it sevišķi jauno
laiku filozofijā, sākot ar F. Bēkonu

un Dekartu. Materiālistiskā filozofija
pirms Marksa pamatoja izziņas meto-

des ar objektīvās pasaules likumiem.

Ideālistiskās sistēmas mēģināja tās

izskaidrot ar gara jeb idejas likumiem

vai aplūkoja tās kā likumu kopumu,
ko patvajīgi rada cilvēka prāts. Tur-

klāt vispārīgā izziņas metode bieži

vien tika saistīta ar kādas vienas kon-

krētas zināšanu nozares (mehānikas,
matemātikas, bioloģijas utt.) liku-

miem, tika reducēta uz kaut kādas

vienas zinātnes metodi. Būtisku iegul-
dījumu M-ā deva Hēgelis. Viņš pir-
moreiz pievērsa uzmanību filozofiskās

metodes specifiskajam raksturam, tās

atšķirībai no konkrēto zinātņu meto-

dēm un apstāklim, ka filozofiskā me-

tode nav reducējama uz konkrēto zi-

nātņu metodēm. Viņš uzsvēra, ka me-

tode ir paša satura kustība un tāpēc
nav aplūkojama ārpus saistības ar sa-

turu. Tomēr Hēgeļa filozofijas ideā-

lisms noveda pie metodes lomas abso-

lutizācijas, pie objektīvās pasaules

likumsakarību reducēšanas uz izziņas
likumsakarībām. Marksistiskā M. pa-

matojas uz to, ka izziņas metožu pa-
matā ir dabas un sab-bas objektīvie
likumi. Izziņas metode tikai tad var

būt zinātniska, kad tā atspoguļo pa-
šas īstenības objektīvos likumus. Tā-

pēc zinātniskās metodes principi, tās

kategorijas un jēdzieni nav vis cil-

vēka prāta radītu patvaļīgu noteikumu

summa, «nav līdzeklis cilvēkam, bet

ir kā dabas, tā cilvēka likumsakarības

izpausme...» (Ļeņins, 38. sēj.,
75. lpp.). Turklāt marksistiskā M. bal-

stās gan uz priekšmeta dialektiku,

gan ari uz specifiku, kas piemīt tās

atspoguļojumam domāšanā. Tādējādi
tā pašos pamatos atšķiras no mate-

riālisma M., kāda tā bija pirms Mar-

ksa. Marksistiskā M. ņem vērā do-

māšanas specifiskās likumsakarības

un, kas ir sevišķi svarīgi, saista tās

ar sabiedriskā subjekta praktisko
iedarbību uz objektīvo pasauli. Zināt-

niskās izziņas M. nozīme pieaug mūsd.

apstākļos sakarā ar straujo zinātnes

attīstību, it sevišķi tādās zinātnes no-

zarēs kā fizika, matemātika, bioloģija,
kibernētika v. c. Cik lielu interesi iz-

raisa metodoloģiskie jautājumi, par to

liecina metateorētisko pētījumu (Meta-

teorija) plašā attīstība, konkrēto zi-

nātnisko pētījumu ciešais sakars ar

M. problēmām.
Mičurins Ivans (1855—1935) — pa-

domju biologs, PSRS ZA goda locek-

lis. Balstīdamies uz Darvina darbiem

un uz saviem daudzajiem eksperimen-

tiem, M. izpētīja ceļus un metodes,
kā pārveidojama un vadāma augu

organismu iedzimtība(Ģenētika). Viņš

atklāja svarīgas ģenētiskas likumsa-

karības (dominantisma evolūciju,
iedzimtības diskrētību v. c). M. mā-

cības pamatā ir dzīvās dabas dialek-

tiska izpratne, tā atzīst organisma un

vides vienību, dzīvo ķermeņu mērķtie-
cīgas pārveidošanas procesa atkarību

ne tikai no viņu dzīves ārējiem ap-
stākļiem, bet arī no viņu ģenētiskā

pamata. M. jaunradei raksturīga teo-

rijas un prakses vienība: viņš centās

ne tikai izskaidrot organismu attīstī-
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bas likumus, bet ari izstrādāt orga-

nismu apzinātas pārveidošanas meto-

des. M. izstrādāja jaunu augu formu

izaudzēšanas metodes (ģeogrāfiski
tālu formu hibridizācija, starpsugu

hibridizācija v. c), radīja vairāk neka

300 jaunu aug]u un ogu augu šķirņu.
Viņš atzina, ka dabas zinātnes ne-

var sekmīgi attīstīties bez pareiza

metodoloģiska pamata, un tāds pa-

mats ir tikai marksistiskā filozofija —

dialektiskais materiālisms. Mičurina

mācības teorētiskie aspekti izteikti

viņa darbos: «Augļu koku un krūmu

kultūras šķirņu izaudzēšana no sēk-

lām» (1911)' un «Sešdesmit gadu
darba kopsavilkums»_ (1929).

Mierīga līdzāspastāvēšana — prin-

cips, kas raksturo attiecības starp val-

stīm ar pretēju (sociālistisku un ka-

pitālistisku) sabiedrisko iekārtu un no-

zīmē atteikšanos no kara kā strīda

jautājumu izšķiršanas līdzekļa. Sa-

skaņā ar marksistiski ļeņinisko sociā-

listiskās revolūcijas teoriju sociālisma

uzvara nav iespējama vienlaikus visās

zemēs. No tā izriet, ka zināma vēs-

turiska perioda laikā pasaulē līdzās

sociālistiskajām valstīm nenovēršami

pastāvēs arī kapitālistiskās valstis.

M. 1. principu pamatoja Ļeņins un

saskaņā ar to veidoja Padomju valsts

diplomātisko darbību. M. 1. princips
izriet no sociālistiskās sab-bas rak-

stura: tajā likvidēts karu ekonomiskais

pamats — privātīpašums un tātad

nav sabiedrisku spēku, kas ieinteresēti

karos. Šis princips atbilst komunis-

tiskās ideoloģijas humānajai būtībai.

Saskaņā ar ļeņinisko M. 1. principu
sociālistiskās zemes rīkojas savā ār-

politiskajā darbībā arī mūsd. apstāk-

ļos. M. 1. nozīmē neiejaukšanos tautu

iekšējās lietās, valstu suverenitātes

cienīšanu, starptautisku ekonomisko

un kultūras sakaru attīstīšanu. Tomēr

M. 1. nenozīmē atteikšanos no bruņo-
tas cīņas, ja imperiālistiskie spēki pār-

kāpj valsts suverenitāti, cenšas ar

ieročiem uzspiest savu kundzību kādai

tautai. Tā nav atzīstama attiecībās

starp apspiedējiem un apspiestajiem,
kolonizatoriem un koloniālisma upu-

riem. Marksisms-ļeņinisms atzīst, ka

ikvienai tautai ir tiesība ar ieročiem

rokās cīnīties pret agresiju un eks-

pluatāciju (Karš). M. 1. politika ne

tikai neizslēdz, bet gan, gluži otrādi,
tieši nozīmē šķiru cīņu. Šās cīņas

galv. arēna ir sociālistisko un kapitā-
listisko zemju ekonomiskā sacensība

pasaules mērogā. Sociālisma panākumi

šajā sacensībā izšķiroši ietekmē pa-
saules vēstures gaitu. M. 1. nozīmē

arī politisku cīņu starptautiskajā
arēnā: sociālistiskās valstis atbalsta

tautu dažādās kustības par sociālu

un nacionālu atbrīvošanos, par demo-

krātiju un sociālismu. M. 1. princips
nav attiecināms uz ideoloģijas sfēru.

Mihailovskis Nikolajs (1842—

1904) — kr. sociologs, publicists, na-

rodņicisma teorētiķis. 70. gadu sākumā

M. bija noskaņots reformistiski. 1877. g.

nonāca pie secinājuma, ka radikāli

jāpārveido Krievijas politiskā iekārta.

1879. g. tuvinājās organizācijai «Na-

rodnaja voļa». Ļeņins atzina, ka M.

«bija viens no labākajiem Krievijas
buržuāziskās demokrātijas uzskatu

pārstāvjiem un paudējiem pagājušā

gadsimta pēdējā trešdaļā» (20. sēj.,
98. lpp.). No 1892. g. M. bija viens

no galv. redaktoriem žurnāla «Rus-

skoje Bogatstvo», kas vadīja liberālā

narodņicisma cīņu pret marksismu. M.

pazīstams ar to, ka kritizēja Spensera

teoriju par sab-bas «organisku» at-

tīstību, kas bija apoloģētiska attiecībā

pret kapitālismu. Par augstāko sab-

bas vērtības mērauklu M. uzskatīja
«dzīvās personības» intereses. Tomēr

mūsdienu sab-ba, kas attīstās, pama-

tojoties uz «darba dalīšanu starp cil-

vēkiem, sadrumstalojot personības ve-

selumu», ziedo personības intereses

«vislielākās ražošanas sistēmai». Pret-

statā Spenseram M. izvirza savu «pro-

gresa formulu», traktējot progresu kā

pakāpenisku tuvošanos «iespējami pil-
nīgākai un vispusīgākai darba dalīša-

nai starp orgāniem un iespējami ma-

zākai darba dalīšanai starp cilvēkiem».

Progresa formulas pamatošanai M.

lietoja subjektīvo metodi socioloģijā,
kas aplūkoja vēsturi no «tikumiskā,
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taisnīgā, vajadzīgā principa» viedok|a.
Šī metode ignorēja vēstures attīstības

objektīvo loģiku, reālos sabiedriskos

spēkus, kas spēj īstenot sociālistisko

ideālu. Izveidojies kā teorētiķis laik-

metā, kad tauta bija politiski neat-

tīstīta, M. būtībā izslēdza iespēju, ka

Krievijā varētu rasties revolucionāra

masu kustība. Viņa polemiku ar «re-

volūcijas cilvēkiem», kuri «cer uz tau-

tas sacelšanos», atspoguļo «varoņu»

un «pūļa» teorija, kas masu kustību

traktēja kā pamatos neapzinīgu, at-

darinošu. M. socioloģiskos uzskatus

dziļi kritizēja Pļehanovs un Ļeņins.
Mijiedarbība — process, kurā ķer-

meņi iedarbojas cits uz citu, pati vis-

pārīgākā, universālākā kustības un at-

tīstības forma. M. noteic ikvienas ma-

teriālas sistēmas eksistenci un struk-

turālo organizāciju, tās apvienošanos
ar citiem ķermeņiem augstākas pakā-

pes sistēmā, visu ķermeņu, procesu un

parādību īpašības. Bez M. spējas ma-

tērija nevarētu pastāvēt, šajā nozīmē

Engelss definēja M-u kā visa pastā-
vošā galīgo cēloni, aiz kura nekā nav

un nevar būt. Katrā veselā sistēmā

M. parādās kā tāda attiecība, kurā cē-

lonis un sekas pastāvīgi mainās vie-

tām. Fizikāli M. parādās kā tuviedar-

bība, kuras izplatīšanās ātrums robež-

gadījumā ir vienlīdzīgs gaismas āt-

rumam vakuumā. Taču dabā pastāv
ļoti daudz citu M. formu, kas nav

reducējamas uz fizikālo M. (Parādību

vispārējais sakars, Kustība, Pārmaiņa,
Funkcionālā atkarība).

Mikrosocioloģija (gr. mikros —

mazs) — socioloģijas nodalījums,
kura pētīšanas objekts ir mazu (pēc
skaitliskā sastāva) sociālu grupu
(piem., ģimenes, ražošanas brigādes,
skolas klases, sporta komandas, drau-

gu grupas utt.) struktūra un fun-

kcionēšana. Tādu grupu locekļus ap-
vieno kopīga darbība, viņiem ir tiešs

personisks kontakts citam ar citu, un

uz šā pamata rodas tiklab noteiktas

emocionālas attiecības katras grupas
iekšienē (simpātijas, antipātija, vien-

aldzība), kā arī īpašas grupai rak-

sturīgas vērtības un izturēšanās nor-

mas. M. radās 20. gs. 50. gados kā

viens no buržuāziskās socioloģijas
virzieniem. Tas notika pozitīvisma
filozofijas ietekmē (interese par so-

ciālās mikropasaules pētīšanu, dab-

zinātniskās terminoloģijas lietošana —

sociālais atoms, sociālais lauks, so-

ciālās gravitācijas likums v. tml.),
kā arī tāpēc, ka vajadzēja risināt bur-

žuāziskās sab-bas praktiskās sociālās

problēmas (nepieciešamība izšķirt kon-

fliktus starp šķirām, nācijām un ra-

sēm, celt morālo garu armijā un pro-

pagandas efektivitāti, cīnīties ar no-

ziedzību, ar buržuāziskās ģimenes sa-

iršanu, psihisko slimību izplatīšanos
utt.). M. ir cieši saistīta ar sociālo

psiholoģiju, un tajā ir vairāki vir-

zieni: sociometriskais (Dž. Moreno

skola), «grupas dinamika» (K. Levina

skola), socioloģiskais (E.Meijo skola).
Šo virzienu pārstāvji izstrādāja ma-

zās grupās pastāvošo sociāli psiholo-
ģisko attiecību pētīšanas metodes un

tehniku: dažāda veida novērojumus,
aptaujas, intervijas, sociometrisko teh-

niku (mazo grupu struktūru rakstu-

rojošu skalu, matricu un grafisku at-

tēlojumu izgatavošana, pamatojoties

uz datiem par grupas locekļu savstar-

pējiem emocionālajiem sakariem, par
lomu sadalījumu grupā un uz tās

locekļu mijiedarbības paraugiem).

Mikrosocioloģiskās teorijas pamatus,
kas likti G. Zimmeļa, C. Kūlija,
E. Dirkheima, F. Tenniesa v. c. dar-

bos, attīsta tālāk Houmanss, Beilss,
Moreno (ASV), Gurvičs (Francija),
Kēnigs (VFR). Minētie pētnieki iz-

virza uzdevumu, atklājot mazo grupu
struktūras un funkcionēšanas likum-

sakarības, izstrādāt optimālu modeli,
kā vadīt cilvēku sociālo izturēšanos

dažādās situācijās (darbā, sadzīvē, at-

pūtā), reducējot līdz minimumam pret-
runas starp mikrostruktūru (psiholo-

ģiskajām attiecībām grupas iekšienē)

un makrostruktūru (grupas locekļu
telpisko izvietojumu, kas atkarīgs no

tās uzdevuma un ārējās vides ietek-

mes rakstura). Šī teorija ir nedibi-

nāta, tāpēc ka nepamatoti mēģina at-

tiecināt secinājumus, kuri gūti, pētī-
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jot mazas grupas, uz lielām sociālām

grupām un sab-bu visumā. Šādu k|ūdu
cēlonis ir tas, ka buržuāziskie socio-

logi ideālistiski absolutizē psiholo-

ģisko faktoru primaritāti sociālo pa-
rādību analīzē.

Milētas skola (joniešu skola) —

vissenākā materiālistiskās filozofijas
skola Grieķijā; tās pirmie pārstāvji
darbojās 6. gs. p. m. ē. Milēta tolaik

bija ievērojams tirdzniecības, kuģnie-
cības un kultūras centrs, un šis ap-
stāklis noteica plašo apvārsni un zi-

nātniskās intereses, kādas bija izcila-

jiem milētiešiem, pie kuriem pieder
Taless, Anaksimandrs un Anakslmens.

Milētieši ir izdarījuši zinātniskus

atklājumus matemātikā, ģeogrāfijā un

astronomijā. Par vienību, kas ir pa-

matā parādību bezgalīgajai daudzvei-

dībai, viņi uzskatīja kaut ko vielisku,

ķermenisku, īpašu — ūdeni, gaisu utt.

M. s. filozofi bija arī stihiski dialek-

tiķi. Pie vēlākajiem, mazāk ievēroja-
miem M. s. pārstāvjiem piederēja Hi-

pons un Apolonijas Diogens (5. gs.

p. m. ē.).
Militārā demokrātija — sab-bas po-

litiskās organizācijas agrīnā forma

laikā, kad saira pirmatnējās kopienas
iekārta un veidojās valsts. Terminu

ieviesis Morgans. M. d. bija grieķiem
Homēra laikmetā (12.—9. gs. p. m. ē.)
un romiešiem t. s. ķeizaru laikmetā

(8.—6. gs. p. m. ē.), skitiem, ķeltiem,

senajiem ģermāņiem, normaņiem. M.

d-u raksturo arvien lielākas varas

koncentrēšanās vadoņu, karavadoņu

un priesteru rokās, pakāpeniska tās

pārvēršanās par mantojamu institūtu.

Kari kļūst par pastāvīgu nodarboša-

nos; karo laupījuma un vergu iegū-
šanas dēļ, izveidojas militāra draudze,
kam ir vairākas privilēģijas. Tādējādi
ģints iekārtas orgāni «no tautas gri-
bas ieročiem kļūst par patstāvīgiem
kundzības un apspiešanas orgāniem,
kas vērsti pret pašu tautu» (Markss,
Engelss, Darbu iz!., II sēj., 294. lpp.).

Mills Džons Stjuarts (1806—73) —

buržuāzisks angļu filozofs, loģiķis un

ekonomists, pozitīvisma pārstāvis.
Galv. darbi: «Loģikas sistēma...»

(1843), «Politiskās ekonomijas pa-
mati» (2 sēj., 1848), «Utilitārisms»

(1863). Filozofijā M. bija Jūma, Bēr-

klija un Konta piekritējs. Kā mate-

riālismu, tā ideālismu uzskatīdams

par divām «metafiziskām» galējībām,
M. domāja, ka matērija ir tikai pa-
stāvīga sajūtu iespējamība un gars —

pastāvīga jušanas iespējamība. Lie-

tas ārpus uztveres nepastāv. Cilvēks

izzina tikai «parādības» (sajūtas),
ārpus tām nav iespējams izkļūt.
Loģikā M. bija spilgtākais visinduk-

tīvisma pārstāvis: noliegdams de-

dukciju kā jaunu zināšanu iegūšanas
metodi, viņš vienpusīgi metafiziski

pārspīlēja indukcijas lomu. M. nopelns
ir tas, ka viņš izstrādājis cēloņsaka-
rības induktīvās pētīšanas metodes.

Ētikā M. atradās Bentama utilitārisma

ietekmē. Politiskajā ekonomijā M. no-

mainīja D. Rikārdo darba vērtības

teoriju ar ražošanas izmaksu vulgāro
teoriju un aizstāvēja Maltusa apdzī-
votības teoriju. Pēc saviem sociālpoli-

tiskajiem uzskatiem M. bija buržuā-

ziskais liberālis.

Mills Raits (1916—1962) — amer.

sociologs un publicists. Savos darbos,
kas sarakstīti no buržuāziskā liberā-

lisma pozīcijām, spilgtās krāsās attē-

loja buržuāziskās demokrātijas sabru-

kumu ASV, parādīja, cik visspēcīga
ir oligarhija, kurā ietilpst korporāciju,
valdības birokrātijas un militāristu

pārstāvji, atmaskoja ASV militarizā-

ciju un gatavošanos karam. Asi kri-

tizēja dažādus virzienus mūsd. ASV

socioloģijā, parādot tās metodoloģisko
vājumu, formālismu un pakļaušanos

monopolu interesēm. M. aprobežotība

izpaudās tādējādi, ka viņš neredzēja
sab-bas pārveidošanas patiesos ceļus,
noliedza strādnieku šķiras pasaulvēs-
turisko lomu un nepareizi traktēja
marksistisko filozofiju. Viņa galv.
darbi: «Valdošā elite» (1956), «Trešā

pasaules kara cēloņi» (1958), «Socio-

loģiska iztēle» (1959).
Miļutins Vladimirs (1826—55) —

kr. ekonomists, sociālistiskās domas

pārstāvis Krievijā 19. gs. 40. gados.
Beidzis Pēterburgas univ. juridisko
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fakultāti (1847). Piedalījies petrašev-
skiešu pulciņā. 40. gadu beigas žur-

nālos «Otečestvennije zapiski» un

«Sovremeņņik» publicēja rakstu sēriju
(«Maltuss un viņa pretinieki» v. c),
kurā buržuāziskās ekonomijas zinātni

raksturoja kā tādu, kas pārdzīvo
krīzi. Pēc M. domām, «tikai eksaktās

zinātnes» var palīdzēt atklāt cilvēka

un sab-bas attīstības likumus. Tāpēc

nepieciešams, no vienas puses, lai eko-

nomiskās, sabiedriskās mācības ap-

gūtu dabas zinātņu, «pozitīvo» zi-

nātņu metodes, un, no otras puses,

ekonomiskās mācības vajag tuvināt

sociālismam. Definējot savu pozitīvo
ideālu, M. zinātniskās filozofijas no-

zarē sliecās uz Konta socioloģiju, so-

ciāli politiskajā sfērā — tāpat kā re-

formisti mierīgas realizācijas cejā ce-

rēja visu zemi pārvērst nedalītā darba

līdzeklī, saglabājot sīkīpašnieku (zem-
nieku) šķiru, kas apvienosies ražoša-

nas asociācijās.
Mimansa (precīzāk: purva-miman-

sa) — viena no md. filozofijas orto-

doksālajām sistēmām. M. piekritēji
uzskatīja, ka Vēdas nav atklāsme šā

vārda pilnā nozīmē un ka tajās sa-

kopotajām reliģiskajām un filozofiska-

jām atziņām vajadzīgs loģisks pama-

tojums. Šajā sistēmā sevišķi liela no-

zīme piešķirta dažu brahmaņu un

Upanišadu tekstiem. M. mācības pa-
matā ir pārliecība, ka galīgā atbrī-

vošanās no iemiesotības — mokša
—

nevar tikt racionāli izskaidrota un nav

panākama ar zinātnes un kādas ap-
zinātas piepūles palīdzību. Galvenais,

pēc kā jācenšas, ir — nelokāmi pil-
dīt sabiedrisko un reliģisko pienāku-
mu — dharmu, t. i., ievērot rituālus

un pakļauties visādiem ierobežojumiem
un aizliegumiem, kurus indietim uz-

liek viņa kasta. No M. viedokļa dhar-

mas ievērošana pati par sevi neatka-

rīgi no indivīda cenšanās var to

novest pie galīgās atbrīvošanās. M.,

tāpat kā sankhja, atzina garīgā un

materiālā pirmsākuma pastāvēšanu
Visumā. M. mācība pirmoreiz bija
izklāstīta Mimansa-sutrās, kuras pie-
dēvē Džaimini, kas dzīvoja 3. gs. Vē-

lākie komentatori uzsvēra M. teolo-

ģisko pusi un attīstīja šai mācībā per-

sonīgas dievības ideju acīmredzot sa-

karā ar pastiprinātu puraniskās mito-

loģijas (Vēdu) ietekmi. M. ir mācība,

kas praksē daudz ciešāk saistīta ar

reliģiju nekā sankhja. Reizē ar to M.

metodoloģijas galējais reālistiskums

un racionālistiskums dod pamatu tās

tuvināšanai senindiešu materiālismam.

Mincers Tomass (ap 1490—1525) —

baznīcas sludinātājs, viens no Vācijas
Lielā zemnieku kara (1525) vadoņiem,
reformācijas radikālā zemnieku un

plebeju spārna ideologs. Pretēji mē-

renajam reformatoram Luteram M.

enerģiski cīnījās ne vien pret kato-

licismu, bet arī pret visu kristietību

un feodālismu kopumā. Par reformā-

cijas galv. uzdevumu M. uzskatīja ne

tik daudz baznīcas un tās mācības

reformēšanu, bet vairāk sociāli eko-

nomisko apvērsumu, kas izdarāms ar

zemnieku un trūcīgo pilsētnieku spē-
kiem. M. pasaules uzskats, kas bija
izveidojies viduslaiku zemnieku un

plebeju ķecerību un mistikas ietekmē,

bija panteistisks. Pēc viņa izpratnes,
reliģisko ticību radot saprāta pamoša-
nās cilvēkā; jānovērš nesaskaņa starp
debesu un zemes dzīvi. Viņa pan-

teismā daudzējādā ziņā bija antici-

pēta vēlākā reliģijas filozofiskā kri-

tika (D. Strauss, Feierbahs v. c).
Kristietības lozungus M. izmantoja
plašas revolucionāras programmas pa-
sludināšanai. Sacēlušos zemniekus M.

aicināja nodibināt «dieva valstību ze-

mes virsū» — sab-bu bez šķirām, pri-
vātīpašuma un valsts. M. reliģijas
filozofija bija tuva ateismam un viņa
politiskā programma ļoti tuva nolī-

dzinošajam utopiskajam komunismam.

M. ideāli sniedzās tālu pāri zemnieku

un plebeju masas interesēm un, pēc
Engelsa vārdiem, bija «tikko kā attīs-

tīties sākušo proletārisko elementu at-

brīvošanās nosacījumu ģeniāla antici-

pācija ...» (Markss, Engelss, Par re-

liģiju, 76. lpp.).
Misticisms, mistika (gr. mystika —

noslēpumainība) — reliģiski ideālis-

tisks, uz ticību pārdabiskiem spēkiem
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dibināts uzskats par īstenību. Radies

sirmā senatnē, vēlāk izpaužas kā seno

Austrumu un Rietumu reliģisko bied-

rību slepeno rituālu (mistēriju) obli-

gāts būtisks elements. Galv. šais ri-

tuālos — cilvēka saskare ar dievu vai

kādu citu noslēpumainu būtni. Saskare

ar dievu notiekot ar gaišredzības,
ekstāzes, atklāsmes palīdzību. M. ele-

menti ir daudzās seno laiku filozo-

fijas un reliģijas mācībās (konfuciā-
nisms, brahmanisms, orfikl, pltago-

riešt, Platons, neoplatonieši utt.). Vi-

duslaiku mistiskā filozofija (pēc sava

sociālā nozīmīguma dažāda) saistās

ar Klervo Bernāru (1091—1153),
I. Ekartu (1260—1327), I. Tauleru

(1300—61) v. c, kā arī ar sufismu.
Vēlāk pazīstami kjuva mistiķi Bēme

un Svēdenborgs. Dažādā veidā M. pie-
mīt gandrīz visiem jauno un jaunāko
laiku ideālistiskajiem filozofijas vir-

zieniem (it sevišķi neotomtsmam, per-
sonāllsmam un dažiem eksistenciā-

lisma paveidiem). Krievijā reliģiski
mistisku filozofiju attīstīja slavofili,
Solovjovs un viņa sekotāji (Berdja-
jevs, Trubeckojs v. c). Filozofi mis-

tiķi par izziņas augstāko formu atzīst

mistisku intuīciju, «garīgo pieredzi»,
kurā zūd sadalījums subjektā un ob-

jektā un atklājas dieva — pasaules

garīgā pirmpamata realitāte. M-u pa-
rasti sludina reakcionāro šķiru ideo-

logi, kaut gan ir bijuši gadījumi (feo-
dālisma laikmetā), kad progresīvas
idejas (piem., Ekarta) vai revolucio-

nāra opozīcija parādījās kā mistika

(sk. Markss, Engelss, 7. sēj., 361. lpp.).
Mitoloģija (gr. mythos — nostāsts,

teika) — 1. Fantastisks īstenības at-

spoguļojums pirmatnējā apziņā, iz-

teikts senajiem laikiem raksturīgajā
folklorā. Mīts radās vēstures agrīna-
jos posmos kā nostāsts, kura fantas-

tiskie tēli (dievi, leģendārie varoņi,
notikumi v. tml.) bija mēģinājums
vispārināt un izskaidrot dažādas da-
bas un sab-bas parādības. «Katra mi-

toloģija pārvar, pakļauj un veido da-

bas spēkus iztēlē un ar iztēles palī-
dzību; tātad tā zūd, tiklīdz sākas
īstena vara pār dabas spēkiem»

(Markss, Engelss, 12. sēj., 737. lpp.).
M. ir senās sab-bas pasaules uzskata

īpatnēja izpausmes forma. Ciktāl tajā
ir priekšstati par pārdabisko, tā ietver

sevī reliģijas elementus. M-ā atspogu-
ļojas arī tikumiskie uzskati un cilvēka

estētiskā attieksme pret īstenību. Pēc

Marksa vārdiem, M. ir «dabas neap-
zināti māksliniecisks pārstrādājums
(te ar dabu jāsaprot viss priekšme-

tiskais, tātad arī sabiedrība)» (tur-

pat). Tāpēc M. tēlus dažādā izpratnē

ļoti bieži izmantojusi māksla. Jauno

un visjaunāko laiku ideoloģijā mīta

jēdzienu izmanto, lai apzīmētu dažā-

dus iluzoriskus priekšstatus, kuri

ietekmē masu apziņu. 2. Zinātne, kas

pētī mītus, to izcelšanos un īstenības

atspoguļošanos tajos.
Mo-czi jeb Mo Di (479—381 p.

m. ē.) — senajā Ķīna nodibināja
filozofijas skolu, kurai bija daudz

piekritēju. M.-c. bija konfuciānisma
pretinieks un uzskatīja, ka iepriekš
noteikta likteņa nav, ka liktenis atka-

rīgs no tā, kā cilvēks realizēs «vis-

pārējās mīlestības» (czaņ-ai) princi-

pus, kuru pamatā ir «debesu griba».

Viņš aicināja cilvēkus būt savstarpēji
izpalīdzīgiem, nodarboties ar derīgu
darbu, atteikties no vardarbības un

kariem, valsts vadībā izvirzīt gudrus

un krietnus cilvēkus neatkarīgi no

viņu sabiedriskā stāvokļa. M.-c. sliecās

uz misticismu, taču viņa mācībā sa-

stopami arī daži materiālistiski ele-

menti. Tā, piem., viņš apgalvoja, ka

mūsu zināšanas rodas, tieši pētījot
īstenību. Vēlāk, balstoties uz M.-c. ra-

cionālajām idejām, viņa sekotāji —

«moisti» — izveidoja naivi materiā-

listisku izziņas teoriju, kurai bija sva-

rīga nozīme filozofiskās domas attīs-

tībā senajā Ķīnā. Kopš 2. gs. p. m. ē.

M.-c. skola kā patstāvīgs idejisks vir-

ziens beidza pastāvēt.
Modālā loģika — loģikas sistēma,

kas formalizē tādas attiecības kā «ne-

pieciešamība», «īstenība», «iespējamī-
ba», «nejaušība» un to negācijas (Mo-
dalitāte). Pirmo mēģinājumu kon-

struēt M. 1. izdarīja Aristotelis («To-
pika», «Analītikas», «Par interpretā-
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ciju»), kurš formulēja vairākas svarī-

gas M. 1. definīcijas un principus.
Jaunu stimulu M. I. izstrādāšanai

deva matemātiskās loģikas attīstība.

Rezultātā tika konstruētas vairākas

M. 1. sistēmas. Lukaseviča un Luisa

sistēmās modalitātēm ir absolūts rak-

sturs, t. i., tās tiek pierakstītas iz-

teikumam neatkarīgi no citiem iztei-

kumiem. G. Raita sistēmās modalitātes

ir relatīvas, t. i., tās tiek pierakstītas
vienam izteikumam ar zināmu notei-

kumu, kas izteikts ar citu izteikumu.

Grūtības apmierinošas M. 1. sistēmas

izveidošanā acīmredzot saistītas ar

modalitāšu satura analīzes sarežģītību
un ar nepieciešamību izstrādāt seman-

tiskus pamatus tādām loģiskām kon-

strukcijām.
Modalitāte (loģikā) — sprieduma

raksturojums pēc tajā izteiktā apgal-
vojuma «stipruma»: spriedums var būt

nepieciešams, iespējams, nejaušs, ne-

iespējams utt. Tradicionālajā loģikā
izšķir nepieciešamus (apodiktiskus),

iespējamus (problemātiskus) un īste-

nus (asertoriskus) spriedumus. Mūsd.

loģika ļauj analizēt M. īpašību, uz-

skatot to par zināmu «metaloģisku»
izteikuma vērtējumu. Izšķir loģisko un

aprakstošo M. Izteikumu loģisko M.

nosaka, vadoties pēc tīri loģiskiem

apsvērumiem. Tā, piem., izteikums P

ir loģiski nepieciešams tad un tikai

tad, ja tas ir patiess uz tīri loģiskiem

pamatiem, t. i., ja pieļāvums ne-P

rada loģisku pretrunu. Pie apraksto-
šām M. pieder galvenokārt fizikālās

(cēloniskās) M. Tās ir atkarīgas no

tā, vai izteikums izsaka kaut ko ne-

pieciešamu, iespējamu vai nejaušu sa-

skaņā ar kaut kādiem fizikāliem liku-

miem. Tā, piem., izteikums «Visas pla-
nētas kustas pa elipsēm» ir fizikāli

nepieciešams, bet izteikums «Planētas

ir deviņas» ir fizikāli nejaušs. Mūsd.

loģikā, starp citu, Relhenbaha nomo-

loģisko izteikumu teorijā ir mēģinā-
jumi definēt stingri loģiskus fizikālās

M. kritērijus (Modālā loģika).
Modelēšana —

zināma objekta rak-

sturojumu atveidošana kādā citā ob-

jektā, kas speciāli radīts to pētīšanai.

Šo pēdējo objektu sauc par modeli.

Vajadzība pēc M. rodas tad, kad

paša objekta tieša pētīšana nav iespē-
jama, rada grūtības, dārgi izmaksā,
pārāk ieilgst v. tml. Starp modeli un

pētījamo objektu jāpastāv zināmai

līdzībai. Tā var būt vai nu mode|a
un objekta fizikālo raksturojumu līdzī-

ba, vai funkciju līdzība, vai arī ob-

jekta un modeļa «izturēšanās» mate-

mātiska apraksta identitāte. Katrā
konkrētā gadījumā modelis var veikt

savu uzdevumu tad, kad tā atbilstība

objektam ir noteikta pietiekami stin-

gri. Ar šās atbilstības noteikšanu no-

darbojas t. s. «līdzības teorija», kas

izstrādā zināmus «līdzības kritērijus».
Atkarībā no modeļa dabas un tām ob-

jekta īpašībām, kuras modelī iemieso-

tas, izšķir «fizikālus» un «matemā-

tiskus» modeļus. Savukārt kā vieni, tā

otri var būt «pilnīgi» vai «daļēji»,
var pārstāvēt dažas objekta īpašības
vai arī objekta funkciju (tad modeli

sauc par «funkcionālu» modeli) v. tml.

Tomēr robežas starp dažādiem mode-

ļiem ir diezgan nosacītas. Tā, piem.,
«matemātisku» modeli atšķirībā no «fi-

zikāla» modeļa var izveidot no rak-

sturojumiem, kuru fizikālā daba ir ci-

tāda nekā modelējamam objektam.
Obligāti jāievēro tikai tas, lai objekta
modelējamās īpašības un attiecīgās
modeļa īpašības tiktu aprakstītas ar

vienu un to pašu matemātisko for-

mulu. Mūsu dienās plaši izplatījusies
M. ar elektroniskām skaitļošanas ma-

šīnām un elektroniskām modelēšanas

ierīcēm. Šāda veida «modeļu» galv.
priekšrocība ir to universalitāte, kā

arī pētījumu ērtums, ātrums un lē-

tums. T. s. modeļu metode, kas bal-

stās uz dažādas dabas objektu (un

vispirms dzīvu organismu un mašīnu)

funkciju līdzību, ir viens no kibernē-

tikas pamatiem. M. zinātniski teh-

niskā pētījumā ir tikai viens no zināt-

niskās izziņas paņēmieniem. Jutek-

lisku un loģisku modeļu veidošanas

procesa pamatlikumsakarības tiek pē-
tītas dažādos izziņas teorijas nodalī-

jumos (vispirms mācībā par patie-

sību). Tādējādi izziņas teorijas sa-

320Modalitāte Modelēšana



sniegumi ir pamats M. zinātniski teh-

niskajai teorijai un praksei, kas savu-

kārt ir ļoti svarīgas, kad jāattīsta tā-

lāk un jākonkretizē dialektiski mate-

riālistiskā izziņas teorija.
Mods (lat. modus — mērs, veids) —

filozofijas termins, ko pirms Marksa

lietoja filozofijā un kas atšķirībā no

atribūta apzīmēja tādu priekšmeta

īpašību, kura tam piemīt tikai dažos

tā stāvokļos. Spinozas filozofijā par
M. sauc visus pārejošos substances

stāvokļus, kuru esamības cēlonis nav

viņos pašos, bet gan substancē un

tās atribūtos; modos izpaužas lietu

bezgalīgā daudzējādība un to pārejo-
šās īpašības, kuras ir vienotās, mū-

žīgās un bezgalīgās materiālās sub-

stances izpausme.
Monāde (gr. monas — vienība) —

filozofijas termins, apzīmē esamības

struktūras, substances vienību. Dažā-

dās filozofijas sistēmās M. tiek da-

žādi interpretēta. Pitagoriešu sistēmā,
piem., M. (matemātiska vienība) ir

pasaules pamats. DžordānoBruno filo-

zofijā («Par monādi, skaitli un figū-
ru», 1591, v. c.) M. ir vienotais esa-

mības — apgarotas matērijas pirm-
sākums (Panteisms). Šajā pirmsā-
kumā, pēc viņa uzskata, sakrīt galīgā

un bezgalīgā, pārskaitļa un nepār-
skaitļa utt. pretstati. M. ir viens no

Lelbnlca filozofijas pamatjēdzieniem
(«Monadoloģija», 1714). Viņš M. uz-

skata par vienkāršu, sevī noslēgtu,
mainīgu substanci. Ar skaidras uztve-

res spējām apveltītas M. viņš sauc

par dvēselēm. Cilvēka saprātīgā dvē-

sele turpretim, pēc Leibnica mācības,
ir M.-gars. Atzīmējis Leibnica domu,
ka M. atspoguļo visu pasauli, ka tā

kā individualitāte ietver sevī kā dīgli
bezgalīgo, Ļeņins rakstīja: «Te ir sava

veida dialektika un ļoti dziļa, ne-

raugoties uz ideālismu un fide-

ismu.» (38. sēj., 360. lpp.) Lomono-

sova darbos sastopams termins «fi-

ziskā M.», ar kuru viņš apzīmēja ma-

tērijas daļiņu (korpuskulu). Par M.

(saucot to par entelehiju) kā par ak-

tīvu garīgu pirmsākumu, kas piemīt

matērijai un veicina objektu indivi-

dualizāciju, runā Gēte. M. jēdzienu
lieto mūsd. ideālistiskajās plurālisma
un personālisma sistēmās.

Monisms (gr. monos — viens) —

filozofijas mācība, kas atzīst, ka visa

pastāvošā pamatā ir viens pirmsā-
kums. Pastāv kā materiālistiskais, tā

ideālistiskais M. Materiālisti par pa-
saules pirmprincipu, pamatu atzīst

matēriju. Ideālisti par visu parādību
pirmsākumu uzskata garu, ideju utt.

Viskonsekventākais ideālistiskā M.

virziens ir Hēgeļa filozofija. Zināt-

nisks un konsekvents materiālistisks

M. ir raksturīgs dialektiskajam mate-

riālismam, kura izejas punkts ir at-

ziņa, ka pasaule pēc savas dabas ir

materiāla, ka visas parādības pasaulē
ir dažādi kustībā esošas matērijas
veidi. Marksistiskajā filozofijā mate-

riālisms attiecināts arī uz sabiedris-

kajām parādībām. M. pretstats ir duā-

lisms.

Monoteisms — sk. Politeisms un

monoteisms.

Montēns Mišels dc (1533—92) —

fr. filozofs renesanses laikmetā. Galv.

darbs: «Apcerējumi» (1580). M. mā-

cības pamatā ir skepticisms. Cilvēkam,
viņš apgalvo, ir tiesības šaubīties. Ap-
šaubīta tiek viduslaiku sholastika, ka-

toļu reliģijas dogmas un pats kristī-

gās reliģijas dieva jēdziens. M. no-

raidīja reliģijas mācību par dvēseles

nemirstību un tuvojās apziņas kā ma-

tērijas specifiskas īpašības materiālis-

tiskajai izpratnei. Atšķirībā no agnos-
ticisma M. skepticisms nenoliedz pa-
saules izzināmību. Viņa morāles galv.
princips: cilvēkam nav pasīvi jāgaida
sava laime, kuru viņam reliģija sola

debesīs, bet viņam ir tiesības censties

pēc laimes šai pasaulē.
Monteskjē Saris Luijs (1689—

1755) — fr. filozofs apgaismotājs, po-
litisks domātājs, sociologs un vēstur-

nieks. Būdams deists pēc sava pasau-

les uzskata, M. asi kritizēja teoloģiju
un baznīcu, kaut arī atzina, ka reli-

ģijai ir zināma loma sabiedriskās tiku-

mības atbalstīšanā. M. attīstīja ideju
par vispārēju likumsakarību, kurai pa-

kļautas dabas un sabiedriskās dzīves
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parādības. Noraidot providenciālismu,

viņš saprata likumu kā «nepieciešamu

attiecību, kas izriet no lietu dabas».

Atzīstot dabisko tiesību teorijas vis-

pārīgās premisas, M. atšķirībā no kon-

sekventi racionālistisku koncepciju

piekritējiem domāja, ka nav iespējams
uz šās teorijas pamata izveidot sa-

biedrisko likumu universālu sistēmu,

tāpēc ka tautu eksistences apstākļi ir

dažādi. No tā izriet, pēc M. ieskata,
likumu un valdīšanas formu dažādība.

M. bija viens no tiem, kas lika pa-

matus ģeogrāfiskajam virzienam so-

cioloģijā. To faktoru vidū, kuri no-

teic sabiedrisko iekārtu un sab-bā val-

došos tikumus, viņš sevišķu nozīmi

piešķīra ģeogrāfiskajai videi — kli-

matam, augsnei, zemes virsmai utt.

Reizē ar to M. uzsvēra arī sabied-

riskās vides lomu; šī vide viņam sa-

krīt ar politiskās iekārtas un likum-

došanas jēdzienu. Asi kritizējot feo-

dāli absolūtisko iekārtu, M. kā bur-

žuāzijas un muižniecības politiska

kompromisa ideologs aizstāvēja mē-

renas konstitucionālas monarhijas
ideju un varas dalīšanas principu.
Galv. darbi: «Persiešu vēstules»

(1721), «Par romiešu diženumu un

pagrimumu» (1734), «Par likumu

garu» (1748).
Morālais vērtējums — dažādu so-

ciālās īstenības parādību un cilvēku

rīcības atzinīgs vai nosodošs vērtē-

jums atkarībā no tā, kāda ir attiecī-

gās parādības vai rīcības tikumiskā

nozīme. Atšķirībā no morāles normas,

kas prasa no cilvēkiem noteiktu tiku-

misku rīcību, M. v. konstatē jau no-

tikušas rīcības atbilstību vai neatbil-

stību tikumības prasībām. Vispārīgais
M. v. tiek izdarīts labā un [aunā ka-

tegorijās. M. v. balstās uz morāles

objektīvo kritēriju, kam ir vēsturisks

raksturs un kas mainās atkarībā no

sabiedriskās iekārtas, šķiru cīņas utt.

M. v. pamatojas uz rīcības objektīvās
sociālās nozīmes izzināšanu. Uz šā

pamata ar M. v. palīdzību var regu-
lēt cilvēku izturēšanos. Te marksis-

tiskā ētika prasa ņemt vērā tiklab

rīcības motīvus, kā arī sociālās sekas.

Morāle (lat. Mores — tikumi) —

viena no sabiedriskās apziņas formām,
sociāls institūts, kura funkcija ir cil-

vēku izturēšanās regulēšana itin visās

sabiedriskās dzīves sfērās. No citām

masu darbības regulēšanas formām

(tiesībām, administrācijas rīkojumiem
ražošanas sfērā, valsts dekrētiem, tau-

tas tradīcijām v. tml.) M. atšķiras ar

savu prasību pamatošanas un īsteno-

šanas veidu. M-ē sabiedriskā nepie-
ciešamība, sab-bas vai šķiru vajadzī-
bas un intereses izpaužas kā stihiski

veidojušies un vispāratzīti priekšstati

un vērtējumi, ko atbalsta masu pie-
mērs, ieradums, paražas, sabiedriskā

doma. Tāpēc M. prasības iegūst bez-

personiskas jābūtības, visiem vienlīdz

obligātas, bet neviena neizteiktas pa-

vēles formu, šīm prasībām ir samērā

stabils raksturs. No vienkāršas pa-
ražas vai tradīcijas, ko atbalsta no-

dibinājusies kārtība, tās atšķiras ar

savu idejisko pamatojumu — priekš-
statiem par to, kā cilvēkam jādzīvo

un jārīkojas. No tiesībām M. atšķiras
ar to, ka, pirmkārt, tikumisko prasību
pildīšanu kontrolē visi un indivīda

morālā autoritāte nav saistīta ne ar

kādām oficiālām pilnvarām; otrkārt,
M. prasību izpildīšana tiek sankcio-

nēta tikai ar garīgas iedarbības for-

mām (ar rīcības sabiedrisku vērtē-

jumu, aprobāciju vai nosodīšanu). Tā-

pēc apziņas loma M. sfērā ir lielāka

nekā citās sociālās kontroles formās,
turklāt šī apziņa var izpausties gan
racionālā jēdzienu un spriedumu for-

mā, gan ari emocionālā jūtu, stimulu

un tieksmju formā. Līdzās sabiedris-

kajai apziņai ne mazāka loma M.

sfērā ir arī individuālajai apziņai.
Balstoties uz sab-bas izstrādātajiem
tikumiskajiem priekšstatiem, apgūstot
tos audzināšanas procesā, indivīds

var lielā mērā patstāvīgi regulēt savu

izturēšanos un spriest par visa apkārt
notiekošā morālo nozīmi. Tāpēc M.

sfērā viņš ir ne tikai sociālās kon-

troles objekts, bet arī tās apzinīgs
subjekts, t. i., tikumiska personība.
Būdama sarežģīts sabiedrisks veido-

jums, M. ietver sevī morālo darbību
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no tās satura un motivācijas viedokļa

(to, kā pieņemts rīkoties attiecīgajā

sab-bā, daudzu cilvēku izturēšanos,

tikumus); morālās attiecības, kas re-

gulē šo darbību un izpaužas dažādās

jābūtības formās, dažādās prasībās
pret cilvēku (Morāles norma, Pienā-

kums, Atbildība, Cieņa, Sirdsapziņa);
morālo apziņu, kas atspoguļo šīs at-

tiecības ar atbilstošu priekšstatu pa-
līdzību (normas, principus, sabiedrisko

un morālo ideālu, labā un [aunā, tais-

nības un netaisnības jēdzienus). Visas

šīs morālās apziņas formas ir apvie-
notas loģiski sakārtotā sistēmā, kas

rada iespēju ne tikai dot priekšrak-
stus, bet arī noteiktā veidā motivēt un

novērtēt morālo rīcību. Attiecībā uz

dažādām sabiedriskās dzīves sfērām

M. formulē īpašas normas (darba, sa-

dzīves, ģimenes M., profesionālā, par-

tijas ētika), taču tās ir tikai relatīvi

patstāvīgas M. sfēras, kurām ir ko-

pējs pamats. M. ir vēsturiska parā-
dība. Radusies cilvēku sab-bas veido-

šanās sākumā, tā attīstās, mainoties

ekonomiskajām v. c. sabiedriskajām
attiecībām, progresējot cilvēces mate-

riālajai un garīgajai kultūrai. Līdzās

vispārcilvēciskiem elementiem M. ietver

sevī vēsturiski pārejošas un šķiriskas

normas, principus, ideālus v. tml.

Sab-bā, kas sadalīta šķirās, M-ei ne-

novēršami ir šķirisks raksturs, un tā

atspoguļo šķiru cīņu. Jebkurā antago-
nistisku šķiru sab-bā līdzās M. sistē-

mai, kas sankcionē pastāvošās sabied-

riskās attiecības un aizstāv valdošās

ekspluatatoru šķiras intereses, veido-

jas M., kas noliedz to. So M. izstrādā

apspiestā šķira, kas cīņā par sab-bas

pārveidošanu atbrīvojas no valdošās

M. garīgās varas un rada savu M. —

nākotnes sab-bas M. veidošanās pa-
matu. Sajā ziņā principiāli savdabīga
ir komunistiskā morāle, kura, radu-

sies kā proletariāta šķiras M., kļūst
pēc tam sociālistiskajā sab-bā par vi-
sas tautas M. un vēlāk — par visas

cilvēces tikumību.

Morāles norma — tādu tikumisku

prasību veids, kuras regulē cilvēku iz-

turēšanos ar vispārīgiem priekšrak-

stiem un aizliegumiem, kas attiecināti

uz vienāda rakstura rīcību. Atšķirībā
no tiesiskajām normām M. n-as san-

kcionē nevis valsts vara, bet gan
paražu un sabiedriskās domas spēks.
M. n-as sab-bas morālajā apziņā vei-

dojas stihiski un nevis kāda izdota

īpaša likuma rezultātā. Pašas par sevi

M. n. vēl nevar būt pietiekamas, lai

cilvēks varētu rīkoties, vadoties pēc
tām; tās ir abstrakti vispārīgas un

neparedz iespējamos izņēmumus, kas

saistīti ar īpašiem apstākļiem. Tāpēc
jautājums, vai noteikta M. n. ievēro-

jama kādā konkrētā situācijā, jāiz-
lemj, balstoties uz saturā vispārīgā-
kiem un tai pašā laikā konkrētākiem

tikumības principiem. Sava sociālā sa-

tura ziņā M. n-ām var būt tiklab

vispārcilvēcisks, kā arī vēsturiski iero-

bežots, šķirisks raksturs. Pēdējā gadī-
jumā, kad notiek pāreja no vienas

sociālas formācijas uz otru, ilgāku
laiku norisinās veco M. n. laušanas

un jaunu M. n. veidošanas un nostip-
rināšanas process (piem., cīņa starp
komunistiskām un buržuāziskām M. n.

sociālistiskajā sab-bā).
Morālo jūtu teorijas — subjektīvis-

tiskas ētikas teorijas, kas morāles iz-

celšanos un tās dabu izskaidro tādē-

jādi, ka cilvēkam piemītot īpašas at-

zīšanas un nosodīšanas jūtas. M. j. t.

radās Anglijā 17.—18. gs. (A. Smits,
D. Jūms, A. Seftsberijs, F. Hačesons).
20. gs. šīs teorijas izstrādāja A. Ves-

termarks (Somija), U. Makdugels,
A. Rodžerss, F. Šārps (ASV), A. Sa-

zerlends un A. Šends (Anglija). M.

j. t. galv. tēzes saturs ir apgalvojums,
ka pamatā morāles jēdzieniem, ar kuru

palīdzību cilvēki novērtē notikumus

un izvēlas savas izturēšanās līniju,
esot atzīšanas vai arī nosodīšanas

jūtas, kuras cilvēkos rodoties attiecībā

pret dažādām parādībām. Citiem vār-

diem sakot, M. j. t. piekritēji uzskata,
ka morāli spriedumi satur informāciju
nevis par noteiktiem vērtējamiem ob-

jektiem, bet tikai par morālajām jū-

tām, kādas šie objekti izraisa cil-

vēkos. lerobežodami savus pētīju-

mus galvenokārt ar psiholoģiskām
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parādībām, nesaistot tos ar sab-bas at-

tīstības objektīvajām likumsakarībām,
šie teorētiķi nav spējuši noskaidrot

morālās apziņas izveidošanās likumus.

Tāpēc viņi ari nonākuši pie morāles

jēdzienu relatīvistiskas iztulkošanas.

Uz M. j. t. visumā attiecināmas visas

vainas, kādas piemīt aprobativajal

ētikai, pie kuras tipa šīs teorijas
pieder.

Morellī (18. gs.) — konsekvents t. s.

«racionālistiskā» komunisma pārstāvis.
Galv. darbs — «Dabas kodekss»

(1755), traktāts, kas veltīts tādas sab-

bas principu pamatošanai, kur valda

kolektīvs īpašums. Savās teorētiskajās
konstrukcijās M. pamatojas uz racio-

nālismu, saprātīgu sociālu iekārtu pret-
statot nesaprātīgai. Pastāvošo iekārtu

viņš uzskatīja par nesaprātīgu, par
maldu rezultātu. Par saprātīgu iekārtu

M. uzskatīja centralizētu saimniecisku

komūnu, ko pārvalda, pamatojoties uz

vienotu saimniecisku plānu, kurš re-

gulē ražošanu un sadali. M. formulēja
trīs galv. sab-bas likumus, kas atbilst

dabas un saprāta prasībām: 1) privāt-
īpašuma atcelšana, 2) «eksistences tie-

sības» un «tiesības uz darbu», 3) vi-

siem pilsoņiem pienākums strādāt. M.

ir tipisks vulgārā nolīdzinošā komu-

nisma pārstāvis. Viņš sludina mēre-

nību ēšanā un rotas lietu aizliegšanu,

sīki grib reglamentēt sadzīvi, arī lau-

lības attiecības. M. diezgan stipri
ietekmēja daudzus 18.—19. gs. utopis-
kos sociālistus — Babefu, Ķabe, Blankl

v. c.

Moreno Džekobs (dz. 1892) —amer.

psihiatrs un sociologs, sociometrijas

dibinātājs. Galv. darbi: «Kurš paliks
dzīvs?» (1936) un «Sociometrijas pa-
mati» (1954). Kā sociologs M. pētī
nelielu sociālu grupu — pirmsskolas

vecuma bērnu, dzīvokja kaimiņu, kan-

tora kalpotāju, lidmašīnas ekipāžas
v. c. uzvedības psiholoģiskos aspektus

(Mikrosocioloģija). Galvenokārt aplū-
kodams cilvēku emocionālās attiecības,

piem., simpātijas, antipātiju vai vien-

aldzību citam pret citu, M. cenšas šīs

cilvēku emocijas un tieksmes attēlot

kā sab-bas attīstības galv. un izšķi-

rošo faktoru. Apzinoties kapitālisma
krīzi ASV, M. domā, ka galv. līdzek-

lis, kā atrisināt visas sociālās problē-

mas, ir cilvēku savstarpējo attiecību

noregulēšana, grupu noorganizēšana
atbilstoši to tieksmēm un simpātijām.
M. ieteiktie līdzekļi amer. sab-bas «sa-

liedēšanai» neskar kapitālisma galv.
balstus — privātīpašumu, monopolu
kundzību, darbaļaužu ekspluatāciju.

Morgans Lūiss Henrijs (1818—

81) — amer. zinātnieks, etnogrāfs un

arheologs. Pētīdams Amerikas indiāņu
dzīvi, savāca ļoti plašu faktu mate-

riālu par pirmatnējās sab-bas vēsturi.

Sos faktus viņš vispārināja grāmatā
«Senā sabiedrība» (1877). M. mēģi-
nāja dot pirmsšķiru sab-bas vēstures

periodizāciju, kas vērtīga ar to, ka

viņš katru periodu centās saistīt ar

ražošanas tehnikas attīstību; periodi-

zācijas faktiskā puse gan novecojusi.
M. viens no pirmajiem konstatēja, ka

ģimene ir vēsturiska parādība un mai-

nās līdz ar sab-bas attīstību. Markss

un Engelss augstu vērtēja M-u.

Markss sīki konspektēja viņa galv.
darbu. Engelss rakstīja, ka M. «savā

veidā no jauna atklāja to vēstures

materiālistisko izpratni, ko Markss

bija atklājis...» (Markss, Engelss,
Darbu izl., II sēj., 158. lpp.). M.

atklājumus Engelss izmantoja darba

«Ģimenes, privātīpašuma un valsts iz-

celšanās». Taču viņš nevis vienkārši

atstāstīja M. dotos faktus, bet tos

pārstrādāja, pamatojoties uz marksis-

ma teoriju.
Moriss Čārlzs (dz. 1901) — amer.

filozofs, kas pragmatisma idejas (it

īpaši amer. filozofa Dž. Mida doktrī-

nas) apvieno ar dažām loģiskā empī-
risma tēzēm. Pamatojoties uz bihevio-

risma atzinumiem, M. savos galv. dar-

bos cenšas analizēt cilvēka sociālo un

bioloģisko izturēšanos. Attīstot tālāk

Pirsa idejas, M. pirmais skaidri for-

mulēja jaunas zinātniskas disciplī-
nas — semiotikas galv. jēdzienus un

principus. Galv. darbi: «Zīmju teorijas
pamati» (1938), «Zīmes, valoda un

izturēšanās» (1946), «Cilvēka vērtību

daudzveidība» (1956).
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Moriss Viljams (1834—96) — angļu
sociālists, dzejnieks, beletrists un māk-

slinieks; cēlies no buržuāziskas ģime-

nes; dziļi ienīda un asi kritizēja bur-

žuāzisko iekārtu. Sākumā viņam bija
utopiski uzskati par mākslu kā par

galv. līdzekli sab-bas pārveidošanai

mierīgā ceļā. No 80. gadu sākuma

aktīvi piedalījās strādnieku un sociā-

listiskajā kustībā, iepazinās ar mar-

ksismu, taču bija galvenokārt «jūtu
sociālists» (Engelss). Nākamās komu-

nistiskās sab-bas idilliskajam attēlo-

jumam (utopiskais romāns «Vēstis no

nekurienes», 1891) nebija zinātniska

rakstura. Savā daiļradē un politiskajā
darbībā M. aizstāvēja revolucionārus

principus. Devis vērtīgu ieguldījumu
angļu demokrātiskajā literatūrā.

Mors Tomass (1478—1535) — viens

no utopiskā sociālisma pamatlicējiem,
renesanses laikmeta humānists un ra-

cionālists. Cēlies no buržuāziskas vi-

des, 1529.—32. g. atradās ļoti augstā
valsts amatā Anglijā. Pēc karaļa pa-

vēles sodīts ar nāves sodu. Viņš dia-

loga veidā sarakstīja stāstu par ce-

ļojumu uz nezināmu zemi Utopiju
(burtiski — «vieta, kuras nav»)
(«Zelta grāmata, derīga un jocīga,

par vislabāko valsts iekārtu un par
jaunu salu Utopiju», 1516); ar šo

stāstu saistās utopiskā sociālisma ra-

šanās. Tas ir svarīgākais sociālistis-

kās domas sacerējums līdz 18. gs.
beigām. M. pirmais vispusīgi kritizēja
uz privātīpašumu dibināto iekārtu,
sava laika sociāli politiskās attiecības

Anglijā un attēloja iekārtu, kurā valda

sabiedriskais īpašums. Viņš pirmais
konsekventi izklāstīja ražošanas sa-

biedriskošanas ideju, saistot ar to

darba komunistiskās organizācijas un

sadales ideju. Ideāli brīvās valsts —

Utopijas saimnieciskā pamatšūna ir

ģimene; ražošanas pamatā ir amatnie-
cība. Utopieši dzīvo tādos apstākļos,
kur pastāv demokrātiska pārvalde,
vienlīdzība darbā, nav pretstata starp
pilsētu un laukiem, starp garīgo un

fizisko darbu. Cilvēki strādā 6 stun-
das dienā, pārējo laiku ziedodami zi-

nātnei un mākslai. Lielu nozīmi M.

piešķir personības vispusīgai attīstī-

bai, teorētiskās izglītības savienošanai

ar darbu; šī tēze ir dīglis sociālistis-

kiem uzskatiem par audzināšanu. M.

nesaprata, ka sociālistiskā ideāla

sasniegšanai nepieciešama augsti
attīstīta tehnika. Pāreju uz jauno
iekārtu viņš cerēja realizēt mierīgā

ceļā.
Motīvs — apzināts stimuls, kas no-

saka darbību kādas cilvēka vajadzības

apmierināšanai. Razdamies uz vajadzī-
bas bāzes, M. ir vairāk vai mazāk
adekvāts tās atspoguļojums. M. ir

zināms voluntāras darbības pamato-

jums un attaisnojums; tajā parādās
cilvēka attieksme pret sab-bas prasī-
bām. Motīviem ir svarīga loma dar-

bību un rīcības novērtējumā, jo no

tiem atkarīga attiecīgā cilvēka dar-

bības subjektīvā jēga.
Mūrs Džordžs Edvards (1873—

1958) — angļu filozofs ideālists, neo-

reālisma pārstāvis. Kritizējot subjek-
tīvo ideālismu, M. tam pretstatīja tēzi:

«Sajūta ietver sevī apziņu un objektu,
kas ir neatkarīgs no apziņas.» Objekta
statuss, pēc M. ieskata, nav skaidrs;
to var aplūkot gan kā fizisku objektu,
gan arī kā «jutekliski doto», un tikai

veselais saprāts liek mums atzīt ārē-

jās pasaules objektivitāti. Saskaņā ar

šādu «veselā saprāta» filozofiju Vi-

sumā pastāv materiāli objekti un ap-
ziņas akti, kas saistīti tikai ar da-

žiem materiāliem ķermeņiem. Reizē ar

to «veselais saprāts» neizslēdz iespēju,
ka pasaule pēc savas dabas ir garīga,
ka pastāv dievišķīgais prāts, šā prāta
akti un pēcnāves dzīve. M. izstrādāja
loģiskās analīzes metodi. Viņa analī-

zes teorija ietekmēja neopozitivismu

(Dž. Raila, A. Visdoma v. c. «ling-
vistiskā analīze»). M. ētika pamatota

uz atzinumu, ka labā un ļaunā jē-
dzieni nav definējami. Ētiskie sprie-
dumi atklāj runātāja emocijas, iero-

sina klausītāja emocijas vai apslēptā
veidā izteic pavēles. No tā izriet divi

virzieni mūsd. pozitīvistiskajā ētikā:

emotivisms un ētika kā «ētisku iz-

teikumu analīze». Galv. darbi: «Prin-

cipia Ethica» (1903), «Filozofiski
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pētījumi» (1922), «Aizstāvot veselo

saprātu» (1925), «Dažas galvenās pro-

blēmas filozofijā» (1958).
Mūsdienu marksistiskā filozofiskā

doma ārzemēs. Ar Lielās Oktobra so-

ciālistiskās revolūcijas uzvaru 1917. g.

iesākās jauns vēstures laikmets —

pāreja no kapitālisma uz sociālismu.

Daudzās kapitālistiskās zemēs pieauga
interese par marksismu-Jeņinismu un

tā filozofiju, it īpaši par Ļeņina dar-

biem. Jaunnodibinātās komunistiskās

partijas, apvienojušās 111 Internacio-

nālē (1919), uzlūkoja dialektisko un

vēsturisko materiālismu par savu filo-

zofisko karogu. Jau 20. gados Ļeņina
filozofiskie darbi tika pārtulkoti Eiro-

pas lielāko tautu valodās. Tai laikā

par filozofijas jautājumiem rakstīja
G. Dimitrovs, A. Gramši, P. Toljati,
M. Torēzs, E. Tēlmanis, V. Fosters

v. c. Viņi aizstāvēja mācību par mar-

ksistiskās teorijas un proletariāta
revolucionārās prakses vienotību.

Buržuāziskajā literatūrā pastiprinājās
uzbrukumi marksistiski ļeņiniskajai
filozofijai. Reformistiskā literatūra tur-

pināja savu līniju — revidēt dialek-

tisko un vēsturisko materiālismu no

«ētiskā sociālisma» pozīcijām. Līdz ar

revolucionārajiem uzplūdiem vairākas

Eiropas zemēs (1918—23) pastiprinā-

jās kreiso spēku politiskās pozīcijas

Eiropas strādnieku kustībā. Taču daži

to pārstāvji nebija teorētiski nobrie-

duši; tas izpaudās subjektīvismā, tau-

tas masu vēsturiskās lomas nepietie-
kamā novērtēšanā. Izšķirošā nozīme

«kreisā» novirziena uzskatu atmasko-

šanā bija Ļeņina darbam «Bērnišķīgā
«kreisuma» slimība komunismā»

(1920). Ekonomiskā stāvokļa pārejoša

uzlabošanās dažās kapitālistiskās val-

stīs (1924—29) un tās izraisītā bur-

žuāziskās un labēji sociālistiskās ideo-

loģijas aktivizēšanās bija cēlonis tam,
ka komunistiskajās partijās (ASV, Vā-

cijā, Itālijā v. c.) iekļuva labējais
oportūnisms un iesakņojās tā idejis-
kais pamats — mehānistiskā filozofija.
111 Internacionāles marksisti cīnījās

pret «kreiso» un labējo novirzienu arī

filozofisko problēmu aspektā. Kapitā-

lisma vispārējās krīzes padziļināšanās,
kuras pamatā bija sociālistiskas celt-

niecības panākumi Padomju Savienībā,
kā arī 1929.—33. g. ekonomiskā krīze,
noveda pie fašisma nodibināšanāsvai-

rākās kapitālistiskās zemēs. Ideoloģi-

jas sfērā šie notikumi izpaudās tā-

dējādi, ka pastiprinājās iracionālisma,

subjektīvā ideālisma filozofijas, volun-

tārisma v. tml. propaganda. Komu-

nistisko partiju pasludinātā vienotās

frontes un tautas frontes taktika_ cīņā

pret fašismu veicināja progresīvas in-

teliģences saliedēšanos ap marksistiem

un paātrināja daudzu tās pārstāvju

pāriešanu dialektiskā materiālisma

filozofijas pozīcijās. Marksistisko filo-

zofu cīņa pret intuitivismu (2. Poli-

cera darbi Francijā), pret neohēge-

Usmu (Gramši darbi), neoplatonisma

(H. Selzama darbi ASV), pragma-

tismu (Fostera raksti), remkeānismu

(T. Pavlova darbi Bulgārijā) un ci-

tiem 30. gadu buržuāziskās filozofi-

jas virzieniem cēla dialektiskā mate-

riālisma prestižu, parādīja, ka tas ir

zinātņu metodoloģiskais pamats un

iedarbīgs ierocis cīņā pret fašistisko

ideoloģiju. Jauns posms marksistiski

jeņiniskās filozofijas attīstībā sākās

pēc otrā pasaules kara. Vācu fašisma

un japāņu militārisma sagrāves, kā

arī tautas revolūciju rezultātā Eiropā
un Āzijā izveidojās vairākas sociālis-

tiskas valstis. So valstu komunistis-

kās un strādnieku partijas izstrādāja
teorētiskā un praktiskā ziņa svarīgo

jautājumu par sociālistiskās celtniecī-

bas vispārīgo likumsakarību dialek-

tiku un par to izpausmes nacionāla-

jām īpatnībām. Sociālistiskās celtnie-

cības gaitā tautas demokrātijas ze-

mēs notiek kultūras revolūcija, kurā

liela loma ir marksistiski ļeņiniskajai

filozofijai. Sakarā ar to izvirzījās uz-

devums audzināt plašus darbaļaužu
slāņus marksisma-ļeņinisma garā, at-

brīvot viņu apziņu no buržuāziskas

un sīkburžuāziskās ideoloģijas palie-
kām un no reliģiskiem aizspriedumiem.

Sociālistiskajās zemēs līdzās vecajiem

sāk darboties jauni marksistisku filo-

zofu kadri, kuri ne tikai propagandē
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zinātnisko filozofiju masās, bet arī

sekmīgi izstrādā sociālistiskās celtnie-

cības problēmas un jaunus dialektiskā

un vēsturiskā materiālisma jautāju-
mus. Marksistiski ļeņiniskās filozofi-

jas secinājumi tiek tālāk konkretizēti

atbilstoši jaunajai vēsturiskajai situā-

cijai, atsevišķo zinātņu attīstības

mūsd. līmenim, tālāk tiek attīstītas arī

tādas svarīgas filozofisko zināšanu

nozares kā socioloģija, ētika, estē-

tika, loģika, filozofijas vēsture. Zināt-

nisko pētījumu rezultātus periodiski
apspriež sociālistisko zemju filozofu

sanāksmēs un konferencēs. Sekmīgi
pēta dialektikas un izziņas teori-

jas problēmas (T. Pavlovs, V. Dobri-

janovs Bulgārijā, G. Šēlers VDRu. c),
dabas zinātņu filozofiskos jautājumus
(L. Janoši Ungārijā, A. Poļikarpovs,
A. Kiselinčevs Bulgārijā v. c), ētikas

problēmas (K. Guliāns Rumānijā,
G. Beks VDR v. c), estētikas jautā-
jumus (Pavlovs Bulgārijā, C. Zulkev-

skis Polijā, A. Abušs VDR v. c),
mūsd. ideālisma problēmas (G. Klauss,
G. Mende VDR, I. Linharts, J. Bod-

nars, V. Rumls Cehoslovakija, H. Iri-

badžakovs Bulgārijā v. c), filozofijas
vēstures jautājumus (S. Ganovskis,
G. Grozevs Bulgārijā, G. Lejs,
R. Grops VDR v. c), loģikas problē-
mas (B. Fogaraši Ungārijā, A. Zožs

Rumānijā, A. Benkovs Bulgārijā,
G. Klauss VDR, I. Popelova-Otaga-
lova Čehoslovakijā v. c). Kapitālis-
tisko zemju marksistiskie filozofi ak-

tīvi aizstāv progresīvās filozofiskās

tradīcijas, atmasko antikomunistisko

propagandu un jaunākos izsmalcināta

ideālisma paņēmienus. M. Komforts
un D. Lūiss (Anglijā), H. Velss un

H. Selzams (ASV), G. Bess un 2. Ka-

napa (Francija) v. c. savos darbos
atsedz jaunāko ideālistisko virzienu

(Neopozltlvlsma, Pragmatisma, Eksis-
tenciālisma, Neotomisma) iekšējās
pretrunas, to nepamatotību. Marksis-

tiskie filozofi kapitālistiskajās un so-

ciālistiskajās zemēs cīnās pret mūsd.
filozofisko revizionismu, kas izpaužas
E. Fišera (Austrijā) un R. Garodī

(Francijā) v. c. rakstos. Ārzemju mar-

ksistu darbos tiek analizēti negatīvie
rezultāti, kādi ir mūsd. kapitālistisko
attiecību sistēmas ietekmei uz kultūru,

uz cilvēka personību, tiek parādīts, kā

imperiālisms atņem cilvēkam augstā-
kās garīgās vērtības, izplata šovinis-

ma ideoloģiju un attaisno varmācību

un imperiālistiskās laupīšanas meto-

des. Kapitālistisko zemju progresīvā
inteliģence atbalsta marksistus viņu

cīņā pret antizinātnisko ideālistisko

filozofiju (Bernals Anglijā, Lanževēns,
P. Vižjē un A. Valons Francijā,
D. Fursts, B. Danems un P. Krosers

ASV). Komunistiskās un strādnieku

partijas kopējiem spēkiem radoši iz-

strādā marksisma-ļeņinisma teorijas,
arī filozofijas galvenos jautājumus.

Komunistisko un strādnieku partiju
pārstāvju apspriedes Deklarācijā
(1957) tika formulētas vispārīgās
likumsakarības pārejā no kapitālisma

uz sociālismu un uzsvērts, kāda no-

zīme ir dialektiskajam materiālismam

kā zinātnei par pašiem vispārīgāka-
jiem dabas, sab-bas un domāšanas at-

tīstības likumiem. Komunistisko un

strādnieku partiju pārstāvju apsprie-
des Paziņojumā (1960) dots marksis-

tisks mūsu laikmeta raksturojums,
vispusīgi noskaidrotas metodes, kā cī-

nīties par mieru, demokrātiju un so-

ciālismu. Komunistisko un strādnieku

partiju Maskavas apspriedes (1969)
dokumentos nosprausti uzdevumi un

noskaidrotas metodes cīņā pret impe-
riālismu mūsd. apstākļos. Lielu starp-
tautisku rezonansi guva svinības sa-

karā ar Marksa un Engelsa 150. dzim-

šanas dienu, kā arī Ļeņina 100. dzim-

šanas dienas svinēšana. Sie notikumi

vēlreiz parādīja marksisma-ļeņinisma

nepārvaramo spēku, tā zinātnisko

raksturu un internacionālo dabu.

Mūžība — bezgalīgi ilgais pasaules

pastāvēšanas laiks, ko nosaka tas, ka

matērija nav radāma un iznīcināma.

M. piemīt tikai visai dabai kopumā,
katra konkrētā matērijas forma ir

laikā pārejoša. M. nav reducējama uz

neierobežotu monotonu matērijas pa-

stāvēšanu vienos un tajos pašos stā-

vokļos, tā nepieciešami saistīta ar
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bezgalīgām kvalitatīvām matērijas
pārvērtībām.

Mūžīgā patiesība — termins, kas

apzīmē patiesību neatspēkojamību iz-

ziņas attīstības procesā. Sajā ziņā M.

p. ir analoga absolūtajai patiesībai.
Taču izziņas procesā cilvēks sastopas
galvenokārt ar relatīvām patiesībām,
kurās ietverti tikai absolūto patiesību

graudi. Metafizika un dogmatisms,
uzskatīdami, ka patiesība nav atkarīga
no apstākļiem, pārmērīgi augstu no-

vērtē absolūtā momenta lomu patie-
sībā. Tas ir gnozeoloģiskais pamats,
lai paceltu visas patiesības mūžīgu,
neatspēkojamu patiesību pakāpē. Sādu

uzskatu par patiesību asi kritizēja En-

gelss grāmatā «Anti-Dīrings». Reli-

ģija, kas ir galēja dogmatisma izpau-
dums, visus savus postulātus uzskata

par neatspēkojamām «M. p.».

Mūžīgais dzinējs — iedomāta ma-

šīna, kas neierobežotu laiku spēj da-

rīt darbu, nesaņemot enerģiju no ārie-

nes (pirmā veida M. dz.) vai arī sa-

ņemot enerģiju, kas rodas no tempe-
ratūras starpības starp mašīnu un sil-

tāko apkārtējo vidi, piem., ūdeni vai

gaisu (otrā veida M. dz.). M. dz.

radīšanas iespēju izslēdz enerģijas ne-

zūdamības likums un otrais termo-

dinamikas likums.
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Nācija (lat. natio — tauta) —
vēs-

turiski izveidojusies cilvēku kopības
forma, kas nomaina tautību. N-u vis-

pirms raksturo materiālo dzīves ap-
stākļu — teritorijas un ekonomiskās

dzīves kopība, kopīga valoda un zinā-

mas nacionālā rakstura īpašības, kas

izpaužas kultūras nacionālajā savda-

bīgumā. N. ir par tautību plašāka

veida kopība, kas izveidojās līdz ar

kapitālistiskās formācijas rašanos un

attīstību. N. rašanās ekonomiskais pa-

mats bija feodālās sadrumstalotības

likvidācija, ciešāki ekonomiskie sakari

starp valsts atsevišķiem apgabaliem
un vietējo tirgu apvienošanās vienā

nacionālā tirgū. Sai laikā topošo N.

vadošais spēks bija buržuāzija, un šis

apstāklis atstāja zināmas pēdas viņu
sociāli politiskajā un garīgajā struk-

tūrā. N-ām attīstoties tālāk, tajās ar-

vien vairāk saasinās sociālās pretru-

nas, parādās šķiru pretstats. Buržuā-

zija cenšas apslāpēt šīs pretrunas un

izraisīt antagonismu starp nācijām.
Tā propagandē nacionālisma un na-

cionālā egoisma ideoloģiju. Nenovēr-

šamas kapitālisma sekas ir nesaticība

un naids starp N., nacionāli konflikti.

Proletariāts buržuāziskajam nacionā-

lismam liek pretī internacionālisma

ideoloģiju un politiku. Līdz ar kapi-
tālisma likvidāciju radikāli mainās

arī N. N. pārvēršas par jaunām, no

šķiru antagonismiem brīvām sociālis-
tiskām N., kuru pamats ir strādnieku

šķiras un darba zemniecības savienība.

Radikāli mainās arī attiecības starp
N.: izzūd bijušās savstarpējās neuz-

ticības paliekas un attīstās tautu drau-
dzība. Likvidējot nacionālo jūgu un

nodibinot visu tautu tiesību vienlī-

dzību, realizējot tautu savstarpējo pa-

N

līdzību, pārvarot attīstībā aizkavēju-
šos tautu atpalicību saimnieciskā ziņā

un kultūrā, radīti visi apstākli sociā-

listisko N. uzplaukumam Padomju Sa-

vienībā. Sociālisma apstākļos norisi-

nās, no vienas puses, nāciju attīstība

un uzplaukums, no otras — to tuvinā-

šanās. Uz šā pamata Padomju Savie-

nībā izveidojusies jauna cilvēku vēs-

turiskās kopības forma — padomju
daudznāciju tauta. Pēc komunisma

pilnīgas uzvaras nāciju vispusīgā tu-

vināšanās novedīs pie nacionālo at-

šķirību pakāpeniskas izzušanas. Attīs-

tītā komunistiskā sab-bā pastāvēs

jauna cilvēku vēsturiskās kopības for-

ma; šī kopība būs plašāka nekā N.

un vienā saimē apvienos visu cilvēci.

Tomēr šāda kopība izveidosies tikai

sab-bas ilgas attīstības rezultātā un

turklāt daudz vēlāk, nekā tiks sa-

sniegts tās pilnīgs sociāls viendabī-

gums.
Nacionālais jautājums — jautājums

par nāciju atbrīvošanos un brīvas at-

tīstības nosacījumiem. N. j. jāaplūko
vēsturiski, jo tā saturs un nozīme da-

žādos laikmetos ir dažādi. Nāciju ra-

šanās procesā N. j. bija saistīts ar

feodālisma gāšanas uzdevumiem un

atbrīvošanos no svešu nāciju jūga.

Imperiālisma laikmetā N. j. pārvēr-
ties par valstu savstarpējo jautā-
jumu, saplūdis ar vispārējo jautājumu

par koloniju tautu atbrīvošanos. Tas

cieši saistīts ar zemnieku jautājumu,

jo nacionālās atbrīvošanās kustības

dalībnieki galvenokārt ir zemnieki.Tā

kā mūsu dienās attīstās nacionālās

atbrīvošanās cīņa un koloniālā sis-

tēma tiek likvidēta, starptautiskās ko-

munistiskās kustības uzdevums ir

vērsties pret imperiālistisko valstu



agresīvo neokoloniālisma politiku, pa-
līdzēt tautām nosargāt savu nacionālo

neatkarību un suverenitāti. Mūsd. na-

cionālās atbrīvošanās kustības avan-

gards ir zemes, kuras sākušas iet ne-

kapitālistiskās attīstības ce]u, t. i., per-
spektīvā orientējas uz sociālistiskas

sab-bas izveidošanu, jo tikai sociālis-

ma apstākļos iespējams konsekventi

atrisināt N. j. Buržuāziskie ideologi
par vienīgo veidu, kā atrisināt N. j.,
uzskata nāciju nošķiršanos, kas fak-

tiski pastiprina naidu starp tām un vie-

nas nācijas pakļauj citām. Sociālistiskā

revolūcija un sociālistiskās celtniecī-

bas prakse Padomju Savienībā parā-

dījusi, ka iespējams un lietderīgs ir

cits ceļš — revolucionārais. Tas ir

nacionālā jūga iznīcināšanas un tautu

draudzības nodibināšanas ceļš. Pa-

domju Savienībā ne tikai pasludināta

nāciju tiesiskā vienlīdzība, bet arī lik-

vidēta tautu faktiskā no vecās iekār-

tas mantotā nevienlīdzība saimniecībā

un kultūrā. Balstoties uz brālīgo sav-

starpējo palīdzību, pirmām kārtām uz

kr. tautas palīdzību, visas padomju
nacionālās republikas izveidojušas

savu rūpniecību, strādnieku šķiras un

inteliģences nacionālos kadrus, attīs-

tījušas savu kultūru — nacionālu pēc
formas un sociālistisku pēc satura.

Komunisma celtniecība vēl ciešāk ap-

vieno padomju tautas. Šķiru atšķirību
izzušana un komunistisko sabiedrisko

attiecību attīstība pastiprina nāciju
sociālo viendabīgumu, veicina kopēju
komunistisku iezīmju attīstību kultūrā,
morālē un sadzīvē, tālāk nostiprina
tautu savstarpējo uzticību un drau-

dzību.

Nacionālās demokrātijas valsts —

sab-bas politiskās organizācijas forma,
kas rodas, attīstoties un padziļinoties
nacionālās atbrīvošanās revolūcijai.
N. d. v-i raksturo konsekventa pret
imperiālismu un neokoloniālismu vēr-

sta cīņa par politisko un ekonomisko

neatkarību, plašas demokrātiskas tie-

sības un brīvības, tautas masu līdz-

dalība valsts politikas noteikšanā, re-

volucionāru sociālu pārveidojumu, pir-
mām kārtām agrārās reformas reali-

zēšana. «Nacionālās demokrātijas
valsts politiskais pamats ir visu pro-
gresīvo, patriotisko spēku bloks, kas

cīnās par pilnīgu nacionālo neatka-

rību, par plašu demokrātiju, par anti-

imperiālistiskās, antifeodālās, demo-

krātiskās revolūcijas novešanu līdz

galam.» (PSKP Programma.) N. d. v.

nodibināšanu nodrošina strādnieku

šķiras aktīva piedalīšanās nacionālās

atbrīvošanās revolūcijā. N. d. v. pēc
sava sociālā rakstura nav sociālis-

tiska valsts, tomēr zināmos apstākļos
tā var kļūt par politisko formu no

koloniālā jūga atbrīvojušos zemju

pārejai uz sociālismu, neejot kapitālis-
tiskās attīstības ceļu.

Nacionālisms — viens no buržuā-

zijas ideoloģijas un politikas princi-

piem, kas izpaužas kā nacionālās

nošķirtības un pārākuma, nāciju sav-

starpējas neuzticēšanās un savstarpēja
nacionāla naida sludināšana. N. ra-

dās, veidojoties buržuāziskās sab-bas

nācijām, un to izraisīja kapitālisma

attīstības specifika. Atspoguļojot nā-

ciju savstarpējo attiecību raksturu ka-

pitālisma apstākļos, N. izpaužas divos

veidos: kā valdošās nācijas lielvalstis-

kais šovinisms, ko raksturo nievājoša
izturēšanās pret citām nācijām, un kā

apspiestās nācijas vietējais N., kuram

piemīt tieksme uz nacionālu noslēg-
tību un neuzticēšanos citām nācijām.
Spekulēdami ar «visas nācijas» inte-

rešu lozungu, buržuāziskie un refor-

mistiskie ideologi izmanto N. kā iz-

smalcinātu paņēmienu, lai nomāktu

darbaļaužu šķiras apziņu, sašķeltu

starptautisko strādnieku kustību un

attaisnotu karus starp nācijām un ko-

loniālismu. N. nekādā veidā nav pie-

ņemams darbaļaudīm, kuru patiesās
intereses izsaka tikai sociālistiskais

internacionālisms. Taču komunisti uz-

skata, ka zināmā nacionālās atbrīvo-

šanās kustības posmā apspiestās nā-

cijas N. atbalstīšana ir vēsturiski at-

taisnojama, jo tajā ir vispārdemokrā-
tisks saturs (antiimperiālistiska ievir-

ze, cenšanās pēc politiskas un ekono-

miskas neatkarības). Tomēr šāda

veida N-ā ir arī otra puse, kas iz-
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saka reakcionāro ekspluatatoru virs-

slāņu ideoloģiju un intereses, cenša-

nos izlīgt ar imperiālismu. Šo otro

pusi komunisti kategoriski noraida. N.

kā pasaules uzskata iezīme visvairāk

izplatīts un vissīkstāk sakņojas sīk-

buržuāziskā vidē. Tas raksturīgs so-

ciāliem slāņiem un politiskām parti-

jām, kuru ideoloģija ir sīkburžuāziska.

Pastāvot sociālismam, kas nodibina

nāciju faktisko vienlīdzību, tiek likvi-

dētas N. sociālās saknes un tā iz-

pausmes saglabājas tikai kā kapitā-
lisma paliekas atsevišķu cilvēku ap-

ziņā un uzvedībā.

Naivais reālisms — stihiski materiā-

listiska pasaules izpratne, kāda ir kat-

ram cilvēkam, pārliecība, ka visi

priekšmeti pastāv neatkarīgi no cil-

vēka apziņas. Tomēr N. r. nav kon-

sekvents, teorētiski apzināts zinātnisks

pasaules uzskats. Nepareizi N. r-u

izskaidro subjektīvais ideālisms (Bēr-

klijs, Mahs v. c). Mahisti, piem., ap-

galvoja, ka N. r. ir pasaules uzskats,

pēc kura cilvēks zina tikai savas sa-

jūtas, un jautājums par materiālās

pasaules eksistenci viņam ir bez nozī-

mes.

Nalbandjans Mikaels (1829—66) —

armēņu domātājs materiālists, revolu-

cionārais demokrāts, utopiskais sociā-

lists, apgaismotājs, dzejnieks un pub-
licists. Beidza Maskavas univ. dabas

zinātņu fakultāti, bija progresīvā ar-

mēņu žurnāla «Ziemeļblāzma» līdz-

strādnieks. Uzturēdamies ārzemēs, stā-

jās sakaros ar Hercena grupu; aktīvi

piedalījās kopīgajā Krievijas atbrīvo-

šanās cīņā. Savas darbības pamatā
N. lika armēņu un krievu draudzības

nostiprināšanas ideju, armēņu tautas

atbrīvošanos saistīja ar antifeodālās

revolūcijas uzvaru Krievijā, noteikti

vērsās pret buržuāziskajiem nacionā-

listiem un liberāļiem. Pēc saviem filo-

zofiskajiem uzskatiem N. ir materiā-

lists, kas materiālismu mēģina apvie-
not ar dialektiku. Izziņas teorijā N.

vadījās pēc jutekliskā un racionālā,

dedukcijas un indukcijas vienības un

kritizēja vispārīgo jēdzienu un ideju

ideālistisko izpratni. N. kritizēja
Kanta, Fihtes un Hēgeļa filozofiju, it

īpaši viņu politiskos uzskatus. Estē-

tikā viņš aizstāvēja reālismu un kr.

revolucionāro demokrātu uzskatus; šīs

idejas viņš, būdams ievērojams dzej-
nieks un rakstnieks, pauda arī savos

daiļdarbos. N. idejas kļuva par vienu

no 19. gs. progresīvās armēņu kultū-

ras avotiem. Galv. darbi: «Divas rin-

das» (1861), «Zemkopība kā drošs

ceļš» (1862), «Hēgelis un viņa laiks»

(1863) v. c.

Narodņicisms — sīkburžuaziskās

zemnieku demokrātijas uzskatu sis-

tēma Krievijā. N-a kā ideoloģijas spe-

cifiska iezīme ir agrāras demokrātijas
savīšanās ar zemniecisko utopisko so-

ciālismu, cerība izvairīties no kapitā-
lisma ceļa. Narodņicisms raksturīgs
zemēm, kas relatīvi vēlu nostājušās

uz buržuāziski demokrātiskās revolū-

cijas ceļa, kad R.-Eiropas un Z-Ame-

rikas kapitālismā jau bija saredzamas

tam piemītošās pretrunas un kad jau

bija radusies proletariāta sociālistiskā

kustība. Krievijas N. ciltstēvi bija
Hercens un Černiševskis. Viņi pirmie

izvirzīja jautājumu, ka zemnieku ob-

ščinai iespējams pāriet augstākā, ko-

munistiskā formā. 19. gs. 70. gados

N. kļuva par dominējošo virzienuKrie-

vijas demokrātiskajā kustība un

ieguva jaunas iezīmes. Tas bija «ak-

tīvais» N., kuram zemnieku revolūcija
kļuva par tiešās prakses jautājumu.
70. gados ievērojamākie N. ideologi

bija M. Bakuņins, P. Lavrovs, P. Tka-

čovs v. c. Pēc sava sabiedriski poli-
tiskā satura N. šajos gados bija kau-

jinieciskā revolucionāra demokrātisma

ideoloģija, bet teorētiskā ziņā tas

spēra soli atpakaļ salīdzinājumā ar

Černiševski. Šā perioda N. īpatnība

bija ticība revolucionārās inteliģences

izšķirošajai ietekmei uz sociālās at-

tīstības gaitu. Krievijas attīstības ceļu
nosakot inteliģence. Vēsturiskās nepie-
ciešamības ideju — Cerniševska so-

cioloģiskās koncepcijas centrālo tezi —

70. gadu N. noraidīja, jo tā attais-

nojot revolucionāriem nepieņemamo
buržuāzisko attīstības ceļu. Savas
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tēzes pamatošanai narodņiki atsaucās

uz vēstures attīstības procesa īpat-
nību — cilvēka «subjektīvi teleoloģis-
kās» darbības izšķirošo nozīmi un vi-

sas sabiedriskās parādības aplūkoja

no noteikta «morāla ideāla» viedokļa
(Subjektīvā metode socioloģijā). Filo-

zofijā 70. gadu N. teorētiķi propa-

gandēja pozitīvismu. Viņi noraidīja
filozofisko materiālismu un tā gnozeo-

loģiju kā «metafizisku vispārinājumu»,
kas vairs nav zinātne. No 19. gs.
80. gadu vidus N. pārdzīvoja dziļu
krīzi, kuras pamatā bija, no vienas

puses, N. sociālistiskās propagandas
neveiksme laukos un organizācijas
«Narodnaja voļa» sagrāve, no otras

puses
— pārmaiņas Krievijas šķiru

samērā: zemnieku buržuāziskā evolū-

cija, proletariāta skaitliskā izaugsme

un tā cīņas pieņemšanās spēkā. Daļa
revolucionāru (Pļehanovs v. c.) sarāva

sakarus ar N. un pārgāja marksisma

pozīcijās. N-ā pārsvaru ieguva libe-

rālais virziens (I. Juzovs (I. Kablics),
Mihailovskis, V. V. (V. Voroncovs),
S. Krivenko, S. Južakovs v. c), kas

atteicās no cīņas par pastāvošās
iekārtas gāšanu revolucionāriem

līdzekļiem. 80.—90. gadu N. pamat-

ideja ir zemnieku sīksaimniecības pret-
statīšana kapitālismam. Daļa narod-

ņiku bija spiesta atzīt Krievijas

kapitālistiskās evolūcijas faktu un

zemnieku noslāņošanos. Bet ari šie

narodņiki kaldināja sīkburžuāziskus

utopiskus fantastiskus projektus par
«tautas ražošanas» aizsargāšanu pret
kapitālismu. Liberālā N. pārstāvji ak-

tīvi cīnījās pret marksismu, un šī cīņa
beidzās ar viņu pilnīgu idejisku sa-

kāvi. Zemnieku kustības uzplūdi 20. gs.
sākumā un 1905.—07. g. revolūcija
bija par cēloni tam, ka radās vairākas

narodņiciskas grupas un partijas, no

kurām viskreisākā bija eseru partija.
Eseru ideoloģijai bija eklektisks rak-

sturs. Vecās N. dogmas tajā bija sa-

vienotas ar atsevišķām sagrozītām
marksisma tēzēm. Revolūcijas gaitā
eseri pastāvīgi svārstījās starp pa-
kļaušanos liberāļu hegemonijai un

enerģisku cīņu pret muižnieku zemes

īpašumu. N-u dziļi kritizēja Ļeņins
un Pļehanovs.

Naturālisms (lat. natūra — daba).
1. Filozofijā — metodoloģisks prin-
cips, kas piemīt dažām pirmsmarksis-
tiskām buržuāziskām teorijām, kuras

cenšas izskaidrot sab-bas attīstību ar

dabas likumiem (klimatiskajiem ap-
stākļiem, ģeogrāfisko vidi, cilvēku bio-

loģiskajām un rases īpatnībām utt.).
N. tuvs antropoloģlsmam, kas arī ne-

saskata sab-bas dzīves specifiskās

likumsakarības. 17. un 18. gs. filozo-

fiskajam N-am bija pozitīva loma cīņā
ar splrltuālismu, bet vēlāk tas deģe-
nerējās par reakcionāri ideālistisku

virzienu. 2. Estētiskie uzskati par
mākslu, to sistēma un tai atbilstoša

mākslas metode, kas izveidojās 19. gs.
otrajā pusē. N. filozofiskais pamats

bija pozitīvisms (Konts, Spensers,
I. Tēns v. c). Neizvirzot uzdevumu

iedziļināties īstenības būtiskajos, dzi-

ļākajos procesos, N. reducē daiļradi
uz nejaušu, atsevišķu īstenības priekš-
metu un parādību kopēšanu. N. estē-

tiskās koncepcijas pretrunīgums spil-
gti izpaudās E. Zolā darbos, kura

daiļrade bieži vien nonāca pretrunā ar

viņa teorētiskajiem izteikumiem («Eks-

perimentālais romāns», 1880; «Natu-

rālisms teātrī», 1881, v. c.) par sociālo

un bioloģisko parādību identitāti, par
mākslas neatkarību no politikas un

morāles utt. Mūsd. N. mākslā ir ka-

pitālisma estētiskā apoloģija. N-am

raksturīgais fizioloģisms, primitīva,

viegla laika pakavēšana, melodrama-

tisms, ārēji efektīvs skaistums v. tml.

izpaužas visdažādākajos žanros t. s.

«masu mākslā» kapitālistiskajās ze-

mēs. N. piekritēju sludinātās (tieši vai

netieši) pasivitātes idejas, atteikšanās

no sociālās cīņas, vienaldzība pret
cilvēku priekiem un ciešanām, viņu
īpašā interese par cilvēku dzīves ze-

miskajām pusēm cieši saista N. ar

formālistiskiem vļrzieniem mākslā

(Formālisms). 3. Ētikā — daudzām

agrāko laiku, kā arī 20. gs. buržuā-

ziskajām ētikas koncepcijām rakstu-

rīgs morāles pamatošanas metodolo-

ģisks princips. Saskaņā ar to morāli
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priekšstati, arī labā jēdziens, tiek at-

vasināti nevis no cilvēka esamības

sabiedriskajiem likumiem, bet no kaut

kāda dabiska pirmsākuma (kosmosa,

organiskās pasaules, bioloģijas vai

cilvēka psiholoģijas likumiem). Pie N.

ētikā pieder hedonisms, eidemonisms,

utilitārisms, evolucionārā ētika v. c.

Buržuāziskajā morāles teorijā N-u

ētikā pirmais kritizēja aksioloģiskā
intuitlvisma pārstāvis Dž. Mūrs. Viņš
un viņa piekritēji uzskata, ka morālus

jēdzienus nevar atvasināt no «da-

biskā» (pēc viņu domām, te tiek iz-

darīta «naturālistiska kļūda»). Bet

«dabisko» viņi saprot ļoti plaši, pie-
skaitot pie tā visu, kas neiekļaujas
morāles sfērā, arī sociālās parādī-
bas. Tādējādi morāle un ētika

tiek atrautas no faktiskajām zināša-
nām par cilvēku un no sabiedriskajām
zinātnēm. Šāds trūkums piemīt visam

formālistiskajam virzienam, kas radies

mūsd. buržuāziskajā ētikā. Tās pašas
skolas mūsd. buržuāziskajā ētikā, ku-

ras morāles jēdzienus joprojām atva-

sina no dabzinātniskiem jēdzieniem,
kā arī no antropoloģijas un psiholo-

ģijas datiem, veido tās naturālistisko

virzienu. Tādas ir, piem., kosmiskās

teleoloģijas ētika, morālo jūtu teorijas,
interešu teorija v. c. 40. un 50. gados
Rietumos tika publicēti vairāki pētī-
jumi, kuru autori, visumā vēl palie-
kot N. ietvaros, aizstāv dažus ētikas

zinātniskos principus pret neopozitī-
vistu un intuitīvistu kritiku, kuri no-

stājās atklāti ideālistiskās pozīcijās.
Šie principi ir šādi: 1) morālajam jē-
dzienam «labais» ir objektīvs raksturs,
tas saistīts ar cilvēku interesēm un

vajadzībām, ar viņu dzīves veidu;
2) labā jēdzienu var definēt, bet mo-

rāles normas — objektīvi pamatot;
3) morālajiem spriedumiem ir objek-
tīva nozīme, to patiesumu var pār-
baudīt pieredzē; 4) ētika un morāles

principi var_ būt zinātniski pamatoti
ar citu sociālo zinātņu datiem. Tam,
ka naturālisti kritizēja formālismu un

ideālismu ētikā, un materiālisma ele-

mentiem viņu teorijās visumā ir pro-
gresīvs raksturs. Šajā ziņā jāatzīmē

Mario Bunges (Argentīnā) un Eibra-

hema Eidela (ASV) darbi. Šiem dar-

biem ir viena vaina: to autori skaidri

nesaprot principiālo starpību starp
morāles attīstības sociāli vēsturiska-

jiem likumiem un antropoloģiski psi-
holoģiskiem momentiem. Marksisms

parādījis, ka morāle ir specifiski sa-

biedriska parādība un tās daba nav

izprotama, neatsakoties pilnīgi no N.

paliekām ētikā.

Natūrfilozofija (lat. natūra —

daba) —
dabas filozofija, kurai rak-

sturīga galvenokārt spekulatīva dabas

iztulkošana, aplūkojot to kā vienu ve-

selumu. Robežas starp dabas zinātnēm

un N., kā arī pašas N. vieta citu

filozofisko disciplīnu vidū filozofijas
attīstības gaitā mainījās. Senajos lai-

kos N. faktiski saplūda kopā ar da-

bas zinātnēm un sengr. filozofijā pa-
rasti tika saukta par fiziku. Seno

laiku N-ai raksturīga stihiski un naivi

dialektiska dabas izpratne, uzskats

par dabu kā iekšēji saistītu un dzīvu

veselumu, mikrokosma (cilvēka) un

makrokosma (dabas) identitātes ideja
(Hilozoisms). N. organiska sastāv-

daļa bija arī kosmoloģija un kosmo-

gonija. N. elementi piemīt pat vidus-

laiku sholastikai, kurā tie izpaudās

galvenokārt dažu Aristoteļa N. un

kosmoloģijas principu, kā ari neopla-
tonisma gaismas fizikas pielāgošanā

ģeocentriskajai pasaules ainai. Plaši

izplatīta N. ir renesanses laikmetā.

Cīņā pret sholastisko dabas izpratni
šā laikmeta N. (visumā saglabādama
antīkās N. jēdzienus un principus, bet

balstīdamās uz dabas zinātņu attīstī-

bas augstāku līmeni) izveidoja vai-

rākas dziļi materiālistiskas un dialek-

tiskas idejas, piem., dabas bezgalī-
guma un tās pasauļu neskaitāma dau-

dzuma ideju (Džordāno Bruno), kā

arī ideju, ka bezgalīgi lielajā un bez-

galīgi mazajā pretstati sakrīt (Kūzas

Nikolajs, Džordāno Bruno). 17. gs.
vairākas dabas zinātņu nozares, pir-
mām kārtām matemātika un mehā-

nika, tika izdalītas no N., tomērN.

tika aplūkota ciešā vienībā ar tām.

Nav nejaušība, ka Ņūtona galv. darbs,

333Naturālisms Natūrfilozofija



kurā formulēti mehānikas un astrono-

mijas principi, saucās «Naturālās filo-

zofijas matemātiskie principi». 18. gs.
fr. un Eiropas apgaismības un mate-

riālisma filozofijā N. izvirza ideju par

enciklopēdisku sakaru starp visām zi-

nātnēm, kuras salīdzinājumā ar

iepriekšējo gadsimtu bija kļuvušas

plašākas un dziļākas. 18. gs. beigās
un 19. gs. sākumā liela loma bija
Sellinga N-ai, kura, kaut arī uz ideā-

listiskiem pamatiem, formulēja dabas

spēku vienības ideju un vispārināja
daudzus svarīgus tā laika dabas zi-

nātņu atklājumus. Okens, viens no

Sellinga piekritējiem, izteica ideju par

organiskās pasaules attīstību. Rakstu-

rojot N., Engelss teica, ka tā parā-
dību «vēl nezināmo īsteno sakaru

vietā lika ideālus, fantastiskus saka-

rus un trūkstošos faktus aizstāja ar

izdomājumiem, patiesos robus aizpil-
dot tikai fantāzijā. Tā rīkojoties, tai

radās daudzas ģeniālas domas, tā

iepriekš nojauta daudzus vēlākos at-

klājumus, bet sarunāja arī labu tiesu

nieku. Citādi tas tolaik arī nevarēja
būt. Turpretim tagad, kad mums va-

jag tikai uztvert dabas pētīšanas re-

zultātus dialektiski, t. i., no pašu šo

rezultātu sakarības viedokļa, lai izvei-

dotu mūsu laikam piemērotu «dabas

sistēmu», un kad apziņa par šās sa-

karības dialektisko raksturu nokļūst
pat dabas pētnieku metafiziskajās gal-
vās pretēji viņu gribai, — tagad da-

bas filozofijai ir pienācis gals. Katrs
mēģinājums to atdzīvināt būtu ne

tikai lieks, bet tas būtu solis atpakaļ»
(Markss, Engelss, Darbu izlase, 2. sēj.,
365.-366. lpp.). Vēlāk (19. gs. beigās
un 20. gs. sakumā) šādu soli atpakaļ
spēra Ostvalds, Avenāriuss, Lipss,
Drišs un daži citi filozofi ideālisti,
kas ar N. palīdzību mēģināja pārvarēt
jauno laiku dabas zinātņu krīzi.

Neapzinātais. — l. Darbība, ko veic

automātiski, refleksīvi, kad tās cēlonis

vēl nav apzināts (piem., aizsargāša-
nās reakcija v. tml.) vai arī kad ap-
ziņa dabiski vai mākslīgi ir atvienota

(miegā, hipnozē, stiprā skurbumā, mē-

nešsērdzības stāvoklī v. c). 2. Aktīvi

psihiski procesi, kas tieši nepiedalās

subjekta apzinātajā attieksmē pret īs-

tenību un ko tāpēc attiecīgajā mo-

mentā subjekts neapzinās (Zemap-

ziņa). 3. Buržuāziskajā literatūrā ter-

minu «N.» bieži lieto, lai apzīmētu

īpašu psihes novadu, kur koncentrētas

mūžīgas un nemainīgas dziņas, mo-

tīvi, tieksmes, kuru jēgu nosaka in-

stinkti un kuras nav pieejamas apzi-

ņai. Ideālistiskā mācība par N. vis-

pilnīgāk izstrādāta freidismā. Pēc šās

koncepcijas, psihe sastāv no trim slā-

ņiem: N., zemapziņa un apziņa. N. ir

visdziļākais psihes pamats, kas no-

saka visu cilvēka apzināto dzīvi un

pat atsevišķu personību un veselu

tautu likteņus. Neapzināta dziņa pēc
baudas un nāves (agresijas instinkts)
ir faktors, kas nosaka visu emociju
un pārdzīvojumu jēgu. Zemapziņa
(vai pirmsapziņa) ir īpaša robežjosla
starp apziņu un N. Šajā joslā ielau-

žas neapzinātās dziņas, un šeit arī

īpaša psihiska «instance», ko radījusi
cilvēka sabiedriskā dzīve, viņa «pār-
es» (jeb sirdsapziņa) pakļauj tās stin-

grai cenzūrai. Apziņa ir psihes vir-

sējais slānis, kas izpaužas saskarē ar

ārpasauli, un tā atkarīga vispirms no

neapzinātiem mistiskiem spēkiem. N.

kā mistisks, neizzināms apzināto dar-

bības aktu pamats sastopams Her-

barta, Sopenhauera un dažu citu ideā-

listu mācībās.

Neatgriežamība — īpašība, kas rak-

sturīga pārmaiņām, kurās nenotiek at-

griešanās sākotnējā stāvoklī; pāreja
kvalitatīvi jaunā stāvoklī. N. lielākā

vai mazākā mērā piemīt visiem proce-

siem pasaulē. Tās cēlonis ir 1) matē-

rijas bezgalīgums, matērijas struktū-

ras bezgalīgā komplicētība un tās ne-

ierobežotā spēja pārveidoties, kas nav

pilnīgi realizējama nekādā galīgā
laika posmā; 2) visu pastāvošo ma-

teriālo sistēmu principiālā nenoslēg-

tība, to daudzveidīgie ārējie sakari,
kas pastāvīgi mainās un pārveido sis-

tēmu jaunā stāvoklī. Tāpēc katrs cik-

lisks process ietver sevī neatgrieze-
nisku pārmaiņu elementu, un tas iz-

paužas vispārējā neatgriezeniskā laika
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plūsmā no pagātnes uz nākotni. N.

nav reducējama uz kaut kādām pār-

maiņām vienā virzienā. Sistēmu attīs-

tība augšupejošā virzienā vai arī, ot-

rādi, to degradācija ar tai sekojošu

bojā eju ir atsevišķi N. gadījumi. Pār-

veidošanās vienā virzienā var notikt

tikai galīgās sistēmās. Bezgalīgajā Vi-

sumā N. nozīmē pārmaiņas visdažā-

dākajos virzienos, principiāli jaunu at-

tīstības iespējamību nemitīgu rašanos.

Nebulārā hipotēze (lat. nebula —

miglājs) — kosmogoniska hipotēze,

pēc kuras Saules sistēma (vai vispār
debesu ķermeņi) radusies no izretināta

miglāja. Terminu attiecināja uz Lap-
lasa hipotēzi, kas pieņēma, ka planē-
tas radušās no kvēlojoša gāzes mig-
lāja, retāk — uz Kanta hipotēzi, kura

pieņēma, ka planētas izveidojušās no

putekļu miglāja; dažreiz to attiecina

arī uz mūsd. hipotēzēm. N. h. pa-
matā esošā ideja, ka kosmiskie ķer-
meņi dabiski izveidojušies no citām

kosmiskās vielas formām (gāzes, pu-
tekļiem), nav zaudējusi savu nozīmi

līdz šim laikam (Kosmogonija).
Neeiklīda ģeometrijas — burtiski —

visas ģeometriskās sistēmas, kas at-

šķiras no Eiklīda ģeometrijas. Tomēr

parasti ar N. ģ. saprot Lobačevska,
J. Bojāja un Rīmaņa ģeometrijas. No

loģiskās struktūras viedokļa Lobačev-
ska ģeometrijai raksturīgas tās pašas
aksiomas, kas Eiklīda ģeometrijai, iz-

ņemot aksiomu par paralēlām tais-

nēm. Lobačevska ģeometrijā pieņemts,
ka caur punktu, kas nav uz taisnes a,

var novilkt plaknē (ko noteic šis

punkts un taisne a) ne mazāk par
divām taisnēm, kuras nekrustojas ar

taisni a (no tā jau izriet, ka šādu

taišņu ir bezgalīgi daudz). Šās ģeo-
metrijas teorēmas ir citādas nekā

Eiklīda ģeometrijā; piem., trīsstūra

leņķu summa te ir mazāka nekā divi

taisni leņķi. Rīmaņa N. ģ. pieņem, ka

jebkura taisne uz plaknes krustojas
ar jebkuru citu taisni, kas ir tajā pašā
plaknē (paralēlu taišņu nemaz nav).
N. ģ-ām ir svarīga loma mūsd. teorē-

tiskajā fizikā (Relativitātes teorija,
Kvantu mehānika). To atklāšana bija

svarīga arī filozofiskajā ziņā, tāpēc
ka atspēkoja Kanta tēzi par telpas jē-
dziena aprioritāti, metafizisko uzskatu

par telpu kā nemainīgu būtību. N. ģ.

apstiprina dialektisko uzskatu par

telpu kā matērijas eksistences formu,
kas spēj mainīties kopā ar matēriju.

Negācija — sk. Noliegums.
Negācijas negācijas likums — sk.

Nolieguma nolieguma likums.

Neglītais — estētikas kategorija,
kura raksturo īstenības parādības,
kuru būtība ir pretēja skaistajam, un

kurā izpaužas cilvēka negatīvā attiek-

sme pret šīm parādībām. Pretstatā

skaistajam N. sabiedriskajās attiecī-

bās izpaužas, piem., sociālo apstākļu
naidīgumā cilvēka vitālo spēku brīvai

izpausmei un uzplaukumam, to iero-

bežotā, kropli vienpusīgā attīstībā, es-

tētiskā ideāla sabrukumā. N-jā cilvēka

būtība runā pati sev pretī, parādās
sagrozītā, necilvēciskā veidā (mākslā
tas sevišķi spilgti atspoguļots Golov-

Jova, Pļuškina, Jago v. c. tēlos). Bur-

žuāziskajā pasaulē N. dominē pār
skaisto, un tas atspoguļojas negatīvo
tipu pārsvarā pār pozitīvajiem tipiem
kritiskā reālisma mākslā, kas ar ne-

gatīvo personu un raksturu tēliem kri-

tizē un atmasko dzīves necilvēciskās

puses, kuras iznīcina cilvēka skais-

tumu. Patiesā mākslā estētiski attēlots

N. ir skaistuma ideāla īpatnēja ap-
stiprināšanas forma. Jebkurš nolie-

gums, lai tas būtu dzīvs un poētisks,

jādara ideāla vārdā, teica Beļinskis.

Komunistiskās sab-bas cilvēka audzi-

nāšanas uzdevums ir nesaraujami
saistīts ar cīņu pret N. parādībām,
kas izpaužas kā pagātnes paliekas,
kuras traucē celt jauno sab-bu.

Nejaušība — sk. Nepieciešamība un

nejaušība.
Nenoteiktību korelācija — viens no

kvantu mehānikas principiem, kuru

Helzenbergs formulēja 1927. šis prin-
cips apgalvo, ka nav iespējams vien-

laikus precīzi noteikt mikroobjektu ko-

ordinātes un to impulsu, jo mikroob-

jektiem ir pretrunīga, korpuskulāri vij-
ņējāda daba. N. k. izpaužas kā kvan-

titatīvas sakarības starp t. s. saistīto
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mainīgo —
koordinātes un impulsa,

kā arī laika un enerģijas nenoteiktī-

bām. Jo mazāka ir daļiņas koordinā-

tes nenoteiktība, jo lielāka ir tās im-

pulsa nenoteiktība, un otrādi. Analoga
sakarība pastāv starp laika momentu

un daļiņas enerģiju. N. k. ir mikro-

daļiņu kustības statistisko likumsaka-

rību' objektīvs raksturojums, kas sais-

tīts ar mikrodaļiņu korpuskulāri viļņe-

jādo dabu; «nenoteiktības» piemīt

mikroobjekta reālajam stāvoklim un

nekādā ziņā nenozīmē kaut kādas ro-

bežas, kas būtu nospraustas izziņai.

Ap N. k. norisinājās asa filozofiska

diskusija. Daži ārzemju fiziķi un filo-

zofi no N. k. izdarīja filozofiskus se-

cinājumus pozitīvisma garā — viņi
noliedza «elementārās» daļiņas stā-

vokļu cēlonisko nosacītību, tāpat arī

mikropasaules objektīvo pastāvēšanu,
tās neatkarību no izzināšanas darbī-

bas (t. s. «aparātu» ideālisms —
sk.

Aparāts).
Neodarvinisms — mehānistisks vir-

ziens evolūcijas mācībā; to nodibinā-

jis un attīstījis galvenokārt vācu bio-

logs A. Veismanis (1834—1914). Veis-

maņa mācības centra bija ideja par

«dīgļplazmas» nepārtrauktību, — tā

lika priekšā izšķirt organismā iedzim-

tības «aizmetņus» («plazmu») un ķer-
meniskos elementus («somu»). Pēdējie,
pēc Veismaņa domām, ārējās vides

ietekmē mainās un ir korelatīvi, t. i.,

savstarpēji saistīti ar citām organisma
daļām. Taču šīs pārmaiņas neiedzimst,

un tātad tām nav nozīmes organismu
vēsturiskās attīstības procesā. Reizē

ar to nejaušas ārējo faktoru iedarbī-

bas var izraisīt stabilas iedzimtas pār-
maiņas dīgļplazmā, kur notiek izlase

atsevišķu aizmetņu (materiālo daļiņu
jeb «determinantu») līmenī. Tādējādi
Veismanis autoģenēzes garā izskaid-

roja Darvina dabiskās izlases prin-
cipu, attiecinot to uz procesiem, kas

norisinās organisma iekšienē. Veis-

maņa uzskati bija par iemeslu ideā-

listiskiem secinājumiem, ko savās teo-

rijās izvirzīja viņa sekotāji (hol. bio-

logs dc Frīzs, zviedrs Johansens v.c),
nostādamies antidarvinisma pozīcijās.

Reizē ar to zināmā bioloģijas attīs-

tības posmā dažu N. pārstāvju dar-

biem bija darba hipotēzes loma; tie

sekmēja iedzimtības likumu pētīšanu.
Tagad bioloģijā par iedzimtības mate-

riālajiem nesējiem uzskata kodola

nukleīnskābju molekulas. Nedaudz pār-
veidotas neodarvinistu idejas atbalsta

vairāki aizrobežu bioloģijas pārstāvji
(Dž. Hekslijs — Anglijā, Dž. G. Simp-
sons — ASV v. c). Mūsd. N. pie-
kritēji pretstatā dažādām neovitālis-

tiskām un teleoloģiskām koncepcijām
mēģina cēloniski izskaidrot bioloģis-
kās evolūcijas procesus. Taču no filo-

zofijas viedok|a šie mēģinājumi paliek
metafiziskā materiālisma ietvaros.

Neohēgelisms — ideālistisks filozo-

fijas virziens, radās Anglijā un ASV
19. gs. otrajā pusē kā reakcija uz

dabzinātnisko materiālismu un pozi-
tīvismu reliģijas un spekulatīvās filo-

zofijas aizstāvēšanai (Grīns, Bredlijs,
Roiss, Maktagarts v. c). 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā N. kļuva anti-

marksistisks un izplatījās Itālijā
(Ķroče, Dzentlle), Krievijā (I. Iļjins
v. c.) un Holandē (G. Bollands).
1. pasaules kara priekšvakarā un pēc-
kara gados radās vācu N. (Glokners,
Kroners, Lits). Pēc 2. pasaules kara

N. izplatījās arī Francijā, daudzējādā
ziņā saplūstot ar eksistenciāllsmu

(2. Vals, Ipollts, Koževs). N-am rak-

sturīga atteikšanās no dialektikas vai

arī tās pārnešana tikai uz apziņas
sfēru, kā arī Hēgeļa iracionālistiska

interpretēšana dzīves filozofijas garā.
Pretrunas problēmu N. atrisina da-

žādi: sākot ar pretrunu «samierinā-

šanu» (Bredlijs, Gērings) un beidzot

ar pretrunu atrisināšanas iespējamības
noliegšanu vispār (Liberts, Vals). So-

cioloģijā N. izmanto Hēgeļa gara

filozofijas reakcionāros momentus, lai

«pamatotu» imperiālistisko valsti (Bo-

zankets) un pēc tam arī fašistisko

«korporatīvo valsti» (Džentile, Gē-

rings) kā līdzekli šķiru samierināša-

nai sab-bā. 1930. g. tika izveidots N.

centrs — «Starptautiskā Hēgeļa
biedrība».

Neokantisms — ideālistisks virziens,
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kas radās 19. gs. otrajā pusē Vācija
ar lozungu «Atpakaļ pie Kanta!»

(Lībmanis, Lange). Izplatījās arī

Francijā (Renuvjē, Amlēns), Itālijā
(Kantoni, Toko) un Krievijā (Vveden-
skis, Čelpanovs, t. s. «legālais mar-

ksisms»). N. reproducē un attīsta

Ķanta filozofijas ideālistiskos un me-

tafiziskos momentus, ignorējot tās

materiālistiskos un dialektiskos ele-

mentus. «Lietu par sevi» N. vai nu

atmet, vai arī iztulko subjektīvā ideā-

lisma garā, kā «robežjēdzienu». Vis-

pilnīgāk N. izpaudās divās vācu sko-

lās: Mārburgas skolā (Kohens, Na-

torps, Kaslrers) un Freiburgas jeb Bā-

denes skolā (Vindelbands, Rikerts).
Mārburgas skola sevišķu uzmanību

pievērsa objektīvu zinātnisku jēdzienu

un filozofisku kategoriju ideālistiskai

interpretācijai, iztulkojot tās kā loģis-
kas konstrukcijas. Bādenes skola

galvenokārt pūlējās pamatot dabas

zinātņu pretstatīšanu sabiedriskajām
zinātnēm, pamatojoties uz Kanta mā-

cību par praktisko un teorētisko prātu,
un centās pierādīt sociālo parādību
zinātniskas izzināšanas neiespējamību,

jo tās esot pieejamas tikai normatī-

vai un teleoloģiskai aplūkošanai. Re-
vizionisms N. izmantoja cīņā pret
marksismu. N. kļuva gandrīz vai par
oficiālo II Internacionāles oportūnistu
filozofisko dogmu (Bernšteins, M. Ad-

lers, Forlenders). Ļeņins un Pļehanovs
deva neokantiskajam revizionismam

iznīcinošus triecienus. Mūsu dienās N.

ietekmē buržuāzisko filozofiju dažos

aksioloģijas virzienos un īpašā (Fri-
zēs nodibinātā) kantisma atzarojumā,
ko propagandē V. Krafts.

Neolamarkisms — nezinātnisks vir-

ziens evolūcijas mācībā, bija plaši iz-

platījies 19. gs. beigās. N. raksturī-

gās iezīmes: evolūciju tas uzskata
tikai par fizioloģisku procesu rezul-

tātu, noliedz izlases radošo lomu, at-

zīst organismu sākotnējo absolūto

lietderīgumu. Viens no N. paveidiem
bija t. s. mehāniskais lamarkisms, ko

viskonsekventāk izstrādājis Spensers
sava organisma un vides līdzsvara

teorijā, kuras pamatā ir to mijiedar-

bība. Evolūcija, pēc Spensera domām,
ir šā līdzsvara nepārtrauktas izjauk-
šanas rezultāts. Mehāniskā lamarkisma

pārstāvji nespēja zinātniski izskaidrot

organismu relatīvo lietderīgumu un

tāpēc nonāca ideālismā. Galēji ideā-

listisks N. paveids ir t. s. psiholamar-

kisms, ko nodibināja paleontologs
Kops (1840—97). Pēc psiholamarkistu
domām, evolūcijas avots ir apziņas
un gribas primitīvās formas, zināms

vitālisma garā iztulkots «radošs»

princips.
Neoplatonisms — reakcionāra mis-

tiska filozofija Romas impērijas pa-
grimuma laikmetā (3.—6. gs). Pla-

tona ideālistiskā ideju teorija N-ā

izpaudās kā mācība par materiālās

pasaules mistisku emanāciju (izstaro-

šanu, izplūšanu) no garīgā pirmsā-
kuma. Matērija ir tikai zemākā pa-
kāpe Visuma hierarhijā, «pasaules
dvēseles» emanācija, kurai pāri pa-
ceļas «gars», kam savukārt paceļas
pāri «pirmbūtība» jeb «vienīgais». Pēc

neoplatoniķu mācības, filozofijas aug-
stāka pakāpe sasniedzama nevis ar

pieredzi un prātu, bet gan ar mistisku

ekstāzi. Šajā filozofijā ideālisms de-

ģenerējās par Neoplatonisma
skola sākumā radās Ēģiptē, Aleksan-

drijā (Amonijs Sakass, vēlāk — Hi-

patija). Plotīns nodibināja neoplato-
nisma skolu Romā. Sīrijā pastāvēja
Jambliha (miris ap 330) skola, kuras

mācībā bija stipri pitagorisma ele-

menti. Pēdējo neoplatonisma skolu

organizēja Prokls Atēnās, kur tā pa-
stāvēja līdz 529. g. Lai gan sākumā

N. bija naidīgs kristietībai un ietvēra

daudzus Austrumu maģijas un mito-

loģijas elementus, tas ļoti stipri ietek-

mēja kristietības patrlstlku un feo-

dālās sab-bas filozofijas attīstību

tiklab kristietības, kā arī muhamedā-

nisma zemēs.

Neopozitīvisms — viens no 20. gs.

buržuāziskās filozofijas virzieniem, po-
zitīvisma mūsd. forma. N. atņem filo-

zofijai tās priekšmetu, mācīdams, ka

īstenības izzināšana panākama tikai

ikdienišķajā vai konkrēti zinātniskajā
domāšanā un filozofija iespējama
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tikai kā darbība valodas analīzes

sfērā, kurā izpaužas šo domāšanas

veidu rezultāti (Analītiskā filozofija).
No N. viedokļa filozofiskā analīze ne-

attiecas uz objektīvo realitāti, tai jā-

ierobežojas tikai ar «doto», t. i., ar

tiešo, pieredzi vai valodu. N. ekstrē-

mās formas, piem., Vīnes pulciņa ag-
rīnais N., ierobežojot «doto» ar indi-

viduāliem pārdzīvojumiem, tiešā ceļā
nonāk pie sollpslsma. Visietekmīgā-
kais N. paveids bija loģiskais pozitī-
visms. N. vispārējai platformai pie-
vienojās arī angļu filozofi analītiķi,
Mūra piekritēji (Stebings, Visdoms

v. c). Neopozitīvistiski bija arī vai-

rāku loģikas Ļvovas-Varšavas sko-

las pārstāvju (K. Aidukevičs v. c.)
filozofiskie uzskati. 30. gados dažādās

grupas un atsevišķie filozofi, kam bija
neopozitīvistiski uzskati, idejiski, zi-

nātniski un organizatoriski apvienojās.
Pie tiem pieder Vīnes pulciņa (Ķar-
naps, Sliks, 0. Neirāts v. c.) un Ber-

līnes «Empīriskās filozofijas biedrības»

(Reihenbahs, Hempelis v. c.) austr.

un vācu loģiskie pozitīvisti, angļu
analītiķi, vairāki pozitīvistiski pragma-
tiskā virziena «zinātnes filozofijas»
pārstāvji Amerikā (Nāgels, Marge-
nauss, Moriss, Bridžmens v. c), Up-
salas skola Zviedrijā, Minsteres loģiku
grupa Vācijā ar Solcu priekšgalā v. c.

Kopš tā laika regulāri sanāk starp-
tautiski kongresi un N. idejas tiek

plaši propagandētas presē. Reklamē-
dams sevi kā «zinātnisko empīrismu»,
N. manāmi ietekmē dažādas zināt-

nieku aprindas. Tā ietekmē veidojas
vairākas ideālistiskas koncepcijas
mūsd. zinātnes atklājumu interpretē-
šanā. Tai pašā laikā jāatzīmē pozi-
tīvā nozīme, kāda ir formālās loģikas
un dažu zinātnes metodoloģijas jau-
tājumu pētīšanā sasniegtajiem konkrē-

tajiem rezultātiem, kurus guvuši tik-

lab paši neopozitīvisti, kā arī zināt-

nieki, kas nav neopozitīvisti, taču pie-
dalījušies viņu organizētajos kongre-
sos, diskusijās utt. Sākot ar 30. gadu
beigām, par N. galv. centru kļūst
ASV, kur šo filozofiju mūsu dienās

vispirms pārstāv loģiskais empīrisms.

Angļu N. specifiskais paveids ir ling-
vistiskā filozofija. N. pārstāvji An-

glijā ir arī Aijers un Popers. Mūsd.

N. pārdzīvo dziļu idejisku krīzi, kas

izpaužas kā nespēja atrisināt filozo-

fijas pamatproblēmas, šo problēmu ig-
norēšana un smagumpunkta pārnešana
uz konkrētiem loģiski metodoloģiskiem
pētījumiem.

Neopozitīvisms ētikā — sk. Lingvis-
tiskā analīze, Loģiskais pozitīvisms,
Emotivisms.

Neoprotestantisms — mūsd. buržuā-

ziskās teoloģijas un ētikas virziens,
kas pēc 1. pasaules kara izplatījās
Eiropā (K. Bārts, E. Brunners — sk.

Dialektiskā teoloģija) un 30. gados
ASV (Reinholds un Ričards Nīburi,
P. Tillihs). N. asi kritizēja liberālo

kristietību un absolūti autoritārajam
dievam pretstatīja iespēju ziņā iero-

bežoto cilvēku. N. filozofiskā mācība

dievu saprot kā savu gribu brīvi rea-

lizējošu subjektu pretstatā neotomis-

ma mācībai par dievu kā mūžīgu
likumu. No N. viedokļa cilvēks savā

dzīvē zemes virsū ir naidīgs dievam,
katrā ziņā pārkāpj dieva gribu; tādē-

jādi izpaužas cilvēka principiāli ne-

novēršamais grēcīgums. N. pasludi-
nāja par iluzoriskām visas cilvēku

cerības uz progresu vēsturē, uz sab-

bas, zinātnes, izglītības attīstību un

nokritizēja laicīgo humānistisko kul-

tūru, pie kuras N. pieskaita visu re-

nesansi, 17.—18. gs. racionālisma filo-

zofiju, apgaismību, kā arī marksismu.

Sociāli vēsturisko esamību N. piekri-

tēji uzskata par «neīstu», par tādu,
kas cilvēku musina «dumpoties pret
dievu», pavedina viņu uzskatīt sevi

par neatkarīgu subjektu un vēstures

radītāju. Reliģijai (un reliģiskajai
sirdsapziņai) no šā viedokļa ir tikai

kritiska funkcija — atmaskot šādus

grēcīgus cilvēka tīkojumus. N-a ētikā

tas izpaudās laicīgās un kristīgās mo-

rāles pretstatīšanā. Laicīgā morāle

esot pakļauta materiālām un sociālām

interesēm, pielāgota cilvēka grēcīgajai
dabai, tai esot kompromisa raksturs.

Kristīgā morāle turpretim esot abso-

lūta un kategoriska; tā stāvot ārpus
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jebkuras lietderības, dibinoties uz mī-

lestības principu. Taču kristīgā mo-

rāle, pēc N. piekritēju uzskata, neva-

rot tikt praktizēta sociālajā dzīvē un

vienmēr paliekot tikai «neiespējama

iespējamība», šo morāli neesot iespē-

jams izteikt jēdzienos, konkrētu iztu-

rēšanās principu sistēmā (Iracionā-

lisms). Tā esot vienkārši kategoriska
kritika, kas vērsta pret jebkurām cil-

vēka pretenzijām būt morālam, tā esot

pilnīga pakļaušanās dieva gribai, ne-

mēģinot saprast šai gribā izteikto

prasību jēgu un lietderību. N-a filo-

zofijā un ētikā izpaužas mūsd. bur-

žuāziskās sab-bas garīgā krīze, skep-
tisko un pesimistisko noskaņojumu
pastiprināšanās.

Neoreālisms — virziens 20. gs. an-

gļu un amer. filozofijā. Galv. pār-
stāvji: Anglijā — Mūrs, Rasels (sa-

vas darbības agrīnajā periodā), Alek-

sanders, Brouds; ASV
— Perijs, Mon-

tegijs v. c. Pret materiālistisko kā

«duālismu» nosodīto atspoguļošanas
teoriju vērstās neoreālistiskās izziņas

teorijas pamatā ir ideja par «neat-

karīgā imanentumu», apgalvojums, ka

izzināmā lieta var tieši ieiet apziņā,
taču tai pašā laikā pēc savas pastā-
vēšanas un savas dabas nav atkarīga
no izziņas. Viens no N. izziņas teo-

rijas nosaukumiem — «epistemoloģis-
kais monisms» — ir saistīts ar Maha

sludināto pieredzes «neitrāloelementu»

koncepciju un fiziskā un psihiskā
«funkcionālo» atšķiršanu. Ontoloģijā
N. atzīst, ka vispārīgie jēdzieni, ku-

riem piemīt «ideāla pastāvēšana», ir

reāli, kā arī atzīst lietu neatkarību no

attiecībām, kādās tās stājas («ārējo
attiecību teorija»). Neoreālistiskās iz-

ziņas teorijas gnozeoloģiskais pamats
ir absolūtas nozīmes piešķiršana iz-

ziņas satura neatkarībai no izziņas
procesa; ontoloģijā — vispārīgā at-

raušana no atsevišķām lietām, kā arī

loģisko sakaru un jēdzienu ontolo-

ģizacija. N-ā pastāv ari «kosmoloģis-
kais» virziens, kas uz ideālistiski iz-

prastas attīstības teorijas pamata
veido universālas filozofiskas sistē-

mas [emerdžentās evolūcijas teorija,

Valtheda «procesa filozofija», Smetsa

hollsms).
Neoslavofili (jeb «vēlie slavofili») —

slavofilu sekotāji, kas sāka darboties

19. gs. otrajā pusē. Aizguvuši no sa-

viem priekšgājējiem tēzi par Austru-

mu un Rietumu sab-bas attīstību pre-
tējos virzienos un par Krievijas īpašo
vēsturisko lomu pasaulē, N. izstrādāja
jaunu teorētisku pamatojumu slavofi-

lisma konservatīvajiem aspektiem. N.

galv. pārstāvis N. Daņiļevskis (1822—

85) izveidoja «kultūrvēsturisku tipu»
«organisku» teoriju, pēc kuras ikvie-

nas tautas vēsture ir pilnīgi īpatnēja

un pārdzīvo cilts (jaunības), valsts

(brieduma perioda) un civilizācijas
(vecuma, pagrimuma) periodu («Krie-

vija un Eiropa», 1869). No viņa vie-

dokļa «eiropiskais tips» (t. i., buržuā-

ziskā Eiropa) sācis novecot, bet slā-

viem iestājies uzplaukuma periods.
Tieši tāpēc federatīva slāvu valsts ar

patvaldniecisko Krieviju priekšgalā va-

rot «veicināt visu cildeno» cilvēcē.

Daņiļevska domubiedrs K. Leontjevs
(1831—91) uzskatīja, ka sab-ba, attīs-

tīdamās «no vienkāršības pretim ori-

ģinalitātei un sarežģītībai», sāk pa-
grimt tad, kad tajā sākas «otrreizējas
sajaucošas vienkāršošanas» periods.
Šādā stadijā atrodoties Rietumu val-

stis ar viņu tiekšanos pretim demo-

krātijai. Krieviju turpretim droši vien

sagaidot «plaukstošas sarežģītības»
periods, kas saistīts ar «bizantisma»

pazīmēm — patvaldību, pareizticību

un iedalījumu kārtās («Austrumi, Krie-

vija un slāvi*, 2 sēj., 1885—86). Lai

glābtu cilvēci, Krievijai, pēc Leontjeva
domām, jāstājas pretim Rietumu

ietekmei, jādara gals revolucionārajai
kustībai un tautas izglītībai, jebku-
riem līdzekļiem jāstiprina patvaldība.
Tādējādi, balstoties uz N. teoriju,
Ļeontjevs nonāca pie nacionālisma un

atklāti reakcionāriem sociāli politis-
kiem secinājumiem. N. koncepcijas

piekritējs bija arī N. Strahovs (1828—

96), kas 60. gados no slavofilisma po-
zīcijām propagandēja t. s. «augsnes»

teoriju (Dostojevskis) — teoriju par

tautas («augsnes») un «izglītoto
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kārtu» tuvināšanos («Cīņa pret Rietu-
miem mūsu literatūrā», 3 gr., 1882—

96). Pie N. dažkārt mēdz pieskaitīt
arī Solovjovu, kuru (tāpat kā citus

kr. reliģiskos filozofus) ietekmēja ag-
rīnie slavofili (mesiānisma ideja v.c).
N. teorijas, kas noliedza šķiru pret-
runu pastāvēšanu kr. sab-bā un pauda
ekspluatatoru šķiru intereses, bija
vērstas pret revolucionāro demokrā-

tismu un sociālismu. N. savos filozo-

fiskajos uzskatos eklektiski apvienoja
reliģisko ideālismu un naturālisma

elementus. N. noliedza darvinisma zi-
nātnisko vērtību.

Neotomisms — katoļu baznīcas ofi-

ciāla filozofiskā doktrīna, kas balstās

uz Akvīnas Toma mācību. Ar pāvesta
Leona XIII encikliku (1879) N. atzīts

par vienīgo patieso filozofiju, kas at-
bilst kristietības dogmām. 1889. g.
nodibināts Augstākais filozofijas insti-

tūts (Luvēnā, Beļģijā), kas arī mūs-

dienās ir N. starptautiskais centrs. N.

plaši izplatīts katoliskajās zemēs

(Francijā, Itālijā, VFR, ASV, Latīņ-
amerikā). N. pārstāvji ir Maritēns,
Žilsons (Francijā), dc Relmekers
(Beļģijā), Locs, dc Frīzs (VFR), Ve-

ters (Austrijā), Bohenskls v. c. Neo-

tomisma filozofija ir klerlkāllsma ide-

jiskais balsts. Neotomistiem ir vadošā

loma antikomunisma ideologu vidū.

N. mācības pamats ir sholastiskais

princips: «Filozofija ir teoloģijas kal-

pone.» N. ir mūsd. objektīvā ideālisma

teoloģiskā forma. Par augstāko reali-

tāti neotomisti atzīst «tīro esamību»,
izprotot to kā garīgu, dievišķu pirm-
sākumu. Materiālā pasaule tiek paslu-
dināta par sekundāru un atvasinātu.

Reliģisko dogmu racionālam pierādī-
jumam neotomisti plaši izmanto sa-

grozītas Aristoteļa formas un matēri-

jas,
_

potences un akta (iespējamības
un īstenības) kategorijas, kā arī pa-
stāvēšanas un būtības kategorijas.
Neotomisma spekulatīvo konstrukciju
rezultāts ir dieva atzīšana par esa-

mības pirmcēloni un visu filozofisko

kategoriju pirmpamatu. Daudz vietas

N-ā ieņem mūsd. dabaszinātnisko teo-

riju reliģiska interpretācija. Visumā

N. filozofija ir stipri sazarota sis-

tēma — metafizika, kuras galv. sa-

stāvdaļa ir ontoloģija, gnozeoloģija
un natūrfilozofija. Pēc savas proble-
mātikas un terminoloģijas neotomis-

tiskā metafizika manāmi atšķiras no

viduslaiku tomisma. Tajā eklektiski

apvienoti Akvīnas Toma mācības

galv. elementi (ticības un saprāta
harmonijas princips v. c.) ar atseviš-

ķām 18. un 19. gs. ideālistisko sis-

tēmu (Kanta, Sellinga, Hēgeļa v. c.)
tēzēm. No N. viedokļa vēstures pro-
cess ir atkarīgs no pārdabiskiem
transcendentāliem spēkiem, kas no-

teic katra indivīda izturēšanos. Tādē-

jādi faktiski tiek izslēgta iespējamība
cilvēkam aktīvi iedarboties uz pasau-

les vēstures gaitu. Neotomisma socio-

loģijas pamatā ir nezinātniska utopis-
ka ideja par «trešo» sab-bu, kura būs

progresīvāka un taisnīgāka nekā ka-

pitālisms un sociālisms un kurā vara

atradīsies baznīcas rokās.

Nepieciešamība un nejaušība —
filo-

zofijas kategorijas, kas atspoguļo ma-

teriālās pasaules objektīvo sakaru di-

vus veidus. Nepieciešamība izriet no

parādību iekšējās būtības un apzīmē
parādību likumu, kārtību, struktūru.

Nepieciešamība ir tas, kam obligāti

jānotiek zināmos apstākļos. Turpretim
nejaušību izraisa nevis parādības bū-

tība, bet gan citu parādību iedarbība

uz šo parādību, nejaušība ir tas, kas

var būt un var nebūt, var notikt vie-

nādi vai otrādi. Nepieciešamības un

nejaušības savstarpējās attiecības dia-

lektiski materiālistiskā izpratne ir pre-

tēja divām koncepcijām, no kurām

viena noliedz nepieciešamību un visu

reducē uz nejaušību, uz apstākļu ne-

jaušu sagadīšanos, bet otra turpretim

mēģina tikt galā ar nejaušību, vispār
noliedzot tās objektīvo raksturu, redu-

cējot to uz nepieciešamību. Pirmā

koncepcija izpaužas daudzās subjek-
tīvi ideālistiskās teorijās (no seno

laiku skepticisma līdz mūsd. pragma-

tismam). Otro koncepciju aizstāv kā

mehānistiskais determinisms, tā ari

reliģiskais fatālisms. Tomēr fatālisma

mācība, atzīdama katru nejaušu no-
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virzi no normas par sākotnēji tikpat
nepieciešamu kā dabas pamatlikumi,
patiesībā nevis pacēla nejaušību līdz

nepieciešamības līmenim, bet gan,

gluži otrādi, pazemināja nepiecieša-
mību līdz nejaušības līmenim. Abas

šīs metafiziskās galējības no dialek-

tiski ideālistiskām pozīcijām pārva-

rēja Hēgelis, tomēr tikai dialektiskais

materiālisms deva nepieciešamības un

nejaušības būtības un savstarpējās
attiecības zinātnisku izpratni. Marksis-

tiskā filozofija katru parādību aplūko
tās attiecībās ar citām parādībām. Tā

pamatojas uz metodoloģiskā principa:
katrā procesā vienmēr iespējams iz-

dalīt būtiskās (nepieciešamās) un ne-

būtiskās (nejaušās) īpašības. Tāpēc
nepieciešamība un nejaušība ir dialek-

tiski pretstati, kas savstarpēji saistīti

un nepastāv viens bez otra. Katra pa-
rādība rodas iekšējas nepieciešamības

rezultātā, taču šās parādības rašanās

ir saistīta ar daudziem ārējiem ap-
stākļiem, kuriem raksturīgs konkrēts

savdabīgums un bezgalīga dažādība

un kuri tāpēc ir cēlonis nejaušībai,

parādības nejaušām iezīmēm un pu-
sēm. Neviena parādība nav domājama
nedz bez savas iekšējas nepieciešamī-
bas, nedz arī bez saviem ārējiem «ne-

jaušiem» priekšnoteikumiem. Tāpēc

iekšējā nepieciešamība nenovēršami ir

saistīta ar nejaušību. Nejaušība bal-

stās uz nepieciešamību, ir tās izpaus-

mes forma. Aiz nejaušībām vienmēr

slēpjas nepieciešamība, kas noteic at-

tīstības gaitu dabā un sab-bā: «Kur

virspusē notiek nejaušības rotaļa, tur

pati šī nejaušība vienmēr ir pakļauta

iekšējiem, apslēptiem likumiem. Uzde-

vums ir tikai šos likumus atrast.»

(Markss, Engelss, Darbu izlase, 2. sēj.,
367. lpp.) Nepieciešamības un nejau-
šības savstarpējās attiecības dialek-

tiski materiālistiskā izpratne dod

iespēju izsekot parādību cēloniskajai,
likumsakarīgajai ķēdei. Līdz ar to šī

izpratne atbilst zinātnes uzdevu-

mam — atklāt aiz parādību nejauša-

jiem sakariem šo parādību nepiecieša-
mo pamatu. Zinātne, arī dialektiskais

materiālisms, ir principiālas neizzinā-

mības un nekontrolējamības ienaid-

niece. Zinātne, saka Markss, izbeidzas

tur, kur zūd nepieciešamais sakars.

Lai arī cik komplicēta būtu kāda pa-
rādība (piem., sab-bas attīstība), lai

ari no cik daudzām šķietamām vaī

īstenām nejaušībām tā būtu atkarīga,
galu galā to pārvalda objektīvi

likumi, objektīva nepieciešamība. Dia-

lektiskais materiālisms palīdz saskatīt

ne tikai nepieciešamības un nejaušības

sakaru, bet ari to savstarpējās pār-

ejas. Tā, piem., Darvina mācība par

organiskās pasaules evolūciju izvei-

dota, ņemot vērā tādas savstarpējās
pārejas. Markss atklāja šo nepiecieša-
mības un nejaušības dialektikas sva-

rīgo pusi savā mācībā par vērtības

formu attīstību. Dialektiskā materiā-

lisma secinājumus par nepieciešamības

un nejaušības būtību un to sakariem

mūsd. dabas zinātnes un sabiedriskās

zinātnes papildina ar jaunām atziņām
(Varbūtību teorija, Statistiskā un di-

namiskā likumsakarība).

Nepretrunīgums — viena no pamat-
prasībām, kuru izvirza zinātnei un

kuras būtība ir tā, ka nevienas zināt-

niskas teorijas ietvaros nevar reizē

dabūt kādu izteikumu un tā nolie-

gumu. Šā noteikuma neievērošana sa-

grauj teoriju, jo tad tajā kļūst iespē-

jams pierādīt jebkuru spriedumu. Dia-

lektiskais pretstatu vienības un to cī-

ņas likums, kas prasa atsegt objektu-
attīstības objektīvās pretrunas, un zi-

nātnes prasība pēc N. viens otru ne-

izslēdz. Atzinums par loģisko N. at-

tiecas uz zināšanu attēlojuma veidu

un nozīmē, ka mūsu domāšanai un

spriešanai jābūt konsekventai un bez

pretrunām (Pretrunas likums, Aksio-

mātiskās teorijas nepretrunīgums).
Nesveramas substances (nesverami

šķidrumi, fluīdi) — hipotētiskas ne-

sveramas vielas (siltumradis, gaismas

šķidrums, magnētiskais šķidrums, po-
zitīvais un negatīvais elektriskais

šķidrums, flogistons v. c), kuras uz-

skatīja par ķermeņu sastavelementiem,
kas nosaka to īpašības. Priekšstats

par N. s. sevišķi plaši bija izplatīts
18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē. Tad!
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ķermeņu uzbūvi un īpašības vēl neuz-

tvēra to vienotībā un dažādas objekta
īpašības bieži iedomājās kā īpašu
ārēju aktīvu elementu atribūtus, kuri

pāriet no viena ķermeņa uz otru. Mā-

cība par N. s. izveidojusies, attīstoties

senajiem natūrfilozofiskajiem jēdzie-
niem par elementiem, par aktīvo

formu un pasīvo matēriju (piem.,
Aristotelis) un rodoties priekšstatiem

par ķīmiskiem elementiem. īpašību,
kvalitāšu, kustību, spēku atraušana no

tā, kam tie objektīvi piemīt, to uzska-

tīšana par kaut ko patstāvīgu atspo-
guļojas arī dinamismā, enerģētismā,
vltāllsmā. Mācībai par N. s. ar visu

tās k|ūdainību un naivumu bija sva-

rīga nozīme dabas zinātnēs, jo tā

ļāva vispārināt un sistematizēt dažā-

das fizikālas un ķīmiskas parādības,
dodot kopīgu pamatu to pētīšanai.

Netiešais pierādījums — loģiska pie-

rādījuma veids, kas atšķiras ar tēzes

pamatojuma veidu. Atšķirībā no tiešā

pierādījuma N. p. tēzes patiesumu pa-

mato, noskaidrojot dažu citu sprie-
dumu aplamību. Šie spriedumi ir sais-

tīti ar pierādāmo tēzi tā, ka no to

aplamības nepieciešami izriet pierādā-
mās tēzes patiesums. Pastāv dažādi

N. p. veidi. Sadalāmā N. p. tiek ap-
lūkots zināms skaits pieņēmumu, kas,

kopā ņemti, izsmeļ visus dotajā gadī-
jumā iespējamos apgalvojumus; tiek

noskaidrota visu pieņēmumu aplamība,

izņemot vienu, kura patiesums tādē-

jādi tiek pierādīts. Otrs N. p. veids

īr apagoģiskais pierādījums.
Nezūdamības principi — īpaša zi-

nātnisku principu klase, kas atspoguļo

dabas fundamentālo īpašību vai attie-

cību pastāvīgumu. Fizikālo teoriju
struktūrā N. p. tiek formulēti kā ne-

zūdamības likumi un kā invariances

principi. Mūsu dienās ir pazīstami
enerģijas, masas, impulsa, impulsa
momenta, spina, izotopiskā spina, pā-

rīguma, dīvainības, elektroniskā lep-
tonu lādiņa, smagā lādiņa utt. nezū-

damības likumi. Speciālajā relativitā-

tes teorijā tiek formulēts princips, ka

dabas likumi ir invarianti attiecībā

pret sistēmām, kas attiecībā cita pret

citu kustas vienmērīgi un pa taisni.

Fizikālajā teorijā ietilpst fundamen-

tālās konstantes: h — Planka kon-

stante kvantu fizikā, c — gaismas
ātruma konstante relativitātes teorijā.
So lielumu pastāvīgumu var uzskatīt

Par N. p-u īpašu tipu. Tādējādi N. p-u
tipi ir daudzveidīgi. Šī daudzveidība

var tikt salīdzināta ar matērijas kus-

tības formu daudzveidību, atbilstoši

kurām iespējams klasificēt N. p-us.
Atkarībā no darbības vispārīguma N.

p-us var iedalīt vispārīgos un speciā-
los. Enerģijas nezūdamības likums,

piem., pieskaitāms pie vispārīgo N. p-u
klases, bet pārīguma nezūdamības

likums — pie speciālo N. p-u klases.

N. p-us var atšķirt gan pēc nezūdošo

lielumu (lietas, īpašības vai attiecību)
rakstura, gan pēc matemātiskajām
formām. Izzinot komplicētas, to skaitā

bioloģiskas sistēmas, mūsu dienās

lielu nozīmi iegūst struktūras jēdziens,
un N. p. šeit ir struktūru pētīšanas
principu forma. Sakarā ar to liela

loma ir N. p-u attiecībai pret simetri-

jas īpašībām, t. i., pret harmonisko

ritmu jeb daļu likumsakarīgu izvieto-

jumu veselumā. No šā viedokļa rau-

goties, simetrija ir nezūdamības un

pārmaiņas vienotība, kas saistīta ar

attiecīgo objektu identitāti un atšķi-
rību. N. p. kontrolē materiālo objektu
savstarpējo pārvērtību procesus; tie ir

dabā funkcionējošo likumsakarīgo, ne-

pieciešamo kauzālo sakaru pamatu pa-
mats. Tā kā tie ir paši vispārīgākie
likumi vienā vai otrā zinātnes teorijā,
tiem ir liela heiristiska nozīme. N. p.

atspoguļo vienu no dialektiskās pret-

runas —
nezūdamības un pārmaiņas

pretrunas pusēm.
Nežons Zaks Andrē (1738—1810) —

fr. filozofs materiālists un ateists, cī-

nītājs pret katoļu baznīcu. N. pasaules
uzskats veidojās tiešā Dldro ietekmē,

ar kuru N. iepazinās 1756. g. Didro

iesaistīja viņu «Enciklopēdijas» izdo-

šanā (Enciklopēdisti). Vēlāk N. kļuva

par vienu no tās redaktoriem. Izziņas
teorijā N. atzina materiālistisko sen-

suālismu. 1768. g. viņš publicēja
darbu «Karojošs filozofs» («Karavīrs
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bezdievis»), kurā apgalvoja, ka visas

reliģijas ir maldīgas un dibinātas uz

bailēm. Dievs izdomāts, lai biedētu

vergus. N. piedalījās Holbaha «Dabas

sistēmas» rediģēšanā un kopa ar viņu

sarakstīja «Tā dieva vārda īsu vārd-

nīcu», kurā asprātīgi kritizēta reliģija.
Mūža pēdējos gadus N. veltīja Didro

kopoto rakstu izdošanai.

Nīče Fridrihs (1844—1900) — ideā-

listisks vācu filozofs, filoloģijas prof.
Bāzelē (Šveicē, 1869—79). N. uzskati

veidojās tai laikā, kad kapitālismā

sākās imperiālisma stadija; tie parāda
buržuāziskās ideoloģijas reaģēšanu uz

šķiru pretrunu saasināšanos. N. pa-

saules uzskats pauž naidu pret «revo-

lūcijas garu» un pret tautas masām.

Verdzība, pēc N. domām, pieder pie
«kultūras būtības» un ekspluatācijai
ir «sakars ar visa dzīvā būtību». N.

cenšas «apturēt acīm redzami neno-

vēršamās revolūcijas straumi». No šā

viedokļa N. pārvērtē no jauna liberā-

lās buržuāzijas ideoloģijas principus

un normas: racionālistisko filozofiju,
tradicionālo ētiku un kristīgo reliģiju.
Viņa atziņa ir tāda, ka tās vājina

gribu cīnīties, nespēj apspiest augošo
revolucionāro kustību, un viņš atklāti

izvirza to vietā antihumānisma un

antidemokrātisma principus. N. krasi

nodala ideoloģiju, kam jāieaudzina
darbaļaudīs paklausības gars («vergu
morāle»), no ideoloģijas, kurai jā-
audzina «kungu kasta» («kungu mo-

rāle»), sludinādams tiem «pārcilvēka»

neapvaldīto individuālismu. N. filozo-

fija ir voluntārisms: pretstatā saprā-
tam viņš nostāda gribu. Par univer-

sālu attīstības dzinējspēku N. atzīst

«eksistences cīņu», kas pārvēršas par

«gribu valdīt». Pret zinātnisko pro-
gresa teoriju N. izvirza mītu par
«visu lietu mūžīgo atgriešanos». N.

mācība bija viens no fašisma ideolo-

ģijas avotiem. Galv. darbi: «Tā ru-

nāja Zaratustra» (1883—91), «Viņpus
laba un ļauna» (1886), «Griba valdīt»

(izd. 1906).
Nihilisms (lat. nihil — nekas) —

ne ar kādiem pozitīviem ideāliem ne-

saistītas absolūtas noliegšanas vie-

doklis. Terminu «N.» pirmais sāka lie-

tot Jakobi, un tas ieviesās ar I. Tur-

geņeva romānu «Tēvi un dēli». Krie-

vijā reakcionāri par nihilistiem sauca

revolucionāros demokrātus, piedēvē-

dami viņiem visas līdzšinējās kultū-

ras kategorisku noliegšanu. Patiesībā

revolucionārā demokrātija, noliedzot

dzimtbūšanas un buržuāzisko iekārtu,

izvirzīja savu uz sociālistiskiem ideā-

liem dibinātu pozitīvu programmu.

Ļeņins atšķīra revolucionāro N. ka

pamatotu noliedzošu attieksmi pret
reakcionāru sabiedrības iekārtu (4. sēj.,
243. lpp.) un inteliģentisko anarhis-

tisko N. (17. sēj., 153. lpp.). N. reak-

cionārā būtība izpaužas buržuāziskajā
filozofijā. Nīče, piem., sludināja «vēr-

tību pārvērtēšanu», t. i., cilvēces iz-

strādātās kultūras, morāles normu un

taisnības noliegšanu. Mūsd. apstākļos
tāds N. raksturīgs daļai kapitālistisko

zemju sīkburžuāziskās inteliģences un

pauž tās protestu pret oficiālo ideo-

loģiju.
Njaija — viena no senind. filozofi-

jas ortodoksālajām sistēmām. N. mā-

cībā sevišķi liela loma bija loģikai un

gnozeoloģijai. N. izcelšanās saistīta

ar seno laiku mītiska gudrā Gotamas

vārdu. Njaija-sutras pierakstītas 2. gs.
Pēc N. mācības, pastāv materiālais

Visums, kas sastāv no atomiem, kuru

savienojumi veido visus priekšmetus.
Bez tam Visumā pastāv bezgala
daudz dvēseļu, kuras var būt kā brīvā

stāvoklī, tā arī saistītas ar materiā-

liem atomiem. Augstākais regulējošais
garīgais princips dievs Išvara nav

dvēseļu un atomu radītājs, taču viņš
veido atomu savienojumus un liek

dvēselēm saistīties ar atomiem vai arī

atbrīvoties no tiem. N. mācībā pirmo
reizi Indijā tika izstrādāta siloģisma
teorija, kas no sengr. teorijas atšķi-

ras ar to, ka sastāv no pieciem locek-

ļiem: premisa, pierādījums, ilustrācija,

pierādījuma pielietošana un slēdziens.

N. atzīst četrus izziņas veidus: sa-

jūtas, secinājumu, analoģiju un citu

cilvēku, kā arī grāmatu liecības. N.

mācībā sīki izstrādāta arī izziņas (pa-
darth) pamatkategoriju klasifikācija,
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kā arī to objektu klasifikācija, uz

kuriem vērsta izziņa. N. uzplauka ag-

rīnajos viduslaikos.

Nojautas mācība — ideālistiska mā-

cība par izziņas mistiski reliģisko
raksturu. Pēc šās mācības, patiesība
atklājas nevis racionāli loģiskā ceļā,
nevis diskursīvi, bet gan piepeši, bez

jebkāda sakara, tikai ar nojautas, t. i.,
iedvesmas radītas domas palīdzību,
un šo domu cilvēkam iedvešot dievs.

Tīrā veidā N. m. sastopama reti, gal-
venokārt teoloģiskās doktrīnās, taču

būtībā šo principu atzīst visa iracio-

nālistiskā filozofija. (Iracionālisms.)
Nolieguma nolieguma likums —

viens no dialektikas pamatlikumiem.
Pirmoreiz to formulēja un izskaidroja
no ideālistiskām pozīcijām Hēgelis.
N. n. 1. izteic attīstības pēctecību,

jaunā sakaru ar veco, dažu zemākās

stadijas īpašību atkārtošanos augstā-
kā attīstības stadijā, kā arī pamato
attīstības progresīvo raksturu. Dialek-

tikā nolieguma kategorija nozīmē

viena priekšmeta pārvēršanu otrā,
vienlaikus «iznīcinot» pirmo. Bet tā

ir tāda «iznīcināšana», kas paver vi-

sas iespējas tālākai attīstībai un

iezīmē sakarību starp attīstības pakā-
pēm, kad tiek paturēts viss pozitīvais,
kas bijis iepriekšējās stadijās. Dialek-

tisko noliegumu izraisa parādības iek-

šējās likumsakarības, un tas izpaužas
kā pašnoliegums. No dialektiskā nolie-

guma būtības izriet arī tā attīstības

īpatnība, kuru izsaka divkāršs nolie-

gums jeb nolieguma noliegums. Ob-

jekta pašattīstību izraisa tam iekšēji
piemītošas pretrunas (Pretstatu vienī-

bas un cīņas likums), imanents sevis

noliegums. Pretruna tiek atrisināta

objekta (un izziņas) kustībā, kas no-

zīmē, ka rodas kāds «trešais» attie-

cībā pret diviem pretstatiem. Un, tā

kā tie viens otru ne tikai izslēdz, bet

arī caurauž, tad «trešais» ir tāds no-

liegums, kas vienlaikus ir arī sagla-
bāšana (Atcelšana). «...Noliegums
tieši ir (no formas puses aplūkots)

jebkuras kustības virzītājs pirmsā-
kums: sadalīšana pretstatos, to cīņa
un atrisināšana, pie tam (vēsturē da-

Jēji, domāšanā pilnīgi) uz iegūtās pie-
redzes pamata no jauna tiek sasniegts
sākotnējais izejas punkts, bet uz aug-
stākas pakāpes» (Markss, Engelss,
20. sēj., 640.—641. lpp.). Priekšnotei-

kumi, kuru rezultāta radies objekts,
tam attīstoties, neizzūd. Objekts tos

rada no jauna, un tie ir «atgriešanās

pie it kā vecā» (Ļeņins). Domāšanā

tas izpaužas nolieguma noliegumā,

teorijas attīstības jaunajā stadijā dzi-

]āk izprotot jau sasniegtos patiesības
elementus. No dialektikas, loģikas un

izziņas teorijas vienības principa iz-

riet, ka, tikai pētījot N. n. 1. kā prak-
tiskās un teorētiskās darbības likumu,

iespējams saturīgi izskaidrot tā vis-

pārīgumu. Tā kā pamatā cilvēka at-

tiecībām pret ārpasauli ir prakse,

prakses īpatnības nosaka arī cilvēka

teorētisko (uz izzināšanu dibināto)
attieksmi pret ārējo pasauli. Šī teorē-

tiskā attieksme izpaužas tādējādi, ka

attīstībā esošais objekts tiek reprodu-
cēts tikai tā izzināšanas vēsturē, cita

citu dialektiski noliedzošās teorijās un

koncepcijās. Tas apstāklis, ka objektā
(un teorijā) ietverta sevis noliegšanas

iespēja, izpaužas darbībā, ārpus ku-

ras tas nav izprotams. Zināšanas

katrā to attīstības stadijā ir vienpu-

sīgas, t. i., atsedz priekšmeta vispā-
rīgās definīcijas, reproducējot to se-

višķā veidā. Šī pretruna tiek atrisi-

nāta darbībā, kuras moments ir zinā-

šanas, jo tās cilvēka darba produktos

pastāvīgi iegūst priekšmetisku formu

un tikpat pastāvīgi zaudē to (Priekš-
metiskas formas iegūšana un zaudē-

šana). Šajā kustībā tad arī zināšanas

attīstās kā vispārīgais, viena teorija
noliedz otru, priekšmetu pasaules kus-

tības likums atklājas kā tāds, kāviens

tās stāvoklis noliedz otru utt. Te at-

rodams arī izskaidrojums tam fak-

tam, ka noliedzamais stāvoklis netiek

atmests, bet gan saglabājas pārvei-
dotā formā. Jo vienpusīga pieeja ob-

jektam atklāj tajā arī kaut ko nepār-
ejošu, kas saglabājas noliegšanas

gaitā. Tāpēc zinātniskas teorijas at-

tīstība iespējama tikai tad, ja tiek sa-

glabāts viss noliedzamo zināšanu po-
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zitīvais saturs, ja tas tiek ietverts

jaunajā teorijā. Dabas zinātnēs šāda

attiecība starp veco un jauno teoriju

izpaužas atbilstības principā. Tādējādi
tad arī atklājas objektīvās pasaules

pašas dialektika. Tāpēc N. n. I. ir

tiklab izziņas likums, kā arī objektī-
vās pasaules likums. N. n. 1. pieder

pie lielajiem attīstības cikliem un ir

forma, kādā attīstās veselais; ārpus
tā ietvariem rodas un attīstās jauns
veselais. Tā, piem., komunisms, bū-

dams kapitālisma noliegums, izbeidz

tādu sab-bas attīstības veidu, kad

viena sabiedriski ekonomiskā formā-
cija nomaina otru. Ar to netiek iz-

slēgts dialektiskais noliegums, kura

specifiku nosaka jaunās sab-bas pret-
runu neantagonistiskais raksturs.

Noliegums, negācija. 1. Materiālis-

tiskajā dialektikā N-u uzskata par ne-

pieciešamu attīstības momentu, par
lietu kvalitatīvās pārmaiņas noteikumu

(Nolieguma nolieguma likums). 2. Lo-

ģiska operācija, ar kuru no dotā iz-

teikuma rodas tāds jauns izteikums

(ko sauc par dotā izteikuma N.), ka

tad, ja dotais izteikums ir bijis pa-

tiess, tā N. ir aplama, bet, ja tas ir

bijis aplams, tā N. ir patiesa.
Nominālisms (lat. nomen — vārds,

nosaukums) — viduslaiku filozofijas
virziens, kas vispārīgos jēdzienus uz-

skatīja tikai par atsevišķo priekšmetu
vārdiem. Pretēji viduslaiku reālismam

nominālisti apgalvoja, ka reāli pastāv
tikai atsevišķas lietas ar to individuā-

lajām īpašībām. Vispārīgie jēdzieni,
kurus rada mūsu domāšana par šīm

lietām, ne tikai nepastāv neatkarīgi
no lietām, bet pat neatspoguļo to īpa-
šības. N. bija saistīts ar materiālis-

tiskajām tendencēm lietas primaritā-
tes un jēdziena sekundaritātes atzī-

šanā. Pēc Marksa vārdiem, N. bija
materiālisma pirmā izpausme vidus-

laikos. Tomēr nominālisti nesaprata,
ka vispārīgie jēdzieni atspoguļo ob-

jektīvi pastāvošo lietu reālās īpašības
un ka atsevišķās lietas nav nošķirtas
no vispārīgā, bet gan ietver to sevī.

levērojamākie nominālisti 11.—14. gs.
bija Roscelins, Dunss Skots, Okams.

Uz ideālistiska pamata N. idejas at-

tīstītas jaunajos laikos Bērklija un

Jūma mācībā, mūsdienās — semantis-

kajā filozofijā.
Noosfēra (gr. nous — prāts, sphai-

ra — sfēra, apgabals; prāta sfēra) —

planētas daļa, ko aptver cilvēka saprā-

tīgā darbība; šo jēdzienu zinātnē

ieviesis Leruā un attīstījis Vernadskis.

Rodoties un attīstoties cilvēku sab-bai,

biosfēra likumsakarīgi pāriet N-ā, jo,

apgūstot dabas likumus un attīstot

tehniku, cilvēce arvien vairāk pārveido
dabu atbilstoši savām vajadzībām. Sa-

karā ar cilvēka ielaušanos kosmosā

un iespiešanos planētas dzīlēs N-ai ir

tendence nepārtraukti paplašināties.
Normatīvā ētika — ētika, kas pētī

dzīves jēgas, cilvēka sūtības, labā un

ļaunā, morālā pienākuma problēmas
un teorētiski pamato morāles princi-

pus, ideālus un normas. N. ē. teorē-

tiskā aspektā aplūko tās pašas problē-

mas, kuras rodas stihiski un kuras

izlemj sab-bas vai šķiras morālā ap-
ziņa. Paužot noteiktu sociālu grupu
morālo ideālu, jebkura ētiska koncep-
cija galu galā ir normatīva. Lai pār-
varētu pretrunu, kas pastāvot starp
zinātnisko patiesību un morāli, neopo-
zitīvisti mēģināja izveidot «zināt-

nisku» ētiku, izslēdzot no ētikas nor-

matīvos jautājumus (Metaētika). Mar-

ksisms turpretim uzskata, ka zi-

nātniski teorētiski pamatot morālas

idejas iespējams tikai tad, ja tiek

izzināti vēstures likumi, ka šīs idejas
atspoguļo sab-bas attīstības objektīvo
loģiku. Strādnieku šķiras morāle ne

tikai atbilst šim noteikumam, bet arī

noder par pamatu, uz kura bezšķiru
sab-bā veidojas vispārcilvēciskā mo-

rāle. Tādējādi marksistiskā ētika pār-
var ideālistiskā v. c. nezinātnisku uz-

skatu aprobežotību, nevis atraujot teo-

riju no šķiru cīņas prakses un šķiru
morālajiem uzskatiem, bet gan izpro-
tot šās cīņas vēsturisko perspektīvu.
N. ē. te kļūst patiešām zinātniska

visas cilvēces morāles vēsturiskās at-

tīstības stingri objektīvas analīzes un

tās sociālo priekšnosacījumu izpētīša-
nas rezultātā. N. ē. kā komunistiskās
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morāles normu un principu pamato-
jums ir viena no marksistiskās ētikas

sfērām, kas cieši saistīta ar visiem

pārējiem tās novadiem.

Nosacījuma un beznosacījuma re-

fleksi — dzīvnieku un cilvēku piemē-
rošanās reakcijas, ko izraisa recep-
toru kairināšana un centrālās nervu

sistēmas darbība dažādos līmeņos.
B. r. ir iedzimtas organisma atbildes

reakcijas, kas vienādas visiem zinā-

mas sugas indivīdiem. Tos raksturo

pastāvīgs sakars starp iedarbību uz

vienu vai otru receptoru un noteiktu

atbildes reakciju, kas nodrošina or-

ganismu piemērošanos stabiliem dzī-

ves apstākļiem. B. r. arvien realizējas
ar mugurkaula smadzeņu un galvas

smadzeņu zemāko daļu palīdzību. Sa-

režģītus B. r. kompleksus un ķēdes
sauc par Instinktiem. N. r. ir orga-
nisma dzīves laikā izveidotās atbil-

des reakcijas uz receptoru kairinā-

jumu; augstākajiem dzīvniekiem un

cilvēkiem N. r. izstrādājas, izveidojo-
ties pagaidu sakariem galvas sma-

dzeņu garozā; N. r. ir pielāgošanās
mehānisms sarežģītiem mainīgiem ārē-

jās vides apstākļiem. Pēc mūsd. uz-

skatiem, N. r. beidzas nevis ar dar-

bību, bet ar tās rezultāta uztveri un

vērtējumu (Atgriezeniskā saite). Uz

psihes reflektoro dabu pirmais norā-

dīja Sečenovs. I. Pavlova izveidotā

objektīvā N. r. metode ir pamatā mā-

cībai par augstāko nervu darbību, arī

mācībai par divām slgnālslstēmām.
Sai mācībai ir ļoti liela nozīme ma-

teriālistiskās psiholoģijas un dialek-

tiski materiālistiskās atspoguļoša-
nas teorijas dabzinātniskajā pamato-
jumā.

Nosacījums — filozofijas kategorija,
kas izteic priekšmeta attiecību pret
tam apkārtesošajām parādībām, bez

kurām tas nevar pastāvēt. Pats priekš-
mets parādās kā kaut kas nosacīts

un N. —kā priekšmetam relatīvi ārēja
objektīvās pasaules daudzveidība. At-

šķirībā no cēloņa, kurš tieši izraisa

dažādas parādības vai procesus, N.

ir tā vide, tie apstākļi, kuros šīs pa-
rādības un procesi rodas, pastāv un

attīstās. Cilvēki, izzinājuši dabas liku-

mus, var radīt savai darbībai labvē-

līgus N. un novērst nelabvēlīgus N.

letekmējot parādības un procesus, N.

paši ir pakļauti to iedarbībai. Tā,

piem., sociālistiskā revolūcija, radu-

sies, pastāvot noteiktiem cilvēku ma-

teriālās un garīgās dzīves N., pēc
tam radikāli pārveido šos N.

Nozīme un jēga. 1. Kādas lietas

nozīme ir tas, ar ko šī lieta noder

sabiedriskajā praksē un ir atkarīga no

funkcijām, kuras tā izpilda cilvēku

darbībā. So nozīmi nosaka reālā ob-

jektīvā lietas būtība, jo tā izpilda tikai

tās funkcijas, kuras nosaka šās lietas

pašas daba. Valodā lietu praktisko

nozīmi fiksē, nostiprina un uzglabā
vārdu nozīme. Jēga ir nozīmes kon-

kretizācija, ja salīdzina šo nozīmi ar

citu vārdu nozīmēm vai ar priekšme-
tisko situāciju. Nozīmju savstarpējo
atbilstību, saistību, kas rada šo no-

zīmju jēgu, nosaka vai nu īstenības

objektīvie faktori un sprieduma objek-
tīvā loģika, vai arī subjektīvi faktori:

cilvēka vēlēšanās, centieni, sabiedris-

kie (arī šķiru) un personiskie mērķi

un nodomi v. tml. Un tikai sabied-

riskā prakse saskaņo vienu vai otru

objektīvo nozīmju jēgu ar reālo lietu

un parādību būtību. Tā atmet sub-

jektīvistiskos sagrozījumus un nostip-
rina to jēdzienisko daudzveidību, kura

attēlo konkrētā reālo daudzveidību.

2. Zinātnē par valodu ar nozīmi

(leksisko nozīmi) saprot vārda jēdzie-
nisko saturu (jēgu). yārdu raksturīgā

īpatnība parasti ir tāda, ka tiem ir

dažādas nozīmes, kā arī tas, ka šo

nozīmju jēdzieniskais saturs mainās.

So iemeslu dēļ vārdu nozīme ļoti at-

karīga no konteksta un situācijas,
kādā vārdus lieto. 3. Objektus apzī-

mējošu valodas izteiksmju N. v. j.
jēdzienus precizē loģiskajā semantikā.

Ar valodas izteiksmes nozīmi parasti

saprot to priekšmetu vai priekšmetu

klasi, ko apzīmē (nosauc) dotā izteik-

sme, bet ar izteiksmes jēgu — tās

iedomāto saturu, t. i., to dotajā izteik-

smē ietverto informāciju, kuras dēļ
izteiksmi attiecina uz vienu vai otru
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priekšmetu. Tā, piem., izteiksmju «Va-

kara zvaigzne» un «Rīta zvaigzne»
nozīme ir viens un tas pats priekš-
mets — planēta Venēra, turpretī to

jēdzieniskais saturs, to jēga ir dažāda.

Mūsd. loģikā izšķirību starp N. v. j.
pirmais pētījis Frēge. Tādu jautājumu
pētīšana, kuri saistās ar valodas iz-

teiksmju jēgu vienlīdzības (sinonī-
mija) kritērijiem, ir viens no loģiskās
semantikas uzdevumiem (Vārds).

Nūmens (gr. noumenon) — termins,
kas pretstatā fenomenam apzīmē tikai

ar prātu aptveramu būtību. Platons,
kurš pirmais sāka lietot šo terminu

(dialogā «Timejs»), ar N. saprata rea-

litāti, kāda tā pastāv pati par sevi,

un abstraktas izziņas priekšmetu.
Kanta filozofijā N. aplūkots divās no-

zīmēs: kā negatīvs, problemātisks jē-
dziens («Tīrā prāta kritikā») N. ir

prāta, intelektuālās intuīcijas objekts.
«Praktiskā prāta kritikā» Kants no-

rāda uz iespējamību N. saprast pozi-
tīvi kā nejutekliskās vērošanas ob-

jektu. Sajā nozīmē N. cilvēkam nav

pieejams, jo saskaņā ar Kanta filo-

zofiju cilvēka vērošana var būt tikai

jutekliska.
Nūss (gr. nous — prāts) — viens

no antīkās filozofijas pamatjēdzie-
niem, apzīmē visu vispār pastāvošo

apziņas un domāšanas aktu koncen-

trāciju pasaules mērogā. Spilgtā
formā šis jēdziens pirmo reizi sāka

figurēt Anaksagora filozofijā, kur tika

traktēts kā formas piešķiršanas un

kārtības princips attiecībā pret bez-

veidīgo matēriju. Ideālistiski šo jē-
dzienu interpretēja Platons un it īpaši
Aristotelis. Aristoteļa filozofijā N. ir

visu formu forma, kas nododas mūžī-

gai sevis vērošanai. Lielu nozīmi N.

jēdziens ieguva neoplatoniķu mācībā,
kur tas uz aristotelisma pamata tiek

traktēts kā īpaša veida pārjutekliska
esamība, kas apjēdz visu pasauli un

piešķir tai noteiktu formu. Arī mate-

riālisti lietoja šo jēdzienu. Dēmokrlts

N. saprata kā uguni, kam ir bumbas

veids. Kosmoloģiska nozīme tam ir

arī Talesa filozofijā. Antīko materiā-

listu mācībās N. acīmredzot ir dabas

likumu kopums vai to avots, kuru tie

pagaidām iedomājās jutekliski mate-

riālā formā. Gnozeoloģijā Dēmokrits

N. kā noteiktības principu krasi no-

stāda pretstatā izplūdušajām juteklis-
kajām sajūtām, kas izziņā ievieš ap-

jukumu un nekārtību. Antīkais N.

vienmēr ir ārpuspersonisks un pat
bezpersonisks pretēji viduslaiku mācī-

bām, kas tajā saskatīja personisku

principu.
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Ņ

Ņūtons Izaks (1643—1727) — angļu
fiziķis, klasiskas mehānikas nodibinā-

tājs, formulējis vispasaules gravitāci-
jas likumu un stipri ietekmējis filozo-

fiskās domas attīstību. 1669. g. kļuva

par Kembridžas univ. prof. No

1703. g. — Karaliskās b-bas prezi-
dents. Galv. Ņ. darbs — «Dabas filo-

zofijas matemātiskie principi» (1687)
satur trīs kustības likumus (inerces

likumu, spēka un paātrinājuma pro-

porcionalitātes likumu, darbības un

pretdarbības vienlīdzības likumu), no

kuriem izriet daudzi secinājumi, kas

veido klasiskās mehānikas un klasis-

kās fizikas fundamentu. «Principos»
pamatoti absolūtās kustības (kuru at-

tiecina nevis uz materiāliem ķerme-

ņiem, bet uz tukšu telpu), absolūtās

telpas un absolūtā laika jēdzieni. Sai

pašā darbā Ņ. no ķermeņu savstarpē-
jās pievilkšanās, kas ir proporcionāla
to masām un apgriezti proporcionāla
attāluma kvadrātam, secināja Keplera
konstatētos planētu kustības likumus.

Vispasaules gravitācijas likums ne

tikvien noslēdza heliocentriskos priekš-
status par Saules sistēmu, bet arī

ļāva zinātniski izskaidrot daudzus

procesus, kas notiek Visumā, to skaitā

fizikālus un ķīmiskus procesus, un

k|uva par pamatu vienotai pasaules

fizikālai ainai. Tomēr pret Ņūtona

gravitācijas teoriju bija arī iebildumi,

jo tā pieļāva viena ķermeņa iedarbību

uz otru (pie tam momentānu) bez

materiālas vides, kas šo iedarbību pār-
nestu. «Optikā» Ņ. parādīja, ka gais-

ma lūstot sadalās dažādas krāsas sta-

ros, izvirzīja gaismas korpuskulāro
teoriju — priekšstatu par gaismu kā

par īpašām daļiņām. Matemātikā Ņ.

izveidoja «fluksiju metodi», kura gal-
venos vilcienos sakrīt ar tai pašā
laikā Leibnica atklātajām diferencēša-

nas un integrēšanas metodēm, un lika

pamatus bezgalīgi mazo lielumu ana-

līzei. Pēc saviem filozofiskajiem uz-

skatiem Ņ. atradās objektīvās realitā-

tes un pasaules izzināmības atzīšanas

pozīcijās. Ņ. sistēmā inerce un gravi-

tācija izskaidro debesu ķermeņu elip-
tisko kustību nebeidzamo atkārtoša-

nos, bet «pirmo grūdienu» Ņ. piedē-
vēja dievam. Lai gan Ņ. bija teolo-

ģiski uzskati un intereses un viņš ne-

vēlējās analizēt aprakstāmo parādību

iekšējos cēloņus (Ņ. vārdi «hipotēzes

es netaisu» — hypothesis non fingo —

kļuva par empīrisma lozungu 18. gs.

zinātnē), tomēr viņa izstrādātā dabas

viennozīmīgās un precīzās izskaidro-

šanas sistēma stipri ietekmēja mate-

riālistiskās domas attīstību Eiropā.



Objektīvā ideja — ideālismā vis-

augstākais ģints jēdziens, kuram ir ne

tikai objektīvā realitāte, bet kurš no-

teic arī juteklisko esamību. Atkarībā

no tā, kā saprot ģints jēdziena attie-

cību pret objektīvo realitāti, atšķira-

mas 1) O. i. duālistiskā teorija, kuru

viskonsekventāk pārstāv Megaras
skola, kas māca par lietu būtību kā

par īpašu ideālu īstenību, kurai nav

nekāda sakara ar juteklisko esamību;

2) O. i. monistiskā teorija, kura lieto

tādus jēdzienus kā ideju «atdarinā-
šana» (lietas «atdarina» idejas) un

ideju «klātbūtne» lietās un uzsver

ideālās pasaules noteicošo iedarbību

uz juteklisko pasauli. Vienā formā šis

monisms (Platons) runā par patstā-

vīgas ideālas pasaules iedarbību uz

realitāti. Citā formā (Hēgelis) šis mo-

nisms vispār noliedz ideju un lietu

atšķirību, un objektīvās lietas tiek do-

mātas kā loģiskas kategorijas to at-

tīstībā; 3) emanācijas teorija (Stoiķi,
Neoplatonisms), kas māca par pirm-
vielas (stoiķu pirmuguns, neoplatoniķu
pirmbūtība) izplūšanu uz visu jutek-
lisko pasauli, kura rodas un veidojas
ar objektīvi ideālā pirmprincipa pa-
līdzību. Dialektiskais materiālisms no-

liedz ideālā principa primaritāti. Ideja
ir matērijas atspoguļojums, t. i., tai

ir objektīvs saturs. Tāpēc var runāt

par to, ka reāli pastāv idejas, kas fik-

sētas dažādās sabiedriskās apziņas
formās un ir objektīvas sava satura

ziņā, kā arī attiecībā pret indivīda

apziņu. Bet arī šajā gadījumā O. i.
ir materiālās īstenības subjektīvs at-

spoguļojums, kaut gan aktīvi iedarbo-

jas uz šo pašu materiālo īstenību, lai
to pārveidotu un attīstītu.

O

Objektīvā patiesība — tāds cilvēka

zināšanu saturs, kas nav atkarīgs no

subjekta gribas un vēlēšanās. Patie-

sība netiek konstruēta pēc cilvēku gri-
bas un vēlēšanās, to noteic atspogu-

ļojamā objekta saturs, un tāpēc tā ir

objektīva. Mācība par O. p. ir vērsta

pret visādām subjektīvi ideālistiska

rakstura patiesības koncepcijām, pēc
kurām patiesību patvaļīgi konstruē

cilvēks un tā ir cilvēku savstarpējas
vienošanās rezultāts. Šāda patiesības
izpratne ir antizinātniska un reakcio-

nāra, tāpēc ka tā dod iespēju uzlūkot

par patiesību visādas māņticības, reli-

ģiskus ticējumus v. tml., ja tikai tos

atzīst cilvēku vairākums. Mūsd. bur-

žuāziskā filozofija vēršas pret patie-
sības objektivitāti, subjektivizēdama
zinātni un līdz ar to satricinādama

un diskreditēdama to. Tā, piem., prag-
matisms atzīst kādu tēzi par patiesu,

ja tās atzīšana sagādā panākumus

dzīvē; neopozitīvisms pasludina mate-

mātikas un loģikas patiesības par kon-

vencijām (Konvencionāllsms) utt.

Objektīvā realitāte — visa mate-

riālā pasaule visumā, visās tās formās

un izpausmēs. Galv. gnozeoloģijas
jautājuma aspektā ar O. r. saprot to,
kas pastāv neatkarīgi no cilvēka ap-

ziņas un ir primārs. O. r. jēdziens ir

relatīvs. Attiecībā pret indivīdu tas

ir viss, kas pastāv ārpus viņa apziņas
un ko tā atspoguļo. Bet viņš pats ar

savu apziņu ir O. r. attiecībā pret
citiem cilvēkiem utt. Abstrahējoties no

individuāla uzskata par pasauli, var

teikt, ka O. r. sakrīt ar realitāti vis-

pār. Bet realitāte ietver sevī dažā-

dus materiālus objektus, to īpašības,
telpu, laiku, kustību, likumus, dažādas



sabiedriskās parādības — ražošanas

attiecības, valsti, kultūru utt. Tomēr

no tā nav secināms, ka O. r. jēdziens
būtu pretstats matērijas jēdzienam.
Tāds priekšstats var rasties, ja nošķir

matēriju no tās daudzveidīgajām īpa-
šībām un izpausmes formām, bez ku-

rām tā nepastāv. Kustība, telpa, laiks,

dzīvība utt. — tās visas ir komplicē-

tības ziņā dažādu matērijas veidu

īpašības vai īpašību un mijiedarbību
izpausmes; to kopums ir pasaule vi-

sumā jeb visa O. r. (Esamība).
Objektīvais — tas, kas pieder pie

objekta vai ko objekts noteic. Attieci-

nāts uz reāliem objektiem, šis jēdziens
nozīmē, ka priekšmeti, īpašības un at-

tiecības pastāv ārpus subjekta un ne-

atkarīgi no tā. Attiecināts uz priekš-
statiem, jēdzieniem vai spriedumiem,
tas norāda uz mūsu zināšanu avotu,

materiālo pamatu. Subjektīvā dialek-

tika atspogujo objektīvo dialektiku. Iz-

ziņas materiālistiskās teorijas pamatā
ir objektīvās patiesības atzīšana. Ide-

jas vai teorijas objektīvo nozīmīgumu
pierāda, salīdzinot tās ar domāšanas

objektu priekšmeta praktiskās apgūša-

nas procesā vai pārveidojot īstenību

saskaņā ar ideju vai teoriju.
Objektīvais ideālisms — viens no

ideālisma pamatpaveidiem. Atzīdams

gara primaritāti un matērijas sekun-

daritāti, O. i. atšķirībā no subjektīvā
ideālisma uzskata, ka visa pastāvošā

pirmpamats ir nevis cilvēka indivi-

duālā apziņa, bet gan objektīva, viņ-

pusēja apziņa — «absolūtais gars»,

«pasaules prāts» utt. «Absolūtais

gars» būtībā nav nekas cits kā no

matērijas atrauts un tai pretstatīts
absolutizēts jēdziens. Aplūkodams jē-
dzienu kā kaut ko primāru attiecībā

pret materiāliem priekšmetiem, O. i.

mistificē patiesās attiecības starp jē-
dzienu un priekšmetu. Tā, piem., jau
Platons uzskatīja, ka vispārīgie jē-
dzieni kopš laika gala pastāv «ideju
pasaulē», bet materiālie priekšmeti ir

šo ideju bāli atspulgi, to ēnas. Vispā-

rīgā (ideju) atraušana no atsevišķā

(lietām) un vispārīgā absolutizēšana

ir, .Marksa vārdiem runājot, O. i. «spe-

kulatīvās konstrukcijas noslēpums».
Bez tā O. i. paveida (Platons, Hēge-

lis), kas absolutizē atsevišķas racionā-

las izziņas puses, pastāv arī cits O. i.

paveids, kurš par pirmsākumu atzīst

«nesaprātīgo ideālo» (Sopenhauers,

Hartmanis). Sis O. i. paveids kjūst

raksturīgs buržuāziskās filozofijas pa-

grimuma periodam, kad tajā jo se-

višķi pastiprinās iracionālistiski vir-

zieni. Mūsd. buržuāziskajā filozofijā
O. i-u pārstāv neotomisms, personā-
lisms v. c. virzieni. O. i. parasti sa-

plūst ar teoloģiju un ir savdabīgs
filozofisks pamats reliģijai.

Objektīvie un subjektīvie vēstures

faktori — divējāda veida sab-bas at-

tīstības nosacījumi. Ar O. f. saprot
tādus nosacījumus, kas nav atkarīgi
no cilvēkiem un nosprauž viņu dar-

bības virzienu un ietvarus. Tādi, piem.,

ir dabas apstākļi, sasniegtais ražoša-

nas līmenis, materiālās, politiskās un

garīgās attīstības vēsturiski nobriedu-

šie uzdevumi un vajadzības. Pie S. f.

pieder masu, šķiru, partiju, valstu, at-

sevišķu personu darbība, viņu apziņa,

griba, prasme darboties v. tml. O. f.

vienmēr ir noteicošie, taču viņu dar-

bība izpaužas tikai caur S. f. dar-

bību. S. f-iem var būt izšķiroša no-

zīme tikai tad, kad viņiem sagatavoti

objektīvie nosacījumi. S. f. iedarbība

uz sab-bas attīstību pieaug līdz ar

pāreju no vienas sabiedriski ekonomis-

kās formācijas uz otru — progresī-
vāku. Sevišķi stipri S. f. nozīme pa-
lielinās sociālistiskajā sabiedrībā, kad

pirmoreiz cilvēces vēsturē rodas

iespēja plānveidīgi attīstīt visas sab-

bas dzīves nozares, kad sociālisma un

komunisma celtniecībā apzinīgi pieda-
lās plašas tautas masas.

Objektivisms — koncepcija, kas ap-
galvo, ka zinātniskā izzināšana nav

spējīga nonākt pie kritiskiem vērtē-

jumiem un partejiskiem secinājumiem,

un tāpēc ieteic atturēties no tiem. O.

ierobežo «saprātīgās domāšanas»

ietvarus, galv. sociālās problēmas un

pasaules uzskata izveidošanai svarī-

gus jautājumus atstādams nezinātnis-

kās ideoloģijas ziņā, jo tie esot «sub-
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jektīvi», «iracionāli». Tāpēc O. vien-

mēr atrod sev papildinājumu subjek-
tīvismā. Subjektīvisms ir O. priekšno-
teikums. Pašu zinātni O. pasludina

par līdzekli tādu mērķu sasniegšanai,

kurus neizstrādā zinātne pati. Vēs-

turē O. nesaskata procesu, kura pa-
matā ir pašu cilvēku, sociālu grupu
un šķiru darbība, kas norisinās sa-

skaņā ar šai darbībai raksturīgiem
likumiem. Marksisms pierādījis «neit-

rāla» pasaules uzskata neiespējamību
un pratis pārvarēt tiklab 0., kā arī

subjektīvismu. Marksists «... ir kon-

sekventāks par objektīvistu un dziļāk,

pilnīgāk realizē savu objektīvismu»
(Ļeņins), paceldamies līdz zinātnis-

kam, objektīvam partejiskumam.
Objekts — sk. Subjekts un objekts.

Ogarjovs Nikolajs (1813—77) — kr.

revolucionārais demokrāts, filozofs,

publicists un dzejnieks. Kopā ar Her-

cenu cīnījās pret carismu un dzimt-

būšanu, pret reakcionāro pareizticības,
patvaldības un oficiālā tautiskuma

ideoloģiju, pret muižnieciski buržuā-

zisko liberālismu. O. un Hercena ide-

jiskā sadarbība,' kas bija sākusies jau

jaunībā, turpinājās līdz mūža beigām.
Studēdami Maskavas univ., Hercens

un O. nodibināja slepenu pulciņu,
kura locekļi studēja politisko, arī so-

ciālistisko literatūru. 1834. g. 0., Her-

cenu v. c. pulciņa dalībniekus apcie-
tināja un pēc 9 mēnešu ilga ieslodzī-

juma izsūtīja — Hercenu uz Vjatku,

Ogarjovu uz Penzu. 1850. g. O. otr-

reiz apcietināja, bet 1856. g. viņš
emigrēja uz ārzemēm, kur kopā ar

Hercenu izdeva izdevumus «Poļarnaja
zvezda», «Kolokol», «Obščeje veče»,
«Russkaja potajonnaja literatūra». O.

un Hercens nodibinājuši kr. zemnieku

utopisko sociālismu un narodņicismu.
O. un Hercena obščinas sociālisma

teorija izteica zemnieku masu revolu-

cionārās prasības — zemnieki tiecās

pilnīgi iznīcināt muižnieku zemes īpa-
šumu, pilnīgi gāzt muižnieku varu.

O. ir viens no tiem, kas 60. gados no-

dibināja nelegālo revolucionāro orga-
nizāciju «Zeme un brīvība»; šās orga-

nizācijas idejas viņš izteicis rakstā

«Kas vajadzīgs tautai?» (1861) v. c.

darbos. Līdz 1840. g. O. bija ideā-

lists. lepazīšanās ar 19. gs. dabas

zinātņu sasniegumiem, ar fr. mate-

riālisma filozofiju un it sevišķi ar

Feierbaha «Kristietības būtību» palī-
dzēja viņam nostāties filozofiskā ma-

teriālisma un ateisma pozīcijās. Lai

gan O. mazliet aizrāvās ar antropo-
loģismu, Feierbaha filozofijas vērojo-
šais raksturs viņu neapmierināja.
Kopā ar Hercenu viņš kritiski pār-
strādāja un pārvērtēja Hēgeļa filozo-

fiju, sevišķi dialektiku, izdarot no tās

revolucionārus secinājumus un izman-

tojot to, lai pamatotu revolūciju Krie-

vijā. O. izteicis diezgan daudz dziļu
domu jautājumos par apziņas rašanos

un attīstību, par absolūtās un relatī-

vās patiesības savstarpējo attiecību,

par pretrunu problēmām dabas un

sab-bas attīstības procesā. O. izstrā-

dāja materiālistiskās estētikas princi-

pus, uzsvēra mākslas tautiskumu un

sabiedrisko nozīmi, cīnījās par aug-
stu mākslas idejiskumu, turklāt kate-

goriski noraidot ideālistisko «tīrās

mākslas» teoriju. O. bija viens no

Krievijas s.-d. priekštečiem. Darbi:

«Krievu jautājumi» (1856—58), «Vēl

par zemnieku atbrīvošanu» (1858),
«Mākslinieka atcerei» (1859), «Dažu

jautājumu noskaidrošana» (1862—

1864), «Atsevišķas vēstules par vispā-

rīgu jautājumu» (1866 —67) v. c.

Okams Viljams (ap 1300—49) —

angļu teologs un filozofs sholasts

viduslaikos, lasīja lekcijas Oksfordas

un Parīzes univ., ievērojamākais no-

mināltsma pārstāvis. Laicīgo feodāļu

ideologs cīņā pret pāvestu pretenzi-

jām uz katoļu baznīcas kundzību pa-

saulē. Līdzās Dunsam Skotam viens

no līderiem sholastiskajā opozīcijā,
kas vērsta pret tomismu. O. apgal-
voja, ka dieva esamība v. c. reliģiskās
dogmas nevar tikt pierādītas ar prāta

palīdzību un dibinās vienīgi uz ticību

(Divējādā patiesība). Filozofijai savu-

kārt jāatbrīvojas no teoloģijas. Apsū-
dzēts ķecerībā, O. no ieslodzījuma

aizbēga uz Bavāriju.
Okazionalisms (lat. occasio — gadī-
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jums) — 17. gs. reliģiski ideālistiska

doktrīna (Kordemuā, Geilinkss), kas

dvēseles un ķermeņa mijiedarbības ne-

izskaidro]" amību, pie kuras nenovēr-

šami noved Dekarta duālisms, centās

pārvarēt, atsaucoties uz tiešu dieva

iejaukšanos. Fr. spirituālists Mal-

branšs noveda O. tiktāl, ka ikkatru

cēlonisku nosacītību vispār atzina par

dievišķu aktu.

Okultisms (lat. occultus — slepens,

apslēpts) — termins, kas apzīmē mā-

cības, kuras atzīst, ka pasaulē pa-

stāv pārdabiski, zinātniskai izziņai ne-

pieejami fenomeni un spēki, un iz-

strādā «praktiskas» metodes, kā no-

dibināt ar tiem kontaktu (Maģija,
Spiritisms). Senajos laikos un vidus-

laikos 0., tāpat kā citi maldīgi
priekšstati par dabu un cilvēku, pa

lielākai daļai bija izskaidrojams ar

ekonomikas un zinātnes zemo attīstī-

bas pakāpi (O. sastopams, piem.,
R. Bekona, Lullija, Paracelza v. c.

mācībās). Vēlāk O. kjuva par vienu

no līdzekļiem cīņai pret materiālistisko

pasaules uzskatu. Teozofijas ietvaros

okultas idejas sevišķi aktīvi propagan-

dēja R. Steiners («Kā nonākt pie aug-

stāko pasauļu izzināšanas», 1909, «Ap-
cerējumi par noslēpumu izzināšanu»,

1910, v. c), apgalvojot, ka «noslē-

pumu izzināšana» ir eksakta, empī-
riska zinātne. Patiesībā O-ā nav it

nekā no zinātniskuma, kaut gan dažas

savas tēzes tas izsaka dabas zinātņu
valodā. Mūsu dienās okultu literatūru

izdod daudzās buržuāziskās zemēs.

Oļminskis (Aleksandrovs) Mihails

(1863—1933) — viens no visvecāka-

jiem Krievijas revolucionāras kustības

darbiniekiem, marksistisks vēsturnieks

un publicists. 1883—85 mācījās Pēter-

burgas univ., pieslējās narodovolie-

šiem. Par revolucionāru propagandu
strādnieku pulciņos O. apcietināja un

1898. g. izsūtīja trimdā, kur viņš ga-

līgi pārgāja no narodņicisma pie mar-

ksisma. Kopš 1903. g.
— boļševiks.

O. publicistiskie raksti veltīti mar-

ksisma ideju un partijas organizato-
riskās uzbūves ļeņinisko principu pro-

pagandai un meņševisma, šā «oportū-

nisma paveida» kritikai. Kā vēstur-

nieks O. daudz ievērības veltīja valsts

problēmai, buržuāzisko pāri šķirām
stāvošas valsts teoriju kritikai

(«Valsts, birokrātija un absolūtisms

Krievijas vēsturē», 1910). Norādīdams

uz valsts atkarību no sab-bas valdo-

šajām šķirām, O. tomēr nesaskatīja
specifiskos likumus, saskaņā ar kuriem

valsts attīstās kā virsbūve. Sās meto-

doloģiskās kļūdas dēļ O-i kritizēja
Ļeņins un Vorovskis. levērojamu
vietu O. darbos ieņem Krievijas revo-

lucionāri demokrātiskās domas, it

īpaši Saltikova-Ščedrina daiļrades pē-
tīšana (apm. 20 darbu, to skaitā

1897. g. cietumā sarakstītā «Sčedrina

leksika», «Utopiskais sociālists laika-

biedru novērtējumā», 1906, v. c). O.

pierādīja, cik nepamatoti ir buržuā-

ziski liberālo un liberāli narodņicisko

kritiķu mēģinājumi iztēlot Sčedrinu

par viņu domubiedru, un pierādīja, ka

Sčedrins, tāpat kā citi kr. revolucio-

nārie demokrāti, bija proletāriskās
ideoloģijas tiešs priekštecis. O. atzī-

mēja, ka Sčedrina satīriskie darbi pa-
līdz izaudzināt «principiāli konsek-

ventu, līdzsvarotu personību, nelokāmu

cīnītāju par ideāliem». Būdams mar-

ksistisks estētiķis un literatūras kriti-

ķis, O. aizstāvēja mākslas reālistiskās,
humānistiskās un pilsoniskās tradīci-

jas un kritizēja dekadentismu («Estē-
tikas pārvarēšana», 1911, «Karagājiens
pret M. Gorkiju», 1913, raksti par
F. Sologubu, L. Andrejevu, Arcibaševu

v. c).
Ontoloģija (gr. on (ontos) — eso-

šais, logos — mācība). 1. Filozofijā
pirms Marksa ar O. jeb «pirmo filo-

zofiju» saprata mācību par esamību

vispār, esamību kā tādu, esamību, kas

nav atkarīga no tās speciālajiem vei-

diem. Sajā nozīmē O. ir tas pats, kas

metafizika — abstraktu vispārīgu esa-

mības definīciju sistēma. Vēlajos vi-

duslaikos katoļu filozofi Aristoteļa
metafizikas ideju mēģināja izmantot

tādas O. konstruēšanai, kas derētu

reliģijas patiesību filozofiskai pierādī-
šanai. Vispilnīgāk šī tendence izpau-
dās Akvīnas Toma filozofiski teoloģis-
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kajā sistēmā. Jaunajos laikos (apmē-
ram kopš 16. gs.) ar O. sāka saprast

īpašu metafizikas daļu, mācību par
visa pastāvošā pārjuteklisku, nemate-

riālu struktūru. Terminu «O.» pirmais
sāka lietot vācu filozofs Hoklēniuss

(1613). Šādas O. ideja pabeigtā veidā

izpaudās Volfa filozofijā, kura zau-

dēja jebkuru sakaru ar speciālo zi-

nātņu saturu un veidoja O. galveno-
kārt abstrakti deduktīvi, no gramati-
kas viedokļa analizējot tās jēdzienus
(esamību, iespējamību un īstenību,
kvantitāti un kvalitāti, substanci un

akcidenci, cēloni un sekas v. c). Pre-

tēja tendence izpaudās Hobsa, Spino-
zas. Loka un 18. gs. fr. materiālistu

materiālistiskajās mācībās, ciktāl šo

uz eksperimentālo zinātņu datiem pa-
matoto mācību pozitīvais saturs ob-

jektīvi grāva O. kā augstākās pakā-

pes filozofiskas disciplīnas, kā no gno-
zeoloģijas un loģikas izolētas «pirmās

filozofijas» ideju. Kritika, ar kādu

pret O. vērsās vācu klasiskā ideālisma

pārstāvji (Kants, Hēgelis v. c), bija
nekonsekventa: no vienas puses, O.

tika pasludināta par bezsaturīgu un

tautoloģisku, no otras puses, šī kri-

tika beidzās ar prasību radīt jaunu,
pilnīgāku O. (metafiziku), tās vietā

likt transcendentālo filozofiju (Kants),
transcendentālā ideālisma sistēmu

(Selllngs), loģiku (Hēgelis). Hēgeļa
sistēma ideālistiskā formā jau iepriekš
izvirzīja O. (dialektikas), loģikas un

izziņas teorijas vienotības ideju un

tādējādi parādīja izeju no abstraktas

filozofēšanas ietvariem uz patiesu po-
zitīvu pasaules izzināšanu (Engelss).
2. 20. gs. buržuāziskajā filozofijā kā

reakcija uz subjektīvā ideālisma vir-

zienu (Neokantlsma, Pozitīvisma) iz-

platīšanos tiek izdarīti mēģinājumi uz

objektīvā ideālisma pamata izveidot

«jaunu ontoloģiju» (Huserla «trans-

cendentālā ontoloģija», N. Hartmaņa
«kritiskā ontoloģija», Heldegera «fun-

damentālā ontoloģija»). Jaunajās O.

mācībās O. saprot kā ar pār juteklis-
kas un pārracionālas intuīcijas palī-
dzību aptveramu esamības vispārīgo
jēdzienu sistēmu. «Jaunās ontoloģijas»

ideju uztvēruši daudzi katoļu filozofi,
kuri ar Aristoteļa mācību saistīto «tra-

dicionālo» O. cenšas «sintezēt» ar

Kanta transcendentālo filozofiju un

savu O. nostādīt pretstatā dialektiskā

materiālisma filozofijai. 3. Marksistis-

kajā filozofijā terminu «0.» nelieto,
dažreiz to nosacīti izmanto kā sino-

nīmu, kas apzīmē mācību par pašiem

vispārīgākajiem esamības attīstības

likumiem.

Operacionālās definīcijas — definī-
cijas, kurās norādīta tā eksperimentāli

atveidojamā operācija, kuras objektī-
vais rezultāts ir tieši pārbaudāms ar

empīrisku novērojumu vai mērīšanu.

Visbiežāk O. d. ir līdzeklis zinātnisko

jēdzienu daļējai empīriskai interpretā-

cijai. Vienkāršs piemērs: «Ja kādā

šķidrumā iegremdē lakmusa papīrīti,
tad šķidrums ir sārmains tikai tai ga-

dījumā, ja lakmusa papīrītis kļūst
zils.» Vienam un tam pašam zināt-

niskam jēdzienam var būt vairākas

.0. d., kas norāda dažādas empīriskas

situācijas šā jēdziena lietošanā (Hipo-
tētiski deduktīvā teorija). O. d. nozī-

mes pārspīlēšana, to absolutizācija ir

raksturīga operaclonāllsmam.

Operacionālisms (lat. operatio —

darbība) — mūsd. buržuāziskās filo-

zofijas virziens, loģiskā pozitīvisma
un pragmatisma sintēze. To nodibinā-

jis Bridžmens. Operacionālismā gal-
venais ir operacionālās analīzes ideja,

saskaņā ar kuru jebkura jēdziena no-

zīmi var definēt, tikai aprakstot ope-

rācijas, kuras izmanto šā jēdziena vei-

došanā, lietošanā un pārbaudīšanā;

jēdziens ir identisks atbilstošajai ope-

rāciju virknei. Jēdzienus, kas nesais-

tās ne ar kādām operācijām, paslu-
dina par bezjēdzīgiem. Pie šādiem

jēdzieniem O. pieskaita daudzus mate-

riālisma jēdzienus. Operācijas var būt

«instrumentālas» un domās notieko-

šas («papīra un zīmuļa» operācija un

«verbālās» operācijas). Savienojot
operacionāli definētus jēdzienus, iz-

veido apgalvojumus un no tiem —

teorijas. O. nenovēršami nonāk pie

subjektīvi ideālistiskiem slēdzieniem:

ja mēs jēdzienos izzinām tikai mūsu
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mērīšanas operācijas, tad atzīt pašus
objektus neatkarīgi no mērīšanas pro-
cedūrām ir bezjēdzīgi. Bridžmens tā

arī raksta: «Lietas ir mūsu konstruk-

cijas.»

Optimisms (lat. optimus — vislabā-

kais) un pesimisms (lat. pessimus —

vissliktākais) — divas pretējas attiek-

smes pret notikumu norisi: O. ir ticība

labākai nākotnei, pārliecība, ka labais

spēj pārvarēt ļauno, taisnība
— ne-

taisnību; turpretī P. izpaužas uzska-

tos, ka viss norisinās uz ļauno pusi,
pagrimuma noskaņā un neticēšanā

labā un taisnīgā uzvarai. Filozofijas
vēsturē optimistisku pasaules uzskatu

sludinājuši daudzi domātāji, piem.,

Platons, Aristotelis un Epikūrs sena-

jos laikos, G. Leibnics
— jaunajos

laikos. Leibnics uzskatīja, ka pastā-
vošā pasaule ir vislabākā no visām

iespējamām pasaulēm. Leibnica abso-

lūtais O. galu galā noveda pie dzīves

ļaunuma, nelaimes un posta attaisno-

šanas. P-u pamatoja vācu reakcionā-

rie filozofi Šopenhauers un E. Hart-

manis, kā arī it. dzejnieks Džakomo

Leopardi. P. raksturīgs savu laiku no-

dzīvojušo šķiru, piem., mūsd. reakcio-

nārās buržuāzijas pasaules uzskatam.

O. un p. galējības mēģināja pārvarēt
filozofi, kas pārstāv meliorismu

(lat. melior — labāk) — uzskatu, ka

ļaunums ir neizbēgams, bet ka pasauli

iespējams uzlabot ar cilvēku pūlēm.
Šo terminu 19. gs. sāka lietot angļu
rakstniece Dž. Eliota un fr. filozofs

Dž. Sellijs. Meliorisma piekritēji uz-

skata, ka pasauli var padarīt labāku

tikai ar individuālu pilnveidošanos, ar

apgaismības palīdzību. Marksisms

pašā savā būtībā ir optimistisks, jo
tic, ka sab-bas attīstības progresam
un cilvēku iespējām nav robežu. Pre-

tēji meliorismam marksisma teorija
atzīst, ka sab-bas progresīvajā attīs-

tībā noteicoša ir masu revolucionārā

darbība, kas atbilst izzinātajiem sab-

bas attīstības likumiem.

Orfiķi — reliģiska virziena piekri-

tēji senajā Grieķijā; tas radās 8. gs.

p. m. ē. un bija saistīts ar Dionīsa

un Dēmetras kultu. Orfisma nodibinā-

šanu piedēvē pa pusei leģendārajam
dzejniekam Orfejam. O. mācība — iz-

putināto zemnieku un vergu pasaules
uzskats — bija pretstats mitoloģijai'—
dižciltīgās aristokrātijas pasaules uz-

skatam. Mitoloģijā dzīve viņpasaulē
tika uzskatīta par zemes dzīves turpi-
nājumu, dvēsele — par ķermenisku
būtni. Turpretim O. dzīvi viņpasaulē
saistīja ar svētlaimību, dzīvi šai pa-
saulē

— ar ciešanām un dvēseles at-
rašanos ķermenī uzskatīja par tās kri-

šanu, izraidīšanu no viņpasaules. Ķer-
menis ir grēcīgs un mirstīgs, dvē-

sele — tīra un mūžīga. O. mācība

vairs neatzina mitoloģijai sākotnēji
raksturīgo dvēseles un ķermeņa vieno-
tību, cilvēka izzinošās spējas tika pie-
vērstas dieva skatīšanai. O. idejas
pauda protestu pret cilvēka pārvēr-
šanu par vergu, par runājošu darba

rīku. Vergs uzskatīja, ka viņš atbrī-

vosies, ja dvēsele atstās ķermeni, kas

pieder kungam. Orfisms stipri ietek-

mēja topošo filozofiju, it īpaši sengr.
ideālismu, bet 5. gs. p. m. ē. tas bija
zaudējis savu pozitīvo saturu un pār-
vērties par mistiskiem kultiem.

Organiskā sabiedrības teorija —

19. gs. otrajā pusē buržuāziska teo-

rija, kas cilvēku sab-bu pielīdzina bio-

loģiskam organismam. Šās skolas pār-
stāvji (Spensers, Šefle, Liminfelds)
uzskatīja, ka sab-bas struktūra ir ana-

loģiska organisma uzbūvei. Tādējādi
šķiru nevienlīdzība v. c. buržuāziskās

sab-bas iezīmes tika aplūkotas kā da-

biskas un nenovēršamas.

Ortega i Gasets Hosē (1883—

1955) — spāniešu filozofs, subjektī-
vais ideālists; viņa nostāja bija vidū

starp nīčiskas nokrāsas dzīves filozo-
fiju un mūsd. eksistenciālismu. Gal-

venokārt nodarbojās ar sociālām

problēmām. Savos darbos «Mākslas

dehumanizācija» (1925) un «Masas

sacelšanās» (1929) O. pirmais buržuā-

ziskajā filozofijā izklāstīja «masu sa-

biedrības» doktrīnas galv. principus.
Par «masu sabiedrību» O. sauc garīgo
atmosfēru, kas izveidojās Rietumos,
buržuāziskajai demokrātijai deģenerē-

joties, sabiedriskajiem institūtiem bi-
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rokratizējoties un naudas un maiņas

attiecībām izplatoties visāda veida

kontaktos starp personām. Izveidojas
sabiedrisku sakaru sistēma, kura katrs

cilvēks jūtas kā statists, kā viņam no

ārpuses uzspiestas lomas izpildītājs,

kā bezpersoniska pirmsākuma — pūļa
daļiņa. O. kritizē šo garīgo situāciju
«no labās puses». Viņš to uzskata par

masu demokrātiskās aktivitātes izrai-

sīšanas neizbēgamu rezultātu un izeju
saskata jauna aristokrātiska izlases

slāņa izveidošanā, tādu cilvēku uz-

nākšanā avanscēnā, kuri spēj izdarīt

patvaļīgu «izvēli» un vadās tikai pēc
tieša «vitāla impulsa» (Nīčes «varas

gribai» tuva kategorija). Racionālismu
O. uzskata par «masu sabiedrības»

īpatnēju intelektuālu stilu. Viņš aicina

atgriezties pie pirmszinātniskām for-

mām, kā orientēties pasaulē, pie se-

nās, vēl nesamaitātās «gudrības mī-

lestības».

Osipovskis Timofejs (1765—1832) —

kr. domātājs materiālists, matemāti-

kas prof. un rektors Harkovas univ.,

no kuras reakcionāri viņu piespieda
aiziet viņa progresīvo uzskatu dēļ

(1820). O. pazīstams ar to, ka viņš
kritizēja Kanta filozofiju, tās apgal-
vojumu, ka ģeometrijas patiesības esot

aprioras. O. visumā materiālistiskie

uzskati palika metafiziskā mehānis-

tiska materiālisma ietvaros. Viņu

ietekmēja Dekarta idejas, un tas iz-

paudās tādējādi, ka viņš pārāk augstu
vērtēja matemātikas metodoloģisko
lomu un analītiskās metodes nozīmi

izziņā. O. aktīvi cīnījās pret mistiku,

augstu vērtēdams izglītības un zināt-

nes lomu. Tai pašā laikā uzskatos par

reliģiju viņš palika deisma pozīcijās.
Galv. filozofiskie darbi: «Par telpu un

laiku» (1807), «Prātojumi par Kanta
dinamisko sistēmu» (1813).

Ovens Roberts (1771— 1858) —

utopiskais sociālists, angļu sociālistis-

kās domas pārstāvis. 1791.—1828. g.

piedalījās kapitālistiskos uzņēmumos
un pārvaldīja lielas fabrikas. Viņš la-

bāk nekā citi utopisti pazina kapitā-

listiskās sistēmas negatīvās puses un

rūpniecības apvērsuma apstākļos asi

tās -kritizēja. O. bija filantrops un

fabriku likumdošanas ierosinātājs. Vē-

lāk viņš asi kritizēja privātīpašumu,
reliģiju, kas to sankcionēja, un bur-

žuāzisko laulību. O. atzina racionā-

lismu un bija ateists ar zināmu no-

slieci uz deismu. Viņš uzskatīja, ka

sociālā iekārta izšķiroši ietekmē cil-

vēku. Vēsturi O. ideālistiski traktēja
kā cilvēka pašizziņas pakāpenisku
progresu; sociālā ļaunuma sakni viņš
saskatīja cilvēku zināšanu trūkumā.

O. piešķīra sevišķu nozīmi audzināša-

nai kā pasākumam, kas sagatavo

«jauno tikumisko (t. i., sociālistisko)

pasauli». Viņš devis daudz vērtīgu
ideju pedagoģijas teorijā un praksē.
Ap 1820. g. izveidojās O. galv. ide-

jas, kuru sistēmu viņš vēlāk sāka dē-

vēt par sociālistisku. Tās principi —

īpašuma un darba kopība, garīgā un

fiziskā darba apvienošana, personības
vispusīga attīstība, tiesību vienlīdzība.

Viņa sociālistiskajā mācībā darbs rūp-
niecībā apvienots ar darbu zemkopībā,
turklāt priekšroka dota zemkopībai.
Nākamā bezšķiru sab-ba būs brīva

sevi pārvaldošu kopienu federācija,
kur katrā kopienā apvienoti 300—2000

cilvēku. Galv. uzmanību O. pievērsa
sadalei. Nesaprazdams sociālās revo-

lūcijas nepieciešamību, viņš sab-bas

pārveidošanā visas cerības lika uz

buržuāziskajām valdībām. Viņš orga-

nizēja darba komūnas (galv. —

«Jaunā harmonija» ASV 1825.—1829. g.

un «Harmony hall» Anglijā 1839.—

1845. g.) un arī maiņas bazārus; visi

šie pasākumi beidzās ar neveiksmi. O.

bija vienīgais no lielajiem utopistiem,
kas savu darbību saistīja ar strād-

nieku šķiras likteni; 19. gs. 30. gadu
sākumā viņš aktīvi piedalījās angļu
arodbiedrību un kooperatīvu kustībā;

viņa idejās jau toreiz izpaudās kaut

kas no sindikālisma. Lai gan O. ne-

saprata strādnieku šķiras vēsturisko

lomu, viņš tomēr līdz mūža beigām
palika tās pusē.
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Pagātnes paliekas — no vecās sab-

bas mantotas agrāko sociāli ekono-

misko attiecību paliekas, kā ari uz-

skati, idejas, paražas un tradīcijas.
P. p. pārvarēšanas jautājums kļūst
sevišķi akūts sociālisma apstākļos, jo
visas P. p. (buržuāziskās, patriarhā-

lās, feodālās un baju laiku paliekas)
ir radušās sakarā ar sociāli ekonomis-

kajām formācijām, kas dibinātas uz

privātīpašumu un ekspluatāciju, un ir

tāpēc nesamierināmā pretrunā ar so-

ciālistiskajām sabiedriskajām attiecī-

bām un sociālistisko ideoloģiju. Pa-

stāvot sociālismam, sab-bas sociālajā
struktūrā P. p. saglabātājas parasti ir

nevis šķiras, bet atsevišķas personas

vai personu grupas. Tāpēc pretruna
starp sociālistisko sabiedrisko attiecību

galv. saturu un to attīstības tenden-

cēm, no vienas puses, un P. p., no

otras, tiek pārnesta no šķiru savstar-

pējo attiecību sfēras uz sab-bas un

personības mijiedarbības sfēru. Vis-

skaidrāk P. p. izpaužas asociālā uz-

vedībā, sociālistisko tiesisko normu

pārkāpšanā, komunistiskās morāles

neievērošanā: vienaldzībā pret sab-bas

interesēm (nihilismā, bezidejiskumā,
mietpilsoniskumā, formālā attieksmē

pret sabiedriskiem pienākumiem), sa-

biedriskās dzīves normu pārkāpšanā
(birokrātismā, karjerismā, kolektīva

vai citas personas interešu neievēro-

šanā, nedisciplinētībā, bezatbildīgumā
v. tml.), beidzot, tiešā naidīgumā
(visu veidu noziedzīgumā, liekēdībā).
Visas šīs P. p. izpausmes ir pretrunā

ar sociālistiskās sab-bas dabu un tās

attīstības pamattendencēm. P. p-ām
vēl ir zināms objektīvs pamats, jo so-

ciālisma apstākļos vēl nav sasniegts
pilnīgs sab-bas vienveidīgums, vienādi

augsts visu sab-bas locekļu kultūras

un morāles, aktivitātes un apzinīguma
līmenis. Viens no cēloņiem, kāpēc P. p.

(privātīpašnieciskas, lokālistiskas, in-

dividuālistiskas) saglabājas un brī-

žiem pat pieņemas spēkā, var būt so-

ciālistiskajām sabiedriskajām attiecī-

bām raksturīgo sociāli ekonomiskās

pārvaldīšanas principu neievērošana

(cilvēku materiālā ieinteresētība sava

darba rezultātos, personiskā un sa-

biedriskā saskaņošanas princips, demo-

krātiskā centrālisma princips v. c).
P. p. saglabāšanās ir saistīta arī ar

kapitālistiskās sistēmas pastāvēšanu

un buržuāziskās propagandas ietekmi

uz visvairāk atpalikušās iedzīvotāju
daļas apziņu sociālistiskajās zemēs.

Cīņa pret P. p. ir komunisma celtnie-

cības nepieciešams nosacījums. P. p.

pārvarēšana ir divpusīgs process: ir

tiklab jāpilnveido sabiedriskās attiecī-

bas, kā arī jāaudzina darbaļaudis ko-

munisma garā.
Pamats — parādība, kas ir kādas

citas parādības (seku) nepieciešams
priekšnoteikums, premisa un izskaidro

to. P. atrašanas un izpētīšanas pro-
cesu un no tā izrietošo secinājumu
formulēšanu sauc par pamatojumu.

Filozofijas un konkrēto zinātņu vēs-

ture ir ilgstoša P. meklēšana un pēc
tā atrašanas dabas un sab-bas parā-
dību izskaidrošana ar tā palīdzību.

Kā kategoriju dialektiskās loģikas sis-

tēmā P-u izstrādāja Hēgelis. Pēc

viņa uzskata, P. ir atcelta un atrisi-

nāta pretruna. Saskaņā ar Hēgeļa mā-

cību pretrunu atrisināšana kļūst par
absolūtu darbību un absolūtu P. Bur-

žuāziskā filozofija pēc Hēgeļa P. ka-

tegoriju aplūkoja galvenokārt no vis-

pārloģiskā aspekta (Sopenhauers,



Vunts, Zīgvarts, Vitgenšteins v. c).
Priekšnoteikums marksistiskam uzska-

tam par P. un seku dialektiku ir pie-
vēršanās pašai īstenībai un tāda īs-

tenības analīze, kas izslēdz subjektī-
vismu faktu izvēlē un interpretācijā,
kā arī tīri formālus P., kuri rada šķie-

tamus pamatojumus. Parādību patie-
sais P. tiek izzināts, tikai atsedzot

parādību būtību, tām iekšēji piemīto-
šās pretrunas kā to kustības un at-

tīstības likumu (sk. arī Pietiekamā

pamatojuma likums).
Panloģisms (gr. pan — viss, lo-

gos — doma) — objektīvi ideālistiska

doktrīna par esamības un domāšanas

identitāti, saskaņā ar kuru visa dabas

un sabiedrības attīstība ir pasaules

saprāta, absolūtās idejas loģiskās dar-

bības realizējums. Atzīstot loģikas
likumus par vienīgajiem jebkuru at-

tīstību virzošajiem spēkiem, P. esa-

mības un apziņas patiesās savstarpē-
jās attiecības iztēlo ačgārni. Tomēr

šai ieskatā pavīd pareizā doma, ka

viss eksistējošais ir pieejams racionā-

lai, loģiskai izzināšanai. Vispilnīgāk
panloģismu filozofijā attīstījis Hēgelis.

Panpsihisms (gr. pan — viss,

psychē — dvēsele) — ideālistisks uz-

skats, ka dzīvība un psihe piemīt visai

dabai, animlsma filozofiska reproducē-
šana, šā uzskata atklāti piekritēji ir

daudzi mūsd. filozofi ideālisti (perso-

nālisti, Vaitheds, kritiskais reālists

Strongs v. c). Zinātniskais uzskats

par psihisko darbību kā sevišķu īpa-
šību, kas piemīt tikai augsti organi-
zētai matērijai, atspēko jebkuru P.

(sk. arī Hilozolsms).
Panteisms (gr. pan — viss, theos —

dievs) — filozofiska mācība, ka dievs

ir bezpersonisks pirmsākums, kas ne-

atrodas ārpus dabas, bet ir ar to

identisks. P. liek dievam saplūst ar

dabu un noraida pāri dabai stāvošu

pirmsākumu. Terminu sāka lietot To-

lands (1705). Agrāk P-a veidā bieži

vien izpaudās būtībā materiālistisks

uzskats par dabu (piem., Džordāno

Bruno un it īpaši Splnozam)
,

bet

mūsu dienās tas ir pārvērsts reli-

ģiski ideālistiskā teorijā par pasaules

pastāvēšanu dievā un ir mēģinājums
samierināt zinātni ar reliģiju.

Papildinājuma princips (jeb aprak-
stīšanas papildu paņēmiens) — meto-

doloģisks princips, ko izvirzījis Bors

sakarā ar kvantu mehānikas interpre-
tāciju. To var formulēt tā: lai atvei-

dotu parādības viengabalainību, nepie-
ciešams izziņā lietot «papildinošas»
jēdzienu klases, kas viena otru iz-

slēdz. Ar P. p. palīdzību Bors cerēja
atrisināt vienu no «paradoksiem», kas

piemīt kvantu mehānikai, kura parā-
dīja veco klasisko jēdzienu nepietieka-
mību un vienlaikus agrīnajās stadijās
nevarēja bez tiem iztikt. Cenšanās

atrisināt šo «paradoksu» atspogu-
ļojās P. p. racionālajā saturā. Šis

princips ļāva konstatēt klasisko

priekšstatu ierobežotību un nepiecie-
šamību ievērot mikroparādību divē-

jādo, korpuskulāri vijņējādo dabu,
viena vai otra to definējuma sakarību

ar konkrētiem eksperimentāliem ap-

stākļiem. Ar P. p. palīdzību tika no-

dibināta ekvivalence (līdzvērtība)
starp divām jēdzienu klasēm, kuras

apraksta pretrunīgas situācijas. Atšķi-
rībā no klasiskajiem formālās loģikas
likumiem, kādi noteic sakarību starp
izteikumiem, kuri viens otru izslēdz,
P. p. pamato divu papildinošu aprak-
stu līdzvērtību. Tādējādi Bora meto-

doloģiskajā koncepcijā atspoguļojās
dialektiskās domāšanas elementi. Vai-

rāku t. s. «Kopenhāgenas skolas» pie-
kritēju — Jordāna, Franka v. c. ga-

lēji pozitīvistisko uzskatu aizstāvju
darbos P. p. izmantots, lai aizstāvētu

ideālistiskus un metafiziskus uzskatus

par telpu, laiku un cēlonību. Nepiecie-
šamību izmantot «papildu» jēdzienus

secināja nevis no mikroobjektu objek-
tīvās dabas, bet no izzināšanas pro-
cesa īpatnībām un saistīja ar novēro-

tāja patvaļu. Tādu P. p. traktējumu
kritiski analizējuši padomju un ār-

zemju zinātnieki — Vavilovs, D. Blo-

hincevs, V. Foks, Broils, Lanževēns,
L. Janoši v. c.

Paracelzs Filips Aureols Teofrasts

Bombasts fon Hohenheims (1493—

1541) — ārsts un dabas pētnieks
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renesanses laikmetā, dzimis Šveicē.
Pēc P. uzskata, pasaule, kas izveidota

uz dieva radītās pirmmatērijas pamata,
ir veselums, kas attīstās pats no sevis.

Cilvēks (mikrokosms) kā dabas (mak-

rokosma) daļa principā spēj to iz-

zināt. P. kā viens no pirmajiem dabas

pētniekiem pēc viduslaikiem pasludi-

nāja ideju, ka empīriskās zināšanas

ir jebkuras zinātniskas izziņas pa-
mats. Ticēdams saprāta spēkam, P.

aicināja ārstus un zinātniekus studēt

nevis svētās grāmatas, bet gan pašu
dabu un asi kritizēja viduslaiku auto-

ritātes, sholastiķu un reliģiju. Tajā
laikā valdošo antizinātnisko koncep-
ciju ietekmē P. pasaules izskaidrošanā

palika antropocentrisma un panpsi-
hisma pozīcijās, uzskatīdams, ka viss

pasaulē ir noslēpumaina «arheja»

(gara) caurstrāvots. Cenšoties pār-
vērst medicīnu un ķīmiju par zinātni,

viņš tai pašā laikā ticēja alķīmijas
un maģijas spēkam.

Parādību vispārējais sakars — pati
vispārīgākā pasaules eksistences

likumsakarība, kas ir visu priekšmetu

un parādību universālās mijiedarbības
rezultāts un izpausme. Tā izteic visu

elementu un īpašību iekšējo struktu-

rālo vienību katrā veselā sistēmā, kā

ari vienas sistēmas bezgalīgi dažādos

sakarus un attiecības ar citām tai ap-
kārt esošajām sistēmām vai parādī-
bām. Ķermeņu universālā mijiedarbība
ir nosacījums pašai konkrēto mate-

riālo objektu eksistencei un visām to

specifiskajām īpatnībām. P. v. s. iz-

paužas bezgala daudzveidīgi. Tas

ietver sevī attiecības starp atsevišķām
ķermeņu īpašībām vai konkrētām da-

bas parādībām, — šīs attiecības izpau-
žas specifiskos likumos, — kā arī

tādas attiecības starp vispārējām ma-

tērijas īpašībām un attīstības tenden-

cēm, kuras izpaužas vispārīgos dialek-

tiskos esamības likumos. Tāpēc ik-

vienā likumā konkrēti izpaužas P. v. s.

P. v. s. rezultātā pasaule ir nevis pa-
rādību haotisks sablīvējums, bet gan
vienots likumsakarīgs pasaules kustī-

bas process. Sakari starp priekšmetiem
un parādībām var būt tieši un netieši,

pastāvīgi un pārejoši, būtiski un ne-

būtiski, nejauši un nepieciešami, fun-

kcionāli (Funkcionālā atkarība) utt,

P. v. s. ir cieši saistīts ar cēlonību,
taču cēlonis un sekas kā tādi ir aplū-
kojami tikai ārpus vienu parādību uni-

versālā sakara ar citām parādībām.

Turpretim, ja cēloni un sekas aplūko
sakarā ar visu veselumu, tie pāriet
viens otrā, pāraug par universālu

sakaru un mijiedarbību. Šās mijiedar-
bības atsevišķs gadījums ir atgrieze-
niskās saites, kas pastāv visās paš-
regulējošās sistēmās. Sakars starp pa-
rādībām nav reducējams tikai uz ķer-
meņu fizikālo mijiedarbību. Blakus taī

pastāv neizmērojami sarežģītākas bio-

loģiskās un sabiedriskās attiecības, kas

pakjautas saviem specifiskiem liku-

miem. Matērijas progresīvas attīstības

gaitā un pārejā uz arvien augstāk
organizētām formām arvien komplicē-
tākas kļūst arī ķermeņu savstarpējā
sakara formas, rodas kvalitatīvi jauni
kustības veidi. Šī likumsakarība pa-
stāv arī cilvēku sab-bas attīstībā, kur

līdz ar ražošanas veida progresu un

civilizācijas attīstību kļūst komplicē-
tāki sakari starp atsevišķiem cilvēkiem

un veselām valstīm, arvien daudzvei-

dīgākas kļūst politiskās, ekonomiskās,
ideoloģiskās v. c. attiecības. Jēdzie-

nam «P. v. s.» ir liela nozīme izziņā.
Objektīvās pasaules izzināšana ir

iespējama, tikai pētījot cēloniskās un

citas parādību savstarpējā sakara for-

mas, izdalot visbūtiskākos sakarus un

attiecības utt. Izziņas progress notiek

tādējādi, ka doma pāriet no parādību

un procesu mazāk dziļu un mazāk

vispārēju sakaru atspoguļošanas pie
dziļāku un vispārējāku sakaru un at-

tiecību noskaidrošanas. Pati zinātņu
struktūra un zinātņu klasifikācija ir

P. v. s. atspoguļojums. Ar to izskaid-

rojams, ka līdz ar zinātniskās izziņas

progresu zinātņu sakars un mijiedar-
bība kļūst ciešāka, rodas «robežzināt-

nes», kas saista agrāk šķirtos zinā-

šanu novadus (piem., bioķīmija, astro-

fizika v. c).
Paradoksi (loģikā un kopu teorijā)

(gr. paradoxos — negaidīts) — for-
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māli loģiskas pretrunas, kas rodas sa-

turīgajā kopu teorijā un formālajā lo-

ģikā, saglabājot loģiski pareizu sprie-
duma gaitu. Mūsd. zinātnē P. atklāti

19. gs. beigās dažās kopu teorijas no-

zarēs. P. rodas tad, kad divi sprie-
dumi, kas viens otru izslēdz (ir pret-
runīgi), ir vienlīdz pierādāmi. Tie var

rasties tiklab zinātniskas teorijas
ietvaros, kā arī parastajos spriedumos
(piem., Rasela perifrāzētais viņa paša

paradokss par visu normālo kopu
kopu: «Ciema frizieris skuj visus tos

un tikai tos sava ciema iedzīvotājus,
kuri paši neskujas. Vai viņam jāsku-

jas pašam?»). Tā kā formāli loģiskās

pretrunas sagrauj spriedumu kā patie-
sības atklāšanas un pierādīšanas
līdzekli (teorijā, kurā parādās para-

dokss, var pierādīt jebkuru — kā pa-

tiesu, tā arī aplamu apgalvojumu),
rodas uzdevums atklāt P. avotus un

atrast paņēmienus, kā tos novērst.

Dialektiski materiālistiskā analīze

rāda, ka P. pauž dziļas dialektiskas

un gnozeoloģiskas grūtības, kas sais-

tās ar priekšmeta un priekšmeta ap-
gabala jēdzieniem formālajā loģikā,
ar kopas (klases) jēdzienu loģikā un

kopu teorijā, ar abstrakcijas principa
lietošanu, kas ļauj ieviest apskatā jau-

nus (abstraktus) objektus, ar ab-

strakto objektu definēšanas paņēmie-
niem zinātnē utt. Tāpēc nevar dot uni-

versālu paņēmienu, kā novērst visus P.

P. filozofiskās izpratnes un konkrēto

atrisinājumu problēma ir viena no

svarīgākajām formālās loģikas un ma-

temātikas loģisko pamatojumu meto-

doloģiskajām problēmām (Antinomija,
Semantiskās antinomijas).

Paraloģisms (gr. paralogismos —

nepareizs spriedums) — netīša loģikas
likumu un noteikumu neievērošana,
kuras rezultātā spriedums zaudē pie-
rādījuma spēku un parasti noved pie

aplamiem slēdzieniem. P. jāatšķir no

loģikas likumu apzinātas pārkāpšanas

(Sofistika).
Paražas — atkārtoti novērojami,

pierasti cilvēku izturēšanās veidi no-

teiktās situācijās. Pie P. pieder vis-

pārpieņemtie darba paņēmieni, formas,

kādās izpaužas attiecīgajā sab-bā do-

minējošās attiecības starp cilvēkiem

sadzīvē un ģimenē, diplomātiskas ce-

remonijas, reliģiski rituāli un citas at-

kārtotas darbības, kas atspoguļo īpat-
nības cilts, šķiras, tautas dzīvē. Para-

žās izpaužas arī sab-bas tikumi. P.

veidojas vēsturiski. To rašanos un rak-

sturu ietekmē tautas vēstures un saim-

nieciskās dzīves īpatnības, dabas un

klimatiskie apstākļi, cilvēku sociālais

stāvoklis, reliģiskie uzskati v. c. P-ām

ir sabiedriska paraduma spēks, un tās

ietekmē cilvēku izturēšanos. Tāpēc
tām vajadzīgs morāls novērtējums.
Ne visas pagātnē radušās P. ir pro-
gresīvas. Sociālistiskajai sab-bai,

piem., jāapkaro savu laiku nodzīvoju-
šās P. un jāizkopj jaunas, progresī-
vas P.

Pareizība un patiesums — loģikas
un izziņas teorijas kategorijas. Pa-

reizība (loģiskā) ir loģisku operāciju

(spriedumu, pierādījumu, definīciju,
klasifikāciju v. c.) raksturojums. Kā-
das operācijas pareizības nosacījumus

(parasti formulētus noteiktu kārtulu

veidā) nosaka loģikas likumi un ope-
rācijas uzdevums. Ciktāl loģisku ope-

rāciju formas ir kopējas noteikta

veida jēdzieniem un spriedumiem un

to izteiksmei valodā, operāciju parei-
zība nav saistīta ar domas konkrēto

saturu. Patiesums ir noteiktu domu

raksturojums un nozīmē to atbilstību

objektīvajai īstenībai (Patiesība). Jē-

dzieni «pareizība» un «patiesums»
galu galā raksturo domāšanas attiek-

smi pret objektīvo pasauli, jo arī lo-

ģiskā pareizība ir domāšanas operā-

ciju atbilstība dažām vispārīgām īste-

nības sakarībām, kuras atspoguļojas
loģikas likumos. Sie jēdzieni izziņas

procesā ir cieši saistīti. Domāšanas

operāciju loģiskā pareizība ir nepie-
ciešams (kaut arī ne pietiekams) pa-

tiesuma nosacījums. Tā, piem., sprie-
duma loģiskā pareizība ir slēdziena

patiesuma nosacījums. Ideālistiskā vir-

ziena loģiķi un filozofi (sevišķi kan-

tieši, loģiskie pozitīvisti v. c), nolieg-
dami loģikas likumu objektīvo izcel-

smi, nepareizi iztulko arī domāšanas
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loģisko pareizību, uzskatīdami, ka tā

apriori piemīt pašam prātam vai arī

rodas uz cilvēku savstarpējas vieno-

šanās pamata utt.

Pareizticība (gr. orthodoxia) —

kristietības paveids; izplatīta galveno-

kārt Austrumeiropas, Tuvo Austrumu

zemēs un Balkānos. Par patstāvīgu
virzienu P. galīgi izveidojas 11. gs.

sakarā ar to, ka feodālisms dažādi

attīstījās R.-Eiropā un A.-Eiropā. P.

dogmu atšķirības: svētais gars nāk

tikai no dieva-tēva, nemaldīga ir visa

baznīca (nevis tās galva), dogmas ir

nemainīgas, šķīstītavas nav utt. Kulta

un kanonu atšķirības: svētbilžu pie-
lūgšana; baltajiem garīdzniekiem ob-

ligāti jāprecas; īpaša (bizantiska) sis-

tēma baznīcas dziedāšanā utt. Atšķi-
rībā no katolicisma P-ai nav viena

centra, bet tajā pastāv 14 patstāvīgas

(autokefalas) pareizticīgo baznīcas.

P-ai Joti raksturīgs ir principiāls kon-

servatīvisms. Krievijas P. ar sirdi un

dvēseli kalpoja patvaldībai, bija viens

no tās balstiem un pilnīgi no tās at-

karīga. No Pētera I līdz pat 1917. g.
kr. pareizticīgo baznīca bija valsts

aparāta daļa. Tā bija revolucionārās

kustības ienaidniece. Pēc Lielas Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas kr. P.

augstākās vadības kontrrevolucionārā

politika ticīgo cilvēku spiediena rezul-

tātā mainījās un P. sāka lojāli iztu-

rēties pret padomju varu (30.—40. ga-

dos). Mūsd. P. pilnīgi saglabājusi vi-

sas savas antizinātniskās idejas un

priekšstatus. Pareizticības ideologi
cenšas pielāgoties mūsdienu apstāk-

ļiem, modernizē ticības mācību, kulta

praksi, falsificē baznīcas lomu Krievi-

jas vēsturē utt. P-as reliģisko filo-

zofiju pārstāv gandrīz vienīgi mistiķi

(Homjakovs, Berdjajevs, Loskis,
V. Zeņkovskis v. c).

Pārmaiņa — pati vispārīgākā visu

objektu un parādību esamības forma.

P. aptver katru kustību un mijiedar-

bību, pāreju no viena stāvokļa citā.

Filozofijā P-ai vienmēr pretstatīta

ķermeņu īpašību, struktūras vai eksis-

tences likumu relatīva stabilitāte. To-

mēr struktūra, īpašības un likumi paši

ir mijiedarbības rezultāts, tos nosaka

ķermeņu dažādie sakari, un tādējādi
tos rada matērijas P.

Parmenids — sengr. filozofs (6. gs.
otrā puse — 5. gs. sākums p. m. ē.)
no Elejas (Dienviditālijā), eleātu sko-

las vadītājs. Pasauli P. iedomājās kā

nekustīgu un blīvi piepildītu bumbu.

P. krasi nostādīja vienu otrai pret-
statā «patiesības mācību» (mācību, ka

patiesā esamība ir vienota, mūžīga,
nekustīga, nedalāma, nesatur sevī tuk-

šumu) un «uzskatu mācību» (mācību,
ka pastāv daudz lietu, kas rodas un

izzūd, kustas, ir dalāmas un ko citu

no citas šķir tukšums). «Patiesības

mācība» ir droša, «uzskatu mācība» ir

tikai ticama. «Patiesības mācību» P.

apzināti vērsa pret Hēraklita un viņa
piekritēju dialektiku. «Uzskatu mācībā»

P. izklāstīja savas astronomiskās, fizi-

kālās un fizioloģiskās hipotēzes. P.

naivi materiālistiskā «fizika» balstās

uz pieņēmumu, ka pastāv divi pirmsā-
kumi: aktīvais — ugunīgais, gaišais
un inertais — tumšais. Neuzticēšanās

sajūtu liecībām un spekulatīvo zinā-
šanu augstais novērtējums P. mācībā

ievieš ideālisma un pat racionālisma

elementu, un kustības noliegšana pa-
dara P. par sengr. metafizikas pamat-
licēju.

Parsonss Talkots (dz. 1902) —

amer. sociologs, funkcionālās skolas

galva. Ar P. vārdu saistās «vispārī-

gas teorijas» meklējumi mūsd. bur-

žuāziskajā socioloģijā. Uz šādas teo-

rijas lomu pretendē «sociālās darbības

teorija», kuru P. izklāstījis savos dar-

bos: «Sociālās darbības struktūra»

(1937), «Tīrās un pielietojamās socio-

loģiskās teorijas apcerējumi» (1949),
«Sociālā sistēma» (1951) v. c. Lietojot
strukturāli funkcionālās analīzes me-

todi, P. konstruē tādas sociālas sistē-

mas modeli, kuras sākuma moments

ir abstraktu indivīdu mijiedarbības
akts. Mehānisms, ar kura palīdzību
tiek saskaņota viņu darbība un izpil-
dītas lomas, kādas viņiem piešķīrusi

sab-ba, no P. viedokļa, ir vispārpie-

ņemto izturēšanās normu un stan-

dartu apgūšana, to pārvēršana par
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iekšējiem darbības motīviem. Kā galv.
faktorus, kas nosaka cilvēku izturēša-

nos (un tātad arī sociālā veselā rak-

sturu), P. apzīmē ideālos faktorus

(vispirms to, kādas normas un vēr-

tības atzīst sabiedriskā apziņa). Uz-

skatīdams līdzsvaru par sociālās sistē-

mas normālā stāvokļa svarīgāko pa-
zīmi, P. daudz uzmanības pievērš šā

stāvokļa regulēšanas procesiem, tā so-

ciālas kontrolēšanas līdzekļiem (poli-
tisko un juridisko orgānu darbībai,

tam, kā uz cilvēku rīcību reaģē ap-
kārtesošie, utt.), kuru uzdevums ir pa-
sargāt sab-bu no nevēlamiem konflik-

tiem, krasām pārmaiņām v. tml. Pē-

dējo gadu darbos («Evolucionārās

universālijas sabiedrībā», 1964, «Sa-

biedrības. Vēsturiska un salīdzinoša

analīze», 1967) P. mēģina izlietot da-

žas evolucionisma idejas, sociālo sistē-

mu aprakstā ietvert pārmaiņas, kas no-

tiek tajās. Taču viņa uzskati par sab-bā

notiekošajiem procesiem paliek konser-

vatīvi. Ar pārmaiņām viņš galvenokārt
saprot sistēmas iekšējo diferencēšanos,
kas pastiprina tās pielāgošanās spē-

jas, un nevis sistēmas pārveidošanos
par principiāli citādu sistēmu.

Partejiskums (filozofijā) — jebkura
pasaules uzskata objektīvi likumsaka-

rīga sociāla ievirze (šķiru sab-bā
—

šķiriska). Filozofija vai nu subjektī-
vistiski, aizspriedumaini reproducē šo

ievirzi, vai arī izstrādā tādu viedokli,
kas saskan ar filozofijas pašas pro-
blēmu stingri zinātnisku atrisinājumu,
taču nekad tā nepaliek «neitrāla». Tās

partejiskums izriet no sociālā pro-

gresa dialektikas, no sabiedriskās at-

tīstības objektīvajām pretrunām. Sub-

jektīvistiskā P. būtība izpaužas tādē-

jādi, ka tas filozofiju padara par tādu

mērķu, normu un principu līdzekli,
kurus tā nav formulējusi, izzinot vēs-

tures objektīvo gaitu, bet kuri ir tajā
ienesti no ārienes kā gatavas normas.

Subjektīvisms filozofiju degradē, pa-
darot to par dogmu un aiz tām stā-

vošu sociālu spēku un institūtu kal-

poni. Objektīvais P. turpretim izriet

no konsekvences un monisma patiesī-
bas izzināšanā. Tas prasa sekot tikai

tiem secinājumiem un novērtējumiem,

pie kuriem nonākusi pati zinātne, jo
«patiesība nedrīkst būt atkarīga no

tā, kam tai jākalpo» (Ļeņins), tā

prasa, lai par visu bez izņēmuma

spriestu tiesu saprāts. Tāpēc objektī-
vais P. ir pretstatā ne tikai subjektī-

vismam, bet arī objektlvismam. P. sa-

krišanu ar zinātnisko objektivitāti no-

drošina sistemātiska īstenības, it īpaši
tās dialektiskā pretrunīguma pētīšana,
nemitīga patiesības meklēšana, seko-

šana prasībai: ne tikai uzticība prin-

cipiem, bet arī principu pareizība. Un

principi ir pareizi tad, kad tos ba-

gātina un atjauno. Konsekventi ob-

jektīvs partejiskums ir marksistiskais,
komunistiskais P., kas, kā pats pro-
gresīvākais P., ir pretstatā ne tikai

jebkuram reakcionāram (buržuāziskam
v. tml.) P., bet arī jebkuram subjek-
tīvismam, voluntārlsmam, iracionālis-

mam un dogmatismam, jo tas ir pa-
tiesi zinātnisks P. Būdams vērsts pret
kapitālistiskajai sab-bai raksturīgo
ideoloģisko «daudzveidību», komunis-

tiskais P. cīnās par zinātnisku mek-

lējumu un atrisinājumu daudzveidību,
kura nav pretrunā ar sociālistiskās

ideoloģijas atzīšanu par vienīgo pa-
reizo. Tieši šāda daudzveidība ir zi-

nātnes un mākslas augstas attīstī-

bas priekšnoteikums un tās rezultātu

bagātīguma izpausme. Tāpēc komunis-

tiskais P. ne tikvien nav naidīgs zi-

nātnisku diskusiju brīvībai, bet tieši

uzskata to par savu priekšnoteikumu,
aizstāvot radošus patiesības meklēju-
mus pret domas inertumu, pret dog-
matismu. Tas cilvēkus orientē uz vi-

sas buržuāziskās kultūras aktīvu kri-

tiku, taču nevis nihilistisku kritiku,
bet tādu, kas vērsta uz garīgo vērtību

saglabāšanu un attīstīšanu. Komunis-
tiskais P. ir pati dziļākā revolucionāri

kritiskā radošā pieeja īstenībai.

Pārtrauktība un nepārtrauktība —

būtiski raksturojumi, kas atspoguļo
materiālo objektu pretējas, bet sav-

starpēji saistītas īpašības. P. raksturo

matērijas diskrētus stāvokļus (planē-

tas, ķermeņus, kristālus, molekulas,

atomus, kodolus utt.), tās diferen-
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ciācijas pakāpi — dažādu sistēmu,
kvalitatīvi noteiktu struktūru atseviš-

ķus stabilus elementus. Tā izpaužas arī

attīstības, pārmaiņas procesa lēcien-

veidīgajā raksturā. Turpretim N. iz-

paužas no atsevišķiem diskrētiem ele-

mentiem sastāvošu sistēmu veselumā,
to bezgalīgajos sakaros, to stāvokļa

pārveidošanās pakāpeniskumā, pakā-

peniskās pārejās no viena stāvok]a

citā stāvoklī. Metafiziskajam materiā-

lismam bija raksturīga P. v. n. izo-

lēta aplūkošana. Tās pamatā, starp

citu, bija klasiskās mehānikas priekš-

stati, pēc kuriem P. piemīt tikai no-

teiktiem materiālo elementu tipiem

(no planētām līdz atomiem) un N. —

tikai vienlaidu vijņējādicm procesiem.
Dialektiskais materiālisms uzsver ne

tikai šo pazīmju pretstatu, bet arī sa-

karu un vienību, ko apstiprina mūsd.

fizika, kura parādījusi, piem., ka gais-
mai vienlaikus piemīt gan viļņu (ne-

pārtrauktas), gan korpuskulu (pār-
trauktas) īpašības. Turklāt kvantu me-

hānika ir eksperimentāli konstatējusi,
ka «elementārajām» daļiņām ir ne

tikai korpuskulu, bet arī viļņu īpašī-
bas. P. un n. kategoriju savstarpējā
sakarībā izpaužas kustības būtība, tās

pretrunīgums. Kustība parādās kā to

izmaiņu P. un n. vienība, kuras notiek

ķermeņa stāvoklī, tā izvietojumā telpā

un laikā. P. v. n. dialektika dod

iespēju zinātniski izprast materiāla-

jiem objektiem, to īpašībām un attie-

cībām (telpa un laiks, kustība, lauka

un vielas savstarpējais sakars v. c.)

piemītošo specifiku.
Pasaules fizikālā aina

— ar šo ter-

minu saprot priekšstatu par dabu

(dažreiz šaurākā nozīmē
— par neor-

ganisko pasauli), kas pamatots uz da-
žiem vispārīgiem fizikāliem princi-

piem. Sajā nozīmē P. f. a. bija antī-

kais atomisms, Dekarta fizika, Ņūtona
sistēma. 17. un 18. gadsimtā visiem

mēģinājumiem izveidot P. f. a. bija
raksturīga ideja par dabas komplicēto

parādību reducējamību uz vienkāršu

mehānisku vielas diskrēto dalu pārvie-
tošanos. 19. gs. dabas zinātnēs no-

stiprinājās priekšstats par komplicētu,

uz vienkāršākām formām nereducē-

jamu kustības formu specifiskām
likumsakarībām. So priekšstatu visdzi-

ļākā un vispārīgākā veidā izteica En-

gelss «Dabas dialektikā». 19. gs. P.

f. a. ir pamatota uz kustības formu

hierarhiju un to savstarpējām pār-

ejām, un šajā nozīmē kustības nezū-

damības un pārvēršanās likums ir tās

pats vispārīgākais fizikālais princips.
20. gs. Ņūtona mehānikas likumus

vairs nevarēja uzskatīt par pašiem

vispārīgākajiem likumiem. Uz šādu

lomu pretendēja elektromagnētisko'
parādību likumi, taču elektromagnē-
tiskā pasaules aina nevarēja aptvert
visu fizikālo parādību kopumu. No-

otras puses, elektromagnētiskie laukī

nebija saskaņojami ar vispārīgo rela-

tivitātes teoriju, kura apraksta gravi-

tācijas laukus. Einšteina un citu

fiziķu mēģinājumi 20. gs. 2. ceturksnī

izveidot vienotu lauka teoriju neno-

veda pie jaunas un vienotas P. f. a.

radīšanas. Par šādas ainas pamatu

var k]ūt vienota «elementāro» daļiņu

un to pārvērtību teorija, kuras iepriek-

šēji uzmetumi pašlaik iezīmējas fizikā.

Tādējādi zinātnes attīstība apstiprina
dialektiskā materiālisma idejas, kurš,

Ļeņina vārdiem runājot, nemaz ne-

pierāda «katrā ziņā «mehānisku», bet

ne elektromagnētisku, ne arī kādu

citu vēl nesalīdzināmi sarežģītāku pa-
saules — kā kustīgās matērijas —

ainu» (14. sēj., 261. lpp.).
Pasaules sociālisma sistēma —

brīvu, suverēnu sociālisma un komu-

nisma ce|u ejošu tautu sociālā, eko-

nomiskā un politiskā sadraudzība. P.

s. s. izveidošanās ir ražošanas spēku
un visas cilvēku sab-bas dzīves ob-

jektīvā vēsturiskā internacionalizācijas
procesa, sab-bas sociāli ekonomiskā

un politiskā progresa likumsakarīgs
rezultāts. P. s. s. izveidošanās un

attīstības objektīvs priekšnoteikums ir

tas, ka tajā ietilpstošajām zemēm ir

viena un tā paša tipa ekonomiskais

pamats — ražošanas līdzekļu sabied-

riskais īpašums, sociālistiskas ražo-

šanas attiecības, kas izraisa šajās ze-

mēs specifisku sociālistiskā ražošanas
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veida likumu darbību; viena un tā

paša tipa valsts iekārta, kurā vara

pieder tautai strādnieku šķiras vadībā;
■viens un tas pats ideoloģiskais pa-

mats — marksisms-]eņinisms; kopīgas
intereses, revolūcijas iekarojumus un

nacionālo neatkarību aizstāvot pret
imperiālistiskajiem spēkiem; viens un

tas pats galamērķis — komunisma

uzcelšana. P. s. s. izveidošanās ir

komunistiskās formācijas tapšanas
kvalitatīvi jauna pakāpe, kurai rakstu-

rīgs tas, ka rodas un attīstās prin-
cipiāli jauna tipa starptautiskās attie-

cības, kas balstās uz starptautiskās
sociālistiskās solidaritātes saitēm sais-

tītu sociālistisko zemju ciešu sadar-

bību ekonomikā, politikā un kultūrā

(Internacionālisms). Šīs attiecības iz-

raisījušas tādas jaunas parādības

starptautiskajā dzīvē kā pasaules so-

ciālistiskā saimniecība, starptautiskā
sociālistiskā darba dalīšana, sociālis-

tiskā ekonomiskā integrācija, pasaules
sociālistiskais tirgus, sociālistisko

zemju starptautiskās organizācijas utt.

Savstarpējās Ekonomiskās Palīdzības

Padomes (SEPP) nodibināšana 1949. g.

veicināja brālīgo zemju dažāda veida

ekonomiskās un zinātniski tehniskās

sadarbības paplašināšanos un pilnvei-
došanos, sociālistiskās starptautiskās
darba dalīšanas tapšanu un attīstību.

Sociālistisko zemju sadarbība un sav-

starpējā palīdzība, to spēku apvieno-
šana palīdz racionālāk un pilnīgāk
izmantot ekonomiskos resursus un

iespējas, lai ātri attīstītu ražošanas

spēkus, pilnveidotu sabiedriskās attie-

cības, celtu tautas labklājības līmeni,
pakāpeniski izlīdzinātu P. s. s-ā ietilp-
stošo zemju attīstības līmeni. Svarīga
loma sociālistisko iekarojumu aizstā-

vēšanā, brālīgo zemju politiskās vie-
notības un saliedētības nostiprināšanā
ir 1955. g. nodibinātajai Varšavas

līguma organizācijai, kura tagad kļu-
vusi par sociālisma zemju ārpolitis-
kās darbības koordinācijas centru. Bū-

dama izšķirošais spēks antiimperiālis-
tiskajā cīņā, P. s. s. veic milzīgu
darbu jauna pasaules kara novēršanā.

€0. gadu vidū P. s. s. attīstībā sākās

jauns posms, kam raksturīga izvērsta

komunistiskās sab-bas celtniecība Pa-

domju Savienībā, sociālisma pamatu
celšanas pabeigšana un pāreja uz at-

tīstītas sociālistiskās sab-bas celšanu

vairākās citās sociālistiskās sadraudzī-
bas zemēs. Arvien vairāk nobriez-

dama, sociālistiskā sabiedriskā iekārta

arvien pilnīgāk atklāj savas ekonomis-

kās un sociāli politiskās organizācijas

priekšrocības. To veicina sociālistiskās

sab-bas pilnīgāku attīstības vadīšanas

ekonomisko un politisko formu un

metožu izstrādāšana un ieviešana, arī

ekonomiskās reformas un darba ma-

teriālo un morālo stimulu pilnveido-

šana, tādējādi panākot efektivitātes

v. c. sociālistiskās ražošanas attīstī-

bas kvalitatīvo rādītāju celšanos. Lai

šīs problēmas atrisinātu, SEPP XXV

sesija 1971. g. jūlijā pieņēma sadar-

bības tālākās padziļināšanas un piln-
veidošanas un sociālistiskās ekonomis-

kās integrācijas attīstības komplekso

programmu. P. s. s. ir vēl jauns,

augošs sociāls organisms, kurā viss

vēl nav nostabilizējies. Lai to pilnvei-
dotu, lai savlaicīgi atrisinātu pretru-
nas, kas tajā rodas, ļoti svarīgi ir

ievērot vispārīgās likumsakarības, kas

ir spēkā visās sociālistiskajās zemēs,

un šo likumsakarību izpausmes for-

mas katras zemes konkrēti vēsturis-

kajos apstākļos, t. i., pareizi savienot

vispārīgo un nacionāli sevišķo P. s. s.

attīstībā. Rezumējot P. s. s. attīstību

tās pastāvēšanas 25 gados, PSKP
XXIV kongress atzīmēja, ka tās iz-

veidošanās, attīstība un nostiprināša-
nās paātrinājusi vēstures progresu un

atklājusi jaunas perspektīvas sociā-

lisma triumfam visā pasaulē.
Pasaules uzskats — principu un uz-

skatu kopums, kuri noteic atsevišķa

cilvēka, sociālas grupas, šķiras vai

visas sab-bas darbības virzienu un at-

tieksmi pret īstenību. P. v. sastāv no

elementiem, kas pieder pie visām sa-

biedriskās apziņas formām; liela loma

tajā ir filozofiskajiem, zinātniskajiem,
politiskajiem, tikumiskajiem un estētis-

kajiem uzskatiem. Zinātniskās atziņas,
kas ietvertas P. v. sistēmā, palīdz
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cilvēkam vai cilvēku
_

grupai tieši

praktiski orientēties apkārtējā sociālajā
un dabas realitātē; turklāt zinātne ra-

cionalizē cilvēka attieksmi pret īstenību,

atbrīvojot viņu no aizspriedumiem un

maldiem. Tikumiskie principi un nor-

mas regulē cilvēku savstarpējās at-

tiecības un izturēšanos un kopā ar

estētiskajiem uzskatiem noteic attiek-

smi pret apkārtni, pret darbības for-

mām, tās mērķiem un rezultātiem. Fi-

lozofiskie uzskati un pārliecība ir vi-

sas P. v. sistēmas pamats: tieši filo-

zofija teorētiski izskaidro zinātnes un

prakses kopējos datus un parāda tos

kā visobjektīvāko un vēsturiski no-

teiktu īstenības ainu. P. v. galv. jau-

tājums ir filozofijas pamatjautājums.
Atkarībā no tā, kā tas tiek atrisināts,
pastāv divi galv. P. v. veidi: materiā-

listiskais un ideālistiskais. P. v. at-

spoguļo sabiedrisko esamību. Šķiru
sab-bā tam ir šķirisks raksturs; valdo-

šais parasti ir valdošās šķiras P. v.

Attīstītā sociālistiskā sab-bā P. v. sa-

glabā savu šķirisko dabu, tāpēc ka sa-

glabājas šķiru cīņa starptautiskajā
mērogā, tomēr te strādnieku šķiras
P. v. sāk izpausties kā visas sab-bas

P. v.; tā zinātniski teorētiskais un

idejiskais politiskais pamats ir mar-

ksisms-ļeņinisms. Sociālisma apstāk-

ļos komunistiskā P. v. apzināta un

mērķtiecīga ieaudzināšana ir viens no

galv. komunistiskās partijas un valsts

uzdevumiem. Buržuāziskie ideologi un

revizionisti apgalvo, ka komunistiskā

sabiedriskā iekārta izraisot P. v.

pilnīgu unifikāciju. Patiesībā komunis-

tiskā P. v. valdīšana sociālisma ap-
stākļos nozīmē tikai to, ka visi sab-

bas locekļi atzīst zinātnisko marksis-

tiski ļeņinisko ideoloģiju. Taču, kaut

gan idejiskais pamats neapšaubāmi ir

vienots, sociālistiskās sab-bas cilvēku

P. v. atsevišķajos komponentos iz-

paužas vesela individuālo atšķirību
bagātība. Lai kvalitatīvi raksturotu

P. v., svarīgi ir saskatīt tajā ne tikai

zināšanas, bet arī pārliecību. Zināša-

nas ir galvenokārt P. v. sistēmas lo-

ģiskais komponents, turpretī pārliecība
nozīmē noteiktu tikumisku un emo-

cionāli psiholoģisku attieksmi gan

pret zināšanām, gan arī pret pašu
realitāti. P. v. psiholoģisko, sociāli

psiholoģisko un emocionālo momentu

svarīgā loma izriet no tā, ka tie no-

teic cilvēka rakstura iezīmes un no-

skaņojumu un galu galā — gatavību
darboties, cīnīties par sava P. v. prin-
cipiem. Tieši pārliecība, kas izaug uz

zināšanu pamata, izraisa personības,
grupas, šķiras aktivitāti. Ar to iz-

skaidrojama fundamentālā nozīme,

kādu sociālistiskajā sab-bā piešķir
marksistiski ļeņiniskā P. v. pamat-
principu pārvēršanai par pārliecību
personības komunistiskās audzināša-

nas procesā.
Pasaules vienība un daudzveidība.

Pasaules vienība slēpjas tās materia-

litātē, tajā apstāklī, ka visi pasaulē

pastāvošie priekšmeti un parādības ir

kustībā esošās matērijas dažādi veidi

vai īpašības. Pasaulē nav nekā, kas

nebūtu matērijas konkrēta forma, tās

īpašība vai īpašību un savstarpējo
sakaru izpausme. Pasaules vienība iz-

paužas priekšmetu un parādību vispā-
rējā sakarā, tajā apstāklī, ka visiem

matērijas veidiem piemīt tādi univer-

sāli atribūti kā kustība, telpa, laiks,
pašattīstīšanās spēja v. c, ka pastāv
vispārīgas dialektiskas esamības

likumsakarības, kas darbojas visos

matērijas strukturālās organizācijas
līmeņos. Taču pasaules vienību ne-

drīkst saprast kā tās uzbūves vien-

veidību, kā pastāvošā vienkāršu bez-

galīgu atkārtošanos un visa pakļau-
tību vienādiem specifiskiem likumiem.
Dabā pastāv bezgalīgs daudzums kva-

litatīvi dažādu matērijas strukturālās

organizācijas līmeņu, un katrā no

tiem matērijai ir dažādas īpašības un

uzbūve, un tā ir pakļauta dažādiem

specifiskiem kustības likumiem. Paš-

laik mums zināmi vairāki tādi līmeņi,
kas atbilst dažādiem mērogiem: atomu

kodoli un «elementārās» daļiņas,
atomi un molekulas, makroskopiskie

ķermeņi, dažādu pakāpju kosmiskās

sistēmas. Dabas parādību kvantita-

tīvā un kvalitatīvā daudzveidība nav

nepārvarams šķērslis to adekvātai iz-
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zināšanai. Pamatojoties uz dabas pa-
rādību vienību, uz to, ka pasaulē pa-
stāv kopīgas matērijai piemītošas īpa-
šības un kustības likumsakarības, cil-

vēka prāts katrā galīgā parādībā at-

klāj bezgalīgā elementus, pārejošajā —

mūžīgā puses.
Paskāls Blēzs (1623—62) — fr.

matemātiķis un fiziķis, viens no var-

būtību teorijas nodibinātājiem. P. filo-
zofiskie uzskati bija pretrunīgi: viņš
svārstījās starp racionālismu un skep-
ticismu un bija drīzāk gatavs atzīt,
ka ticība ir pārāka par saprātu. P.

loģiskie uzskati (mācība par induk-

ciju un dedukciju, par drošu zinā-

šanu veidiem v. c.) turpināja Dekarta

mācību par metodi un ietekmēja Port-

Rojalas loģiku. «Vēstulēs provinciā-
lim» P. asi kritizēja jezuītus — ka-

toliskās reakcijas balstu. P. cīņu pret
jezuītu garīgo kundzību atbalstīja fr.

sab-bas progresīvie slāņi. Galv. filo-

zofiskais darbs — «Domas» (izd. pēc
P. nāves, 1669).

Pastarpināšana — lietas (jēdziena)
definēšana, atklājot tās attiecības pret
citu lietu (jēdzienu). Lietu īpašības
atklājas to savstarpējos sakaros ar

citām lietām. Tikai attiecībā pret ko

citu lieta var būt tā, kas tā ir, tikai

šajā attiecībā tā ir definējama kā

noteikta konkrēta lieta. P. ir viena no

Hēgeļa filozofijas pamatkategorijām.
Dzijo dialektisko minējumu, kas

ietverts Hēgeļa uzskatā par pastarpi-
nātā un tiešā vienību, augsti novēr-

tēja Ļeņins (sk. 38. sēj., 87. lpp.). P.

kategorija vienībā ar tiešā kategoriju
izteic lietu vispārējā savstarpējā sa-

kara faktu kā nosacījumu to konkrē-

tai noteiktībai, pašai to eksistencei

doto lietu veidā.

Pastāvēšana — visas daudzveidīgās
mainīgās lietas to sakarā un mij-
iedarbībā. Lietu P. nav reducējama
nedz uz lietu iekšējo būtību, nedz arī

vienīgi uz lietu esamību. Nepareizas
ir tās filozofiskās teorijas, kuras lietu

būtību jeb pamatu vērtēja augstāk
nekā_ lietu P., ko atzina par kaut ko

zemāku, nejaušu un īslaicīgu. Taču

nepareiza ir arī tā teorija, kura at-

zīst, ka lietu P. ir augstāka nekā to

būtība, un aplūko būtību vai nu kā

pilnīgi neesošu, vai arī kā kaut ko

neizzināmu, cilvēku izziņai un prak-
sei nepieejamu. Pareizais uzskats šajā
jautājumā ir tāds, ka nedz būtība ir

iespējama bez P. (šajā gadījumā ro-

das priekšstats par pilnīgas nekustī-

bas valstību, kurai nav nekā kopīga ar

dabas un sab-bas reālo dzīvi), nedz

ari P. ir iespējama bez būtības (šajā
gadījumā tiek fiksēts tikai ārējais,
nemierīgais, nejaušais). Tikai P. un

būtības esamības un tapšanas vienība

dod iespēju saprast visu pastāvošo.
Pastērs Luijs (1822—95) — fr. zi-

nātnieks, zinātniskas mikrobioloģijas

pamatlicējs. P. pētījumi izdarīja ap-
vērsumu medicīnā un noderēja kā

bāze zinātnisku pamatu izstrādāšanai

vairākām ražošanas nozarēm. P. eks-

perimenti atspēkoja antizinātniskos

priekšstatus par dzīvu organismu paš-
izcelšanos no nedzīvās vielas; tiem

bija pozitīva loma dzīvības izcelšanās

zinātniskās teorijas attīstībā, kurai ir

liela nozīme pasaules uzskata izvei-

došanā.

Pašapzināšanās, pašapziņa — pa-
rādība, ka cilvēks izdala sevi no ob-

jektīvās pasaules, apzinās savu attie-

cību pret pasauli, apzinās sevi kā

personību, apzinās savu rīcību, savu

darbību, domas un jūtas, vēlēšanās un

intereses. Dzīvnieks ir identisks ar

savu dzīvības procesu norisi, viņš

pārveido dabu tikai ar savu klātesa-

mību, t. i., attiecas pret to tieši. Tur-

pretim cilvēks pastarpina savu attie-

cību pret dabu ar sabiedrisko praksi

un vispirms ar darba rīku lietošanu.

Darbs viņu izdala no tiešā dabas sa-

kara: darba procesā viņš saista savus

mērķus un uzdevumus ar dabas ma-

teriālu un ņem vērā pats savas iespē-
jas. Pārveidojot dabu, viņš pārveido-

jas pats. Radīdams darba procesā

produktus, cilvēks it kā divkāršojas
un savas darbības priekšmetā vēro

savu roku darbu. Viņš atšķir sevi kā

darītāju no savas darbības priekšme-
tiem. Taču, tā kā darbam vienmēr

ir sabiedrisks raksturs, tad cilvēks
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sāk apzināties sevi kā cilvēku, kā

zināmas vēsturiskas sistēmas daļiņu,
šūniņu, tikai attiecoties pret citu cil-

vēku kā sev līdzīgu. Svarīga loma P.

veidošanās procesā ir valodai. P. (kā

dīglis, kā iespēja) rodas reizē ar ap-

ziņu ikā tās atvasinājums, bet izpau-
žas tikai daudz augstākā cilvēces at-

tīstības pakāpē. Sākumā cilvēks atšķir
sevi no objekta, apzinās savas darbī-

bas objektu un sevi pašu kā subjektu,
tikai tieši praktiski iedarbojoties uz

lietām. Pēc tam P. izpaužas kā ģints
P., kā kolektīva P.: cilvēks vēl pilnīgi
iekļauts ģintī, kura ir cilvēka būtības

nesēja un centrs. Līdz ar ģints iekār-

tas bojā eju, civilizācijas rašanos un

indivīda nošķiršanos rodas personības
P. Filozofijas vēsturē P. ir parādīju-
sies kā aktīvs princips, un ar to bieži

vien aprobežojusies cilvēka praktiskās
darbības izpratne (Fihte, Hēgelis,
Jaunhēgelieši). Turklāt P. bieži vien

tika aplūkota arī kā pirmsākums, kas
arī pats rada objektīvo pasauli. Pa-

tiesībā P., būdama aktīvs princips, ir

izprotama galvenokārt tikai kā cilvēka

praktiskās sabiedriskās ražošanas re-

zultāts. Pastiprinādamās uz sociālā

progresa pamata un tā rezultātā, P.
savas attīstības visaugstāko pakāpi
sasniedz tādas sab-bas apstākļos, kurā

nav nekādas sociālas apspiešanas un

kura rada visas iespējas indivīda dar-

bības pilnīgai izpausmei.
Paškustiba — kustība, kuras avotu

jeb cēloni slēpj sevī pati kustībā esošā

lieta. P. koncepcija no paša sākuma

bija pretēja koncepcijai par «ārējo
grūdienu» kā par šķietami vienīgo
cēloni dabā notiekošām pārmaiņām.
Filozofijas vēsturē P. kategorijas ra-

šanās un veidošanās bija saistīta,
pirmkārt, ar jautājumu par pasaules
ēkas «principiem», pasaules procesu
pirmcēloni un, otrkārt, ar reālo attīs-
tības procesu izskaidrošanas grūtībām.
Materiālisti mēģināja izskaidrot kus-

tību ar pašai dabai piemītošiem spē-
kiem un īpašībām: ar pirmprincipu
savienošanos un sadalīšanos (Jonijas
filozofija), ar «mīlestību» un «ienai-
du» (Empedokls), atomiem un tuk-

šumu (Leikips, Dēmokrits). Pārmaiņu
atvasināšana no ārpus tām esoša

ideāla principa bija raksturīga ideā-

listiskajām sistēmām (Platons). Kustī-

bas cēloņa problēma kļuva sevišķi
aktuāla tad, kad radās kristietī-

bas dogma par pasaules radīšanu. Lai

pierādītu pasaules P., jāatklāj pašā

pasaulē tās kustības cēlonis un me-

hānisms, turpretim teoloģija pārnes
šo cēloni ārpusē (dieva «darbība»).
Cēlonības (un pārmaiņu) mehānistis-

kās izpratnes teorētiskā (metodolo-

ģiskā) nepamatotība izpaužas tādē-

jādi, ka šī izpratne nevar pretoties

«pirmā grūdiena» idejai (Ņūtona me-

hānika) un nespēj izskaidrot reālos

attīstības procesus. Lai zinātniski iz-

skaidrotu P., vajadzēja radikāli pār-
veidot domāšanas metodi: materiālis-

mam vajadzēja ņemt palīgā dialek-

tiku. Spinozas ideja par causa sui

(pašcēloni), Leibnica uzskats par mo-

nādi kā pašdarbīgu, pašnoteicošos
substanci, Kanta idejas par debesu,
zemes un cilvēku attīstību, evolūcijas
ideja Sellinga filozofijā, beidzot, Hē-

geļa ideālistiskā dialektika — tie ir

posmi P. koncepcijas — kura ir tikai

«zināms pretrunu attēlojums» (Hēge-
lis)— veidošanās procesā. Marksis-

tiska filozofija, aizstāvēdama mate-

riālistisko pieeju P-ai, uzsver P. ka-

tegorijas dialektisko saturu, tās nesa-

vienojamību ar mehānistisko attīstības

izpratni (vienkārša samazināšanās,
palielināšanās, atkārtošanās) un tās

nešķiramo sakaru ar dialektisko kon-

cepciju par attīstību kā pretstatu
vienību.

Pašrealizācijas ētika — buržuāzis-

kās morāles teorijas virziens, radies

19. gs. beigās. Tā idejas risina da-

žādu virzienu filozofi — objektīvie
ideālisti (Bredlijs, Maktagarts, Ma-

kenzijs, Bozankets — Anglijā; Roiss —

ASV), amer. un fr. personālisti
(B. Bouns, M. Kolkinzs, U. Hokings,
J. Munjē, 2. Bastids), itāl. neohēgelie-
tis

_

Ķroče, protestantiskais filozofs

F. Ādlers v. c. Saskaņā ar P. ē. katrs

indivīds ar savu morālo darbību cen-

šas realizēt savu «iekšējo Es», kas

366Paškustiba Pašrealizācijas ētika



tiek uzskatīts par unikālu, vienreizēju.
No tā tiek secināts, ka cilvēka rīcības

aktu morālā nozīme ir to īpatnībā,

individuālajā raksturā. Šāds tikumības

kritērija iztulkojums, kas balstās uz

individuālisma principu, gala iznā-

kumā noved pie voluntāristiskiem se-

cinājumiem par morāli. Individuālo

«Es» draudzību P. ē. teorētiķi ietver

kādā visaptverošā «absolūtā Es» sis-

tēmā, kurš dažreiz tiek aplūkots kā

dievs un attiecībā pret kuru indivi-

duālie «Es» ir viena veselā sastāv-

daļa. Ar šādas sistēmas palīdzību tie-

kot nodibināta interešu harmonija:
katrs cilvēks, vadīdamies vienīgi pēc
savas individuālās būtības prasībām,
kalpojot veselumam, t. i., sab-bai. P.

ē-as apoloģētiskā nozīme izpaužas tā-

dējādi, ka tā attaisno indivīda vis-

pusīgu pakļautību buržuāziskās sab-

bas dzīves likumiem, kura tiek iztēlota

kā ārpus vēstures eksistējoša, pāri
sociālajām attiecībām stāvoša sistēma.

«Patiesais sociālisms» — sīkburžuā-

ziskā sociālisma paveids, kas radās

Vācijā 19. gs. 40. gadu vidū

(K. Grīns, M. Hess, H. Krīge, O. Li-

nings, H. Pitmanis). «Patieso sociā-

listu» filozofiskie uzskati veidojās, ek-

lektiski savienojot fr. un ang|u utopis-
ko sociālistu un jaunhēgeliešu idejas
ar Feierbaha ētiku. «Patiesie sociālisti»

uzskatīja, ka sociālisms ir pāri šķirām
esoša / teorija, pasludinādami to par
kaut kādas vispārcilvēciskas būtības

realizāciju; noliegdami šķiru cīņu, viņi
sludināja sociālo pretrunu samierinā-

šanu; propagandēja atteikšanos no

politiskas darbības, no cīņas par bur-

žuāziski demokrātiskām brīvībām,

aicināja proletariātu nepiedalīties po-
litiskās revolūcijās. Markss un En-

gelss enerģiski cīnījās pret «P. s.»

ideoloģiju, pret tā ietekmi strādnieku

kustībā. Darbos «Vācu ideoloģija»,
«Cirkulārs pret Krīgi», «Vācu sociā-

lisms dzejā un prozā», «Komunistis-
kās partijas manifests» viņi kritizēja
«P. s.», parādīdami reakcionāro lomu,
kāda tam bija laikā, kad Vācijā brie-

da revolūcija. Marksa un Engelsa
ietekmē vairāki «patiesie sociālisti»

(Veidemeijers, Dronke v. c.) atteicās

no saviem agrākajiem uzskatiem.

1848.—49. g. revolūcijas laikā daudzi

«P. s.» pārstāvji, atmetuši pseidoso-
ciālistisko frazeoloģiju, cīnījās sīkbur-

žuāziskās demokrātijas rindās. Tagad
dažas «P. s.» idejas tiek izmantotas,
lai viltotu marksismu ideālistiskās

ētikas garā.
Patiesība formalizētajās valodās —

viens no loģiskās semantikas pa-

matjēdzieniem, Aristoteļa patiesības

jēdziena precizējums attiecībā uz

formalizēto valodu izteikumiem. Mēģi-
nājumi definēt jēdzienu «patiess iztei-

kums» parastā (sarunu) valodā neno-

vēršami rada tipa «melis» antinomi-

jas (semantiskās antinomijas). Pirmo

stingro un nepretrunīgo jēdziena «pa-
tiess izteikums» definīciju ieguva Tar-

skis 1931. g. klašu rēķinu valodai ar

jēdziena «izpildāmība» palīdzību spe-
ciāli konstruētā metavalodā (Metava-
lodā un valoda-objekts): izteikums X

ir patiess tad un tikai tad, ja to

izpilda visi priekšmeti (klašu rēķinu
valodai klases), un aplams, ja nav

priekšmetu, kas to izpilda. Tarskis pa-

rādīja, ka kādas valodas L izteikuma

patiesuma jēdzienu var formāli precīzi
definēt tikai kādā metavalodā ML,
turklāt nepieciešams, lai ML būtu lo-

ģiski bagātāka par L, proti, lai ML

saturētu valodu L kā savu daļu un

bez tam, lai valodā ML būtu aug-

stāku loģisku tipu izteicieni (Tipu teo-

rija) nekā valodā L. Bet šis notei-

kums nepavisam netiek izpildīts, ja

par L ņem dabisko valodu bez jeb-
kādiem ierobežojumiem. levērojams šo

pētījumu rezultāts bija konstatējums,

ka klašu rēķinu valodas (v. c. loģiski

bagātāku valodu) patieso un pierā-
dāmo izteikumu klases nesakrīt: katrs

pierādāmais izteikums ir patiess, bet

ne katrs patiesais izteikums ir pie-
rādāms. Formalizētās valodas patieso
nepierādāmo izteikumu esamība aplie-
cina tās nepilnīgumu un nepretrunību
(Loģiskā sintakse, Aksiomātlskās teo-

rijas pilnīgums). Ir vēl citi paņēmieni,
kā definēt jēdzienu «P. f. v.» (Mak-
kinsijs, Ķarnaps, Mārtiņš).
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Patiesība — pareizs īstenības at-

spoguļojums domāšanā, kura galīgais

kritērijs ir prakse. Patiesuma rakstu-

rojums attiecas tieši uz domām un

nevis uz pašām lietām un to valodis-

kajiem izteiksmes līdzekļiem. Mar-

ksisms pirmais spēja dot konsekventi

materiālistisku pamatojumu P. izprat-
nei un norādīja uz jauniem dialektis-

kiem aspektiem tās pētīšanā (Objek-
tīvā patiesība, Absolūtā un relatīvā

patiesība, Patiesības konkrētība, Pa-

tiesības kritērijs, Teorija un prakse).
Patiesības konkrētība — patiesības

īpašība, kuras pamatā ir kādas parā-
dības konkrēto eksistences nosacījumu
ievērošana un vispārināšana, patiesī-

bas atkarība no noteiktiem vietas un

laika apstākļiem utt. Tā, piem., kādu

teikumu patiesums vai nepatiesums
nav noskaidrojams, ja nav zināmi no-

sacījumi, kas pieņemti, tos formulē-

jot. Teikums «Preču ražošana rada

kapitālismu» ir patiess tikai noteiktos

vēsturiskos apstākļos, ikad pastāv pri-
vātīpašums, bet ir nepatiess sociālisma

apstākļos, kur preču ražošanai ir pa-

visam cita loma, tāpēc ka nav privāt-

īpašuma. Analoģisks ir teikums «Trīs-

stūra iekšējo leņķu summa ir vienlī-

dzīga 2d»: tas ir patiess tikai Eiklīda

ģeometrijā un nepatiess, piem., Loba-

čevska ģeometrijā. Tāpēc nav abstrak-

ras patiesības, patiesība vienmēr ir

konkrēta. Konkrēti vēsturiskā pieeja,
vietas un laika apstākļu ievērošana

kļūst sevišķi svarīga, kad tiek anali-

zēta sabiedriskā attīstība, kur pastā-

vīgi rodas jaunas parādības, kur at-

tīstības process notiek nevienmērīgi un

turklāt dažādās zemēs specifiskā veidā.

Patiesības kritērijs (gr. kritērion —

mēraukla) — līdzeklis, ar ko pārbau-
dīt kāda apgalvojuma, hipotēzes, teo-

rētiskas konstrukcijas utt. patiesumu
vai nepatiesumu. P. k. ir sabiedriskā

prakse (Teorija un prakse). Zinātnis-

kās teorijas galīgi tiek pārbaudītas
praksē: rūpnieciskajā un lauksaimnie-

ciskajā ražošanā, masu revolucionā-

rajā darbībā, pārveidojot sab-bu. Ja

teorija tiek sekmīgi izmantota praksē,
tad tas nozīmē, ka tā ir patiesa. Pa-

ņēmieni, kā viena vai otra doma pār-
baudāma praksē, var būt dažādi. Tā,
piem., dabas zinātņu tēzes apstiprina
eksperiments, kas saistīts ar novēro-

šanu, mērīšanu, ar iegūto rezultātu

matemātisku apstrādāšanu. Bieži vien

praktisko pārbaudi izdara pastarpi-
nātā veidā. Tā, piem., noteicot kāda

apgalvojuma patiesumu ar loģiska
pierādījuma palīdzību, mēs balstāmies

gala iznākumā uz praksē pārbaudī-
tam kādas teorijas pamattēzēm, kuras

šajā teorijā speciāli netiek pierādītas.
Tomēr zinātnisko teoriju pārbaude
praksē nenozīmē to pārvēršanos par
absolūtām patiesībām, zinātniskās teo-

rijas attīstās, tiek pilnveidotas un

precizētas, dažas to tēzes tiek nomai-

nītas ar jaunām (Absolūtā un rela-
tīva patiesība). Tas ir tāpēc, ka pati
sabiedriska prakse un tātad ari pa-
ņēmieni, kā zinātniskās teorijas praksē
tiek salīdzinātas ar īstenību, pastāvīgi
attīstās, pilnveidojas. Tāpēc sabied-
riska prakse tikai savas attīstības
gattā var pilnīgi apstiprināt vai at-
spēkot cilvēku izveidotos priekšstatus.
Praksi ka P. k. izziņas teorijā pirmo-
reiz jetveris marksisms. Mūsd. buržuā-

ziskā filozofija neatzīst praksi kā P. k.

vai arī saprot to ačgārni (piem.,
pragmatisms).

Patriarhāts (gr. patriarchēs — ģints
galva) — ģints organizācijas veids

pirmatnējās kopienas iekārtā. P-u rak-

sturoja vīrieša dominējošā loma sa-

biedriskajā ražošanā (medības, zvej-
niecība, lopkopība un citi kolektīva

eksistencei svarīgi darbi) un ģints ko-

pienas sociālajā dzīvē (tās pārvaldī-

šana, tās locekļu savstarpējo attiecību

regulēšana, reliģisko rituālu piekop-
šana utt.). P-am piemīt patrilokālisms
(sieviešu ienākšana ģints kopienu ģi-
menēs) un patrilineārisms (radniecī-
bas noteikšana pa tēva līniju). Mūsd.

zinātne atšķir agrīno P., kura pamats
ir no viena pāra sastāvoša ģimene,

un vēlo P., kas radās pirmatnējās
kopienas iekārtas beigu periodā kā lie-

las monogāmas patriarhālas ģimenes.

Līdzīgi matriarhātam arī P. nav pa-
stāvējis visu tautu dzīvē un, pēc dau-
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dzu zinātnieku uzskata, nav bijis pir-
matnējās kopienas iekārtas attīstības

stadija.
Patriotisms (gr. patris — tēv-

zeme) — morāls un politisks prin-

cips, sociālas jūtas, kuru saturs ir

mīlestība pret tēviju un uzticība tai,

lepnums par tās pagātni un tagadni,
tieksme aizstāvēt tēvijas intereses. P.

ir «vienas no visdziļākajām jūtām, ko

savrupās tēvijas nostiprinājušas gadu
simtos un tūkstošos» (Ļeņins, 28. sēj.,
163.—164. lpp.). P. vēsturiskie ele-

menti — pieķeršanās dzimtajai zemei,
valodai un tradīcijām — veidojās jau
senajos laikos. Šķiru sab-bā P. saturs

kļūst šķirisks, jo katra šķira savu at-

tieksmi pret tēvzemi izpauž savu spe-
cifisko interešu veidā. Kapitālismam

attīstoties, veidojoties nācijām un na-

cionālām valstīm, P. kļūst par sabied-

riskās apziņas neatņemamu sastāv-

daļu. Taču tad, kad buržuāziskās sab-

bas attīstības procesā saasinās šķiru

antagonismi, kļūst redzams P. pret-
runīgais raksturs: buržuāzijai pārvēr-
šoties par valdošo šķiru, tās P. vairs

neatspoguļo vispārnacionālus momen-

tus, kā tas bija tad, kad buržuāzija
cīnījās pret feodālismu. Buržuāzijas
P. ir aprobežots, jo tas izsaka eks-

pluatatoru intereses, tas savijas ar na-

cionālismu un šovinismu, jo «augstāk

par tēvijas, tautas un kā vien gribat
interesēm kapitāls liek savas visu

zemju kapitālistu savienības aizsar-

dzību pret darbaļaudīm» (Ļeņins,
27. sēj., 322. lpp.). Sīkburžuāzijas na-

cionālismu raksturo nacionāla aprobe-
žotība un nacionāls egoisms, tās at-

tieksmi pret tēviju nosaka nevis so-

ciāla progresa vajadzības, bet šauri

savtīgās intereses. Buržuāziskajā sab-

bā proletariātam nav tēvijas, taču pēc
savas sociālās dabas tas ir šķira, kura

pauž tautas dziļākās nacionālās inte-

reses un tāpēc pārstāv īsto P. Nori-

sinoties sociālistiskajai revolūcijai,
mainās tēvijas sociālā būtība, par tās

pamatelementu kļūst sociālisms —

darbaļaužu nacionālā lepnuma ob-

jekts un īstā tēvija, veidojas sociālis-

tisks visas tautas P., kas jo cieši

saistīts ar internacionālismu. Līdz ar

pasaules sociālistiskās sistēmas izvei-

došanos paplašinās darbaļaužu tēvija.
Sociālistiskais P. izpaužas uzticībā

ne vien paša tēvijai, bet arī visai pa-

saules sociālisma sistēmai, solidaritātē

ar visu zemju darbaļaužu cīņu pret
imperiālismu.

Patristika (lat. pater — tēvs) —

kristietības teoloģija I.—B. gs., «baz-

nīcas tēvu» apoloģētika. Viņi sākumā

aizstāvēja kristīgās reliģijas dogmas
pret pagānismu un apgalvoja, ka reli-

ģiskā ticība nav savienojama ar an-

tīko filozofiju. Kopš 3. gs. P. centās

helēnisma filozofiju (Neoplatonismu)
pielāgot kristietības pamatošanai. P.

pārstāvji bija Tertuliāns (ap 150—

222), Aleksandrijas Klements (ap
150—215), Origens (185—254) un

Augustīns.
Pavlovs Ivans (1849—1936) — kr.

dabaspētnieks, Kara medicīnas akadē-

mijas prof. (līdz 1925), akadēmiķis

(no 1907), Nobeļa prēmijas laureāts.

P. licis pamatus dzīvnieku un cilvēka

augstākās nervu darbības objektīvai
eksperimentālai pētīšanai ar nosacī-

juma refleksu metodi (Nosacījuma un

beznosacījuma refleksi). P. tālāk attīs-

tīja Sečenova mācību par psihiskās
darbības reflektorisko raksturu. Nosa-

cījuma refleksu metode ļāva P. atklāt

galvas smadzeņu darbības pamatliku-
mus un mehānismus. Darbi gremoša-
nas fizioloģijā uzveda P. uz domām,
ka nosacījuma refleksu metodi var iz-

mantot dzīvnieku izturēšanās un psi-
hiskās darbības pētīšanā. «Psihiskās

siekalu atdalīšanās» parādība un dau-

dzie P. eksperimentālie pētījumi deva

viņam pamatu secināt, ka psihiska-

jām parādībām ir signāla funkcija. P.

mācība un tās attīstība mūsdienās ir

viens no svarīgākajiem materiālistis-

kās psiholoģijas un dialektiski mate-

riālistiskās atspogujošanas teorijas

dabaszinātniskajiem pamatiem (atzi-

nums par valodas un domāšanas, ju-
tekliskās atspoguļošanas un loģiskās

izziņas sakaru v. c). P. un viņa mā-

cības piekritēju darbu atzinumi pē-

dējā laikā tiek izmantoti kibernētisku
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ierīču konstruēšanai, kuras imitē at-

sevišķas psihiskās darbības īpašības.
Galvenie P. darbi: «Dzīvnieku augstā-
kās nervu darbības (izturēšanās) ob-

jektīvās pētīšanas divdesmit gadu pie-
redze. Nosacījuma refleksi» (1923),
«Lekcijas par galvas smadzeņu lielo

pusložu darbību» (1927) v. c.

Pavlovs Mihails (1793—1840) —

kr. naturfilozofs. Pabeidza Maskavas

univ. (1816) un bija tās prof. (1820—

40), mācīja tur vairākas dabas zi-

nātņu disciplīnas, ari fiziku un lauk-

saimniecību. Pirmajā savā darbā uz-

stājās kā materiālists, bet, metafizis-

kajā materiālismā neatrazdams atbildi

uz daudziem jautājumiem, ikas viņam

bija radušies, pārgāja (pēc zinātniska

komandējuma uz ārzemēm, 1818—20)

Sellinga natūrfilozofijas pozīcijās.
Viņa galv. natūrfilozofiskais darbs

—

«Fizikas pamati» (1.—2. d., 1833—36).
Palikdams ideālists, P., pateicoties

sava pasaules uzskata dialektiskajam
raksturam un ciešajām saitēm ar zi-

nātni, sekmīgi risināja empīrijas un

spekulatīvās izziņas, zinātnes un prak-

ses savstarpējās attiecības, kā arī zi-

nātņu klasifikācijas problēmas (to at-

zīmēja Hercens un Černiševskis).
Pēctecība — objektīvs nepieciešams

sakars starp jauno un veco attīstības

procesā, viena no būtiskākajām nolie-

guma nolieguma likuma iezīmēm. At-

šķirībā no metafizikas materiālistiskā

dialektika pētī galvenokārt progresī-
vos attīstības procesus dabā, sab-bā

un domāšanā. Jau matērijas kustības

formu ģenēze liecina, ka ikviena aug-
stāka kustības forma, būdama pēcte-
cīgi saistīta ar zemākajām, tās neat-

cel, bet ietver sevī un pakļauj sev.

Dialektiski izprasts noliegums nozīmē

ne tikai to vien, ka tiek likvidēts ve-

cais, bet arī to, ka tiek saglabāts un

attīstīts tālāk tas progresīvais, racio-

nālais, kas sasniegts iepriekšējās pa-

kāpēs un bez kā nav iespējama kus-

tība uz priekšu nedz esamībā, nedz iz-

ziņā. P. procesu pareizai izpratnei ir

sevišķa nozīme, lai analizētu zinātnes

un mākslas attīstības likumsakarības

un lai cīnītos gan pret nekritisku at-

tieksmi pret pagātnes sasniegumiem,,

gan arī pret kultūras mantojuma ni-

hilistisku noliegšanu.
Percepcija (lat. percipere — uz-

tvert) — jutekliska uztvere, lietu at-

spoguļošana apziņā ar sajūtu orgānu
palīdzību. Leibnica filozofijā P. kā ze-

mākā (neapzinātā) garīguma forma

tiek šķirta no apercepcijas.
Peripatētiķi (gr. peripatētikos —

tāds, kas pastaigājas) — Aristoteļa

filozofijas piekritēji. Nosaukums cē-

lies tādējādi, ka Aristoteļa filozofijas
skolā (Likejā), kas bija nodibināta

Atēnās 335. g. p. m. ē., mācības pa-
rasti notika pastaigājoties. Peripatē-

tiķu skola pastāvēja apmēram tūk-

stoš gadu (līdz 529. g.), un tā bija
antīkās zinātnes ievērojamākais centrs.

Pēc Aristoteļa nāves tās izcilākie va-

dītāji (sholarhi) bija Teofrasts no

Efesas (372.-287. g. p. m. ē.), kas

sevišķi pazīstams ar saviem darbiem

botānikā; Stratons no Lampsakas (ap
305.—270. g. p. m. ē.), kas attīstīja
Aristoteļa filozofijas materiālistisko

tendenci; Rodosas Andronīks (1. gs.

p. m. ē.), kas izdeva Aristoteļa dar-

bus; Afrodīzijas Aleksandrs (2. gs.

beigās — 3. gs. sākumā), kas Aristo-

teļa filozofiju komentēja materiālisma

garā.
Perpetuum mobile — sk. Mūžīgais

dzinējs.
Personālisms (lat. persona — perso-

nība) — reliģiski ideālistisks virziens,
kura sākotne ir Leibnica monadolo-

ģija; izplatīts amer. buržuāziskajā
filozofijā 19. gs. beigās un 20. gs.

sākumā, kā arī mūsd. fr. filozofijā. So

terminu pirmie sāka lietot V. Olkots

(ASV, 1863), Teihmillers (Vācijā,
1889) un Renuvjē (Francijā, 1901).
P. atšķirīgas iezīmes ir 1) «personī-

bas» atzīšana par primāro realitāti un

augstāko garīgo vērtību, pie tam «per-
sonība» tiek saprasta kā esamības ga-

rīgais pirmelements; 2) ciešs sakars

ar teismu. Zinātniski materiālistiska-

jai pasaules izpratnei P. nostāda pret-

statā koncepciju, ka daba ir garu-

«personību» kopums (Plurālisms). Pār

daudzajām «personībām», kas atrodas
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•dažādās attīstības pakāpēs un veido

pasauli, valda «augstākā personība» —

dievs. P. nodibinātājs ASV bija
B. P. Bouns (1847—1910). ASV P-am

pieslējās arī Dž. V. Hauisons (1834—

1916), M. V. Kalkinss (1863—1930)
un A. K. Knudsons (1873—1954). P.

galv. pārstāvji musd. amer. filozofijā
ir Bouna skolnieks, Kalifornijas sko-

las līderis R. T. Fluelings (1871 —

1960) un Bostonas skolas līderis

E. S. Braitmens (1884—1953). Visi

viņi P. cieši saista ar protestantisko
teoloģiju. Anglijā visvairāk pazīsta-
mais P. pārstāvis bija H. V. Kers
(1857—1931), Vācijā — psihologs
V. Sterns (1871— 1938). Taču viņu
mācības nav amer. personalistiem rak-

sturīgā tiešā sakara ar teoloģiju. Sa-

skaņā ar P. galv. sociālais uzdevums

ir nevis grozīt pasauli, bet gan pār-
veidot «personību», t. i., veicināt tās

«garīgo pašpilnveidošanos». īpašs vie-

doklis ir fr. personālistu grupai; tās

vadītājs bija E. Munjē (1905—50).
Šī sīkpilsoniskās inteliģences grupa,
kas apvienojās ap žurnālu «Esprit»
(dibināts 1932), pārstāv kreisās kato-

liskās aprindas, kuras piedalījās fr.

Pretestības kustībā un tagad aizstāv

mieru un buržuāzisko demokrātiju.
Personība. 1. Cilvēks ar savām so-

ciāli nosacītām un individuāli izteik-

tām īpašībām: intelektuālām, emocio-

nālām, voluntārām. P. zinātniskā

izpratne pamatojas uz marksistisko

definīciju — cilvēka būtību veido

sabiedrisko attiecību kopums. No tā

izriet, ka P-ai piemītošās īpašības ne-

var būt iedzimtas un galu galā tās

nosaka vēsturiski dotā sab-bas iekārta.

Uz ražošanas līdzekļu privātīpašumu
dibināta sab-ba nomāc un kropļo P.

attīstību. Līdz ar kapitālisma likvi-

dāciju un sociālisma nodibināšanos

paveras ceļš personības vispusīgai,

viengabalainai attīstībai. Rodoties ko-

munisma materiāli tehniskajai bāzei,
attīstoties komunistiskām sabiedris-

kām attiecībām un notiekot kultūras

revolūcijai, veidojas jauna cilvēka P.,
kurā harmoniski apvienota garīgā ba-

gātība, morālā skaidrība un fiziska

pilnība. 2. Psiholoģijā — katrs atse-

višķs cilvēks ar savām individuālajām
rakstura, intelekta un emociju īpatnī-
bām. Pie P. psiholoģiskajām īpašībām
pieder cilvēka raksturs, temperaments,

spējas un arī psihisko procesu nori-

ses īpatnības. Lai gan psihiskais stā-

voklis (pārdzīvojumi, uzvedības mo-

tīvi v. tml.) pastāvīgi mainās. P. psi-

holoģiskā struktūra jeb saturs zināmā

mērā paliek pastāvīgs; tas tāpēc, ka

indivīda dzīves apstākļi ir relatīvi pa-
stāvīgi un viņa nervu sistēma tipo-
loģiski īpatnēja. P. psihiskās struktū-

ras maiņa ir sekas pārmaiņām, kas

notiek cilvēka esamībā, tās ir cilvēka

sabiedriskās audzināšanas sekas. P. ir

saistīts cilvēka iekšējo īpašību un

īpatnību kopums; tās atspoguļo jeb-
kuru ārējo iedarbību. P. aktivitātes

avots ir cilvēka daudzveidīgās perso-

niskās un sabiedriskās vajadzības. P.

subjektīvais moments (pārdzīvojumi,
apziņa, vajadzības) nav atdalāms no

objektīvajām attiecībām, kādas izvei-

dojas starp cilvēku un apkārtējo īste-

nību. P. attīstības līmenis atkarīgs no

tā, cik progresīvas vēsturiskā ziņā ir

šīs attiecības. Padomju cilvēka P. vei-

dojas sociālistiskās sab-bas apstākļos

atbilstoši komunistiskās morāles pra-
sībām.

Personība un sabiedrība. P. un s.

savstarpējās attiecības dažādos vēs-

tures laikmetos ir dažādas, jo nav

«sab-bas vispār», bet reāli pastāv zi-

nāmas sabiedriski ekonomiskas formā-

cijas; tāpat nav «personības vispār»,

jo P. vienmēr ir vēsturiski konkrētas

sabiedriskās iekārtas produkts. Apla-
mā teorija par personiskā un sabied-

riskā elementa it kā mūžīgo antago-
nismu uzskata par «mūžīgu» vienīgi
to, kas sevišķi raksturīgs kapitālis-

mam un kas ir vēsturiski pārejošs.
Sociālisma apstākļos P. un s. savstar-

pējās attiecības raksturo jauna likum-

sakarība, personisko un sabiedrisko

interešu savienojums, galu galā — to

harmonija. Sociālismā un komunismā

P. un s. interešu apmierināšanas

avots, to vispārējā ievirze saskan.

Tiklab visa S., kā arī katrs tās
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loceklis ieinteresēts zinātnes un tehni-

kas progresā, darba ražīguma pastāvī-
gā pieaugumā, arvien vairāk pieaugošā
S. locekļu materiālo vajadzību un kul-

tūras vajadzību apmierināšanā. Lai

gan S. un p. intereses kardinālajos
dzīves jautājumos saskan, ir iespēja-
mas atsevišķas daļējas pagaidu pret-
runas starp tām, kad, piem., P. intere-

ses jāpakļauj S. interesēm. P. un s.

interešu pareiza saskaņošana, no vie-

nas puses, atkarīga no sabiedriskās

bagātības pieauguma, no vadošo orga-

nizāciju darbības, no tā, vai konsek-

venti tiek realizēts partijas lozungs
«Visu cilvēka labā, cilvēka labklājī-
bai»; no otras puses, tā atkarīga no

katra S. locekļa, no viņa apzinīgas
kalpošanas S. interesēm. Komunisma
materiāli tehniskās bāzes radīšana,
komunistisko sabiedrisko attiecību vei-

došana, sociālistiskā demokrātisma tā-

lāka attīstīšana, tautas materiālās

labklājības un kultūras līmeņa nemi-

tīga celšana, pamatojoties uz aug-
stiem sociālistiskās ražošanas attīstī-

bas tempiem, ražošanas efektivitātes

celšanu, zinātnes un tehnikas pro-

gresu un darba ražīguma paātrinātu

pieaugumu — tādi ir nepieciešamie

priekšnoteikumi, lai panāktu pilnīgu
P. un s. harmoniju, svarīgākie pasā-

kumi, lai radītu asociāciju, kurā,
Marksa un Engelsa vārdiem runājot,
katra indivīda brīva attīstība kļūst
par nosacījumu visu cilvēku brīvai at-

tīstībai.

Personības kults — kāda darbinieka

autoritātes akla dievināšana, viņa īs-

teno nopelnu pārmērīga pārspīlēšana,
vēsturiskas personas fetišizācija. P. k.

teorētiskais pamats ir ideālistisks uz-

skats par vēsturi, pēc kura vēstures

gaitu nosaka nevis objektīvi likumi,
nevis tautas masu darbība, bet gan
izcilu cilvēku (karavadoņu, varoņu, iz-

cilu ideologu v. tml.) vēlēšanās un

griba. Dažādām ideālisma skolām ir

raksturīga izcilu vēsturisku personu

lomas absolutizācija (Voluntārlsms,
Jaunhēgelieši, Narodņicisms). Pēc sa-

vas dabas P. k. ir dziļi naidīgs mar-

ksisma mācībai, kura aplūko vadītāja

personības lomu ciešā sakarā ar šķiru

cīņas objektīvo gaitu, ar tautas masu

vēsturisko darbību. Pat visģeniālākā
vadītāja pieredze nevar aizstāt cilvēku

miljonu kolektīvo pieredzi. Marksisms-

ļeņinisms nosoda jebkuru P. k. un

māņticīgu pakļaušanos autoritātēm

(sk. Markss X-, Engelss F., 34. sēj.,
241. lpp.). Sekmīgu cīņu pret P. k.

izpausmēm sociālistiskajā sab-bā un

komunistiskajās partijās nodrošina

iespējami plaša demokrātijas attīstība,

ievērojot ļeņiniskos valsts un partijas
celtniecības principus. leturot virzienu

uz sociālistiskās demokrātijas tālāku

attīstību, PSKP savā XX kongresā
«asi nosodīja Staļina personības
kultu, kas bija izpaudies marksisma-

ļeņinisma garam svešā viena cilvēka

lomas cildināšanā, ļeņiniskā vadības

kolektivitātes principa pārkāpšanā, ne-

pamatotās represijās un citos sociā-

listiskās likumības pārkāpumos, kas

kaitēja mūsu sabiedrībai. Lai gan tie

bija nopietni izkropļojumi, tie negro-
zīja sociālistiskās sabiedrības dabu,

neiedragāja sociālisma pamatus ...
Partija veica pasākumus, lai nodroši-

nātu personības kulta seku pārvarē-
šanu visās partijas, valsts un ideolo-

ģiskā darba jomās, ļeņinisko partijas
dzīves normu un principu ievērošanu»

(«Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas 50 gadi.» PSKP Centrālās Ko-

mitejas tēzes).
Personības vispusīga, viengabalaina

attīstība — tāda aktīva sab-bas kul-

tūras bagātību apgūšana, kurā ikviena

sab-bas locekļa darbs kļūst par vien-

gabalainu darbību, par pašdarbību

(Komunistiskais darbs) un ikviens

cilvēks — par pašdarbīgu un radošu

personību. Tas ir iespējams vienīgi
tad, kad pārvarēta tāda sociālā darba

dalīšana, kas cilvēku kropļo, pārvērš

viņu par šauras darba funkcijas pildī-
tāju, par vienpusīgu darba «daļdarī-

tāju». Raksturojot komunismu kā sab-

bu, kurā indivīdi attīstīsies par vien-

gabalainiem indivīdiem, Markss un

Engelss uzsvēra, ka tas nav vis pat-
vaļīgs utopisks ideāls, bet gan darba

dalīšanas sistēmas reālo pretrunu
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reāls atrisinājums («Vācu ideoloģija»,
R., 1963, 68. lpp.). Kapitālisma ap-

stākļos cilvēka darbības saskaldīšana

un sadrumstalošana masveidā radījusi
profesionālas nodarbošanās, kurām at-

ņemta ne vien jaunrade, bet vispār

jebkāds saturs un jēga. Šādas (piem.,

formāli birokrātiskas) funkcijas, ko

radījušas antagonistiskās sabiedriskās

attiecības, ir tādi darba aspekti, kas

nav savienojami ar viengabalaina cil-

vēka, komunisma cilvēka darbību. Lai

kļūtu par sabiedrisko attiecību sub-

jektu un veidotāju, cilvēkam savā ik-

dienas darbībā jāsavieno tikai tie, tur-

klāt visi tie šās darbības aspekti, kuri

to padara par saturīgu, radošu pro-

cesu, šai nolūkā katram cilvēkam ne-

pavisam nav obligāti jāprot un jāzina

viss, ko prot un zina citi cilvēki un

ko apguvusi visa sab-ba. Tas arī nav

iespējams: ražošanas spēku progress

rada aizvien vairāk jaunu specializā-

ciju. Taču komunisma apstākļos tā

būs tāda darbības specializācija, kur

fiziskais darbs nebūs atdalīts no ga-

rīgā un izpildīšanas darbs no vadī-

šanas darba, kur cilvēks nebūs sais-

tīts pie vienas un tās pašas profesio-
nālās nodarbošanās, kur būs pārvarēts

pretstats starp darba laiku un brīvo

(precīzāk, individuālā rīcībā nodoto)
laiku, likvidēta plaisa starp izzinošo,
māksliniecisko un morālo kultūru. To

var panākt, nevis mehāniski savieno-

jot un koncentrējot vienai personai
visvisādas darba funkcijas, specialitā-
tes v. tml., bet gan attīstot patiesu
cilvēka vispusību, tas padara liekas

pāri cilvēkiem esošās patstāvīgās ad-

ministratīvās, kontroles, sadales, aiz-

sardzības v. tml. funkcijas. Pats cil-

vēks darba procesā apgūst šīs funkci-

jas, ietverot tās savā viengabalainajā
darbībā kā papildfunkcijas un tādē-

jādi kļūstot par universālu un radošu

subjektu. Kapitālisma apstākļos liel-

rūpniecība, kapitāla pārvietošanās v. c.

faktori prasa «strādnieku iespējami
lielāku daudzpusību» (Markss), tur-

pretī komunisma formācija prasa ne-

vis vienkārši daudzpusību, bet gan
cilvēka attīstības viengabalainumu,

harmoniskumu. Komunisma galv. prin-
cips ir «katra indivīda pilnīga un

brīva attīstība» (Markss, «Kapitāls»,
1. sēj., 562. lpp.).

Personiskais īpašums — personiskā

patēriņa priekšmetu īpašums. Atšķi-
rībā no ražošanas līdzekļu privātīpa-
šuma P. ī. pastāvēs vienmēr. P. ī.

atzīšana tomēr nenozīmē tā bezgalīga
pieauguma atzīšanu. Sociālisma ap-

stākļos vēl iespējamas ļaunprātības ar

P. ī., lai iegūtu ienākumu bez darba.

Te P. ī. pārmērīga palielināšana rada

zināmus draudus, jo veicina privāt-

īpašnieciskus tikumus un noved pie
atsevišķu cilvēku sīkburžuāziskas de-

ģenerēšanās. Pilnīga komunisma ap-
stākļos P. ī. pārmērīga palielināšana
zaudēs jebkādu nozīmi, tāpēc ka galv.
avots personisko vajadzību apmierinā-
šanai būs sabiedriskie patēriņa fondi

un katrs saņems no sab-bas pēc va-

jadzībām.
Pētīšanas metodes, kas objektus

analizē kā sistēmas — metodoloģisko
principu kopums, kuri nosaka, kā ana-

lizējami un konstruējami objekti kā

sistēmas. Visplašāk šādas metodes

lieto, pētījot sarežģītus, attīstībā eso-

šus objektus — daudzos līmeņos or-

ganizētas, hierarhiskas, parasti pašas
sevi organizējošas bioloģiskas, psiho-

loģiskas, sociālas utt. sistēmas, lielas

tehniskas sistēmas, no cilvēka un ma-

šīnas sastāvošas sistēmas utt. Uzde-

vumu analizēt sistēmas (sistēmā orga-

nizētus objektus) cilvēki sāka apzinā-
ties jau diezgan sen. Taču līdz 19. gs.
vidum raksturīgā tendence bija tiek-

šanās sadalīt pētījamo sarežģīto ob-

jektu atsevišķās daļās un izskaidrot

veselā īpašības, balstoties uz tā daļu
īpašībām. Zinātniski organizēto zinā-

šanu attīstība parādīja, ka šāda pētī-
šanas metode neder un ka jāatrod sis-

tēmās organizētu objektu adekvātas

izzināšanas metodes. Par teorētisku

bāzi šādu metožu izstrādāšanai kļuva
dialektiskais materiālisms. Markss un

Engelss dziļi analizēja vissarežģītāko
attīstībā esošo objektu — kapitālis-
tiskās sab-bas ekonomisko attiecību

sistēmu — un izklāstīja vairākus
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šādas pētīšanas metodes metodoloģis-
kos principus. Liela nozīme minētome-

tožu izprašanā ir metodei, kad pētnieks,
vadoties no abstraktā, paceļas līdz kon-

krētajam (Abstraktais un konkrētais).
Tādu pētīšanas metožu plaša attīstība,
kad objekts tiek aplūkots kā sistēma,
ir viena no mūsd. zinātnes un tehni-

kas raksturīgajām īpatnībām. Šādos

pētījumos analizējamais objekts tiek

aplūkots kā noteikts elementu dau-

dzums, kuru savstarpējais sakars no-

saka īpašības, kas piemīt šim daudzu-

mam kā veselumam. Galv. uzmanība

ir pievērsta visu to daudzveidīgo sa-

karu un attiecību noskaidrošanai, kas

funkcionē tiklab pētījamā objekta iek-

šienē, kā arī tā savstarpējās attiecībās

ar apkārtējo vidi. Sistēmā organizēts
objekts principiāli nevar tikt izanali-

zēts, ja, to analizējot, pētnieks abstra-

hējas no tā mijiedarbības ar vidi. Sis-

tēmas elementus aplūko, ņemot vērā

to «vietu» un to funkcijas veseluma

iekšienē; šos elementus saprot kā rela-

tīvi nedalāmus, t. i., nedalāmus tikai

noteikta uzdevuma un attiecīgā ob-

jekta kontekstā. Principā sistēmas ele-

menti paši iedomājami kā sistēmas;

analoģiski tam attiecīgā sistēma citā

kontekstā var tikt aplūkota kā sarež-

ģītākas sistēmas elements vai kā tās

apakšsistēma. Objekta kā viengabalai-

nas sistēmas īpašības nosaka ne tikai

un ne tik daudz tā atsevišķo elementu

īpašību summēšanā, cik tā struktū-

ras īpašības, aplūkojamā objekta īpa-
šie, sistēmu veidojošie integratīvie sa-

kari. Lai saprastu sistēmu izturēšanos,

vispirms to mērķtiecīgo izturēšanos,

jānoskaidro vadības procesi, kurus

realizē attiecīgā sistēma — jāizpēta,
kā vienas apakšsistēmas nodod infor-

māciju citām un kā sistēmas vienas

da|as iedarbojas uz citām tās dajām.
Sistēmu uzbūves un funkcionēšanas

hierarhiskā organizācija tad arī no-

saka nepieciešamību to pētīšanas gaitā
noskaidrot, kā sistēmas vadības aug-

stākā līmeņa elementi koordinē sistē-

mas zemākos līmeņus. Tajā pašā laikā

sistēmas augstākā līmeņa vadības dar-

bību nosaka visu pārējo tās apakšsis-

tēmu funkcionēšanas rezultāti. Liela

nozīme aplūkojamās pētīšanas meto-

dēs tiek piešķirta pētījamo objektu iz-

turēšanās varbūtējā rakstura noskaid-

rošanai. Svarīga šo metožu īpatnība
ir tas, ka ne tikai pētīšanas objekts,
bet arī pats šāda objekta pētīšanas

process atklājas kā sarežģīta sistēma,
kuras uzdevums, konkrēti runājot, ir

pētījamā objekta dažādo modeļu sa-

vienošana vienā vienotā veselumā.

Beidzot, sistēmās organizēti objekti
garasti neizturas vienaldzīgi pret to

pētīšanas procesu un daudzos gadīju-
mos var būtiski iedarboties uz šo pro-
cesu. 20. gs. otrā pusē, kad vēršas

plašumā zinātniski tehniskā revolū-

cija, notiek aplūkojamo pētīšanas me-

tožu satura tālāka precizēšana — šo

metožu filozofisko pamatu detalizēta

atsegšana, šo pētīšanas paņēmienu lo-

ģisko un metodoloģisko principu iz-

strādāšana, tālāks progress vispārīgas
sistēmu teorijas izveidošanā. Mūsu

dienās šo metožu attīstību raksturo

tieksme precīzāk izteikt šāda veida

pētīšanas procedūras speciālu formālu

valodu ietvaros, kādas izstrādātas ki-

bernētikā, vadības un organizācijas
teorijā, spēju teorijā un lēmumu pie-

ņemšanas teorijā, kā arī zinātnes me-

todoloģijas un loģikas ietvaros.

Petraševskieši — politiska pulciņa
locekli; pulciņš pastāvēja Pēterburgā
1845.—49. g., un to nodibināja M. Bu-

taševičs-Petraševskis (1821—66). Pul-

ciņā piedalījās N. Spešņevs, A. Hani-

kovs, P. Fiļipovs, N. Grigorjevs,
N. Mombelli, I. Debu, D. Ahšarumovs,
V. Golovinskis, P. Kuzmins, A. Bala-

soglo, F. Dostojevskis, S. Durovs v. c.

1849. g. aprīlī cara valdība pulciņu

likvidēja. Pēc sava sastāva P. pulciņš

nebija vienveidīgs. Līdzās revolucio-

nāro demokrātu grupai (Petraševskis,

Spešņevs, Fiļipovs, Ahšarumovs, Gri-

gorjevs, Hanikovs v. c.) tajā bija arī

liberālā virziena piekritēji (N. Daņi-

ļevskis, A. Bekļemeševs, V. Maikovs

v. c). Revolucionāri noskaņotie P.

ienīda patvaldību un dzimtbūšanu

Krievijā un aizstāvēja revolucionāras

metodes cīņā pret carismu. P. pulciņā
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studēja arī sociālistisko literatūru. Se-

višķi augstu viņi vērtēja Bejinska,

Hercena, Feierbaha, Furjē darbus. P.

bibliotēkā bija Ruso, Prudona, Mišlē,

Lerū, Senžista, Luija Blāna v. c.

darbi, kā arī Marksa «Filozofijas na-

badzība», Engelsa «Strādnieku šķiras
stāvoklis Anglijā». P. filozofiskās un

socioloģiskās idejas vispilnīgāk izteik-

tas Petraševska «īsajā svešvārdu

vārdnīcā» (1846), Spešņeva «Vēstulēs

K. Hajeckim», Hanikova, Kaškina, Ah-

šarumova un Tola «Runās», Fiļipova
«Desmit baušļos», Grigorjeva «Ka-

reivju sarunā» v. c. darbos. Tie P.,
kuriem bija materiālistiski uzskati

(Petraševskis, Spešņevs v. c), kriti-

zēja Kanta, Hēgeļa, Fihtes un Sel-

linga ideālismu. Dabu un tās likumus

viņi atzina par objektīvu realitāti,
kas pastāvīgi mainās un attīstās. P.

uzskatīja dabu par dzīvības un cilvēka

zināšanu pirmavotu. P. apgalvoja, ka

«pasaulē nav nekā cita kā vien matē-

rija», nav nekā pārdabiska, nekā tāda,
kā nebūtu pasaules dabā un kas no

tās neattīstītos. Augstu vērtēdami

Feierbaha filozofiju, P. tomēr kritizēja
viņu par to, ka viņš sludināja mīles-

tību kā jauna veida reliģiju, kas «visu

cilvēku velk pie dieva» (Spešņevs).
Petraševskis, Spešņevs, Kaškins v. c.

bija ateisti. Kritiski studēdami Furjē
teoriju, viņi atmeta reliģiskās tenden-

ces Furjē mācībā. P. revolucionārā

spārna utopiskā sociālisma idejas bija
tuvas revolucionāri demokrātiskām

idejām.
Piažē Zans (dz. 1896) — šveiciešu

psihologs, filozofs un loģiķis. Zenēvas

un Sorbonas univ. prof. un (kopš
1955) Ģenētiskās epistemoloģijas
starptautiskā centra direktors. Balsto-

ties uz bagātīgu eksperimentālo mate-

riālu, P. 30.—40. gados izstrādāja in-

telekta veidošanās teoriju, kas inte-

lektu uzskata par operāciju sistēmu,
t. i., subjekta iekšēju rīcības aktu sis-

tēmu, kuri ir ārēju priekšmetisku
iedarbību atvasinājumi un veido zinā-

mas strukturālas vienības. Kā intelek-

tuālu operāciju sistēmu aprakstīšanai
formālo aparātu P. lieto matemātis-

kās loģikas rēķinus. P. psiholoģijas
un loģikas ideju vispārināta izpausme
ir «ģenētiskā epistemoloģija» — gno-
zeoloģiska koncepcija, kas dibināta uz

ģenētisku un vēsturiski kritisku pieeju
zināšanu analīzei. Pēc P. domām, iz-

ziņas attīstības rezultātā subjekta
zināšanas par objektu kļūst arvien

vairāk invariantas, arvien stabilākas

pret mainīgajiem pieredzes nosacīju-

miem, pie tam zināšanu invarience

tiek uzlūkota par paša objekta, tā īpa-
šību un cilvēka aktīvās izzinošās dar-

bības atspoguļojumu. Pēdējos gados
P. nodarbojas ar ģenētiskās epistemo-
loģijas problēmām sakarā ar aktuā-

liem loģikas, psiholoģijas, lingvistikas
un kibernētikas jautājumiem (starp
citu, ar jautājumiem par psiholoģijas
sakariem ar citām disciplīnām, tās

vietu zinātņu sistēmā, izziņas metožu

struktūras specifiku utt.).
Pienākums — viena no ētikas pa-

matkategorijām, kura atspoguļo īpašu
morālo attieksmi. Morāles prasība, kas

attiecas uz visiem cilvēkiem (Morāles
norma), iegūst P. formu, kad kļūst

par noteikta indivīda personisko uzde-

vumu atbilstoši viņa stāvoklim un kā-

dai konkrētai situācijai. Personība te

parādās kā aktīvs morāles subjekts,
kas pats apzinās un ar savu darbību

realizē morāles prasības. Nemarksis-

tiskās ētikas vēsturē P-a avotu saska-

tīja dieva gribā vai saprātā (Neopro-
testantisms, Neotomisms), apriorajā
morāles likumā (Kants, Intuitlvisms),
cilvēka ārpusvēsturiskajā dabā vai da-

bas likumos (Naturālisms ētikā). P-a

pamatu bieži vien saskatīja kāda īpašā
autoritātē (Aprobativā ētika). Zināt-

niski šīs problēmas risina vienīgi mar-

ksistiskā ētika. Par dziļāko avotu tā

uzskata vēstures likumus, kuri izpau-
žas sab-bas un šķiru vajadzību un uz-

devumu veidā. Sab-bas (kolektīva, at-

sevišķas personas) autoritāte nav P.

dziļākais pamats, bet tai ir pašai savi

objektīvi .pamati. Tāpēc cilvēkam nav

vienkārši jāpilda kāda cita indivīda

formulētas vai stihiski izveidojušās

prasības, bet viņam jāizprot to sociālā

izcelsme un savas personiskās un
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kopīgās darbības sekas. Tāda ir viena

no komunistiskās morāles obligātajam

prasībām, kura cilvēku pacel līdz ap-

zinīgai (un tātad arī personiski mo-

tivētai un pamatotai) kalpošanai visas

cilvēces interesēm, līdz vēstures veido-

šanai. Sociālistiskās sab-bas apstākļos,

kad tiek risināts pasaulvēsturiskais ko-

munisma uzcelšanas uzdevums, perso-

nības augstākais P. ir ar savu rīcību

dažādos konkrētos apstākļos veicināt

šā mērķa īstenošanu, aiz jebkura at-

sevišķa sociāla uzdevuma saskatīt vis-

pārīgo vēsturisko perspektīvu.
Pierādījums — spriedums, kura mēr-

ķis ir pamatot kāda apgalvojuma pa-
tiesumu (vai aplamību). Pierādāmo

apgalvojumu sauc par P. tēzi. Sprie-
dumus, uz kuriem dibinās P. un no

kuriem loģiski izriet tēze, sauc par P.

■argumentiem (pamatojumiem). Argu-
menti tiek pieņemti par patiesiem; pie
tam P. nedrīkst balstīties uz tēzi, ci-

tādi rodas kjūda, ko sauc par apli pie-

rādījumā. P., kas noskaidro tēzes pa-

tiesumu, saucas vienkārši par P., bet

P., kas noskaidro tēzes aplamību, —

par atspēkojumu. P. var būt tiešs, t. i.,
var sastāvēt no virknes slēdzienu,
kuru premisas ir argumenti vai no

tiem secināmi atzinumi, vai arī var

tikt realizēts, izmantojot papildu pie-
ņēmumus. Tad P. ir šāda uzbūve: ar

pieņēmumu palīdzību tiek pierādīti
zināmi atzinumi; pēc tam šo atzinumu

P. ar īpašu kārtulu palīdzību tiek pār-
veidots par sākotnējās tēzes P. (bez
pieņēmumiem). P. var rasties kļūdas,

pieļaujot tēzes apmaiņu vai pieņemot

nepamatotus vai kļūdainus argumen-

tus, vai arī nepareizu P. metodi. P.,
kas satur k]ūdu, ir nederīgs. Taču P.

nederīguma konstatēšana vēl nav tē-

zes aplamības P. Ir iespējami arī P.,
kas noskaidro tēzes patiesumu nevis

absolūta patiesuma nozīmē, bet ar

zināmu varbūtību (Varbūtiskā loģika).
Pieredze. 1. Filozofijā tradicionālajā

nozīmē — ārējās pasaules jutekliski
empīriskais atspoguļojums. Plaši iz-

platīts ir viedoklis, pēc kura P. ir vie-

nīgais jebkuru zināšanu avots (Empī-
risms, Sensuālisms). Turklāt materiā-

lisms atzina ārēju, objektīvu, no apzi-

ņas neatkarīgu P. avotu. Vērojošais

raksturs, kas piemita materiālismam

pirms Marksa, šā jautājuma izpratni
ietekmēja tādējādi, ka P. tika aplū-
kota tikai kā ārējās pasaules pasīvas
uztveres rezultāts. Taču pati par sevi

jutekliskā P. nedod vispārējas un ne-

pieciešamas zināšanas, bet uztver tikai

objektīvās pasaules parādību ārējo,

virsējo pusi. Kā reakcija pret vērojošā
materiālisma trūkumiem P. jēdziena

izpratnē radās, no vienas puses, racio-

nālisms, no otras puses, subjektīvi
ideālistiskā un agnostiskā P. izpratne.

Agnostiskā izpratne reducēja P. uz

dažādiem subjekta apziņas stāvokļiem
(pārdzīvojumi, sajūtas, uztvērumi,
vārdiskie izteikumi, domāšanas teorē-

tiskās konstrukcijas) un tās izraisītāju
vai nu ignorēja, vai arī pasludināja
par principiāli neizzināmu. īpašu pozī-
ciju šajā jautājumā ieņēma Kants.

Viņš uzskatīja, ka objekta («lietas par
sevi») haotiskā iedarbība uz apziņu
pārvēršas par P. tikai tāpēc, ka kār-

tību nodibina sapratnes apriorās

(pirms P. pastāvošās) formas. Tomēr

šajā jautājuma izpratnē, kas rakstu-

rīga Kantam, neraugoties uz ideā-

lismu, ir racionāla jēga, proti, ideja
par subjekta domāšanas aktivitāti iz-

ziņā. Mūsd. pozitīvisms, reducējot P.

uz cilvēka sajūtām, jutekliskiem pār-
dzīvojumiem utt., būtībā noliedz iespē-
jamību un nepieciešamību izvirzīt un

atrisināt jautājumu par to, kas ir aiz

šās P., t. i., par reālas, no apziņas
neatkarīgas pasaules pastāvēšanu, uz-

skatot šo jautājumu par «pseidojautā-

jumu». Izmantojot iepriekšējās filozo-

fijas sasniegumus un turpinot mate-

riālisma tradīcijas, marksisms pārva-
rēja P. izpratnes vērojošo raksturu:

atzīdams P. par sekundāru, atvasinātu

attiecībā pret objektīvo realitāti, mar-

ksisms to aplūko nevis kā pasīvu ap-
ziņas saturu, bet gan kā cilvēka prak-
tisku iedarbību uz ārējo pasauli, šās

iedarbības procesā tiek atklāti parā-
dību nepieciešamie sakari, īpašības,
likumsakarības, tiek meklētas un izmē-

ģinātas mērķtiecīgas metodes un
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līdzekli darbībai utt. Tādējādi P. tiek

saprasta gan kā sabiedriskā subjekta

mijiedarbība ar ārējo pasauli, gan arī

kā šādas mijiedarbības rezultāts. Šādā

izpratnē P. tieši saplūst ar visu sa-

biedrisko praksi tās kopumā. P. ir sva-

rīgs līdzeklis, kas palīdz bagātināt

zinātni, attīstīt teoriju un praksi.
Pietiekamā pamatojuma likums —

vispārīgs loģikas princips, saskaņā ar

kuru tēzi uzskata par patiesu tikai

tai gadījumā, ja tai var formulēt pie-
tiekamu pamatojumu. Pietiekams pa-
matojums ir tēze (vai tēžu kopums),
kura ir neapšaubāmi patiesa un no

kuras loģiski izriet pamatojamā tēze.

Pamatojuma patiesumu var vai nu

pierādīt eksperimentāli, praksē, vai arī

secināt no citu tēžu patiesuma. P. p. 1.

raksturo vienu būtisku loģiski parei-
zas domāšanas iezīmi — pierādāmību.
P. p. likumu pirmais formulēja Leib-

nics, lai gan šis likums izpaudās arī

agrāk daudzās loģikas sistēmās

(piem., Leikipa, Aristoteļa sistēmā).
Tam tika veltīta šopenhauera doktora

disertācija («Par pietiekamā pamato-

juma likuma četrējādo sakni», 1813).
Pēc sava rakstura P. p. i. ir ļoti vis-

pārīgs metodoloģisks princips.
Pilsēta un lauki — sab-bas locekju

izvietošanās īpašas sociālas formas,
kas izveidojušās kā sekas darba dalī-

šanai, konkrēti amatniecības atdalīša-

nai no zemkopības periodā, kad nori-

sinājās pāreja no pirmatnējās kopie-
nas iekārtas uz verdzības iekārtu.

Turpmākais darba dalīšanas process
un privātīpašuma attīstība izraisīja
pretstatu starp P. v. 1., t. i., tādas to

attiecības, kuru būtība ir L. atpalik-
šana no P. ekonomikas un kultūras

attīstībā un L. darbaļaužu masu eks-

pluatācija no valdošo šķiru puses.

Pretstats starp P. v. 1. visvairāk saasi-

nās kapitālisma apstākļos. Līdz ar

kapitālistisko attiecību attīstību L-os

preču sīkražotāji zemnieki izputēja un

tika ekspropriēti, radās lauku buržuā-

zija, laukos sāka iespiesties tirdznie-

cības un banku kapitāls. Kapitālisma

apstākjos P. v. 1. ir sociāli nevien-

dabīgi: P-ā koncentrējas proletariāts,

buržuāzija, inteliģences pamatdaja, kā

arī buržuāziskās valsts policejiski
ierēdnieciskais aparāts; L-os koncen-

trējas muižnieki, kulaki, tirgotāji, vi-

dējie un trūcīgie zemnieki un algotie
laukstrādnieki. Tā kā starp P. prole-
tāriešiem un darba zemniekiem nav

antagonistisku pretrunu, pretstats

starp P. v. 1. neskar šo šķiru attiecī-

bas. Noteicoša loma P. v. 1. ekonomis-

kajās un politiskajās attiecībās ir pil-
sētu buržuāzijai, kapitālistiskajiem

monopoliem, kuri pakļāvuši savai kon-

trolei lauksaimniecības produktu ražo-

šanu un realizāciju un kuri L. eks-

pluatēšanai izmanto milzīgu ražošanas

aparātu: fabrikas, rūpnīcas, bankas,
tirdzniecības apvienības v. c. Divkāršā

ekspluatācija (no pilsētu un lauku

buržuāzijas puses), tādu ekonomisku'

sviru lietošana kā nodokļi, rente, kre-

dīts, hipotēka, rūpniecības un lauk-

saimniecības preču cenu disproporcija-
u. c. vēl vairāk izputina zemniekus.

Imperiālisms nospiedis verdzībā un

pārvērtis par «pasaules sādžu» kolo-

nijas un atkarīgās zemes, padarot tās

par saviem agrārajiem izejvielu pie-
dēkļiem. «Kapitālisma apstākļos pil-
sēta deva laukiem to, ka laukus sa-

maitāja politiski, ekonomiski, tiku-

miski, fiziski v. tml.» (Ļeņins, 33. sēj.,.
416. lpp.) Privātīpašuma, cilvēka eks-

pluatācijas un līdz ar to arī «lauku

dzīves idiotisma» likvidēšana sociā-

lisma apstākļos ļāvusi radīt starp-
P. v. 1. jaunas attiecības, kuras dibi-

nās uz sadarbību un savstarpēju pa-
līdzību, strādnieku šķiras un zemnieku

savienību. Taču antagonistiskā pret-
stata likvidēšana vēl nenovērš visas

ekonomiskās, sociāli šķiriskās, kultū-

ras un dzīves apstākļu atšķirības

starp P. v. 1. šo atšķirību pamatā ir

atšķirība starp divām īpašuma for-

mām — kooperatīvu-kolhozu īpašumu,
kas ir pārsvarā L-os, un visas tautas

īpašumu, kas ir pārsvarā P-ā. Būtis-

kās atšķirības starp P. v. 1. izpaužas
nevienādā ražošanas spēku, tehnikas

un kultūras attīstībā, darba, sadzīves

apstākļu un cilvēku izvietojuma rak-

sturā un organizācijā, apgādātībā ar
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sakaru un transporta līdzekļiem. Taču

šīm atšķirībām nav šķirisku antago-
nismu. Sociālistiskās pilsētas, būda-

mas ekonomiski, administratīvi, poli-
tiski, kultūras un zinātnes centri, veic

vadoša spēka funkcijas visā sociālis-

tiskās un komunistiskās celtniecības

procesā, it īpaši labvēlīgu apstākļu
radīšanā straujai lauksaimnieciskās

ražošanas attīstībai. Minētās atšķirī-
bas liecina, ka sabiedriskās attiecības

starp P. v. 1. ietver sevī sociālistiskās

sab-bas attiecības dialektiskā procesa

divas puses. No vienas puses (un tas

ir galvenais), tajās izpaužas P. v. 1.

ekonomisko un politisko interešu vie-

nība, to pastāvīgā tuvināšanās, tiek-

sme plānveidīgi attīstīt visu sociālis-

tisko sab-bu. No otras puses, šīs

atšķirības ietver sevī zināmas neanta-

gonistiska rakstura pretrunas, kuras

komunisma celtniecības gaitā tiek pār-
varētas, pakāpeniski izlīdzinot P. v. 1.

darba un dzīves apstākļu atšķirību,
attīstot L. ražošanas spēkus, paceļot
kooperatīvu-kolhozu īpašumu līdz

visas tautas īpašuma līmenim, pārvēr-
šot lauksaimniecības darbu par indus-

triālā darba paveidu un paaugstinot
lauku iedzīvotāju kultūras līmeni.

Pilsoniskā sabiedrība
— termins, ar

kuru filozofijā pirms Marksa, sākot

ar 18. gs., apzīmēja sabiedriskās,
šaurā nozīmē — īpašuma attiecības.

Angļu un fr. materiālistu P. s. teori-

jas būtisks trūkums bija tas, ka viņi
neizprata P. s. atkarību no ražošanas

veidu attīstības, izskaidroja tās veido-

šanos ar cilvēka dabiskajām īpašībām,

politiskiem uzdevumiem, pārvaldes un

likumdošanas formām, morāli utt.

P. s-u, t. i., sabiedrisko sakaru ko-

pumu, viņi aplūkoja kā kaut ko attie-

cībā pret indivīdiem ārēju, kā «vidi»,
kurā attīstās to darbība. Hēgelis ar

P. s. izprata «vajadzību sistēmu», kas

balstīta uz privātīpašumu, īpašuma un

kārtu attiecībām, tiesisko attiecību sis-
tēmu utt., un nojauta dažus sab-bas

attīstības likumus. Hēgeļa ideālisms
te izpaužas tādējādi, ka P. s-u viņš
uzskata par atkarīgu no valsts, ko

viņš atšķirībā no P. s. uzskatīja par

objektīvā gara īsto formu. Markss iz-

mantoja P. s. terminu un jēdzienu

agrīnajos darbos pirmoreiz 1843. g.
sakarā ar Hēgeļa kritiku. Saprazdams

ar P. s. ģimenes, kārtu un šķiru orga-

nizāciju, īpašuma un sadales attiecī-

bas, vispār formas un veidus, kādos

pastāv un funkcionē sab-ba, noris cil-

vēka patiesā dzīve un darbība (šo ter-

minu lieto arī tieši buržuāziskās

sab-bas apzīmēšanai), Markss uzsver

to objektīvo raksturu un ekonomisko

pamatu. Vēlāk nepietiekami skaidro

P. s. terminu Markss nomainīja ar

zinātnisku jēdzienu sistēmu (sab-bas
ekonomiskā struktūra, ekonomiskā

bāze, ražošanas veids v. tml.).

Pirmatnējās kopienas iekārta — sā-

kotnējā (jeb arhaiskā) sabiedriskā for-

mācija, kuras struktūrai raksturīga
mijiedarbība starp cilvēku kopības di-

viem veidiem — kopienu un ģinti.
Pirmatnējā cilvēka darbība norisinās

kopienas (asinsradniecīgas, ģints vai

lauku kopienas) ietvaros, kura sastāv

no ģimenēm (pāru ģimenēm, lielām

ģimenēm utt.). Ģimenēs notika paša
cilvēka atražošana, un tās bija no ko-

pienas vairāk vai mazāk atkarīgi
saimnieciskās, reliģiskās utt. darbības

centri. Laulības bija eksogāmas, un

tāpēc kopienā līdzās tās kodolam —

asinsradiniekiem — iekļāvās laulību

partneri, kas bija pārnākuši no citām

kopienām. Laulību attiecību regulē-
šana padarīja saites starp kopienām
stabilas un nokārtotas un tādējādi
veicināja kopienu pārvēršanos par
savstarpēji saistītiem sociālā veselā

elementiem (austrāliešu laulību kla-

ses, ģints un cilts organizācija v. c).
P. k. ie. aptver laiku no sociālo attie-

cību aizsākumiem līdz šķiru sab-bas

izveidošanās periodam. Plašākā no-

zīmē iztulkojot sākotnējās formācijas
jēdzienu, par P. k. ie. sākumu uzskata

pirmatnējā bara fāzi un par noslē-

dzošo posmu — tās uz kopienām di-

binātās valstiskās sab-bas, kur jau
iezīmējas diferencēšanās šķirās. Savu

vispilnīgāko struktūru pirmatnējās ko-

pienas attiecības iegūst ģints iekārtā,
kuru veido attiecības starp ģints ko-
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pienu un ģinti. Ražošanas attiecību

pamats te bija ražošanas līdzekļu (ra-
žošanas rīku, zemes, kā arī mājokļa,
saimniecības inventāra) kopīpašums,
kura ietvaros pastāvēja ari personis-
kais īpašums. Personiskajā īpašumā

bija ieroči, mājturības priekšmeti, ap-
ģērbs v. tml. Šādas pirmatnējās attie-

cības pastāvēja cilvēces tehniskās at-

tīstības sākuma stadijās, kad valdīja
kolektīvas īpašuma formas un reliģiski
maģiski priekšstati. Darba rīku un

saimniekošanas formu pilnveidošanās,
kā arī ģimenes un laulību v. c. attie-

cību evolūcijas rezultātā jaunās sociā-

lās attiecības izstumj pirmatnējās attie-

cības (vai arī daļēji pielāgo tās sev).
Pirmssokratieši

— nosacīts sengr.
filozofijas sākuma perioda (7. gs.—
4. gs. p. m. ē. sākums) domātāju gru-

pas apzīmējums. Nosacīts šis apzīmē-

jums ir tāpēc, ka daudzi ievērojamākie
P. darbojās pēc Sokrāta nāves. Neno-

sacīts šajā apzīmējumā ir tikai tas,
ka P. vēl neizvirzīja jautājumu par
atsevišķā cilvēka mērķi un uzdevumu,

par domāšanas attiecību pret esamību,

par domāšanas imanento dialektiku un

aprobežojās tikai ar mācību par dabu,

kosmosu, par jutekliski uzskatāmo un

objektīvo realitāti. Visi šie jautājumi
tika izšķirti tieši no šā jutekliskā, sti-

hiju mūžīgā riņķojuma veidotā kos-

mosa viedokļa. Pie P. pieder Taless,

Anaksimandrs, Anaksimens, Hēraklits,

Diogens no Apolonijas (5.—4. gs.

p. m. ē.), Ksenofans, Pitagors, Par-

menids un viņa skolnieki no Elejas,
Empedokls, Anaksagors, Leikips un

Dēmokrits. P. domāja, ka viņu filozo-

fijas galv. priekšmets — kosmoss sa-

stāv no parastām jutekliskām stihi-

jām — zemes, ūdens, gaisa, uguns un

ētera; tās sabiezējot vai izretinoties

pāriet cita citā. Visai P. natūrfilozo-

fijai ir raksturīga stihiju dialektika,
kura sevišķi spilgti izpaužas Dēmo-

krita un Hēraklita mācībās. Juteklis-

kajām stihijām vijas cauri organizē-

jošs, taču tīri materiāls princips (lo-

goss Hēraklita mācībā, mīlestība un

ienaids Empedokla filozofijā, mūžam

kustīgi atomi atomistu mācībā utt.).

Marksisma-ļeņinisma klasiķi augsti
vērtēja P. stihisko materiālismu, kura

pamatā bija cīņa pret mitoloģiju, par
zinātnisku filozofiju.

Pirons no Elidas (ap 365—275 p.
m. ē.) — sengr. filozofs, antīkā skep-
ticisma nodibinātājs. Par P. mācību

atrodamas ziņas viņa skolnieka Ti-

mona darbos. P. uzmanības centrā ir

ētika, laimes un tās sasniegšanas,
problēmas. Laimi P. saprot kā dvēse-

les mieru (Ataraksija) un kā atbrīvo-

šanos no ciešanām (Apātija), un par
līdzekli laimes sasniegšanai viņš uz-

skata skepticismu. Pēc P. mācības,
mēs par lietām neko nevaram zināt,
tāpēc vislabāk ir atturēties no jebkā-
diem spriedumiem par tām. Šādas at-

turēšanās morālā vērtība ir dvēseles,

miera sasniegšana. P. mācība ietek-

mēja Jauno Akadēmiju un Romas,
skepticismu.

Pīrsons Čārlzs (1857—1936) — an-

gļu matemātiķis un ideālistiskais filo-

zofs, mahists. Pazīstams ar saviem-

darbiem statistikas matemātiskajā teo-

rijā un tās pielietošanā bioloģijā (bio-
metrija). Bija biometrijas un eigēni-
kas laboratorijas direktors Londonas,

univ. Galv. filozofiskais darbs «Zināt-

nes gramatika» (1892) veltīts zinātnes,

metodoloģijas jautājumiem. Pēc P. do-

mām, zinātnes uzdevums ir nevis iz-

skaidrot faktus, bet tikai tos klasificēt

un aprakstīt. Tāpat kā citi mahisti,.
P. materiālās lietas uzskatīja tikai par
juteklisku uztvērumu grupām un da-

bas likumus, telpu un laiku — par
cilvēka prāta produktiem. Taču p. sub-

jektīvais ideālisms atšķiras no visa

pārējā mahisma: tas ir atklāts un

konsekvents un nemēģina izlikties par
materiālismu. P. vispusīgi kritizēts.

V. I. Ļeņina grāmatā «Materiālisms

un empiriokriticisms».
Pīrss Čārlzs Sanderss (1839—

1914) — amer. filozofs un loģiķis,
pragmatisma nodibinātājs, prof. Kem-

bridžā, Baltimorā un Bostonā. Rakstā

«Kā mūsu idejas padarīt skaidras»

(1878) pasludināja t. s. «Pīrsa prin-
cipu»: idejas nozīmi parāda tās prak-
tiskās sekas. IdentifiĢējot: šīs sekas ar
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sajūtām, P. nostājās berkliānisma po-

zīcijās. Saprotot zinātni kā «ticības

nostiprināšanu», P. izstrādāja trīs

pragmatisma metodes: «neatlaidības

metodi», «autoritātes metodi» un «zi-

nātnisko» metodi, kura nav nekas cits

kā «P. princips». Pretēji subjektīvā
ideālisma izziņas teorijai P. izstrā-

dāja objektīvi ideālistisku attīstības

teoriju, kuras pamatā ir «nejaušība»

un «mīlestība» kā attīstības virzošais

spēks. Ar saviem darbiem semiotikā

ievērojami ietekmēja matemātisko

loģiku un mūsd. pozitīvismu. Nodar-

bojās arī ar varbūtību teoriju un at-

tiecību loģiku.
Pisarevs Dmitrijs (1840—68) — kr.

revolucionārs publicists, literatūras kri-

tiķis, materiālistisks filozofs. Beidzis

Pēterburgas univ. (1861). Žurnāla

«Russkoje slovo» līdzstrādnieks un

idejiskais vadītājs (no 1861). 1862.—

67. bija ieslodzīts Pētera-Pāvila cie-

toksnī, tāpēc ka aizstāvēja Hercenu

pret cara aģenta Firksa (Šedo-Feroti)
uzbrukumiem. 1867.—68. darbojās žur-

nālos «Delo» un «Otečestvennije
zapiski». Ap 1861. g. beigām izveido-

jušies P. demokrātiskie, revolucionārie

un sociālistiskie uzskati («XIX gad-
simta sholastika», 1861; proklamācija
pret Šedo-Feroti, 1862) vēlāk stipri
vien mainījās: revolucionārās atbrīvo-

šanās vilnim, kas bija radies 1859.—

61. g., strauji plokot, P. arvien vairāk

pārliecinājās, ka Krievijā trūkst revo-

lūcijai nepieciešamo apstākļu, ka zem-

niecība nespēj pati atbrīvoties un uz-

celt brīvu sab-bu. Par savas darbības

galv. mērķi P. uzskatīja atrisināt«jau-

tājumu par izsalkušajiem un neap-

ģērbtajiem Jaudīm», aizstāvēja sociā-

listisku ideālu (tiesa, neviena no pa-

stāvošajām sociālistiskajām mācībām

neapmierināja P.). Principā neatteik-

damies lietot revolucionāru vardarbību

(«O. Konta vēsturiskās idejas», 1865;
«Domājošais proletariāts», 1865; «Ne-

gatīvu doktrīnu popularizētāji», 1868;
«Heinrihs Heine», 1867, v. c), P. iz-

virzīja ideju par revolūcijas «ķīmisko»

ce]u — izdarīt pakāpeniskas sociālas

pārmaiņas, kuru nolūks izglītot tautu,

palielināt (ar zināšanu izplatīšanu)
darba ražīgumu un uzlabot masu dzī-

ves apstākļus; tas ir galv. priekšnotei-
kums, lai radikāli «pārveidotu sabied-

riskos institūtus». Tautas izglītošanas
uzdevumu P. gribēja uzticēt «domājo-
šajiem reālistiem» — progresīvajai in-

teliģencei. P. pēdējo dzīves gadu darbi

(«Franču zemnieks 1789. gadā», 1869,
v. c.) liecina, ka viņa pasaules uz-

skatā pastiprinājās radikālā tendence.

P. sociāli politiskā koncepcija bija pa-
matā arī tam, ko viņš akcentēja filo-

zofiskās problemātikas aplūkošanā,
konkrēti zinātņu progresa kā vēstu-

riskās attīstības pamata izpratnei. Tas

nosacīja P. aso cīņu pret reliģiju un

visdažādākajām «stulba misticisma»

izpausmēm zinātnē, jo tas viss novērš

cilvēci no saprātīga iprogresa ceļa un

pilnīgi liek ignorēt «viselementārākās

pieredzes liecības» («Platona ideā-

lisms», 1861, v. c); tas nosacīja P.

negatīvo attieksmi pret Hēgeļa «spe-
kulatīvo filozofiju». Par zināmu pret-
svaru ideālismam P. uzlūkoja «vul-

gāro materiālistu» Molešota un Fogta
teorijas, kam viņš deva pozitīvu no-

vērtējumu («Molešota fizioloģiskās

skices», 1861; «Dzīvības process»,

1861; «Fizioloģiskas ainas», 1862).
P. bija viens no pirmajiem, kas Krie-

vijā aktīvi sāka propagandēt darvi-

nismu («Progress dzīvnieku un augu

valstī»). Gnozeoloģisko problēmu ap-
lūkošanā sliekdamies uz sensuālismu,
P. tomēr negatīvi izturējās pret em-

pīrismu («Nenobriedušas domas kļū-

mes», 1864) un norādīja uz radošās

fantāzijas aktīvo lomu. Šo P. aicinā-

jumu uz radošu fantāziju augstu vēr-

tēja Ļeņins. Būdams pārliecināts reā-

lisma piekritējs visos jautājumos, P.

asi polemizēja ar «tīrās mākslas» pār-
stāvjiem, šajā polemikā dažkārt pat
pasludinādams mākslas «visstingrāko
utilitārismu» un uzskatīdams to par
vienu no zinātnes progresa kavēkļiem
(«Estētikas iznīcināšana», 1865; «Puš-

kins un Beļinskis», 1865). Zināmā

mērā P. galēji nihilistiskais aicinā-

jums «Ko vien var sagraut, to arī

vajag sagraut» pauda sešdesmito gadu
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demokrātu nesamierināmību ar pat-
valdnieciski dzimtbūtniecisko iekārtu,

viņu naidu pret sociālo parazītismu un

liberālu pielāgošanos.

Pitagorieši — domātāji, kas piekrita

sengr. filozofam Pitagoram no Samo-

sas salas (ap 580—500 p. m. ē.). Pita-

goriešu skolai, kuras ietekme sevišķi

pastiprinājās 4. gs. p. m. ē., bija lieli

nopelni matemātikas un astronomijas
attīstībā. Taču, absolutizējot kvantitā-

tes abstrakciju un atraujot to no ma-

teriālām lietām, P. vēlāk nonāca pie
ideālistiskas filozofijas, saskaņā ar

kuru kvantitatīvās attiecības ir lietu

būtība. Tā, piem., atklājuši, ka kvanti-

tatīvi noteikts intervāls ir mūzikas

toņu un harmonijas pamatā, P. abso-

lutizēja šo atklājumu savā mācībā par
kosmisko «sfēru harmoniju». Uz šā

pamata izauga pitagoriešu matemātis-

kais simbolisms un māņticības pilnā
skaitļu mistika, kura apvienojās ar Pi-

tagora ticēšanu dvēseļu ceļošanai.

P. skolai attīstoties, tās ideālistiskā

un mistiskā tendence pastiprinājās.
Pitagorisms bija ne tikai filozofijas
skola, bet arī vergturu aristokrātijas

politiska organizācija. Krotonā (Dien-

viditālijā) Pitagors nodibināja reak-

cionāro Pitagoriešu savienību. Pēc

500 gadiem, antīkās verdzības sab-bas

pagrimuma laikmetā, pitagoriešu

skaitju mistiku pārņēma un atdzīvi-

nāja neoplatonlsms.

Pizakāne Karlo (1818—57) — it. re-

volucionārais demokrāts un utopiskais

sociālists. Aktīvi cīnījās par Itālijas
atbrīvošanu no svešzemnieku jūga.

Itālijas apvienošanu P. saistīja ar so-

ciālistiskās iekārtas nodibināšanu. Uz-

lūkodams privātīpašumu par galv. un

mūžīgo cēloni, kāpēc sab-ba sašķēlu-
sies antagonistiskās šķirās, P. aicināja
to likvidēt un nodibināt sabiedrisku

īpašumu un kolektīvas saimniecības

kā vienīgo sociālās nevienlīdzības un

ekspluatācijas likvidēšanas līdzekli.

P. aicināja ar tautas revolūcijas, zem-

nieku revolūcijas palīdzību vardarbīgi
ekspropriēt buržuāziju un lielos zemes

īpašniekus. Savos darbos P. parādās

kā pārliecināts materiālists un reliģi-

jas pretinieks.
Planks Maksis (1858—1947) — vācu

fiziķis teorētiķis. Izstrādājot siltuma

izstarošanas termodinamisko teoriju,
P. tās izskaidrošanai sāka lietot jaunu
universālu konstanti h — akcijas
kvantu. Tika konstatēts, ka gaismas

izplatīšanās, tās izstarošana un absor-

bēšana norisinās diskrēti, noteiktās

porcijās — kvantos (h=6,62517-10-27

ergu sekundē). Sās konstantes atklā-

šana nozīmēja pāreju no makropasau-

les kvalitatīvi jaunā sfērā — kvantu

parādību pasaulē. Līdz ar to P. ir

viens no pamatlicējiem kvantu teori-

jai, kura konstatēja pārtrauktības mo-

mentu enerģētiskos procesos un attie-

cināja atomisma ideju uz visām dabas

parādībām. Daudzi P. darbi veltīti da-

bas zinātņu filozofiskajām problēmām,

piem., enerģijas nezūdamības likuma

filozofiskajai nozīmei, pasaules dabas-

zinātniskās ainas vienotībai, fizikālā

pētījuma metodoloģijai, cēlonības prin-
cipam, dabas zinātņu, filozofijas un

reliģijas savstarpējām attiecībām.

leņemdams daudzos kardinālos zināt-

nes jautājumos materiālistisku pozī-

ciju, P. asi kritizēja pozitīvismu, se-

višķi Maha filozofiju.
Platona akadēmija — ideālistiska

sengr. filozofijas skola, kuru (387. g.

p. m. ē.) nodibināja Platons Atēnu

apkaimē. Nosaukta leģendāra varoņa

Akadēma vārdā. P. a. bija pretstats

antīkajam materiālismam. Dažādos sa-

vas tūkstošgadu ilgās vēstures pos-
mos tā tika pakļauta citu ideālistisku

skolu ietekmei: t. s. Senajā _A.
(Speisips v. c, 4.-3. gs. p. m_. c.),
kurai bija liela nozīme matemātikas

un astronomijas attīstībā, pastiprinā-

jās pitagorisma ietekme. Platona uz-

skati tajā tika sistematizēti uz mistis-

kās skaitļu teorijas pamata; Vi-

dējo A. (Arkesilajs v. c, 3. gs.

p. m. ē.) ietekmēja skepticisms;

Jaunā A. (Karneads v. c, 2.—1. gs.

p. m. ē.) padzijināja Vidējās A. skep-
ticismu un vērsās pret stoiķu mācību

par patiesības kritēriju. Vēlākajos
laika posmos A. eklektiski apvieno
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platonismu, stoicismu, aristotelismu

v. c. skolas. 4.—5. gs. A. galīgi pāriet
neoplatonisma pozīcijās (Atēnu Plū-

tarhs). 529. g. ķeizars Justiniāns lika

A. slēgt. Renesanses laikmetā Flo-

rencē nodibināja t. s. Platona A.

(1459—1621), kas no platonisma pozī-

cijām cīnījās pret sholastizēto Aristo-

teli, tulkoja un komentēja Platona

darbus (Marsīlio Fičīno).
Platons (428/427—347 p. m. ē.) —

sengr. ideālistiskais filozofs, Sokrāta

skolnieks, objektīvā ideālisma nodibi-

nātājs, sarakstījis pāri par 30 filozo-

fisku dialogu («Sofists», «Parmenids»,

«Teetets», «Valsts» v. c). Aizstāvot

ideālistisko pasaules izpratni, P. ak-

tīvi cīnījās pret tā laika materiālistis-

kajām mācībām. P. plaši izmantoja

Sokrāta, pitagoriešu, Parmenida un

Hēraklita mācības. Esamības izskaid-

rošanai P. izveidoja teoriju, ka pastāv
bezķermeniskas lietu formas, kuras

viņš sauca par «veidiem» jeb «idejām»
un identificēja ar esamību. «Idejām»
P. nostādīja pretstatā ar matēriju un

telpu identificētu neesamību. «Ideju»
un «matērijas» radītā jutekliskā pa-
saule stāv vidū starp tām. «Idejas» ir

mūžīgas, «aiz debesīm mītošas», tās

nerodas, neiznīkst, ir absolūtas, nav

atkarīgas no telpas un laika. Juteklis-

kās lietas ir pārejošas, relatīvas, atka-

rīgas no telpas un laika. P. kosmolo-

ģijas viduspunkts ir mācība par «pa-
saules dvēseli», viņa psiholoģijas
pamatā ir mācība, ka dvēsele ir ieslo-

dzīta mūsu ķermeņa cietumā un ka tā

iemiesojas jaunā veidā. P. atšķīra iz-

ziņas veidus atkarībā no izzināmo

priekšmetu atšķirībām. Droši izzināt

iespējams tikai patiesi esošus «vei-

dus». Šādas izzināšanas avots ir cil-

vēka nemirstīgās dvēseles atmiņas

par ideju pasauli, kuru tā vērojusi
pirms iemiesošanās mirstīgajā ķer-
menī. Jutekliskas lietas un parādības
izzināt nav iespējams, par tām var

būt tikai ticams «uzskats». Vidū starp
«idejām» un jutekliskajām lietām P.

novietoja matemātiskos objektus, ku-

rus iespējams izzināt ar prātu. Izzinā-

šanas metode ir «dialektika», ar kuru

P. saprata divkāršu ceļu: virzīšanos

augšup pa jēdzienu vispārināšanas
kāpnēm, sasniedzot pašas augstākās

ģintis, un atpakaļceju — nokāpšanu

lejup no pašiem vispārīgākajiem jē-
dzieniem līdz arvien mazāk vispārī-
giem jēdzieniem. Lejup kāpšanas pro-
cess attiecas tikai uz «veidiem» («ide-
jām»), bet ne uz atsevišķajām jutek-
liskajām lietām. Pēc politiskajiem
uzskatiem P. bija Atēnu aristokrātijas
pārstāvis. Mācībā par sab-bu viņš iz-

tēloja ideālu aristokrātisku valsti, ku-

ras priekšnoteikums ir vergu darbs

(«Likumi»); valsti pārvalda «filozofi»;
to apsargā «sargi» jeb «karavīri»; ze-

māk par šīm abām brīvo pilsoņu ka-

tegorijām stāv «amatnieki». Pēc Mar-

ksa vārdiem, P. utopija bija Ēģiptes
kastu iekārtas atēniska idealizācija.
Markss arī atzīmēja, ka P. bija ģe-
niāli izpratis darba dalīšanas lomu

grieķu «polisas» («pilsētas-valsts»)
tapšanā. P. mācībai bija svarīga no-

zīme ideālistiskās filozofijas tālākajā
evolūcijā. Arī mūsu dienās to izmanto

materiālistiskā pasaules uzskata pre-
tinieki.

Plotīns (205—270) — sengr. ideā-

listiskais filozofs, dzimis Ēģiptē, dzī-

voja Romā. P. dibinājis neoplatonisma
skolu, kura pastiprināja Platona mā-

cības mistisko saturu. Pasaules pro-

cess, māca P., sākas ar neizprotamo
un neizsakāmo dievišķīgo, pirmvienīgo
pirmsākumu, kas izpiūst uz āru vis-

pirms kā pasaules prāts, tad kā pa-
saules dvēsele, pēc tam kā atsevišķās
dvēseles, kā atsevišķie ķermeņi, bei-

dzot ar matēriju, ar kuru P. saprot
neesamību. Cilvēka dzīves mērķis, pēc
P. uzskata, ir virzīšanās augšup, pre-
tim pirmvienīgajam. Tas panākams,

apslāpējot un savaldot miesas dziņas,
kā arī attīstot gara spēkus, arī izziņas
spējas. Augstākajā ekstātiskajā aug-

šupvirzīšanās pakāpē dvēsele savieno-

jas ar dievu. P. mācībā izpaužas mis-

tiska dialektika: viņš saskata pretsta-
tus un to vienību, kas pasaulē nosaka

harmoniju un skaistumu, ļaunumu un

neglītumu.
Plurālisms (lat. pluralis — daudz-
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skaitja-) — koncepcija, kura ir pretēja
monismam un pēc kuras viss esošais

sastāv no daudzām viennozīmīgām
izolētām būtībām, kas nav reducēja-
mas uz vienu principu. P. viedoklis

bija Leibnica monadoloģijas pamatā.

Imperiālisma laikmetā P. kļuvis par
buržuāziskās filozofijas un socioloģi-
jas valdošo metodoloģiju. Tieksmē uz

P. izpaužas mūsdienu ideālistu (prag-
matistu, neopozitīvistu, eksistenciālistu

v. c.) cenšanās pacelties pāri materiā-

listiskajam un ideālistiskajam monis-

mam. Tomēr gala iznākumā pēc savas

objektīvās jēgas P. ir pretējs tikai

dialektiski materiālistiskajam monis-

mam. Socioloģijā P. dod pamatu
sab-bas vienotas noteicošas bāzes no-

liegšanai, uzskatam īpar vēsturi kā ne-

jaušu notikumu plūsmu, tātad pamu-

dina atteikties no sab-bas objektīvo
attīstības likumu analīzes.

Pļehanovs Georgijs (1856—1918) —

kr. revolucionārs un domātājs, s.-d.

kustības nodibinātājs Krievijā, ievēro-

jams marksisma teorētiķis un publi-
cists. P. pasaules uzskatā un politis-

kajā darbībā vērojama komplicēta
evolūcija. Sākumā P. bija narodņiku

organizācijas «Zeme un brīvība» līderis,
(vēlāk organizācija — «Zemes vispā-
rējā pārdalīšana»), pēc tam emigrā-
cijā (no 1880), pētīdams Marksa un

Engelsa darbus un nodibinādams sa-

karus ar R.-Eiropas s.-d. kustību, viņš

aizgāja no narodņicisma un kļuva par

pārliecinātu marksisma piekritēju, de-

dzīgu tā ideju propagandētāju Krie-
vijā. Šveicē viņš nodibināja «Darba

atbrīvošanas» grupu (1883), kam bija
liela nozīme marksisma izplatīšanā un

tā uzvarā Krievijas atbrīvošanās kus-

tībā. Ari P. pats devis lielu ieguldī-
jumu marksisma teorijas attīstībā, cī-

noties pret narodņicisma, «legālā mar-

ksisma» un revizionisma ideoloģiju un

buržuāzisko filozofiju. Taču pēc
1903. g. P. izturējās kā samierinātājs
pret oportūnistiem un vēlāk kļuva par

meņševiku. Pirmā pasaules kara laikā

P. atradās sociālšovinistu nometnē.

Pret Lielo Oktobra sociālistisko revo-

lūciju viņš izturējās negatīvi, tomēr

pats līdz mūža beigām palika uzticīgs
marksismam un strādnieku šķiras
cīņai. Tāpēc Ļeņins, atzīmēdams, ka

P. meņševistiskā taktika ir vulgaritā-

tes un zemiskuma kalngals, uzsvēra,
ka filozofijā viņš aizstāv taisnu lietu.

P. filozofiski socioloģiskos darbus vai-

rākkārt augstu novērtējuši Engelss un

Ļeņins. Savos darbos «Kā attīstījies
monistiskais uzskats par vēsturi»

(1895), «Apcerējumi par materiālisma

vēsturi» (1896), «Jautājumā par per-
sonības lomu vēsturē» (1898) un dau-

dzos citos viņš lieliski iztirzājis mar-

ksisma teoriju. P. marksismu vērtēja
kā jaunu posmu filozofijā, parādīja
tā kvalitatīvo atšķirību no visām

iepriekšējām filozofiskajām un socio-

loģiskajām mācībām. P. attīstīja vēs-

tures materiālistisko izpratni, parādot
sabiedriskās esamības un sabiedriskās

apziņas sarežģītās attiecības. Viņš uz-

svēra sabiedriskās psiholoģijas lomu

tajā ideju cīņā, kurā izpaužas zinā-

mas sab-bas pretējo šķiru cīņa. P. bija
viens no marksistiskās estētikas un

mākslas kritikas dibinātājiem. Viņš
attīstīja marksisma mācību par māk-

slas izcelšanos, par mākslu kā īpašu
sab-bas dzīves atspoguļošanas formu,

par reālismu kā par visplašāko un

auglīgāko īstenības mākslinieciskās

apgūšanas veidu. P. lika pamatus kr.

sabiedriskās domas marksistiskajai
vēsturei, kaut arī viņa vērtējumos par
kr. filozofiju ir nepareizas tēzes. Viņš

parādīja kr. revolucionāro demokrātu

vēsturisko nozīmi, uzskatot viņus par
marksisma priekštečiem Krievijā. P-am

ir daži vērtīgi secinājumi par reliģijas
rašanos un attīstību, par reliģijas no-

zīmi sab-bas dzīvē, par tās vietu citu

sabiedriskās apziņas formu vidū, par
marksistiskas partijas attieksmi pret
reliģiju. Filozofiskos jautājumos P.

bija dažas kļūdas: viņš pārāk zemu

vērtēja subjektīvo faktoru vēstures at-

tīstībā, piekāpās hieroglifu teorijas un

«ģeogrāfiskā materiālisma» priekšā,

pieļāva neprecīzus formulējumus par
«marksisma saistīšanu ar spinozismu»
utt. Taču P. visu mūžu cīnījās par
dialektisko un vēsturisko materiālismu,
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un viņa filozofisko uzskatu sistēmas

kopumā atsevišķās k]ūdas izskatās kā

svešķermenis. P. filozofiskie darbi

sava bagātā un pārliecinošā satura,

populārā un saistošā izklāsta dēļ arī

tagad ir vērtīgs marksistiskās filozo-

fijas studēšanas līdzeklis.

Polaritāte — jēdziens, kas raksturo

pretrunas veidu: polāru pretstatu, kaut

kādas vienības galējo pušu attiecību.

P. puses ir viena otrai pretējas, bet

reizē ar to ir vajadzīgas viena otrai.

Tā, piem., kapitāls un algotais darbs

izveido kapitālistiskās sab-bas polāro

pretstatu.
Polisiloģisms — salikts siloģisms

(Siloģistika), kas sastāv no siloģismu
virknes (ķēdes), kurā iepriekšējo silo-

ģismu gala slēdzieni (prosiloģismi)
ietilpst sekojošo siloģismu (episilo-

ģismu) -premisu sastāvā. Formālajā
loģikā tiek formulēti daži vispārīgi

nosacījumi, kas raksturo dažādu P.

veidu pareizību.
Politeisms un monoteisms (gr.

poly — daudz, monos — viens,
theos — dievs) — daudzdievība un

viendievība; viena dieva vai vairāku

dievu pielūgšana. P. rodas no totē-

misma, fetišisma, animisma pirmatnē-

jās kopienas sabrukšanas stadijā. Ti-

cību daudziem fetišiem un gariem
aizstāj ticība dieviem, kas iegūst kon-

krētu veidu, vārdu un kultu. Dievu

hierarhijā atspoguļojās darba sabied-

riskā dalīšana, kundzības un pakļautī-
bas attiecības, kādas pastāvēja uz ze-

mes. Tālāk nostiprinoties verdzības

iekārtai un izveidojoties monarhijām,
sākumā radās viena dieva kults, taču

tika atzīta arī citu dievu eksistence.

Tad no dievu panteona izdalīja vienu—

visvarenu dievu: zemes valdnieka ko-

piju; nodibinājās M. Taču tīrā veidā

M. nepastāv. Pat tādās monoteistiskās

reliģijās kā islams un jūdaisms manā-

mas P. pēdas, nerunājot jau nemaz

par kristietību ar tās trīsvienību, diev-

māti un daudzajiem svētajiem.
Politika (gr. politiķē — valsts pār-

valdīšanās māksla) — piedalīšanās
valsts lietās, valsts darbības formu,
uzdevumu un satura noteikšana (sk.

Ļeņina Rakstu un materiālu krājumu
XXI, 14. lpp.). P-ā ietilpst valsts

iekārtas, valsts pārvaldes, šķiru vadī-

bas jautājumi, partiju cīņas jautājumi
utt. Tajā izpaužas šķiru būtiskās in-

tereses un šķiru savstarpējās attiecī-

bas. P. izsaka arī attiecības starp nā-

cijām un starp valstīm (ārpolitikā).
Attiecības starp šķirām un tātad arī

viņu P. izriet no viņu ekonomiskā stā-

vokļa. Politiskās idejas un tām atbil-

stošie institūti ir ekonomiskās bāzes

virsbūve. Tas tomēr nenozīmē, ka P.

būtu ekonomikas pasīvas sekas (Eko-
nomika un politika). Lai P. varētu būt

pārveidojošs spēks, tai pareizi jāatspo-
guļo sab-bas materiālās dzīves attīs-

tības vajadzības. Reakcionārās buržuā-

zijas P. kavē sab-bas augšupejošo
attīstību, jo tā ir pretēja sab-bas objek-
tīvajām vajadzībām. Turpretim Komu-
nistiskās partijas P. ir stipra tāpēc,
ka to nosaka, ņemot vērā šīs vaja-
dzības. Tā ir zinātniski pamatota P.,
kas balstās uz sab-bas attīstības liku-

miem un izmanto tos sab-bas intere-

sēs. Komunistiskās partijas P. atbilst

tautas būtiskajām interesēm, un tāpēc
visplašākās darbaļaužu masas to pa-
stāvīgi atbalsta. Komunisma celtniecī-

bas sekmīgu vadību panāk tādējādi,
ka pareizu P. organiski savieno ar at-

bilstošu organizatorisku un ideolo-

ģisku darbu. Komunistiskās partijas
P. vadībā un tās noteicošā ietekmē

attīstās kultūra un visas ideoloģijas
nozares. Partija nosoda jebkādas apo-

litiskuma un bezidejiskuma izpausmes,

prasa veikt nesamierināmu un uzbrū-

košu cīņu pret buržuāzisko un revizio-

nistisko ideoloģiju. Partijas iekšējā P.,
kuras nolūks ir uzcelt komunismu, no-

saka arī tās ārējo P., kuras mērķis ir

nodrošināt mierīgus apstākļus komu-

nisma uzcelšanai PSRS, maksimāli no-

stiprināt pasaules sociālistisko sadrau-

dzību, atbalstīt tautu atbrīvošanās

cīņu, noteikti darboties pret imperiā-
listisko kara un agresijas politiku.

Pomponaci Pjetro (1462—1524) —

it. filozofs renesanses laikmetā. Mate-

riālistiskā un antisholastiskā garā at-

tīstīja tālāk Aristoteļa uzskatus. Savā
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galv. darbā — «Par dvēseles nemir-

stību» (1516) P., uzsvērdams sensuā-

lisma elementus Aristoteļa filozofijā,

apgalvoja, ka dvēsele, būdama ķer-
meņa forma, tomēr ir mirstīga. Tas

izraisīja baznīcas vīru sašutumu, un

P. grāmata tika sadedzināta. Norai-

dīdams vienu no reliģijas pamatdog-
mām — cilvēka dvēseles nemirstību,

P., būdams viens no humānisma teo-

rētiķiem, uzsvēra, ka tikai atteikšanās

no ticības šai dogmai atbilst cilvēka

patiesajai dabai, jo viņa darbošanās

mērķis meklējams nevis viņpasaulē,
bet šaipasaulē, zemes dzīvē. Atzīdams

arī divējādās patiesības koncepciju, P.

tiecās pēc filozofijas un politikas pil-
nīgas nošķiršanas no reliģijas.

Popers Kārlis (dz. 1902) — filozofs,

loģiķis un sociologs. Dzimis Vīne,

pašlaik dzīvo un darbojas Anglijā.
Savu uzskatu ziņā P. pieslejas neo-

pozitlvismam, kaut gan atšķirībā no

«klasiskā» neopozitīvisma (Ķarnaps
v. c.) viņš par filozofijas uzdevumu

neuzskata vienu pašu loģiski lingvis-
tisko analīzi. Pretstatā verificējamības
principam P. izvirzīja tā saucamo

«falsificējamības principu», saskaņā ar

kuru kādas teorijas zinātniskuma kri-

tērijs ir nevis iespēja atrast piemērus,
kas šo teoriju apstiprina, bet gan
tadu situāciju pastāvēšanas iespēja-
mība, kas šo teoriju atspēko. Jo lie-

lāka ir kādas teorijas atspēkošanas

iespēja, jo vērtīgāka šī teorija no šāda

principa viedokļa ir zinātnei. Sociolo-

ģijā P. ir nikns marksisma pretinieks:

viņš noliedz objektīvu vēsturisku ne-

pieciešamību un uz tās dibinātas zi-
nātniskas sociālas paredzēšanas
iespēju. Sekojot Rlkertam un Vtndel-

bandam, viņš vēstures uzdevumus re-

ducē uz atsevišķu notikumu izpēti.
Galv. darbi: «Pētīšanas loģika»
(1935); «Atklātā sabiedrība un tās

ienaidnieki» (1945); «Vēsturiskuma

nabadzība» (1944—45).
Popovskis Nikolajs (1730—60) —

kr. apgaismotājs, filozofs un dzej-
nieks, cēlies no raznočiniešiem, Lomo-
nosova skolnieks. Daiļrunības un filo-

zofijas prof. Maskavas univ. (no

1755). Avīzes «Moskovskije vedo-

mosti» dibinātājs (1756). Saglabāju-
šies šādi P. darbi: «Runa, kas teikta,
ievadot filozofijas lekcijas Maskavas

universitātes ģimnāzijā» (1755), «Vēs-

tule par zinātņu derīgumu un jaunat-

nes audzināšanu to garā» (1756) v. c.

Filozofijā P. bija deists: visumā viņa

uzskati tomēr vērtējami kā materiā-

listiski. P. pārtulkojis krievu valoda

Loka darbu «Par bērnu audzināšanu»,
Aleksandra Popa «Apcerējumu par cil-

vēku», kā arī vairākus Fforācija, Tita

Līvija v. c. darbus. P. nopelns ir tas,

ka viņš univ. lekcijas par filozofiju

pirmais sāka lasīt kr. valodā, uzska-

tīdams, ka filozofija ir «visu zinātņu

un mākslu māte», ka tai jābūt neat-

karīgai no teoloģijas un tās uzdevums

ir apmierināt cilvēka prāta tiekšanos

izzināt Visuma pašauju dabu un uz-

būvi. Viņš pastāvēja uz to, ka filozo-

fija univ-tēs jāmāca un grāmatās jā-

izklāsta nevis latīņu valodā, bet kat-

ras tautas dzimtajā valodā. P. cīnījās

par izglītību un zinātņu attīstību, par

saprātīgu likumdošanu un krietnu val-

dīšanu, par pilsoņu tiesību pilnveido-
šanu.

Poreckis Platons (1846—1907)
kr. loģiķis, 1887.-88. g. Kazaņas uni-

versitātē pirmo reizi Krievijā lasīja

lekcijas matemātiskajā loģikā. P. iz-

veidoja loģikas algebru. Sai teorijai

viņš atrada oriģinālas un vienkāršas

metodes, kā risināt uzdevumu —
at-

rast tādu secinājumu kopu, kuri izriet

no dotās premisu sistēmas un to hipo-

tēžu kopas, no kurām izvedami dotie

secinājumi («Par loģikas vienlīdzību

risināšanas paņēmieniem un par ma-

temātiskās loģikas apgriezto paņē-

mienu», 1884). P. filozofiskas pozīcijas

var raksturot kā dabaszinātnisku ma-

teriālismu.

Port-Rojala — sieviešu klosteris Pa-

rīzes tuvumā, 17. gs. bija jansentsma
centrs. P.-R. bija ievērojams izglītības
centrs Francijā. Tur dzīvoja un strā-

dāja Paskāls. P.-R. skolas vajadzībām

bija sarakstītas dažādas mācību grā-

matas, arī plaši pazīstamā kartēziešu

racionālisma garā ieturētā loģikas
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mācību grāmata (autori — Arno un

Nikols); tajā, starp citu, sīki klasificēti

spriedumi, kā arī aplūkots jautājums
par atšķirību starp sintētisko un ana-

lītisko metodi. 1712. g. pēc Ludviķa
XIV pavēles, viņam nostājoties jezuītu
pusē cīņā pret jansenistiem, klosteri

nodedzināja.
Postulāts (lat. postulatum — prasī-

tais) — kādas zinātniskas teorijas
princips vai atzinums, kas tajā tiek

pieņemts par sākotnēju un nav pierā-
dāms šās teorijas ietvaros. Mūsd. lo-

ģikā un zinātnes metodoloģijā jēdzie-
nu «P.» parasti lieto kā biežāk lietotā

jēdziena «aksioma» sinonīmu. Dažkārt

tiek saglabāta atšķirība šo jēdzienu

nozīmē, kas sastopama antīkajā filo-

zofijā: ar aksiomām saprot kādas teo-

rijas loģiskos pamatprincipus, bet ar

P. — šās teorijas speciālos zinātnis-

kos pamatprincipus. Atsevišķos gadī-
jumos ar terminu P. apzīmē noteiktas

teorijas izvešanas aksiomas un liku-

mus.

Pozitīvisms (lat. positivus — nolikts,

dots) — mūsd. buržuāziskās filozofi-

jas virziens, kas par patiesu, īstu zi-

nāšanu vienīgo avotu pasludina kon-

krētās (empīriskās) zinātnes un no-

liedz filozofiskas pētīšanas vērtīgumu.
P. bija īpatnēja reakcija uz spekula-
tīvās filozofijas (piem., vācu klasiskā

ideālisma) nespēju atrisināt tās filo-

zofiskās problēmas, kuras izvirzīja zi-

nātnes attīstība. Noslīdēdams otrā ga-

lējībā, P. pilnīgi noliedza teorētisko

spekulāciju, abstraktus spriedumus kā

zināšanu iegūšanas līdzekli. Agrākās
filozofijas problēmas, jēdzienus un at-

zinumus (par esamību, būtībām, cēlo-

ņiem v. tml.), kuri ir tik Joti abstrakti,
ka empīriskā ceļā nav ne atrisināmi,

ne pārbaudāmi, P. pasludināja par

maldīgiem un bezjēdzīgiem. Pats P.

gribēja tikt uzskatīts par principiāli
jaunu, «nemetafizisku» («pozitīvu»)
filozofiju, kas uzbūvēta līdzīgi empī-
riskajām zinātnēm un ir to metodolo-

ģija. Viens no šās metodoloģijas
pamatprincipiem bija fenomenālisms:
zinātniskās teorijas un likumi tika iz-

tulkoti tikai kā empīrisku faktu vispā-

rinājumi, un saskaņā ar to par zināt-

nes uzdevumu tika pasludināta tīra

faktu aprakstīšana un nevis to iz-
skaidrošana. Taču pats P. neizbēga
agrākās filozofijas liktenim, jo izrādī-

jās, ka P. paša pamattēzes (abstraktu

spriedumu noliegšanu, fenomenālismu
v. c.) nav iespējams empīriski pār-
baudīt un tāpēc tās ir «metafiziskas».

P. nodibinātājs bija Konts, kurš arī

pirmais sāka lietot terminu «P.». Vēs-
turiski mēdz atšķirt trīs posmus P.

attīstībā. Pirmo pārstāv Konts,
E. Litrē, P. Lafits (Francija), Mills,
Spensers (Anglija). Līdzās gnozeolo-
ģijas problēmām (izziņas attīstības

triju stadiju likums — Konts) un lo-

ģikas problēmām (Mills) galv. vieta
tika ierādīta socioloģijai (sab-bas pār-
veidošana uz zinātnes bāzes — Konts,
organiskā sabiedrības teorija — Spen-
sers). Otrais P. posms — empiriokri-
ticisms — radās 19. gs. 70.—90. ga-
dos un ir saistīts ar Mahu un Avenā-

rlusu, kas atteicās pat formāli atzīt

objektīvi reālus priekšmetus, kuru pa-
stāvēšanu vēl bija atzinuši pirmā P.

pārstāvji. Mahisms izziņas problēmas
interpretēja no subjektīvismā pārejoša
galēja psiholoģisma viedokļa. Jaunākā

P. jeb neopozltlvlsma rašanās un vei-

došanās saistīta ar Vīnes pulciņa
(Neirāts, Ķarnaps, Sliks, Franks v. c.)
un Berlīnes Empīriskās filozofijas
biedrības (Reihenbahs, F. Krauzs v. c.)
darbību. Sajās grupās apvienojās
daudzi virzieni: loģiskais atomisms,

loģiskais pozitīvisms, vispārīgā seman-

tika (šiem virzieniem tuvu stāv ope-
racionāltsms un pragmatisms). Tre-

šajā P-a posmā galv. vietu ieņem
valodas filozofiskās problēmas, sim-

boliskās loģikas, zinātniskā pētījuma
struktūras v. c. problēmas. Noraidī-

juši psiholoģismu, šā P. virziena pār-
stāvji pievērsās «zinātnes loģikas» tu-

vināšanai matemātikai, gnozeoloģisko
problēmu formalizācijai.

Pragmatika — semiotikas nozare.

Pragmatisms (gr. pragma — darbs,

darbība) — mūsd. buržuāziskajā filo-

zofijā plaši izplatīts subjektīvā ideā-

lisma virziens. P. filozofijas kodols
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ir t. s. «pragmatisma princips», kas

patiesības nozīmi nosaka pēc tās

praktiskā derīguma (Pirss). Džeimsa

darbos P. formulēts kā metode filozo-

fisku strīdu izšķiršanai, salīdzinot no

vienas vai otras teorijas izrietošas

«praktiskās sekas», un ari kā patie-

sības teorija: patiesība ir tas, «kas

labāk «darbojas» mūsu labā, kas vis-

labāk iederas katrā dzīves daļā un

ir savienojams ar visu mūsu piere-

dzes kopumu». «Prakses» un patiesī-
bas subjektīvistiskās izpratnes rezul-

tātā P. definē jēdzienu (ideju) kā

rīcības «instrumentu» (Djūijs) un iz-

ziņu — kā subjektīvu «patiesību» ko-

pumu (Ferd. Sillera «humānisms»).
Ar praktisko derīgumu P. tomēr sa-

prot nevis objektīvās patiesības aplie-
cinājumu ar prakses kritēriju, bet gan
to, kas apmierina indivīda subjektīvās
intereses. Šāds izskaidrojums galu

galā atspoguļo amer. buržuāzijas
šauro prakticismu. īstenību P. iz-

skaidro no empiriokriticismam radnie-

cīgā «radikālā empīrisma» viedokļa.
Objektīvo realitāti P. identificē ar

«pieredzi», izziņas subjektu no izziņas

objekta nošķirot tikai pieredzes ietva-

ros. Pamatojoties uz «radikālo_ empī-
rismu» un patiesību izprotot kā prak-
tiski derīgo, P. «no visa tā atvasina

dievu aiz praktiskiem nolūkiem, vie-

nīgi prakses labā» (Ļeņins, 14. sēj.,
320. lpp.). Loģikā P. virzās pretim
iracionālismam: atklātā veidā Džeimsa

darbos, maskētā veidā, aicinot izvei-

dot «zinātniskās pētīšanas loģiku»,
Djūija filozofijā. Loģikas likumus un

formas P. uzlūko par derīgām fikci-

jām. Ētikā P. ir meliorisma piekritējs.
Socioloģijā P. variējas no «izcilu per-
sonību» kulta (Džeimss) un buržuā-

ziskās demokrātijas apoloģijas
(Djūijs) līdz tiešai rasisma un fa-

šisma aizstāvēšanai (Šillers). Mūsu

dienās P. parādās kā «eksperimentā-
lais naturālisms», kas apvieno sub-

jektīvo ideālismu ar antimarksismu un

antikomunismu (Sidnejs Huks), vai

arī «neopragmatisma» veidā, kas P.

apvieno ar neopozitivismu un seman-

tisko ideālismu (C. Morisa «semio-

tika», Bridžmena operacionālisms, for-

mālās loģikas pragmatiska interpre-

tācija K. Ljuisa, Ķarnapa un V. Kvai-

na darbos). P. ilgi dominēja ASV

garīgajā dzīvē un tikai pēdējā laikā

atkāpjas neopozitīvisma un reliģiski
filozofisku koncepciju priekšā.

Prakse
— sk. Teorija un prakse.

Praksioloģija (gr. praktiķos — dar-

bīgs) — socioloģisko pētījumu sfēra,
kas pētī metodiku dažādu darbību vai

darbību kopuma aplūkošanai no to

efektivitātes konstatēšanas viedok]a.

Dibinājis Polijas ZA prezidents Ta-

deušs Kotarbinskis, un tā ir viena no

mūsd. socioloģisko pētījumu metodēm.

Sās metodes būtība ir praktiski (un
vēsturiski) pētīt un raksturot dažādas

darba iemaņas un paņēmienus, atrast

to elementus un uz šāda pamata sa-

stādīt dažādas praktiska rakstura re-

komendācijas. P. nodarbojas ar mi-

nēto kategoriju vēsturi, kā arī kon-

krēti pētī atsevišķu kolektīvu darbu,
analizē darba organizācijas formas,
tā specializāciju, subjektīvos (daudz
retāk arī objektīvos) darba organizā-
cijas pārmaiņas faktorus un darba

efektivitātes pakāpi. P. pētī indi-

vīdu, kā arī indivīda un kolektīva

savstarpējo iedarbību ražošanas pro-
cesā.

«Prātnieki» — slepenā filozofu pul-
ciņa «Prātniecības biedrība» dalīb-

nieki; šis pulciņš pastāvēja Maskavā

1823.—25. g. Pulciņš nodarbojās ar

filozofijas, estētikas un literatūras jau-
tājumiem. Būdams savu dalībnieku po-
litisko uzskatu ziņā nevienveidigs,

pulciņš filozofijā orientējās uz vācu

ideālismu, galvenokārt Sellinga ideā-

lismu, kritizēja fr. materiālismu un

klasicisma estētiku. Kr. filozofijā pul-
ciņam bija nozīme tāpēc, ka tas risi-

nāja un propagandēja ideālistiskās
dialektikas idejas natūrfilozofijā, gno-

zeoloģijā, estētikā un sabiedrības teo-

rijā. «P.» izdeva almanahu «Mnemo-

zina» (iznāca 4 grāmatas, M., 1824—

25), kurā tika publicēti ne vien filo-

zofiski raksti, bet arī daiļdarbi. Alma-

nahā piedalījās Puškins un Griboje-
dovs. Konservatīvus uzskatus pulciņā
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aizstāvēja tā priekšsēdētājs — V. Odo-

jevskis, kas galvenokārt rakstīja par

filozofijas un estētikas jautājumiem.
Pēc viņa iniciatīvas pulciņu sakarā ar

dekabristu sacelšanos likvidēja un tā

dokumentus sadedzināja. Radikālos

uzskatus pārstāvēja dekabrists V. Ki-
helbekers, kas «Mnemozinā» pārzināja
literatūras nodalu, kā arī dzejnieks,

filozofs un estētiķis D. Veņevitinovs,
kas simpatizēja dekabristiem, un

A. Košeļevs. Pulciņa dalībnieki bija
arī brāļi P. Kjrejevskis un I. Kjrejev-

skis, A. Homjakovs, S. Sevirjovs v.c.

Pēc tam kad pulciņa radikālie dalīb-

nieki bija spiesti darbību tajā pār-
traukt (Kihelbekeru kā dekabristu iz-

sūtīja trimdā, Veņevitinovs aizbrauca

uz Pēterburgu un drīz vien nomira),

reakcijas apstākļos, kas iestājās pēc
dekabristu sacelšanās apspiešanas, tas

pārvērtās par konservatīvu grupu

(žurnāls «Moskovskij Vestņik»).
Preču fetišisms — sk. Fetišisms.

Predestinācijas teorija — mācība,

ka pasaulē visu, arī cilvēka psihes
parādības, nosaka vai nu dieva griba
(Augustīns, Luters, Kalvins, lepriekš
noteiktā harmonija), vai arī katego-
riska mehāniska nepieciešamība (Fa-
tālisms). Konsekventa turēšanās pie
P. t. noved pie attīstības noliegšanas

un atzinuma, ka jebkura darbošanās

ir bezjēdzīga. Mūsd. zinātne noraida

P. t. un apstiprina dialektiskā mate-

riālisma mācību par matērijas paš-
kustlbu.

Predikabilijas (lat. praedicabilia) —

predikātu .klases Aristoteļa loģikā.
Aristotelis min četras P.: suga, ģints,
pastāvīga pazīme, nejauša pazīme.
Aristoteļa komentētājs Porfirijs šo uz-

skaitījumu papildina ar sugas atšķi-
rību. P. tiek pretstatītas īpašvārdiem
(individuāliem nosaukumiem), jo tie

atšķirībā no P. nevar būt predikāti.
Mācību par P. Aristotelis saista ar

mācību par «stāstījuma» veidiem —

kategorijām (praedicamenta).
Predikāta kvantifikācija (lat. quan-

tum — cik) — sprieduma predikāta

apjoma noteikšana. Tradicionālajā
formālajā loģikā spriedumus iedala

atkarībā no subjekta apjoma; izšķir
divu veidu spriedumus: vispārējos
(piem., «Visi kvadrāti ir četrstūri»)
un daļējos (piem., «Daži studenti ir

sportisti»). Angļu loģiķis un filozofs

Hamiltons (1788—1856) ierosināja
ņemt vērā arī predikāta apjomu. Tādā

kārtā līdz ar divu veidu apgalvo-
juma spriedumiem, kuros predikāts

nav ņemts pilnā apjomā un kurus

Hamiltons sauc par vispārēji daļē-
jiem un daļēji daļējiem, tiek izvirzīti

vēl divi veidi: vispārēji vispārējie
(piem., «Visi vienādsānu trijstūri ir

vienādleņķu trijstūri») un daļēji vis-

pārējie (piem., «Daži koki ir ozoli»),
kuros predikāts ņemts pilnā apjomā.
Tāda P. k. ļāva aplūkot spriedumu kā

vienādojumu. Matemātiskajā loģikā
P. k. operācijai zināmā mērā atbilst

operācija, kurā ar kvantoriem tiek

saistīti mainīgie predikāti.
Predikāts (lat. praedicatum) — tra-

dicionālajā loģikā viens no diviem

sprieduma elementiem, proti, tas, kurā

kaut kas izteikts par izteiciena priekš-
metu (subjektu). Līdz 19. gs. beigām
sprieduma subjektu loģikā parasti

identificēja ar gramatisko teikuma

priekšmetu, bet P. saprata šaurāk

nekā gramatisko izteicēju un identi-

ficēja ar izteicēja (kas izteikts, piem.,
ar īpašības vārdu) nominālo daļu.
Tādējādi izteikuma forma (predikatīvā

sakarība) tika reducēta uz atributīvo

sakarību, t. i., nozīmēja, ka priekš-
metam (subjektam) piemīt noteikta

pazīme. Matemātiskās loģikas attīs-

tība noveda pie šā viedokļa revidē-

šanas. Jauno uzskatu raksturo P. jē-
dziena vispārināšana, par pamatu ņe-

mot īpaša veida funkcijas — loģiskās

(jeb propozicionālās) funkcijas — jē-

dzienu, kuras nozīmes ir izteikumi

(vai to patiesīguma nozīmes — «pa-
tiesums» un «aplamība»). Piem., iztei-

kumam «Sokrāts ir cilvēks» tradicio-

nālajā izpratnē atbilda shēma «S ir

P». Ja S un P aplūko kā mainīgus

apzīmējumus, kuriem ir atšķirīgas no-

zīmju sfēras: S — «individuālo priekš-

metu» sfēra, bet P — «jēdzienu»
sfēra, tad, piem., izvēloties jēdzienu
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«cilvēks», kā mainīgā apzīmējuma P

nozīmi dabūsim izteicienu «S ir cil-

vēks» vai izteicienu «... ir cilvēks»

(kurā punkti aizstāj burtu S), t. i.,

būtībā viena mainīga apzīmējuma

funkciju, kas kjūst par izteikumu

(iegūst nozīmes «patiesums» vai «ap-

lamība»), kad punktu (jeb mainīgā

apzīmējuma S) vietā liek kāda sub-

jekta vārdu (piem., «Sokrāts»), ku-

ram šeit ir parastā funkcijas argu-
menta loma. Analoģiski tam izteiciens

«... vairāk nekā ...» ir divu mainīgo
funkcija, un izteiciens «... atrodas

starp ...
un ...» ir triju mainīgo fun-

kcija v. tml. Matemātiskajā loģikā
funkcijas, kuru nozīmes ir izteikumi

(vai to patiesīguma nozīmes «patie-
sums» un «aplamība»), tā arī sauc

par P. Tādējādi mūsd. uzskats par

sprieduma loģisko struktūru reducē-

jas uz to, ka tradicionālo P. un sub-

jekta jēdzienu vietā attiecīgi liek fun-

kcijas un tās argumentu eksaktus ma-

temātiskus jēdzienus. Atbilstoši tam

P-us definē kopās (priekšmetu sfē-

rās), kuru elementi ir argumenti
vai attiecīgo mainīgo nozīmes. P. jau-
nais traktējums piešķir nepieciešamo

vispārīgumu loģiskajam spriedumam,
kurš apvieno ne tikai siloģistiskos, bet

arī nesiloģistiskos slēdzienus, bet pie-
raksta funkcionālā forma paver pla-
šas iespējas jebkuras zinātniskas teo-

rijas izteikumu Normalizācijai.
Predikātu rēķini ir Izteikumu rē-

ķinu paplašinājums ar to izvedumu

formalizāciju, kuri balstās uz iztei-

kumu iekšējo struktūru. P. r. formu-

las jēdziens tiek paplašināts, ieviešot

viena vai vairāku priekšmetisko ob-

jektu mainīgo predikāta jēdzienu.
Preformisms (lat. praeformo —

iepriekš veidoju) — antidialektiska

attīstības koncepcija, kas dominēja
bioloģijā 18. gs. Saskaņā ar P. jau
dīglī gatavā veidā atrodamas pie-
augušā organisma īpašības un pazī-
mes. Preformisma idejas iedragāja
Darvina evolūcijas mācība, saskaņā ar

kuru dīglis attīstās pakāpenisku pār-
veidību rezultātā, kuras nosaka

iedzimtība un kuras izpaužas tikai

tad, ja pastāv noteikti ārējās vides

apstāk|i.
Premisas (lat. praemissae) — lo-

ģikā — spriedumi, no kuriem ar slē-

dzienu palīdzību secina jaunu sprie-
dumu (gala spriedumu). Atkarībā no

slēdzienu veida premisas var būt vis-

dažādākie spriedumi un to savieno-

jumi. Lai slēdziena gala spriedums
būtu patiess, premisām jābūt patie-
sām un tās loģiski pareizi, t. i., sa-

skaņā ar loģikas likumiem, jāsavieno

slēdzienā.

Pretruna — dialektikas kategorija,
kas izteic katras kustības iekšējo cē-

loni, vitalitātes sakni, attīstības prin-

cipu. Tieši P. atzīšana objektīvās pa-
saules lietās un parādībās atšķir dia-

lektiku no metafizikas. «Dialektika ...

pētī pretrunas pašā priekšmetu bū-

tībā.» (Ļeņins, 38. sēj., 233. lpp.)
Dialektiskās P., ko atspoguļo domā-

šana, jēdzieni, teorijas, jāatšķir no

t. s. «loģiskajām» P., kurās izpaužas
domāšanas sajukums un nekonsek-

vence.

Pretrunas likums — loģikas likums,

pēc kura divi viens otru noliedzoši

(Noliegums) izteikumi nevar reizē būt

patiesi. P. 1. pirmo formulējumu devis

Aristotelis. P. 1. var formulēt arī šādi:

izteikums nevar būt reizē patiess un

aplams. Formālu pretrunu iekļūšana

spriedumā vai zinātniskā teorijā pa-
dara to nepamatotu. P. 1. atspoguļo
domāšanā objektu kvalitatīvo noteik-

tību, to vienkāršo faktu, ka tad, ja
abstrahējas no objekta maiņas, tam

nevar būt reizē īpašības, kas viena

otru izslēdz.

Pretstats — kategorija, kas izteic

vienu no pretrunas pusēm. P., pretēju
pušu, tendenču vienība, izveido pret-

runu, kas ir lietu attīstības dzinēj-
spēks, cēlonis. Jēdzienu «P.» lieto arī,
lai raksturotu pretrunas attīstības,

saasināšanās, brieduma pakāpi. Pre-

tēji atšķirībām, kurās pretruna vēl

nav izvērsta un lielā mērā pastāv vēl

«sevī», P. nozīmē izvērstu pretrunu,
tās attīstības augstāku pakāpi, kad

pretējo pušu un tendenču cīņa nonāk
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savas attīstības un atrisināšanas iz-

šķirošajā stadijā.
Pretstatu vienības uncīņas likums—

vispārīgs likums par īstenību un tās

izzināšanu ar cilvēka domāšanu; iz-

teic materiālistiskās dialektikas būtību,
«kodolu». Katrs objekts ietver sevī

pretstatus. Ar pretstatiem dialektiskais

materiālisms saprot tādus momentus,

«puses» utt., kas (1) ir nešķirami vie-

noti, (2) izslēdz viens otru, turklāt

ne tikai dažādā, bet arī vienā un

tajā pašā ziņā, t. i., (3) iekjaujas
viens otrā. Nav pretstatu bez to vienī-

bas, nav vienības bez pretstatiem.
Pretstatu vienība ir relatīva, pārejoša,
pretstatu cīņa — absolūta. Šis likums

izskaidro katras kustības objektīvo
iekšējo «avotu», nemeklējot nekādus

spēkus ārpusē, un tāpēc dod iespēju

izprast kustību kā paškustību. Tas

parāda daudzveidības konkrēto vie-

nību tieši kā konkrētu, nevis nedzīvu

identitāti. Dialektiskā domāšana ne-

šķej veselo, abstrakti nošķirot galē-
jības vienu no otras, bet, otrādi, ap-

gūst veselo kā organisku, kā sistēmu,
kurā pretstati iekjaujas viens otrā, no-

sakot visu attīstības procesu. Līdz ar

to tiek atveidots priekšmeta konkrē-

tais veselums un attīstība «jēdzienu

loģikā». Tāpēc šis likums ir dialek-

tikas «kodols». Tajā viskoncentrētāk

izpaužas dialektiskās domāšanas pret-
stats metafiziskajai abstraktajai do-

māšanai, kura saprot kustības «avotu»

tikai kā kaut ko atšķirīgu no pašas
kustības un tai ārēju, bet vienību —

kā kaut ko tādu, kas pastāv blakus

daudzveidībai. Metafizika liek nevis

pētīt kustību un daudzveidības kon-

krēto vienību, bet gan aprakstīt kus-

tības ārējos rezultātus un tikai ārēji
saistītās priekšmeta puses. Visa dia-

lektikas vēsture ir cīņa ap šīm pro-
blēmām, mēģinājumi tās atrisināt.

Pretrunu dialektikas ciltstēvs ir Hē-

raklits. Elejieši (Zenons) pārvērta
pretrunu par kaut ko tīri subjektīvu
un reducēja to uz kustības un daudz-

veidības atspēkošanas līdzekli («ne-
gatīvā dialektika» — aporija). Rene-

sanses laikmetā «pretstatu sakrišanas»

ideju attīstīja Kūzas Nikolajs un

Džordāno Bruno. Kants «likvidēja»
antinomijas, tikai duālistiski nošķirot
subjektu un objektu. Mēģinājumi pār-
varēt šo nošķirtību radīja dialektis-

kās pretrunas ideju (Fihte, Sellings,
Hēgelis). Sevišķi lieli nopelni šās ide-

jas izstrādāšanā ir Hēgelim, kas pret-
runas problēmas izpētē veica visu, kas

bija iespējams, paliekot ideālisma po-
zīcijās. Mūsd. buržuāziskajai filozo-

fijai raksturīga, no vienas puses, ten-

dence iracionalizēt pretrunu kā šķie-
tami neatrisināmu («traģiskā dialek-

tika»), no otras puses, mēģinājums
noliegt šo kategoriju, tās vietā liekot

terminoloģisku diferenciāciju (pozitī-
vistiska rakstura koncepcijas). Mar-

ksisms materiālistiski izskaidroja un

izstrādāja pretstatu vienības un cīņas
likumu «kā izziņas likumu (un objek-
tīvās pasaules likumu)» (Ļeņins). Sā

likuma izpratne no tā principa vie-

dokļa, ka dialektika, loģika un izziņas
teorija sakrīt, ir vērsta pret tā redu-

cēšanu uz piemēru summu, uz šā
likuma kā vispārīga esamības un do-

māšanas likuma izpratni. Sā likuma

objektīvais vispārīgums ir pamats tā

metodoloģiskajām funkcijām izziņā.
Lai pierādītu tā vispārīgumu, jāpētī
šīs funkcijas. Sis likums noteic arī

zinātniskās teorijas struktūru, ciktāl

šī teorija atklāj vienotā sašķelšanās
dialektiku. Klasisks šādas struktūras

paraugs ir Marksa «Kapitāls». Pret-

runu atrisināšana virza izpēti uz

priekšu saskaņā ar paša priekšmeta

loģiku un ir racionāls paņēmiens jau-
nu jēdzienu izveidošanai, to sintēzei.

Dialektiskā pretruna izziņā nereducē-

jas uz tēzes un antitēzes sadursmi.

Tās būtība ir tās atrisināšanas pro-
cess. Saprast dialektisko pretrunu no-

zīmē saprast, kā tā attīstās un tiek

atrisināta. Tās atrisināšanai nav nekā

kopīga ar formālās loģikas juceklīgo
pretrunu novēršanu spriedumā. Adek-

vāti formulēt dialektisko pretrunu
teorijā iespējams vienīgi radošā aug-

šupejā no abstraktā uz konkrēto (Ab-
straktais un konkrētais). Tāpēc teori-

jas izvērsts izklāsts nav iespiežams
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vienas «nepretrunīgas sistēmas» ietva-

ros. Attīstības process norisinās, sa-

duroties gan iekšējiem, gan ārējiem
pretstatiem. Dialektika aplūko ārējos

pretstatus nevis kā sākotnēji dažādas

būtības, bet kā vienotā sašķelšanās

rezultātu, gala iznākumā kā tādus,
kas atvasināti no iekšējiem pretsta-
tiem. Marksisma mācībai par sab-bas

attīstību ir pamatā šā likuma izman-

tošana, sab-bas pretrunu pētīšana; tā

pamato tēzi par šķiru cīņu kā šķiru
sab-bas attīstības virzītājspēku un no

tās izdara savus revolucionāros se-

cinājumus. Sociālisms likumsakarīgi
izriet no kapitālisma pretrunu izvērša-

nās un atrisināšanas sociālās revolū-

cijas ceļā. Pretrunas un to atrisinā-

šanas formas ir daudzveidīgas. Arī

sociālisms attīstās pretrunu ceļā, taču

tām ir specifisks raksturs (Antagonis-
tiskās un neantagonistiskās pretru-
nas). Dialektiskās pretrunas katego-

rijai ir svarīga metodoloģiska nozīme

arī mūsd. dabaszinātnēs, kuras aiz-

vien biežāk saduras ar objektu pret-

runīgo dabu. Marksisms-ļeņinisms
pretrunas kategoriju iekļāvis uzskatu

sistēmā, kuras pamatā ir atzinums,
ka cilvēks apgūst pasauli tās veselumā

un viņam nav pamata baidīties no

pretrunām vai kavēt to atrisināšanu.

Priekšmetiskas formas iegūšana

(priekšmetiskošana) un zaudēšana

(atņemšana) — termini, kas izteic

priekšmetiskai darbībai raksturīgas
īpatnības. Ar P. f. iegūšanu saprot
cilvēka darbošanās spēku un spēju

pārvēršanos un pāriešanu no kustības

formas priekšmeta formā, kas notiek

subjekta darbības procesā; ar P. f.

zaudēšanu — objektīvā priekšmeta
pāreju no paša priekšmeta sfēras cil-

vēka darbības sfērā un formā, priekš-
metos iemiesotu kultūras formu pār-

eju subjekta darbošanās spējās. Sie

jēdzieni izmantoti Hēgeļa filozofijā,
ciktāl viņš «izprot darba būtību»

(Markss). Taču Hēgelis ideālistiski at-

vasināja cilvēka darbu no abstrakti

garīgā darba, no domāšanas un anti-

historiski identificēja P. f. iegūšanu
ar atsvešināšanu. Principiāli citā no-

zīmē šie jēdzieni darba raksturošanai

lietoti Marksa agrīnajos darbos. Ap-

lūkojot P. f. ie. v. z. to vienībā, viņš
parāda darba nozīmi cilvēka dzīvē,

parāda, ka ar savu darbu cilvēks ak-

tīvi pārveido — pielāgo cilvēka vaja-
dzībām — objektīvo pasauli, radīdams

savu īpašu «cilvēcisku īstenību», kul-

tūras pasauli (P. f. piešķiršanas re-

zultātā, kurā izpaužas darba aktīvā

puse). Tai pašā laikā cilvēks ir atka-

rīgs no objektīvās pasaules, arī no

cilvēces iepriekšējās darbības rezultā-

tiem, kurus viņš apgūst un ietver savā

darbībā, saskaņojot to ar objektīviem
likumiem (P. f. zaudēšanas procesā,
kurā izpaužas cilvēka sakars ar viņa
darbības objektu). Tāda pieeja dod

Marksam iespēju zinātniski raksturot

darba procesu, paver ceļu subjekta un

objekta savstarpējās attiecības dialek-

tiski materiālistiskai izpratnei, izziņas

teorijas problēmu atrisināšanai no

prakses pozīcijām. Attīstītā marksismā

viens no P. f. ie. v. z. aspektiem —

darba procesa raksturojums no tā vie-

dokļa, kāda ir mijiedarbība starp cil-

vēka rīcību un tās priekšmetu (ob-

jektu) un produktu, — tiek saglabāts,
un tas atspoguļojas terminoloģijā
(piem., «Kapitālā»).

Priekšmetiskums — jēdziens, kas

nozīmē, ka kaut kāda parādība, dar-

bība, stāvoklis utt. ir saistīts ar

priekšmetiem vai pats ir priekšmets

(kļūst par priekšmetu), tiekot iesais-

tīts subjekta darbībā. Cilvēku prak-

tiskajai un teorētiskajai darbībai ir

priekšmetisks raksturs, jo šā procesa
gaitā cilvēkiem ir darīšana ar priekš-

metiem un viņi rada priekšmetus,
kuri paši ir «dzīvā darba moments,
dzīvā darba attiecība pret sevi pašu

priekšmetiskā materiālā» (Markss,

Engelss. 46. sēj., 1. d., 324. lpp.).
Priekšmetisks raksturs ir ari zināša-

nām, ciktāl to objektīvais saturs ir

cilvēka darbības apgūtās materiālās

pasaules atspoguļojums. Cilvēka, viņa

darbības, viņa apziņas satura utt. P.

atzīšana atšķir materiālistisko filozo-

fiju no ideālisma. Tiesa, arī Hēgelis
lieto terminu «P.». Taču P. viņam ir
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tikai absolūtā gara produkts (atsveši-

nājums) dažās šā gara attīstības pa-

kāpēs, un tas ir jāatceļ, jānovērš, iz-

protot to faktu, ka katrs P. ir gara,

jēdziena, idejas citesamība.
Priekšstats — īstenības priekšmetu

un parādību jutekliski uzskatāms, vis-

pārināts attēls, kas apziņā saglabā-

jas un reproducējas arī bez pašu

priekšmetu un parādību tiešas iedar-

bības uz sajūtu orgāniem. Cilvēka

P-ā fiksējas un saglabājas viss, ko

indivīdi objektīvi iegūst savā praksē.

Kaut gan P. ir individuālās jutekliskās
atspoguļošanas veids, cilvēkam tas ir

nesaraujami saistīts ar sabiedriski iz-

veidotām nozīmēm, pastarpināts ar

valodas palīdzību, piepildīts ar sa-

biedrisku saturu un vienmēr jēgpilns
un apzināts. P. ir nepieciešams ap-
ziņas elements, jo tas pastāvīgi saista

jēdzienu nozīmi un jēgu ar lietu at-

tēliem un reizē ar to ļauj apziņai
brīvi operēt ar priekšmetu jutekliska-
jiem attēliem.

Primārās un sekundārās īpašības —

termini, ar kuriem lietu īpašības at-

šķir pēc objektivitātes pazīmes. Sos

terminus pirmais sāka lietot Loks,
kaut gan pirms viņa šādu atšķiršanu
praktizēja Dēmokrits, Galllejs, De-

karts un Hobss. Pie primārām jeb
objektīvām īpašībām Loks pieskaitīja
kustību, necaurlaidību, blīvumu, da-

ļiņu savstarpējo saistību, apveidu,

tilpumu utt. Sekundārās jeb subjektī-
vās īpašības — krāsa, smarža, garša,

skaņa. Visas īpašības, kas nebija iz-

skaidrojamas no mehānikas viedokļa,

viņš pasludināja par sekundārām, par
tādām, kuras nosaka tikai subjekta
organizācija un tā stāvokļi. Subjektīvo

īpašību izdalīšanas pamatā bija arī

īpašību objektīvās pastāvēšanas sa-

jaukšana ar veidu, kādā tās atspogu-
ļojas apziņā. Tā bija saistīta arī ar

tās īpašās lomas nesaprašanu, kāda

ir domāšanai lietu īpašību attēlošanā.

Izmantodami metafiziskā materiālisma

nekonsekvenci, subjektīvie ideālisti

Bērklljs, Jūms v. c. arī primārās īpa-
šības ieskaitīja subjektīvajās. Dialek-

tiskais materiālisms noraida lietu īpa-

šību iedalīšanu objektīvas un subjek-
tīvās.

Principiālā koordinācija — subjek-
tīvi ideālistiska teorija, ko izveidoja

R. Avenāriuss un viņa skolnieki (Vil-

lijs, Pecolds v. c). Saskaņā ar šo

teoriju starp mūsu «Es» (sistēma C

jeb centrālais loceklis) un apkārtni

(sistēma R jeb pretloceklis) pastāv
P. k. (nesaraujams sakars). Objek-
tīvā pasaule nevar pastāvēt bez zi-

nāma «Es», kas to uztver. Cilvēkiem

viņu «pieredzē» ir darīšana tikai ar

izteicienos dotām nozīmēm — zajā,
aukstā v. tml. sajūtām («elementi») —

un patīkamā, patiesā, zināmā v. tml.

«afekcionālajām attiecībām» («rak-
sturi»). Sī teorija nav savienojama ar

zinātni, kas cilvēku uzlūko kā ma-

tērijas ilgstošas attīstības produktu

un dabu — kā pastāvošu jau pirms
cilvēka un neatkarīgi no tā. Atkārto-

dama Bērklija un Fihtes mācības,
P. k. teorija noved pie solipsisma.
To dziji kritizējis Ļeņins grāmatā
«Materiālisms un empiriokriticisms».

Princips (lat. principium — pamats,
pirmsākums) — pirmsākums, vadošā

ideja, rīcības pamatnorma. Agrīnajā
antīkajā filozofijā par pirmsākumu

uzskatīja ūdeni, gaisu, uguni, zemi

utt. P-u uzlūkoja kā parādību nepie-
ciešamības vai parādību likuma iz-

pausmi. Loģiskā nozīmē P. ir sistē-

mas centrālais jēdziens, tās pamats,
kas vispārina kādu tēzi un attiecina

to uz visām parādībām sfērā, no ku-

ras dotais P. abstrahēts. Ar rīcības

P., ko citādi sauc arī par maksimu,
piem., saprot ētikas normu, kas rak-

sturo cilvēku attiecības sab-bā.

Prīstlijs Džozefs (1733—1804) —

angļu zinātnieks un filozofs materiā-

lists. Atklāja skābekli. Nodarbojās arī

ar optikas un elektrības problēmām.
Sludināja buržuāziskās fr. revolūci-

jas principus. Sakarā ar vajāšanām

emigrēja uz ASV (1794). P. turpināja
F. Bēkona un Hobsa tradīcijas. Bū-

dams deists, kritizēja fr. materiālistu

ateismu. Pēc P. mācības, visai matē-

rijai piemīt izplatības, blīvuma un ne-

caurlaidības īpašības. Tās raksturoju-
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mus nosaka pievilkšanas un atgrūša-

nas spēki. Cilvēka sajūtas un domā-

šana ir tās pašas matērijas citādas

organizācijas rezultāts. Loka duālismu

P. noraidīja no mehānicisma viedokļa:

piem., ideju asociācijas viņš mēģināja
izskaidrot ar vibrāciju. P. prasīja, lai

eksperiments tiktu savienots ar teo-

riju. Daudz uzmanības viņš pievērsa

hipotēzes, analoģijas v. tml. problē-
mām. Socioloģijā viņš aizstāvēja de-

termlnlsma principu, vērsās pret fatā-
llsmu. P. ir eldemonlsma ētikas pie-

kritējs. Vislielākā personīgā laime,

pēc viņa domām, ir savienojama ar

citu cilvēku laimi.

Process (lat. processus — iešana

uz priekšu) — parādības likumsaka-

rīga, secīga pārveidošanās, tās pār-
eja citā parādībā (Attīstība).

Progress un regress sabiedrības at-

tīstībā (lat. progressus — virzīšanās

uz priekšu; regressus — atgrieša-
nās) — pretējas formas visas sab-bas

vai atsevišķu tās sfēru attīstībā; tie

nozīmē attiecīgi vai nu sab-bas uz

priekšu ejošu, augšupejošu attīstību,
tās uzplaukumu, vai arī atgriešanos
pie vecām, savu mūžu nodzīvojušām
formām, sastingumu un degradāciju.
Sab-bas P. kritērijs ir ražošanas

spēku, ekonomiskās iekārtas un tās

nosacīto virsbūves institūtu attīstības

pakāpe, kā arī zinātnes un kultūras

attīstības un izplatīšanās, personības
attīstības un sab-bas brīvības pie-
auguma pakāpe. Atsevišķos vēstures

posmos atsevišķās zemēs loti būtisku,
gandrīz vai izšķirošu nozīmi sab-bas

attīstības raksturošanā no tās P. vai

R. viedokļa savas relatīvās patstāvī-
bas dēj var iegūt tādas sabiedriskas

parādības kā politiskās dzīves formas,
kultūra, izglītība utt., lai gan tās ir

sekundāras, atvasinātas un atkarīgas
no sab-bas ekonomiskās iekārtas. Par

paraugu, kas rāda, kā politiskais fak-

tors nosaka sab-bas regresu, var no-

derēt to zemju vēsture, kur ir valdī-

juši (vai valda) fašistisko diktatoru

režīmi (Fašisms). Antagonistisko sa-

biedriski ekonomisko formāciju attīs-

tība ir ārkārtīgi pretrunīga. Lai gan

šīs formācijas zināmos vēstures pos-

mos ir sab-bas P. pakāpe, tām vien-

mēr piemīt R. iezīmes, kas kļūst, domi-

nējošas attiecīgās sab-bas pagrimuma
posmos. Taču arī tad R. nevar būt

vispārējs, jo visas cilvēku sab-bas at-

tīstības galv. tendence ir nevis R.,
6et gan P., kas šai gadījumā izpau-
žas tādējādi, ka rodas gan jaunas
sab-bas elementi un priekšnosacījumi,

gan arī attīstās sab-bas dzīves atse-

višķās puses. Tā, piem., lai gan bur-

žuāziskās sab-bas attīstību imperiā-
lisma laikmetā visumā raksturo R.

parādības, tomēr kapitālisma apstāk-

ļos vērojams daudzu zinātnes un teh-

nikas nozaru, kā arī citu sabiedrisko

parādību P. Taču, vērtējot attiecīgās
sab-bas vitalitāti, tās spējas progresēt
vai regresēt, svarīgi ir noteikt tās

attīstības vispārīgo tendenci, lai tādē-

jādi sab-bas progresā ieinteresētajām
šķirām un sociālajām grupām palī-
dzētu dziļāk izzināt un izmantot sab-

bas attīstības likumsakarības. Filozo-

fijā un socioloģijā ir dažādi P. un r.

jēdziena iztulkojumi. Kapitālisma pro-

gresīvās attīstības perioda domātāji
(Viko, Herders, Hēgelis v. c.) atzina

P. un centās to racionāli pamatot. Ka-
pitālisma pagrimuma periodu, kas sā-

kās 19. gs. otrajā pusē, raksturo gal-
venokārt divējādi uzskati par vēsturi:

pozitīvistiskais, kuram pamatus lika

Konts, un kultūrvēsturiskais (pamat-

licējs — kr. zinātnieks slavofils N. Da-

ņiļevskis; piekritēji — Dž. Toinbijs,
P. Sorokins v. c). Saskaņā ar pozi-
i!īvistu koncepciju vēsturei empīriski

jāapraksta zinātniski konstatētie fakti,

neiedziļinoties vēstures būtībā un ne-

mēģinot saprast P. un r. parādības.
Kultūrvēsturiskā koncepcija par svarī-

gāko vēstures P. v. r. studēšanas

līdzekli uzskata atsevišķu kultūru vai

civilizāciju pētīšanu. Cilvēces vēsturi

tā uzskata par kultūru vai civilizāciju
patstāvīgu «tipu» nomainīšanos, kad

novērojami tieši šiem tipiem rakstu-

rīgi P. v. r. periodi. Pēc Toinbija un

Sorokina uzskatiem, tikai mūsu laik-

metā, pateicoties paplašinātiem saka-

riem (komunikācijām) starp kultūrām,
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pastiprinājusies atsevišķu kultūru mij-

iedarbība. Tāpēc P. tagad esot iedo-

mājams kā dažādu civilizāciju tālāka

integrācija vienotas vispārcilvēciskas
kultūras virzienā. Taču šai integrāci-
jai, pēc Toinbija uzskata, jānotiek uz

Rietumu kapitālistiskās kultūras pa-
mata. Dažas buržuāziskas psiholoģis-
kas teorijas vēstures parādības mēģina
izskaidrot ar subjektīviem faktoriem,

piem., ar vienu vai otru «vēsturisku»

personību īpatnībām. P. v. r. zināt-

nisku izskaidrojumu devis marksisms-

ļeņinisms. P. kā augšupejoša attīstība

bez R. recidīviem iespējams tikai ne-

antagonistiskā, komunistiskā sab-bā.
Prokls (410—485) — neoplatonisma

Atēnu skolas galva. P. izveidoja dia-

lektisko triaditātes ideju (Triāde, Hē-

gelis). Tāpēc ka antīkās mitoloģijas
saturu viņš centās ietvert vienotā filo-

zofiskā shēmā, filozofijas vēstures lite-

ratūra viņu raksturo kā pagānisma

sistematizētāju un helēnisma sholastu.

Pamatodamies uz Platona domu, ka

atsevišķais atklājas daudzajā un dau-

dzais tiecas pēc vienības, P. visa pa-
stāvošā attīstībā atzina trīs pakāpes:
atrašanos noteiktā stāvoklī, tiekšanos

uz priekšu un tiekšanos atpakaļ. At-

tīstība, pēc P. domām, norisinās nevis

dalīšanās vai pārveidošanās ceļā, bet

gan aiz spēku pārpilnības, vienam ra-

dot otru un pašam nemainoties. P.

galvenie darbi: «Teoloģiskais pirm-

pamats», «Par Platona teoloģiju».
Prolegomenas (gr. prolegomena —

priekšvārds) — īss ievads kādā zi-

nātnē, kura nolūks ir iepriekšēja iepa-
zīstināšana ar tās saturu, uzdevu-

miem un pētīšanas metodi. Kanta
«Prolegomenas jebkurai nākamai me-

tafizikai, kas var rasties kā zinātne»

ir it kā ievads «Tīrā prāta kritikai»

(patiesībā tas ir īss šā darba iz-

klāsts) .
Proletariāta diktatūra — proleta-

riāta valsts vara, ko nodibina pēc ka-

pitālistiskās iekārtas likvidēšanas un

buržuāziskās valsts mašīnas sagrau-
šanas. P. d. iekarošana ir sociālistis-
kās revolūcijas galv. saturs, ir tās

uzvaras nepieciešams nosacījums un

galv. rezultāts. Ļeņins jautājumu par
P. d. atzina par galveno marksismā.

Proletariāts izlieto savu varu eksplua-
tatoru pretošanās apspiešanai, revolū-

cijas uzvaras nostiprināšanai, buržuā-

zijas varas atjaunošanas mēģinājumu
savlaicīgai novēršanai, aizsardzībai

pret starptautiskās reakcijas agresīvo
rīcību. Tomēr P. d. nenozīmē tikai

vardarbību un galvenokārt ne vardar-

bību. Tās galv. funkcija — jauncel-
sme, radošs darbs. Diktatūra kalpo
proletariātam, lai tas iekarotu savā

pusē plašas darbaļaužu masas un

iesaistītu tās sociālisma celtniecībā,
lai veiktu revolucionārus pārveidoju-
mus visās sociālās dzīves sfērās: eko-

nomikā, kultūrā, sadzīvē, lai audzinātu

darbaļaudis komunisma garā un uz-

celtu jaunu, bezšķiru sab-bu. P. d. ir

sociālisma uzcelšanas galv. instru-

ments, tā uzvaras nepieciešams nosa-

cījums. P. d. pamats un tās augstā-
kais princips ir strādnieku šķiras un

zemniecības savienība, kurā strādnieku

šķirai ir vadošā loma. Sociālisma celt-

niecības gaitā P. d. sociālā bāze pa-

plašinās un nostiprinās, izveidojas
sabiedrības sociāli politiskā un ide-

jiskā vienība. P. d. sistēmā galv.
vadošais un virzošais spēks ir strād-

nieku šķiras priekšpulks — komunistu

partija. P. d. sistēmā ietilpst dažādas

darbaļaužu masu organizācijas: tau-

tas pārstāvniecības orgāni, arodbied-

rības, kooperācija, jaunatnes savie-

nības v. c. apvienības, kas ir saisto-

šais posms starp sociālistisko valsti

un darbaļaužu masām. Vēsturiski

pirmā P. d. forma bija Parīzes Ko-

mūna, kas deva marksismam ļoti vēr-

tīgu pieredzi, un tādēļ Markss varēja
izdarīt secinājumu par nākošās sociā-

listiskās sab-bas valsts formu. Pado-

mes ir jauna P. d. forma, ko atklāja
Ļeņins, pamatojoties uz divu Krievijas
revolūciju pieredzes studēšanu. Bei-

dzot, jaunākā revolucionārā pieredze

radījusi vēl vienu P. d. formu —
tau-

tas demokrātiju. P. d. nav pašmērķis,
bet vēsturiski nepieciešams un vienī-

gais iespējamais līdzeklis pārejai uz

sab-bu bez diktatūras un bez šķirām.
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Sociālisma celtniecības gaitā tā pār-
veidojas. Līdztekus sab-bas sociālās

struktūras attīstībai virzienā uz aiz-

vien lielāku sab-bas viendabību noris

process, kurā P. d. valsts pamazām

pārvēršas par visas tautas valsti, kas

ir nepieciešams posms ce]ā uz komu-

nistiskās sabiedriskās pašpārvaldes iz-

veidošanos nākotnē.

Proletariāts (lat. proletarius — tas,
kas pieder (sen. Romā) pie visnaba-

dzīgākās šķiras) — viena no galv.
kapitālistiskās sab-bas šķirām, kam

nepieder īpašumā ražošanas līdzekļi
un kas spiesta pārdot savu darba-

spēku, lai sagādātu sev eksistences

līdzekļus. P. radās feodālās sab-bas

dzīlēs reizē ar kapitālisma rašanos.

Kapitālismam attīstoties, sairst preču
sīkražošana, zemnieki un mājrūpnieki
izput un papildina P. rindas. Attīsto-

ties kapitālisma ražošanas spēkiem,

neizmērojami pieaug P. ekspluatācija.
P. šķiras apziņa veidojas šķiru cīņas

procesā. P. dibina savas organizācijas
(komunistisku partiju vai strādnieku

partiju, arodb-bas v. c.) cīņai pret
buržuāziju. Sai cīņā P. aizstāv un

pauž ne vien savas, bet arī visu dar-

baļaužu intereses. P. ir vienīgā pa-
tiesi revolucionārā kapitālistiskās sab-

bas šķira un komunistiskās ideoloģi-
jas pārstāve, kas par savu uzdevumu

uzskata buržuāziskās iekārtas iznīci-

nāšanu ar sociālistiskās revolūcijas un

politiskās varas iekarošanas palīdzību.
Tā galv. mērķis ir sociālistiskas un

komunistiskas sab-bas uzcelšana.

Mūsd. apstākļos turpinās kapitālistis-
kās sab-bas tālāka proletarizācija. Pa-

stiprinās pretruna starp P. un mono-

polistisko buržuāziju. Par tā sabiedro-

tajiem kļūst plaši darbaļaužu slāņi:
zemniecība, liela daļa inteliģences
v. c. slāņi. Koloniju un atkarīgo
zemju P. aug un saliedējas cīņā pret
imperiālismu. Līdz ar sociālistiskās

revolūcijas uzvaru P. no nomāktas,
ekspluatētas šķiras, kam nepieder īpa-
šumā ražošanas līdzekļi, kā tas bija
kapitālisma apstākļos, pārvēršas par
strādnieku šķiru, par pilntiesīgu no-

teicēju savā zemē un strādā savā un

visas sab-bas labā. Strādnieku šķira
ir visprogresīvākā, visvairāk organi-
zētā šķira, kas saistīta ar visas tau-

tas īpašumu, tā vada pārējos iedzī-

votāju slāņus. Sociālisma un komu-

nisma celtniecībā strādnieku šķira

darbojas savienībā ar darba zemnie-

cību, nodod tai pieredzi, kā organizēt
rūpnieciskās ražošanas darbu, kas pa-

matojas uz apzinīgu disciplīnu, ra-

došu iniciatīvu, vispusīgu savstarpēju
palīdzību; tā rāda piemēru, kā kon-

sekventi cīnīties par jaunām formām

sociālistiskajā un komunistiskajā dar-

bā un dzīvē.

Proletāriskais internacionālisms —

sk. Internacionālisms.

Propedeitika (gr. propaideuo —

mācu iepriekš) — iepriekšējs vingri-
nājums, kādas zinātnes sagatavoša-
nas, ievada kurss, kas izklāstīts siste-

matizētā un koncentrētā formā. Tiek

aplūkots pirms attiecīgās zinātnes no-

zares dziļākas studēšanas. Par filozo-

fijas P-u dažkārt sauc skolas kursu

filozofijā.
Propozicionālā funkcija — sk. Pre-

dikāts.

Prosiloģisms — sk. Polisiloģisms.
Protagors (481—411) — sengr. filo-

zofs no Abdērām, ievērojamākais no

sofistiem; bezdievības dēļ izraidīts no

Atēnām (viņa grāmatu «Par dieviem»

sadedzināja). Buržuāziskie pētnieki P.

interpretēja kā absolūtu skeptiķi, viņa
darba saglabājušos fragmentus tul-

kojot šādi: «Cilvēks ir visu lietu

mērs — esošo, ka tās ir, neesošo, ka

tās nav.» Taču vārdam «ka» atbil-

stošo gr. izteicienu var tulkot citādi:

«esošo, ciktāl tās ir» utt. Sādā inter-

pretācijā P. nav subjektīvists un nav

skeptiķis; viņa tēze satur materiālis-

tiskas nokrāsas antropoloģisma ele-

mentu; tas atbilst Seksta Empīrika
sniegtajam raksturojumam, ka P. mā-

cībā «matērija ir plūstoša» un «visu

lietu pamatcēloņi (logosi) atrodas

matērijā».
Protestantisms (lat. protestans —

tāds, kas protestē, publiski pierāda) —

pēc pareizticības un katolicisma tre-

šais kristietības paveids; radās refor-
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mācijas laikā. P. ir dažādu patstā-

vīgu reliģiju un baznīcu kopums; tas

cita no citas atšķiras ar īpatnējām

dogmām un kanoniem. Protestanti ne-

atzīst kātoju šķīstītavu, noraida pa-

reizticīgo un katoļu svētos, eņģeļus
un dievmāti; kristīgo trīsvienīgajam
dievam P-ā ir pilnīgs monopolstāvok-
lis. P. atšķiras no katolicisma un

pareizticības' galvenokārt ar savu mā-

cību par dieva un cilvēka tiešo sa-

karu. Pēc protestantu uzskata, dieva

žēlastību cilvēks iegūst bez baznīcas

starpniecības, «pestīšanu» — tikai ar

savu personisko ticību un ar dieva

gribu. Šī mācība iedragāja garīgās

varas primaritāti attieksmē pret lai-

cīgo varu, katoļu baznīcas un Romas

pāvesta vadošo lomu, atbrīvoja cil-

vēku no feodālisma pinekļiem, modi-

nāja viņā personiskas atbildības jū-

tas, buržuāziski individuālistiskus

priekšstatus utt. Sakarā ar citādu cil-

vēka attieksmi pret dievu pakārtota
nozīme P-ā ir ne vien garīdzniecībai
un baznīcai, bet arī reliģiskajam kul-

tam. P. neatzīst svētbildes un relikvi-

jas, tam ir tikai divi sakramenti

(kristība un sv. vakarēdiens). Diev-

kalpojumā parasti ir sprediķis, kopēja

lūgšana un garīgu dziesmu dziedā-

šana. Formāli P. balstās vienīgi uz

bībeli, bet faktiski katrā P. reliģijā
ir savi ticības simboli, autoritātes un

«svētās grāmatas», tātad sava veida

«svētās tradīcijas». Mūsdienās P. iz-

platīts galvenokārt Skandināvijā, Vā-

cijā, Šveicē, Lielbritānijā un ASV.

20. gs. P-ā radās plaša ekumeniskā

kustība, kuras rezultātā nodibināta

Vispasaules baznīcu padome. P. sais-

tīts ar dažādām politiskām tenden-

cēm. Daži kulta kalpi, sevišķi sociā-

listiskajās zemēs, cenšas P. pielāgot
jaunajiem apstākļiem, tuvināt to ko-

munistiskajām idejām. Lai gan vienas

protestantu daļas centieni ir politiski

progresīvi (cīņa par mieru un starp-
tautiskā saspīlējuma mazināšanu), P.,
tāpat kā jebkura reliģija, ir antizināt-

nisks.

Providenciālisms (lat. providentia —

providence) — reliģiski filozofisks uz-

skats, saskaņā ar kuru cilvēku sab-

bas attīstību' (tiklab virzītāju spēku,
kā arī mērķa ziņā) nosaka noslēpu-
maini, ārpus vēstures procesa stāvoši

spēki — providence, dievs. Šāds uz-

skats par vēsturi nenovēršami noved

pie fatālisma. P. piemīt daudzām ideā-

listiskām vēstures izskaidrošanas sis-

tēmām. Pat Hēgelis, tiesa, ar zinā-

mām iebildēm, savā «Vēstures filozo-

fijā» atzīst, ka «providence, turklāt

dievišķa providence vada notikumus

pasaulē». Vispilnīgākā veidā P. idejas

pauž reliģiozi filozofi un vēsturnieki,

piem., Augustīns, Akvīnas Toms, fran-

ču absolūtisma ideologs 2. Bosiē

(1627—1704), slavofili; mūsd. filozo-

fija — neotomisma un citu reliģisku
virzienu pārstāvji. Terminu «P.» mēdz

lietot arī plašākā nozīmē — zīmējo-
ties uz koncepcijām, kuras jebkuras
pārmaiņas (ne tikai vēsturē, bet pa-

saulē vispār) aplūko sakarā ar tās

noteicošo «providences gribu». P-es,

kā arī vispār vēstures ideālistiskas

aplūkošanas nepamatotību pierādījis
vēsturiskais materiālisms.

Prudons Pjērs 2ozefs (1809—65) —

fr. sīkburžuāzisks politisks darbinieks,

filozofs, sociologs un ekonomists,
viens no anarhisma pamatlicējiem. P.

darbi: «Kas ir īpašums?» (1840), «Na-

badzības filozofija» (1846) v. c. Filo-

zofijā P. bija ideālists un eklektiķis;

viņš vulgarizēja Hēgeļa dialektiku,

pārvērta to par rupju shēmu, par mā-

cību, ka ikvienā parādībā mehāniski

savienotas «labas» un «ļaunas» īpašī-
bas. Cilvēku sab-bas vēsturi P. aplū-
koja kā ideju cīņu. Pasludinādams ka-

pitālistisko lielīpašumu par «zādzību»,
P. gribēja sīkīpašumu padarīt mūžīgu.

Viņš aizstāvēja reakcionāro un utopis-
ko ideju, ka kapitālisma apstākļos jā-

organizē «taisnīga maiņa» starp atse-

višķiem preču ražotājiem. Marksisma

pamatlicēji asi kritizēja P. un viņa

piekritējus.
Psihe (gr. psychē — dvēsele) —

produkts, kuru rada uz signāliem di-

bināta dzīvas sistēmas un tās apkār-
tnes mijiedarbība. Cilvēkam pašam P.

parādās pašnovērošanai pieejamu cii-
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vēka t. s. subjektīvās pasaules parā-

dību — sajūtu, uztvērumu, priekšstatu,
domu, jūtu v. c. veidā. Runājot par

P. būtību, jāatšķir tās filozofiskais

un konkrēti zinātniskais jēdziens. Psi-

hes filozofiskais jēdziens ir tieši sais-

tīts ar filozofijas pamatjautājumu.
Šajā ziņā jēdziens «P.» tiek identifi-

cēts ar jēdzieniem «apziņa», «domā-

šana», «izziņa», «prāts», «ideja»,

«gars» v. tml., un dialektiskais mate-

riālisms to uzskata par īpašu augsti

organizētas matērijas īpašību, kas iz-

paužas objektīvās īstenības atspoguļo-
šanā ideālu attēlu veidā. Matērija un

P. ir pretstati, bet tikai filozofijas pa-

matjautājuma ietvaros, t. i., jautājumā

par apziņas attiecību pret esamību, jo

ārpus matērijas un neatkarīgi no tās

P. nevar eksistēt. «Aiz šīm robežām,»

rakstīja Ļeņins, «operēt ar matērijas
un gara, fiziskā un psihiskā pretstatu
kā ar absolūtu pretstatu būtu milzīga
kļūda» (14. sēj., 227. lpp.). Kā psiho-
loģijas jēdziens P. ir dzīvai sistēmai

(dzīvniekiem, cilvēkiem) raksturīgas,
uz signāliem dibinātas, ar apkārtējo
vidi notiekošas mijiedarbības produkts
un tai pašā laikā tās priekšnoteikums,
šās mijiedarbības gaitā cilvēka sma-

dzenēs veidojas dinamiskas struktū-

ras (psihiski modēji), kas atspoguļo
cilvēkam apkārt esošo vidi un viņa

organisma sistēmas iekšējo stāvokli;
nodrošinādami īstenības atspoguļoju-
mus, šie modēji tai pašā laikā regulē
arī cilvēka un tam apkārt esošās pa-
saules mijiedarbību, tie Jauj cilvēkam

orientēties šai pasaulē, izmantojot in-

formācijas piegādātājus un tās pār-
strādi. P. kā materiāla struktūra ar

tai raksturīgo atspoguļošanas fun-

kciju nav reducējama tikai uz nervu

mehānismiem: katrs atsevišķs šās

struktūras elements veidojas pēc fizio-

loģijas likumiem organisma orgānu
un audu mijiedarbības rezultātā; bet

pati P. veidojas indivīda un vides

signālu mijiedarbības gaitā un šajā
nozīmē veidojas pēc citiem — psiho-
loģijas likumiem. P. rašanās saistīta

ar dzīvības attīstību, ar dzīvo būtņu
un apkārtējās vides mijiedarbības for-

mv komplicēšanos, ar signālsakaru
rašanos. Dzīvnieku evolūcijas gaitā iz-

veidojies speciāls P. orgāns — nervu

sistēma, bet vēlāk tās augstākā
daļa — smadzenes. Cilvēka P. attīs-

tījusies sociālo sakaru un darba pro-

cesā, nesaraujamā saistībā ar runas

attīstību. Tā kvalitatīvi atšķiras no

dzīvnieku P. — bioloģiskās attīstības

produkta. Cilvēka P. īpatnība ir tā,

ka cilvēks apzinās īstenību, un tas

jauj viņam apzināti paredzēt notiku-

mu gaitu un plānot savu darbību.

Pāreja uz augstākajām P. attīstības

formām bija saistīta ar P. orgāna —

smadzeņu pārkārtošanos: cilvēka attīs-

tības fāzē dzīvnieku nervu darbības

mehānismiem nāca klāt otrās signāl-

sistēmas mehānismi, un par īstenības

signālu kjuva vārds (I. Pavlovs). Cil-

vēka P. no paša sākuma ir sabiedriski

vēsturisks produkts. Mūsd. cilvēka P.

individuālā attīstība notiek, tam ap-

gūstot vēsturiski izveidojušās darbī-

bas formas (Psiholoģija, Augstākā
nervu darbība).

Psihoanalīze — Z. Freida izvirzīta

vispārīga teorija un nervu un psi-
hisku slimību ārstēšanas metode; frei-
disma teorētisko pamatu sastāvdaļa.
P. pamatatzinumi ir šādi: neapzināto,
kas valda pār psihi, tās dzijumos aiz-

tur «cenzūra» — psihiska instance,
kas izveidojusies sabiedrisko aizliegu-
mu sistēmas ietekmē. īpašos «kon-

fliktu» gadījumos neapzinātās tiek-

smes «apmāna» cenzūru un uzpeld ap-
ziņā kā sapņi, pārteikšanās, pārrak-
stīšanās, neirotiski simptomi (slimības

izpausmes) v. c. veidos. Tā kā psihis-
kais ir primārs attieksmē pret soma-

tisko (miesīgo), tad arī psihe ir jāpēta
ar subjektīvām metodēm. Par tādām

metodēm P. atzīst t. s. «brīvo asociā-

ciju metodi», sapņu un pārrakstīšanās
iztulkošanu v. c. Šo metožu uzdevums

ir uzminēt «īsto», t. i., seksuālo cēloni,
kas slēpjas aiz neapzinātā izpausmju
tiešās jēgas (vai arī acīmredzamā

bezjēdzīguma). P. ir spilgts «burvju
loka» paraugs: pieņēmumu par neap-
zinātā valdošo lomu, kam pašam va-

jadzīgs pierādījums, P. katrā atsevišķā
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gadījumā «pierāda» ar patvaļīgiem iz-

tulkojumiem, kuri dibinās tieši uz šo

pieņēmumu. Savas darbības pēdējā
posmā Freids un pēc tam arī viņa
skolnieki un mūsd. sekotāji P. subjek-
tīvās metodes attiecināja arī uz sab-

bas vēstures pētīšanu, visus tās noti-

kumus patvajīgi izskaidrojot kā perso-
nības un veselu tautu neapzinātu tieks-

mju izpaudumus. P. ir teorētiskais

un metodoloģiskais pamats vairākiem

mūsd. socioloģijas psiholoģiskās sko-

las virzieniem (Psiholoģiskā skola so-

cioloģijā). Pasvītrodami neapzinātā

galveno psihisko mehānismu mūžīgu-

mu un nemainīgumu, psihoanalītiķi un

psihosociologi attaisno kapitālistiskās
sab-bas trūkumus, uzskatot tos par
cilvēka nemainīgo neapzināto tieksmju
nenovēršamu izpausmi.

Psihofiziska problēma — jautājums
par psihiskā attiecību pret fizisko.

P. p. kļuva sevišķi aktuāla pēc tam,
kad Dekarts 17. gs. krasi pretstatīja
dvēseli miesai, apgalvodams, ka pa-
stāv divas substances (matērija —

substance, kam ir izplatība, bet kas

nedomā, un dvēsele — substance, kura

domā, bet kurai nav izplatības). Bur-

žuāziskajā psiholoģijā vēl līdz mūsu

dienām valda aplamas tendences P. p.

risināšanā; visizplatītākā tajā vēl ar-

vien ir t. s. psihoftziskā paralēlisma
teorija un tās paveidi. Dialektiski ma-

teriālistiska pieeja P. p. risinājumā
dibinās uz atzinumu, ka pasaules vie-

nība ir tās materialitātē. Psihiskais

nav atsevišķs pirmsākums (substance),
bet matērijas attīstības produkts.

Psihofiziskais paralēlisms — buržuā-

ziskās psiholoģijas virziens, kas jau-

tājumu par attiecībām starp psihiska-

jām parādībām kā ideālo un fiziolo-

ģiskajām vai fizikālajām parādībām
kā materiālo atrisina duālisma garā.
P. p. piekritēji (V. Vunts, T. Lipss,
G. Ebinghauss, E. B. Tičeners, T. Ribo

v. c.) uzskata psihiskās un fizioloģis-
kās parādības par patstāvīgām, sav-

starpēji neatkarīgām, paralēlām cē-

loņu un seku virknēm. Tā kā, piem.,
organiskie bojājumi ietekmē psihisko

stāvokli, bet psihisko procesu satura

nozīme maina fizioloģisko procesu no-

risi, P. p. parasti tiek papildināts ar

psihofiziskās mijiedarbības teoriju

(L. Buse, K. Stumpers, O. Kilpe v.c);
pēc šās teorijas psihiskās un fiziolo-

ģiskās parādības pastāvīgi ietekmē

viena otru. Šeit, tāpat kā vulgāri ma-

teriālistiskajā koncepcijā, nepareizs ir

pats princips — psihes ideālā satura

piekārtošana fizioloģiskajām parādī-
bām, īstenībā psihisko procesu saturu

cēloniski nosaka objektīvā pasaule un

tās praktiski teorētiskā apgūšana. Fi-

zioloģiskie procesi ir nepieciešamais
materiālais mehānisms, kas nodrošina

cilvēka dzīvības procesus un visu sa-

biedrisko funkciju, ari izzināšanas un

atspoguļošanas procesu norisi. Taču

fizioloģija pati par sevi nenosaka psi-
hisko procesu saturu. Tāpēc no gno-

zeoloģiskā viedokļa psihiskās parādī-
bas vajag pretstatīt nevis atspoguļo-
šanas fizioloģiskajam mehānismam,

bet gan tam, kas tiek atspoguļots.
P. p. galu galā nepieciešami noved

pie ideālistiskiem secinājumiem psiho-
somatikas garā.

Psiholoģija (gr. psychē — dvēsele,

logos — mācība) — zinātne, kas pētī
vienu no augsti organizētu dzīvu sis-

tēmu un apkārtējās pasaules mijiedar-
bības struktūras līmeņiem. P. priekš-
mets ir psihiskā darbība, tās īpašības
un stāvokji. Robežas, kas šķir P. no

citām radniecīgām zinātnēm (no iz-

ziņas teorijas, loģikas, ētikas, estēti-

kas v. c), nekad nav bijušas precīzi
noteiktas. P. radusies sirmā senatnē

un ilgu laiku attīstījusies kā filozo-

fijas sastāvdaļa. P. vēsturē norisinā-

jušās niknas cīņas starp materiālismu

un ideālismu. Pamatjautājums, kura

atrisināšana nosaka materiālistiskās

vai ideālistiskās pozīcijas P-ā, ir jau-
tājums par psihes dabu: vai psihe ir

matērijas attīstības produkts vai arī

substance, kas nav atkarīga no ma-

tērijas. 19. gs. vidū līdz ar eksperi-
mentu ieviešanu psiholoģiskajos pētī-

jumos P. izveidojās par atsevišķu zi-

nātnes nozari. Taču daudzu tā laika

P. pārstāvju subjektīvistiskie metodo-

loģiskie uzskati noveda buržuāzisko
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P. pie krīzes. 20. gs. P. sazarojās vai-

rākos ideālistiskos un mehānistiskos

virzienos — blhevlorlsmā, veidolpsiho-
loģijā, freidismā v. c. P. kā zinātne,
kas dibinās uz dialektisko materiā-

lismu, izveidojās Padomju Savienībā.

Tas ir vēsturiski jauns posms P. at-

tīstībā. Zinātniskā P. dibinās uz mar-

ksistiski ļeņinisko izziņas teoriju, un

tās dabaszinātniskais pamats ir Seče-

nova izvirzītā un I. Pavlova attīstītā

psihisko parādību reflektoriskā teorija.
Mūsd. P. ir stipri diferencēta; tajā bez

vispārīgās P., kas pēta psihiskās dar-

bības būtību un tās likumus, ir bērnu

P., pedagoģiskā P., darba P., inže-

nieru P., kosmiskā P. v. c. Viens no

svarīgākajiem P. uzdevumiem ir iz-

pētīt cilvēku izturēšanos darba pro-

cesos, sevišķi sakarā ar modernās teh-

nikas vadīšanu. Sociālisma apstākļos
P. pētī jaunā cilvēka morālās sejas
veidošanos, sevišķi jaunajā paaudzē,
meklē līdzekļus un metodes, kas vei-

cina vispusīgu personības, tās fizisko

un intelektuālo spēju attīstību. Izzi-

nādama psihiskās darbības, tās raša-

nās un attīstības likumsakarības, P.

sniedz vērtīgu materiālu dialektiski

materiālistiskās izziņas teorijas un lo-

ģikas izveidošanai (Augstākā nervu

darbība).
Psiholoģiskā skola socioloģijā —

subjektīvi ideālistiska sab-bas koncep-
cija, kas bija izplatīta 19. gs. beigās.
P. s. pārstāvji sabiedrisko parādību
izskaidrojumu meklēja indivīdu psihē
vai kolektīva psihē (indivīdu psihis-
kajā mijiedarbībā). P. s. pamatlicējs
bija amer. sociologs Lesters Vords.

Par sab-bas kvalitatīvo specifiku
Vords uzskatīja sociālo parādību psi-
holoģismu. Otrs ievērojams P. s. pār-
stāvis bija fr. sociologs G. Tards, kas

domāja, ka socioloģijas galv. likumi

ir cilvēku savstarpēja atdarināšana

(mode, tradīcija). Pie P. s. socioloģijā
pieder arī vācu sociologs G. Zimmelis.

20. gs. sākumā iezīmējās P. s. sa-

iršana, atteikšanās no atklāta, tieša

psiholoģisma. Sab-bas psiholoģiskās
teorijas mainās, tās izjūt stipru
Dirkheima «socioloģisma» un Vēbera

«institucionālisma» ietekmi. Mūsd.

psiholoģisms nav īpaša skola, bet gan

savdabīgs metodoloģisks princips, uz

kura pamatojas gandrīz visa buržuā-

ziskā socioloģija. Sabiedrisko parā-
dību psiholoģizāciju tagad visvairāk

nosaka sociālās psiholoģijas koncep-

cijas (E. Bogarduss, L. Bernards

v. c). Plaši izplatīts arī freidisms.
Psiholoģismu var uzlūkot par zināma

veida sociālu reformismu, jo tā pa-
matā ir nezinātniska tieksme ar psi-
holoģisku līdzekļu palīdzību uzlabot

degradējošos buržuāzisko sab-bu.

Reizē ar to psiholoģisms socioloģijā
dod zināmu informāciju par līdzek-

ļiem iedarbībai uz plašām masām.

Psihosomatika — subjektīvi ideālis-

tiska medicīniska psiholoģijas teorija,

kas cilvēku uzskata par nedalāmu

gara un miesas vienību, bet psihi
pārvērš par parādību, kas izolēta no

sabiedriski vēsturiskās prakses un ir

visu cilvēka organisma procesu pirm-
sākums un pamats. P. freidismā garā

absolutizē psihisko reakciju lomu cil-

vēka rīcībā, slimību rašanās procesos

un veselības uzturēšanā. P. radusies

20. gs. 30. gados (Aleksanders un

Danbers).
Puankarē Anrī (1854—1912) —

fr.

matemātiķis, Parīzes univ. prof., Pa-

rīzes ZA' loceklis. Galv. darbi veltīti

matemātiskajai fizikai, diferenciālvie-

nādojumiem, kombinatorajai topoloģi-
jai, debesu mehānikai utt. 1905. gadā
vienlaikus ar Einšteinu nonāca pie

speciālās relativitātes teorijas pamat-
jēdzieniem. P. uzskatīja, ka zinātnes

likumi neattiecas uz reālo pasauli, bet

ir patvaļīgi nolīgumi (konvencijas),
kuriem jākalpo visērtākajam un derī-

gākajam (saskaņā ar Maha «domā-

šanas ekonomijas principu») atbilstošo

parādību aprakstam. Pēc Ļeņina vār-

diem, «Puankarē «oriģinālās» teorijas
būtība ir dabas objektīvās realitātes

un objektīvās likumsakarības nolieg-
šana» (14. sēj., 147. lpp.). P. konven-

cionālisms ir viens no fizikālā ideā-

lisma paveidiem. P. bija viens no in-

tuicionistiskā (konstruktīvā) virziena

priekštečiem matemātikā.
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R

Racionālisms (lat. rationalis — sa-

prātīgs), t. Gnozeoloģijas mācība, sa-

skaņā ar kuru vispārīgumu un nepie-
ciešamību — drošu zināšanu loģis-
kās pazīmes — nevar atvasināt no

pieredzes un tās vispārinājumiem; tos

iespējams smelties tikai no paša
prāta: vai nu no prātam iedzimtiem

jēdzieniem (Dekarta iedzimto ideju

teorija), vai arī no jēdzieniem, kas

pastāv tikai kā iedīgli, prāta dispozī-
cija. Pieredze zināmā mērā stimulē to

parādīšanos, taču absolūta vispārīgu-
ma un absolūtas nepieciešamības rak-

sturu tiem piešķir pirms pieredzes pa-
stāvošie un no tās it kā neatkarīgie

prāta slēdzieni jeb apriorās formas.

Šādā nozīmē R. ir pretstats empīris-
mam. R. radās kā mēģinājums iz-

skaidrot matemātikas un matemātisko

dabas zinātņu patiesību loģiskās īpat-
nības. R. pārstāvji bija 17. gs.

—

Dekarts, Spinoza, Leibnics; 18. gs. —

Kants, Fihte, Sellings, Hēgelis. R. ap-
robežotība izpaužas vispārīguma un

nepieciešamības empīriskās izcelšanās

noliegšanā. R. absolutizē šo loģisko

pazīmju kategorisko raksturu, tam ir

sveša zināšanu dialektiskā (pāreja no

mazāka vispārīguma un mazākas ne-

pieciešamības uz arvien lielāku un ab-

solūtāku vispārīgumu un arvien lie-

lāku un kategoriskāku nepieciešamību.

R. aprobežotību pārvarēja tikai mar-

ksisms, kas izziņu aplūko tās vienībā

ar praksi (Izziņa, Teorija un prakse).
R. daudzpusīgi izpaužas dažādās zi-

nāšanu nozarēs. Psiholoģijā R. pir-

majā vietā izvirza intelektuālās psi-
hiskās funkcijas, reducēdams, piem.,

gribu uz saprātu (Spinoza); ētikā —

tikumiskās darbības racionālos motī-

vus un principus; estētikā — daiļrades
racionālo (intelektuālo) raksturu. Vi-

sos šajos gadījumos R. nozīmē ticību

saprātam, saprātīga sprieduma acīm-

redzamībai, pierādījumu spēkam. Šajā
ziņā R. ir pretstats iracionālismam.

2. Teoloģijā R. ir virziens, saskaņā
ar kuru pieņemamas tikai tās ticības

dogmas, ko prāts uzskata par atbil-

stošām loģikai un saprāta argumen-

tiem.

Radioaktivitāte — spontāna atomu

kodolu sairšana, ko pavada dažāda

veida starojumi. Pastāv dabiskā un

mākslīgā R. (radioaktīvo izotopu ra-

dīšana). Tagad R. plaši izmanto zi-

nātnē (minerālu vecuma noteikšanai

v. tml.), tehnikā (iezīmētie atomi),
kara tehnikā (atombumba) utt. R. at-

klāšana (Bekerels, 1896) sagrāva
ticību atoma nedalāmībai. Zinātnisku,
dialektiski materiālistisku R. atklāša-

nas izskaidrojumu devis Ļeņins grā-
matā «Materiālisms un empiriokriti-

cisms», kur viņš norāda uz matērijas

neizsmelamību, uz visu robežu relati-

vitāti matērijas izzināšanā.

Radiščevs Aleksandrs (1749—

1802) — kr. rakstnieks, Krievijas re-

volucionārās domas pamatlicējs, mate-

riālists. Mācījies Leipcigas univ.

(1766—71). R. uzskatu veidošanos bū-

tiski ietekmēja Ruso, Helvēcija, Mabll

un Didro socioloģiskās idejas. Tulkojis
Mablī grāmatu «Pārdomas par Grieķi-

jas vēsturi» (1773) un tai pievienota-

jās piezīmēs nosodījis patvaldību kā

«cilvēka dabai vispretīgāko stāvokli».

«Vēstulē draugam, kas dzīvo Toboļ-
skā» (1782) R. apgalvoja, ka cari ne-

kad nav atteikušies un neatteiksies no

varas tautas «brīvestības» labā. Odā



«Brīvība» (1783) R. slavināja Angli-
jas un Amerikas revolūciju «lielo pa-

raugu» — Kromvela piespriesto nā-

ves sodu karalim un Amerikas kolo-

nistu bruņoto cīņu par brīvību. Darbā

«F. V. Ušakova dzīves gājums»
(1789) R. rakstīja, ka «cietējas sa-

biedrības» atbrīvošanās ķīla esot līdz

«galējībai» novestās tautas sacelšanās.

Viņš nolādēja tos, kas grib «noņemt
plīvuru no varas acīm», t. i., cenšas

atvieglot tautas likteni, lūdzot palī-
dzību monarham. Šajos darbos izstrā-

dāto koncepciju R. vispusīgi pamatoja
ar Krievijas dzīves materiālu savā

galv. darbā «Ceļojums no Pēterburgas
uz Maskavu» (1790). Te parādīts, ka
nav nekādas jēgas censties palīdzēt
tautai ar liberālām reformām, un iz-

virzīts tautas revolucionāras izglītoša-
nas uzdevums kā nākamās tautas re-

volūcijas nosacījums. R. politisko ideju
pamatā ir 17.—18. gs. svarīgāko no-

tikumu vispārinājums: Rietumu bur-

žuāziskās uzvarošās revolūcijas un

Katrīnas II «apgaismotā absolūtisma»

politikas neveiksme, kas parādīja (se-
višķi uzskatāmi pēc 1773.—75. g. zem-

nieku kara notikumiem), oik veltīgi
ir cerēt uz «virsslāņiem». Par «Ceļo-
juma» izdošanu R-am piesprieda nā-

ves sodu, ko aizstāja ar izsūtīšanu

uz Sibīriju (līdz 1797). Trimdā R.
uzrakstīja filozofisku traktātu «Par

cilvēku, viņa mirstīgumu un nemirstī-

gumu» (1792), kurā, aplūkojot jautā-
jumu par t. s. dvēseles nemirstību, pa-
rādīja divas diametrāli pretējas uz-

skatu sistēmas: 18. gs. fr. un angļu
materiālistu (Holbaha, Helvēclja,
Prlstlija) un 17.—18. gs. vācu ideā-
listu (Leibnica, Herdera, Mendelsona)
uzskatus. Franču un angļu materiā-

listu uzskatus R. raksturoja kā tādus,
kas pamatoti uz pieredzi un pierādā-
mību, bet vācu ideālistu uzskatus kā

spekulatīvus, «iztēlei» blakus stāvošus.

Lai pierādītu dvēseles mirstīgumu,
viņš materiālistiskajā sistēmā centās

izmantot dialektiskas idejas, konkrēti

Leibnica ideju, ka «tagadnē slēpjas
nākotne». R. centās parādīt, ka cil-

vēka dzīvē virs zemes nav nekā tāda,

kas liecinātu, ka iespējama dvēseles

eksistence pēc cilvēka nāves. Taču no

aprobežotā metafiziskā materiālisma

pozīcijām R. nespēja izskaidrot cil-

vēka izziņas aktivitātes faktu, ar ko

spekulēja vācu ideālisma pārstāvji.
Mūža beigās viņam vilšanos sagādāja
fr. revolūcijas rezultāti. Piekrizdams

idejai, ka notiek cikliska «brīvestības»

un «verdzības» periodu nomainīšanās,
R. jakobīņu diktatūru iztulkoja kā

jaunu piemēru tam, ka brīvība degra-
dējas un pārvēršas par patvaldību.
Būdams aculiecinieks tā «cerības

kuģa» bojā ejai, kas tautām nesa

«laimi un augstu morāli un brīves-

tību», un redzēdams, ka Katrīnas II

ārišķīgais liberālisms atkārtojas Alek-

sandra I valdīšanā, R. izdarīja paš-
nāvību. Visumā R. sabiedriski politisko
uzskatu evolūcija ļoti skaidri atspo-
guļoja apgaismotāju pēdējai paaudzei
un fr. revolūcijas vadoņiem (G. Rei-
nāls, Peins, Kondorsē, K. Demulēns

v. c.) raksturīgo buržuāziski demo-

krātiskā radikālisma straujo uzplau-
kumu un tam sekojošo ļoti dziļo krīzi,
kas bija saistīta ar šķiru pretrunu sa-

asināšanos revolūcijas gaitā.
Rails Džilberts (dz. 1900) — angļu

filozofs, viens no t. s. lingvistiskas
filozofijas līderiem, filozofijas prof.
Oksfordā. Pēc R. domām, filozofijas
uzdevums ir tikai atrisināt problēmas,
kas rodas mūsu izziņas līdzekļu ne-

pilnīgas izprašanas rezultātā. R. uz-

skata, ka domu izteikšanas gramatiskā
forma daudzos gadījumos nenovēr-

šami dezorientē mūs un noved pie t. s.

kategoriālajām kļūdām. Savā galv.
darbā «Gara jēdziens» (1949) R. iz-

virza koncepciju, kas ir ļoti tuva

blheviorlsmam.

Raksturs — stabilu cilvēka psihisko

īpatnību kopums, kuras atkarīgas no

viņa darbības un dzīves apstākļiem
un izpaužas rīcībā. Zinot R., var pa-
redzēt, kā cilvēks izturēsies vienos vai

otros apstākļos, un tātad virzīt iztu-

rēšanos, izveidojot personībai sabied-

riski vērtīgas īpašības. R. redzams no

tā, kā cilvēks izturas pret sevi, pret
citiem cilvēkiem, pret viņam uzticēto
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darbu, pret lietām. Vispilnīgāk R. iz-

paužas sabiedriskajā praksē, darbā,
cilvēka rīcības sistēmā, ietekmēdams

visu viņa izturēšanos. R. ir sabied-
riski psiholoģisks, t. i., tas atkarīgs

no personības pasaules uzskata, uz-

krātajām zināšanām un pieredzes, no

apgūtajiem morāles principiem, no tā,
•kā cilvēku vada citi cilvēki, un no

aktīvās savstarpējās ietekmes. Tā kā

R. nav iedzimts, tas veidojas cilvēku

darbības apstākļos un ir atkarīgs no

audzināšanas.

Ramakrišna (īstais vārds Gadadhars

Caterdži) (1834—86) — Indijas sa-

biedrisks darbinieks, hinduisma refor-

mētājs. R. sludināja vienu vispārcil-
vēcisku reliģiju, kuras filozofiskie

priekšnosacījumi ņemti no vedantas

un šakti-tantras. Viņš centās samie-

rināt dažādās vedantas skolas, attēlo-

dams tās kā jogu garīgā eksperi-
menta dažādas pakāpes. Par esamības

augstāko principu atzīdams Šankaras

absolūtu (nirguna brahmanu), kam

nav iekšēju atšķirību, viņš tomēr no-

stājās pret pasaules iluzoriskuma kon-

cepciju un atzina, ka sabiedriskā dar-

bība ir ļoti svarīga. Sabiedrisko dar-

bību viņš saprata ļoti šauri, galveno-
kārt ikā filantropiju un gādību par

vispārēju «garīgu pilnveidošanos», ko

viņš uzskatīja par līdzekli, kā novērst

dzelzs laikmeta (kali-juga) postu; šai

laikmetā valdot naudas vara, svešzem-

nieku-verdzinātāju patvaļa utt. Viņa
vārdos par «kali-juga» līdzās spil-
gtam angļu koloniālās kundzības seku

atmaskojumam ir naiva pārliecība, ka

zinātne var atdzimt ar ticības palī-
dzību. R. sludināja vienīgi pasīvu pro-
testu pret koloniālo kārtību. Tomēr

vienotas reliģijas propaganda torei-

zējā Indijā, kur kā feodālās ideoloģi-

jas paliekas pastāvēja daudz reliģisku
sektu un mācību, bija savdabīgs aici-

nājums uz nacionālo vienību.

Rasels Bertrans (1872—1970) —

angļu filozofs, loģiķis, sabiedrisks

darbinieks. R. devis lielu ieguldījumu
mūsd. matemātiskās loģikas attīstībā.

Viņš izveidoja tālāk attiecību loģiku,
pilnveidoja loģiskās simbolikas va-

lodu. Gadsimta sākumā R. kopā ar

Vaithedu mēģināja, sekojot Frēgem,
loģiski pamatot matemātiku (Loģi-
cisms). Viņš sarakstījis daudz darbu

par dabas zinātņu filozofiskajām pro-
blēmām. R. uzskata, ka filozofija ņem
savas problēmas no dabas zinātnēm,
tās uzdevums ir analizēt un izskaid-

rot dabas zinātņu principus un jēdzie-
nus: filozofijas būtība ir loģika, lo-

ģiskā analīze. R. ir angļu neoreālisma

un neopozitīvisma pamatlicējs. Filozo-

fijas pamatjautājuma risināšanā R.
uzskati evolucionēja no objektīvā uz

subjektīvo ideālismu. Cilvēks, pēc R.,

sastopas ar jutekliskiem faktiem. Tas,
ko cilvēks sajūt, ir «fakts» vai «faktu»

agregāts. Fakti nav uzskatāmi nedz

par fiziskiem, nedz par psihiskiem —

tie ir neitrāli. Pēc R., tas, kas empī-
riski apstiprinās, jāpieskaita nevis

tīrās fizikas sfērai, bet gan fizikai

plus attiecīgs psiholoģijas nodalījums.
Psiholoģija ir ikvienas empīriskas zi-

nātnes būtiska sastāvdaļa. Izziņas
teorijā R., noraidot materiālistisko at-

spoguļošanās teoriju, piedāvāja skep-
ticisma filozofiju. R. bija reliģijas pre-
tinieks, aizstāvēja ateistisku pārlie-
cību. Nobeļa miera prēmijas laureāts,
aktīvi piedalījās kustībā par vispārēju
atbruņošanos; R. uzstāšanās pret karu

kalpoja cilvēces progresam.
Rasisms — reakcionāra teorija, kas

sociālo nevienlīdzību, ekspluatāciju un

karus attaisno ar cilvēku piederību
pie dažādām rasēm. R. cilvēku sa-

biedrisko būtību reducē uz viņu bio-

loģiskajām, rasiskajām īpatnībām, bet

rases patvaļīgi iedala «augstākajās»
un «zemākajās». Fašistiskajā Vācijā
R. bija oficiālā ideoloģija un tika

izmantots agresīvo karu un cilvēku

masveida iznīcināšanas attaisnošanai.

R. spilgti izpaužas ASV attiecībā pret
nēģeru iedzīvotājiem kā pret zemāku,
nepilnvērtīgu cilvēku kategoriju. Ag-
rāk atpalikušo tautu straujā attīstība,

sevišķi sociālistiskajās zemēs, un tas

apstāklis, ka to starpā nepastāv rasu

antagonisms, pierāda, ka R. ir galīgi
nepamatots.

Ražošana — jēdziens, kas raksturo

402Ramakrišna Ražošana



tikai cilvēkam raksturīgās attiecības

ar dabu — process, kura gaitā cilvēki

aktīvi pārveido dabu, lai radītu savai

eksistencei nepieciešamos materiālos

apstākļus. Atšķirībā no dzīvniekiem,
kuri savas vajadzības apmierina ar

to, ko dod daba, cilvēks ražo visu,
kas viņam nepieciešams dzīvei —

ba-

rību, apģērbu, mājokli utt. Tādējādi
R. ir cilvēka dzīves mūžīgs dabisks

priekšnoteikums — visas cilvēces vēs-

tures pamats. Jebkuras lietas R-ai va-

jadzīgi trīs elementi: dabas priekš-
mets, no kura attiecīgo lietu iespējams
izgatavot; darba rīki, ar kuriem to iz-

gatavo; cilvēka mērķtiecīga rīkoša-

nās — viņa darbs. R-ai vienmēr ir sa-

biedrisks raksturs, un tajā ietvertas

divējādas attiecības: cilvēka attiecības

ar dabu, kuras izpaužas jēdzienā ra-

žošanas spēki (atspoguļo R. procesa

saturu), un cilvēku savstarpējās attie-

cības, ko raksturo jēdziens ražošanas

attiecības (atspoguļo R. procesa sa-

biedrisko formu). So divu pušu sav-

starpējās attiecības nosaka likums par
ražošanas attiecību atbilstību ražoša-

nas spēku raksturam (un attīstības

līmenim). R. reāli pastāv vienmēr kā

vēsturiski nosacīts ražošanas veids,
kas atbilst sab-bas attiecīgajai iekār-

tai: pirmatnējās kopienas iekārtai, ver-

dzības iekārtai, feodālismam, kapitā-
lismam, komunismam. R. vispār ir

abstrakcija, kas ļauj izdalīt un rak-

sturot dažus vispārīgus, jebkuram ra-

žošanas veidam piemītošus momentus.

R. organiski saistīta ar saražotā sa-

dali, maiņu un patērēšanu. R. un patē-
rēšana ir divi atšķirīgi un tai pašā
laikā savstarpēji saistīti sab-bas dzī-

ves poli. Sajā mijiedarbībā noteicošā

ir R., kura ne tikai rada patērēšanas
priekšmetu un nosaka patērēšanas
veidu, bet ir arī pamats, uz kura ro-

das un attīstās cilvēka vajadzības.
R-as procesā cilvēks ne tikai iedarbo-

jas uz dabu un pārveido to, viņš

pārveido arī pats savu dabu, savas

spējas un zināšanas, savas vajadzības
un intereses. R. saistīta ar saražotā

produkta patērēšanu tādējādi, ka no-

tiek produkta sadale, kas atkarīga no

to ražošanas attiecību rakstura, kuru

ietvaros notiek R. Formācijās, kurās

valda antagonisms starp šķirām, R.

līdzekļu īpašnieki — vergturi, muiž-

nieki, kapitālisti — piesavinās visu

virsproduktu, palaikam arī daļu ne-

pieciešamā produkta, turpretim darba-

ļaužu masas — vergi, zemnieki, pro-
letārieši, tā kā viņi vai nu pilnīgi,
vai daļēji ir bez R. līdzekļiem, spies-
tas apmierināties ar gaužām niecīgu
viņu pašu saražoto bagātību daļiņu.
Komunistiskā formācija dara galu šai

netaisnībai. Pēc kolektīvās īpašuma
formas nostiprināšanās un eksplua-
tatoru šķiru likvidēšanas par R. pro-
cesa uzdevumu kļūst visu sab-bas lo-

cekļu pieaugošo vajadzību apmierinā-
šana. Sociālismā patērēšanas priekš-
meti tiek sadalīti atkarībā no tā darba

daudzuma un kvalitātes, ar kuru katrs

cilvēks piedalījies kopējā fondā, ko-

munismā tas notiek atkarībā no katra

vajadzībām.
Ražošanas attiecības — viens no

svarīgākajiem jēdzieniem marksistis-

kajā zinātnē par sab-bu; tās atspo-

guļo jebkurā sab-bā pastāvošas ob-

jektīvas, materiālas, no cilvēku apzi-

ņas neatkarīgas attiecības, kādas starp
cilvēkiem izveidojas sabiedriskā pro-
dukta ražošanas, materiālo labumu

maiņas un sadales procesā. R. a. ir

jebkura ražošanas veida nepieciešama
sastāvda|a, jo cilvēki nevar ražot, ja
tie neapvienojas kopīgai darbībai un

savstarpējai savas darbības apmaiņai.
R. a. pamats ir ražošanas līdzekļu
īpašuma attiecības. Pastāvot sabiedris-

kam, kolektīvam īpašumam, sab-bas

locekļi attieksmē pret ražošanas

līdzekļiem ir vienlīdzīgi un ražošanas

procesā starp viņiem valda sadarbības
un savstarpējas palīdzības attiecības.

Turpretim, ja pastāv privātīpašums,
starp cilvēkiem nenovēršami nodibinās

kundzības un pakļautības attiecības.

Sabiedriskais īpašums vēsturē pastā-

vējis kā ģints, cilts, kopienas, visas

tautas, valsts vai kooperatīvu-kolhozu
īpašums. Turpretim privātīpašums vēs-

turē pastāvējis trīs galv. formās: kā

vergturu, feodālais un kapitālistiskais
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īpašums; tām atbilda trīs galv. cilvēka

ekspluatācijas tipi. Ir pastāvējis un

vēl šobrīd pastāv ražotāju privātīpa-

šums, ikas pamatojas uz personisko
darbu, taču šī īpašuma forma vienmēr

pakļauta attiecīgajā sab-bā valdošām

R. a. un to noteicošās iedarbības re-

zultātā pamazām izzūd. Līdztekus di-

vām galv. R. a. formām laika posmos,

kad viena sabiedriski ekonomiskā for-
mācija iet bojā un otra rodas, radu-

šās pārejas posma R. a. Raksturīga
šo attiecību īpatnība ir tā, ka vienas

saimnieciskās struktūras ietvaros tiek

apvienotas pēc tipa dažādas ekono-

miskas attiecības. Tā, piem., pirmat-
nējās kopienas iekārtas sabrukuma

posmā patriarhālās ģimenes ietvaros

pastāvēja blakus ģints attiecību palie-

kas un verdzības attiecību dīgļi. Ver-

dzības attiecību sabrukuma posmā vai-

rākās zemēs radās kolonāts, kurā bija
sastopami verdzības attiecību un feo-

dālo attiecību elementi; laika posmā,
kad notiek pāreja no kapitālisma uz

sociālismu, dažas ekonomiskās formas

apvieno gan uz kolektīvo, gan uz

privāto īpašumu dibinātas attiecības

(valsts kapitālisms, jaukti valsts un

privātie uzņēmumi, daļēji sociālistis-

kas formas kooperācijā uz laukiem

utt.).
Ražošanas līdzekļi — jēdziens, kas

raksturo ražošanas procesa norisei ne-

pieciešamos lietiskos elementus atšķi-
rībā no ražošanas cilvēciskā elementa,
t. i., no darba darītājiem. R. 1., t. i.,
cilvēka pārveidotie dabas priekšmeti,
un darba līdzekļi, ar kuru palīdzību
cilvēki tos pārveido, paši par sevi ne-

spēj radīt nekādu jaunu sabiedrisku

bagātību. Ražošanas procesā tie

tikai — pilnā apmērā vai daļēji —

pārnes savu vērtību uz izgatavoto

produktu. Jaunas bagātības rada cil-

vēka dzīvais darbs, kas dabas doto

padara noderīgu, pārvēršot to par
sab-bas dzīves nepieciešamu elementu.

Pie R. 1. pieder, pirmkārt, darba

priekšmeti, kuri ir cilvēka iedarbības

objekts. Mūsd. ražošanas procesos (iz-

ņemot ieguves rūpniecību) pie tiem

pieder arī izejvielas, t. i., dabas priekš-

meti, uz kuriem jau noteiktā ziņā)

iedarbojies cilvēks, pārveidodams tos

ar savu darbu; otrkārt, darba

līdzekļi ir visu lietisko elementu ko-

pums, kurus cilvēks izlieto, lai iedar-

botos uz darba objektu (ražošanas
rīki, ražošanas ēkas, transports, izej-
vielu un gatavās produkcijas glabāta-
vas, apstrādājamā zeme). No visiem

darba līdzekļiem ražošanas attīstībai

un tātad arī sab-bas attīstībai vis-

svarīgākie ir ražošanas rīki, kuru ko-

pumu K. Markss nosauca par «ražo-

šanas kaulu un muskuļu sistēmu». Ra-
žošanas rīki, ar kuru palīdzību cilvēks

palielina savus dabas dotos spēkus,,
ir viņa ražošanas iespēju attīstības

mēraukla, sabiedrisko ražošanas spēku
attīstības mēraukla un tātad arī to

sabiedrisko attiecību kritērijs, kādās

noris darbs. Tāpēc Markss teica, ka

ekonomiskie laikmeti atšķiras nevis ar

to, ko ražo, bet ar to, kā ražo, ar

kādiem darba līdzekļiem (sk. «Kapi-
tāls», I sēj., 172. lpp.).

Ražošanas spēki — uzkrātā un

dzīvā darba organiska vienība, t. i.,
ražošanas elementu — lietu un cil-

vēku — kopums, kuri nepieciešami, lar

no dabas priekšmetiem ražotu lietas,,
kas spēj apmierināt cilvēku vajadzī-
bas. Pie ražošanai nepieciešamajām
lietām pieder darba rīki, ražošanai

vajadzīgās ēkas, dzelzceļi, kanāli, šo-

sejas, tvaika, elektriskie v. c. dzinēji,,
cauruļvadi, elevatori jeb, citiem vār-

diem sakot, visi tie priekšmeti un

priekšmetu kompleksi, kurus cilvēks

pielāgojis, lai ar to palīdzību iedar-

botos uz darba priekšmetu. Otrs ražo-

šanai nepieciešamais elements ir cil-

vēki, kuri ražo darba līdzekļus un

liek tiem funkcionēt. Starp lietām, kas

nepieciešamas ražošanai, noteicošais

R. s. elements ir ražošanas rīki,
mašīnas, mašīnu kompleksi. Tieši šos

darba līdzekļus, kuri ir «ražošanas

kaulu un muskuļu sistēma» (Markss.

Kapitāls, 1. sēj., 172. lpp.), marksisma

filozofija uzskata par ražošanas attīs-

tības līmeņa noteicējiem. «Ekonomiskie

periodi atšķiras nevis ar to, ko ražo,
bet ar to, kā ražo, ar kādiem darba
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līdzekļiem» (turpat). Katra sabiedris-

kas ražošanas procesa priekšnoteikums
ir papriekš izgatavot darba līdzekļus
un pēc tam tos izlietot patērēšanas
priekšmetu ražošanai. Tāpēc sabied-

riskā ražošana iedalās ražošanas

līdzekļu ražošanā («A» grupa) un pa-
tēriņa līdzekļu ražošanā («B» grupa).
Katras paplašinātas atražošanas

likums ir
— galvenokārt attīstīt «A»

grupu, konstruēt arvien ražīgākas ma-

šīnas un citus darba līdzekļus un uz

šā pamata modernizēt visas ekonomi-

kas nozares. Ņemot vērā modernās

tehnikas lomu, PSKP XXIV kongress
izvirzīja uzdevumu paātrināt zinātnes

un tehnikas progresu, lai «nemitīgi un

plānveidīgi modernizētu visas tautas

saimniecības nozares uz mūsdienīgas,
augstražīgas tehnikas pamata, maksi-

māli saīsinātu jaunās tehnikas un pro-
gresīvās tehnoloģijas radīšanas un

ieviešanas laiku ...». Tas ir sevišķi

svarīgi komunisma materiāli tehniskās

bāzes izveidošanai, par kuras pamatu
jākļūst mašīnu sistēmai, kādas nepie-
ciešamas visas sabiedriskās ražošanas

kompleksai mehanizācijai un automa-

tizācijai. Taču pati pilnīgākā tehnika

bez cilvēkiem ir nedzīva. Ražošanas

līdzekļi un visas darbā vajadzīgās
ierīces ir cilvēka roku darinātas, viņa
praktiskās enerģijas rezultāts, viņa
uzkrātās pieredzes un zināšanu mate-

rializācija, rādītājs, ar kuru mērījami
viņa panākumi dabas apgūšanā. Cil-

vēks ir galv. R. s. Tikai vienkopus
ar cilvēkiem darba līdzekļi ir R. s.

Sajā kopībā darba līdzekļi, gan bū-

dami cilvēka saprātīgas darbības re-

zultāts, tai pašā laikā apliecina arī,
kādā mērā cilvēks pakļāvis sev dabu,

t. i., raksturo paša cilvēka attīstības

līmeni. Pilnveidodams darba līdzekļus,
kurus cilvēks noliek starp sevi un

dabu, sakarā ar to attīstīdams visu

sabiedriskās ražošanas procesu, cil-

vēks mainās arī pats. R. s-u un pir-
mām kārtām ražošanas rīku attīstība

ir visas vēsturiskās attīstības pamats.
Attīstoties R. s., mainās arī ražošanas

attiecības un pēc tam virsbūve un

visas citas sabiedrības dzīves puses.

Ražošanas veids
— jēdziens, kas

raksturo cilvēku dzīvei nepieciešamo
līdzekļu (barības, apģērba, mājokļa,
ražošanas rīku) ražošanas konkrēto

veidu, ikas realizējas vēsturiski no-

teiktās sabiedrisko attiecību formās.

R. v. ir viena no svarīgākajām vēs-

turiskā materiālisma kategorijām, jo
tas raksturo sab-bas dzīves galv.
sfēru — materiālo ražošanu un vispār
nosaka dzīves sociālo, politisko un ga-
rīgo procesu. No R. v. atkarīga katras

vēsturiski noteiktas sab-bas struktūra,
tās funkcionēšana un attīstība. Sab-

bas attīstības vēsture ir R. v. attīs-

tības un nomainīšanās vēsture, un šie

procesi nosaka pārmaiņas visos citos

sab-bas struktūras elementos. R. v.

ir divu tā nešķiramu pušu — ražo-

šanas spēku un ražošanas attiecību —

vienība. Ražošanas attīstība sākas ar

to noteicošās puses — ražošanas

spēku — attīstību, kuri, sasnieguši
noteiktu līmeni, nonāk pretrunā ar ra-

žošanas attiecībām, kuru ietvaros tie

līdz šfim bija attīstījušies. Tas noved

pie ražošanas attiecību likumsakarīgas
mainīšanās, jo tie vairs nav ražoša-

nas procesa nepieciešams priekšnotei-
kums. Bet jaunu ražošanas attiecību

izveidošanās, kas nozīmē ari vecās

ekonomiskās bāzes nomainīšanu, vai-

rāk vai mazāk ātri noved pie pāri
tai stāvošās virsbūves nomainīšanas,
pie visas sab-bas mainīšanās. Tādē-

jādi R. v. nomaina cits citu nevis

cilvēku patvaļas rezultātā, bet gan
iedarbojoties vispārīgajam ekonomis-

kajam likumam par ražošanas attie-

cību atbilstību ražošanas spēku rak-

sturam. Sī nomainīšana piešķir visas

sab-bas attīstībai sabiedriski ekono-

misko formāciju nomainīšanās procesa

likumsakarīgo raksturu. Konflikts

starp ražošanas spēkiem un ražošanas

attiecībām ir ekonomiskais pamats so-

ciālajai revolūcijai, kuru realizē sab-

bas progresīvie spēki. Pastāvot sociā-

listiskam R. veidam, pretrunas, kas

rodas starp ražošanas spēkiem un ra-

žošanas attiecībām, nenobriest līdz

konfliktam, jo ražošanas līdzekļi ir

sabiedrisks īpašums un tāpēc visa
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sab-ba dr ieinteresēta mainīt ražoša-

nas attiecības, ja tās vairs neatbilst

sasniegtajam jaunajam ražošanas

līmenim. Komunistiskā partija un

valsts izprot sociālistiskā R. veida at-

tīstības likumus un tāpēc spēj sav-

laicīgi pamanīt varbūtējas pretrunas

un izstrādāt konkrētus pasākumus to

novēršanai. R. veidu attīstības un no-

mainīšanās stadijas atspoguļo jē-
dzieni: pirmatnējās kopienas, vergturu
sab-bas, feodālisma, kapitālisma un

komunisma R. v. Katrs no šiem jē-
dzieniem, kas raksturo vienu vai otru

R. v., jākonkretizē tālāk, lai tas va-

rētu izteikt viena un tā paša R. veida

dažādo variantu vēsturisko īpatnību
(piem., antīkā verdzība vai verdzība

Austrumos, prūsiskais vai amerikānis-

kais kapitālisma attīstības ceļš, sociā-

lisma īpatnības dažādās zemēs, atse-

višķu zemju nekapitālistiskās attīstī-

bas savdabīgums utt.).
Reaktoloģija (lat. re — pret;

actio — darbība) — mehānistiska

koncepcija, kas augsti attīstītu dzīv-

nieku un cilvēku psihi uzskata par
aritmētisku summu, ko veido reakcijas
uz ārēju kairinājumu iedarbību. Pa-

domju fizioloģijā un psiholoģijā R.

"bija izplatīta 20. gs. 20.—30. gados.
Terminu «R.» ieviesis K. Korņilovs
(«Mācība par cilvēka reakcijām no

psiholoģijas viedokļa», 1922). Tāpat
kā biheviorisms, R. ignorēja ārējās
iedarbības atkarību no organisma iek-

šējā stāvokļa, no visas organisma
augstāko nervu sakaru sistēmas. R.

bija zināma pozitīva loma cīņā ar

ideālistisko psiholoģiju un fizioloģiju.
Tomēr R. mehānicisms bieži pārauga
ideālismā.

Reālisms (lat. realis — iedarbīgs,
priekšmetisks) — daiļrades metode,
kura vispilnīgāk iemieso mākslas ob-

jektīvi izzinošo un estētiski pārveido-
jošo dabu. R-u raksturo cilvēka perso-
nības patiesīga attēlošana tās daudz-

veidīgajās attiecībās ar īstenību, likum-

sakarīgā un tipiskā atsegšana, indi-

vidualizēti attēlojot dzīvi. R. prasa,

«lai patiesas būtu ne vien detaļas,
bet patiesi būtu attēloti arī tipiski

raksturi tipiskos apstākļos» (Engelss).
R. elementi un tendences izpaudās
jau mākslas vēstures agrīnajās sta-

dijās. Taču par īpašu mākslas metodi

R. kļūst renesanses laikmetā (Servan-
tess, Šekspīrs v. c), lai savu vispa-
beigtāko izpausmi iegūtu 19. gs. vidū

kritizētāja R. mākslā. Sā perioda reā-

listisko darbu (Stendāls, Balzaks, Di-

kenss, Hogarts, Domjē, Kurbē, Menjē,
Gogolis, Turgeņevs, Saltikovs-Sčed-

rins, Ņekrasovs, Ļ.Tolstojs v. c.) galv.
patosam, kas atmaskoja feodālās un

buržuāziskās sab-bas kaites, bija liela

loma cilvēka sociālās un garīgās at-

brīvošanas ideju attīstībā, demokrā-

tisko sabiedrisko ideālu nostiprinā-
šanā cilvēku apziņā. Kritizētāja R-a

līnija turpinās arī mūsu laikmetā dau-

dzu kapitālistisko zemju mākslas pro-
gresīvo pārstāvju daiļradē, kas stāv

pretim mūsd. buržuāziskajai formālis-

tiskajai mākslai. R-a mākslinieciskos

sasniegumus veiksmīgi izmanto sociā-

listiskais reālisms.

Realitāte — lietu esamība pretēji
to neesamībai, kā arī citām (iespēja-
mām, varbūtējām utt.) esamības for-

mām. Filozofijas vēsturē R-i sevišķi
skaidri atšķīra no īstenības, t. i., R-i

pa lielākajai daļai izprata kā kaut kā

būtiska esamību zināmā lietā, kā pa-
šas šās lietas esamību, bet īstenību

izprata kā visa būtiskā un nebūtiskā

esamību zināmā lietā. Marksistiskā

filozofija izskaidro realitāti vai nu kā

objektīvajai realitātei identisku jē-
dzienu, vai kā visa pastāvošā kopumu

(sal. Matērija, Būtība, Pastāvēšana).
Refleksija (lat. reflexio — vēršanās

atpakaļ). Termins, kas apzīmē izziņas
akta atspoguļojumu, kā arī tā pētī-
šanu. Dažādās filozofijas sistēmās

tam bija dažāds saturs. Loks uzska-

tīja R. par īpašu zināšanu avotu, kad

novērota tiek apziņas iekšējā darbība,

turpretim sajūtas priekšmets ir ārējās
lietas. Leibnica izpratnē R. nav nekas

cits kā uzmanības pievēršana tam, kas

notiek mūsos. Pēc Jūma domām, ide-

jas ir R. par iespaidiem, kas tiek

iegūti no ārienes. Hēgelis ar R. sa-

prot savstarpēju atspoguļošanos,
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piem., parādības būtībā. 2. Reflektēt
nozīmē vērst apziņu uz sevi pašu,
analizēt savu psihisko stāvokli.

Reformācija (lat. reformare — pār-
veidot, izlabot) — plaša pret feodā-

lismu un katolicismu vērsta kustība

Eiropā 16. gs. pirmajā pusē; tā lika

pamatus protestantismam. R. bija pir-
mā, vēl nenobrieduši buržuāziskā re-

volūcija cilvēces vēsturē. Buržuāzija
savienībā ar vienu muižniecības da|u
sāka cīņu pret valdošo kātoju baznīcu.

R. sākās Vācijā un pēc tam aptvēra
vairākas Eiropas zemes. No katoli-

cisma sistēmas atkrita Anglija, Sko-

tija, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Ho-

lande, Somija, Šveice, dajēji Vācija,
Čehija, Ungārija. R. baznīcu pada-

rīja lētāku, vienkāršāku un demokrā-

tiskāku. R. cilvēka iekšējo personisko
ticību uzskatīja par augstāku nekā

reliģiozitātes ārējās izpausmes un

buržuāzijas morāles normām deva

dieva sankciju. Zemēs, kur uzvarēja

R., baznīca kjuva atkarīga no valsts

un tai bija mazāka vara nekā katolis-

kajās zemēs; šis apstāklis veicināja
zinātnes un vispār laicīgās kultūras

attīstību. Jaunās reliģijas nacionālais

raksturs atbilda topošo buržuāzisko

nāciju interesēm. R-ā līdzās muižnieku

un birģeru nometnei pastāvēja arī

zemnieku un plebeju nometne. Tās

pārstāvji cīnījās ne vien pret garīdz-
niecību, bet arī pret muižniecību, ne

vien pret kārtu, bet arī pret mantisko

nevienlīdzību. Viņi balstījās uz dažām

evaņģēlija tēzēm, kas attiecās uz ag-
rīno kristietību (Mincers). Katoli R-ai

pretī lika kontrreformāciju, un tā vi-

ņiem izdevās novērst protestantisma
tālāku izplatīšanos Eiropas kontinentā

un izskaust to Polijā un Francijā.
Reformisms (lat. reformare — pār-

veidot) — politisks virziens strādnieku

kustībā; tas noliedz šķiru cīņas, so-

ciālistiskās revolūcijas un proletariāta
diktatūras nepieciešamību, sludina

šķiru sadarbību un cer vienīgi ar re-

formu palīdzību pārvērst kapitālis-
mu par «vispārējas labklājības» sab-

bu. R. radās 19. gs. pēdējā ceturksnī.

Tā sociālā bāze ir buržuāzijas uz-

pirktais strādnieku šķiras virsslānis,
t. s. strādnieku aristokrātija, «vidējo
slāņu» pārstāvji un arodbiedrību biro-

krātija. R. cieši saistīts ar revizio-

nismu. Mūsd. R-u pārstāv Sociālis-

tiskā internacionāle — starptautiska
reformistu apvienība (nodibināta

1951). Nekāda harmoniska, vienota

pasaules uzskata mūsd. R. pamatā
nav. Eklektisks neokantisma, pozitī-
visma, abstraktā antropoloģisma un

kristietības ideju savienojums — tāds

ir tas raibais audums, kas sedz R.

teorētiķu (A. Filipa, V. Eihlera,
P. Bonnela, Dž. Streči v. c.) gara
nabadzību. Dialektiku viņi pasludina
par novecojušu, propagandē seklu evo-

lucionismu; materiālismu atmet, so-

ciālisma dabiski vēsturisko, ekono-

misko nenovēršamību atzīst par mītu;
sociālismu «atvasina» no gara sfēras,

no indivīda ētiskiem priekšstatiem,
kas pastāvot ārpus laika un ārpus

šķirām. Sociālisma ateistiskās tradī-

cijas viņi aizmirst: par labējās sociāl-

demokrātijas programmas prasību kļu-
vusi savienība ar klerikālismu, zināt-

nes un reliģijas samierināšana. Mūsd.

R. labējo līderu raksturīgā īpatnība ir

atklāts antikomunisms. «Antikomu-

nisms novedis sociālreformismu ide-

jiski politiskā strupceļā. Tas ir viens

no sociāldemokrātisma krīzes galve-

najiem cēloņiem» (PSKP Programma).
S.-d. krīze ir kapitālisma vispārējās
krīzes 'likumsakarīgas sekas, visas R.

vēstures rezultāts. Jaunu programmu

pieņemšana (1958 —61) pabeidza R.

evolūciju pēckara gados, tā ieaugšanu
kapitālistisko attiecību sistēmā. Vis-

reakcionārākie sociālreformisma va-

doņi atklāti aizstāv valsts monopolis-
tisko kapitālismu, atbalsta imperiā-
lisma agresīvās tieksmes. R. kavē pro-
letariāta šķiras pašapziņas attīstību.

Cīņa pret R., strādnieku šķiras sa-

šķelšanās pārvarēšana ir viens no vis-

aktuālākajiem komunistiskās kustības

uzdevumiem. Sociālismu nevar radīt

ar reformām, bet vajag revolucionāri

pārkārtot sab-bu, t. i., iznīcināt kapi-
tālismu. Kritizējot R. labēji oportūnis-
tisko praksi un ideoloģiju, komunisti

407 ReformismsReformācija



aktīvi uzstājas par sadarbību ar s.-d.

partijām cīņā par mieru, demokrātiju
un sociālismu.

Reihenbahs Hanss (1891—1953) —

vācu filozofs un loģiķis, fizikas prof.
Berlīnes univ. Savos agrīnajos darbos

analizēja ģeometrijas gnozeoloģisko
dabu un relativitātes teorijas loģisko
struktūru. 20. gados R. kopā ar citiem

organizēja Berlīnē Zinātniskās filozo-

fijas biedrību, kura kopā ar Vīnes

pulciņu kļuva par pamatu loģiskā po-

zitīvisma kustībai. Pēc fašisma uzva-

ras Vācijā emigrēja uz ASV. R. no-

darbojās ar cēlonības, likumsakarības,

starp cēlonību un varbūtību pastāvo-

šās attiecības, statistisko un dinamisko

likumsakarību utt. analīzi. Kaut gan
R. pieslējās loģiskajam pozitīvismam,
tomēr dažos savos darbos (piem.,
«Pieredze un paredzēšana», 1938) viņš
nonācis jau gandrīz pie materiālisma.

Kā loģiķis R. pazīstams galvenokārt
ar saviem darbiem varbūtiskās loģikas
novadā («Varbūtības teorija», 1935)

un ar pētījumiem zinātnes likumus iz-

sakošo izteikumu loģiskās analīzes no-

vadā (t. s. nomoloģisko izteikumu

teorija).
Rēķini — kārtulu sistēma operēša-

nai ar zīmēm, tā paplašina saturīgas
domāšanas iespējas, risinot uzdevu-

mus un pierādot spriedumus, ko iz-

saka ar doto R. līdzekļiem (R. «va-

lodā»). R. raksturīga īpatnība, ka ob-

jekti, ar kuriem tajos operē, ir mate-

riāli priekšmeti (cipari, burti v. c.

zīmes), kas praktiski nemainās R.

kārtulu lietošanas procesā. R. vēstu-

riski radās un attīstījās matemātikas

ietvaros (piem., diferenciālrēķini un

integrālrēķini v. c.); vēlāk R. metodi

pārņēma loģika — radās loģiskie un

loģiski matemātiskie R., un izveidojās
loģika kā matemātiska jeb simboliska

zinātne. Noteiktu zināšanu nozaru (it

īpaši deduktīvajās zinātnēs) izteik-

šana ar R., kurus izveido, balstoties

uz mūsd. loģikā izstrādātajām meto-

dēm, ir viskonsekventākā šās zināšanu

nozares formalizācijas forma; tādas

formalizācijas efektivitāti apstiprina
mūsd. skaitļošanas tehnikas praktiskie

pielietojumi un kibernētikas attīstība

(Loģistiskā metode).
Relatīvā patiesība — sk. Absolūtā

un relatīvā patiesība.
Relativisms (lat. relativus — attie-

cīgs) — ideālistiska mācība par cil-

vēka izziņas relatīvo, nosacīto un sub-

jektīvo raksturu. Atzīdams zināšanu

relativitāti, R. noliedz izziņas objekti-
vitāti un uzskata, ka mūsu zināšanās

neatspoguļojas objektīvā pasaule.
Sāds viedoklis spilgti izpaužas jau

Gorgija filozofijā, kaut gan viņa
mācībā R. bija pozitīva nozīme dia-

lektikas attīstībā. Visumā R. ir rakstu-

rīgs agnostiskajām un subjektīvi ideā-

listiskajām sistēmām. R. bija, piem.,
viens no fizikālā ideālisma gnozeolo-

ģiskajiem avotiem. Dialektiskais ma-

teriālisms izziņas relativitāti atzīst

tikai tajā nozīmē, ka katru vēsturisko

izziņas pakāpi ierobežo attiecīgais ra-

žošanas spēku un zinātnes attīstības

līmenis, un nevis objektīvās patiesības

noliegšanas nozīmē. Mūsd. buržuāzis-

kajā filozofijā R. tiek izlietots kā

līdzeklis cīņai pret materiālistisko filo-

zofiju (Absolūtā un relatīvā patie-
sība).

Relativitātes teorija — fizikas teo-

rija, pēc kuras fizikālie procesi noris

vienveidīgi visās sistēmās, kas kustas

cita pret citu taisnā virzienā un vien-

mērīgi (speciālā R. t.) vai ari ar pa-

ātrinājumu (vispārīga R. t.). No tā

izriet, ka par sistēmas kustību var

spriest tikai pēc attālumu maiņas

starp ķermeņiem, kas šo sistēmu

veido, un citiem ķermeņiem («referen-

ces ķermeņi»), kuru esamība ir nepie-

ciešama, lai kustības jēdzienam būtu

jēga. Šo teoriju formulēja Einšteins

1905. g. (speciālā teorija) un 1916. g.

(vispārīgā teorija). Tā pamatota uz

t. s. Galileja—Ņūtona klasisko rela-

tivitātes principu, pēc kura mehānis-

kie procesi notiek vienveidīgi sistēmās,
kas kustas cita pret citu taisnā vir-

zienā un vienmērīgi. Optikas un elek-

trodinamikas attīstība ļāva secināt, ka

šis princips attiecināms arī uz gais-

mas izplatīšanos, t. i., uz elektromag-
nētiskiem viļņiem (gaismas ātruma
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neatkarība no sistēmas kustības).
Tādu secinājumu izskaidroja speciālā
R. t., kas atteicās no absolūtā laika,

absolūtā vienlaiclguma un absolūtās

telpas jēdzieniem. Pēc Einšteina teori-

jas laika plūsma ir atkarīga no sistē-

mas kustības un laika intervāli mai-

nās tādējādi, ika gaismas ātrums do-

tajā sistēmā nemainās atkarībā no tās

kustības. Mainās arī telpiskie mērogi.
No šīm premisām gūti daudzi fizikāli

slēdzieni. Tos parasti sauc par «rela-

tīvistiskiem», t. i., tādiem, kas balstās

uz R. t. No tādiem fizikāliem slēdzie-

niem sevišķu nozīmi ieguva Einšteina

sakarība, saskaņā ar kuru ķermeņa
masa ir proporcionāla tā enerģijai.
Šo sakarību plaši izmanto mūsd. ko-

dolfizikā. Attīstot <un vispārinot spe-
ciālo R. t., Einšteins izveidoja vispā-
rīgo R. t. Klasiskajā mehānikā pa-
ātrinātai kustībai ir absolūta jēga, jo
līdz ar to rodas inerces spēki, kuru

nav sistēmās, kam nav paātrinājuma.
Inerces spēki jauj runāt par paātri-
nātu kustību, nenorādot references

sistēmu, attiecībā pret kuru notiek pa-

ātrinājums. Einšteins pamatojās uz to,
ka inerces spēki, kas atkarīgi no pa-

ātrinājuma, ir ekvivalenti smaguma
spēkiem, kuri rada analogus ķermeņu
paātrinājumus nekustīgās sistēmās vai

sistēmās, kas kustas bez paātrinājuma.
No tā izriet, ka ari paātrināta kus-

tība nav absolūta: sistēmas kustību

ar paātrinājumu, ja nav gravitācijas
lauka, pēc iekšējiem efektiem nevar at-

šķirt no sistēmas miera stāvokļa vai

tās vienmērīgas taisnvirziena kustības

gravitācijas laukā. Vispārīgā R. t. pēc
sava galv. satura ir jauna gravitācijas
teorija. Tā balstās uz pieņēmumu, ka

četrdimensiju telpa un laiks, kurā

darbojas gravitācijas spēki, pakļauti
neeiklīda ģeometrijas sakarībām. Ne-

eiklīda ģeometrijas sakarības plaknē
uzskatāmi var _izteikt ar parastajām
Eiklīda sakarībām uz virsmām, kurām

ir liekums. Einšteins pēc analoģijas
uzskata ģeometrisko sakarību atkāpša-
nos četrdimensiju telpas un laika sis-

tēmā no Eiklīda sakarībām par tel-

pas un laika sistēmas izliekumu. Viņš

identificēja tādus izliekumus ar gra-
vitācijas spēku iedarbību, ar gravitā-

cijas laukiem. Gravitācija ir laika un

telpas sistēmas izliekums. Tādu pie-
ņēmumu 1919. g. apstiprināja astro-

nomiskie novērojumi, kas parādīja, ka

zvaigznes stars kā taisnas līnijas pro-

totips izliecas Saules tuvumā gravitā--

cijas ietekmē. Vispārīgā R. t. līdz-,
šim nav ieguvusi to noslēgtas un ne-

apstrīdamas fizikālas koncepcijas rak-

sturu, kāds ir speciālajai teorijai. R. t.

filozofiskie secinājumi pilnīgi apstip-
rina un bagātina dialektiskā materiā-

lisma idejas. R. t. parāda nesarau-

jamo sakaru starp telpu un laiku (tāļ
izteikta vienotajā telpas-laika inter-

vāla jēdzienā), kā arī starp materiālo

kustību, no vienas puses, un tās eksis-

tēšanas telpas un laika formām, no>

otras. Nosakot telpas un laika īpašī-
bas atkarībā no materiālās kustības

īpatnībām (laika «palēnināšanās», tel-

pas «izliekums»), konstatēts, ka kla-

siskās fizikas priekšstati par «abso-

lūto» telpu un laiku ir ierobežoti, kā-

tos nošķirt no kustībā esošās matē-

rijas nav pamata. R. t. ir klasiskās

mehānikas racionāls vispārinājums,
kas attiecināts uz ķermeņu kustību ar-

ātrumiem, kuri tuvojas gaismas ātru-

mam. Buržuāziskās filozofijas ideālis-

tiskie un pozitīvistiskie virzieni mēģi-
nāja R. t. izmantot, lai apliecinātu
zinātnes subjektīvo raksturu un fizi-

kālo procesu atkarību no novēroju-
miem. Taču R. t. jeb relatīvistisko.

mehāniku nedrīkst sajaukt ar filozo-

fisko relatlvismu, kas noliedz zināšanu

objektivitāti. R. t. rāda objektīvu pro-
cesu ainu, tā precīzāk nekā klasiskā,
mehānika atspoguļo reālo īstenību.

Reliģija — ikdienas dzīvē pār cil-

vēkiem valdošo ārējo spēku fantas-
tisks atspoguļojums cilvēku smadze-

nēs; šai atspoguļojumā laicīgie spēki
parādās pārdabisku spēku veidā. No

teoloģijas viedokļa (ko cenšas argu-
mentēt filozofiskais ideālisms), R.

saistīta ar kaut kādu mūžīgu cilvēka-

iekšēju sajūtu, kas parāda viņa sa-

karu ar kādu garīgu principu. R. ir

specifiska sabiedriskās apziņas forma,.
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kurā izpaužas pasaules uzskata, jūtu
un kulta (maģisku ceremoniju) vie-

nība. R. galv. un noteicošā iezīme ir

ticība pārdabiskajam. Marksisms R.
uzlūko par sociāli nosacītu un tāpēc
vēsturiski pārejošu parādību. Ilgu cil-

vēces vēstures laika posmu cilvēki ne-

kādu R. nepazina. R. radās zināmā

pirmatnējās kopienas iekārtas attīstī-

bas pakāpē un atspoguļoja cilvēka

nevarību pret bargajiem un nesapro-

tamajiem dabas spēkiem. Šķiru sab-bā

R. saknes meklējamas galvenokārt
cilvēku nevarībā pret sab-bas attīstī-

bas stihiskajiem procesiem, masu eks-

pluatācijā un nabadzībā. Te R., Ļeņina
vārdiem runājot, ir «viens no garīgo
spaidu veidiem, kas itin visur gulstas

uz tautas masām, kuras nomāc mū-

žīgais darbs citu labā, trūkums un

vientulība» (10. sēj., 62. lpp.). Līdz

ar sociālistiskās revolūcijas uzvaru R.

pamazām zaudē savu ietekmi uz sa-

biedrisko apziņu. To sekmē zinātniskā,
komunistiskā pasaules uzskata izpla-
tīšanās plašās tautas masās. Galīga
R. atmiršana un izzušana no cilvēku

sadzīves iespējama tikai attīstītā ko-

munistiskā sab-bā. Tomēr R. izzušana

nav automātisks process, ir nepiecie-
šams neatlaidīgi audzināt masas

ateisma garā un plaši propagandēt
dabas zinātņu sasniegumus, humani-

tārās zinātnes un marksistisko pasau-

les uzskatu. Jautājums par R. būtību,

par komunistiskās partijas attieksmi

pret R. vispusīgi apgaismots Ļeņina
rakstos «Sociālisms un reliģija», «Par

strādnieku partijas attiecībām pret re-

liģiju» v. c.

Renāns Ernests (1823—92) — fr.

filozofs, filologs un reliģijas vēstur-

nieks. Pazīstams galvenokārt ar dar-

biem par kristietības vēsturi («Jēzus
dzīve», «Kristietības izcelšanās vēs-

ture» v. c). R. filozofiskie uzskati

izklāstīti darbos: «Zinātnes nākotne»

(1890), «Filozofiski dialogi», «Filozo-

fiskas drāmas» (1888). Stāvēdams

tuvu pozitīvismam, R. noliedza, ka

filozofija ir patstāvīga zinātne. «Filo-

zofija ir tā piedeva, bez kuras visi

ēdieni liekas esam negaršīgi, bet pati

par sevi kā barība tā neder.» Pēc

R. uzskata, pasaules attīstība noris

saskaņā ar dabiskiem likumiem, un

tās mērķis ir dievs, kas viņam nozī-

mēja saprātīga pirmsākuma valdīšanu

pasaulē. Šāda pirmsākuma iemieso-

jums ir pilnību sasniedzis, ģeniāls cil-

vēks. Sī atziņa bija pamatā anstokrā-

tisma idejām, kuras sludināja R.: vis-

augstākos ideālus spēj īstenot tikai

izredzētie, kas atrodas uz garīgās at-

tīstības visaugstākās pakāpes. Pārējā
masa, mācīja R., ir tikai nosacījums,
kas nepieciešams izredzēto pastāvēša-
nai. Pietiek ar to, ka visaugstākās
patiesības saskata tikai nedaudzi. Mo-

rāla un taisnīga sab-ba var pastāvēt
tikai tad, ja izredzētie un masa ap-
zinās savus pienākumus. R. bija de-

mokrātijas pretinieks un monarhijas
piekritējs. Viņa attieksme pret Parīzes

Komūnu bija galēji negatīva.
Renesanse (filozofijā) — filozofis-

kas un socioloģiskas mācības, kas at-

tīstījās Eiropā (vispirms un visagrāk
Itālijā) feodālisma sairšanas un agrī-
nās buržuāziskās sab-bas tapšanas
laikmetā (15. gs. — 17. gs. sāk.).
Oficiālā filozofija šajā laikmetā vēl

palika sholastika, taču humānisma

kultūras rašanās, antīkā filozofiskā

mantojuma atjaunošana un ievēroja-
mie sasniegumi dabas zinātnēs noveda

pie tā, ka R. progresīvā filozofija
pārstāja būt teoloģijas kalpone un

tajā attīstījās antisholastiski virzieni.

Vispirms tie izpaudās ētikā, kurā no

jauna tika celtas dienas gaismā pret
valdošo kristietības morāli vērstās ēti-

kas mācības — stoicisms (Petrarka)
un epikūrisms (L. Valla). Vislielākā

loma R. laikmeta filozofijā bija natūr-

filozofiskajām koncepcijām (Ķūzas Ni-

kolajs, Kardāno, Telezio, Paracelzs,
Džordāno Bruno, Kampanella v. c),
kas liecināja, ka sabrūk sholastiskais

priekšstats par pasauli un dabas iz-

prašanas sholastiskās metodes. Kaut

gan šajās koncepcijās atspoguļojās
R. laikmeta pārejas raksturs (aizrau-
šanās ar astroloģiju, maģiju, alķī-

miju v. c. pasaules nezinātniskās in-

terpretēšanas formām), taču natūrfilo-
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zofijas vispārējais attīstības virziens

liecināja par pasaules materiālistiskās

izpratnes arvien lielāko triumfu, kas

vistipiskāk izpaudās Džordāno Bruno

filozofiskajos uzskatos. R. laikmeta

progresīvās filozofijas antisholastis-

kais raksturs vēl krasāk izpaudās ta-

jās filozofiskajās mācībās, kuras tieši

balstījās uz jauno dabas zinātņu sa-

sniegumiem (it īpaši uz Kopernika
heliocentrisko sistēmu) un mazāk nekā

natūrfilozofija bija atkarīgas no antī-

kajām filozofiskajām konstrukcijām.
Svarīgākie rezultāti, pie kādiem no-

veda R. laikmeta filozofijas orientē-

šanās uz dabas zinātnēm, bija šādi:

uz eksperimentiem un matemātiku di-

binātas dabas pētīšanas metodes, kas

filozofiski vispārinātas Leonardo da

Vinči un it īpaši Galileja darbos;
īstenības deterministiska izskaidro-

šana pretstatā sholastu teleoloģiska-
jai īstenības interpretācijai; patiesi zi-

nātnisku, no antropomorfisma elemen-

tiem brīvu dabas likumu formulēšana

(Keplers — astronomijā, Galilejs —

mehānikā). R. laikmeta filozofijas
dabzinātniskās ievirzes noteicošās iezī-

mes bija šādas: metafizisks priekš-
stats, ka dabas pēdējie elementi ir

absolūti bez īpašībām, nedzīvi, — tas

bija pretrunā ar natūrfilozofu lielākās

daļas uzskatiem; nevēsturisks uzskats

par dabu un ar to saistīta deiska ne-

konsekvence, kas dievam saglabā sav-

rupu stāvokli bezgalīgajā pasaulē

(Galilejs, daļēji F. Bēkons). R. laik-

meta milzīgās sociālās un ekonomis-

kās pārmaiņas atspoguļojās arī dau-

dzās socioloģiskās koncepcijās, kuras

sab-bu izprata kā izolētu indivīdu

summu, tādējādi atspoguļodamas bur-

žuāzijas individuālismu. Jaunajos uz-

skatos par valsts varu kā pilnīgi ne-

atkarīgu no reliģijas sankcijas un baz-

nīcas autoritātes izpaudās nacionālo

valstu veidošanās un nostiprināšanās
fakts (Makiavelli, Bodēns, Modžev-

skis). R. laikmetā radās arī utopiskas

mācības, kurās uz «svēto rakstu» pa-
mata izvirzīta prasība sabiedriskot

īpašumu (Mincers); izdarīti pirmie

mēģinājumi attēlot komunistisku sa-

biedrības iekārtu, kam tajos laikos

nepieciešami bija utopijas raksturs

(Mors un Kampanella).
Reskins Džons (1819—1900) — an-

gļu estētiķis un (kritiķis. R. ideālis-

tisko pasaules uzskatu ietekmēja Kār-
lails. No konservatīvā romantisma

pozīcijām R. kritizēja buržuāzisko sab-

bu, tās parazītismu un tikumu pagri-
mumu; par netaisnīgu karu «galveno-
sakni» uzskatīja «kapitālistu gribu».
R. ideāls — patriarhāli amatnieciska,

ražošana, pēc kuras atdzimšanas viņš
tiecās. Par sab-bas nelaimju novērša-

nas līdzekli R. uzskatīja vispārēju iz-

glītību un cilvēku morālo audzinā-

šanu, lielu lomu piešķirot mākslai.

Estētiskās jūtas cilvēkam esot iedzim-

tas. Māksla rodas no «atdarināšanas-

instinkta» un instinktīvas vēlēšanās-

kaut ko attēlot vai aprakstīt; tā ir

«reālo priekšmetu modificēšana ar

mūsu reālo spēku». Tās objektīvais
pamats ir dievišķais, garīgais cilvēka

neskartas dabas skaistums. Augstvēr-
tīga māksla reproducē īstenības skais-

tumu un tādējādi morāli pacilā cilvēku.

R. stipri ietekmēja Anglijas kultūras

dzīvi. Galv. darbi: «Mūsdienu glezno-
tāji» (1843—60, 5 sēj.), «Venēcijas
akmeņi» (1851 —53, 3 sēj.), «Lekcijas,
par mākslu» (1870), «Anglijas māk-

sla» (1883).
Restaurācijas laikmeta franču vēs-

turnieki (Tjerī, Minjē, Gizo, Tjērs) —

buržuāziskie vēsturnieki, kas izvirzī-

jās restaurācijas periodā (19. gs.

20. gados). Fr. buržuāziskās revolū-

cijas un Sensimona ideju ietekmē šie

vēsturnieki gāja tālāk par 18. gs. fr.

materiālistiem sab-bas attīstības iz-

skaidrošanā. Feodālisma vēsturi līdz

buržuāziskās sab-bas uzvarai viņi ap-

lūkoja kā šķiru cīņas vēsturi un trak-

tēja to kā buržuāzijas vadītās «tre-

šās kārtas» cīņu pret muižniecību.

Šķiru cīņas cēloņus viņi saistīja ar

sabiedrības šķiru materiālo interešu

atšķirību. Tjerī, piemēram, aplūkoja
reliģisko cīņu starp prezbiteriāņiem
un katoļiem kā politisku partiju cīņu

par dažādu šķiru mantiskajām intere-

sēm. Bet, reducējot sab-bas dzīvi uz
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mantiskām attiecībām, fr. vēsturnieki

nesaskatīja šo attiecību pamatu — ra-

žošanas spēkus un ražošanas attiecī-

bas. Jautājumā par šķiru izcelšanos

viņi turējās pie ideālistiska viedokja,

piešķirot noteicošo lomu varmācībai—

kariem un iekarojumiem. Būdami libe-

rālās buržuāzijas ideologi, restaurā-

cijas laikmeta vēsturnieki noliedza

iekšējas pretrunas trešajā kārtā, pie-
skaitot pie tās visu tautu, izņemot
muižniecību un garīdzniecību. Šķiru
cīņu viņi atzina par likumsakarīgu un

progresīvu tikai tiktāl, ciktāl tā bija
vērsta pret feodālismu, lai panāktu
buržuāzijas uzvaru. Turpretī proleta-
riāta šķiras cīņu viņi vai nu nemaz

nesaskatīja, vai arī atzina par tādu,

kas ir pretrunā ar normālo, dabisko

kārtību; sludināja šķiru mieru un ka-

pitālisma mūžīgu pastāvēšanu.

Revizionisms (lat. revisio — izska-

tīšana no jauna) — oportūnistisks,
marksismam naidīgs virziens strād-
nieku revolucionārajā kustībā; R. mas-

kējas ar marksisma karogu. Savu no-

saukumu ieguvis tāpēc, ka grib «iz-

skatīt no jauna» (revidēt) marksisma

mācību, tā revolucionāro programmu,
stratēģiju un taktiku. R. radās 19. gs.

beigās, kad marksisms bija pilnīgi uz-

varējis visus neproletāriskā sociālisma

paveidus. Vecā R. galv. pārstāvji
(19. gs. beigās — 20. gs. sākumā)
bija Bernštelns, Kautskis (Vācijā),
F. Adlers, O. Bauers (Austrijā), la-

bējie sociālisti Francijā un citi. Krie-

vijā marksisma revīziju sludināja
«ekonomisti», meņševiki un vēlāk, jau
pēc Oktobra revolūcijas — trockisti,
buharinieši v. c. Revizionisti, Ļeņina
vārdiem runājot, buržuāziskā garā
kastrē marksisma visas sastāvdaļas —

filozofiju, politisko ekonomiju un zi-

nātnisko komunismu. Vecā R. turpi-

nātāji — mūsd. labējo sociālistisko

partiju līderi ir galīgi novērsušies no

marksisma. Vārda īstajā nozīmē mūsd.

labējo sociālismu vairs nevar saukt

par R., un marksistiskajā literatūrā

to dēvē par reformismu. Ar mūsd. R.

jāsaprot labējie oportūnistiskie un

«kreisie» avantūristiskie novirzieni, kas

rodas komunistiskās kustības iekšienē.

Savu atkāpšanos no marksisma slēp-
dami aiz spriedelējumiem par nepie-
ciešamību ņemt vērā sabiedrības at-

tīstības un šķiru cīņas visjaunākos
apstākļus, revizionisti patiesībā kļuvuši

par buržuāziski reformistiskās ideolo-

ģijas iznēsātājiem komunistiskajā kus-

tībā. «Viņi cenšas izskaust no mar-

ksisma-ļeņinisma tā revolucionāro

garu, graut strādnieku šķiras un

darba tautas ticību sociālismam, at-

bruņot un demobilizēt strādniekus,
darbaļaudis viņu cīņā pret imperiā-
lismu. Revizionisti noliedz sociālistis-

kās revolūcijas un proletariāta dik-

tatūras vēsturisko nepieciešamību un

marksistiski ļeņiniskās partijas vadošo

lomu, grauj proletāriskā internacionā-

lisma pamatus un noslīd nacionālis-

mā» (PSKP Programma). Filozofijā
revizionisti sagroza dialektiskā un

vēsturiskā materiālisma galv. princi-

pus, aizstājot tos ar idejām, kas ņem-

tas no mūsd. buržuāziskās filozofijas
un socioloģijas. Materiālistisko dialek-

tiku viņi aizstāj ar sofistiku un eklek-

tiku un propagandē subjektīvismu.
Līdz ar to revizionisti samazina masu

apzinīgās darbības nozīmi, subjektīvā
faktora nozīmi vēsturē un nostājas
vulgārā materiālisma pozīcijās, cerē-

dami uz stihisku «kapitālisma trans-

formēšanos par sociālismu». R. rak-

sturīgākās iezīmes: R. noliedz filozo-

fijas virzienu dalīšanos divās nomet-

nēs — materiālismā un ideālismā,
atsakās no ideoloģijas partejiskuma
principa, atrauj teoriju no prakses.
Nesamierināma, uzbrūkoša cīņa pret
R., tāpat kā cīņa pret dogmatismu,
ir viens no svarīgākajiem komunis-

tisko partiju uzdevumiem.
Revolucionārā situācija — objektīvo

apstākļu kopums, kas parāda zināmas

sabiedriskas iekārtas ekonomisko un

politisko krīzi un nosaka sociālās re-

volūcijas iespēju. R. s-u, kā norāda

Ļeņins, raksturo šādas galv. iezīmes.

1. Valdošās šķiras nespēj negrozītā
veidā paturēt savu kundzību. Lai revo-

lūcija sāktos, parasti nepietiek ar to,
ka «apakšslāņi negrib», bet ir vaja-
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dzīgs ari, lai «augšslāņi nevarētu»

dzīvot pa vecam. Citiem vārdiem, re-

volūcija nav iespējama bez vispārna-
cionālas krīzes (kas skar gan eks-

pluatētos, gan ekspluatatorus). 2. Ap-
spiesto šķiru trūkums un posts saasi-

nās vairāk nekā parasti. 3. levērojami
aktīvākas kjūst masas, kuras «mie-

rīgā» laikmetā mierīgi jauj sevi ap-

laupīt, bet vētrainos laikos tiklab visi

krīzes apstākji, kā arī paši «augš-
slāņi» tās iesaista patstāvīgā vēstu-

riskā cīņā (sk. 21. sēj., 181. lpp.;
31. sēj., 62. lpp.). Lai sociālā revo-

lūcija uzvarētu, nepietiek ar R. s.

pastāvēšanu vien. Nepieciešams arī

tas, lai objektīvajiem nosacījumiem

pievienotos subjektīvie, t. i., revolucio-

nārās šķiras spēja drosmīgi un paš-
aizliedzīgi cīnīties; vajadzīga pieredzē-
jusi revolucionāra partija, kas realizē

pareizu stratēģisku un taktisku va-

dību.

Rietumnieki — 19. gs. 40. gadu
Krievijas sabiedriskās domas virziena

pārstāvji. Uzstājās par feodāli dzimt-

būtniecisko attiecību likvidēšanu un

Krievijas attīstību «Rietumu», t. i.,
buržuāziskajā ceļā. 40. gadu vidū

R. Maskavas pulciņā bija Hercens,
Granovskis, Ogarjovs, V. Botkins,
Ķaveļlns, N. Ketčers, J. Koršs v. c.

Cieši saistīts ar pulciņu bija Beļinskls.
Pie R. piederēja ari I. Turgeņevs,
P. Aņņenkovs, I. Panajevs v. c. Lai

gan R. uzskatos bija zināma vieno-

tība (patvaldnieciski dzimtbūtnieciskās

iekārtas nosodīšana, cīņa pret «oficiālā

tautiskuma» ideoloģiju, apgaismības
ideju attīstīšana, tieksme pēc Krievijas
eiropizācijas v. tml.) un to saturs bija
objektīvi buržuāzisks, viņu vidū bija
arī domstarpības. Sākumā polemiku R.

vidū (estētiskajos, filozofiskajos, pēc
tam arī sociāli politiskajos jautāju-
mos) aizsedza kopīgā darbība, strīdi

neizkļuva ārpus pulciņu ietvariem. To-

mēr 40. gadu beigās aiz dažāda veida

svārstībām arvien skaidrāk izpaudās
divas galv. tendences: Beļinskis, Her-

cens un Ogarjovs uzstājās kā mate-

riālisti, revolucionārie demokrāti un

sociālisti; Kaveļins, Botkins, Koršs

v. c. aizstāvēja ideālismu, politiskajos
jautājumos pārstāvēja buržuāziski

muižnieciskā liberālisma līniju. Reizē

ar to atsevišķi R. (piem., Granovskis)
joprojām palika pāri šķirām stāvošas

apgaismības pozīcijās. Daži tagadējie
krievu sabiedriskās domas vēstures

viltotāji (H. Kons, S. R. Tomkinss,
A. Šeltings v. c.) izmanto terminu

«R.», lai apzināti sagrozītu Krievijas
vēsturi: pie R. viņš pieskaita (kā Be-

ļinska un Hercena tradīciju turpinā-
tājus) kadetus un meņševikus; tur-

pretī boļševikus viņi pasludina par
slavofilu idejiskajiem mantiniekiem.

Rikerts Heinrihs (1863—1936) —

vācu filozofs ideālists, tāpat kā Vin-

delbands, neokantisma Bādenes skolas

galva. Par pētīšanas mērķi uzskatīja
izziņas iespēju un metožu pētīšanu
dažādās sfērās. īpašu uzmanību vel-

tīja vēstures zinātņu un filozofiskās

pētīšanas metodoloģijai. R. uzskatīja,
ka zinātnē pastāv divas metodes: vis-

pārinošā abstrakcija (dabas zinātnēs)
un individualizējošā abstrakcija (vēs-
tures zinātnēs). Pirmā metode, kas

aptver individuālo objektu bezgalīgo
daudzveidību, jauj izveidot visaptve-
rošu jēdzienu un likumu sistēmu, otrā

metode palīdz konstatēt atsevišķo no-

tikumu un parādību sakarus ar morā-

lām «vērtībām», Platona mācībā sa-

stopamām ideālām būtībām, kuras cil-

vēks brīvi izvēlas. R. uzskatīja, ka

sab-bas vēsturē, kur visi notikumi ir

individualizēti, objektīvi likumi nepa-
stāv. R. ētiskie uzskati stipri ietekmē-

juši mūsd. socioloģiju. Galv. darbi:

«Izziņas priekšmets» (1892), «Jēdzienu

dabaszinātniskās veidošanās robežas»

(1896), «Filozofiskās metodoloģijas,
ontoloģijas un antropoloģijas pamat-
problēmas» (1934).

Robežsituācija (vāciski die Grenz-

situation) — jēdziens Jaspersa filozo-

fijā. R. — nāve, ciešanas, bailes, vai-

nas sajūta, cīņa — cilvēku nostāda uz

robežas starp esamību un nebūtību.

Nokļuvis R-ā, cilvēks, pēc Jaspersa
domām, atbrīvojas no visa konvencio-

nālā, no ārišķīgām normām un vispār-
pieņemtiem uzskatiem, kas viņu agrāk
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bija saistījuši un kas raksturo «man»

sfēru, un tādējādi izprot pats sevi kā

eksistenci. Ļaudama cilvēkam pāriet

no «neīstās» esamības īstajā, R. at-

brīvo viņu no parastās apziņas val-

giem, ko saskaņā ar eksistenciālisma

filozofiju nespēj teorētiskā, zinātniskā

domāšana. Viss, kas agrāk bija pie-
pildījis cilvēka dzīvi, viņam tagad at-

klājas kā šķietama esamība, kā ilūziju
pasaule; šādā situācijā viņš sāk sa-

prast, ka šī pasaule viņu nošķīrusi no

«reālas», attiecībā pret empīrisko pa-
sauli transcendentas esamības. Tādē-

jādi R. ļaujot personībai nonākt sa-

skarē ar transcendenti, ar dievu.

Robinē Zans Batists Renē (1735—

1820) — fr. filozofs materiālists. Viņa
uzskatu galv. idejiskais avots ir Loka

un Kondiljaka mācība. Viņu ietekmēja
arī Leibnica idejas. R. atzina telpā
un laikā bezgalīgu materiālu sub-

stanci. Dabas daudzveidība ir pa-
kļauta vispārīgas vienības un harmo-

nijas principam. So pakļautību nosaka

lietu cēloņsakarība. Cēlonības izpratnē

R. piekāpās Jūma koncepcijas priekšā.

R. ir hilozotsma piekritējs. Par Vi-

suma elementārajām sastāvdaļām viņš
uzskatīja animalkulas — ļoti sīkas

dzīvas būtnes. R. materiālisma inkon-

sekvence izpaužas dieva atzīšanā, —

dievs radot pasauli no materiālās sub-

stances. Saskaņā ar R. izziņas teoriju

sajūtas ir zināšanu, arī teorētiskās

domāšanas avots. R. atšķīra trīs izzi-

ņas veidus — sajūtu, spriedumu un

intuīciju un atbilstoši tam trīs zinā-

šanu drošuma tipus — juteklisko, de-

monstratīvo un intuitīvo drošumu.

Idejas R. uzskatīja par objektu kopi-
jām un kritizēja Platona ideālismu;

juteklisko izziņu viņš ierobežoja ar

ārējām parādībām, taču pārliecība par
cilvēka izziņas bezgalīgumu viņa uz-

skatus atšķir no agnosticisma teori-

jām. Galv. darbs — «Par dabu»

(1761—66).

Romantiskā skola — pirmā nobrie-

dusi romantisma izpausme. Tā pastā-
vēja Vācijā 18. gs. beigās un 19. gs.
sākumā. Uzplauka 1798.—1800. g., kad

Jēnā nodibinājās cieša literatūras kri-

tiķu — Fridriha un Augusta Slēgeļu,
Karolīnas Slēgeles, dzejnieku Tīka un

Novālisa, filozofu Sellinga un Sleter-

mahera sadarbība. Sajā laikā tika iz-

dots žurnāls «Atenejs» (1798). R. s.

cīnījās pret apgaismības racionālismu,
tā «bezjūtīgajam intelektuālismam» iz-

virzot pretī jūtu un jaunrades ekstā-

zes kultu, kas atklājot dabas noslēpu-
mus dziļāk nekā zinātnieka rūpīgais
darbs. Par izzināšanas virzošo spēku
romantiķi uzskatīja pretrunu pārvarē-
šanu starp galīgo un bezgalīgo, skum-

jas par to, ka bezgalīgais nav sasnie-

dzams, ironisku attieksmi pret sevi un

savu jaunradi. R. s. pārstāvji uzska-

tīja, ka tuvošanos bezgalīgajam dara

iespējamu mīlestība, mistisks dabas

kults, mākslas jaunrade un reliģiski
pārdzīvojumi. Viņi idealizēja feodāli

katolisko pagātni, daži no viņiem
kļuva par restaurācijas ideologiem.
Vēlāk R. s. radās Francijā, Polijā,
Itālijā, Spānijā, Dānijā, ASV.

«Romantiskā» socioloģija — socio-

loģijas virziens, kas 19. gs. vidū iz-

veidojās Anglijā un Vācijā. Sākumā

«R.» s. bija saistīta ar feodālo sociā-

lismu (Kārlails), vēlāk tās idejas at-

tīstīja tālāk vācu fašisma ideologi
(Ginters, Kriks, Rozenbergs v. c).
«R.» s-as pārstāvji kritizē civilizāciju,
noraida buržuāzisko demokrātiju. Vie-

nīgā izeja no strupceļa, kurā, pēc viņu
domām, nonākusi cilvēce, esot pastā-
vošā pārveidošana «pasauli aptverošas

ekspansijas» ceļā. Saistīdami savas

idejas ar rasisma teoriju, «R.» s-as

piekritēji, sākot ar Gobino, sludina

āriešu cilšu varonīgās pagātnes kultu,,
aicina atgriezties pie «džungļu liku-

miem», karadraudžu tikumiem, pa-
vēsta, ka «augstākajai āriešu rasei»

jāvaldot pār citām tautām.

Romantisms (fr. romantisme; lat.

romānus — romiešu) — daiļrades me-

tode, kurā spilgti izteikta mākslinieka

attieksme pret attēlotajām parādībām,

kādēļ mākslas darbs kļūst pacilāts,

iegūst īpašu emocionālu ievirzi. R. no-

mainīja klasicismu Eiropas mākslā

19. gs. 20.—30. gados. R-am divi da-

žādi rašanās avoti: a) tautas atbrīvo-
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šanās kustība pret feodālismu un na-

cionālo apspiestību; b) .plašu sab-bas

aprindu vilšanās 18. gs. revolūciju
rezultātos. Tas noteica divu R. strāvu

izveidošanos mākslā. Viena no tām

reaģēja uz buržuāziskās iekārtas uz-

varu, paužot reizē arī bailes no tau-

tas revolucionārās kustības. šeit kapi-
tālisma kritikai parasti bija vienpu-
sīgs raksturs, tā atzīmēja tikai ēnas

puses un nesaskatīja to progresīvo, ko

nesa līdzi jaunās iekārtas uzvara. Šī

tendence izpaudās, radot iluzorus ideā-

lus, kas bija viduslaiku apoloģija
(Tīks, Šlēgelis, Novāliss, Zukovskis,

Kaulbahs v. c). Otra — galv. R.

strāva bija ar progresīvu, revolucio-

nāru ievirzi, pauda iplašu sab-bas ap-

rindu protestu gan pret buržuāzisko,

gan feodālo sociālās iekārtas sistēmu,

pret politisko reakciju (Bairons, Šel-

lijs, Igo, Sanda, Mickevičs, Petefi, Ri-

ļejevs, Delakruā, Brilovs, Šopēns, Ber-

liozs, Lists). Lai gan arī šīs R. strā-

vas estētiskajiem ideāliem bieži vien

bija utopisks raksturs un romantiķu
tēli nereti bija divdabīgi, iekšēji tra-

ģiski, tomēr tajos zināmā mērā izpau-
dās buržuāziskās sab-bas pretrunu iz-

pratne, interese par plašu tautas masu

dzīvi, un to mērķis bija nākotne. R.

elementi, kas izpaužas tieksmē pārvei-
dot īstenību kāda estētiska ideāla

garā, piemīt arī citām mākslas meto-

dēm, to skaitā reālismam. Revolucio-
nārā romantika — vēsturiskās pare-

dzēšanas, mākslinieka sapņa iemie-

sojuma mākslinieciskā forma — ir

sociālistiskā reālisma sastāvdaja.

Roscelins Joans (ap 1050 —

ap

1112) — viduslaiku sholasts no Komp-

jēnas (Francijā). Pazīstams ar savu

polemiku pret Ķenterberljas Anselmu

un Abelāru, kā arī ar svētās «trīsvie-

nības» ķecerīgo iztulkošanu kā triju

atsevišķu dievu kopumu. Baznīca šo

triteistisko mācību nosodīja, un R. bija

spiests Suasonas katedrālē no tās at-

teikties (1092). R. ir viens no nominā-

listiskās tradīcijas nodibinātājiem vi-

duslaiku filozofijā (Nomlnāllsms). Pēc

Anselma liecības, R. apgalvoja, ka vis-

pārīgie jēdzieni ir tikai vārdi, nosau-

kurni, vienkārši «gaisa satricinājums»

(flatus vocis). Pēc R. uzskata, reāli

pastāv tikai atsevišķās jutekliski uz-

tveramās lietas. No viņa darbiem sa-

glabājusies tikai viena vēstule Abelā-

ram.

Runa — cilvēka darbība, kas pastāv
satiksmē ar citiem cilvēkiem un savu

domu izteiksmē un tālāknodošanā ar

kādas valodas palīdzību. R. ir valodas

lietošanas process. Tādēļ, ka cilvēki

var sazināties ar R. palīdzību, īstenī-

bas atspoguļošana atsevišķa cilvēka

apziņā tiek pastāvīgi papildināta un

bagātināta ar saturu, kas atspoguļo-
jas sabiedriskajā apziņā, un ir sais-

tīta ar cilvēces sasniegumiem visā sa-

biedriskās ražošanas praksē. Šajā sa-

zināšanās procesā notiek pastāvīga
domu apmaiņa: no vienas puses, citu

cilvēku domu izpratne un apgūšana,

no otras puses, savu domu formulē-

šana un izteikšana. Sakarā ar to iz-

šķir pasīvo (sensoro) R. — cita cil-

vēka runas uztveršanu un saprašanu
un aktīvo (motoro) R. — savu domu,

jūtu un vēlēšanos izteikšanu. Process,
kas noris dalītā veidā starp runātāju

un klausītāju, psiholoģiski, pēc savas

iekšējās struktūras, tiek apvienots
vienā veselumā: runājot cilvēks dzird

un saprot, bet dzirdot un saprotot
runā. Fizioloģiski tas izskaidrojams ar

vienotību runas kustību un dzirdes

analizatoru darbībā un ar sakariem

starp tiem (Slgnālslstēmas). R. pa-
matveidi ir mutvārdu, t. i., izrunājamā
un dzirdamā R., un rakstveida R. Cil-

vēces vēsturē rakstveida R. radusies

daudz vēlāk par mutvārdu R. un savā

attīstības gaitā izgājusi vairākas sta-

dijas, sākot ar piktogrāfiju (domas
tālāknodošanu ar nosacītu shematisku

zīmējumu palīdzību) un beidzot ar

mūsd. fonētisko rakstību. īpašs R.

veids ir iekšējā R., ko raksturo ap-
slēpta valodas skaņu artikulācija. R-u

pētī psiholoģija, noskaidrodama valo-

das apgūšanas procesus un veidošanos

cilvēka individuālās attīstības gaitā,

runas iedarbīguma, uztveres, sapraša-
nas un izrunas nosacījumus utt.

Ruso Zans Zaks (1712—78) — fr.
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apgaismotāju kreisā sīkburžuāziskā

spārna pārstāvis, filozofs, sociologs un

estētiķis, visā pasaulē nozīmīgu daiļ-
darbu autors, viens no pedagoģijas
teorētiķiem. R. galvenie darbi filozo-

fijā un socioloģijā: «Pārdomas par cil-

vēku nevienlīdzības izcelšanos un pa-
matiem» (1755) un «Sabiedriskais

līgums» (1762). Pasaules uzskata jau-
tājumos R. pievienojās deismam. Viņš
atzina ne vien dieva, bet arī nemir-

stīgas dvēseles eksistenci. R. aplūkoja
matēriju un garu kā divus mūžīgi pa-
stāvošus pirmsākumus (duālisms). Iz-

ziņas teorijā viņš atzina sensuālismu

un līdzās tam arī tikumisko ideju
iedzimtību. Kā sociologs R. ieņēma
radikālu pozīciju. Viņš asi kritizēja
feodālās kārtu attiecības un despotisko

režīmu, izteicās par buržuāzisko dc-

mokrātiju un pilsoņu brīvību, par cil-

vēku vienlīdzību neatkarīgi no izcel-

šanās. Par nevienlīdzības cēloni R.
uzskatīja privātīpašumu. Tomēr viņš

aizstāvēja sīkīpašuma mūžīgumu. Bū-

dams sabiedriskā Ilguma teorijas pie-
kritējs, R. atšķirībā no Hobsa domāja,
ka «dabiskā stāvoklī» ne tikai neesot

bijis visu karš pret visiem, bet cilvēku

starpā valdījusi draudzība un harmo-

nija. Darbā «Emīls jeb Par audzinā-

šanu» (1762) R. asi kritizēja veco

feodālo kārtu sistēmu audzināšanā un

prasīja, lai audzināšanas mērķis
būtu — sagatavot aktīvus pilsoņus,
kas cienī darbu. Marksisma-ļeņinisma

pamatlicēji augstu novērtējuši R. vēs-

turisko lomu, tomēr atzīmēdami arī

viņa ideālismu un buržuāzisko apro-
bežotību.
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Sabiedrībasmateriāli tehniskā bāze—

ražošanas materiālo, lietisko nosacī-

jumu kopums (darba rīki un līdzekļi),
kuri nepieciešami, lai rastos un attīs-

tītos kāda sabiedriski ekonomiskā for-
mācija. S. m. t. b. ir ražošanas spēku
sastāvelements un izvirza noteiktas

prasības otram to elementam — strā-

dātājam, viņa kultūras līmenim, inte-

lektuālajām un gribas īpašībām. Kā-
das sabiedriski ekonomiskās formāci-

jas M. t. b. var atšķirties no iepriek-

šējās formācijas M. t. b. kvantitatīvi

un kvalitatīvi. Kvalitatīvas pārmaiņas

novērojamas tad, kad ražošanas attīs-

tībā notiek apvērsumi, kuriem ir ražo-

šanas revolūciju raksturs. Katrs tāds

lēciens dod iespēju sab-bai, visai cil-

vēcei sasniegt kvalitatīvi jaunu pakāpi
darba raksturā un darba ražīguma
līmenī. Pirmais kvalitatīvais lēciens

notika pirmatnējās kopienas iekārtas

ietvaros un bija saistīts ar metāla,

vispirms dzelzs, liešanas atklāšanu un

metāla darba rīku izgatavošanu. Tas

kopā ar augu kultivēšanu un dzīv-

nieku pieradināšanu deva iespēju iegūt
virsproduktu un iespēju cilvēkam eks-

pluatēt cilvēku, un tas bija pamats,
uz ikura radās antagonistiskas sabied-

riski ekonomiskās formācijas — ver-

dzības iekārta un feodālisms. To

M. t. b. atšķiras kvantitatīvi un nevis

kvalitatīvi. Kā vienas, tā otras M. t.

bāzes pamatā ir darba rīki, kurus

darba darītājs lieto individuāli un

kuri prasa no viņa noteiktas roku

darba iemaņas. Otrais kvalitatīvais lē-

ciens ražošanas lietisko nosacījumu
attīstībā notika t. s. rūpniecības ap-
vērsuma periodā un radīja lielrūpnie-
cību, kas bija kapitālisma M. t. b.

Lielrūpniecība balstās uz mašinizētu

S

tehniku, kas radīta, izmantojot dabas

zinātņu atklājumus. Kā rakstīja
Markss, rokas dzirnavas dod sab-bu,
kuras priekšgalā ir feodāļi, tvaika

dzirnavas — sab-bu, kuras priekšgalā
ir kapitālisti. Noteikts lielrūpniecības
attīstības līmenis dod iespēju uzvarēt

sociālistiskajai revolūcijai un ir eko-

nomiskā bāze sociālistiskās sab-bas

celšanai. Sociālistiskais ražošanas

veids kā komunisma pirmā pakāpe at-

šķiras no kapitālistiskā ražošanas

veida ne tik daudz ar ražošanas lie-

tisko pusi, cik ar stāvokli, kādu ieņem
darba darītājs, kas atbrīvots no eks-

pluatācijas un ir sabiedriskajā īpa-
šumā esošo ražošanas līdzekļu līdz-

īpašnieks. Trešais kvalitatīvais lēciens

ražošanas lietisko nosacījumu attīs-

tībā notiek mūsu dienās. Tā ir mūsd.

zinātniski tehniskā revolūcija. Kaut

gan zinātniski tehniskās revolūcijas
sasniegumus izmanto arī kapitālisms,
tās izraisītais kardinālais apvērsums
ražošanas lietiskajā raksturā nav ietil-

pināms kapitālistisko attiecību, ražo-

šanas līdzekļu privātīpašuma šaurajos
vēsturiskajos ietvaros. Turpretī sabied-

riskais īpašums paver plašas iespējas
šo sasniegumu vispusīgai izmantoša-

nai un komunisma M. t. b. uzcelšanai.

Komunisma M. t. b. uzcelšanai nepie-
ciešams plaši izmantot visus zinātnes

un tehnikas progresa sasniegumus,
jaunos enerģijas iegūšanas un pārvei-
došanas avotus un paņēmienus (pir-
mām kārtām atomenerģētiku), radīt

un plaši izmantot jaunus mākslīgus
materiālus (ķīmijas un ķīmiskās rūp-
niecības lomas pieaugšana), kompleksi
automatizēt ražošanu, ieviest tajā teh-

noloģiskus procesus, kuriem nav vaja-

dzīga cilvēka tieša iejaukšanās, attīs-



tīt elektroniku un elektronisko skaitļo-
šanas tehniku kā ražošanas organizē-
šanas un vadīšanas nepieciešamus lie-

tiskus nosacījumus. Komunisma M. t. b.
kvalitatīvi pārveido gan garīgā, gan
fiziskā darba raksturu, izraisa to abu

harmonisku saplūšanu. Tā paredz zi-

nātnes pārvēršanos par tiešu ražoša-

nas spēku un ražošanas pārvēršanos

par zinātnes praktisku izmantošanu;
tas veicina cilvēka atbrīvošanos no

smaga, vienmuļa darba, padara darbu

radošu un patīkamu. Komunisma
M. t. b. rada tādu materiālo un ga-
rīgo labumu pārpilnību, kas dod

iespēju īstenot komunisma pamatprin-
cipu «No katra pēc spējām, katram

pēc vajadzībām». Svarīgs posms ko-

munisma M. t. b. radīšanā Padomju
Savienībā ir tautas saimniecības attīs-

tības piecgadu plāns 1971.—1975. ga-
dam.

Sabiedrības sociāli politiskā un ide-

jiskā vienība — sab-bas ekonomisko,
politisko, idejisko un morālo interešu

un principu kopība, kas rodas sociā-

lisma uzcelšanas rezultātā. Tās ekono-

miskais pamats ir ražošanas rīku un

līdzekļu sociālistiskais īpašums un so-

ciālistiskās ražošanas attiecības; tās

politiskais pamats ir sociālistiskā

valsts, sociālistiskās demokrātijas sis-

tēma. Viens no sab-bas sociāli poli-
tiskās un idejiskās vienības nepiecieša-

majiem nosacījumiem un neatņema-
mām iezīmēm ir nacionālā jautājuma
atrisināšana. Sab-bas sociālās vienības

idejiskais pamats ir marksisms-ļeņi-
nisms — strādnieku šķiras ideoloģija,
kas līdz ar sociālisma uzcelšanu kļūst

par visas tautas ideoloģiju. Padomju
sab-bas sociāli politiskā un idejiskā
vienība spilgti izpaužas, piem., tajā
faktā, ka visas padomju tautas kopē-
jais mērķis ir komunisma celtniecība,
kuru tā īsteno PSKP vadībā.

Sabiedriskā doma
— īpatnējs veids,

kādā pastāv sabiedriskā apziņa kā no-

teiktu sociālu grupu, kopēju interešu

saistītu cilvēku apvienību neoficiālā,
masas aptverošā apziņa, kurā tiek fik-

sēta viņu attieksme pret sabiedriskās

dzīves notikumiem vai parādībām, pret

partiju, sociālu institūtu un atsevišķu
cilvēku darbību. S. d. izpaužas reko-

mendācijās un prasībās, kā arī vienu

vai otru sociālu institūtu darbības un

atsevišķa, cilvēka vai cilvēku grupas
rīcības atzinīgā novērtējumā vai arī

nosodīšanā. S. d. rodas, gan šķiras
organizācijām un institūtiem mērķtie-
cīgi iedarbojoties uz masām, gan arī

stihiski — tad, kad cilvēki pamatojas
uz praktiskās dzīves pieredzi un uz

nodibinātajām tradīcijām. Tāpēc S. d-ā

izpaužas ne vien interešu dažādība,
bet arī to apzināšanās nevienādā pa-

kāpe. Antagonistiskā sab-bā vienmēr

pastāv divas pilnīgi pretējas S. d.,
kas atspoguļo ekspluatatoru un eks-

pluatēto pretējās intereses. Sociālismā

S. d. būtība un raksturs radikāli mai-

nās. Te uzskatu cīņai nav antagonis-
tiska rakstura un uzskatu dažādība

tiek novērsta, tāpēc ka sab-bas locek-

ļiem ir kopīgas intereses un pieaug

viņu komunistiskais apzinīgums. Tas

tiek panākts, attīstot kritiku un paš-
kritiku, arvien pilnīgāk ievērojot tau-

tas intereses; tāds arī ir Komunistis-

kās partijas darbības mērķis, jo tā

zina sab-bas attīstības likumus.

Priekšnosacījums, lai sociālistiskā

valsts pārvērstos par komunistisku sa-

biedrisku pašpārvaldi, ir S. d. nozīmes

pieaugums, jo S. d. ir cilvēku komu-

nistiskās audzināšanas līdzeklis un

īpatnējs viņu uzvedības regulētājs.
Sabiedriskā esamība — filozofijas

kategorija, kas raksturo sab-bas ma-

teriālo dzīvi. S. c. ir primāra attie-

cībā pret sabiedrisko apziņu un ek-

sistē ārpus tās un neatkarīgi no tās.

Sab-bas materiālā dzīve ir materiālo

labumu ražošana un materiālās attie-

cības, kas izveidojas starp cilvēkiem

ražošanas procesā un reālajā praktis-

kajā sab-bas dzīvē (Sabiedriskā esa-

mība un sabiedriskā apziņa).
Sabiedriskā esamība un sabiedriskā

apziņa — sab-bas dzīves divas pu-
ses — materiālā un garīgā; tās atro-

das noteiktā savstarpējā sakarā un

mijiedarbībā. Ar S. c. marksisms sa-

prot sab-bas materiālo dzīvi, materiālo

labumu ražošanu un attiecības (šķiru

418Sabiedrības vienība Sabiedriskā esamība



sab-bā — šķiru attiecības), kādās cil-

vēki stājas šās ražošanas procesa.

S. a. ir uzskati, priekšstati, idejas, po-

litiskas, juridiskas, estētiskas, ētiskas

v. c. teorijas, filozofija, morāle, reli-

ģija v. c. apziņas formas. Jautājums

par S. c. un s. a. savstarpējām attie-

cībām ir filozofijas pamatjautājuma
konkretizācija, aplūkojot sab-bu. Pirms

marksisma filozofijā valdīja uzskats,

ka apziņai ir noteicošā loma sab-bas

dzīvē. Patiesībā apziņa nav nekas cits

kā cilvēku S. c. atspoguļojums viņu
garīgajā dzīvē. Šās tēzes pirmo for-

mulējumu, kas zinātnei par sab-bu
lika stingru zinātnisku_ pamatu, deva

Markss un Engelss «Vācu Ideoloģijā»:
«... attīstot savu materiālo ražošanu

un savu materiālo savstarpējo satik-

smi (t. i., ražošanas attiecības. —

Red.), cilvēki līdz ar šo savu īstenību

pārveido arī savu domāšanu un savas

domāšanas produktus. Nevis apziņa
nosaka dzīvi, bet gan dzīve nosaka

apziņu.» (Markss, Engelss, Vācu ideo-

loģija, 30. lpp.) Marksisms šo cilvēku

dzīves izpratnei izšķirošo faktu ne

tikai izskaidroja, bet parādīja arī, ka

S. c. un s. a. savstarpējās attiecības

ir nevis vienkāršas, bet komplicētas

un kustīgas un attīstās līdz ar sab-bas

dzīves attīstīšanos un komplicēšanos.
Vēstures pirmajās pakāpēs S. a. vei-

dojas cilvēku materiālo attiecību tie-

šajā ietekmē, turpretim vēlāk, kad

sab-ba sadalījusies šķirās, kad radu-

sies politika, tiesības un politiskā cīņa,
S. c. noteicoši iedarbojas uz cilvēku

apziņu ar daudzu starpposmu palīdzību.
Tādi ir valsts un valsts iekārta, tiesis-

kās ūn politiskās attiecības v. tml.,
kas arī loti ietekmē S. a. šādos ap-

stākļos S. a. tieša atvasināšana no

materiālajām attiecībām noved pie
vulgarizācijas un vienkāršošanas. Mar-

ksisms turklāt prasa, lai saskata un

ņem vērā S. a. lielo nozīmi un iedar-

bību uz pašas S. c. attīstību. Abu šo

cilvēka dzīves pušu absolūts pretstatī-

jums īstenībā pastāv tikai attiecībā uz

galv. jautājumu par to, kas ir primārs
un kas sekundārs. Ārpus šā jautājuma
tāds absolūts pretstatījums zaudējēgu,

jo dažos laika posmos S. a. var kļūt
un pat kļūst izšķiroša, lai gan arī tad

galu galā to nosaka un tās cēlonis ir

S. c. Kaut arī S. a. ir atkarīga no

S. c., tai un visām tās daudzveidīga-
jām formām ir relatīva 'patstāvība. Šī

patstāvība izpaužas tādējādi, ka pār-
maiņas sab-bas materiālajā dzīvē ne-

kad nerada no jauna S. a. produktus,

jo garīgie priekšstati — zinātnes, filo-

zofijas, mākslas v. c. idejas ir atka-

rīgas no iepriekš uzkrātā materiāla un

ir pakļautas zināmai iekšējai savas

attīstības loģikai. Turklāt pārmaiņas

materiālajās attiecībās nevar radīt

acumirklīgas, automātiskas pārmaiņas
S. apziņā, jo cilvēka garīgajiem priekš-
statiem piemīt diezgan liels inerces

spēks, un tikai cīņā starp jaunajiem
un vecajiem priekšstatiem likumsaka-

rīgi uzvar tie, ko radījušas pārmainī-

jušās materiālās dzīves, jaunās esamī-

bas būtiskās vajadzības. Marksisma

mācībai par S. c. un s. a. ir ļoti liela

metodoloģiska nozīme, ta palīdz

sab-bas dzīves problēmas izvirzīt zi-

nātnē un atrisināt praksē.
Sabiedriskā līguma teorija — ideā-

listiska mācība par valsts un tiesību

rašanos cilvēku apzināti noslēgta sav-

stanpēja līguma rezultātā. No šās teo-

rijas piekritēju viedokļa, pirms sab-bas

un valsts rašanās pastāvējusi pilnīga
anarhija un «visu karš ;pret visiem»

vai arī, pēc dažu domām, idilliska brī-

vība. «Dabisko stāvokli», kādā cilvēki

ilgu laiku atradušies, raksturojot ne-

ierobežota personiska brīvība. No tās

cilvēki apzināti atteikušies valsts labā,

lai aizsargātu savu drošību, privātīpa-
šumu v. c. personiskās tiesības. Pir-

mie priekšstati par valsts izcelšanos

līguma ce)ā radās jau senatnē (ķīn.
filozofs Meti 5. gs. p. m. ē., sofisti,
Sokrāts, Epikūrs). Visplašāk S. 1. t.

attīstījās 17.—18. gs. (Hobss, Gasendi,

Spinoza, Loks, Ruso v. c.) sakarā ar

buržuāzijas cīņu pret feodālismu un

absolūto monarhiju. Tā ideoloģiski pa-

matoja buržuāzijas pretenzijas uz po-

litisko kundzību. S. 1. teorijas buržuā-

ziskā aprobežotība izpaužas galveno-

kārt apgalvojumā, ka privātīpašuma
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«dabiskās» tiesības esot mūžīgas, tā-

dējādi attaisnojot cilvēku ekonomisko

nevienlīdzību. S. 1. teoriju atzina arī

apgaismības pārstāvji Krievijā (Ra-
diščevs), ASV (Džefersons) v. c. ze-

mēs.

Sabiedriskās apziņas formas — da-

žādas formas, kādās cilvēku apziņā
atspoguļojas objektīvā pasaule un sa-

biedriskā esamība, uz kuru pamata tās

rodas praktiskās darbības procesā. Sa-

biedriskā apziņa pastāv un izpaužas

politiskās ideoloģijas, tiesiskās apzi-
ņas, morāles, reliģijas, zinātnes, māk-

slas, filozofijas formās. Atšķirībā no

īstenības tiešas atspoguļošanas paras-

tajā apziņā S. a. f. ir vairāk vai ma-

zāk sistematizēta apziņa, ko pastarpi-
nājusi teorētiskā domāšana. S. a. f.

atšķiras savā starpā atkarībā no at-

spoguļošanas objekta un formas, no

attīstības likumu īpatnības un sociā-

lajām funkcijām. S. a. f. daudzveidību

nosaka pašas objektīvās pasaules —

dabas un sab-bas bagātība un daudz-

veidība. Dažādās S. a. f. atspoguļo
dažādās īstenības sfēras un puses

(piem., politiskās idejas atspoguļo at-

tiecības starp šķirām, nācijām, valstīm

un ir pamatā politiskajām program-

mām, ko realizē šķiras un sociālas

grupas savā darbībā; zinātnē tiek iz-

zināti konkrēti dabas un sab-bas

likumi utt.). Tā kā katrai apziņas for-

mai ir īpatnējs atspoguļošanas priekš-

mets, tad tai raksturīga ari īpaša at-

spoguļošanas forma (piem., zinātnisks

jēdziens, morāles norma, mākslas tēls,

reliģijas dogma). Bet objektīvās pa-
saules bagātība un komplicētība dod

tikai iespēju rasties dažādām S. a. f.

Šī iespēja tiek realizēta, pamatojoties
uz konkrētām sab-bas vajadzībām. Tā,

piem., zinātne rodas tikai tad, kad ar

vienkāršu pieredzes un empīrisko zi-

nāšanu uzkrāšanu vairs nepietiek, lai

attīstītos sabiedriskā ražošana; poli-
tiskie un tiesiskie uzskati un idejas
rodas reizē ar šķiru un valsts rašanos,
lai pamatotu un nostiprinātu kundzī-

bas un pakļautības attiecības, utt.

Katrā sabiedriski ekonomiskajā formā-

cijā visas apziņas formas ir savstar-

pēji saistītas un kopumā veido noteik-

tas sab-bas garīgo dzīvi. Sab-bas va-

jadzības īpatnība, kas radījusi vienu

vai otru S. a. f., nosaka arī konkrēto

vēsturisko lomu, kāda tām ir sab-bas

dzīvē un attīstībā. Ar komunisma uz-

varu izzudīs vajadzība pēc politiskās

un tiesiskās ideoloģijas un tās atmirs.

Toties uzplauks tādas S. a. f. kā zi-

nātne un māksla, kas ne tikai kalpos
daudzveidīgajām sabiedrības vajadzī-
bām, bet arī, veidojot katras per-
sonības garīgo seju, būs tās vispusī-

gas attīstības, aktīvas radošas darbī-

bas nosacījums.
Sabiedriskās attiecības — cilvēku

savstarpējās attiecības, kas nodibinās

viņu kopējās praktiskās un garīgās
darbības procesā; tās dalās materiā-

lajās un ideoloģiskajās attiecībās. Ma-

teriālo labumu ražošana ir cilvēku

sab-bas eksistences un attīstības pa-
mats. Tāpēc no visām S. a. vissvarī-

gākās ir ražošanas attiecības, ekono-

miskās attiecības. Ražošanas attiecības

nosaka visu citu S. a. — politisko,
tiesisko, tikumisko, reliģisko utt. rak-

sturu. Uzskats, ka visas S. a. ir at-

karīgas no ražošanas attiecībām, pir-
moreiz deva iespēju zinātniski izskaid-

rot sab-bas vēsturiskās attīstības

likumsakarības.

Sabiedriski ekonomiskā formācija —

vēsturisks sab-bas tips, kas balstās uz

noteiktu ražošanas veidu un parādās
kā pakāpe cilvēces progresīvajā attīs-

tībā no pirmatnējās kopienas iekārtas

cauri verdzības iekārtai, feodālismam

un kapitālismam uz komunistisko for-

māciju. S. c. f. jēdzienu pirmoreiz iz-

veidoja marksisms, un tas ir stūrak-

mens vēstures materiālistiskajā iz-

pratnē. Tas Jauj, pirmkārt, atšķirt
vienu vēstures posmu no otra un ne-

prātot par «sab-bu vispār», bet gan
pētīt vēsturiskos notikumus zināmu

formāciju ietvaros; otrkārt, tas Jauj
atklāt dažādu vienā ražošanas attīs-

tības pakāpē esošu zemju (piem., ka-

pitālistiskās Anglijas, Francijas, VFR,
ASV utt.) kopīgās un būtiskās iezī-

mes, tātad pētīšanā izmantot zinātnē

vispārpieņemto atkārtošanās kritēriju,
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kura lietošanu sabiedriskajā zinātnē

noliedz subjektīvisti; treškārt, pretēji

eklektiskajām teorijām, kas sab-bu ap-
lūko kā sabiedrisko parādību (ģimenes,

valsts, baznīcas utt.) mehānisku kopu-
mu un vēstures procesu kā dažādu fak-

toru (dabas apstākju, izglītības, tirdz-

niecības attīstības, ģēnija piedzimšanas
v. c.) ietekmes rezultātu, S. c. f. jēdziens
Jauj aplūkot cilvēku sab-bu katrā tās

attīstības posmā kā vienotu «sociālu

organismu», kas ietver visas sabiedris-

kās parādības to organiskajā vienība

un mijiedarbībā uz ražošanas veida

pamata. Beidzot, ceturtkārt, tas ]auj
atsevišķu cilvēku centienus un rīcību

atvedināt uz lielu masu, šķiru rīcību;

šo šķiru intereses noteic to vieta attie-

cīgās formācijas sabiedrisko attiecību

sistēmā. Katrai S. c. f. ir savi īpašie

rašanās un attīstības likumi. Taču

katrā formācijā darbojas arī kopēji
likumi, kas tās saista vienotā pasaules

vēstures procesā. Formācijas cita citu

nomaina sociālās revolūcijas rezultātā.

Kapitālistiskā sab-ba ir pēdējā for-

mācija, kas dibināta uz šķiru an-

tagonismu. Ar to beidzas cilvēces

priekšvēsture. Komunistiskā formācija
pirmoreiz vēsturē rada apstākļus bez-

galīgam cilvēces progresam, pamatojo-
ties uz sociālās nevienlīdzības likvidē-

šanu un paātrinātu ražošanas spēku
attīstību. Ar komunistisko formāciju
sākas oilvēces īstā vēsture.

Sadzīve — viena no svarīgākajām
sab-bas dzīves sfērām, kas aptver visu

cilvēka eksistenci ārpus viņa ražoša-

nas un sabiedriski politiskās darbības;
materiālie un kultūras apstākļi, kādos

tiek apmierinātas vajadzības pēc ba-

rības, apģērba, dzīvokļa, atpūtas, iz-

priecām, veselības uzturēšanas utt. Iz-

šķir sabiedrisko un personisko sadzīvi.

S. apstākļu īpatnības un S. vajadzību

apmierināšanas līdzekļus nosaka ražo-

šanas veids, kura pārmaiņas tos no-

teic. Reizē ar to S-i dziļi ietekmē
tautu paražas, tikumi, tradīcijas, šķi-
riskās atšķirības, atšķirība starp pil-
sētu un laukiem, sievietes stāvoklis

sab-bā, nacionālās atšķirības, sab-bas
ideoloģija un kultūra. Ļoti svarīga S.

organizēšanas forma ir ģimene. Sociā-

listiskajā sab-bā darbaļaužu S. uzla-

bojas reizē ar materiālās un garīgās
ražošanas līmeņa celšanos, nemitīgi
tiek celts tautas materiālās labklājības
un kultūras līmenis. «PSKP izvirza

uzdevumu ar pasaulvēsturisku no-

zīmi — nodrošināt Padomju Savienibā

visaugstāko dzīves līmeni salīdzinā-

jumā ar jebkuru kapitālisma zemi.»

(PSKP Programma.)
Sajuta — elementārs rezultāts ob-

jektīvās pasaules iedarbībai uz cilvēka

sajūtu orgāniem (analizatoriem). Vis-

dažādākie ārējās vides faktori (elek-
tromagnētiskās svārstības, ķīmisko
vielu molekulas v. c.) ierosina anali-

zatora perifērisko daļu — receptoru;
ierosa diskrētu impulsu veidā pa nervu

ceļiem nonāk analizatora centrālajā
daļā — galvas smadzeņu garozā, kur

rodas S. Tādējādi S. attiecībā pret
materiālo īstenību ir sekundāra. Atka-

rībā no ārējo kairinātāju specifikas
visas S. iedalās vairākās atsevišķās
grupās: redzes, taustes, dzirdes, gar-
šas, ožas v. c. Katrai sajūtu grupai
piemīt specifiska modalitāte

— tādu

īpašību kopums, kas nav salīdzināmas

ar citu S. grupu īpašībām. Tā, piem.,
krāsas nelīdzinās skaņām, smaržām

vai gāršām. Visvairāk attīstītās ir re-

dzes S.; tālāk seko taustes, dzirdes,

garšas un ožas S. Starp S. un tās ra-

došām objektīvās pasaules priekšmetu

īpašībām pastāv attieksme, ko rak-

sturo dažādu ārējo objektu īpašību at-

bilstība vienai un tai pašai S. kvali-

tātei. Objektīvās pasaules izzināšana

sākas ar S. Sajā procesā S. veic divas

funkcijas. Pirmkārt, atsevišķi aplūko-

tām S. ir signāla nozīme. Tā, piem.,
krāsa signalizē par nokaitēta metāla

temperatūru. Avots mūsu zināšanām

par dotā ķermeņa temperatūru nav

pati krāsa, bet iepriekš zināma krāsas

un temperatūras savstarpējā attiecība.

Otrā un svarīgākā S. funkcija ir tā,
ka S. kā uztverē dotā attēla sastāv-

daļas sniedz ziņas par sakariem un

attieksmēm, kas piemīt objektīvajai
pasaulei. S. (kā arī citas jutekliskās

vērošanas formas) ir vienīgais kanāls,
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kas tieši saista cilvēku ar objektīvo

pasauli. S. ideālistiskās interpretācijas
kritiku devis Ļeņins darbā «Materiā-

lisms un empiriokriticisms».
Salīdzināmā vēsturiskā metode —

kultūras parādību pētīšanas un iz-

skaidrošanas paņēmiens, ar kura palī-
dzību izdara secinājumu par parādību
ģenētisko radniecību, t. i., par to ko-

pīgo izcelšanos, konstatējot to līdzību

pēc formas. S. v. m. raksturīgā īpat-
nība ir tāda, ka tā reproducē un salī-

dzina dažādām materiālās kultūras un

zināšanu nozarēm kopīgos vissenākos
elementus. S. v. m. izstrādāšanā ievē-

rojamu ieguldījumu devuši V. Hum-

bolts un sevišķi Konts. S. v. m. pil-
nīgu attīstību sasniedza 19. gs. salī-

dzināmās vēsturiskās valodniecības

pārstāvju — J. Grimma, A. F. Pota,
A. Sleihera (Vācijā), F. dc Sosīra

(Šveicē), kā arī kr. zinātnieku I. Bo-

duēna dc Kurtenē, A. Veselovska,
A. Vostokova, F. Fortunatova v. c.

darbos. S. v. m. stipri ietekmēja va-

lodniecības un etnogrāfijas attīstību,
mītu un ticējumu vēsturisko pētīšanu.
S. v. m. ierobežotība izpaudās tādē-

jādi, ka tā nedeva iespēju pāriet no

kultūras un ideoloģijas formu ārējās
līdzības fakta konstatēšanas uz šo

formu priekšnoteikuma — materiālo

sabiedrisko attiecību atklāšanu. Mūsd.

vēstures pētniecībā S. v. m. izmanto

kā palīgpaņēmienu, kas pakļauts da-

žādām kultūras vēstures saturīgas in-

terpretācijas metodēm.

Salīdzināšana — domāšanas operā-

cija, ar kuras palīdzību noskaidro ob-

jektu līdzīgās vai atšķirīgās pazīmes.
S. ir vispārināšanas svarīgākais priekš-
noteikums. Tai ir liela loma analoģijas
slēdzienos. Spriedumi, kuri izsaka S.

rezultātu, palīdz atklāt saturu jēdzie-

nos par salīdzināmajiem objektiem;

šajā ziņā S. ir paņēmiens, kas papil-
dina, bet reizēm arī aizstāj definīciju.

Sankhja — 1. Viena no senind.eposā
Mahabharata izklāstītajām koncepci-
jām, kuras pamatā ir ideja, ka dotas

augstākas intuitīvas zināšanas par cil-

vēka dvēseli un psihi. Papildina jogu.
2. Viena no senind. filozofijas orto-

doksālajām sistēmām, kas izveidoju-
sies ap 1. gs. Būdama duālistiska mā-

cība, S. atzīst, ka pasaulē pastāv divi

pirmsākumi: materiālais —■ prakritī

(matērija, daba) un garīgais — pu-
ruša (apziņa). Puruša nav ne augstā-
kais dievs — radītājs, ne pasaules

gars. Tas ir mūžīgs, nemainīgs indi-

vidualitātes princips, apziņa, kas vēro

tiklab tās dzīvās būtnes dzīves norisi,
kurā tā atrodas, kā arī visumā visas

pasaules evolūcijas procesu. Prakritī

pastāvīgi mainās un attīstās un ir pa-
kļauta cēloņsakarības likumam. Visas

prakriti modifikācijas atkarīgas no tā,
kādā attiecībā tajā pārstāvētas trīs

gunas — materiālās pasaules pastāvē-

šanas galv. tendences, kuras ir satva

(skaidrība, tīrība), tamas (inertums)
un radžas (aktivitāte). Šo gunu kom-

bināciju rezultātā rodas visa dabas

daudzveidība. Kontakts starp prakriti

un purušu nosaka indivīda un Visuma

evolūcijas sākumu. Katra dzīva būtne

sastāv no trim dajām: purušas, smalkā

ķermeņa un rupjā ķermeņa. Smalkais

ķermenis sastāv no intelekta, sajūtu
orgāniem un ar tiem saistītajiem ele-

mentiem, kā arī no «Es» sajūtas.
Smalkais ķermenis ir kannas centrs

(Hinduisms) un seko purušai, kamēr

puruša nesasniedz pilnīgu atbrīvoša-

nos no iemiesotības kādā būtnē. Rup-
jais ķermenis sastāv no materiāliem

elementiem un iet bojā, būtnei mirstot.

S. sistēmas nodibināšanu piedēvē le-

ģendārajam domātājam Kapilam, taču

S. mācības pirmo sistemātisko iz-

klāstu — sankhja-karika — sniedza

Išvarakrišna m. ē. pirmā gadu tūk-

stoša vidū.

Santajana Džordžs (1863—1952) —

amer. filozofs, rakstnieks, kritiskā reā-

lisma piekritējs. Atzīdams materiālās

pasaules objektīvo pastāvēšanu, uzska-

tīja, ka izzināmas ir tikai lietu «bū-

tības», t. i., īstenās vai iespējamās
lietu īpašības, kas izziņā figurē kā ob-

jektu zīmes. «Būtību» izpratnē S. stāv

tuvu Platonam un Huserlam. Apziņu
S. uzlūko par eplfenomenu: izziņa nav

īstenības atspoguļojums, bet «vairāk

vai mazāk nozīmīga poēzija». Estētikā
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S. definēja skaisto kā «objektivizētu

prieka sajūtu». Ētikā viņš bija «is-

keipisma» (angl. — «izvairīties») pie-

kritējs: laime meklējama gara atbrīvo-

šanā no miesas, pasaules un izzināša-

nas. Socioloģijā («Kundzība un vara»,

1951) S. izvirzīja teoriju, ka sab-bas

attīstība izskaidrojama ar pašsaglabā-
šanās instinktu, tiekšanos pēc materiā-

liem labumiem utt. Savā politiskajā
mācībā S. ir antidemokrāts, «izrau-

dzīto» varas piekritējs. Noraidīdams

teoloģiskās dogmas, S. atzīst reliģiju
kā «sabiedriskās izturēšanās poēziju».
Darbi: «Saprāta dzīve» (5 sēj.,
1905—06) v. c.

Sapratīga egoisma teorija — ētikas

koncepcija, ko izvirzīja 17.—18. gs.

apgaismotāji. Tās pamatā ir princips:
pareizi izprastai personiskai interesei

jāsakrīt ar sabiedrisko. Helvēcija, Hol-

baha, Didro, Feierbaha ētikā S. c. t.

pauda augšupejošās buržuāzijas inte-

reses tās cīņā ar askētisko feodāli

kristīgo morāli, idejiski sagatavoja
buržuāziskās revolūcijas. Viņi balstī-

jās uz iespēju harmoniski savienot

personiskās un sabiedriskās intereses,
saglabājot privātīpašumu. S. c. t. at-

spoguļoja revolucionārās buržuāzijas
praksi, personiskās iniciatīvas brīvību,

idealizēja privātuzņēmības principu
saimnieciskajā darbībā, bet «sabiedrī-

bas intereses», uz kurām tā atsaucās,
faktiski bija buržuāzijas šķiriskās in-

tereses. Kapitālisma prakse izgaisi-
nāja ilūziju par buržuāziskās sab-bas

saprātīgumu. Kr. revolucionāro de-

mokrātu, it īpaši Černiševska un Dob-

roļubova darbībā S. c. t. ieguva dzi-

ļāku saturu, bija attaisnojums darba-

ļaužu cīņai. Viņi noraidīja 18. gs. fr.

materiālistu, maldīgās idejas, ka iespē-
jams apvienot sabiedriskās un perso-

niskās intereses, ja apgaismoti mo-

narhi vai gudri likumdevēji izdotu

«saprātīgus» likumus. Tāpat viņi no-

raidīja Feierbaha «vispārējās mīlestī-

bas» principu. Personiskajām intere-

sēm kā cilvēka rīcības motīvam viņu
ētikā ir sabiedrisks raksturs. Nesav-

tīgā kalpošanā tautai, tautas atbrīvo-

šanā no dzimtbūšanas važām, īstenī-

bas revolucionārā pārveidošanā viņi
saskatīja cilvēka dzīves jēgu, viņa rī-

cības kritēriju. Taču, neraugoties uz

racionālo saturu, kuru S. c. t-ai pie-
šķīra kr. revolucionārie demokrāti, šī

teorija nevarēja konsekventi zinātniski

izskaidrot morāles attīstības likumus,
cilvēka rīcību sab-bā, jo tā nebalstās

uz dialektiski materiālistisku vēstures

izpratni. S. c. teorijai vēsturē bija
progresīva loma, lai gan tā bija
metafiziskā, jo apelēja pie cilvēka vis-

pār, pie viņa abstraktās «mūžīgās»
dabas.

Sapratne un prāts — domāšanas pa-

kāpes vai veidi, ko atšķir dažās filo-

zofijas sistēmās pirms Marksa. Ar sa-

pratni visbiežāk saprot spēju pareizi
spriest, izdarīt slēdzienus, secīgi iz-

teikt savas domas. Ar prātu saprot
spēju atrast parādību cēloņus un bū-

tību, aplūkot tās vispusīgi, atklāt pret-
statu vienību. Šāda iedalījuma dīgļi ir

jau Platona, Aristoteļa un Kūzas Ni-

kolaja mācībā. īpašu vietu tie ieņem
Kanta un Hēgeļa filozofijā. Pēc Kanta,

sajūtas, kas rodas, neizzināmajai «lie-

tai par sevi» iedarbojoties uz sajūtu
orgāniem, tiek sakārtotas ar juteklis-
kuma aprioro formu (telpas un laika)
palīdzību un ar sapratnes aprioro
formu (vienības, daudzības, cēlonības,

iespējamības, nepieciešamības v. c. ka-

tegoriju) palīdzību. Sapratne piešķir
jutekliskajam saturam formu un tāpēc
izzina lietas nevis tādas, kādas tās ir,
bet kādas tās parādās. Tālākā izziņas
kustība iespējama ar prāta palīdzību,
kura sintēzes formas ir dvēseles, pasau-
les un dieva idejas. Mēģinādams izzi-

nāt šo ideju priekšmetus, cilvēka prāts
nonāk neatrisināmās pretrunās (antino-

mijās). Teorētiskajam prātam ceļš uz

«lietām par sevi» ir slēgts. Atliek pie-
vērsties «praktiskajam prātam» un pa-

plašināt pasaules uzskatu ar ticību.

Pēc Ffēgela, sapratne neiet tālāk par

nekustīgu noteiktību, abstraktu identi-

tāti, abstraktu vispārīgumu, sastingu-

šiem, savstarpēji nošķirtiem pretsta-
tiem (būtība un parādība, nepiecieša-
mība un nejaušība, dzīvība un nāve

utt.). Ar sapratnisko domāšanu tomēr
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nepietiek, tā ir tikai nepieciešama pa-

kāpe, kas dod iespēju pacelties aug-
stāk, pie prātam piemītošajām izziņas
formām. Šās augstākās domāšanas

dialektiskā noliedzošā puse ir tā, ka

vienpusīgās un ierobežotās noteiksmes

atcel pašas sevi un pāriet savā pret-
statā, šās domāšanas spekulatīvā po-

zitīvā puse ietver sevī atceltā veidā

tos •pretstatus, par kuriem tālāk sa-

pratne neiet, un tieši tādējādi parādās
kā konkrētais un veselums. Noraidot

Hēge|a ideālismu, marksisms augsti
vērtē metafizikas kritiku un dialektiku,
kas ietvertas viņa mācībā par S. v. p.

Sarkanā nobīde (metagalaktiskā) —

galaktiku, kvazaru v. c. tālu objektu
elektromagnētiskā starojuma (gaismas,
radioviļņu) frekvenču pazemināšanās.
Spektra redzamās daļas līnijas novir-

zītas uz tā sarkano galu, un no tā

radies minētais nosaukums. S. n. ir jo
lielāka, jo tālāk atrodas novērojamais

objekts, turklāt aptuveni tā ir tieši

proporcionāla attālumam (Habla

likums). S. n. visdabiskāk izskaidro-

jama ikā Doplera efekts, t. i., kā ga-
laktiku savstarpējas attālināšanās

(«izklīšanas») rezultāts. Tādējādi S. n.

liecina par metagalaktikas paplašinā-

šanos, ko paredzējusi mūsd. relatīvis-

tiskā kosmoloģija.

Sartrs 2ans Pols (dz. 1905) — fr.

filozofs un rakstnieks, fr. eksistenciā-

lisma galva. Viņa filozofiskie uzskati

ir pretrunīgi. Tajos savdabīgi saviju-
šās Kjerkegora, Huserla un Freida

(Freidisms) idejas. Uzsvērdams mar-

ksistiskās filozofijas progresīvo rak-

sturu, S. cenšas par marksisma fun-

damentu padarīt eksistenciālistisko an-

tropoloģiju. Visumā S. koncepcija ir

eklektiska. To raksturo tendence sin-

tezēt subjektīvo ideālismu ar objektīvo
un ar atsevišķiem materiālisma ele-

mentiem. Vadoties pēc eksistenciālisma

galv. idejas — «eksistence pastāv

pirms būtības», S. mēģina vienā un

tai pašā laikā izvairīties tiklab no ma-

teriālisma, kā no ideālisma. Savu «fe-

nomenoloģisko ontoloģiju» viņš kon-

struē, radikāli pretstatīdams divus esa-

mības veidus: «esamību sevī», kura

aizstāj objektīvo īstenību, un «esamību

sev», kas identiska ar «cilvēka reali-

tāti», t. i., ar apziņu. Esamības atrau-

šana no apziņas S-u noved pie duā-

lisma. Būdama īpaša veida esamības

cēlonis, saka S., apziņa ir «esamības

neesamība», plaisa esamībā, «nekas»,

un tikai esamība ir aktivitātes, kustī-

bas, dzīves kvalitatīvās daudzveidības

cēlonis un piešķir jēgu inertajai un

absurdajai pasaulei. S. savu koncep-
ciju dēvē par dialektisku, taču viņš
dialektiku pārvērš par metodi indeter-

minisma pamatošanai. Viņa dialektika

ir tīri negatīva. Tās sfēra aprobežojas
ar apziņu, no dabas tā tiek pilnīgi
padzīta. Morāles novadā S. atrodas

tīras subjektivitātes un individuālisma

pozīcijās. Galv. kategorija te ir brī-

vība. Tā tiek aplūkota kā cilvēka iztu-

rēšanās būtība, viņa darbības avots un

vienīgā viņa pastāvēšanas iespēja-
mība: «cilvēks ir vienmēr un pilnīgi
brīvs vai arī viņa nav nemaz». S. no-

liedz morāles objektīvos principus un

kritērijus, cilvēka izturēšanās objek-
tīvo determinētību. Katrs cilvēks «ir

spiests pats sev izgudrot savu likumu»,
izvēlēties pats savu morāli. «Dialek-

tiskā saprāta kritikā» (1960) S. mē-

ģina pārvarēt savas koncepcijas sub-

jektīvistisko raksturu un konstruēt

jaunu sabiedrisko attiecību un vēstu-

riskās attīstības teoriju, taču, nobīdot

otrā vietā galv. socioloģiskās katego-
rijas un vadoties pēc individuālas cil-

vēka eksistences, viņš sociāli vēstu-

risko analīzi aizstāj ar antropoloģisko.
Ar S. filozofiskajiem uzskatiem cieši

saistīta viņa literārā daiļrade. S-a sa-

biedriski politiskā pozīcija ir nekon-

sekventa. Viņš bija Pretošanās kustī-

bas dalībnieks; asi kritizēja kapitālis-
tiskās sab-bas kaites, aktīvi uzstājās
par mieru un demokrātiju, par nacio-

nālās atbrīvošanās kustības atbalstī-

šanu, pret ASV agresiju Vjetnamā.

Pēdējos gados S. tuvojas ultrakreisa-

jai kustībai, solidarizējas ar maoistis-

kām un revizionistiskām idejām. Galv.

darbi: «Iztēle» (1936), «ledomājamais»

(1940), «Esamība un nekas» (1943),
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«Eksistenciālisms ir humānisms»

(1946).
Saturs un forma — 1) Filozofijas

kategorijas, kas atspoguļo savstarpējo
sakaru starp dabas realitātes un sociā-

lās realitātes divām pusēm: noteiktā

veidā sakārtotu to elementu un pro-
cesu kopumu, kuri veido priekšmetu vai

parādību, t. i., S-u, oin šā S-a un tā

dažādo modifikāciju pastāvēšanas un

izpausmes veidu, t. i., F-u. F. jēdzienu
lieto arī S. iekšējās organizācijas no-

zīmē, un šai ziņā F. problemātika tiek

tālāk risināta struktūras kategorijā.
Pirmsmarksistiskajā filozofijā, it īpaši
ideālistiskajā filozofijā, F-u reducēja
uz struktūru un S-u identificēja ar

kādu neizkārtotu elementu un īpašību
kopumu («matēriju»). Tādējādi uz ilgu
laiku tika nostiprināti un saglabāti
ideālistiski priekšstati par F. primātu

pār S. Materiālistiskā dialektika atšķir
lietas S-u un tās priekšmetisko mate-

riālo substrātu («matēriju»). Tam ir

sevišķi liela metodoloģiska nozīme,

analizējot sociāli ekonomiskās attiecī-

bas, kur visām vārda tiešajā nozīmē

dabiskajām lietas definīcijām, arī

priekšmetiskajam S-am un jutekliski
konkrētajai priekšmetiskajai F-ai, ir

cita, sociāla S-a pastāvēšanas un iz-

pausmes F-as nozīme. Nepieciešamība
atšķirt «matēriju» un S-u saglabājas
arī attiecībā uz tiešām dabiskām pa-
rādībām: S. te ir pilnīgi noteikts (t. i.,

vienkopus ar tā struktūru aplūkots)
materiāls substrāts, kas ir specifisks

attiecīgajam parādību veidam. Struk-

tūra, iekšēja izkārtotība ir nepiecie-
šams S-a komponents. Mainoties ob-

jekta struktūrai, tā organizācijai, bū-

tiski mainās arī tā S., tā fiziskās un

ķīmiskās īpašības. F-ai, kas fiksē S-a

daudzveidīgās modifikācijas, tā pastā-
vēšanas un izpausmes veidus, arī pie-
mīt noteikta struktūra. S. un f. mij-
iedarbībā attīstības procesā obligāti
izpaužas tiklab dažādo S-a kompo-
nentu (arī tā struktūras) iedarbība uz

F-u, kā arī dažādo F-as struktūras

komponentu iedarbība uz S-a struk-

tūru, pie tam paliek spēkā S. un f. ob-

jektīvā subordinācija. S. un f. savstar-

pējā sakarā S. ir objekta noteicošā

puse, bet F. tā objekta puse, kura mo-

dificējas, mainās atkarībā no S-a pār-
veidošanās un tā pastāvēšanas kon-

krētajiem apstākjiem. Savukārt F., bū-

dama relatīvi patstāvīga, arī aktīvi

iedarbojas uz S-u: S-am atbilstoša F.

paātrina tā attīstību, bet F., kas vairs

neatbilst S-am, kurš paspējis mainī-

ties, aizkavē tā tālāko attīstību. S-a

un f-as savstarpējās attiecības ir

tipisks piemērs dialektisku pretstatu

savstarpējām attiecībām, kurus rak-

sturo tiklab S. v. f. vienība, kā arī to

pretrunas un konflikti. S. v. f. vienība

ir relatīva, pārejoša, attīstības gaitā
neizbēgami rodas konflikti un pretru-

nas starp S. v. f. Rezultātā rodas ne-

atbilstība starp S. v. f., kura galu
galā tiek atrisināta tādējādi, ka vecā

F. tiek «nomestja» un rodas jauna F.,
kas ir adekvāta jaunajam S-am. Pret-

runu rašanās starp S. v. f., šo pret-
runu attīstīšanās un pārvarēšana, cīņa
starp S. v. f. (S-a pāreja F-ā, un ot-

rādi, vecās F. «piepildīšana» ar jaunu
S., un otrādi, F-as ietekme uz S.

utt.) — ir dialektiskās attīstības teo-

rijas svarīgs komponents. Sevišķi sa-

režģītas un dialektiski pretrunīgas ir

S. v. f. savstarpējās attiecības sab-bas

attīstībā. S. v. f. pretrunas ražošanas

veidā, bāzē un virsbūvē, ekonomikā un

politikā utt. ir viens no svarīgākajiem
sab-bas attīstības virzītājspēkiem.

2) Domāšanā — loģikas zinātnes fun-

damentālie jēdzieni, kuru konkrēto no-

zīmi nosaka formālās un dialektiskās

loģikas izejas punktu — teorētisko

abstrakciju un idealizāciju kopums.
Tajos gadījumos, kad izziņas noteik-

tas puses tiek studētas ar mūsd. for-

mālās loģikas aparāta un metožu pa-
līdzību, S. v. f. jēdzienu nozīme do-

māšanā var tikt precizēta, identificējot
domāšanas F-u (Loģiskās formas) ar

slēdziena, izteikuma vai izteikumu ko-

puma (starp citu, teorijas) sintaktisko

struktūru un domāšanas S-u — ar šo

loģisko formu konkrēto interpretāciju

(Interpretācija un modelis). Materiā-

listiskajā dialektikā kā loģikā ar do-

māšanas S-u saprot dabas īstenību un
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sociālo īstenību tajā specifiskajā veidā,
kādā tā atklājas kā zinātniski teorē-

tiskās domāšanas objekts — kā jē-
dzienu un priekšstatu kopums, kā teo-

rijas un dažāda veida abstrakcijas un

idealizācijas, kas izveidojušās izziņas
attīstības vēsturiskajā gaitā un atšķi-

ras ar to, cik lielā mērā ir pastarpi-
nātas to attiecības pret īstenību (kon-
krētais un abstrakti vispārinātais iz-

zinošais S., teorētiskā un empīriskā
līmeņa zināšanas utt.). Domāšanas F.

ir dažādie veidi, kādos sabiedriskais

subjekts rīkojas ar objektu ideālajā
plānā, darbība, kuras nolūks ir objek-
tīvās .realitātes likumsakarības un īpa-
šības reproducēt domāšanas S-ā (ka-

tegorijas, augšup ejoša virzīšanās no

abstraktā uz konkrēto, dažādas slē-

dzienu formas utt.). Domāšanas F-u

kopums noteiktā veidā organizē izzi-

nošu S-u un virza subjekta domu

jaunu zināšanu iegūšanas procesos.

3) Mākslā — mākslas vai atsevišķa
mākslas darba puses, kuras savstar-

pēji nosaka viena otru un no kurām

galvenā ir S. Mākslas S. ir daudzvei-

dīgā īstenība tās estētiskā savdabībā,

galvenokārt cilvēks, cilvēku attiecības,
sab-bas dzīve visā tās konkrētībā.

F. ir mākslas darba iekšējā organizā-
cija, konkrētā struktūra, ko veido ar

specifiskiem tēlošanas un izteiksmes

līdzekļiem, lai paustu un iemiesotu S.

Mākslas darba S. galv. elementi ir tā

temats un ideja. Temats atklāj dzīves

parādību loku, kas atspoguļots un

tverts attiecīgajā mākslas darbā. Ideja
pauž attēlojamo īstenības parādību un

pretrunu būtību, dod tām tēlainu un

emocionālu vērtējumu no estētiskā

ideāla pozīcijām, ierosinot cilvēku iz-

darīt noteiktus estētiskus, morālus un

politiskus secinājumus. Mākslas darbu

mākslinieciskā F. ir daudzveidīga. Pie

tās galv. elementiem pieder sižets,
kompozīcija, mākslinieciskā valoda,
materiālie tēlošanas un izteiksmes

līdzekji (vārds, atskaņa, ritms, skaņu

intonācija, harmonija, krāsa, kolorīts,
līnija, zīmējums, gaismēna, apjoms,
tektonika, dejas solis, mizanscēna, ki-

nomontāža utt.). Pretstatā formālis-

mam, kas atrauj F. no S., un naturā-

lismam, kas identificē tos, marksis-

tiskā estētika uzskata F. un S. nesa-

raujamo vienību, S. un F. atbilstību

par vienu no svarīgākajiem mākslinie-

ciskuma kritērijiem.
Scientisms (lat. scientia, angliski

science — zinātne, zināšanas) — kon-

cepcija, kura absolutizē zinātnes lomu

kultūras sistēmā, sab-bas idejiskajā
dzīvē. Par zinātnes paraugu S. parasti
uzlūko dabas zinātnes un t. s. eksak-

tās zinātnes. Tā kā S. nav līdz galam
izveidojies par uzskatu sistēmu, parei-
zāk, īpar idejisku orientāciju, tas var

izpausties dažādā veidā un pakāpē,
ar dažādu spēku, — sākot ar to, ka

ārēji atdarina eksaktās zinātnes, māk-

slīgi lietojot matemātisko simboliku
vai arī īpaši piešķirot sociāli humani-

tāro un pasaules uzskata filozofisko
problēmu analīzei formu, kāda šīm zi-

nātnēm raksturīga (aksiomātiskā kon-

struēšana, definīciju sistēma, loģiskā
formalizācija v. tml.), un beidzot ar

to, ka absolutizē dabas zinātnes kā

vienīgās patiesās zinātnes un noliedz

pasaules uzskata filozofisko problemā-
tiku kā tādu, kam neesot izzinošas jē-

gas un nozīmes (Neopozitīvisms).
S. pietiekami nenovērtē filozofijas sav-

dabību salīdzinājumā ar citām zināt-

nēm, noliedz filozofiju kā īpašu sa-

biedriskās apziņas formu, kam ir sava

specifika salīdzinājumā ar speciāla-
jām zinātnēm. Socioloģijā S. noliedz

to, ka sociālās analīzes objektam ir

kādas īpatnības salīdzinājumā ar da-

bas zinātnēs pētījamiem objektiem, ig-
norē nepieciešamību ievērot vērtību

momentus, balstās uz empīrismu un

aprakstīšanas metodi, naidīgi nostājas
pret visādām teorētiskām konstrukci-

jām, kuras sniedzas sociālās filozofijas
problemātikā, absolutizē sociālos pētī-

jumos lietojamo kvantitatīvo metožu

nozīmi. Mūsd. buržuāziskajā kultūrā

scientismam pretī stāv dažādi anti-

scientisma varianti, kuri zinātnes

iespējas cilvēka eksistences kardinālo,

problēmu risināšanā uzskata par iero-

bežotām, bet ekstrēmos gadījumos zi-

nātni vērtē par spēku, kas naidīgs pa-
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tiešajai cilvēka dabai. Konsekventais
antiscientisms filozofiju uzlūko par
kaut ko tādu, kas principiāli atšķiras

no zinātnes, kura esot tīri utilitāra un

nespējot pacelties līdz pasaules un cil-

vēka esamības patieso problēmu iz-

pratnei. Sociāli humanitārās zināšanas

antiscientisms traktē kā vērtību apzi-
ņas sfēru, kurai nav piemērojams zi-

nātniskās pētniecības objektivitātes

princips. Marksisms-ļeņinisms, aizstā-

vot zinātnisku pieeju jebkurai pasau-

les uzskata, filozofiskai un sociāli hu-

manitārai problemātikai un noraidot
antiseientiskus mēģinājumus mazināt

zinātnes lomu, vienlaikus noliedz arī

seklo S., kas ignorē sarežģītos jautā-

jumus par zinātnes vietu un funkciju
kultūras sistēmā, par dažādu apziņas
formu savstarpējām attiecībām. Tāpēc
tam, ka daži buržuāziski un rcvizio-

nistiski «humānisma aizstāvji» apsūdz
marksismu scientismā, ir acīmredzami

neobjektīvs, demagoģisks raksturs.

Sečenovs Ivans (1829—1905) — kr.

dabas pētnieks, «krievu fizioloģijas
tēvs» un materiālistiskās psiholoģijas
nodibinātājs Krievijā. Bija Medicīnas

ķirurģiskās akadēmijas (1860—70) un

Maskavas univ. (1891 —1901) prof., no

1904. g. — goda akadēmiķis. S. bija
nesamierināms ideālisma apkarotājs
fizioloģijas un psiholoģijas zinātnēs.

S. filozofiskos un sabiedriski politiskos
uzskatus būtiski ietekmējuši kr. revo-

lucionārie demokrāti, sevišķi Cernišev-

skis. S. lika pamatus eksperimentālām
fizioloģiskām metodēm centrālās nervu

sistēmas, it īpaši galvas smadzeņu pē-
tīšanā. Viņa svarīgākie atklājumi
nervu sistēmas fizioloģijā ir centrālās

aiztures un nervu audu «inertuma»

īpašības atklājumi. Attiecinādams ref-

leksu principu uz galvas smadzeņu
darbību (raksti «Galvas smadzeņu
refleksi» un «Kam un kā jāizveido
psiholoģija»), S. lika pamatus dzīv-

nieku un cilvēka psihiskās darbības

refleksu teorijai. Viņš ieviesis jaunus
jēdzienus («sajutējrīks» jeb analiza-

tors, iegūtie refleksi v. c), kas node-

rēja par pamatu I. Pavlovam, izstrā-

dājot mācību par augstāko nervu dar-

bību. S. devis svarīgu ieguldījumu
tādu materiālistiskās gnozeoloģijas
problēmu dabaszinātniskā pamatošanā
kā jautājumi par jutekliskās atspogu-
ļošanas dabu un tās izziņas funkciju
(«Pirmā lekcija Maskavas universi-

tātē», «lespaidi un īstenība», «Priekš-

metiskā doma un īstenība»), par ju-
tekliskās atspoguļošanas un domāša-

nas sakariem, pāreju no jutekliskās
atspoguļošanas uz domāšanu un par
domāšanas procesu dabu (raksts «Do-

mas elementi»), par priekšmetiskās,
praktiskās darbības lomu attēlu un

psihisko spēju veidošanā utt.

Sekas — sk. Cēlonība.

Seksts Empīriķis (ap 200—250) —

gr. filozofs un ārsts, Enesidēma pie-
kritējs. S. E. darbos «Pirona pamat-
tēzes» un «Pret matemātiķiem», kas

saglabājušies līdz mūsu dienām, ap-
kopoti visi argumenti, ar kādiem an-

tīkais skepticisms vērsās pret «dogma-
tiskās» filozofijas priekšstatu, ka

iespējamas neapstrīdamas, neapšaubā-

mas zināšanas. Apgalvodams, ka kaut

kādas visiem saistošas zinātniskas,

teoloģiskas, ētiskas v. tml. patiesības
nav iespējamas, S. E. ieteica atturē-

ties no jebkāda lēmuma un zināša-

nām, lai tādējādi panāktu dvēseles

līdzsvaru un svētlaimi, kuras sasnieg-
šana ir filozofijas mērķis. S. E.

ieteica dzīvē vadīties pēc dabiskajām
vajadzībām, paša cilvēka tieksmēm,

paradumiem, likumiem, tradīcijām un

pirmām kārtām pēc parastā veselā

saprāta.
Sekundārās īpašības — sk. Primā-

rās un sekundārās īpašības.
Semantika — semiotikas nozare.

Semantiskās antinomijas — antino-

mijas, kas rodas izteikumos, kuru ob-

jekts ir kādas valodas izteiksmes.

Vienu no galv. S. a. tipiem pārstāv
«meļa» antinomija, kuras sākumi mek-

lējami pie Eibulida no Milētas (4. gs.

p. m. ē.) un kuru var formulēt tā: [Ap-
galvojums, kas šai lappusē ielikts

kvadrātiekavās, ir aplams.] Ja šis ap-
galvojums ir patiess, tad no tā satura

izriet, ka tas ir aplams. Ja tas ir

aplams, tad atkal no tā satura izriet,
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ka tas ir patiess. Tādējādi, sagraujot
loģisko pretrunas likumu, jebkurā ga-

dījumā šis apgalvojums ir kā patiess,
tā aplams. Cits S. a. piemērs ir Grel-

linga antinomija, kas pamatojas uz

«heteroloģiskā predikāta» jēdzienu.

Predikātu, t. i., vārdu, kas izsaka

kādu īpašību, sauc par heteroloģisku,
ja tam pašam šī īpašība nepiemīt

(piem., vārds «divzilbīgs» pats nav

divzilbīgs). Antinomija rodas, attieci-

not šo definīciju uz predikātu «hete-

roloģisks»: ja tas ir heteroloģisks, tad

saskaņā ar definīciju tam nepiemīt

viņa izteiktā īpašība, t. i., tas nav

heteroloģisks; ja tas turpretim nav

heteroloģisks, tad atkal saskaņā ar

definīciju tam jāpiemīt viņa izteikta-

jai īpašībai, t. i., tam jābūt hetero-

loģiskam. Sāda veida antinomijas ro-

das gadījumos, kad valoda, kurā kon-

struē antinomiju, satur vārdus savām

pašas izteiksmēm, kā ari predikātus

«patiess», «aplams», «heteroloģisks»
utt. S. a. novēršanai ir dažādi paņē-

mieni; viens no tiem ir — atšķirt
metavalodu un vaiodu-objektu un stin-

gri definēt atbilstošos predikātus me-

tavalodā (Patiesība formalizētajās va-

lodās).
Semiotika (gr. semeion — zīme) —

disciplīna, kas nodarbojas ar zīmju
sistēmu — sākot no vienkāršākajām
signalizācijas sistēmām līdz dabisko

valodu un zinātnes formalizēto va-

lodu sistēmām — salīdzinošo pētī-
šanu. Zīmju sistēmas galv. funkcijas
ir 1) ziņojuma vai jēgas izteiksmes

pārraides' funkcija (Nozīme un jēga):

2) sakaru funkcija, t. i., pārraidāmā

ziņojuma izpratnes nodrošināšana

klausītājam (lasītājam), kā arī ieros-

me darboties, emocionāla iedarbība

v. tml. Jebkuras šās funkcijas realizē-

šana prasa zīmju sistēmas noteiktu

iekšēju organizāciju, t. i., dažādu

zīmju un to kombināciju likumu esa-

mību. Saskaņā ar to izveidojas trīs

galvenās S. nozares: 1) sintaktika jeb
zīmju sistēmu iekšējās struktūras pē-

tīšana, neinteresējoties par funkcijām,
ko tās izpilda; 2) semantika, kas pētī

zīmju sistēmas kā jēgas izteiksmes

līdzekli; 3) pragmatika, kas pētī zīmju
sistēmu attiecību pret tiem, kas tās

lieto. Vislielākā loma S. metožu attīs-

tībā ir tādu sistēmu pētīšanai, kurām,

no vienas puses, ir pietiekami bagāti
jēgas izteiksmes līdzekli un, no otras

puses, pietiekami skaidri izteikta

struktūra. Tādas sistēmas mūsu laikā

ir vispirms matemātikas, it īpaši ma-

temātiskās loģikas formalizētās valo-
das. Visvairāk attīstītā semiotikas

disciplīna ir metaloģika. Semiotiskie

pētījumi veicina jaunu zinātnes no-

zaru formalizāciju (piem., pēdējā laikā

attīstītie rēķini matemātiskās lingvis-
tikas nozarē, dažu pragmatikas jē-
dzienu un «dzejoļu pantmēra» jēdziena

formalizācijas mēģinājumi v. c). S.

jēdzieni un metodes iegūst svarīgu
nozīmi sakarā ar informācijas racio-

nālas uzglabāšanas un automātiskas

apstrādāšanas teorijas un prakses at-

tīstību; šai nozarē S. cieši saskaras

ar kibernētiku. S. pamatprincipus
pirmo reizi formulēja amer. loģiķis un

matemātiķis Plrss; vēlāk tos iztirzāja

un sistematizēja filozofs Moriss

(«Zīmju teorijas pamati», 1938). S.

jautājumus būtībā apskatīja jau kopš
mūsu gs. 20. gadiem poļu loģiku Ļvo-
vas-Varšavas skolas pārstāvji.

Seneka Lūcijs Annejs (ap 4 p. m.

ē. — 65 m. ē.) — romiešu stoicisma

(Stoiķi) pārstāvis, ķeizara Nerona

audzinātājs. Pēc Nerona sprieduma S.

izdarīja pašnāvību. S. daudzie darbi,
arī pats plašākais — «Vēstules Luci-

lijam» — saglabājušies oriģinālā. S.

mācība, atspoguļodama tā laikmeta

daudzos konfliktus, bija ļoti pretru-

nīga, uz ko norādījis Engelss (sk.
19. sēj., 310. un 311. lpp.). Būdams

grieķu stoiķu panteisma piekritējs, t. i.,
uzlūkodams pasauli par vienotu mate-

riālu un saprātīgu veselumu, S. gal-
venokārt nodarbojās ar morāli ētis-

kām problēmām, kuru pareizs atrisi-

nājums, pēc viņa vārdiem, ļauj pa-
nākt gara mieru un nesatricināmību

(Ataraksija). Savu visumā individuā-

listisko ētiku viņš mēģina saistīt ar

sab-bas un valsts uzdevumiem. S.

ētika stipri ietekmēja kristietības ideo-
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loģijas veidošanos. Engelss nosaucis

S. par kristietības krusttēvu (19. sēj.,
307. lpp.).

Sensimons dc Ruvruā Anrī Klods

(1760—1825) — fr. utopiskais sociā-

lists. Fr. buržuāziskās revolūcijas
laikā pieslējās jakobīņiem; piedalījās
ASV karā par neatkarību. S. piekrita

fr. materiālistu uzskatiem, uzstājas

pret deismu un ideālismu un izvirzīja

tiem pretī «fizicismu», t. i., dabas

pētīšanu. Enerģiski aizstāvēdams de-

terminismu, viņš attiecināja to uz cil-

vēku sab-bas attīstību un sevišķu uz-

manību veltīja vēsturiskās likumsaka-

rības idejas pamatošanai. Viņš uzska-

tīja, ka vēsturei jākļūst īpar tādu pašu

pozitīvu zinātni kā dabas zinātnes.

Pēc S. domām, katra sabiedriskā sis-

tēma ir solis uz priekšu vēsturē. To-

mēr par sabiedrības attīstības virzo-

šiem spēkiem viņš uzskatīja zinātņu,
morāles un reliģijas progresu. Atbil-

stoši tam vēsture pārdzīvo trīs attīs-

tības fāzes: teoloģisko (reliģijas kun-

dzības laiks, kas aptver verdzības_ un

feodālo sab-bu), metafizisko (feodālas

un teoloģiskās sistēmas sabrukums)
un pozitīvo (nākotnes sabiedriskā

iekārta). Lai gan viņa pieeja vēsturei

bija ideālistiska, ideja, ka sabiedrības

progress ir objektīvs, paredzējumi par

īpašuma un šķiru lomu sab-bas attīs-

tībā ir liels S. nopelns. S. socioloģiskā
koncepcija kalpoja mērķim — pama-

tot jaunas sabiedriskas iekārtas nodi-

bināšanas vēsturisko nepieciešamību
kā iepriekšējās vēstures likumsakarīgu

rezultātu. Nākotnes sab-bas pamatā,

pēc S., būs zinātniski un plānveidīgi
organizēta lielrūpniecība, bet saglabā-
jot privātīpašumu un šķiras. Valdošā

loma tajā būs zinātnei un rūpniecībai,
zinātniekiem un rūpniekiem. Pie rūp-
niekiem S. pieskaitīja gan strādniekus,

gan fabrikantus, tirgotājus un baņ-
ķierus. Visiem jānodrošina tiesība uz

darbu; katrs strādā pēc spējām. Nā-

kotnes sab-bā cilvēku (pārvaldīšanu
nomainīs rīkošanās ar lietām un ra-

žošanas vadīšana. S. uzskatu utopis-
kais raksturs sevišķi spilgti izpaužas

proletariāta kā jaunās sab-bas radī-

tāja un revolūcijas kā vecās sab-bas

pārveidotājas lomas neizpratnē, nai-

vajā cerībā, ka ar «pozitīvās» filozo-

fijas propagandu var panākt cilvēku

dzīves saprātīgu organizēšanu. Pēc S.

nāves vina mācību propagandēja
B. P. Anfantēns (1796—1864) un

S. A. Bazārs (1791—1832). Tomēr drīz

sensimonistu skola deģenerējās par

reliģisku sektu, kas aizstāvēja S. mā-

cības vājās puses. S. galv. darbi:

«Zenēvas iedzīvotāju vēstules laika-

biedriem» (1802), «Zinātne par cil-

vēku. Apcerējums» (1813—16), «Darbs

par vispasaules pievilkšanas spēku»

(1813—22), «Par rūpniecības sistēmu»

(1821), «Rūpnieku katķisms» (1823—
24), «Jaunā kristietība» (1825).

Sensuālisms (lat. sensus — jutas,
sajūta) — gnozeoloģijas mācība, kas

sajūtas atzīst par vienīgo izziņas
avotu. Ja sajūtas tiek uzskatītas par

objektīvās realitātes atspoguļojumu,
tad konsekvents S. zināmos apstākļos
noved pie materiālisma (Holbahs, Hel-

vēcijs, Feierbahs). Ja turpretim sajū-
tās saskata tikai subjektīvo, aiz kura

nekas nepastāv vai pastāv tikai ne-

izzināmā «lieta par sevi», tad S. no-

ved pie subjektīvā ideālisma (Bēr-

klljs, Jūms, Kants, Mahs, Avenārtuss,

Bogdanovs). Tāpēc pats par sevi S.

vēl neizteic materiālistisko līniju filo-

zofijā. Un, kaut gan tam bija liela

loma materiālistiskās filozofijas attīs-

tībā, tā aprobežotība to bieži vien pa-

darīja nevarīgu cīņā pret ideālismu.

Sajūtas var kļūt par nepieciešamu iz-

ziņas elementu tikai tad, ja pastāv

organiska vienība starp tām un iz-

ziņas procesa citiem elementiem:

praksi un abstrakto domāšanu (Iz-

ziņa, Teorija un prakse, Kontemplatī-
vums, Empīrisms, Racionālisms).

Sentimentālisms (fr. sentiment —

jūtas) — daiļrades metode, radusies

Anglijā 18. gs. vidū un izplatījusies

galvenokārt Eiropas literatūrā (Ri-

čardsons, L. Stērns — Anglijā; Ruso,

Mersjē — Francijā; Herders, Zans

Pols — Vācijā; N. Karamzins un ag-
rīnais V. Zukovskis — Krievijā). Kā

apgaismības laikmeta pēdējais posms
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S. pēc sava idejiskā satura un daiļ-
rades īpatnībām bija pretstats klasi-

cismam. S-ā izpaudās «trešās kārtas»

demokrātiskās dajas sabiedriskie cen-

tieni un noskaņojumi, tās protests pret
feodālisma paliekām, pret pieaugošo
sociālo nevienlīdzību un pret personī-
bas nonivelēšanu savas veidošanās

stadijā esošajā buržuāziskajā sab-bā.

Taču šīs S. progresīvās tendences bū-

tiski ierobežoja tā estētiskais kredo:

pie dabas krūts pavadāmas dzīves

idealizācija, apgalvojot, ka šādā da-

bai tuvā dzīvē neeksistējot nekādi

spaidi, nekāda apspiešana, ka tai ne-

piemītot civilizācijas kaites; antiracio-

nālisms; intīmo jūtu kults.

Sholastika (gr. scholastikos — sko-

las-) — viduslaiku «skolas filozofija»,
kuras pārstāvji sholasti centās izstrā-

dāt reliģiska pasaules uzskata teorē-

tisko pamatojumu. S. filozofiskā bāze

bija antīkās filozofijas idejas (Platona

un it īpaši Aristoteļa, kura uzskatus

S. pielāgoja saviem mērķiem). Lielu

vietu viduslaiku S-ā ieņēma strīds par
universālījām. Vēsturiski S. dalās vai-

rākos periodos: agrīnajai S. (9.—

13. gs.) ir raksturīga neoplatonisma

(Joans Skots Erlgena, Kenterberljas

Anselms, Ibn Rušds, Ibn Sina, Mai-

monids) ietekme. «Klasiskās» S. laikā

(14.—15. gs.) dominēja «kristīgais
aristotelisms» (Alberts Lielais, Akvī-

nas Toms). Vēlās S. perioda (15.—

16. gs.) strīdi starp kātoju teologiem
(Suarecs, Kaetanuss) un protestantu
teologiem (Melanhtons) galu galā at-

spoguļoja kātoju baznīcas cīņu pret
reformāciju. Ar šo idejisko cīņu daži

buržuāziskie autori saista sholastiskās

filozofijas uzplaukumu. Turpmākajos
gs. S. zaudē savu kādreizējo ietekmi,

jo uz to graujoši iedarbojas jauno
laiku progresīvās filozofijas mācības

(Dekarts, Hobss, Loks, Kants, Hēgelis
v. c). Ar 19. gs. sākas jauna rosme

sholastikā, kura apvieno katolicisma

filozofijas dažādās skolas (Tomisms,

Platona—Augustīna skola, franciskāņu
skola v. Ci).

Signālsistēmas — nosacījuma re-

fleksu mehānisms īstenības atspogu-

ļošanai. Mācībā ,par S. ir šādi pamat-

atzinumi, kurus formulējis kr. fizio-

logs I. Pavlovs. Augstākajiem dzīv-

niekiem, ieskaitot cilvēku, organisma
un apkārtējās vides sarežģīto savstar-

pējo attiecību pirmā instance ir puslo-
dēm tuvākā zemgaroza ar tās kom-

plicētajiem beznosacījuma refleksiem,
ko izraisa nedaudzi beznosacījuma,
t. i., kopš dzimšanas darbojošies ārēji
aģenti. Ar to izskaidrojama dzīvo

būtņu ierobežotā orientēšanās apkār-

tējā vidē. Otra instance ir lielās pus-
lodes, bet bez pieres daivām. Tajās
ar nosacītu sakaru palīdzību rodas

jauns darbības princips: nedaudzo

beznosacījuma aģentu signalizācija ar

neskaitāmu daudzumu citu aģentu,
kas ir analizējami un sintezējami un

ļauj ļoti plaši orientēties tajā pašā
vidē. Tā ir vienīgā signālsistēma dzīv-

nieku valstī un pirmā cilvēkam. Cil-

vēka smadzeņu pieres daivās pievie-

nojas speciāla — otrā signalizācijas
sistēma, signalizācija ar vārdu, runu.

Ar to tiek ieviests jauns nervu dar-

bības princips — iepriekšējās sistēmas

neskaitāmo signālu abstrahēšana un

vispārināšana, analizējot un sintezē-

jot šos jaunos vispārinātos signālus,
šis princips nosaka neierobežotu

orientēšanos apkārtējā pasaulē.
Siloģisma aksioma — siloģisma

galv. princips; Aristotelis to formulē-

jis tā: «Kad kaut ko vienu apgalvo
par otru kā subjektu, tad viss par

predikātu teiktais tiek teikts arī par

subjektu.» Termina «apgalvo» vietā

Aristotelis bieži lietoja terminu «pie-
mīt», bet izteicienus «A tiek apgalvots
par B» un «B ietilpst A» uzskatīja
par identiskiem. Tādējādi S. a. pie-
ļauj iztulkojumu kā pēc satura (in-

tensīvu), tā arī pēc apjoma (eksten-

sīvu). Tradicionālajā formālajā loģikā
S. a. nozīme parādās sakarā ar visu

siloģismu reducēšanu uz pirmās figū-
ras siloģismiem (Siloģistika). Mūsd.

formālajā loģikā jautājums par S. a.

tiek risināts daudz plašākā siloģisti-
kas aksiomatizācijas uzdevuma kon-

tekstā.

Siloģisms — sk. Siloģistika.
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Siloģistika — mācība par siloģistis-
kiem slēdzieniem (siloģismiem), vēstu-

riski pirmā loģiskā dedukcijas sistēma,
ko formulējis Aristotelis. Siloģisma

piemērs: «Ja jebkurš metāls vada elek-

trību un daži šķidrumi ir metāli, tad

daži šķidrumi vada elektrību.» S. pa-
matuzdevums ir noskaidrot vispārīgos

nosacījumus, kad no spriedumiem, kas

apgalvo vai noliedz predikāta piede-
rību subjektam un slēdzienā parādās
kā premisas, nepieciešami seko no-

teikts gala spriedums un kad tas ne-

seko. Siloģisms sastāv no trim sprie-
dumiem: divām premisām un gala
sprieduma. Spriedumus, kuros ir ter-

mins, kas neietilpst gala spriedumā
(to sauc par vidus terminu), veido

siloģisma premisas. Līdz ar aserto-

risko S. jau Aristotelis izstrādāja mo-

dālās S. pamatus (Modalitāte), kuras

loģiskās .konstantes ir norādījumi par

nepieciešamu, iespējamu, nejaušu īste-

nībā esošu vai neesošu pazīmi. No

mūsd. formālās loģikas viedokļa aser-

toriskā S. ir samērā šaura dedukci-

jas teorija. Lietojot matemātiskās lo-

ģikas paņēmienus un metodes, S-u var

sistemātiski konstruēt kā formālu lo-

ģikas sistēmu. Tiek realizēta stingra
tās aksiomatizācija un pierādīta šā-

das sistēmas nepretrunība un atrisinā-

mība.

Sintaktika — semiotikas nozare.

Sintētiskais un analītiskais — jē-

dzieni, kas apzīmē dažādus paņēmie-
nus, kā konstatēt apgalvojumu (iz-
teicienu) patiesumu. Visus kādas lo-

ģiski sakārtotas, parastā valodā vai

speciālā zinātnes valodā fiksētas zi-

nāšanu sistēmas apgalvojumus var

iedalīt divos tipos: analītiskos — tā-

dos, kuru patiesumu iespējams kon-

statēt, pamatojoties tikai uz attiecī-

gās sistēmas kārtulām, nepievēršoties
ārpus valodas pastāvošiem faktiem,

un sintētiskos — tādos, kuru patie-
sumu vai aplamību nevar noskaidrot,
pamatojoties tikai uz šīm kārtulām,
un kuri prasa pievērsties empīriskiem
datiem. Filozofijas vēsturē S. un a.

problēma ir cieši saistīta ar empīriskā

zināšanu līmeņa atšķiršanu no teorē-

tiskā. Leibnica filozofijā šī atšķiršana

izpaužas visu patiesību iedalīšanā ne-

pieciešamās patiesībās (teorētiskās zi-

nāšanas) un nejaušās patiesībās
(faktu zināšana). Kants uzskatīja, ka

analītiskie spriedumi nav atkarīgi no

pieredzes, un atšķirībā no sintētiska-

jiem definēja tos kā tādus, kuru pre-
dikāts ietilpst subjektā un ir ar to

identisks. S. un a. stingrai nošķirša-
nai ir jēga tikai attiecīgajā formalizē-

tajā valodā. Starp tās izteicieniem iz-

šķir loģiskās patiesības (analītiskos

apgalvojumus) un faktu patiesības
(sintētiskos apgalvojumus). Loģiskās
patiesības nesniedz nekādu tiešu infor-

māciju par valodā neizteiktu realitāti

un ir formālās loģikas saturs. Faktu

patiesības dibinās uz pieredzi un iz-

saka konkrētu zinātņu saturu (arī to
likumus). Pretēji neopozitlvismam, kas

analītiskos apgalvojumus traktē kā

valodiskas konvencijas, dialektiskais

materiālisms vadās pēc tā, ka visus

jebkuras zinātnes rezultātus gala iz-

nākumā determinējusi objektīvā rea-

litāte. Apgalvojumu iedalīšanu sintē-

tiskos un analītiskos relatīvi nosaka

to loma zināšanu sistēmā.

Sintoisms (jap. — dievu ceļš) —

reliģija, kas radusies Japānā pirmat-

nējās kopienas iekārtā un, tālāk at-

tīstīdamās, stipri mainījusies. Pirmo-

reiz terminu «sinto» sāka lietot 18. gs.,
lai S. varētu atšķirt no budisma, no

kura tika aizgūti daudzi riti un

priekšstati. 1868. g. S. izsludināja par

valsts reliģiju, un formāli tas tāds

bija līdz 1946. g.; faktiski S. savu

nozīmi sāka zaudēt 19. gs. beigās. S.

galvenais saturs ir daudzu garu —

kami pielūgšana; sākumā tie bija per-
sonificēti dzīvnieki, augi, priekšmeti,
dabas parādības un senču dvēseles.

Pēc S. uzskata, sakaru starp dieviem

un cilvēkiem uzturot ķeizars (mikado),
kas cēlies no Amaterasu (Saules die-

ves) un ir tās pārstāvis zemes virsū.

Mikado ir visu japāņu ciltstēvs un

tiek godināts kā dievs. Pēc Japānas
sakāves otrajā pasaules karā mikado

dievišķīgo izcelšanos sāka noliegt.
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Sirdsapziņa — ētikas kategorija,
kas izteic augstāko formu, kādā iz-

paužas personības spēja morāli kon-

trolēt sevi, apzināties pašai sevi. At-

šķirībā no motīva (pienākuma ap-
ziņas) S. ietver sevī arī jau izdarītā

pašnovērtēšanu, pamatojoties uz to, ka

cilvēks apzinās savu atbildību sab-

bas priekšā. S. liek cilvēkam nevis

vienkārši ar savu darbību panākt, lai

citi cilvēki viņu ciena (nepazemot

sevi), kā to, piem., liek goda un

personiskas cieņas sajūta, bet pilnīgi
nodoties kalpošanai sab-bai, progresī-

vajai šķirai, cilvēcei. Bez tam sirds-

apziņas priekšnoteikums ir indivīda

spējas vienlīdz kritiski izturēties tiklab

pret saviem, kā arī citu cilvēku uz-

skatiem atbilstoši sab-bas objektīva-

jām vajadzībām, kā arī cilvēka atbil-

dība ne tikai par paša rīcību, bet arī

par visu to, kas notiek ap viņu. S. ir

sabiedriski izaudzināma cilvēka spēja.
To nosaka viņa vēsturiskās attīstības

apjoms, kā arī viņa sociālā pozīcija
tajos objektīvajos apstākļos, kādos

viņš dzīvo. Kā cilvēka aktīva reaģē-
šana uz sab-bas un tās progresējošas
attīstības prasībām S. ir ne tikai per-

sonības morālās pilnveidošanās iek-

šējs dzinulis, bet arī stimuls viņas
aktīvi praktiskajai attieksmei pret
īstenību. S. var izpausties tiklab ra-

cionālā veidā — savas rīcības morā-

lās nozīmes saprašanā, kā arī emo-

cionālu pārdzīvojumu kompleksā
(«S-as pārmetumi»). leaudzināt katrā

cilvēkā S-u — ir viens no svarīgā-
kajiem komunistiskās morāles veido-

šanas uzdevumiem.

Sistēma — savstarpēju attiecību un

sakaru saistīts elementu daudzums,
kas izveido noteiktu veselumu, vie-

nību. S. jēdzienam ir liela nozīme
mūsd. zinātnē, tehnikā un filozofijā.
Sākot ar 20. gs. vidu, tiek intensīvi

strādāts pie tā, lai pētīšanas objek-
tus aplūkotu kā sistēmas un izveidotu

vispārīgu S-u teoriju. Tie ir jauni
virzieni zinātnē, kuru mērķis ir attīs-

tīt vispārzinātniskus un filozofiskus

priekšstatus par pētījumiem, kuros pē-
tījamos objektus uzlūko kā sistēmas,

un izstrādāt aptverošas teorijas, kas

apraksta S-u specifiskās īpatnības, to

galv. klases, to analīzes metodes utt.

(Pētīšanas metodes, kas objektus ana-

lizē kā sistēmas). S. jēdzienam ir

gara vēsture. Aristotelis izteicis ap-
galvojumu, ka veselais ir lielāks par
tā da|u summu. Stoiķi S. iztulkoja
ka pasaules kārtību. Filozofijā, sākot

ar senlaikiem, daudz vērības tika vel-

tīts zināšanu S-u specifisko īpatnību
atsegšanai. Ka izziņai ir sistēmas

raksturs, to uzsvēra Kants; tālāk šo

līniju izstrādāja Kondiljaks, Sellings,
Hēgelis. Vienlaikus dažādos speciālo
zinātņu novados tika pētīti noteikti

S. tipi (ģeometrisko zināšanu S., me-

hāniskas S-as utt.). Marksisms formu-

lējis viengabalainu attīstībā esošu S-u

zinātniskas izziņas principus. Vadības

S-u (lielu, sarežģītu S-u) mehānismu

izprašanā liela nozīme ir kibernētikai

un ar to saistīto zinātnisko disciplīnu
ciklam. Raksturīga S-as pazīme ir ne

tikai sakari un attiecības starp ele-

mentiem, kas to izveido (noteikta or-

ganizētība), bet arī cieša vienotība

ar vidi, savstarpējās attiecībās ar

kuru S. izpauž savu viengabalainību.

Katru sistēmu var uzlūkot kā aug-
stākas klases S. elementu, un tās ele-

menti savukārt var būt zemākas kla-

ses S-as. S-as invariantie aspekti no-

saka tās struktūru. Hierarhisms, dau-

dzu līmeņu pastāvēšana raksturo S-as

uzbūvi, tās morfoloģiju, kā arī tās iz-

turēšanos, tās funkcionēšanu: atsevišķi
S-as līmeņi nosaka noteiktus tās iz-

turēšanās aspektus, un viengabalaina
funkcionēšana ir visu tās pušu, hier-

arhijas līmeņu mijiedarbības rezultāts.

Dabiska, tehniska un sabiedriska rak-

stura S-u vairākumam raksturīgi, ka

tajās notiek informācijas pārraides un

vadības procesi. Sistēmu veidojoša
objekta izturēšanās, funkcionēšanas

un attīstības sarežģītība izpaužas ne

tikai tai apstāklī, ka tas parasti sa-

stāv no daudzām daļām, elementiem

un samērā savrupām apakšsistēmām,
no daždažādiem sakariem un attiecī-

bām. Pie vissarežģītākajiem S-u tipiem
pieder mērķtiecīgas sistēmas, kuru iz-
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turēšanās orientēta uz noteikta mērķa

sasniegšanu, kā arī pašas sevi orga-

nizējošas sistēmas, kas savas funkcio-

nēšanas procesā spēj mainīt savu or-

ganizāciju, savu struktūru. Turklāt

daudzas S. (kā dzīvās, sociālās, tā

arī lielās tehniskās) raksturo līmeņa

ziņā dažādi, bieži vien savstarpēji ne-

saskanoši mērķi, to kooperēšanas un

konflikti starp tiem utt. 20. gs. sāka

intensīvi attīstīties pētīšanas metodes,

kurās objekts tiek uzlūkots kā sis-

tēma. Šādas metodes sāka plaši iz-

lietot zinātnes un tehnikas praktisko
uzdevumu atrisināšanā (piem., dažādu

bioloģisku S-u analizē, S-u radīšanā,

ar kādām cilvēks iedarbojas uz dabu,

transporta un kosmisko lidojumu va-

dīšanas S-u izveidošanā, dažādu ra-

žošanas organizācijas un vadīšanas

S-u izstrādāšanā utt.). Kļuva nepie-
ciešams izstrādāt stingras formālas

S-as jēdziena definīcijas, šādas defi-

nīcijas tiek veidotas ar kopu teorijas,
matemātiskās loģikas, kibernētikas utt.

valodu palīdzību. Taču ikviena šāda

formāla definīcija apzīmē tikai no-

teiktu aspektu S-as jēdziena saturā,

un S-as vispārīga definīcija, kas ap-
tver visus tās daudzveidīgos aspektus,

iespējama vienīgi, izveidojot formālu

definīciju dzimtu, kuras papildina cita

citu.

Sjuņ-czi (ap 298—238 p. m. ē.) —

filozofs materiālists senajā Ķīnā. Savā

mācībā kritiski pārņēma un izmantoja
daudzu senās Ķīnas filozofijas skolu

un virzienu priekšstatus. Viņš izvei-

doja viengabalainu mācību par dabu.

Debesu jēdziens viņam apzīmē nevis

mistisku augstāko valdnieku, bet da-

bas parādību kopumu; viņš noliedza

pasaules radītāja pastāvēšanu. Visu

parādību un lietu rašanās un mainī-

šanās norisinās pa riņķa līniju un

izskaidrojama ar divu spēku — pozi-
tīvā jan un negatīvā iņ — savstarpēju
iedarbību (Iņ un jan). Pēc S. domām,
izziņas process sākas ar sajūtu or-

gānu liecībām. Tomēr, tikai apdomā-
jot jutekliskās pieredzes datus, cil-

vēks var iegūt pareizu un vispusīgu

priekšstatu. Plaši pazīstama bija S.

teorija par cilvēka dabai iedzimtām

ļaunām īpašībām. Viss labākais cil-

vēkā rodas audzināšanas procesā. S.

mācība stipri ietekmēja ķīn. filozofijas
tālāko attīstību.

Skaistais — estētikas kategorija,
kurā atspoguļojas un tiek vērtētas īs-

tenības parādības un mākslas darbi,

kas sagādā cilvēkam estētisku baudu,

priekšmetiski jutekliskā formā pauž
cilvēka brīvos, neierobežotos radoša

darba un izzināšanas spēkus un spē-
jas visās sab-bas dzīves sfērās: darbā,
sociāli politiskajā un garīgajā sfērā.

S. ir īstenības estētiskās apgūšanas
galv. pozitīvā forma. Tajā iegūst
savu tiešo izpausmi estētiskais ideāls.

Ciktāl S. veidojas cīņā ar brīvībai un

cilvēces progresam naidīgiem spēkiem,
cīņā ar nejauko un zemisko, tas var

dzīvē izpausties arī traģiskos apstāk-

ļos, tam var būt traģisks raksturs.

Ideālisms (Platons, Kants, Hēgelis)
uzskatīja S. par gara, apziņas (ob-

jektīvās vai subjektīvās) īpašību. Ma-

teriālisms pirms Marksa aizstāvēja S.

objektivitāti, bet sava vērojošā rak-

stura dēļ reducēja S. uz tīri dabisku

īpašību (daļu un veselā simetrija,

harmonija, cilvēks kā dabas būtne

utt.). Oriģinālu un revolucionāru S.

definējumu deva N. Cerniševskis, kas

S. uzskatīja par dzīvi, par dzīves pil-
nīgu izpausmi. Jēdzienam «S.» ir vēs-

turisks raksturs un dažāds saturs da-

žādu šķiru izpratnē. Dialektiski ma-

teriālistiskā estētika balstās uz to, ka

S. ir sabiedriski vēsturiskās prakses

produkts. Tas rodas un attīstās, kad

sabiedriskais cilvēks (atbilstoši objek-
tīvo likumu izzināšanas pakāpei) at-

tiecīgajos vēsturiskajos apstākļos vis-

pilnīgāk un visbrīvāk realizē savas

radošās spējas un talantus, kad viņš
valda pār jutekliskās pasaules priekš-

metiem, kad darbs viņam ir bauda —

fizisko un intelektuālo spēku rotaļa.
S. tiek vispārināts mākslas darbos,
mākslas tēlos. S. dzīvē un mākslā,
sniedzot garīgu prieku un baudu,

iegūst ārkārtīgi lielu izzinošu un
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audzinošu nozīmi sab-bā. Kapitālisms
savā būtībā ir naidīgs mākslai un

cilvēka estētiskajai attīstībai. Mūsd.

apstākļos patiesi S. izaug tikai cīņā

par revolucionāru sab-bas pārveido-
šanu. Tikai komunisms rada labvēlī-

gus sociālos un ekonomiskos apstāk-
ļus, lai visus darbaļaudis iesaistītu

radošā darbā, kas tiek veikts pēc
skaistuma likumiem.

Skepticisms (gr. skeptomai — šau-

bos) — filozofiska koncepcija, kas ap-
šauba objektīvās īstenības izzināšanas

iespējamību. Konsekvents S. sakļaujas
ar agnosticismu un nihilismu. S. vis-

vairāk izplatās tajos sab-bas attīstī-

bas periodos, kad vecie sabiedriskie

ideāli jau sašķobījušies un jaunie vēl

nav nostiprinājušies. S. kā filozofiska

doktrīna radās antīkās sab-bas krīzes

periodā (4. gs. p. m. ē.) kā reakcija
uz iepriekšējām filozofiskajām sistē-

mām, kuras ar spekulatīvu prātojumu
palīdzību centās izskaidrot juteklisko
pasauli, bieži vien nonākot pretrunā
cita ar citu. Savus kalngalus S. sa-

sniedza Plrona, Arkesilaja, Karneada,

Enesidēma, Seksta Empīrika v. c. mā-

cībā. Turpinādami sofistu tradīcijas,
pirmie skeptiķi norādīja, ka cilvēka

izziņa ir relatīva, ka tā formāli nav

pierādāma un ir atkarīga no dažādiem

nosacījumiem (dzīves apstākļiem, sa-

jūtu orgānu stāvokļa, tradīciju un pa-
radumu ietekmes v. tml.). šaubas par
vispāratzītu, neapstrīdamu zināšanu

iespējamību kļuva par antīkā S. ētis-

kās koncepcijas pamatu. Antīkie skep-
tiķi sludināja atturēšanos no sprie-
dumiem, lai sasniegtu dvēseles mieru

(Ataraksiju) un tādējādi arī laimi, kas

ir filozofijas mērķis. Taču paši skep-
tiķi nepavisam neatturējās no spriedu-
miem un rakstīja darbus, kuros kriti-

zēja spekulatīvās filozofiskās dogmas
un izvirzīja argumentus (t. s. tropus)
S. labā. 17. un 18. gs. filozofijā pa-
stāvēja dažādi S. virzieni. Visumā S.

bija liela loma viduslaiku ideoloģijas
dogmatisma atspēkošanā. Montēna,

Sarona, Beila v. c. darbos tika ap-
šaubīti teologu argumenti un sagata-

voti priekšnoteikumi materiālisma at-

zīšanai. No otras puses, Paskāla,

Jūma, Kanta v. c. S. ierobežoja prāta
iespējas vispār un sagatavoja vietu

reliģiskai ticībai. Mūsd. filozofijā S.

tradicionālos argumentus īpatnēji pār-
ņēmis pozitīvisms, kas uzskata par

bezjēdzīgiem visus spriedumus, vispā-
rinājumus un hipotēzes, kuri nav tieši

pārbaudāmi pieredzē.

Skovoroda Grigorijs (1722—94) —

ukraiņu apgaismotājs, demokrāts, filo-

zofs, dzejnieks. Sīkzemnieka kazaka

dēls. Izglītību ieguvis Kijevā Mogilas
garīgajā akadēmijā (1738—41; 1744—

50). Atteicies no garīdznieka karjeras,
S. kļuva par klejojošu sludinātāju-filo-
zofu. S. pasaules uzskatu ietekmēja
Feofana Prokopoviča un Lomonosova

darbi. Taču S. teoloģiskās izglītības
dēļ viņa uzskati bija pretrunīgi. Filo-

zofijas pamatjautājuma risināšanā S.

svārstījās starp materiālismu un ideā-

lismu, tomēr daudzos jautājumos viņa
viedoklis bija materiālistisks. Sekojot
Lomonosovam, S. nonāca pie atziņas,
ka matērija ir mūžīga un bezgalīga,
ka dabā valda likumsakarība, ka daba

ir pati savs cēlonis («Draudzīga sa-

runa par dvēseles pasauli», 1775).
Duālistisko svārstību rezultātā S. iz-

veidoja teoriju par «trim pasaulēm»,

kas ietver sevī visu pastāvošo: «mak-

rokosmu» (daba), «mikrokosmu» (cil-
vēks) un «simbolu pasauli» (bībele).
Katra no šīm pasaulēm sastāv no di-

vām dabām — «ārējās» (materiālās)
un «iekšējās» (garīgās). Mēģinādams
pārvarēt savas mācības duālismu, S.

centās likvidēt pretrunas starp garīgo
un materiālo pirmsākumu, apvienojot
jēdzienus «dievs» un «daba», uzska-

tot tos par identiskiem, kas ir pan-
teisma tipiska pazīme. S. atzina cil-

vēka izziņas bezgalīgumu, tomēr da-

bas pētīšanu viņš saistīja ar iekšējās

pašanalīzes nepieciešamību un «sim-

bolu pasaules» atzīšanu. S. asi kriti-

zēja oficiālo reliģiju tās dogmatisma

un sholastikas dēj, propagandēja baz-

nīcai naidīgo Kopernika heliocentrisko

mācību («čūsku plūdi», 1791, v. c.)
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un izsmēja garīdznieku netikumību un

liekēdību. Paša S. ētiskie aicinājumi

izpaudās reliģiskā formā un bija sais-

tīti ar «mīlestības un tikumības» reli-

ģijas meklējumiem. Viņš aizstāvēja
tautas intereses un aicināja darīt galu
darbajaužu beztiesībai un gara tum-

sībai, taču viņa ieteiktajam sociālo

problēmu atrisinājumam bija utopisks
raksturs, jo par galv. faktoru jaunās
sab-bas radīšanā viņš uzskatīja mo-

rālo principu. S. socioloģiskajos uz-

skatos atspoguļojās zemnieku antifeo-

dālās kustības vājums un aprobežo-
tība. S. dzīves laikā viņa darbi netika

izdoti, taču tie bija plaši izplatīti
norakstos.

Slavofili — Krievijas sabiedriskās

domas konservatīvā politiskā un ideā-

listiskā filozofiskā virziena pārstāvji,
kas centās pamatot, ka Krievijai (sa-
līdzinājumā ar R.-Eiropu) nepieciešams
īpašs attīstības ceļš. Pēc savas objektī-
vās jēgas tā bija Krievijas muižnieku

reakcionāri utopiska programma pār-

ejai uz buržuāziskās attīstības ceļu,

saglabājot viņu privilēģiju maksimu-

mu. So programmu S. formulēja laikā,
kad pašiem reakcionārākajiem darbi-

niekiem, pat caram Aleksandram 11,

k|uva skaidrs, ka jāizbeidz ekspluatā-
cijas vecās formas un valdošajai šķi-
rai jāpiemērojas jaunajiem vēsturiska-

jiem apstākļiem. Slavofilisma dibinā-

tāji — I. Kirejevskis un Homjakovs.
Slavofili bija K. un I. Aksakovi, J. Sa-

marins, P. Kirejevskis v. c. Literatūrā

slavofilisms pirmoreiz parādījās
1839. g., tā idejas attīstījās 40.—

50. gados, un tās uztvēra pēcoktobra
kr. emigrācijas panslavisms. S. par

Krievijas vēstures īpatnībām uzskatīja
pareizticību, obščinu (ko viņi ideali-

zēja), kr. tautas padevību, to, ka tās

vēsturē nav šķiru noslāņošanās. Tā

bija Krievijas vēstures sagrozīšana.
Savu koncepciju S. pamatoja sociolo-

ģiski, apgalvodami, ka tautas reli-

ģija, kas nosaka tās domāšanas rak-

sturu, ir sab-bas dzīves pamats. Tā

kā S. par īsto reliģiju uzskatīja pa-

reizticību, tad tikai tās tautas, kas

atzīst šo reliģiju, un pirmām kārtām

kr. tauta var cerēt uz progresu, bet

pārējās tautas tikai tādā mērā, kādā

tās pieņems pareizticīgo civilizāciju.
Savas doktrīnas filozofisko pamato-

jumu S. meklēja reliģiski mistiskā sis-

tēmā; voluntāristiskajā ontoloģijā
(Homjakovs) un iracionālistiskajā
gnozeoloģijā (Kirejevskis).

Slēdziens — prātojums, kura rezul-

tātā no viena vai vairākiem spriedu-

miem, ko sauc par slēdziena premi-

sām, izved jaunu spriedumu (gala
spriedumu jeb secinājumu), kas lo-

ģiski izriet no premisām. Pāreja no

premisām uz slēdzienu arvien notiek

pēc kāda loģikas likuma (izveduma

noteikuma). S. premisu un gala sprie-
dumu atšķiršana un tā struktūras no-

skaidrošana ir S. loģiskā analīze.

S-iem, ko dabū pēc vieniem un tiem

pašiem 'loģikas un izveduma likumiem,
ir vienāda loģiskā forma. Tādējādi ar

S. analīzes palīdzību tiek noskaidrota

tā loģiskā forma. S. ir domāšanas

forma, kurā (līdz ar jēdzienu, sprie-
dumu v. c. domāšanas formām un

spriešanas paņēmieniem) ārējās pa-
saules izzināšana notiek abstraktās

domāšanas pakāpē. Katram pareizam
S. jāatbilst šādam noteikumam: ja tā

premisas patiesas, tad patiesiem jābūt
arī gala spriedumiem, šis noteikums

ir spēkā, ja slēdziena gaitā netiek

pārkāpti loģikas un izveduma likumi.

Reālajā domāšanas procesā bieži da-

žas no S. premisām atmet un skaidri

neformulē loģikas un izveduma liku-

mus, kas ir slēdziena pamatā, šā

iemesla dēļ S-ā var rasties kļūdas.

Loģika izstrādā paņēmienus, ar ku-

riem pareizus slēdzienus var atšķirt
no nepareiziem, tādējādi novēršot lo-

ģiskas kļūdas. Prātojumi un pierādī-

jumi parasti ir S. virkne, kurā iepriek-
šējā S. gala spriedums kļūst par kāda

sekojošā S. premisu. Pierādījuma pa-
reizību nosaka ne vien tā izejas sprie-
dumu — pamatojumu patiesums, bet

arī katra tajā ietilpstošā S. pareizība.
S. pēc to formas iedalās vairākos vei-

dos. Vispārīgākais no S. iedalījumiem
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ir iedalījums deduktīvos un induktīvos

S. (Dedukcija, Indukcija).

Sliktā bezgalība — pasaules bezga-
līguma metafiziskā izpratne, pie kuras

nonāk, ja uzskata, ka jebkuros telpas
un laika mērogos monotoni, bez gala
atkārtojoties, mijas kustības vienas

un tās pašas konkrētās īpašības, vieni

un tie paši konkrētie kustības procesi

un likumi. Attiecināta uz matērijas

uzbūvi, S. b. nozīmē, ka tiek atzīta

neierobežota matērijas dalāmība, kad

katrai mazākajai daļiņai ir tās pašas

īpašības un tā pakļauta tiem pašiem

specifiskajiem kustības likumiem kā

makroskopiskie ķermeņi. Visuma uz-

būves izpratnē pie S. b. nonāk, ja at-

zīst mehānisko sistēmu bezgalīgu
hierarhiju, pie tam šīm sistēmām ir

vienas un tās pašas īpašības un tās

pakļautas vieniem un tiem pašiem pa-
stāvēšanas likumiem. Attiecināta uz

dabas attīstību, S. b. nozīmē atzīt ma-

tērijas bezgalīgu riņķošanu, kuras

gaitā matērija pastāvīgi atgriežas vie-

nos un tajos pašos sākuma punktos.
S. b. jēdzienu ieviesa Hēgelis. Ka šāds

priekšstats par bezgalību ir aplams,
to pierāda fakts, ka pastāv bezgalīgs
daudzums kvalitatīvi dažādu matēri-

jas strukturālās organizācijas līmeņu
un katrā no tiem matērijai piemīt da-

žādas īpašības un tā pakļauta dažā-

diem specifiskiem kustības likumiem,
to raksturo kvalitatīvas pārvērtības un

vispārēja neatgriezeniska mainīšanās.

Smadzenes — nervu sistēmas cen-

trālā daļa, kas ietver muguras un

galvas S. Galvas S. augstāk organi-
zētās daļas ir tieši saistītas ar dzīv-

nieku un cilvēka psihisko dzīvi. Cil-

vēkam galvas S. lielās puslodes ir

runas un abstraktās vārdiskās domāša-
nas orgāns. Galvas S. izveidojās tajā
dzīvnieku attīstības pakāpē, kad Joti
nepieciešamas kļuva papildu pielāgo-
šanās reakcijas, meklējot nepiecieša-
mos eksistences apstākļus sarežģītā,
mainīgā vidē. Centrālā nervu sistēma

un tās visaugstāk organizētā daļa —

galvas S. ir vadības orgāns, t. i., sis-

tēma, kas saskaņo dažādu orgānu dar-

bību un ar psihiskās atspoguļošanas
palīdzību regulē organisma un ārējās
vides savstarpējās attiecības. Visā

filozofijas un to zinātņu vēstures

gaitā, kuras pētī cilvēku, norisinājās
materiālistiskā virziena cīņa ar ideā-

listisko jautājumā par psihes, cilvēka

apziņas dabu. Dabas zinātņu panā-
kumi centrālās nervu sistēmas un se-

višķi S. uzbūves un darbības pētīšanā

sekmēja materiālistisko uzskatu uz-

varu šajā jautājumā. Sevišķi liela
loma bija Sečenova un Pavlova ide-

jām un darbiem; viņi pierādīja, ka

dzīvnieku un cilvēka psihiskā darbība

ir reflektoriska. Cilvēkam bez īstenī-

bas pirmās signālsistēmas, kas tam

kopīga ar dzīvniekiem, izveidojās
otrā — runas signālsistēma (Signāl-
sistēmas), kas saistīta ar vārdisko ab-

strakto domāšanu. Galvas S-ēs ir

īpaši runas uztveres (ar dzirdi un

redzi) un veidošanas centri. Cilvēka

dziļi sabiedriskā daba izpaužas, ne

tikai veidojot jaunas (salīdzinājumā
ar dzīvniekiem) morfoloģiskās struk-

tūras, kas ļauj sazināties ar runas

palīdzību un domāt vārdos. Cilvēces

pagātnes pieredzes specifiskā eksis-

tences un apgūšanas forma saistīta

arī ar jaunu smadzeņu mehānismu

izveidošanos. Dzīvnieki savas sugas

pieredzi iedzimtības ceļā nodod tālāk

instinktu veidā, bet cilvēkiem vēstu-

riski izveidojušos darbības formu ap-

gūšana notiek individuālās attīstības

gaitā. Tāpēc tādas specifiski cilvēcis-

kas spējas kā runas spēja un muzi-

kālā dzirde, spēja abstrakti domāt

v. c. ir nevis morfoloģisku, bet rela-

tīvi stabilu neirodinamisku S. struk-

tūru funkcijas. Cilvēku psihiskās dar-

bības progress norisinājās nevis S.

morfoloģiskās evolūcijas ceļā, kā tas

bija dzīvnieku valstī, bet gan attīsto-

ties cilvēka pieredzes formām, tās sa-

glabāšanai, tālāknodošanai un pār-

strādāšanai, līdz pat automātisku

ierīču radīšanai, kuras atvieglo ga-

rīgo darbu un paplašina cilvēka rado-

šās iespējas. Plašas kibernētiskas

pieejas rezultātā galvas S. darbības
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pētīšanā klasiskajām augstākās
nervu darbības fizioloģijas un elek-

trofizioloģijas metodēm nākusi klāt

modelēšanas metode (Kibernē-
tika).

Sociālā ekoloģija (gr. oikos — mā-

joklis, logos — mācība) — sociolo-

ģijas nozare, kurā tiek aplūkotas cil-

vēka un vides savstarpējo attiecību

problēmas. S. c. radās 20. gs. 20. ga-

dos ASV (R. Pārka «un E. Berdžesa

darbi). S. c. priekšmets un galv. jē-
dzieni vēl nav skaidri definēti. Daži

sociologi uzskata par tās uzdevumu

noskaidrot savstarpējās attiecības, kā-

das pastāv starp cilvēku un dabu —

dzīvnieku un augu valsts vidi; citi

definē S. c. kā zinātni par savstarpē-

jām attiecībām starp sabiedriskajām
formām un sociālajiem faktoriem, kuri

attiecībā pret šīm formām figurē kā

«vide»; vēl citi S. e-u definē kā zi-

nātni par sociālo institūtu telpisko iz-

vietojumu. Daudzi buržuāziskās S. c.

jēdzieni aizgūti no sociāldarvlnisma;

tā, piem., sabiedriski procesi (piem.,
migrācija) tiek aplūkoti, vadoties pēc
bioloģiskās mācības par organismu

pielāgošanās spējām. Zinātnisku inte-

resi izraisa tie S. c. nodalījumi, kas

saistās ar savstarpējo atkarību, kāda

pastāv starp cilvēku (vai cilvēku

grupu) un telpiski sociālo vidi. Se-

višķi aktuāls kļuvis jautājums par
dabas un sab-bas savstarpējām attie-

cībām sakarā ar mūsdienu zinātniski

tehnisko revolūciju, kuras sekas ir

dabas resursu izsīkšana un cilvēkam

apkārt esošās vides piesārņošana. Tas

noved pie cilvēces eksistenci apdrau-
došas biosfēras līdzsvara izjaukšanas.
Buržuāziskās teorijas (ignorē šās pro-
blēmas sakaru ar sociālajiem apstāk-

ļiem, ar kapitālisma nesaudzīgo at-

tieksmi pret dabu. Marksismā turpre-
tim ir visi priekšnoteikumi tiklab tam,
lai dialektiski izprastu jautājumu par
sab-bas un dabas savstarpējām attie-

cībām, kā arī tam, lai šo jautājumu
radikāli praktiski atrisinātu, balsto-

ties uz sab-bas komunistisku pārvei-
došanu.

Sociālā mobilitāte (lat. mobilitas —

kustīgums) — socioloģijas jēdziens,
kas apzīmē sab-bas struktūras sociālo

grupu kustīgumu. Buržuāziskajā so-

cioloģijā (Sociālā stratifikācija) S. m.

ir cilvēku pārvietošanās no viena sab-
bas slāņa otrā, sociālā stāvokja mai-

ņa. Izšķir «horizontālo sociālo mobili-

tāti» (t. i., cilvēku pāreju no vienas

sociālās grupas otrā, kas atrodas tai

pašā sociālajā līmenī) un «vertikālo

sociālo mobilitāti» (t. i., cilvēku pār-
vietošanos citā sociālā slānī vai

šķirā). Sociālās struktūras mainīgums,
mobilitāte tiešām pastāv. Taču bur-

žuāziskie sociologi sagroza tās rak-

sturu, apgalvodami, ka kapitālistis-

kajā sab-bā tā norisot šķiru pretrunu

vājināšanās, sociālas vienveidības no-

dibināšanās virzienā. Buržuāziskie so-

ciologi apgalvo, ka «vertikālā sociālā

mobilitāte» dodot cilvēkam iespēju no

«apakšas» kāpt uz augšu pa sociāla-

jām kāpnēm, nonākt «augstākajā
šķirā», kļūt par miljonāru. «Sociālās

mobilitātes» teorija ir viens no «šķiru
sadarbības» reformistiskās koncepcijas
variantiem. Patiesībā buržuāziskajā
sab-bā «ceļš augšup», t. i., pārmaiņa
atsevišķu personu un ģimeņu sociālajā
stāvoklī, ir izņēmums un negroza vi-

sas šķiras stāvokli ražošanas sistēmā.

Galv. S. m. virziens buržuāziskajā
sab-bā ir nevis «augšup», bet gan
«lejup», tas atspoguļo pilsētu un lauku

sīkburžuāzijas izputēšanu, tas nevis

vājina, bet gan saasina šķiru pret-
runas kapitālismā. Citāda ir S. m.

daba sociālisma apstākļos. Tā saistīta

ar garīgā un fiziskā darba, pilsētas un

lauku būtisko atšķirību pakāpenisku
likvidāciju, un tā ir likumsakarīga ten-

dence sociālās struktūras attīstībā uz

nākotnes komunistiskās sab-bas so-

ciālo vienveidību.

Sociālā (jeb sabiedriskā) psiholo-
ģija. — 1. Jūtu, gribas, noskaņu, iera-

dumu, tradīciju kopums, kas izpaužas
sociālu grupu, šķiru, nāciju un tautu

psiholoģijā to dzīves kopējo sociālo

un ekonomisko apstākļu rezultātā.

Piem., proletariāta psiholoģijas tipis-
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kās iezīmes ir kolektīvisms un šķiras

solidaritāte, sabiedriskā pienākuma ap-
ziņa, internacionālisms, augsti attīs-

tīta cilvēka cieņa, buržuāzijas psiholo-

ģijas iezīmes turpretim ir individuā-

lisms, mantrausība, savtīgums v. tml.

Līdz ar sociālisma uzcelšanu, sab-bas

morāli politiskās un ideoloģiskās vie-

nības sasniegšanu proletāriskās psiho-

loģijas tipiskās iezīmes kļūst rakstu-

rīgas visai sab-bai. Komunisma celt-

niecības gaitā notiekošais process, kad

izzūd sociālās atšķirības starp pilsētu
un laukiem, garīgo un fizisko darbu,
novedīs pie savos pamatos vienotas

komunistiskās sab-bas locekļu sabied-

riskās psiholoģijas. 2. Zinātne, kas

pētī cilvēku individuālās un kolektīvās

darbības psiholoģisko un sociālo fak-

toru mijiedarbības objektīvos likumus.

S. p. pētī dažādu sab-bas sociālo

grupu, slāņu un šķiru psiholoģiskās
īpatnības, sociāli vēsturisku personī-
bas tipu īpašības (šķiriskas, nacionā-

las v. c.) un to veidošanās likumus,
sociāli psiholoģisko attiecību mehānis-

mu dažādās sab-bas grupās, kolektīvo

sakaru un kolektīvās mijiedarbības
dažādās formas. S. p-as galveno prin-

cipu aizsākumi atrodami Platona,
Aristoteļa, Feierbaha, Hēgeļa v. c. ag-
rāko laiku domātāju filozofiskajos uz-

skatos. Kā atsevišķa zinātnes nozare

S. p. radās 19. gs. 90. gadu beigās.
Buržuāziskās S. p. attīstībā iezīmējās
divi pamatvirzieni — mēģinājumi iz-

dalīt sociālās psiholoģijas problemā-
tiku cilvēka izturēšanās psiholoģijas
sfērā (Džeimss, V. Makdugals) un vē-

lēšanās izveidot priekšstatus par cil-

vēka personību kā sabiedrisko sakaru

noteiktu sistēmu (Dirkheims, Levi-

Brils), «sociālu lomu» teoriju radī-

šana (Parsonss, Mertons). Buržuāzis-

kās socioloģijas ietvaros 20. gados
tiek veikti sociālo grupu sociāli psiho-
loģisku raksturojumu, sabiedriskās do-

mas, personības socializācijas empī-
riski pētījumi (Tomass, Lazarsfelds).
Personības iekšējo struktūru, motivā-

cijas un orientācijas sistēmu, sociālo

nostādņu, sociālo situāciju izraisīto

reakciju pētīšanas eksperimentālas me-

todes Rietumos tiek izstrādātas veidol-

psiholoģijas (Levins, Ašs), bihevlo-

rlsma (Olports, Beilss), freidismā

(Hornijs, Fromms, Kārdiners) ietvaros.

Dažādām teorētiskām un eksperimen-
tālām nostādnēm kapitālistisko zemju
S. p-ā .piemīt vispārīgās ideālisma kai-

tes — ražošanas attiecību noteicošās

lomas ignorēšana un psihisko faktoru

uzskatīšana par dominējošiem sociā-

lajā attīstībā. Tehnisku paņēmienu un

empīrisku rezultātu novadā (it īpaši
grupu izturēšanās pētīšanas sfērā)
buržuāziskajiem pētniekiem ir zināma

pozitīva pieredze, kuru izmanto mar-

ksistiskā S. ip-as zinātne. Tā sociāli

psiholoģiskās parādības aplūko no dia-

lektiskā materiālisma viedokļa un at-

zīst, ka tās ir sabiedriski un vēstu-

riski nosacītas, šādas pieejas priekš-
noteikums ir noskaidrot ne vien per-
sonības un sab-bas attīstības atka-

rību no vēstures attīstības objektīvās
loģikas, bet arī objektīvu sociāli psi-
holoģisku procesu ietekmi uz to. Mar-

ksistiski ļeņiniskās S. p-as attīstībā

liela nozīme bija G. Pļehanova,
A. Labriolas darbiem, padomju psiho-
logu un pedagogu V. Behtereva,
K. Korņilova, L. Vigotska, A. Maka-

renko v. c. pētījumiem. Pašreizējā
laika posmā, veidojoties par zinātni,
S. p. (plaši lieto pētīšanas metodes,
kas raksturīgas socioloģijai un vispā-
rīgajai psiholoģijai (piem., kontrolē-

jamu grupveida eksperimentu, anketē-

šanu un intervēšanu, sabiedriskās do-
mas aptauju, dokumentu pētīšanu un

novērošanu testu situācijās). Pie

S. p-as metodēm pieder loģiski teorē-

tiskas un empīriskas analīzes aparāti,
kā arī speciālas sociometriskas proce-

dūras. S. p-as sastāvdaļas ir tās prak-
tiskās nozares: materiālās ražošanas

psiholoģija, sadzīves (ģimenes, apkal-
pošanas sistēmas, brīvā laika) psi-
holoģija, politiskās dzīves psiholoģija,
zinātnes, mākslas, reliģijas un citu sa-

biedriskās apziņas veidu psiholoģija.

Sociāla revolūcija (lat. revolutio —

pagrieziens, pārmaiņa) — radikāls ap-
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vērsums sab-bas dzīvē, savu mūžu no-

dzīvojušās iekārtas gāšana un jaunas,

progresīvas sabiedriskas iekārtas no-

dibināšana; līdzeklis pārejai no vienas

sabiedriski ekonomiskas formācijas uz

citu. Atšķirībā no liberālās buržuāzijas
un oportūnisma teorētiķiem, kas sociā-

lās revolūcijas uzlūko par nejaušību,

marksisms-ļeņinisms māca, ka revolū-

cijas ir nepieciešams, likumsakarīgs
šķiru cīņas attīstības rezultāts anta-

gonistiskās formācijās. S. r. pabeidz
evolūcijas procesu, kad vecās sab-bas

klēpī pamazām brieduši jaunās sabied-

riskās iekārtas elementi vai priekšno-
sacījumi; tā atrisina pretrunu starp
jaunajiem ražošanas spēkiem un ve-

cajām ražošanas attiecībām, lauž savu

mūžu nodzīvojušās ražošanas attiecī-

bas un šīs attiecības nostiprinošo po-
litisko virsbūvi, paver plašas iespējas
ražošanas spēku tālākai attīstībai. Ve-

cās ražošanas attiecības uztur spēkā
tie, kam tās nāk par labu — valdo-
šās šķiras, kuras savu mūžu nodzī-

vojušo kārtību aizstāv ar valsts varas

līdzekļiem. Tādēļ, lai pavērtu ceļu
sab-bas attīstībai, progresīvo šķiru uz-

devums ir gāzt pastāvošo valsts

iekārtu. Katras S. r. pamatjautājums
ir jautājums par politisko varu.

«Valsts varas pāreja no vienas šķi-
ras rokām otras šķiras rokās ir revo-

lūcijas pirmā, galvenā pamatpazīme
šā jēdziena kā stingri zinātniskā, tā
arī praktiski politiskā nozīmē»

(Ļeņins). Varas pāreja no valdošās

reakcionārās šķiras rokām revolucio-

nārās šķiras rokās notiek asā šķiru

cīņā. Revolūcija ir šķiru cīņas aug-
stākā forma. Revolūciju laikmetos pla-
šas tautas masas, kas agrāk stāvēja
nomaļus no politiskās dzīves, ceļas uz

apzinātu cīņu. Tieši tāpēc revolūciju
laikmeti vienmēr izraisa ārkārtīgu
sab-bas attīstības paātrināšanos. Re-

volūcijas nedrīkst sajaukt ar t. s.

galma apvērsumiem, pučiem v. tml.,

kas ir tikai vardarbīga pārmaiņa val-

dības augstākajos slāņos, varas pār-

iešana tās pašas šķiras citu personu

vai grupu rokās. Jautājums par varu

neizsmeļ S. r. saturu. Vārda plašā
nozīmē tā ietver sevī visus tos sociā-

los pārkārtojumus, kurus izdara revo-

lucionārā šķira. Revolūciju raksturu

nosaka sociālie uzdevumi, kādus tās

realizē, un sociālie spēki, kas tajās
piedalās. S. r. augstākais tips ir so-

ciālistiskā revolūcija, kura radikāli at-

šķiras no visām agrāko laikmetu re-

volūcijām, jo tā visdziļāk pārveido
tautu dzīvi. Agrākās revolūcijas tikai

nomainīja vienu ekspluatācijas formu

ar otru; sociālistiskā revolūcija lik-

vidē ekspluatatoru šķiras, kā arī jeb-
kuru iespēju cilvēkam ekspluatēt cil-

vēku. Sakarā ar to, ka imperiālisma
laikmetā kapitālistisko zemju ekono-

miskā un politiskā attīstība kļūst
arvien nevienmērīgāka, sociālistiskas

revolūcijas dažādās zemēs notiek da-

žādā laikā. Tāpēc pārejai no kapitā-
lisma uz sociālismu pasaules mērogā
nenovēršami ir vajadzīgs vesels vēs-

tures laikmets. Sai laikmetā no kapi-
tālisma sistēmas atkrīt viena zeme pēc
otras, arvien vairāk padziļinās kapitā-
listiskās sistēmas krīze, šai laikmetā

ļoti lielu mozīmi iegūst arī nacionālās

atbrīvošanās revolūcijas, kas saārda

imperiālisma koloniālo sistēmu un dod

triecienu tā aizmugurei, kā arī dažā-

das citas demokrātiskās atbrīvošanās

kustības. «Sociālistiskās revolūcijas,

antiimperiālistiskās nacionālās atbrī-

vošanās revolūcijas, tautas demokrā-

tiskās revolūcijas, «plašās zemnieku

kustības, tautas masu cīņa par fašis-

tisku un citu tirānisku režīmu gāšanu,

vispārdemokrātiskās kustības pret na-

cionālo jūgu — tas viss saplūst vie-

notā pasaules revolucionārā procesā, kas

dragā un grauj kapitālismu» (PSKP

Programma). Mūsu laikmetā visa pa-

saules kapitālistiskā sistēma ir nobrie-

dusi proletariāta revolūcijai. Taču katrā

atsevišķā zemē iespējas revolūcijas sāk-

šanai ir atkarīgas no vairākiem objek-
tīviem nosacījumiem (Revolucionārā si-

tuācija), kā arī no tā, cik nobriedis ir

revolūcijas subjektīvais faktors.

Sociālā stratifikācija (lat. stratum —

slānis, facere — darīt) — buržuāziska
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socioloģiska mācība par sab-bas struk-

tūru. Saskaņā ar «sociālās stratifikā-

cijas» teoriju sab-ba dalās sociālos

slāņos jeb «stratos». Dalījuma pamatā
ir dažādas pazīmes: ekonomiskas, po-
litiskas, bioloģiskas, rasu, reliģiskas
v. c, pie tam buržuāzisko sociologu
vidū nav vienprātības par stratifikā-

cijas kritēriju izvēli. Jēdzienā «S. s.»

ietilpst arī sab-bas dalīšanās šķirās,
bet šā dalījuma pamatā likti patva-

ļīgi, nebūtiski kritēriji (piem., nodar-

bošanās veids, dzīvokju tips, dzīves

vietas rajons, ienākumu lielums

v. tml.). Pēc buržuāzisko sociologu
mācības, S. s-u raksturo kustīgums,
mainīgums, jo tā esot atkarīga no so-

ciālās mobilitātes, t. i., cilvēku pār-
vietošanās no viena strata vai šķi-

ras otrā. S. s. teorija vilto mūsd. bur-

žuāziskās sab-bas šķirisko struktūru,

aizstāj šķiru diferencēšanos, kuru no-

saka attiecības ražošanas sfērā, ar ne-

nozīmīgiem, atvasinātiem strukturā-

liem veidojumiem, tādējādi notušējot
šķiru nevienlīdzību un ekspluatāciju.
Tikai marksisms-Jeņinisms, kas atklā-

jis šķiru dalījuma patieso kritēriju —

cilvēku attieksmi «pret ražošanas

līdzekļiem, ir vienīgā pareizā, zināt-

niskā sab-bas šķiriskās struktūras teo-

rija. Līdz ar to marksistiskā sociolo-

ģija pētī arī šķiru iekšējās sociālās

atšķirības, ko nosaka sabiedriskā

darba dalīšana.

Sociālās darbības teorija — viens

no mūsd. buržuāziskās socioloģijas
galv. virzieniem, radies 20. gs. 20. ga-

dos (M. Vēbers, F. Znaņeckis,
V. Makaivers) un sevišķi izplatīts
ASV. Savu galīgo formu šī teorija

ieguvusi Parsonsa darbos. Tā vadās

pēc koncepcijas, ka socioloģijas
priekšmets ir «sociālās izturēšanās»

sfēra, un par savu galv. uzdevumu

uzskata cilvēku personisko attiecību

teorijas izveidošanu. S. d. t. izstrādā

«socioloģijas lauka» koncepciju, kura

raksturojama šādi: 1) par šūniņu, ku-

ras pētīšana dod iespēju konstatēt

sociālās likumsakarības, tiek uzska-

tīts jebkuru divu indivīdu vienkāršu

attiecību akts; 2) indivīda apzināta
attieksme pret īstenību (ari pret vi-

ņam apkārt esošajiem cilvēkiem) tiek

uzskatīta kā kaut kas pretējs izziņai

(«uz vērtībām dibināta pieeja»);
3) tiek analizēti nevis indivīdu un to

grupu darbības sabiedriskie nosacī-

jumi, bet gan viņu priekšstati par
šiem nosacījumiem; 4) lai izprastu

grupu, slāņu, šķiru darbības būtību,

pietiek ar šās grupas veidojošo indi-

vīdu apziņas raksturojumu. Tātad

S. d. t. savās izejas pozīcijās vēršas

ne tikai pret materiālisma principiem
sabiedrisko parādību izpratnē, bet arī

pret 19. gs. — 20. gs. sākuma bur-

žuāzisko socioloģiju (Spensers, Tards,

Hidingss v. c), kurai vēl raksturīga
pārliecība par sab-bas attīstības liku-

mu objektīvo dabu. S. d. t. pilnīgi
fetišizē sociālo attiecību personiskos
momentus. Par jebkuras sociālās gru-

pas būtību tā uzskata «vienādas vēr-

tības», «normatīvo kārtību», saprotot
ar to kopīgus elementus cilvēku emo-

cionālajā sfērā, kā ari viņu psiholo-

ģisko reakciju un morāles viedokļu
līdzīgumu. S. d. t. mēģina sabiedrisko

parādību būtību secināt tieši no cil-

vēku apziņas. Izmantojot koncepciju,

saskaņā ar kuru «līdzsvars» esot sa-

biedrisko attiecību ideālā forma, S.

d. t. jebkuru pārmaiņu tajās uzskata

par sab-bas «slimību», tās «patolo-
ģiju».

Sociāldarvinisms — socioloģiska

teorija, kas par sab-bas attīstības

galv. virzītājspēku uzskata ciņu par

eksistenci un dabisko izlasi. Sī teorija

izplatījās buržuāziskajā socioloģijā
19. gs. beigās, un tās pamatā ir Dar-

vina bioloģijas mācības attiecināšana

uz socioloģiju (Gumplovičs, Racenho-

fers, Smolls, Sempers v. c). Daži

mūsd. S. piekritēji apgalvo, ka da-

biskā izlase un cīņa par eksistenci jo-

projām darbojas cilvēku sab-bā līdz

pat mūsu dienām, turpretī citi domā,
ka dabiskā izlase tīrā veidā darboju-
sies sab-bā jau pirms 100 gadiem, bet

vēlāk — līdz ar panākumiem zinātnes

un tehnikas attīstībā cīņa par eksis-

tenci kļuvusi vājāka un radies stā-
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voklis, ka dzīvi palikuši ne tikai vai-

rāk piemērotie indivīdi, bet arī tie,
kam iepriekšējos apstākļos būtu lemta

izmiršana. Šo «nepilnvērtīgo» indivīdu

straujo vairošanos šādu teoriju pro-

pagandētāji uzskata gandrīz par visu

sociālo nelaimju sakni, šeit S. piesle-

jas rasistiskajai antropoloģiskajai sko-

lai socioloģijā.
Sociālisms (lat. socialis — sabied-

risks) — sociāla iekārta, kas rodas

pēc tam, kad likvidēts buržuāziskais

ražošanas veids un nodibināta prole-
tariāta diktatūra, kuras pamats ir ra-

žošanas līdzekļu sabiedriskais īpa-

šums, kas pastāv divās formās — kā

valsts (visas tautas) un kooperatīvu-
kolhozu īpašums. Pastāvot sabiedris-

kajam īpašumam, nav ekspluatatoru
šķiru un iespējas cilvēkam ekspluatēt
cilvēku, bet ir ražošanā nodarbināto
cilvēku biedriskas sadarbības un sav-

starpējas palīdzības attiecības. Sociā-

lisma apstākļos likvidēts jebkāds so-

ciāls jūgs un nacionāla nevienlīdzība,

pretstats star? pilsētu un laukiem, ga-

rīgo un fizisko darbu (lai gan vēl

saglabājas būtiska atšķirība). Sociā-

listiskajā sab-bā ir divas draudzīgas

šķiras — strādnieku šķira un kolhozu

zemniecība. Atšķirības starp šķirām,
kā arī starp tām un inteliģenci pakā-
peniski izzūd. Visu sociālo grupu sav-

starpējās attiecības raksturo sab-bas
sociāli politiskā un idejiskā vienība,
sociālistisko nāciju attiecības — drau-

dzība, sadarbība un brālīga savstar-

pēja palīdzība. Pamatojoties uz sa-

biedrisko īpašumu, sociālisma apstāk-

ļos tiek realizēta kapitālismam nepie-
ejamā tautas saimniecības plānveidīgā
attīstība. Sabiedriskās ražošanas attīs-

tība un pilnveidošana kalpo arvien

pilnīgākai augošo tautas materiālo un

kultūras vajadzību apmierināšanai. So-

ciālistiskās sab-bas dzīve balstās uz

plašu demokrātiju, visu darbaļaužu
iesaistīšanu aktīvā līdzdalībā valsts

pārvaldīšanā. Sociālistiskais demo-

krātisms nodrošina gan sociālās tie-

sības — tiesību uz darbu, uz atpūtu,

uz bezmaksas izglītību un medicīnisko

apkalpošanu, uz nodrošinājumu vecu-

mā, vienādas tiesības sievietēm un

vīriešiem, visu rasu un tautību pilso-

ņiem, gan arī politiskās brīvības —

vārda, preses, mītiņu un sapulču brī-

vību, tiesību vēlēt un tikt ievēlētam.

S. atšķīrās no komunisma augstākās
fāzes ar visu sab-bas dzīves sfēru

brieduma pakāpi. Ražošanas spēki so-

ciālismā vēl nav attīstīti tiktāl, lai

nodrošinātu produktu pārpilnību, un

darbs vēl nav kļuvis par visu sab-bas

locekļu pirmo dzīves vajadzību. Tādēļ
materiālo labumu sadali šeit vēl rea-

lizē pēc principa «No katra pēc spē-
jām, katram pēc padarītā darba». So-

ciālisma attīstība likumsakarīgi noved

pie komunisma. Padomju Savienībā

sociālisms ir uzvarējis pilnīgi un ga-

līgi, ir uzcelta attīstīta sociālistiska

sab-ba un tiek īstenota komunisma

celtniecība. S. tiek celts virknē Eiro-

pas, Āzijas un Amerikas zemju. Pa-

saules sociālisma sistēma aptver vai-

rāk nekā Va zemeslodes iedzīvotāju.
Sociālisms un komunisms — komu-

nistiskās sabiedriski ekonomiskās for-
mācijas divas fāzes: sociālisms — tās

pirmā jeb zemākā fāze, komunisms —

augstākā fāze. To atšķirības pamatā
ir ekonomiskā brieduma pakāpe. Jau

sociālismā nav ražošanas līdzekļu pri-

vātīpašuma un ražošanas attiecības

raksturo nevis kundzība un pakļautība,
bet no ekspluatācijas brīvu cilvēku

biedriska sadarbība un savstarpēja pa-
līdzība. Sajā ziņā starp sociālismu un

komunismu nav nekādas starpības.
Bet sociālismā ražošanas līdzekļu sa-

biedriskais īpašums pastāv divās for-

mās — kā valsts un kolhozu-koope-
ratlvu īpašums; turpretī komunismā

būs vienots visas tautas īpašums. So-

ciālismā saglabājas atšķirības starp
strādnieku šķiru un kolhozu zemnie-

cību; ar komunisma uzcelšanu tās iz-

zūd. Tas pats notiks arī ar sociālismā

pastāvošajām atšķirībām starp strād-

niekiem un zemniekiem, no vienas pu-

ses, un inteliģenci, no otras. Visas šīs

atšķirības nosaka ražošanas spēku at-

tīstības līmenis. Šis faktors nosaka arī

atšķirības sadales formās, kas sociā-

lisma apstākļos pakļautas principam —
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katram pēc viņa darba daudzuma un

labuma, bet komunismā — katram pēc

viņa vajadzībām. Pamatojoties uz ra-

žošanas spēku pieaugumu, komunismā

būs tieša produktu sadale sociālisma

apstākļos pastāvošo preču un naudas

attiecību vietā. Pārmaiņām ekonomikā

atbilst pārmaiņas virsbūvē (Bāze un

virsbūve). Noteiktā komunisma attīs-

tības pakāpē pilnīgi atmirs politiskie
un tiesiskie institūti, politiskā un tie-

siskā ideoloģija, būs vienoti, vispārat-
zīti komunistiskās kopdzīves notei-

kumi, kuru ievērošana kļūs par visu

cilvēku iekšēju vajadzību un ieradumu,

pilnīgi atmirs valsts, arvien vairāk

vispusīgi tuvināsies nācijas, līdz pil-
nīgi izzudīs jebkuras atšķirības starp
tām. Komunisms būs sab-bas organi-
zācijas augstākā forma. Sab-ba fun-

kcionēs, pamatojoties uz augsti attīs-

tītiem ražošanas spēkiem, zinātni, teh-

niku, kultūru un komunistisko sabied-

risko pašpārvaldi. «Komunisms,» teikts

PSKP Programmā, «ir bezškiru sa-

biedriska iekārta ar vienotu visas tau-

tas ražošanas līdzekļu īpašumu, ar

visu sabiedrības locekļu pilnīgu so-

ciālu vienlīdzību, kur līdz ar cilvēku

vispusīgo attīstību Izaugs ari ražoša-

nas spēki, pamatojoties uz zinātni un

tehniku, kas pastāvīgi attīstās, kur

visi sabiedriskās bagātības avoti plū-
dis varenā straumē un kur realizēsies

dižais princips: «No katra pēc spējām,
katram pēc vajadzībām.» Komunisms
ir augsti organizēta brīvu un apzinīgu
darba cilvēku sabiedrība, kurā nodibi-

nāsies sabiedriska pašpārvalde, kur

darbs sabiedrības labā visiem kļūs par
pirmo dzīves vajadzību un apzinātu

nepieciešamību un Ikviena spējas tiks

izlietotas tā, lai tauta gūtu vislielāko

labumu.» Sociālisma pakāpeniska pār-
augšana komunismā notiek ar dau-

dziem dzijiem kvalitatīviem pārveido-
jumiem, kas koncentrējas ap trim galv.
problēmām: komunisma materiāli teh-

niskās bāzes radīšana (visu sociāli

ekonomisko uzdevumu izšķirošais

posms), balstoties uz zinātnes un teh-

nikas progresa paātrināšanu, komunis-

tisko sabiedrisko attiecību attīstība un

jaunā cilvēka veidošanās, tādas vispu-
sīgi attīstītas personības veidošanās,
kurā harmoniski apvienosies garīgā
bagātība, morālā tīrība un fiziskā pil-
nība. Komunisms ir asociācija, kurā

sasniegtas un pilnībā tiek īstenotas

harmoniskas attiecības starp personību

un sab-bu.

Sociālistiskā revolūcija — sab-bas

radikāla kvalitatīva pārveidošana, pār-

eja no kapitālisma uz sociālismu. S. r.

nomaina uz privātīpašumu balstītās

ražošanas attiecības, ko raksturo kun-

dzība un pakļautība, ar sadarbības un

savstarpējas palīdzības attiecībām un

tādējādi likvidē jebkuru iespēju cilvē-

kam ekspluatēt cilvēku. S. r. teorijas
pamatus lika Markss un Engelss, kuri

atklāja sab-bas attīstības likumus un

pierādīja, ka S. r. ir sab-bas attīstības

likumsakarīgs rezultāts, pamatoja pro-
letariāta pasaulvēsturisko misiju, ne-

pieciešamību salauzt buržuāzisko

valsts mašīnu un nodibināt proleta-
riāta diktatūru sociālisma uzcelšanai.

S. r. sākoties, nav gatavu jaunā ražo-

šanas veida formu, un tāpēc tai ir ra-

došs raksturs. Varas saņemšana pre-
letariāta rokās ir tikai revolucionāro

pārveidojumu sākums. Jaunās sab-bas

celtniecība aptver veselu vēsturisku

posmu, kurā notiek kardināli sociālis-

tiski pārkārtojumi un kuru Markss de-

finēja kā īpašu pārejas periodu no ka-

pitālisma uz komunismu (uz tā pirmo
fāzi). Jaunās sab-bas uzcelšanas iero-

cis ir proletariāta diktatūra. Secinā-

jums par proletariāta diktatūru ir vi-

sas Marksa revolucionārās mācības

galv. rezultāts. Radoši attīstīdams

marksismu, Ļeņins, pamatojoties uz

kapitālisma imperiālistiskās stadijas
analīzi, padarīja bagātāku revolūcijas
teoriju ar daudzām ļoti svarīgām,
principiāli jaunām tēzēm — par pro-
letariāta uzvaru sākumā vienā vai vai-

rākās zemēs; no tā izriet dažādu so-

ciāli ekonomisko un politisko sistēmu

zemju līdzāspastāvēšanas nepiecieša-
mība; par to, ka revolūcija pārrauj

vispirms pasaules kapitālistiskās saim-

niecības visvājākos posmus; par pro-
letariāta hegemoniju buržuāziski dc-
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mokrātiskajā revolūcijā un tās pār-
augšanu sociālistiskā; par strādnieku

šķiras un zemniecības savienības iz-

šķirošo nozīmi revolūcijas uzvarā; par

to, ka strādnieku cīņa attīstītajās ka-

pitālistiskajās zemēs ir saistīta ar ko-

loniju tautu nacionālās atbrīvošanās

kustību; par revolucionāro situāciju;

par objektīvo un subjektīvo faktoru

apvienošanos; par S. r. formu daudz-

veidību un daudzām citām tēzēm. So-

ciālisma celtniecības prakse PSRS un

citās zemēs pierādījusi, ka S. r. galv.
likumsakarības ir strādnieku šķiras
vadošā loma un proletariāta diktatū-

ras nodibināšana, strādnieku šķiras
savienība ar zemniecību, kapitālistiskā

īpašuma likvidēšana, lauksaimniecības

sociālistiska pārkārtošana, tautas

saimniecības plānveidīga attīstīšana,
kultūras revolūcija, nacionālā jūga

likvidēšana, sociālisma iekarojumu

aizstāvēšana, proletāriskais internacio-

nālisms. Viena vai otra šo likumsaka-

rību izpausme atkarībā no ražošanas

spēku attīstības līmeņa, nacionālajām
īpatnībām, tautas kultūras vispārīgā

līmeņa, vēsturiskām tradīcijām, šķiru

spēku samēra iekšzemē un starptautis-
kajā arēnā ir specifiskas īpatnības

pārejā no kapitālisma uz sociālismu

katrā konkrētā zemē. Atkarībā no dau-

dziem apstākļiem revolūcija var būt

mierīga vai vardarbīga. Marksisms-

ļeņinisms māca, ka šķiru cīņas nik-

numa un asuma pakāpe ir atkarīga
no reakcionāro buržuāzisko aprindu
pretošanās spēka tautas vairākumam,
no tā, ka šīs aprindas lieto vardar-

bību. Mūsu laikmetā S. r. teorija at-

tīstīta tālāk un papildināta ar vairā-

kiem jauniem secinājumiem: par lab-

vēlīgiem apstākļiem revolūcijas norisei

vienā vai otrā zemē mierīgā ceļā; par
atpalikušo zemju iespēju attīstīties rte-

kapitālistīskā ceļā un par nacionālās

demokrātijas valstu izveidošanu; par
pārejas pakāpju iespējamību cīņā par
sab-bas sociālistiskiem pārkārtoju-
miem; par visu demokrātisko kustību

apvienošanos vienā varenā āntimono-

polistiskā straumē cīņā pret finansu

oligarhijas jūgu.

Sociālistiskā sacensība — darbaļaužu
radošās iniciatīvas izpausmes un at-

tīstības veids, tai realizējoties cīņā par

pieņemto saistību izpildi. Kā objektīva
likumsakarība, kas funkcionē sociālis-

tiskajā sab-bā, S. s. ir raksturīga vi-

siem tās posmiem un ir efektīvs līdzek-

lis, lai attīstītu ražošanas spēkus,

pilnveidotu ražošanas attiecības, audzi-

nātu darbaļaudis, iesaistītu viņus ra-

žošanas pārvaldīšanā. Ražošanas

līdzekļu sabiedriskais īpašums un so-

ciālistiskās ražošanas attiecības rada

plašas iespējas izvērst sacensību tie-

šām masu mērogā. Pretstatā kapitālis-

tiskajai konkurencei S. s. objektīvi vei-

cina darbaļaužu apvienošanos, saliedē

viņus kopējam darbam. Tā veicina cil-

vēku audzināšanu, pieradinot viņus
komunistiski izturēties pret darbu un

sabiedrisko īpašumu, veido viņos aug-
stas morālas īpašības, stiprina sadar-

bības un biedriskas izpalīdzēšanās at-

tiecības, sociālistisko kolektīvismu, dis-

ciplīnu un organizētību. S. s. galve-
nais virziens ir materiālo rezervju un

cilvēku radošo spēju papildu mobilizē-

šana darba ražīguma, sabiedriskās ra-

žošanas efektivitātes maksimālai pa-

augstināšanai. S. s. uzdevums ir vei-

cināt darba zinātnisku organizēšanu
kā nepieciešamu nosacījumu, lai izrai-

sītu patiesi radošu pacēlumu cīņā par
augstu darba efektivitāti. S. s. veicina

zinātniski tehniskās revolūcijas re-

zultātu visefektīvāko ieviešanu. PSRS
ir bijuši vairāki S. s-as posmi: no ko-

munistiskajām sestdienas talkām pa-
domju varas pirmajos gados līdz kus-

tībai par komunistisku darbu. S. s-as

līmeni un veidus nosaka sociālistiskās

un komunistiskās celtniecības objektīvi
nobriedušie uzdevumi. Ļeņins uzska-

tīja S. s. par valstiski svarīgu uzde-

vumu un izvirzīja vairākus principus,
uz kuriem tai jābāzējas: publiskums,
rezultātu salīdzināmība, iespēja prak-
tiski atkārtot labāko pieredzi, biedriska

izpalīdzēšanās. Lai S. s. būtu pareizi
organizēta, sociālistiskajām saistībām

jābūt ekonomiski pamatotām, jāveic
zinātniski izstrādāti ekonomiski un

tehniski pasākumi, kas nodrošinātu
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saistību izpildīšanu. S. s. var tikt or-

ganizēta tikai uz demokrātiskiem pa-

matiem, un tā nav savienojama ar

subjektīvisma un voluntārisma izpaus-

mēm, ar ārišķīgu kņadu, ar brīvprā-
tības principa pārkāpšanu un visvi-

sādu «ierosmju» mākslīgu organizē-

šanu, ar administratīvu spiedienu uz

sacensības dalībniekiem un nereālu

saistību uzņemšanos. S. s. ir pašu
darbaļaužu dzīva, radoša rosība, tā ir

vispirms sacenšanās meistarībā, darba

prasmē un nevis plāna izpildīšana par
katru cenu. Liela nozīme te ir sacen-

sības līgumiem, kas stimulē visiedar-

bīgākās formas: sacensību pēc profe-
sijām, meistarības konkursus utt. lek-

šējais mehānisms, kas veicina S. s. kā

patstāvīgas sabiedriskas parādības at-

tīstību, ir darba materiālo un morālo

stimulu dialektiska savienošana.

Ļeņins sevišķi uzsvēra nepieciešamību

organizēt S. s. uz materiālās iein-

teresētības pamata. Strādājošo entu-

ziasma un materiālās atlīdzības pa-

reizā izmantošanā izpaužas perso-
nisko un sabiedrisko interešu dialek-

tika S. s-ā.

Sociālistiskā valsts — sociālistiskās

sab-bas valsts, sociālisma ekonomiskās

bāzes virsbūves politiskā daļa. S. v.

ir jauna tipa valsts, kas nomaina bur-

žuāzisko valsti sociālistiskās revolūci-

jas rezultātā. Sociālistiskās virsbūves

radīšanas process risinās visu laiku,
kamēr notiek pāreja no kapitālisma uz

sociālismu. Pārejas perioda valsts

forma ir proletariāta diktatūra. Tā ir

sociālistiska pēc saviem mērķiem un

uzdevumiem, jo ir sociālisma uzcelša-

nas līdzeklis. Līdz ar sociālistiskās

sab-bas attīstību mainās S. v. funkci-

jas; sakarā ar to, ka likvidētas eks-

pluatatoru šķiras, atmirst viņu preto-
šanās apspiešanas funkcija, vispusīgi
attīstās S. v. galvenās funkcijas —

saimnieciski organizatoriskā, kā arī

kultūras darba un audzināšanas fun-

kcija. Sakarā ar pasaules sociālisma

sistēmas izveidošanos S. v. līdzās fun-

kcijām — cīnīties par mieru un aiz-

sargāt savu zemi — rodas jauna ārējā
funkcija — attīstīt brālīgu sadarbību

ar sociālistiskajām zemēm. Līdz ar

sociālisma pilnīgu un galīgu uzvaru

un sabiedrības ieiešanu komunisma

celtniecības posmā proletariāta dikta-

tūras valsts pārvēršas par visas tautas

valsti — visas tautas gribas izpaus-
mes orgānu. Darbaļaudis piedalās
valsts pārvaldē, darbojoties tautas va-

ras orgānos (PSRS — darbaļaužu de-

putātu padomēs), kā arī tautas kon-

troles orgānos. Valsts atmiršana ko-

munistiskās sab-bas celtniecības gaitā
nozīmē visas sociālistiskās sab-bas po-

litiskās organizācijas pakāpenisku at-

tīstību par komunistisku sabiedrisku

pašpārvaldi. Lai valsts atmirtu pilnīgi,
jāuzceļ attīstīta komunistiska sab-ba

iekšzemē, kā arī sociālismam jāuzvar
un jānostiprinās visā pasaulē.

Sociālistiskais reālisms — mākslas

metode, kuras būtība ir patiesa, vēs-

turiski konkrēta īstenības atspoguļo-
šana tās revolucionārajā attīstībā. Ra-
dās 20. gs. sākumā kapitālisma krīzes,
proletariāta šķiras cīņas kāpinājuma
un Krievijas sociālistiskās revolūcijas
sagatavošanas apstākļos (Gorkija ro-

māns «Māte» un lugas, D. Bednija
v. c. proletariāta dzejnieku dzeja). Bū-

dams likumsakarīgs pagātnes mākslas

labāko reālistisko tradīciju turpinā-

jums un attīstība, S. r. ir jauns posms

cilvēces mākslas attīstībā. S. r. būtība

ir dzīves patiesība, kas izpausta māk-

slas tēlos no komunistiskā pasaules
uzskata viedokļa, kurš Jauj mākslinie-

kam apjēgt attēlojamo parādību vēs-

turisko nozīmi un patiesi attēlot māk-

slā ne tikai tagadni un pagātni, bet

arī sab-bas attīstības tendences. S. r-a

mākslā komunistiskais estētiskais

ideāls iemiesojas jauna tipa pozitīvajā
varonī

— darba cilvēkā un cīnītājā,
komunistiskās sab-bas radītājā un vei-

dotājā. Galv. S. r. idejiskie un estē-

tiskie principi ir komunistisks idejis-
kums, tautiskums un partejiskums, tā

organiskas saites ar darbaļaužu masu

cīņu, sociālistiskais humānisms un in-

ternacionālisms, vēsturiskais opti-

misms, jebkādu formālisma un subjek-
tīvisma, kā arī naturālistiskā primitī-
visma izpausmju noraidīšana. Tādēļ
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S. r. māksla ir varens cilvēku komu-

nistiskās audzināšanas instruments.

S. r. veicina mākslinieku plašu daiļ-

rades iniciatīvu dažādu formu un stilu

izvēlē atbilstoši katra individuālajām
tieksmēm.

Socioloģija (lat. societas — sab-ba,

gr. logos — mācība) —
zinātne par

likumsakarībām, saskaņā ar kurām at-

tīstās un funkcionē kā globālas sociā-

las sistēmas (sab-ba visumā), tā arī

atsevišķas sociālas sistēmas. Izman-

tojot empīriskas metodes, S. pētī da-

žādu sociālo parādību savstarpējo sa-

karību un cilvēku sociālās izturēšanas

vispārīgās likumsakarības. Kā patstā-

vīga zinātne S. radās tikai 19. gs.

(terminu pirmais sāka lietot

taču tās aizsākumi meklējami sirmā

senatnē. Jau vissenāko laiku filozofis-

kajās sistēmās parasti bija iekļauta
kāda sociāla filozofija, kas īpatnējā
veidā izskaidroja sab-bas dzīvi un

vēstures attīstības tendences. 18. gs. kā

autonoma disciplīna parādās vēstures

filozofija, kas veltīta sab-bas attīstī-

bas likumu un virzītāju spēku izpētī-
šanai. Taču filozofija laika pirms

Marksa, gan saturēdama ne mazumu

vērtīgu atzinumu, visumā tomēr bija

spekulatīva, abstrakta. Sab-bas dzīves

komplicēšanās un zinātniski organi-
zēto zināšanu diferenciācija padarīja
par neizbēgamu S. atdalīšanos no

filozofijas un tās pārvēršanos patstā-

vīgā zinātnē, kas sabiedrisko attiecību

teorētisko analīzi apvieno ar sociālo

faktu empīrisko izpēti. Prasību pacelt

zinātni par sab-bu «tādu zinātņu pa-

kāpē, kas dibinātas uz novērošanu»,

izvirzīja jau Sensimons. Taču paveikt
to izdevās tikai Marksam un Engel-
sam. Viņu radītā materiālistiskā vēs-

tures izpratne (Vēsturiskais materiā-

lisms) ne tikai ir jebkuras sabiedris-

kās zinātnes filozofiskais pamats, bet

tajā ir arī teorētiski analizēta sab-bas

dzīves struktūra, svarīgāko sociālo pa-
rādību (ražošanas veida, šķiru, poli-
tisko institūtu, kultūras, sabiedriskās

apziņas formu utt.) savstarpējais sa-

kars un sabiedriski ekonomisko formā-

ciju attīstības likumsakarības. Mar-

ksisma klasiķi lielu nozīmi piešķīra arī

empīriskai sociālai izpētei. Marksa

«Kapitāls», Engelsa «Strādnieku šķi-
ras stāvoklis Anglijā» un «Par dzī-

vokļu jautājumu», Ļeņina «Kapitā-
lisma attīstība Krievijā» un «Lielā

ierosme» ir klasiski teorētisko pētī-
jumu un konkrētu sociālu procesu ana-

līzes piemēri. Pēc revolūcijas uzvaras

Ļeņins sociālos pētījumus pieskaitīja

pie tiem uzdevumiem, kas veicami

pirmām kārtām. Sevišķi strauji S. at-

tīstās PSRS un citās sociālistiskajās
zemēs pēdējos gados. Pētījumi aptver
komunistiskās celtniecības vispārīgās
un specifiskās likumsakarības, zināt-

niski tehniskas revolūcijas attīstību,
cilvēku attieksmi pret darbu, laulības

un ģimenes attīstības tendences, urba-

nizācijas un brīvā laika problēmas,
valsts pārvaldes pilnveidošanas līdzek-

ļus v. tml. Sai nolūkā tiek lietotas

daudzveidīgas pētīšanas metodes: teo-

rētiskā analīze, statistiskais vispārinā-

jums, dažādas anketas v. tml. Pēdējā
laikā pieaug marksistiskās S. loma

praktisku uzdevumu risināšanā,
sab-bas attīstības zinātniskas vadības

nodrošināšanā. Nemarksistiskā S., par

kuras ciltstēvu uzskata Kontu, ir pār-

dzīvojusi vairākas attīstības stadijas.
19. gs. otrās puses S., kas attīstījās

pozitīvisma ietekmē, nodarbojās gal-
venokārt ar vēstures evolūciju. Atka-

rībā no tā, kādu sab-bas dzīves pusi

(«faktoru») sociologi uzskatīja par

galveno, S. dalījās vairākos virzienos:

ģeogrāfiskajā virzienā socioloģijā, ra-

sistiski antropoloģiskajā skolā (Go-

bino, Cemberlens, Amons, Lapužs),

bioorganiskajā skolā (Lilienfelds,
Sefle, Vormss, Fuljē), sociāldarvi-

nismā. 19. gs. beigās visvairāk izpla-
tīti ir psiholoģiskās skolas socioloģijā
dažādi paveidi — instinktīvisms, blhe-

vlorisms, introspekcionisms. Rodas teo-

rijas, kuras pirmajā vietā izvirza

nevis individuālo, bet kolektīvo, sabied-

risko apziņu (Hidingss, Kulijs, Dlrk-

hetms) vai arī sociālās mijiedarbības
abstraktās formas (Teniss, Zimmels,

Bugle). Izplatās arī t. s. ekonomis-

kais materiālisms. Kopš 20. gs. sā-
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kuma Rietumu S-u stipri ietekmē ideā-

listiski filozofiski virzieni — neokan-

tisms, dzīves filozofija v. c, kā arī

freidisms. 19. gs. S. bija galvenokārt
teorētiska disciplīna, bet kopš 20. gs.
20. gadiem tajā arvien lielāka loma ir

empīriskiem pētījumiem. Rezultātā

pilnveidojas socioloģisko pētījumu teh-

nika un paplašinās S-as praktiskās
lietošanas iespējas. Buržuāziskā S. ne

tikai ideoloģiski apkalpo valdošo

šķiru, teorētiski pamatodama tās in-

tereses («tautas kapitālisma», «vieno-

tas industriālas sabiedrības» teorijas,
antlkomunlsms), bet arī palīdz tai at-

risināt vairākus praktiskus uzdevumus

(sabiedriskās domas pētīšana, propa-

gandas organizācija, «cilvēcisku attie-

cību» veidošana rūpniecībā, optimālo

pārvaldes metožu meklējumi v. tml.).
Tā kā to sabiedrisko parādību loks,
kuras ir mūsd. S-as pētījumu objekts,
ir visai plašs, kļūst neizbēgama tās

specializācija. Līdzās vispārīgajai S-ai

un socioloģiskajai teorijai izveidojas
vairāk vai mazāk autonomas pētīšanas
sfēras (industriālā S., ģimenes S., pil-
sētas S., noziedzības S. v. tml.). Taču

tīri aprakstošā S. nedod atbildi uz

sab-bas dzīves pamatjautājumiem un

kapitālisma apstākļos ātri kļūst par

bezjēdzīgu faktogrāfiju. Tas pēdē-

jos gados novedis pie socioloģiskā
empīrisma krīzes. Arvien lielāks socio-

logu skaits nonāk pie secinājuma, ka

nepieciešami jāizstrādā vispārinoša so-

cioloģiska teorija. No jauna radusies

interese par filozofiju. Tomēr nemar-

ksistiskās S-as idejiskie pamati nav

viengabalaini. Starp sociologiem ir

t. s. «dabaszinātniskā virziena» piekri-

tēji, kurus ietekmē pozitīvisms un neo-

pozitīvisms, kā arī fenomenoloģijas,
eksistenciālisma v. c. filozofisku vir-

zienu piekritēji. Līdzās iesīkstējušiem
reakcionāriem un antikomunistiem Rie-
tumu sociologu, it īpaši jauno vidū

ir krietni daudz zinātnieku, kuri kri-

tiski izturas pret kapitālismu un mē-

ģina izprast tā pretrunas. Pēdējos ga-
dos daudzi no viņiem arvien vairāk

interesējas par marksismu un mar-

ksistisko S. Tāpēc rodas nepiecieša-

mība pēc diferencētas pieejas dažādu

socioloģisko ideju un to autoru novēr-

tēšanā. Vadīdamies pēc Ļeņina norā-

dījumiem, marksistiskie sociologi iz-
lieto visu to pozitīvo, ko sasniegusi
buržuāziskā S., taču marksistu uzde-

vums ir «prast atšķelt viņu reakcio-

nāro tendenci, prast novilkt savu

līniju un cīnīties pret visu mums nai-

dīgo spēku un šķiru līniju» (14. sēj.,
321. lpp.).

Sociometrija — pielietojamā mikro-

socioloģija. Lietojot empīriskās socio-

loģijas parastās metodes (anketēšanu,
intervēšanu v. tml.), S. pētī savstar-

pējās psiholoģiskās attiecības t. s. ma-

zajās grupās, cilvēku sakopojumos
kādā telpiskā iedalījumā darba, mā-

cību, atpūtas laikā, sadzīvē: rūpnīcas

cehā, mācību klasē, volejbola laukumā,
dzīvoklī v. tml. S-u kā īpašu virzienu

mikrosocioloģijā pārstāv Dž. Moreno

skola. ASV ir īpašs S-as centrs —

Moreno institūts, iznāk žurnāls «So-

ciometrija». Moreno un viņa sekotāji
S-u uzskata par līdzekli sasniegt so-

ciālo harmoniju, tādējādi pārgrupējot
mazās grupas, ka tajās apvienoto cil-

vēku vēlēšanās un jūtas kļūšot vieno-

tas. Šāda sab-bas psiholoģiskās pār-
kārtošanas ideja, saukta par «socio-

metrisko revolūciju», ir utopiska, jo tā

neskar pašu galveno — buržuāziskās

sab-bas ekonomiskos un politiskos pa-
matus.

Sofisti (gr. sophistēs — meistars,
mākslinieks) — tā dēvēja sengr. filo-

zofus, kas darbojās kā profesionāli

«gudrības» un «daiļrunības» skolotāji
(5. gs. p. m. ē.). Sofisti nebija vie-

nota skola. Kopīga viņu uzskatos bija
atteikšanās no reliģijas, dabas parā-
dību racionālistiska izskaidrošana,
ētiskais un sociālais relativisms.

S. galv. grupa («vecākie» sofisti) no-

stājās vergturu demokrātijas pusē. Vi-

ņiem raksturīga visumā materiālistiska

dabas izpratne, šās grupas pār-

stāvji — Protagors, Hipijs, Prodiks,
Antifons — bija pirmie antīkie apgais-

motāji enciklopēdisti. Viņu uzmanības

centrā bija izziņas jautājumi. Daži S.

nonāca pie skeptiskiem secinājumiem
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par esamību un tās izziņu (Gorgijs).
S., kuri piederēja pie aristokrātijas no-

metnes, — Kritijs, Hipodams, — pie-
vērsās filozofiskajam ideālismam.

Strīdā S. lietoja paņēmienus, kuri vē-

lāk tika nosaukti par sofistiku. Se-

višķi spilgti šo tendenci pauda vēlie

S. (4. gs. p. m. ē.), kas pārvērtās par
«šķietamas gudrības» skolotājiem
(Aristotelis).

Sofistika — nepareizu argumentu,
t. s. sofismu, t. i., visāda veida tādu

viltīgu paņēmienu lietošana strīdos vai

pierādījumos, kuri maskēti ar ārēju,
formālu pareizību. Raksturojot S. at-

šķirībā no dialektikas, Ļeņins rakstīja,
ka jēdzienu elastīgums, ja tas lietots

subjektīvi, ir tas pats, kas sofistika

(sk. 38. sēj., 94. lpp.). S. raksturīgie
paņēmieni ir notikumu izraušana no

to sakara, vienas parādību kategorijas
likumsakarību piemērošana citas kate-

gorijas parādībām, viena vēsturiska

laikmeta likumsakarību attiecināšana

uz cita laikmeta notikumiem utt. Kā

zinātnē, tā arī politikā S. loma ir

reakcionāra. Kā S. piemērs var node-

rēt buržuāziskās un reformistiskās teo-

rijas par tautas kapitālismu, demokrā-

tisko sociālismu utt.

Sokrāts (469—399) — sengr. filo-

zofs, kura mācība iezīmē pavērsienu

no materiālistiskā naturālisma uz

ideālismu. Dzīvoja un mācīja Atēnās,
kur viņam bija daudz skolnieku: Pla-

tons, Antistens, Aristips un Eiklīds no

Megaras. S. neko nav sarakstījis, un

par viņa mācību iespējams spriest
tikai uz Platona un Aristoteļa liecību

pamata. Pasaules uzbūve, lietu fiziskā

daba ir neizzināma; zināt mēs varam

tikai paši sevi. So izziņas priekšmeta

izpratni S. izteica formulā: «Pazīsti

pats sevi». Zināšanu augstākais uzde-

vums ir nevis teorētisks, bet gan prak-
tisks — dzīves māksla. Zināšanas, pēc
S. mācības, ir doma, jēdziens par

vispārīgo. Jēdzieni tiek atsegti ar de-

finīciju palīdzību un vispārināti induk-

cijas cejā. S. pats sniedza ētikas jē-
dzienu (piem., varonības, taisnīguma)
definēšanas un vispārināšanas parau-

gus. Pirms jēdziena definēšanas nori-

šinās dialogs, kura gaitā sarunu

biedrs ar vairākiem cits citam sekojo-
šiem jautājumiem tiek pieķerts pret-
runās. Pretrunu atsegšana likvidē

šķietamās zināšanas, un nemiers, kas

tagad pārņem prātu, stimulē domu

meklēt īsto patiesību. Savas pētīšanas
metodes S. salīdzināja ar «vecmātes

mākslu»; viņa jautājumu metode, ku-

ras priekšnoteikums ir kritiska attiek-

sme pret dogmatiskiem apgalvoju-
miem, ieguva S. «ironijas» nosaukumu.

S. ētika ir racionālistiska: pēc viņa
domām, slikti darbi ir tikai nezināša-

nas rezultāts un neviens nav ļauns aiz

brīva prāta.
Solipsisms (lat. solus — vienīgais,

ipse — pats) — subjektīvi ideālistiska

teorija, saskaņā ar kuru pastāv tikai

cilvēks un viņa apziņa, turpretim ob-

jektīvā pasaule, arī cilvēki, pastāv
tikai indivīda apziņā. Principā jebkura

subjektīvi ideālistiska filozofija neno-

vēršami nonāk pie S. Vistuvāk šim

uzskatam bija Bērklijs, Fihte un ima-

nentās skolas piekritēji. S. viedoklis

cilvēka darbībai un zinātnei atņem

jebkuru jēgu. Tāpēc filozofi — sub-

jektīvie ideālisti — mēģina izvairīties

no galējā S. un postulē ģints apziņas,

pārindividuālas, dievišķas apziņas pa-
stāvēšanu. S. gnozeoloģiskais pamats
ir sajūtas kā izziņas avota absolutizē-

šana. S. kritika atrodama Ļeņina
darbā «Materiālisms un empiriokriti-
cisms».

Solovjovs Vladimirs (1853—1900) —

kr. filozofs ideālists, teologs un dzej-
nieks. Beidzis Maskavas univ. (1873).

S. uzskatus stipri ietekmēja kristietī-

bas literatūra, kā arī budisma, neopla-
tonisma v. c. reliģiski filozofisku sis-

tēmu idejas. S. daudz aizguvis no

vācu filozofijas (Kants, Sellings, Hē-

gelis, Sopenhauers v. c). Sevišķi tuvu

S. stāv slavofiliem. S. mācības centrā

ir ideja, ka pastāv «visvienīgais eso-

šais». To S. uzskata par absolūtā,

dievišķā sfēru un reālo pasauli par

tās pašnoteikšanos un iemiesojumu (ka

starpnieks te figurē t. s. pasaules dvē-

sele). Absolūto «visvienību» (kā pa-
tiesības, labā un daijā pilnīgu sintēzi),
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pēc S. domām, panāk tikai ar «vien-

gabalainām» zināšanām, kuras ir mis-

tisko, racionālo (filozofisko) un em-

pīrisko (zinātnisko) zināšanu sintēze.

«Viengabalaino» zināšanu pamatā ir

mistiskās zināšanas: ticība izziņas
priekšmeta absolūtai pastāvēšanai; in-

tuīcija, vērošana (vai iztēle), kas

sniedz priekšmeta patieso ideju; ra-

doša darbība (jeb šās idejas realizā-

cija pieredzes datos). No šās tēzes S.

deducē teoloģijas, filozofijas un zināt-

nes vienotību un sauc to par «brīvo

teozofiju». Sab-bā «visvienības» ideja
atklājas kā dieveilvēciska personu sa-

vienība («brīvā teokrātija») vai kā

vispasaules baznīca, kas apvieno visas

nācijas un definē cilvēces absolūto

mērķi — «dieva valstības» nodibinā-

šanu zemes virsū, kurā būs atrisinātas

sociālās pretrunas. «Brīvā teokrātija»,

pēc S. domām, var rasties, Rietumu

(katoļu) un Austrumu (pareizticīga-

jai) kristīgajai baznīcai apvienojoties
teokrātiski monarhistiskas valsts ietva-

ros (virspriestera un valdnieka garī-

gās un laicīgās varas vienotība); se-

višķa loma te esot Krievijas valstij.
Mūža beigās S. nonāca pie pesimisma
un eshatoloģijas. Filozofijas galv.
mērķis esot racionāli attaisnot sociāli

reliģisko ideālu, un tāpēc filozofijai
jābūt teoloģijas kalpībā. Ētiku S. arī

dibina uz reliģiju: cilvēks ir tikumīgs,

ja viņš tiecas pēc «absolūtā labā» un

dieveilvēciskas valstības nodibināša-

nas. Kaut gan S. vērsās pret «tīro

mākslu» (viņš daiļumu uzskatīja par
absolūtā juteklisku iemiesojumu un

mākslai piedēvēja galvenokārt reli-

ģiski audzinošu, teurģisku nozīmi),

viņa dzeja un estētika kļuva par vienu

no kr. simbolisma idejiskajiem avo-

tiem. S. antizinātniskā teorija, kas at-

spoguļoja buržuāzijas reakcionāro ap-
rindu un muižniecības intereses, stipri
ietekmēja kr. reliģiski ideālistisko filo-

zofiju 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā (Berdjajevs, Trubeckojs v. c).
Darbi: «Abstrakto principu kritika»

(1880), «Lekcijas par dieveilvēci»

(1871—81), «Teokrātijas nākotne un

vēsture» (1885—87), «Krievija un eku-

meniskā baznīca» (1889), «Labo darbu

attaisnošana» (1897—99) v. c.

Sorits (gr. soros — kaudze) — si-

loģismu ķēde, kurā iepriekšējā silo-

ģisma gala spriedums kjūst par vienu

no sekojošā siloģisma premisām, pie
tam viena no premisām netiek skaidri

izteikta.

Spējas — plašā nozīmē —■ indivīda

psihiskās īpašības, kas regulē viņa iz-

turēšanos un ir viņa dzīvības procesu

priekšnoteikums. Potenciāli S. ir neno-

sacītu un nosacītu sakaru sistēma, kas

piemērota kādas darbības veikšanai.

Pati tās darbības veidošana, kurā S.

rod izpausmi, reizē ar to ir arī attie-

cīgu smadzeņu struktūru izveidošana,
kuras darbību fiksē, radot tās nosacī-

jumu modeļus. Radušās spējas kļūst

par augstāku S. attīstības priekšnotei-
kumu. Indivīda vispārīgākā S. ir jū-
tīgums, kas pilnveidojas visā filoģe-
nētiskās un ontoģenētiskās attīstības

gaitā. Ar S. speciālā nozīmē saprot
cilvēka psihisko īpašību kompleksu,
kas padara viņu piemērotu noteiktam

vēsturiski izveidotam profesionālās
darbības veidam. Pretstatā dzīvnie-

kiem, kuru S. ir bioloģiskās iedzimtī-

bas mehānismu darbībā mantotās su-

gas pieredzes sintēze ar indivīda pie-
redzi, cilvēka S. ir sabiedriskās attīs-

tības produkts. Lai tās izkoptu, indi-

vīdam jāapgūst cilvēces sabiedriski
vēsturiskās attīstības gaitā izveidoju-

šās darbības formas. Tādējādi cilvēka

S. atkarīgas ne vien no viņa sma-

dzeņu darbības, bet vispirms no cilvē-

ces sasniegtās vēsturiskās attīstības

pakāpes, šajā ziņā cilvēka S. ir cieši

saistītas ar darba sabiedrisko organi-

zāciju un tai pielāgoto izglītības sis-

tēmu. Ekspluatatoru sab-bā netiek ra-

dīti nepieciešamie apstākli darbaļaužu

radošo S. izkopšanai. Reizē ar to eks-

pluatēto šķiru stāvoklis tiek pama-
tots ar to, ka tām neesot izcilu spēju.

Vispusīga S. attīstība, kas |auj kat-

ram cilvēkam apgūt dažādas profesi-

jas un darbības formas, ir viens no

svarīgiem komunisma uzcelšanas uz-

devumiem.
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Spekulatīvā filozofija — filozofiskas

sistēmas, kuru pamatā ir zināšanu

iegūšanas spekulatīvais tips, t. i., zi-

nāšanu deducēšana bez pievēršanās
pieredzei, vienīgi ar refleksijas palī-
dzību. Pamatodamies uz «tīro prāta
spēku», S. f. izveido kādus abstraktus

principus, cenzdamās ar tiem aptvert
visu objektīvo īstenību. Sāds zināšanu

tips ir iespējams tāpēc, ka dabaszināt-

niskās, uz pieredzi dibinātās zināša-

nas, kuras ierobežotas pasaules prak-
tiskās un teorētiskās apgūšanas ietva-

ros, ir nepietiekamas, ka no individuā-

las (pieredzes nav iespējams secināt

pasaules organizāciju regulējošos prin-

cipus, ka cilvēka apziņā pastāv vien-

gabalaina pasaules aina, kas izveido-

jusies pirms empīriskās izziņas, ka

cilvēks tiecas pēc visu zinātniski or-

ganizēto zināšanu sintēzes. S. f. sā-

kumā izveidojās kā metafizika, t. i.,
kā mācība par lietu pārjutekliskiem
pirmsākumiem. Bet, ja, piem., Aristo-

telim šāda mācība bija filozofisko

zināšanu specifikas apzināšanās īpat-

nēja forma, tad viduslaikos spekulatī-
vums raksturo pirmām kārtām sholas-

tiķu tās pakjautībā teoloģijai. 17.—

18. gs. sakarā ar filozofijas orientēša-

nos uz eksaktajām zinātnēm (mehā-
nika un matemātika) rodas antispe-
kulatīvas tendences, kas vienlaikus

noved pie metafiziskas domāšanas me-

todes dominēšanas. Spekulatīvās ten-

dences turpretim saglabājas kā natūr-

filozofija un dažāda veida teoloģiska
nekonsekvence. Hēgeļa sistēmā speku-
latīvais tiek aplūkots kā 'pozitīvi sa-

prātīgais, kas sasniedzams, dialektiski

atrisinot pretrunas, un ir pretstatīts
sapratnei (Sapratne un prāts). Tāpēc
spekulācijas ietvaros Hēgelis bieži vien

«sniedz patieso izklāstu, kas aptver
pašu priekšmetu», kaut gan tai pašā
laikā spekulācija «nokļūst... visnesa-

prātīgākajā un nedabiskākajā verdzis-

kajā pakļautībā priekšmetam, kura pa-

šus nejaušākos un individuālākos de-

finējumus tā ir spiesta konstruēt kā

absolūti nepieciešamus un vispārīgus»
(Markss un Engelss, 2. sēj., 66. un

67. lpp). Hēgeļa filozofijas visumā

spekulatīvais raksturs rada ideālistisku

abstraktumu un atklātu teoloģiju.
Feierbahs asi kritizēja «piedzērušās

spekulācijas filozofiju». Vēlāk cīņa
pret S. f. kļuva par cīņu <pret filozo-

fiju vispār (Pozitīvisms). Uzsverot S.

f-as nepamatotību, jāņem vērā tās

racionālie rezultāti un tiekšanās ap-

jēgt filozofiskās domāšanas specifiku.
Sī specifika ir saistīta ar to vispārīgo
formu pētīšanu, kādās izpaužas cil-

vēka attieksme pret ārpasauli, un

marksismā tā atklājas nevis spekula-

tīvi, bet priekšmetiskās darbības analizē.

Spensers Herberts (1820—1903) —

angļu sociologs un psihologs, viens

no pozitīvisma nodibinātājiem, liberā-

lās buržuāzijas ideoloģijas pārstāvis

imperiālisma laikmeta priekšvakarā.
S. filozofiskie uzskati veidojās Jūma,

Kanta un Milla ietekmē. levērojamu
vietu viņa sistēmā ieņēma mācība par
«neizzināmo». Jebkurš zinātnisks jē-

dziens, pēc S., ir pretrunīgs un tāpēc
nav izzināms. Otru pierādījumu tam,
ka zinātne nespēj iespiesties lietu bū-

tībā, S. saskatīja apstāklī, ka zinātne

balstās tikai uz ierobežoto indivīda

pieredzi, t. i., uz nepareiza pamata.
«Neizzināmā» atzīšana ir arī reliģijas
pamatā, un tādēļ S. apgalvoja, ka zi-

nātne tuva reliģijai. Subjektīvi ideā-

listiskās tēzes un agnosticisms S. mā-

cībā apvienojās ar objektīvā ideālisma

elementiem («absolūtās realitātes» at-

zīšana par cilvēka sajūtu un iespaidu
avotu) un ar konkrēto zinātņu pro-
blēmu stihiski materiālistisku traktē-

jumu. Tas visvairāk izpaudās S. mā-

cībā par evolūciju. Evolūcijas ideju S.

no dzīvajām būtnēm attiecināja uz

visiem priekšmetiem un parādībām.
Tomēr evolūciju viņš izprata mehānis-

tiski, kā vielas un kustības pārdalī-
šanu no jauna, un līdz ar to iznīci-

nāja robežu starp dažādām materiālās

pasaules sfērām. S. evolūcijas kon-

cepcija bija pamatā viņa socioloģiska-
jiem uzskatiem, t. s. organiskajai sa-

biedrības teorijai, kuras būtiskā īpat-
nība bija nezinātnisks un reakcionārs

mēģinājums analizēt sab-bas dzīvi ar

bioloģijas terminiem. S. bija noteikts

449 SpensersSpekulatīva filozofija



sociālisma pretinieks. Galv. darbs —

«Sintētiskās filozofijas sistēma»

(1862—96).
Spinoza Baruhs (Benedikts) (1632—

77) — holandiešu filozofs materiālists.

Reliģiskas brīvdomības dēj tika iz-

slēgts no Amsterdamas ebreju drau-

dzes. Galv. darbļ: «Teoloģiski politisks
traktāts» un «Ētika». S. nodibināja
ģeometrisko metodi filozofijā. S. filo-

zofija izveidojās vēsturiskajā situācijā,
kas Nīderlandi pēc atbrīvošanās no

spāņu feodālās monarhijas jūga pada-
rīja par attīstītu kapitālistisku valsti.

Kopā ar laikmeta progresīvajiem do-

mātājiem — F. Bekonu un Dekartu S.

par zināšanu mērķi uzskatīja dabas

pakļaušanu cilvēkam un cilvēka piln-
veidošanos. Savu priekšgājēju mācību

S. papildināja ar mācību par brīvību:

viņš parādīja, kā — nepieciešamības
ietvaros — iespējama cilvēka brīvība.

Risinot šo jautājumu, S. balstījās uz

savu mācību par dabu. Pretēji Dekarta

duālismam S. uzskatīja, ka pastāv
tikai daba, kas ir pati savs cēlonis un

kam, lai tā pastāvētu, nekas cits nav

vajadzīgs. Kā «radoša daba» tā ir

substance jeb, kā viņš to sauca, dievs.

No substances — esamības bez priekš-
noteikumiem — S. atšķir atsevišķu

galīgu kā ķermenisku, tā arī domā-

jošu lietu (modušu) pasauli. Sub-

stance ir viena, modušu ir bezgala
daudz. Bezgalīgais prāts varētu ap-
tvert bezgalīgo substanci visos tās

veidos jeb aspektos. Taču cilvēka ga-

līgā sapratne substances būtību kā

bezgalīgu aptver tikai divos aspektos:
kā «izplatību» un kā «domāšanu». Tie

ir substances atribūti. S. mācība par
substances atribūtiem, visumā būdama

materiālistiska, tomēr ir metafiziskā,

jo kustību S. neuzskata par substan-

ces atribūtu. Uz šo tēžu pamata S. iz-

veidoja savu mācību par cilvēku. Pēc

S. uzskata, cilvēks ir būtne, kurā iz-

platības modušam — ķermenim atbilst

domāšanas moduss — dvēsele. Kā uz

viena, tā uz otra moduša pamata cil-

vēks ir dabas daļa. Mācībā par dvē-

seles modušu S. visu komplicēto psi-
hisko dzīvi reducēja uz prātu un kais-

Lībām jeb afektiem
— prieku, bēdām

un iekāri. Gribu viņš identificēja ar

prātu. Cilvēka rīcību, pēc S. mācības,
nosaka tiekšanās pēc pašsaglabāšanās
un pašlabuma. S. noraidīja ideālistisko

mācību par gribas brīvību un atzina,
ka griba vienmēr ir atkarīga no motī-

viem, taču tai pašā laikā viņš uzska-

tīja par iespējamu brīvību kā rīcību,
kas dibinās uz izzinātu nepiecieša-
mību. Tomēr saskaņā ar S. mācību

masas nevar būt brīvas, brīvs var būt

tikai gudrais, šāda brīvības izpratne
ir abstrakta un antivēsturiska. Mācībā

par izziņu S. turpina racionālisma

līniju. Intelektuālās zināšanas, kas

balstās uz prātu, viņš «pacēla pāri pār
zināšanu zemāko veidu — jutekliska-

jām zināšanām un mazināja pieredzes
lomu. Par augstākā veida intelektuā-

lajām zināšanām viņš atzina tiešu pa-
tiesības apjēgšanu jeb prāta intuīciju.
Par patiesības kritēriju viņš, sekodams

Dekartam, pasludināja skaidrību un

noteiktību. Liela ir S. loma ateisma

un brīvdomības — kā reliģiskās, tā

arī zinātniskās — attīstībā. Reliģijas
mērķis nav lietu dabas izzināšana, bet

tikai cilvēku pamudināšana dzīvot

tikumiski. Tāpēc ne reliģija, ne valsts

nedrīkst ierobežot domas brīvību. Mā-

cībā par sab-bu S. ir Hobsa mācības

turpinātājs. Atšķirībā no Hobsa viņš

par varas augstāko formu uzskatīja
nevis monarhiju, bet demokrātisku val-

dīšanu un ierobežoja valsts visvare-

nību ar prasībām pēc brīvības. S. stipri

ietekmēja 17. un 18. gs. metafizisko

materiālismu, un viņa reliģiskā brīv-

domība veicināja vēlākā ateisma attīs-

tību. S. filozofiskos uzskatus augstu

novērtēja Engelss: «Jāatzīst par vis-

lielāko toreizējās filozofijas nopelnu...
ka tā, sākot ar Spinozu un beidzot

ar lielajiem franču materiālistiem, ne-

atlaidīgi centās izskaidrot pasauli, iz-

ejot no pasaules pašas, atstādama de-

talizētu attaisnošanu nākotnes dabas

zinātnēm.» (20. sēj., 350. lpp.)
Spirāle attīstībā — gleznains attīs-

tības rezultāta attēlojums, ko izman-

tojuši F. Engelss un V. I. Ļeņins, rak-

sturojot nolieguma nolieguma likumu.
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Attīstība noris tā, ka parādības pār-

veidošanās procesā notiek atgriešanās
«pie it kā vecā» (Ļeņins), t. i., aug-

stākā pakāpē atkārtojas dažas zemāko

pakāpju iezīmes un īpatnības. Šo at-

tīstības īpatnību var attēlot uzskatāmā

veidā kā spirāli, kas paceļas uz augšu,

griezdamās ap vertikāli, kur katra

jauna vītne it kā atkārto iepriekšējo,
taču augstākā pakāpē, un kopā iznāk

augšupejošas, progresējošas attīstības

attēls. Reizē ar to attīstība pa spirāli
ir pretstats metafiziķiem raksturīga-
jam uzskatam, ka attīstība ir kustība

pa noslēgtu apli, kurā nerodas nekas

jauns.
Spirituālisms (lat. spiritus — gars).

Ļ Ideālistiska mācība par pasaules

garīgo pirmpamatu. Vieni spirituālisti
materiālo pasauli uzskata par dieva

un viņa spēju izpausmes veidu, citi —

par cilvēka apziņas ilūziju. S. piekri-

tēji atzīst, ka dvēsele pastāv neatkarīgi

no ķermeņa. Konsekventie spirituālisti,
falsificēdami mūsd. zināšanu sasnie-

gumus, ieteic zinātni aizstāt ar aklu

ticību gariem un dievišķajai predesti-

nācijai. 2. Buržuāziskajā filozofijā ar

terminu «S.» bieži mēdz apzīmēt ideā-

lismu.

Spontanitāte (lat. spontaneus —

patvaļīgs) — patvaļīgums; jēdziens,
kurš raksturo procesus, ko neizraisa

ārēja ietekme, bet iekšēji cēloņi; arī

pašdarbīgums, spēja aktīvi darboties

iekšēju pamudinājumu ietekmē. S. filo-

zofisko izpratni pirmoreiz izveidoja
antīkie atomisti sakarā ar nepiecieša-

mības un nejaušības, iespējamības un

īstenības, varbūtības un gribas brīvī-

bas problēmām. Tā, piem., Epikūrs,

aplūkojot atoma patvaļīgo novirzīša-

nos no taisnes krišanas procesā, sais-

tīja to ar nejaušības un gribas brīvī-

bas pamatojumu, ar atteikšanos no

mehānistiskā determinisma. Taču pati
par sevi S-es atzīšana neizslēdz ticību

predestinācijai, īstenības teleoloģisku
iztulkojumu. Leibnica monadoloģijā,
piem., katra monāde ir absolūti spon-
tāna, tā ir pati sevī noslēgta pasaule,
taču tai pašā laikā visas monādes

veido iepriekš noteiktās harmonijas

pasauli. Dialektiskais materiālisms at-

zīst, ka S. ir specifiska matērijas īpa-
šība, matērijas paškustības izpausme.
No materiālistiskās dialektikas vie-

dokļa, kā norādīja Ļeņins, «visu pa-
saules procesu izzināšanas noteikums

to «paškustiba», to spontānajā attīs-

tībā, to dzīvajā dzīvē ir to kā pret-
statu vienības izzināšana» (38. sēj.,
337.-338. lpp.). Kustības un attīstības

S. atzīšana neizslēdz nepieciešamību

ņemt vērā ārējās iedarbības uz attīs-

tībā esošo objektu, tā savstarpējo sa-

karu ar visu objektīvo pasauli. Ideā-

listiskais uzskats, kas S. saprot kā no

objektīvās pasaules neatkarīgu un ne-

determinētu cilvēka «gribas brīvību»,
ir nepamatots un nesaskan ar zinātnes

atziņām.
Spriedums — doma, kas izteikta ar

stāstījuma teikumu, kurā kaut kas ap-
galvots par objektiem, un kas objek-
tīvi ir vai nu patiesa, vai aplama.
S. piemēri: «Visas planētas riņķo ap
Sauli»; «Ja skaitlis dalās ar 10, tad

tas dalās arī ar 5»; «Ivanovs nokārtos

eksāmenu teicami». Divi pirmie S. ir

patiesi; trešais var būt arī aplams (ja
noskaidrosies, ka Ivanovs nav teicami

nokārtojis eksāmenu), kaut gan cil-

vēks, kas izteicis šo S., varēja domāt,
ka runā patiesību. Hipotēze arī ir S.

un objektīvi ir vai nu patiesa, vai

aplama, kaut gan vēl nav ne pierā-
dīta, ne atspēkota. Turpretim zinātnes

likumi ir S., kuru patiesums pierādīts.
Pie S. nepieskaita domas, kuras nevar

raksturot no patiesuma vai aplamības

viedokļa (jautājumus, pavēles, lūgumus
utt.). S. var iedalīt vienkāršos un sa-

liktos. Par vienkāršiem S. vienā vai

otrā loģiskā sistēmā uzskata tādus S.,
kurus šās sistēmas ietvaros nevar sa-

dalīt citos S. Saliktus S. veido no

vienkāršiem ar dažādu loģisku saišu

palīdzību, piem., ar saikļiem «un»

(Konjunkcija), «vai» (Disjunkclja),
«ja..., tad» (Impllkāclja). Saliktu S.

patiesums vai aplamība ir vienkāršo

S. patiesuma vai aplamības funkcija:
zinot vienkāršo S. nozīmi, var noteikt

salikto S. nozīmi (patiesumu vai ap-
lamību).
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Stankevičs Nikolajs (1813—40) —

kr. domātājs ideālists; pabeidza Mas-

kavas univ. filoloģijas fakultāti (1834)j
nodibināja un vadīja pulciņu, kura

1833—37. g. darbojās Beļinskis un

dažādos laikos Bakuņins, K. Aksakovs

v. c. S. uzmanības centrā bija ētikas

jautājumi kā galvenie sociālo problēmu
risināšanā. S. bija dzimtbūtnieciskās

iekārtas pretinieks, kr. muižniecības

deģenerēšanās un egoisma kritiķis,

aicināja morāli pilnveidoties un no-

darboties ar apgaismību, aicināja cil-

vēkus apvienoties, pamatojoties uz

«mīlestības principu», ko viņš pauda

reliģiskā formā. Lai gan šāda sab-bas

progresa izpratne bija utopiska, S. pro-

pagandai bija pozitīva .nozīme, jo tā

kritizēja Krievijas īstenību un aicināja

kalpot sab-bai. S. filozofiskie uzskati,

par kuriem var spriest galvenokārt
pēc viņa «Sarakstes...» (1857), kā

arī pēc darbiem, kas sakopoti grāmata

«Dzejoļi. Traģēdija. Proza» (1890),

veidojās sākumā viņa kr. skolotāju —

M. Pavlova, N. Nadeždina, Davidova,
M. Pogodina v. c, kā arī «prātnieku»
ietekmē. Vēlāk (no 1834) viņš studēja

Sellinga, Kanta, Hēgeļa darbus, kuros

meklēja atbildes uz jautājumiem, kas

viņu nodarbināja. S. uzskatus raksturo

ideālistiskā dialektika. Pēdējos mūža

gados S. nonāca pie domas, ka filo-

zofiju nepieciešams tuvināt īstenībai,
atzina par pareizām idejas, ko sludi-

nāja jaunhēgelietis Ceškovskis un

Feierbahs, kas jau bija sācis kritizēt

Hēgeļa filozofiju. S. darbību un per-

sonību augstu novērtēja Beļinskis,
Hercens un Dobroļubovs.

Statistiskā un dinamiskā likumsaka-

rība — parādību cēloniskā sakara iz-

pausmes formas. D. 1. ir tāda cēlo-

niskā sakara forma, kad zināms sistē-

mas stāvoklis viennozīmīgi noteic vi-

sus tās turpmākos stāvokļus, un tāpēc,
zinot sākotnējos apstākļus, iespējams
precīzi paredzēt sistēmas tālāko attīs-

tību. D. I. darbojas visās autonomās,

no ārējām iedarbībām maz atkarīgās
sistēmās ar samērā nelielu elementu

skaitu. Ta noteic, piem., planētu kus-

tību raksturu Saules sistēmā. S. 1. ir

tāda cēloniskā sakara forma, kad zi-

nāms sistēmas stāvoklis noteic visus

tās turpmākos stāvokļus nevis vienno-

zīmīgi, bet tikai ar noteiktu varbūtību,
kas ir objektīvs pagātnē radušos pār-
veidošanās tendenču realizēšanās

iespējamības mērs. S. 1. darbojas visās

neautonomās, no ārējiem, pastāvīgi

mainīgiem apstākļiem atkarīgās sistē-

mās ar ļoti daudziem elementiem.

Stingri ņemot, katra likumsakarība ir

statistiska. Tas ir tāpēc, ka matērija
ir neizsmeļama un ikviena sistēma sa-

stāv no neskaitāmiem elementiem. Tur-

klāt katra sistēma ir nenoslēgta un

starp to un apkārtējo vidi pastāv mij-
iedarbība. Tāpēc katra D. 1. ir statis-

tiska ar realizēšanās iespējamību, kas

tuva vienam, jo ārējās iedarbības un

daudzi iekšējie sakari sistēmā būtiski

to neietekmē. S. 1. principiāli nav re-

ducējama uz D. 1. tāpēc, ka 1) matē-

rija ir neizsmeļama un sistēmas ir

nenoslēgtas, 2) daudzām attīstības ten-

dencēm, kas radušās sistēmas pagāju-

šajos stāvokļos, nav iespējams reali-

zēties, 3) attīstības procesā rodas kva-

litatīvi jaunu stāvokļu iespējamības un

tendences. Tāpēc ikviens pietiekami

komplicēts attīstības process ir pa-

kļauts S. 1., turpretim D. 1. tikai ap-

tuveni izteic šā procesa atsevišķos

posmus (Determinisms).
Stihiskums un apzinīgums — vēs-

turiskā materiālisma kategorijas, kas

raksturo attiecību starp objektīvo vēs-

turisko likumsakarību un cilvēku mērķ-

tiecīgo darbību. Stihiskums ir tāda

sab-bas attīstības gaita, kad cilvēki

neapzinās tās ekonomiskos un sociā-

los likumus, kad tie neatrodas cilvēku

kontrolē un bieži vien darbojas ar da-

bas stihiju graujošo spēku, bet cilvēku

apzinīgā darbība nenoved pie izvir-

zīto mērķu realizēšanas un izraisa cil-

vēkiem pilnīgi negaidītus rezultātus.

Apzinīgums vēsturiskajā darbībā no-

zīmē to, ka cilvēki darbojas, balstoties

uz viņu izzinātiem sab-bas attīstības

likumiem, un plānveidīgi virza šo at-

tīstību, lai realizētu savus mērķus. Vi-

sas pirmssociālistiskās sabiedriskās

formācijas attīstījās galvenokārt sti-
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hiski. Kad varu ieguva Komunistiskās

partijas vadītā strādnieku šķira un ra-

žošanas līdzekļu privātīpašumu no-

mainīja ar sabiedrisko, vēsturē sākās

jauns periods — apzinīgas vēsturiskas

jaunrades iperiods. Tomēr cilvēku vēs-

turiskās darbības atšķirība sociālismā

un pirmssociālistiskajās formācijās nav

absolūta. Arī agrāk cilvēki h'elākā vai

mazākā mērā savā darbībā balstījās
uz vēstures objektīvajiem likumiem,

pakāpeniski izzinot vēsturiskās nepie-
ciešamības atsevišķas izpausmes. Tas

sevišķi izpaudās sabiedriskās attīstības

vēsturiskajos lūzuma momentos sa-

karā ar objektīvi briestošiem uzdevu-

miem (piem., buržuāziskajās revolūci-

jās). Strādnieku šķiras kustības un

tās partijas raksturīgā iezīme ir tā,

ka, balstoties uz marksisma atklāta-

jiem vēstures likumiem, šī kustība pa-
redz attīstības galv. virzienu un, sa-

skaņā ar to mērķtiecīgi darbojoties,

panāk savu mērķu īstenošanu. Sociā-

lismā subjektīvā faktora loma pieaug.
Taču arī te vēl paliek stihiskuma ele-

menti tāpēc, ka nav izstrādāti vieni

vai otri sabiedriskās zinātnes jautā-

jumi, nav prasmes pilnīgi izmantot

objektīvos likumus, kā arī tāpēc, ka

sabiedriskā apziņa zināmā mērā atpa-
liek no sabiedriskās esamības. Jautā-

jumam par S. 'U. a. ir ne vien teorē-

tiska, bet arī svarīga praktiski poli-
tiska nozīme masu vadīšanā, ko īsteno

komunistiskā partija. Marksisms-

ļeņinisms cīnās, no vienas puses, pret
oportūnismu un reviztonismu, kas akli

pakļaujas stihiskumam, mazina strād-

nieku šķiras partijas apzinīgās, orga-
nizatoriskās darbības lomu, no otras

puses, — pret voluntārismu un sub-

jektīvismu, kas nerēķinās ar objektī-
vajiem likumiem, ar masu apziņas
līmeni, paļaujoties vienīgi uz volun-
tāru lēmumu un voluntāras rīcības

spēku.
Stils (mākslā) — vēsturiski izvei-

dojies stabils tēlu sistēmas, mākslinie-

ciskā izteiksmīguma līdzekļu un pa-

ņēmienu kopums, ko nosaka idejiski
estētiskā un sabiedriski vēsturiskā sa-

tura vienība. So vienību panāk ar no-

teiktu jaunrades metodi. S. pauž gan
sab-bas dzīves sociāli ekonomiskos

apstākjus, gan arī konkrētās tautas

īpatnības un tradīcijas. Tādi S. ir,

piemēram, arhaiskais, helēniskais, ro-

māņu, gotiskais, renesanses, baroka,

rokoko, ampīra, modernais S. v. c.

Katrs S. vispilnīgāk izpaužas noteik-

tos mākslas veidos. Jauns S., kas iz-

teic sab-bas dzijās pārmaiņas, rodas

tad, kad radusies principiāli jauna ko-

relācija starp māksliniecisko formu un

idejisko saturu. Buržuāziskā formālis-

tiskā estētika vai nu pārāk plaši iz-

prot S., to identificējot ar mākslas

metodi (līdz ar to reālisms tiek redu-

cēts uz vienu no S.), vai arī sašau-

rina to līdz atsevišķa mākslinieka

jaunrades manierei. Nav pareizi arī

apgalvojumi par kaut ikādu «laik-

meta S.», kas neesot atkarīgs ne no

pasaules uzskata, ne no mākslas me-

todes. Katrā laikmetā ir dažādas māk-

slas metodes, bet šo metožu ietvaros

attīstās dažādi S., kas savukārt ap-

vieno māksliniekus ar dažādu daiļ-
rades manieri un rokrakstu. Stilu un

manieru daudzveidība ir sociālistiskā

reālisma raksturīga iezīme.

Stoiķi — pārstāvēja filozofijas mā-

cību, kas izveidojās 4. gs. (p. m. ē.)

beigās uz helēnisma kultūras bāzes

sakarā ar kosmopolītisku un indivi-

duālistisku ideju izplatīšanos un teh-

nikas attīstību uz matemātisko zinā-

šanu pamata. S. skolas galv. pārstāvji
4. un 3. gs. p. m. ē. bija Zenons un

Hrisips. S. savu izstrādāto zinātņu
vietu un 'lomu noteica ar šāda salī-

dzinājuma palīdzību: loģika ir iežogo-

jums, fizika ir auglīgā augsne, ētika —

tās augļi. Filozofijas galv. uzdevums

meklējams ētikā; zināšanas ir tikai

līdzeklis, lai iegūtu gudrību, iemācītos

dzīvot. Dzīvot vajag atbilstoši dabai.

Tāds ir īsta gudrā ideāls. Laime ir

atbrīvošanās no kaislībām, dvēseles

miers, vienaldzība. Dzīvē viss ir lik-

teņa iepriekš noteikts. Kas vēlas, to

liktenis ved sev līdzi; kas pretojas,
to tas velk sev līdzi ar varu. Dabas

izpratnē S. bija materiālisti. Pasaulē

ir tikai dažāda blīvuma ķermeņi. Jā-
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prot atšķirt patieso un patiesību. Pa-

tiešām pastāv tikai ķermeņi. Patiesais

turpretim ir bezķermenisks un nepa-
stāv. Patiesais ir tikai izteikums. Stoi-

cismā materiālisms apvienojas ar no-

mlnālismu. Sajūtu orgāni īstenību uz-

tver kā kaut ko atsevišķu. Zinātne

cenšas izzināt vispārīgo, taču pasaulē
tas kā tāds nepastāv. S. atzina četras

kategorijas: 1) substrātu (esošo);

2) kvalitāti; 3) stāvokli (piem., «at-

rasties»); 4) relatīvo stāvokli («atras-

ties pa labi no kaut kā»). Pretstatā

predikātu loģikai (Aristotelis) S. ra-

dīja izteikumu loģiku kā mācību par

saliktu izteikumu veidošanu no vien-

kāršiem izteikumiem un uz šā pamata

attīstīja secinājuma ipropozicionālo teo-

riju. S. noteica veidus, kādi ir starp

spriedumiem pastāvošajam sakaram,
kuru mūsd. loģikā sauc par konjun-
kciju, disjunkciju un 'materiālo impli-
kāciju. Vēlāko laikmetu ievērojamākie
S.: Hrisipa skolnieki —■ Zenons no

Tarsas un Diogens no Seleikijas;
Boēts no Sidonas (miris 119) un Pa-

netijs no Rodosas (2. gs. p. m. ē.).
M. ē. pirmajos gadsimtos stoieisms

sāka attīstīties Romā, pie tam galve-
nokārt tika izstrādātas stoieisma mā-

cības morālās un reliģiskās idejas; te

jāmin L. Annejs Seneka, Musonijs
Rufs, Epiktēts un ķeizars Marks Aurē-

tijs.
Stoļetovs Aleksandrs (1839—96) —

kr. fiziķis, viens no kr. fizikas un

mūsd. elektrotehnikas pamatlicējiem.
S. aizstāvēja dabas parādību materiā-

listisko iztulkojumu. Viņš bija pirmais
kr. fiziķis, kas uzstājās pret mahisma

filozofiju (raksts «Helmholcs un mūs-

dienu fizika», 1894), raksturojot to kā

dekadentisku, pagrimušu. Savas dar-

bības sākumā S. centās «visas fizikā-

lās parādības reducēt uz mehānikas

pamatprincipiem». Bet dabas zinātņu

jaunāko atklājumu ietekmē viņš pa-
mazām pārvarēja mehānistiskā' mate-

riālisma ierobežotību. Terminu «mehā-

nisks» S. bieži lietoja nozīmē «mate-

riālistisks», «zinātnisks». Zem «mehā-

nicisma» karoga viņš būtībā cīnījās par
materiālismu dabas zinātnēs. S. pa-

saules uzskats veidojās progresīvo
kr. materiālistu ietekmē. S-u viņa
ideju dēj vajāja cara valdība, kas ne-

pieļāva viņa ievēlēšanu par akadē-

miķi.
Struktūra (lat. struetura — uz-

būve) — sistēmas organizācijas uz-

būve un iekšējā forma, šās sistēmas

elementu stabilo kopsakaru vienība.

Atkarībā no pētīšanas mērķiem teori-

jas priekšplānā var izvirzīties viens

vai otrs S. komponents. Kad tiek pē-
tīta sistēmu izomorfisma pakāpe (Izo-
morfisms un homomorfisms), noskaid-

rojas vispirms tāds sistēmu S. kompo-
nents kā vispārīgie funkcionālo attie-

cību likumi, kuru pētīšana ir viens no

galv. kibernētikas uzdevumiem. Ja tiek

pētītas sistēmu uzbūves specifiskās

īpatnības, to īpašību un mijiedarbības

daba, tad priekšplānā izvirzās S. ma-

teriālais saturs, t. 1, sistēmas veido-

jošo elementu kopums to savstarpējā
sakarā. Vienāda materiāla sastāva sis-

tēmām var būt dažāda S. atkarībā no

elementu sakaru rakstura, to izvieto-

juma telpā v. tml., kā tas izpaužas,

piem., izomērajās vielās. S. nav vie-

nāda arī sistēmām ar analogiem iek-

šējo sakaru likumiem, bet dažādu vie-

las sastāvu. Elementu sakars sistēmā

pak]auts daļas un veselā savstarpējās
attiecības dialektikai. Apvienojot ele-

mentus veselā sistēmā, tās īpašības,

izrādās, ir citādas nekā komponentu

īpašību algebriskā summa. Līdz ar to

pašas veselās sistēmas strukturālās at-

tiecības maina sistēmā ietilpstošo ele-

mentu iekšējās īpatnības, elementiem

pakļaujoties vispārīgajam sistēmas pa-

stāvēšanas likumam. Strukturālums ir

visu reāli eksistējošo objektu un sis-

tēmu atribūts. Pasaulē nevar būt ķer-

meņu bez S., kuri nebūtu spējīgi iek-

šēji mainīties un pāriet no viena stā-

vokļa otrā. Katram materiālam objek-
tam_,piemīt neizsmejama iekšējo un

ārējo sakaru daudzveidība, spēja da-

žādi pārveidoties. Zinātniskajā teorijā
pāreja no aprakstīšanas pie izskaidro-

šanas, no parādībām pie būtības sakrīt

ar pētījamo sistēmu un procesu S. izzi-

nāšanu; pēc tam rodas uzdevums iz-
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zināt dziļāku matērijas līmeņu struk-

turālās īpatnības, un šis process nevar

izbeigties sakarā ar matērijas kvanti-

tatīvo un kvalitatīvo bezgalību. Pa-

saulē pastāv bezgala daudz strukturā-

lās organizācijas līmeņu, strukturālo

attiecību tipu kvalitatīvi dažādās sis-

tēmās. Visas dabas zinātnes un sa-

biedriskās zinātnes pētī S. specifiskās

īpatnības un likumus, pēc kuriem mai-

nās sistēma, kas ir attiecīgās zinātnes

priekšmets. Dialektiski materiālistiskā

filozofija pētī visu materiālo sistēmu

pašus vispārīgākos, universālos struk-

turālās organizācijas un attīstības

likumus. Pasaules filozofiskā un dab-

zinātniskā izzināšana lielā mērā sa-

krīt ar reāli pastāvošo sistēmu struk-

turālo īpatnību izzināšanu.

Strukturāli funkcionālā analīze —

sistēmās, pirmām kārtām sociālajās
sistēmās ietilpstošo objektu pētīšanas
metode. Dažādu sab-bas dzīves formu

S. f. a. balstās uz to, ka sociālo sis-

tēmu struktūrās tiek izdalīti to kom-

ponenti un tiek noteikta katra kompo-
nenta loma (funkcija) pret citu kom-

ponentu. S. f. a. mūsd. buržuāziskajā
socioloģijā saistīta ar Parsonsu un

Mertonu, kuru darbos attīstīts agrīnais
funkcionālisms, kas bija izveidojies kā

īpašs metodoloģisks virziens vispārī-
gās antropoloģijas ietvaros (B. Maļi-
novskis, A. Radklifs-Brauns). Analīzes

pamatā Parsonss liek atšķirību starp
strukturālām kategorijām (vērtību sis-

tēma, sociālās normas, kopību tipi un

to dalībnieku loma) un funkcionālām

kategorijām (pašsaglabāšana, integrā-
cija, mērķa sasniegšana un adaptā-
cija). Balstoties uz ideālistisku uz-

skatu par sab-bu, viņš par sociālo at-

tiecību galv. regulētāju atzīst vērtību

un normu sistēmu, kas veic sociālās

struktūras cementēšanas funkciju. Mer-
tons savā S. f. a. interpretācijā atsa-
kās īpaši izcelt strukturālās kategori-
jas, apgalvodams, ka sab-bas funkcio-

nēšanas procesā stingra sakara starp
struktūras elementiem un noteiktām

funkcijām nav. Konstruēdams S. f. a.

aparātu uz tīri funkcionāla pamata,
viņš izšķir funkcijas pēc to labvēlīga-

jām vai nelabvēlīgajām sekām sistē-

mai (funkcija un disfunkcija) un pēc
to acīmredzamības sistēmas dalībnie-

kam (acīmredzamas un apslēptas jeb
latentas funkcijas). Visus funkciju vei-

dus viņš apvieno sociālās parādības
S. f. a. modelī — paradigmā. Sādi

uzskati ir reakcija uz mūsd. amer. so-

cioloģijas empīrismu. No otras puses,

sociālās sistēmas funkcionālais iz-

skaidrojums tiek pretstatīts marksis-

tiskajai zinātnei par sab-bu. So uz-

skatu metafiziskums, antivēsturiskums

un ideālisms ir sekas tam, ka par pa-

matjēdzienu tiek atzīts sociālās sistē-

mas līdzsvars (Parsonss), tiek no-

liegts vēsturiskais process un ignorēti

buržuāziskajai sab-bai piemītošie dzi-

ļie sociālie konflikti. Par atrautību no

sociālās realitātes, abstraktumu, sa-

biedrisko parādību izskaidrošanas spe-

kulatīvo raksturu Parsonsa un Mer-

tona socioloģiskās idejas tiek kritizē-

tas pat pašas buržuāziskās socioloģi-
jas ietvaros. Marksistiskā kritika iet

tālāk un atsedz šo socioloģisko kon-

cepciju gnozeoloģiskās un šķiriskās
saknes. Tai pašā laikā Parsonsa un

Mertona uzskatu kritika nenozīmē, ka

tiek noraidīts S. f. a. analītiskais apa-
rāts kā viens no sistēmās ietilpstošo
objektu (Pētīšanas metodes, kas ob-

jektus analizē kā sistēmas) pētīšanas
līdzekļiem. Analizējot kapitālisma vēs-
turi un struktūru, Markss norādīja, ka

sociāli ekonomiskā veseluma tapšanas
likumi nav tas pats, kas tā funkcionē-

šanas likumi, kaut gan šie likumi

savā starpā ir organiski saistīti. Mar-

ksa «Kapitāls» ir klasisks kapitālistis-
kās ekonomikas un kapitālistiskās
sab-bas kā sarežģītas attīstībā esošas

sistēmas strukturālas un funkcionālas

analīzes paraugs. Galv. strukturālās

kategorijas marksistiskajā socioloģijā
ir sabiedriski ekonomiskās formācijas,
darba dalīšanas, dažādu sab-bas dzī-

ves un sabiedrisko institūtu sfēru v. c.

jēdzieni. S. f. a. ir sevišķi efektīvs

līdzeklis sociālo parādību pētīšanā,

pārejot no problēmu formulējumiem

teorijas ietvaros pie konkrētiem sociā-

liem pētījumiem. Marksistiskajā socio-
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logijā S. f. a. netiek pretstatīta vēs-

turiskajai (ģenētiskajai) «pieejai, bet ir

cieši vienota ar to. Tas arī dod iespēju

aplūkojamos objektus pētīt vispusīgi
un «konkrēti.

Strukturālisms — konkrēti zināt-

niska metodoloģiska orientācija, kas

par zinātniskās pētniecības uzdevumu

izvirza objektu struktūras noskaidro-

šanu. S. radās 20. gs. sākumā vairā-

kās humanitārās disciplīnās (lingvis-
tikā, literatūrzinātnē, psiholoģijā v. c.)
kā reakcija uz seklo pozitīvistiskā
rakstura evolucionismu. S. izmanto

pētniecības strukturālās metodes, kas

izstrādātas matemātikā, fizikā un ci-

tās dabaszinātnēs. S-u raksturo pa-

stiprināta pievēršanās pētījamo ob-

jektu aktuālā stāvokja aprakstam, tiem

iekšēji piemītošo ārpuslaika īpašību
noskaidrošanai, tieksme skaidri no-

šķirt citu no cita pētījamos objektus
un pētniecības līdzekļus un, atbilstoši

tam, atteikšanās no izolētu faktu prio-
ritātes un pētījamās sistēmas faktu

vai elementu savstarpējo attiecību fik-

sācija. Objekta izpētē S. prasa virzī-

šanos no novērojamo faktu primārās

organizācijas pētniecības uzdevuma

ietvaros uz objekta iekšējās struktūras

(tā hierarhijas un katra līmeņa ele-

mentu savstarpējo sakaru) noskaidro-

šanu un aprakstīšanu un tālāk — uz

objekta teorētiskā modēja izveidi, šo

modeli interpretējot uz pētījamā ma-

teriāla bāzes. S. attīstību vairākās zi-

nātnēs ietekmēja semiotika, F. Sosīra

idejas lingvistikā, K. Levī-Strosa ide-

jas etnologijā, D. Vigotska un Plazē

idejas psiholoģijā, kā arī metaloģikas
un metamatemātlkas (Frēge, Hilberts)
radīšana. Attiecībā uz S. par vispā-

rīgu pētīšanas objektu kļuvuši darbī-

bas procesi, kurus pastarpina to da-

lībnieku sazināšanās ar zīmju sistēmu

palīdzību. Šādas sistēmas attiecībā uz

S. ir dabiskā valoda, pirmatnējās so-

ciālās un kultūras struktūras v. tml.

Strukturālo metožu lietošana konkrē-

tās zinātnēs devusi «pozitīvus rezultā-

tus, piem., lingvistikā tā palīdzējusi
atrisināt uzdevumus, kas saistīti ar

bezrakstu valodu aprakstīšanu, nezi-

nāmu rakstu zīmju atšifrēšanu ar va-

lodu sistēmu iekšējās rekonstruēšanas

metodēm utt. S. idejām ir arī no-

teikta metodoloģiska nozīme, apvieno-
jot kultūras parādību pētījumus da-

žādās disciplīnās, tuvinot humanitārās

zinātnes un dabaszinātnēs, kurām

vienlaikus tiek saglabāta to specifika.
Taču strukturālo metožu plašā izpla-
tīšanās dažādās zinātnēs radījusi ne-

pamatotus mēģinājumus padarīt S. par

filozofijas sistēmu un kā tādu to no-

stādīt pretī citām filozofijas sistēmām,
arī marksismam. Sādi mēģinājumi,
kuros ignorētas izziņas robežas, kas

piemīt S., tāpat kā kurai katrai kon-

krētai zinātniskai metodoloģijai, ir ab-

solūti nepamatoti un tiek kritizēti pa-

domju zinātnieku un ārzemju filozofu

marksistu darbos. Struktūras jēdziena
antivēsturiskajai interpretācijai, iekšējo
pretrunu kā objektu struktūru attīstī-

bas un maiņas avota noliegšanai mar-

ksistiskā filozofija izvirza pretī struk-

tūras dialektiskās analīzes metodolo-

ģiskos principus, kuri spilgti izpaudu-
šies Marksa «Kapitālā». Marksa

pieeja kapitālismam kā sistēmai, kam

ir noteikta struktūra, kuras atklāšana

prasa pāreju no aprakstīšanas līmeņa
uz modelēšanas līmeni, skaidri parā-
dījusi, kādā virzienā konkrēto zinātņu
metodoloģiskais aparāts ir pilnveido-

jams.
Strūve Pēteris (1870—1944.) — kr.

buržuāziskais ekonomists un filozofs,

publicists. 19. gs. 90. gados — galv.
«legālā marksisma» pārstāvis («Kri-
tiskas piezīmes jautājumā par Krievi-

jas ekonomisko attīstību», 1894). Vē-

lāk k]uva par buržuāziski liberālās

kustības labējā spārna ideologu, par
vienu no kadetu partijas līderiem

(1905). Pēc Oktobra revolūcijas balt-

emigrants un padomju varas ienaid-

nieks. Kā ekonomists S. bija vulgārās
politiskās ekonomijas piekritējs, no-

liedza darba vērtības teoriju. Filozo-

fijā viņš evolucionēja no pozitīvisma

un neokantlsma līdz reliģiski ideālis-

tiskai metafizikai, pamatodams abso-

lūto ideālo esamību, kura nav izzinā-

ma «pieredzē vai zinātnē» («Par mušu

456 StrūveStrukturalisms



filozofijas attīstības raksturojumu»

krājumā «Ideālisma problēmas», 1902).
No tā izrietēja viņa ideja par vēstu-

riskā procesa iracionālismu. Krājumā
«Vehi» (Vehisms) rakstā «Inteliģence
un revolūcija» S. kritizēja «ateistisko

sociālismu», norobežodamies no kr.

demokrātiskās inteliģences sakarā ar

tās «pretvalstiskumu» (t. i., cīņu ar pat-
valdību) un «bezreliģiozitāti». Ļeņins
raksturoja S. kā kontrrevolucionāru

liberāli, kas «spēlēja marksismu

1894.—1898. g.» (17. sēj., 134. lpp.).
S. uzskati kritizēti Ļeņina darbos, it

īpaši darbā «Narodņicisma ekonomis-

kais saturs un tā kritika Strūves kga
grāmatā». Darbi: «Par dažādiem te-

matiem» (1902), «Patriotica» (1911),
«Saimniecība un cena» (2 d., 1913—

16) v. c.

Subjektīvā metode socioloģijā —

ideālistiska vēstures izzināšanas in-

terpretācija, kuras pamatā ir tēze, ka

vēstures zināšanas determinē pētnieka
morālais ideāls. Sās metodes piekri-

tēji Krievijā bija narodņiki. «Sociolo-

ģija nav zinātne, kas nošķirta no ēti-

kas. Tās galv. patiesības ir personis-
kās morāles patiesības» (P. Lavrovs).
Šajā ziņā vēstures zināšanas ir pret-
statā dabaszinātnēm. Sociologa, vēs-

turnieka uzdevums, pēc S. m. s. pār-
stāvju domām, ir izstrādāt patiesu
morāles ideālu un saskaņā ar to siste-

matizēt faktu materiālu. Šā ideāla

īstenošana cilvēces iepriekšējā dzīvē

ir vienīgais vēstures notikumu grupē-
šanas likums, sabiedriskā progresa
likums. Pamatoti uzsverot nozīmi,
kāda sociāli politiskajai nostājai ir

vēstures pētīšanā, S. m. s. noliedza

objektīvo, gala iznākumā — sociāli

šķirisko pamatu, kas rada dažādus

viedokļus. Sās metodes piekritējiem
jebkurš «morāles ideāls» sabiedriskajā
zinātnē ir vienādi subjektīvs un rela-

tīvs. Morāles ideāla sasniegšanu no-

saka nevis objektīvā nepieciešamība,
bet griba. Tāpēc problēmu par vēstu-
res zināšanu patiesuma kritēriju S.

m. s. izvirzīja un risināja subjektīvi
ideālistiskā garā. Garantiju pret «ne-

objektīviem uzskatiem» Mihailovskis,

piem., saskatīja «zinātnieka godīgu-

mā», «politiskajā tikumībā», morāles

ideāla raksturā. S. m. gnozeoloģiskais
pamats ir vēsturiskā procesa pozitīvis-
tiskais traktējums (Pozitīvisms). S.

m-ei s-ā marksisms pretstata vēstures

zināšanu objektivitātes un partejis-
kuma principus.

Subjektīvais ideālisms — filozofijas
virziens, kura pārstāvji vai nu no-

liedz objektīvās pasaules pastāvēšanu,
vai arī aplūko to kā kaut ko tādu,
ko pilnīgi nosaka subjekta aktivitāte.

Par pasauli, kurā dzīvo un darbojas
subjekts, S. i. uzskata subjekta sa-

jūtu, pārdzīvojumu, rīcības, noskaņu
pasauli. Konsekvents S. i. noved pie
soltpsisma. S. i. klasiskie pārstāvji ir

Bērklijs, Jūms, Fihte. S. i. idejas at-

tīstīja arī Kants. 19.—20. gs. S. i.

bija daudz paveidu. Tās vispirms ir

dažādas pozitīvisma skolas (mahisms,

pragmatisms, operactonāllsms, loģis-
kais empīrisms, lingvistiskā filozofija
v. tml.), «dzīves filozofija» un no tās

izveidojies eksistenciālisms. S. i. mūsd.

piekritējiem (atšķirībā no tā virzienu

lielākās dajas 19. gs. beigu — 20. gs.
sākuma periodā), vispirmām kārtām

dažādu pozitīvisma skolu pārstāvjiem
ir raksturīga tendence novērst pārāk
krasi pausto subjektīvismu, psiholo-
ģismu un relatīvismu, mēģinājumi at-

rast kādus kritērijus «vispārnozīmīgu
patiesību» izdalīšanai. Tādējādi zūd

visai skaidrā agrākā robeža starp
subjektīvo ideālismu un objektīvo
ideālismu. Subjektīvā un objektīvā
ideālisma elementi apvienojas, piem.,
dažādos neoreālisma virzienos. Alūsd.

S. i. jo bieži izmanto «reālisma» ka-

rogu. Taču tajā aizvien vairāk kļūst
manāmas nacionālisma iezīmes (it

īpaši eksistenciālisma filozofijā). S. i.

izziņas teorijas pamats ir subjekta
aktīvās lomas absolutizēšana dažādās

darbības sfērās un pirmām kārtām

izziņas procesa subjektīvo momentu

absolutizēšana. Dialektiskā materiā-

lisma filozofija rāda, ka subjekta ak-

tīvā loma praktiskajā ražošanas, zi-

nātniskās pētniecības un sabiedriski

vēsturiskajā darbībā nav patvaļīga.
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Tā ne vien nerunā pretī tam, ka pa-
stāv objektīva pasaule un tās likumi,
kuri nav atkarīgi no cilvēka apziņas,

bet, otrādi, izvirza to par priekšnotei-
kumu. Subjektīvā izziņas forma neiz-

slēdz tās objektīvo saturu un avotu.

Pat vairāk — pati šī forma atspo-

guļo objektīvās pasaules un cilvēka

prakses pašas vispārīgākās iezīmes.

Tāpēc subjektīvā un objektīvā mo-

menta pretstatīšana iespējama tikai

filozofijas pamatjautājuma ietvaros.

To, ka objektīvā pasaule nav atka-

rīga no mūsu priekšstatiem par to un

ka izzināšana ir objektīva un patiesa,

pierāda prakse.
Subjekts un objekts (lat. subiectum

un obiectum) — filozofijas kategori-
jas. Sākotnēji ar jēdzienu «S.» (piem.,
Aristotelis) apzīmēja zināmu īpašību,

stāvokļu un darbību nesēju, un šajā

ziņā šis jēdziens bija identisks sub-

stances jēdzienam. Kopš 17. gs. jē-
dzienu «S.», tāpat kā ar to sakarā

esošo jēdzienu «O.», sāka lietot vis-

pirms gnozeoloģiskā nozīmē. Ar S.

tagad saprot cilvēku, kurš aktīvi dar-

bojas un izzina un kuram ir apziņa
un griba; ar O. — to, uz ko vērsta

S. izzinošā un cita veida darbība.

Problēmu par S. un o. attiecību, kas

saistīta ar filozofijas pamatjautājumu,
dažādi risināja materiālisms un ideā-

lisms. Materiālisms uzskatīja, ka O.

pastāv neatkarīgi no S., un saprata
to kā objektīvo pasauli, šaurā no-

zīmē
— kā izziņas priekšmetu. To-

mēr materiālisms pirms Marksa neva-

rēja zinātniski atrisināt problēmu, jo
saistīja S. un o. savstarpējās attiecī-

bas tikai ar O. iedarbību uz S. Tur-

klāt S-u aplūkoja kā kaut ko pasīvu,
kas tikai uztver iedarbību no ārienes

un pārstrādā to ar paņēmienu, kas

atvasināts no S. «dabas». Pašu S.

saprata kā izolētu indivīdu, kura

īpatnības nosaka viņa dabiskā izcel-

sme, jo priekšmetiskās darbības — S.

aktivitātes patiesā pamata — likum-

sakarības vēl nebija atklātas. Ideālisti

S. v. o. savstarpējo iedarbību un pašu
O. eksistenci atvasināja no S. dar-

bības, mēģinādami šādā veidā iz-

skaidrot S. aktīvo lomu izziņā. Tur-

klāt subjektīvajam ideālismam rakstu-

rīgs ir uzskats par S. kā indivīda

psihiskās darbības vienību un O. fak-

tiska likvidācija, jo tas tiek saprasts
kā S. stāvokļu kopums. Vērtīgi ir ob-

jektīvā ideālisma, it sevišķi Hēgeļa
minējumi par prakses lomu S. v. o.

attiecībā, par šās attiecības atkarību

no vēstures, no S. sabiedriskās da-

bas. Dialektiskais materiālisms atzīst,
ka O. pastāv neatkarīgi no S., bet

vienlaikus aplūko tos vienībā. O. nav

S. abstrakts pretstats, jo S. aktīvi

pārveido, «cilvēcisko» 0., un to mij-
iedarbības pamats ir cilvēces sabied-

riski vēsturiskā prakse. Tieši šajā
praksē īstenības aspekti un īpatnības
kļūst par praktiskās un teorētiskās

darbības 0., ar kura pārveidošanu ap-
ziņā tiek reproducēts objektīvās reali-

tātes saturs. Atbilstoši tam jāizšķir
objektīvā realitāte, O. un izziņas
priekšmets. No šādām pozīcijām var

saprast arī S. aktivitāti, tam veidojo-
ties un mainoties ārpasaules pārveido-
šanas procesā. Tas nozīmē, ka cilvēks

kļūst par S. (īpaši par tādu, kam pie-
mīt pašapziņa) tikai vēsturē, sab-bā

un tāpēc ir sabiedriska būtne, kurai

visas dotības un spējas izveidojusi
prakse. Tāpēc subjektīvo marksisms

saprot nevis kā S. iekšējo (psihisko)
stāvokli, kas ir pretējs 0., bet gan
kā S. darbības atvasinājumu, subjek-
tam šās darbības formās atveidojot
O. saturu. Būdams aktīvs spēks S.

v. o. savstarpējos sakaros, cilvēks to-

mēr nedarbojas patvaļīgi, jo O. no-

sprauž noteiktas robežas S. darbībai.

Uz šā pamata arī rodas nepiecieša-
mība izzināt O. likumsakarības, lai ar

tām saskaņotu S. darbību, jo S. mērķī
veidojas atbilstoši priekšmetiskās pa-
saules attīstības loģikai, tos objektīvi
nosaka S. vajadzības un ražošanas

attīstības līmenis. Atkarībā no tā, kā

ari no objektīvo likumsakarību izzinā-

šanas līmeņa cilvēks izvirza apzinā-
tus mērķus, kuru sasniegšanas gaitā
pārveidojas kā 0., tā arī pats S.

Substance (lat. substantia — bū-

tība) — matērija visu tās pašattīstī-
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bas formu iekšējās vienības, dabas un

vēstures parādību, ieskaitot cilvēku un

viņa apziņu, daudzveidības aspektā

un tāpēc zinātniskās izziņas, konkrēto

parādību teorētiskās atspoguļošanas
fundamentāla kategorija (Abstraktais
un konkrētais). Filozofijas vēsturē S-i

sākumā saprata kā vielu, no kuras

sastāv visas lietas. Vēlāk, kad tika

meklēts visa esošā pamats. S. sāka

uzskatīt par īpašu dieva apzīmējumu
(Sholastika), kas noved pie dvēseles

un miesas duālisma. Duālisms ir teo-

loģiskās un zinātniskās domāšanas

nesavienojamības savdabīga izpausme.
Jaunajos laikos S. problēmu visasāk

izvirzīja Dekarts. Materiālistiskajā
filozofijā duālismu pārvarēja Spinoza,
kas, atzīdams izplatību un domāšanu

par vienotas materiālas S. atribūtiem,

uzskatīja S. par pašas S. cēloni. Taču

Spinoza nespēja pamatot S. iekšējo
aktivitāti, «pašdarbību». Šo uzdevumu

(kaut arī nekonsekventi) atrisināja
vācu klasiskā filozofija. Jau Kants

saprot S. kā «to konstanto, tikai sais-

tībā ar kuru var noteikt visas pārejo-
šās parādības». Tomēr S. viņš traktē

subjektīvi kā aprioru formu, kas pie-
mīt domāšanai, kura sintezē pieredzes
datus. Hēgelis definē S. kā veselumu,
ko veido nebūtiskās, mainīgās, pār-
ejošās lietu puses. S. tajās «atklājas
kā to absolūts negatīvums, t. i., kā

absolūts spēks un reizē kā jebkura
satura bagātība». Hēgelim S. ir «bū-

tiska pakāpe idejas» (cilvēka izziņas)
«attīstības procesā», «jebkuras turpmā-
kas patiesas attīstības pamats». Vien-

laikus Hēgelis S. saprot arī kā sub-

jektu, t. i., kā aktīvu pašradošu un

pašattīstošos kategoriju. Līdz ar to

viņš aplūko S. ideālistiski, tikai kā

absolūtās idejas attīstības momentu.

Marksisma filozofija šīs idejas kritiski

pārstrādā no materiālisma viedokļa.
Tā S. saprot kā matēriju un vienlai-

kus kā visu tās pārvērtību «subjektu»,
t. i., visu tās formu veidojumu aktīvu

cēloni. Tāpēc S. nav vajadzības pēc
īpaša, no tās atšķirīga «subjekta»
(dieva, gara, idejas, «es», apziņas, ek-

sistences utt.) darbības, kas nāktu no

ārienes. S. jēdzienā matērija atspogu-
ļota nevis pretstatā apziņai, bet gan
kā visu tās kustības formu, visu at-

šķirību un pretstatu (ieskaitot arī

pretstatu starp esamību un apziņu)

iekšējā vienība. Markss «Kapitālā»,

analizējot vērtību, vispirms izvirza

jautājumu par tās S., kura nav atka-

rīga no visām vērtības izpausmes at-

sevišķajām (īpašajām) formām (no

maiņas vērtības un virsvērtības, no

peļņas, rentes v. tml.). Jebkura pro-
dukta preces forma šai sakarā tiek

aplūkota kā «vienkāršs cilvēka darba

sarecējums, kurā nav nekādu atšķi-
rību». Cilvēka darbs rada maiņas vēr-

tības un visu tās attīstīto formu sub-

stanci. Tikai tādēļ arī tika atklāts

virsvērtības un kapitāla noslēpums;

kapitāla veidā vērtība izpaužas kā

substance, kas pati attīstās un pati
kustas, kā subjekts, kas darbojas auto-

mātiski. Šajā izpratnē S. ir materiā-

listiskā monisma galv. kategorija, teo-

rijas patiesas, saturīgas vienības pa-
mats un nosacījums. Tāpēc Ļeņins
rakstīja, ka «jāpadziļina matērijas iz-

zināšana līdz substances izzināšanai

(līdz substances jēdzienam)», uzska-

tot, ka «cēloņa patiesa izzināšana ir

izziņas iedziļināšanās no parādību
ārienes uz substanci» (38. sēj., 141.

lpp.). Antisubstanciālu pozīciju filozo-

fijā aizstāv neopozitīvisms, kas S. pa-
sludina par šķietamu un tāpēc zināt-

nei kaitīgu kategoriju. Atteikšanās no

S. kategorijas, no «substanciāla» vie-

dokļa veicina teorijas sabrukšanu, pa-
dara to par juceklīgu eklektismu, ne-

savienojamu uzskatu un tēžu formālu

apvienošanu un ir, pēc K. Marksa iz-

teiciena, «zinātnes kaps».
Substrāts (lat. substratum — pa-

mats, paklājs) — dažādu priekšmetu

un viena atsevišķa priekšmeta, lietas

dažādu īpašību vienības, viendabīguma
materiālais pamats (sal. Substance).

Sufisms (arābu suf — vilna; su-

fijs — tāds, kas valkā vilnas ap-

metni) — reliģiski mistiska mācība

islamā; radās 8.—9. gs. un izplatījās
Arābu kalifāta zemēs. Agrīno S. rak-

sturo panteisms ar atsevišķiem mate-
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riālistiskiem elementiem. Vēlāk neo-

platonisma, indiešu filozofijas un dažu

kristietības ideju ietekmē centrālo

vietu sufismā ieņēma askētisms un ga-

lējs misticisms. S. piekritēji atzīst, ka

reāli eksistē vienīgi dievs un ka lie-

tas un parādības ir viņa emanācija.
Tāpēc viņi par dzīves augstāko mērķi
pasludina cilvēka dvēseles mistisku

saplūšanu ar dievu un prasa atsacī-

šanos no visām zemes lietām. «Savie-

nošanās ar dievību», pēc S. mācības,
notiek ekstāzē, līdz kurai ticīgajiem
sevi jānoved. levērojami S. pārstāvji
bija Al-Gazali (1059—1111), Suha-

vardi (12. gs.), Vidusāzijas filozofs

Sufi Alajars (mir. 1720) v. c.

Suga un ģints (loģikā) — katego-
rijas, kas izsaka attiecību starp kla-

sēm (arī starp jēdzienu apjomiem).
B klases priekšmeti veido A klases

priekšmetu S-u, ja tiem ir visas īpa-
šības, kas ir kopīgas A priekšmetiem,

un reizē kādas specifiskas īpašības
(kuras tos atšķir no visiem citiem A

priekšmetiem); A priekšmeti tādā ga-

dījumā ir Ģ. attiecībā pret B priekš-
metiem. Jēdzieni, kas vispārina A un

B klases priekšmetus, savstarpējā at-

tieksmē ir atbilstoši ģints un sugas

jēdziens. Tā, piem., dzīvnieki ir orga-
nismu S., organismi — dzīvnieku Ģ.
Ģ. ir kopīgais, kas piemīt klases

priekšmetiem, S. — īpašais (specifis-
kais) šās kopības robežās; pazīmes,
kas raksturo Ģ. un S., ir abstrak-

cijas un pastāv tikai atsevišķos priekš-
metos.

Sun Jat-sens (1866—1925) — ķī-
niešu revolucionārais demokrāts.

leguva medicīnisko izglītību Hon-

kongā. 1894. g. radīja pirmo revolu-

cionāro organizāciju Ķīnā — «Ķīnas
atdzimšanas savienību». 1905.—07. g.

Krievijas revolūcijas ietekmē S. salie-

dēja revolucionāros spēkus, lai gāztu
valdošo dinastiju, kā politisko pro-

grammu izvirzot trīs principus: «nā-

ciju principu» (Ķīnas nacionālo ne-

atkarību), «tautas varas principu»
(republikas nodibināšanu),«tautas lab-

klājības principu» (sociālās nevienlī-

dzības iznīcināšanu). S. revolucionāri

demokrātisko programmu augstu no-

vērtēja Ļeņins, kas tomēr kritizēja S.

utopiskos priekšstatus par kapitālisma
«novēršanas» iespējām Ķīnā. Lielās

Oktobra sociālistiskās revolūcijas uz-

vara ļoti stipri ietekmēja S. Viņš tu-

vinājās Ķīnas Komunistiskajai parti-
jai, reorganizēja gomindānu un atbal-

stīja jaundemokrātiskās revolūcijas
prasības. Jaunajos apstākļos S. trīs

principi tika papildināti ar trim poli-
tiskām orientācijām: savienība ar

PSRS, savienība ar Ķīnas Komunis-
tisko partiju, zemnieku un strādnieku

atbalstīšana. S. ekonomiskajā pro-
grammā ietilpa prasība «ierobežot ka-

pitālu», t. i., nacionalizēt ārvalstu un

vietējo lielkapitālu. S. bija liels PSRS

draugs un augstu vērtēja atbalstu,
kuru Padomju Savienība sniedza re-

volucionārajai kustībai Ķīnā. Viņš

ticēja, ka «pienāks diena, kad Pa-

domju Savienība — labākais draugs
un sabiedrotā — sveiks vareno un

brīvo Ķīnu, kad lielajā cīņā par ap-
spiesto pasaules tautu brīvību abas

valstis roku rokā dosies uz priekšu
un izcīnīs uzvaru». S. filozofiskie uz-

skati bija viņa revolucionārā demokrā-

tisma teorētiskais pamats. Viņš mate-

riālistiski risināja jautājumu par ap-
ziņas attieksmi pret matēriju. Izziņas

procesu S. apskatīja sakarā ar cilvēka

praktisko darbību, bet izziņas rezultā-

tus — idejas un principus — viņš uz-

skatīja par aktīvu spēku, kas palīdz

pārveidot pasauli. Sabiedrisko parā-
dību izskaidrošanā S. visumā palika
ideālists. Galv. S. filozofiskais darbs —

«Sun Vena mācība».

Svēdenborgs Emanuēls (1688—

1772) —
zviedru zinātnieks, dabas

pētnieks, vēlāk mistiķis un teozofs. S.

pazīstams ar saviem darbiem matemā-

tikā, mehānikā, astronomijā, kalnrūp-
niecībā, bija Pēterburgas Zinātņu

akadēmijas goda loceklis. S. filozo-

fiskie darbi sacerēti Leibnica un Volfa

racionālisma garā. Nervu satricinā-

juma un halucināciju rezultātā S.

iegrima mistikā. Pasludinājis sevi par

«garreģi», S. sāka alegoriski komen-

tēt bībeli, ko viņam esot uzdevis pats
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Kristus. S. teozofisko mācību ietek-

mēja gnostiķi un ebreju kabala. S.

mistisko mācību kritizēja Kants darbā

«Garreģa sapņi». Galvenie S. raksti:

«Debesu noslēpumi» (1749—56), «Par

debesīm, elli un garu pasauli» (1758).
S-am bija sekotāji Vācijā, Francijā un

Krievijā.
««Svētā ģimene» jeb «kritiskās kri-

tikas» kritika» (1845) — Marksa un

Engelsa agrīns filozofisks darbs, kas

vērsts pret jaunhēgeliešiem. ««Svētā

ģimene» — tā izsmejot nosaukti filo-

zofi brāļi Baueri un viņu sekotāji. Šie

kungi sludināja kritiku, kas ir aug-
stāka par katru īstenību, augstāka par
partijām un politiku, kas noliedz katru

praktisku darbību un tikai «kritiski»

vēro apkārtējo pasauli un tās notiku-

mus. Baueru kungi augstprātīgi uzlū-

koja proletariātu par nekritisku masu.

Pret šo aplamo un kaitīgo virzienu

noteikti sacēlās Markss un Engelss.»

(Ļeņins, 2. sēj., 9. lpp.) «Svētajā ģi-
menē» dziļi kritizēts Hēgeļa un jaun-
hēgeliešu ideālisms un turpināta dia-

lektiskā un vēsturiskā materiālisma iz-

veidošana. Markss un Engelss nonāk

pie vēstures materiālistiskās izpratnes
svarīgās idejas — pie sabiedrisko ra-

žošanas attiecību idejas. Asi kritizē-

jot jaunhēgeliešu aizstāvēto personī-
bas kultu, viņi parāda, ka vēstures

saturs ir darbaļaužu masu cīņa pret
ekspluatatoriem, formulē domu par

proletariātu kā kapitālisma kapraci. Te

jau ir gandrīz izveidojies Marksa un

Engelsa uzskats par proletariāta re-

volucionāro lomu. «Svētajā ģimenē»
dots dziļš un saturīgs apcerējums par

filozofijas vēsturi, it sevišķi par ma-

teriālisma vēsturi Anglijā un Francijā.
Šis darbs ir svarīgs posms ceļā uz

zinātniskā komunisma izveidošanu,

cīņā pret antiproletārisko, sīkburžuā-

zisko ideoloģiju un ideālismu.
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Š

Šarons Pjērs (1541—1603) — fr.

filozofs. Sākumā bija advokāts, vēlāk

kļuva par garīdznieku. Montēna sko-

lēns un draugs. Pazīstams ar saviem

skeptiskajiem uzskatiem, kas bija tuvi

Montēna mācībai un izklāstīti galve-
nokārt Š. darbā «Par gudrību» (1601).
S. uzskatīja, ka mēs nevaram garan-

tēt kaut kādas reliģijas formas patie-
sumu, jo reliģija nepiemīt cilvēkam no

dzimšanas, bet veidojas audzināšanas

un apkārtējo apstākļu ietekmē. Pri-

māra cilvēkā ir tikai tikumība. Tāpēc
reliģija ir atkarīga no tikumības. Tā-

tad jādzīvo saskaņā ar sākotnējiem
tikumības likumiem un jāturas pie tās

reliģijas, kuru atbalsta valsts vara.

Savas skeptiskās antireliģiskās domas

S. aizsedza ar ortodoksālās reliģijas
formālu atzīšanu. Traktāts «Par gud-
rību» kļuva par iemeslu tam, ka teo-

logi S. apsūdzēja neticībā.

Seftsberijs Antonijs Ešlijs Kūpers
(1671—1713) — angļu filozofs un mo-

rālists. Sarakstījis vairākus darbus

par ētiku, kas sakopoti izdevumā ar

kopēju virsrakstu «Cilvēku, tikumu,
uzskatu, laiku raksturojums» (3. sēj.,
1711). S. pamatideja ir mācība par
morāles patstāvību un tās neatkarību

no sociālajiem apstākļiem. Pēc viņa
ieskata, tikumiskais princips nav sais-

tīts ar reliģiskajām jūtām, piemīt cil-

vēkam no dzimšanas un liek tam iz-

virzīt augstākos morālos mērķus. Ti-

kums ir tas, kas sagādā vislielāko

svētlaimi, saprātīgu baudu. Stimuls,
kas liek cilvēkam tiekties pēc tikuma,
ir «entuziasms», ar kuru tiek sa-

sniegta visādu cilvēkam piemītošu
pretrunu samierināšana. Cilvēka rīcī-

bas tikumiskuma kritērijs meklējams
tas motīvos, nevis rezultātos. Cilvē-

kam, pēc S. ieskata, jācenšas harmo-

niski savienot altruistiskās un egois-
tiskās tieksmes. Tas ir tikumības sa-

sniegšanas galv. nosacījums. Š. tiku-

miskais ideāls ir harmoniski attīstīta

personība. Viss, kas ir tikumisks, reizē

ar to ir arī estētiski skaists, tāpēc ka

skaistums ir harmonijā. Š. morāles

mācībai raksturīgas eidemonisma iezī-

mes un mēģinājumi visas tikumiskās

tieksmes secināt tikai no cilvēka iek-

šējās dabas, un tas liecina par viņa
ētikas ideālistisko raksturu. Kaut gan
S. nav radījis patstāvīgu filozofisku

sistēmu, viņa uzskati stipri ietekmēja
daudzus domātājus — fr. materiālis-

tus, Jūmu, Ķantu, Herderu, Fr. Šilleru.

Šelgunovs Nikolajs (1824—91) —

kr. revolucionārais demokrāts un sa-

biedrisks darbinieks, Hercena, Beļinska
un Černiševska piekritējs. Mācījās
Mežu institūtā, no 1841. g. kalpoja
mežu departamentā Pēterburgā. Pub-

licēja rakstus par vēstures, politikas
un ekonomikas jautājumiem, bija arī

mākslas kritiķis un dabas zinātņu po-

pularizētājs. 1861. g. proklamācijās
«Jaunajai paaudzei» un «Kareivjiem»
asi kritizēja zemnieku reformu, aici-

nādams uz zemnieku revolūciju. S. vei-

cināja marksisma iespiešanos Krievijā.
Rakstā «Strādnieku proletariāts An-

glijā un Francijā» (1861) viņš izklās-

tīja Engelsa grāmatas «Strādnieku

šķiras stāvoklis Anglijā» galv. idejas,
ar simpātijām runāja par tās autoru

kā «par vienu no labākajiem un cēlā-

kajiem vāciešiem», kurš «Eiropas eko-

nomiskajā literatūrā devis labāko

darbu par Anglijas strādnieku ekono-

misko dzīvi». Pats Š. savos uzskatos

par sab-bu nepacēlās līdz materiālis-

mam, lai gan runāja par tautas masu



lomu vēsturē, par ražošanas attīstības

nozīmi sab-bas progresā. Viņš uzska-

tīja, ka Krievijā iespējama pāreja uz

sociālismu ar zemnieku obščinas starp-
niecību. No materiālistiskā sensuā-

lisma pozīcijām S. kritizēja mācību

par iedzimtām idejām. Būdams Cerni-

ševska estētiskās koncepcijas piekri-
tējs, cīnījās pret teoriju «māksla māk-

slai». Filozofijas problēmām veltīti S.

darbi: «Progresa nosacījumi» (1863),
«Zeme un organiskā dzīve» (1863),
«Nezināšanas neienesīgums» (1864),
«Vēstules par audzināšanu» (1873—

74) v. c. Par cīņu pret dzimtbūtnie-

cisko kārtību ne vienu reizi vien ap-
cietināts.

Sellings Fridrihs Vilhelms Jozefs

(1775—1854) —
vācu filozofs, laika

ziņā trešais vācu klasisko ideālistu

plejādē. Prof. Jēnā, Erlangenē un Ber-

līnē; Minhenes Zinātņu akadēmijas lo-

ceklis. 90. gados publicēja virkni

darbu par dabas filozofijas jautāju-
miem. Izmantodams Kanta idejas un

Leibnica mācību par dzīvām monādēm

un mērķtiecīgiem dabas spēkiem, at-

tiecināja attīstības ideju uz dabas iz-

pratni. Savā «Transcendentālā ideā-

lisma sistēmā» (1800) Fihtes subjek-
tīvo ideālismu mēģināja apvienot ar

sava paša sistēmas objektīvo ideā-

lismu. Saskaņā ar S. mācību filozofi-

jai jādod atbilde uz diviem jautāju-
miem: kā neapzināti garīgās dabas

attīstība nonāk pie apziņas rašanās

un kā, otrādi, apziņa, kas pati par
sevi ir tikai subjekts, k|ūst par ob-

jektu. Uz pirmo jautājumu atbild «da-

bas filozofija», uz otro — «transcen-

dentālā ideālisma» mācība. Savas .sis-

tēmas atšķirību no Fihtes subjektīvā
ideālisma Š. saskatīja tajā apstāklī,
ka Fihtes iziešanai no

subjekta viņš dabas filozofijā —

nostādīja pretstatā pētīšanu, kurai pri-
mārs ir objektīvais. Ar subjektīvo S.

te saprot nevis atsevišķas personas
apziņu, bet gan paša priekšmeta tiešu

vērošanu, ko izdara prāts, jeb «inte-

lektuālo intuīciju». Atšķirībā no Fihtes

S. «intelektuālo intuīciju» attiecināja
uz visām pakāpēm apziņas domāšanā

(«refleksijā») par pašas darbību. Iz-

veidodams šo mācību, S. pieslējās ro-

mantiskās skolas reakcionārajam vir-

zienam, kas intuīciju uzskata par pie-

ejamu tikai nedaudziem izredzētajiem.
Izpratusi pati savu spontānumu, ap-
ziņa apjēdz sevi vienlaikus kā pa-
kļautu nepieciešamībai un kā brīvu.

Atsevišķo cilvēku brīvajā rīcībā nepie-
ciešami izpaužas likumsakarīgais pro-
cess, kurā gars un daba, subjekts un

objekts, brīvība un nepieciešamība
kļūst par vienību. Taču šis process,
pēc S. mācības, atklājas nevis izziņai,
bet tikai ticībai, un tiklab vēsturiskā,
kā arī tikumiskā progresa garantija
ir tikai dievs. lecerēta kā nepiecieša-
mības un brīvības dialektika vēstures

sfērā, bet izveidota uz ideālisma un

mistikas pamata, S. mācība patiesībā
nonāca pie fatālisma un pie vēstures

gaitas paredzēšanas pilnīgas noliegša-
nas. No «dabas filozofijas» un «trans-

cendentālā ideālisma» S. pārgāja pie
identitātes filozofijas — jaunas ob-

jektīvā ideālisma formas. Par S. mā-

cības pamatproblēmu kļūst objekta un

subjekta identitātes ideja, par aug-
stāko likumu tiek pasludināta vienīgā
saprāta identitāte ar sevi pašu. Abso-

lūtā notiek identitātes pašizziņas pro-
cess — pāreja no vienīgā pie daudzā.

Savu mācību par brīvību S. izveidoja
tālāk «Filozofiskajos pētījumos par
cilvēka brīvības būtību un ar to sais-

tītajiem priekšmetiem» (1809). Līdz ar

Fihti S. brīvību saprata kā izzinātu

nepieciešamību, brīvības parādībā sa-

skatīja nevis atsevišķas personas va-

roņdarbu, bet gan sab-bas sasnie-

gumu. Taču pretstatā šim uzskatam

brīvības problēma S. mācībā tiek mis-

tificēta: tā tiek saistīta ar pasaulē pa-
stāvošā jaunuma problēmu; par brīvī-

bas pirmavotu tiek pasludināts tīri

personīgs pirmsākums, kas sakņojas
«ar prātu aptveramā» viņpasaule.- Ap
1815. g. S. pārgāja savas attīstības

jaunā — pēdējā fāzē: pie mistiskās

«mitoloģijas un atklāsmes filozofijas».
Sā perioda mācību raksturo S. pasau-

les uzskata mistisko elementu ārkār-

tīga pastiprināšanās. Tagad S. nosoda
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ikkatru filozofiju, kas dibinās uz

prātu. Viņš tai nostāda pretstatā «at-

klāsmes filozofiju», kas patiesību
meklē viņpus prāta robežām — «reli-

ģiskajā pieredzē». S. pasāktā «atklās-

mes filozofijas» publiskā propaganda
beidzās ar neveiksmi. Lieliskos pam-

fletos jaunais Engelss saviem laika-

biedriem izskaidroja S. «mitoloģijas
un atklāsmes filozofijas» reakcionāro

saturu.

Ševčenko Tarass (1814—61) — uk-

raiņu dzejnieks, mākslinieks, domātājs,
cīnītājs pret carismu un dzimtbūšanu,

pamatlicējs revolucionāri demokrātiska-

jam virzienam Ukrainas sabiedriskās

domas vēsturē. Dzimis dzimtcilvēku

ģimenē. 1838. g. viņu no muižnieka

izpirka. Pabeidza Mākslas akadē-

miju (1845), kur mācījās pie X- Bril-

lova. 1846. g. Kijevā iestājās slepe-

najā politiskajā organizācijā «Kirila

un Metodija biedrība» un vadīja tajā
revolucionāro spārnu. Viņam bija sa-

kari arī ar petraševskiešu grupu.

1847. g. Š. apcietināja, nodeva zaldā-

tos un izsūtīja uz Kazahijas stepēm.
Pēc trimdas izbeigšanās (1857) Š. tu-

vinājās ar Černiševski, Dobroļubovu

v. c. žurnāla «Sovremeņņik» līdzstrād-

niekiem, kuri viņu labvēlīgi ietekmēja.
Š. dzejas («Sapnis», «Kaukāzs», «No-

vēlējums» v. c.) un darbības mērķis
bija cīņa pret «savtīgo muižnieku

bandu» un «kronēto bendi» — caru,

pret dzimtbūšanas režīma apoloģē-
tiem. Atmaskodams kr. muižnieku un

cara jūgu, Š. cīnījās arī pret ukraiņu
buržuāziskajiem nacionālistiem, par

kr. un ukraiņu tautu draudzību, par

ukraiņu kultūras un valodas attīstību.

Pēc sava pasaules uzskata S. bija
materiālists, viņš apgalvoja, ka gara

spēks nav domājams bez matērijas.

Viņš nesauca sevi par materiālistu, jo

nepareizi identificēja materiālismu ar

tā vulgāro formu. Uzsvērdams dzimt-

būšanas nenovēršamo bojā eju, viņš
uzskatīja tautas masas par izšķirošo
sab-bas attīstības spēku. Š. asi kriti-

zēja reliģiju un baznīcu. Estētikā S.

stāvēja reālisma pozīcijās, par skaistā

avotu uzskatīja dabu. Viņš cīnījās par

mākslas patiesīgumu, tautiskumu un

idejiskumu. Šie Š. uzskati spilgti at-

spoguļoti viņa «Dienasgrāmatā». š.

stipri ietekmēja revolucionārās sabied-

riskās domas attīstību Ukrainā un uk-

raiņu kultūru (I. Franko, M. Kocju-
binski, Ļesju Ukrainku v. c).

Šillers Ferdinands Kanings Skots

(1864—1937) — angļu pragmatists,
prof. Oksfordā un Losandželosā. Savu

pragmatisma variantu Š. nosauca par
«humānismu». Uzlūkodams patiesību
kā cilvēka radītu, viņš visu cilvēka

izziņu pasludināja par subjektīvu. Pa-

tiesības izpratnē sekodams Džeimsam,

Š. tomēr uzskatīja, ka tikai labvēlī-

gas sekas var būt patiesības kritērijs,
«īstenību» S. saprata kā «pieredzi»,
plastisku, neizveidotu masu, kas pa-

kļaujas cilvēka gribas iedarbībai: «pa-
saule ir tas, par ko mēs to padarām».
Tādējādi Š. nonāk pie solipsisma, pa-
sludinādams to par teorētiski iespē-

jamu, kaut gan praktiskajā dzīvē ne-

ērtu. Viņa «metafizikā» subjektīvais
ideālisms apvienojas ar evolūcijas teo-

riju, pie tam evolūcija tiek uzskatīta

par dievišķīga spēka vadītu mērķtiecīgu
procesu. Š. pragmatiski interpretēja
formālo loģiku, tās vietā liekot «lie-

tošanai parocīgu loģiku». Loģikas liku-

mus un formas viņš saprata kā postu-
lātus, ērtas fikcijas. No nīčismam

radniecīga viedokļa Š. apsveica fa-

šismu kā ceļu uz «pārcilvēka» izvei-

došanu. Galv. darbs — «Humānisms»

(1903).
Šillers Johans Fridrihs (1759—

1805) —
vācu dzejnieks un estētiķis.

Š. uzskati veidojās Ruso, Lcsinga un

«Vētras un dziņu» kustības ietekmē.

1781. g. viņš publicēja drāmu «Laupī-
tāji», kas pauž protestu pret despo-
tismu un sociālo netaisnību, drīz pēc
tam — drāmu «Mīla un viltus», kura

bija «pirmā politiski tendenciozā vācu

drāma» (Engelss). Š. apsveica---fr.
revolūciju, bet vēlāk vīlās tajā. Š. dra-

maturģija un filozofiskā lirika caur-

austa ar humānismu, naidu pret pat-

vaļu un izceļas ar dziļu jūtu un rak-

sturu tēlojumu. Tomēr vairākos dar-

bos Š. aiziet no īstenības abstrakta
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estētiskā ideāla meklējumos. 90. gados
Š. kļuva par Kanta filozofijas un es-

tētikas piekritēju, bet viņam nesekoja
viscaur (piem., kritizēja Kanta katego-
riskā imperatīva formālismu). Uzska-

tīdams, ka māksla ir līdzeklis tādas

harmoniskas personības veidošanai,
kura brīvi tiecas darīt labu, Š. domāja,
ka tikai māksla palīdz cilvēkam iegūt
īstu brīvību. Lai gan Š. brīvības cen-

tieniem bija tīri garīgs raksturs, tas

bija protests pret feodālo iekārtu. Š.

galv. filozofiskie darbi: «Filozofijas
vēstules» (1786), «Par grāciju un

cieņu» (1793), «Vēstules par estētisko

audzināšanu» (1795).

Šķietamība — ārēja, sajūtās tieši

dota lietu būtības, precīzāk, kaut kā-

das tās puses izpausme. Š-ā ietverts

subjektīvs moments, lieta liekas citāda

(ūdenī daļēji iegremdētu priekšmetu
šķietamais lūzums, Saules šķietamā
kustība ap Zemi v. c). Taču š. ir

saistīta ar objektīvo būtību, ir tās iz-

pausme. Pašu šo momentu, kas rada

nepareizu priekšstatu par parādības
būtību, nosaka objektīvi faktori. Izzi-

ņas uzdevums ir reducēt š. uz būtību

un izskaidrot, kā būtība izpaužas ārē-

jās formās, parādībās (Būtība un pa-
rādība).

Šķiras (sabiedrībā). «Par šķirām
sauc lielas ļaužu grupas, kas atšķiras
pēc to vietas vēsturiski noteiktā sa-

biedriskās ražošanas sistēmā, pēc to

attiecībām (kas lielāko tiesu nostip-
rinātas un noformētas likumos) pret
ražošanas līdzekļiem, pēc to lomas

darba sabiedriskajā organizācijā un

tātad pēc to rīcībā esošās sabiedris-

kās bagātības daļas iegūšanas veida

un apmēriem. Šķiras ir tādas ļaužu

grupas, no kurām viena var piesavi-
nāties otras darbu, tāpēc ka to vietas

noteiktā sabiedriskās saimniecības

formā ir dažādas.» (Ļeņins, 29. sēj.,
376. lpp.) Š. pastāvēšana saistīta tikai

ar vēsturiski noteiktiem ražošanas

veidiem. Š. rašanos nosaka sabiedris-
kās darba dalīšanas attīstība un ra-

žošanas līdzekļu privātīpašuma raša-

nās. Katrā šķiru sab-bā līdzās galv.

š. (vergturi un vergi verdzības sab-bā,
muižnieki un dzimtcilvēki feodālismā,

kapitālisti un proletārieši buržuāzis-

kajā sab-bā) pastāv arī Š., kas nav

galvenās; šīs pēdējās saistītas vai nu

ar vecā ražošanas veida palieku sa-

glabāšanos (buržuāziskajā sab-bā —

zemniecība), vai arī ar jauna rašanos

(topošā buržuāzijas Š. feodālisma

apstākļos). Likvidēt ekspluatatoru šķi-

ras un pārvarēt šķiru antagonismus

kļūst iespējams tikai, kad sociālistis-

kās revolūcijas rezultātā tiek likvidēts

ražošanas līdzekļu privātīpašums, no-

mainot to ar sabiedrisko īpašumu. So-

ciālisma uzvara radikāli maina strā-

dājošās Š., tuvina strādniekus un

zemniekus. Strādnieku Š. sociālisma

apstākļos vairs nevar saukt par pro-

letariātu: tā ir brīva no ekspluatācijas,
kopā ar visu tautu tai pieder ražoša-

nas līdzekļi, tāpēc tās darbaspēks nav

prece. Zemniecība sociālisma apstāk-
ļos uz visiem laikiem izbeiguši saim-

niekošanu uz privātīpašuma pamatiem,
tā likvidējusi no kapitālisma mantoto

sadrumstalotību, primitīvo un atpali-
kušo tehniku. Zemnieku saimniecības

pamatā ir kolektīvais sociālistiskais

īpašums. Radikāli mainījusies arī inte-

liģence. Sociālismam pāraugot komu-

nismā, zūd robežas starp strādnie-

kiem, zemniekiem un inteliģenci. Sā

procesa pamatā ir tas, ka pakāpeniski
tiek likvidētas būtiskās atšķirības

starp pilsētu un laukiem, starp garīgo
un fizisko darbu. Sociālistiskā sab-bā

sasniegtā tautas sociāli politiskā un

idejiskā vienība kļūst arvien stiprāka,
un nostiprinās sab-bas sociālā vienvei-

dība. Strādnieku š. un kolhozu zem-

niecības savienības tālākai nostiprinā-
šanai strādnieku š. vadībā ir izšķi-

roša politiski un sociāli ekonomiska

nozīme komunisma celtniecībā. Sab-

bas iedalījums š. un sociālos slāņos

galīgi izzudīs līdz ar komunisma uz-

varu.

Šķiru cīņa — cīņa starp šķīrām,
kuru intereses nav savienojamas vai

ir pretrunīgas. Sākot ar verdzību, visu

sab-bu vēsture ir bijusi šķiru cīņas
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vēsture. Marksisms-ļeņinisms S. c. zi-

nātniski izskaidro kā antagonistiskās
šķirās iedalītas sab-bas attīstības vir-

zītājspēku un rāda, ka strādnieku šķi-
ras S. c. nepieciešami noved pie
sociālistiskās revolūcijas un pie prole-
tariāta diktatūras, kuras mērķis ir

iznīcināt visas šķiras un radīt komu-

nistisku bezšķiru sab-bu. Proletariāta

S. c. galv. formas ir ekonomiskā, po-
litiskā un ideoloģiskā cīņa. Politiskā

cīņa ir proletariāta S. c. augstākā

forma, izšķirošais nosacījums, lai

strādnieku šķira un visa sab-ba varētu

atbrīvoties no ekspluatācijas. Mūsd.

kapitālistiskās sab-bas apstākļos pro-
letariāta S. c. smaile ir vērsta pret
monopolu visvarenību. Cīņā pret kapi-
tālistiskajiem monopoliem ap proleta-
riātu apvienojas visi nācijas pamat-

slāņi, kas ieinteresēti miera saglabā-
šanā un plašu demokrātisku prasību
īstenošanā. Zinātniski tehniskā re-

volūcija nebūt neizraisa S. c. izbeig-

šanos kapitālistiskajā sab-bā, kā to

apgalvo reformisti un revizionisti.

Gluži otrādi, tā vēl vairāk saasina

visas vecās un rada jaunas antagonis-
tiskas pretrunas kapitālisma sistēmā.

Ar to ir saistīts, piem., proletariāta
streiku kustības pieaugums. Līdz ar

proletariāta diktatūras nodibināšanos

S. c. turpinās jaunās formās. Pamato-

joties uz jaunās Padomju republikas

pieredzi, Ļeņins atzīmēja 5 tādas for-

mas (uzdevumus): 1) ekspluatatoru
pretošanās apspiešana, 2) pilsoņu karš

kā visasākā forma šķiru cīņā starp

proletariātu un buržuāziju, 3) cīņa par
zemniecības v. c. neproletārisko darba-

ļaužu masu vadīšanu, 4) cīņa par bur-

žuāzisko speciālistu izmantošanu un

5) cīņa par jaunas, sociālistiskas

darba disciplīnas ieaudzināšanu (Rak-

sti, 30. sēj., 76.-78. lpp.). Atkarībā

no konkrētiem vēsturiskiem apstākļiem
Š. c. var būt vairāk vai mazāk asa.

«Sakarā ar vienām vai otrām iekšējās

un ārējās situācijas pārmaiņām šķiru

cīņa atsevišķos laika posmos var sa-

asināties» (PSKP Programma). Līdz

ar sociālisma pilnīgu un galīgu uz-

varu zūd pamats šķiru sadursmēm

iekšzemē, nodibinās sab-bas sociāli

politiska un idejiska vienība. Sociā-

lisma pāraugšana komunismā notiek

apstākjos, kad visas sociālās grupas —

strādnieki, zemnieki, inteliģence — ir

ieinteresētas komunisma uzvarā un ap-

zināti cīnās par to. Tomēr paliek ne-

pieciešamība cīnīties pret kapitālisma
paliekām, un šai cīņai joprojām ir

zināms šķirisks saturs, tāpēc ka tā ir

cīņa pret vecās pasaules idejisko pre-
tošanos. S. c. paliek attiecībās ar ka-

pitālistisko pasauli. Nostiprinot sociā-

lismu, aizstāvot mieru, atbalstot pa-
saules atbrīvošanās kustību, pa-

domju tauta strādnieku šķiras vadībā

piedalās S. c. pret imperiālisma spē-
kiem.

Šleiermahers Fridrihs Ernsts Dā-

niels (1768—1834) — protestantu teo-

logs un filozofs Vācijā, daudzus ga-

dus nodarbojās ar sprediķošanu, bija
Berlīnes univ. profesors. Š. uzskati

apvienoja Spinozas, Kanta, Fihtes,

Sellinga, Jakobi v. c. idejas. Viņa filo-

zofijā dominēja romantiskas, pret ap-

gaismību vērstas tendences (Roman-
tiskā skola). Reliģiju un tikumību viņš
iedomājās izrietam no subjekta iekšējā
noskaņojuma. Bezgalīgās esamības pa-
matus, pēc S. uzskata, veido pasaules
vienība jeb dievs, kurā samierinās vi-

sas pretrunas un kurš var atklāties

tiešai izziņai. S. turpināja Spinozas
sākto Vecās derības kritiku un attie-

cināja to arī uz Jauno derību. Viņa

idejas stimulēja visu kristietības avotu

tālāko kritiku (Jaunhēgelieši). Taču

visa šī kritika palika reliģiska pasau-

les uzskata ietvaros. S. reliģiski filo-

zofiskie uzskati ievērojamā mērā

ietekmēja protestantisma ideoloģiju
19. gs. Vienlaikus viņa reliģijas trak-

tējumu kritizēja mūsd. protestantisma
pārstāvji (Dialektiskā teoloģija). Galv.

darbi: «Runas par reliģiju» (1799),

«Monologi» (1810).

Šliks Morics (1882—1936) — austr.

filozofs un fiziķis, viens no loģiskā
pozitīvisma līderiem, Vīnes pulciņa no-

dibinātājs. Kā fiziķis nodarbojās ar

teorētiskās optikas jautājumiem, viens
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no pirmajiem interpretēja relativitātes

teoriju (1917). Grāmatā «Vispārīgā iz-

ziņas teorija» (1918) formulēja idejas,
kuras vēlāk loģiskie pozitīvisti lika

pamatā savai doktrīnai, starp citu,
mācību par loģikas un matemātikas

analītisko dabu un verificējamibas
principu. S. aizstāvēja vispārīgo lo-

ģiskā pozitīvisma koncepciju («Pozitī-
visms un reālisms», 1932) un no neo-

pozitīvisma viedokļa mēģināja analizēt

speciālas problēmas filozofijā (telpa

un laiks, cēlonība, varbūtība) un ētikā

(morālu spriedumu nozīme, gribas brī-

vība). Š. izvirzīja teoriju par «satura

neizsakāmību», saskaņā ar kuru «tiešo

pieredzi», kas ir mūsu zināšanu sa-

turs, nav iespējams darīt zināmu ci-

tai personai. Pēc Š. uzskata, tikai

«pieredzes struktūras attiecības»

iespējams izteikt ar valodas palīdzību
un darīt zināmas citiem. Viņš kriti-

zēja Karnapa un Neirāta konvencionā-

■lismu.

Sopenhauers Arturs (1788—1860) —

vācu filozofs ideālists. Lasīja lekcijas
Berlīnes univ. (1820—32). S. galv.
darbs «Pasaule kā griba un priekš-
stats» iznāca 1819. g., taču pazīstams
viņš kļuva pēc 1848. g. revolūcijas,
kad revolucionārās tautas sabiedētā
buržuāzija nostājās uz reakcijas ceļa.
Jo sevišķi S. ietekme pastiprinājās im-

periālisma laikmetā. S. ir materiālisma
un dialektikas ienaidnieks. Zinātnis-

kajam pasaules uzskatam viņš no-

stāda pretstatā metafizisko ideālismu.

Aizguvis no Kanta ideju par parādī-
bām kā apziņas nosacītiem priekšsta-
tiem, S. atmet «lietas par sevi» neiz-
zināmību, apgalvodams, ka pasaules
būtība ir akla, nesaprātīga griba. Viņa
voluntāristiskais ideālisms (Voluntā-

risms) ir iracionālisma paveids. Pa-

saulē valdošā griba izslēdz likumsa-

karību dabā un sab-bā un tādējādi zi-

nātnisku izziņu padara neiespējamu.
S. voluntārisma cita īpatnība ir pro-

gresa noliegšana vēsturē. S. pasaules
uzskats, no kura dveš naids pret re-

volūciju un tautu, ir dziļi pesimistisks.
Liela ietekme bija S. estētiskajiem uz-

skatiem. Cīnīdamies pret progresīvo,
reālistisko mākslu, Š. propagandē es-

tētismu, kas nicina īstenību un ir

svešs cilvēku vitālajām interesēm.

Mākslinieciskās intuīcijas bezmērķī-

gumu un pasīvu vērošanu viņš no-

stāda pretstatā idejiskai daiļradei.

Š. filozofija noslēdzas ar budismā aiz-

gūtu mistisku «nirvānas» ideālu, tiek-

šanos pēc absolūta dvēseles miera, kas

nonāvē «gribu dzīvot».

Špenglers Osvalds (1880—1936) —

vācu filozofs ideālists, prūšu junkuru
ideologs, viens no vācu fašisma teo-

rētiskajiem priekštečiem. Bija ģimnā-
zijas skolotājs. Š. galv. darbs, kurā

izklāstīta viņa vēstures filozofija, —

«Eiropas noriets» (1918—22, 2 sēj.)
iznāca drīz pēc Vācijas sakāves 1. pa-
saules karā, un tam bija lieli panā-
kumi imperiālisma ideologu vidū. S.

slavina «veco prūšu garu», monarhiju,
muižnieku kārtu un militārismu. Karš
S-am ir «augstākās cilvēka esamības

mūžīga forma». Materiālistiskai vēs-

tures izpratnei S. izvirza pretī fa-
tālismu, noraidot vēstures progresa
jēdzienu. S. ir vēstures relatīvisma pie-
kritējs. Viņš neatzīst pasaules vēstu-

riskās attīstības likumsakarīgo vienību.

Vēsture, pēc S., sadalās vairākās neat-

karīgās, neatkārtojamās noslēgtās cik-

liskās «kultūrās», īpašos pārorganis-
mos, kam ir individuāls liktenis un

kas pārdzīvo rašanās, uzplaukuma un

miršanas posmus. «Vēstures filozofi-

jas» uzdevumu S. reducē līdz katras

«kultūras» «morfoloģiskas struktūras»

izzināšanai. «Kultūras» pamatā ir

«kultūras dvēsele». Pēc š. uzska-

tiem, Rietumu kultūrā ar 19. gs.,
t. i., ar kapitālisma uzvaru, sāku-

sies pagrimuma stadija; tās uzplau-
kuma laiks bijis feodālisms. S-am

teorētiski tuvu «vēstures filozofiju»
tagad propagandē angļu vēsturnieks

Toinbijs.

Srēdingers Ervīns (1887—1961) —

austr. fiziķis, Dublinas univ. prof. (no
1940. g.),'PSRS ZA ārzemju loceklis

(no 1934. g.). Attīstot dc Broila ide-

jas, radīja viļņu jeb kvantu mehāniku.
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1926. g. atklāja kvantu mehānikas pa-

matvienādojumu (t. s. viļņu vienādo-

jumu). Š. vadošā fizikālā ideja bija

ideja par matērijas viļņiem. Vienotajā
lauka teorijā un vispārinātajā gravi-

tācijas teorijā viņš centās pierādīt, ka

matērijas korpuskulārā uzbūve, tās

pārtrauktība ir atvasināta no tās viļ-
ņējādās struktūras, no nepārtrauktī-
bas. S. interesējās arī par statistisko

fiziku, biofiziku, zinātnes vēsturi un

filozofiju. Tomēr viņa filozofiskie uz-

skati ir pretrunīgi. Būdams stihisks

materiālists dabas zinātnēs, S. kriti-

zēja pozitīvistiskos uzskatus par cēlo-

nību un objektīvo realitāti, par izzi-

ņas jautājumiem. Vienlaikus šo un

dažu citu jautājumu izpratnē viņš pats
bieži vien ieslīdēja pozitīvisma pozī-
cijās.

Stirners Maksis (1806—56), Kaspara
Smita pseidonīms, — vācu filozofs

ideālists, anarhistiskā individuālisma

nodibinātājs, pieslējās jaunhēgeliešiem.
1845. g. izdeva grāmatu «Vienīgais un

tā īpašums», kurā attīstīja anarhisma

sistēmu. Vienīgā realitāte, pēc S., ir

«Es», egoists, bet visa pasaule — tā

īpašums. Morāles, tiesību, likuma,
sab-bas v. tml. jēdzienus 5. atmet un

pasludina par «rēgiem». S. domāja, ka

tādējādi viņš atbrīvo individuālo ap-
ziņu no «traucējošām sēnalām». Katrs

pats ir morāles un tiesību avots. Par

indivīda vadītāju jākļūst principam
«nav nekā augstāka par mani». Pri-

vātīpašums, pēc S. ieskata, ir jāsa-
glabā, tāpēc ka tajā izpaužas «Es»

savdabīgums. S. sabiedriskais ideāls

ir «egoistu savienība», kurā visi cits

citu uzskata tikai par līdzekli savu

mērķu sasniegšanai. Uzskatot vēsturi

par ideju produktu, Š. domāja, ka,

pārvarot valdošos jēdzienus, var mai-

nīt sabiedriskās attiecības. S. krasi uz-

stājās pret komunismu un proletariāta
revolucionāro cīņu. Aiz S. ārēji «dum-

pīgajiem» lozungiem slēpjas sīkbur-

žuja intereses, cenšanās paglābt savu

saimniecību no izputēšanas. K. Markss

un F. Engelss «Vācu ideoloģijā» vis-

pusīgi kritizēja S. spekulatīvo ideā-

lismu, parādot viņa atrautību no Vā-

cijas reālajām sabiedriskajām attiecī-

bām 19. gs. vidū.

Šuļatikovisms — sinonīms mar-

ksisma rupjai vienkāršošanai un vul-

garizēšanai, kas sarežģīto procesu,
kāda ir filozofijas, mākslas, literatū-

ras un dabas zinātņu attīstība šķiru
sab-bā, reducē uz «šķiru interešu»

vienkāršu izpausmi. Termins «S.» cē-

lies no kr. sociāldemokrāta, literatūras

kritiķa V. Suļatikova (1872—1912) uz-

vārda, kura grāmata «Kapitālisma at-

taisnošana Rietumeiropas filozofijā»
(1908) var noderēt par šādas vulgari-
zācijas piemēru. Šajā grāmatā autors,

pamatojoties uz Bogdanova filozofiju,
mēģināja pierādīt, ka visas filozofis-

kās sistēmas esot tikai buržuāzijas in-

terešu teorētiska attaisnošana, tāpēc
tās proletariātam esot svešas un mar-

ksisms ar tām nekādi neesot saistīts.
Dekarta, Spinozas, fr. materiālistu,
Hēgeļa v. c. pirmsmarksisma filozofu

idejās Suļatikovs noliedza jebkādus
objektīvas patiesības elementus, jo ta-

jās esot sniegta «sabiedrības šķiriskās
uzbūves aina». S-am raksturīgs ap-
galvojums, ka ideoloģiskās parādības
tieši izriet no ražošanas organizācijas
formām, zinātnes, literatūras un filo-

zofijas relatīvās patstāvības nolieg-
šana, cenšanās katrai filozofijas kate-

gorijai vai mākslas tēlam atrast vul-

gāri izprastu «šķirisku ekvivalentu».

S. atrodams arī mūsd. dogmatisma
koncepcijās. Ļeņins asi kritizēja S.

(38. sēj., 454.-468. lpp.).

Šveicers Albērs (1875—1965) —

franču filozofs humānists, ārsts un

teologs, progresīvs sabiedrisks darbi-

nieks. Ilgus gadus bija ārsts Ekvato-

riālajā Āfrikā (Lambarenes ciemā),
veltīja savu darbību cīņai par humā-

nistiskiem ideāliem. Savu filozofisko

uzskatu (kurus viņš nosauca par

«jauno racionālismu») pamatā viņš
lika nevis zināšanas par pasauli, bet

pašu dzīvības faktu, uzskatīdams, ka

«dzīvības pielūgšanai» jākļūst par vi-
sas filozofijas principu. S. uzlūkoja šo

principu par savdabīgu «filtru» pret
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civilizācijas negatīvajām sekām, sa-

skatīja tajā cilvēces morālas pilnvei-
došanās perspektīvu. Tomēr par hu-

mānistisko ideālu īstenošanas reālo

līdzekli S. uzskatīja nevis sociālus

pārveidojumus, bet gan atsevišķu cil-

vēku centienus un pasākumus «cilvēka

dabas» uzlabošanai. Š. optimistiska-

jam uzskatam par cilvēces nākotni

bija reliģiska nokrāsa, tas bija savie-

nots ar Kristus tēla ētisku izpratni.
Visumā S. pasaules uzskats nebija
konsekvents, tas apvienoja sevī dažā-

das filozofiskas koncepcijas. S. bija
kara pretinieks, vairākkārt izteicās par
kodolieroču aizliegšanu. Nobeļa miera

prēmijas laureāts. Galv. darbs — «Ci-

vilizācijas filozofija» (2 sēj., 1923).
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Taiczi jeb «lielais ierobežojums» —

viens no ontoloģisko un natūrfilozo-

fisko shēmu pamatjēdzieniem ķīn. filo-

zofijā. Pirmo reizi sastopams «Pār-

maiņu grāmatā», kur šis jēdziens
apzīmē visu parādību un lietu rašanās

un attīstības sākuma posmu, cēloni.

Terminam «T.» ir dominējoša loma

neokonfuciānisma skolas konstrukcijās.
Tā, piem., Cžou Duņ-i (1017—73) savā

darbā «Lielā ierobežojuma plāna iz-

skaidrošana» parāda pasaules attīstī-

bas procesu. Sākotnēji daba atra-

dusies haosa jeb «neierobežota lielā

ierobežojuma» stāvoklī. «Lielā ierobe-

žojuma» paškustēšanās, saistoties spē-
kiem iņ un jan un pieciem pirm-
elementiem jeb «stihijām», noved pie
visas daudzveidīgās īstenības raša-

nās un attīstības. Ideālistisks T.

traktējums atrodams Cžu Si mā-

cībā. Viņš T. identificēja ar absolūto

likumu
— li.

Taisnīgums un netaisnīgums — nor-

matīvi morāles jēdzieni, kam ir liela

loma masu sociāli politiskajā apziņā.
T. un n. jēdzienos pastāvošā (vai ne-

pastāvošā) kārtība tiek raksturota kā

tāda, kādai tai jābūt, kā atbilstoša

cilvēka būtībai un viņa tiesībām vai

arī, otrādi, kā tāda, kas ir pretrunā
ar visu to un tāpēc likvidējama. At-

šķirībā no abstraktākajiem labā un

{aunā jēdzieniem priekšstati par T. un

n. vērtē nevis vienkārši kādu atsevišķu

parādību kopumā, bet vairāku parā-
dību attiecības no tā viedokļa, kā la-

bums un ļaunums sadalīts starp cil-

vēkiem, it īpaši, kā atsevišķu cilvēku

(šķiru) loma sab-bas dzīvē saskan ar

viņu sociālo stāvokli, kāda ir atbil-

stība starp darbu un atalgojumu, starp

to, ko kāds padarījis, un to, kas tam

par to tiek, starp noziegumu un sodu,

starp cilvēku krietnajām īpašībām un

to sabiedrisko atzīšanu, starp tiesībām

un pienākumiem v. tml. Marksisms

konstatējis, ka T. un n. jēdzienu sa-

turs ir vēsturiski nosacīts, kaut gan
zināmos apstākjos tas neatbilst pastā-

vošajai iekārtai, nosoda to un prasa

nodibināt jaunu sabiedrisku iekārtu.

Markss un Engelss parādījuši, ka T.

un n. jēdzieni, kurus atzīst darbaļaužu

masas, vēl nav apzināta objektīvo vēs-

tures likumu izprašana. Tāpēc sab-bas

vēstures zinātniskā teorija nevar sa-

vos secinājumos balstīties uz priekš-
statiem par T. un n. Un tomēr šādi

priekšstati pauž vēstures likumu iedar-

bību stihiski instinktīvā veidā, un tā-

pēc, piem., tas apstāklis, ka darba-

ļaužu masas kapitālistisko sab-bu at-

zīst par netaisnu, zinātnei norāda uz

to, ka šī iekārta vēsturiski ir savu

laiku pārdzīvojusi.

Taless no Milētas (Mazāzijā) (ap
624—547 p. m. ē.) — pirmais sengr.

filozofijas pārstāvis, par kuru ir dro-

šas vēsturiskas ziņas. Antīkajā tradī-

cijā viņu uzskata par vienu no «sep-
tiņiem gudrajiem». T. esot apguvis

Ēģiptē un Babilonā uzkrātās zināša-

nas matemātikas un astronomijas no-

vadā. Par viņu stāsta, ka viņš esot

iepriekš noteicis saules aptumsumu
585.—584. g. p. m. ē. T. nodibināja Mi-

lētas skolu, kas darbojās stihiskā ma-

teriālisma garā. Lietu daudzveidībā

viņš meklēja kādu vienīgu pirmsā-
kumu, aplūkodams to kā ķerme-
nisku, jutekliski uztveramu vielu. Pēc

viņa mācības, visa esošā pamats ir

ūdens.



Tantrisms — reliģiski filozofiska

mācība senajā Indijā, sākotnēji sais-

tīta ar dieviešu kultu un maģiskiem
rituāliem, kuru uzdevums bija nodro-

šināt auglīgumu. Vēstures gaitā vēlāk

radušos reliģiju ietekmē T. pieņēma
dažādus veidus: radās ar Būdas, Si-

vas, Sakjamuni un Višnu kultu sais-

tīts T. Viduslaiku T. bija vērsts pret
vedantas mācību par maija advaita,

atzina pasaules realitāti un tās evolū-

ciju no garīga pirmsākuma. Mikro-

kosma uzbūvi uzskatīdami par iden-

tisku ar makrokosma uzbūvi, tantristi

cilvēka izzināšanā mēģināja atrast

ceļu uz dabas izzināšanu. Viņu mā-

cība par cilvēka ķermeni (deha vada)
satur daudz ziņu, kas Jauj spriest par

ķīmijas un medicīnas attīstību senajā

un viduslaiku Indijā. Raksturīgi, ka

tantristu psihofiziskie vingrinājumi
(sadhana) nav saistīti ar askētisku

atteikšanos no pasaules. Vēl vairāk:

tradicionālais reliģiskais mērķis
«mukti» (garīga atbrīvošanās) tajos
apvienojas ar «bhukti» (baudu). Sva-

rīga T. īpašība ir vēršanās pie visiem

indiešiem neatkarīgi no kastas, dzi-

muma un vecuma. Tas izskaidrojams

ar to, ka T-ā bija saglabājušās vai-

rākas būtiskas pirmatnējās kopienas

ideoloģijas pazīmes. T. stipri ietekmēja
md. filozofijas attīstību. Starp citu,

liekas, tā ietekmē veidojās agrīnās
sankhjas idejas. Jaunajos laikos T.

ietekmēja Ramakrlšnu, Vivekanandu,

Tagori, Ghošu v. c.

Taņ Si-tuns (1865—98) — ķīn. filo-

zofs, 19. gs. beigu buržuāziski refor-

matoriskās kustības ideologs. Savus

filozofiskos uzskatus izklāstīja grā-
matā «2eņ-sjue» («Mācība par cilvē-

cību»), kurai bija svarīga nozīme bur-

žuāziski revolucionārās kustības attīs-

tībā Ķīnā. T. tiecās teorētiski pamatot
reformatoru kustības prasības. Viņa
mācībā apvienotas tradicionālās ķīn.
filozofijas idejas ar dažiem Rietum-

eiropas dabaszinātniskiem priekšsta-
tiem. Viņa mācības galv. jēdziens
«žeņ» apzīmē ne tikai ētisku normu,

bet arī metafizisku principu. «2eņ» ir

faktors, kas apvieno visu parādību un

lietu mijiedarbību «ēterā». T. runāja
par ētikas un morāles atkarību no sa-

biedrības institūtiem. Savos uzskatos

viņš nebija konsekvents. Viņa mācībā

zinātniskie priekšstati savijās ar reli-

ģiju, materiālisms ar ideālismu, dia-

lektika ar metafiziku.

Tapšana — filozofijas kategorija,
kas izsaka lietu un parādību substan-

ciālo mainīgumu — to nepārtraukto

pāreju citās. T. koncepcijas klasiskais

pārstāvis bija Hēraklits, kas savu īs-

tenības izpratni izteica formulā «viss

plūst». T. kategorija organiski saistīta
ar dialektisko uzskatu par pasauli: tās

pamatā ir atzinums, ka jebkura lieta

un parādība ir pretstatu — esamības

un neesamības vienība, tā nav savie-

nojama ar metafizisko priekšstatu par
rašanos un attīstību kā par vienkāršu

kvantitatīvu palielināšanos un sama-

zināšanos. T. kategorijas dialektisko

saturu sīki attīstīja Hēgelis; viņa filo-

zofijā T. kategorija izpaužas kā

«pirmā patiesība», no kuras sastāv

idejas loģisko definējumu (kategoriju)
visas turpmākās attīstības «stihija».
T. kā esamības un nekā vienība iz-

saka jebkuru lietu un parādību raša-

nās, izcelšanās un pastāvēšanas vis-

pārējo abstrakto formu: nepastāv ne-

kas tāds, «kas nebūtu vidējais stā-

voklis starp esamību un neko» (Hē-
gelis). Ļeņins «Filozofijas burtnīcās»

uzsvēra šās Hēgeļa tēzes svarīgo no-

zīmi.

Tarskis Alfrēds (dz. 1902) — loģi-
ķis un matemātiķis, viens no ievēro-

jamākajiem Ļvovas-Varšavas skolas

pārstāvjiem.
Tauta — parastā nozīmē

— kādas

valsts vai zemes iedzīvotāji; stingri
zinātniskā nozīmē tā ir vēsturiski mai-

nīga cilvēku kopība, kurā ietilpst tā

iedzīvotāju daļa, tie slāņi, tās šķiras,
kas pēc sava objektīvā stāvokļa spēj
kopīgi piedalīties attiecīgās zemes at-

tiecīgā laikposma progresīvās revolu-

cionārās attīstības uzdevumu veikšanā.

«Lietojot vārdu: «tauta»,» norāda

Ļeņins, «Markss ar šo vārdu neaizse-
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dza šķiru atšķirības, bet apvienoja zi-

nāmus elementus, kas spējīgi novest

revolūciju līdz galam.» (9. sēj.,
103. lpp.) T. kā socioloģiskas katego-

rijas jēdziena saturs atspoguļo sab-bas

sociālās struktūras maiņu: pirmatnējās
kopienas iekārtā terminu «iedzīvotāji»
un «T.» atšķirībai nebija būtiskas no-

zīmes, turpretim antagonistiskās for-

mācijās šī atšķirība ļoti svarīga, jo
notiek arvien dziļāka šķelšanās starp

iedzīvotāju valdošajām ekspluatatoris-
kajām grupām un starp plašām tautas

masām. Vienīgi sociālistiskajā sab-bā

jēdziens «T.» atkal ietver sevī visus

iedzīvotājus, visas to sociālās grupas.

Svarīgākais kritērijs, lai zināmas

iedzīvotāju grupas varētu atzīt par T.

daļu, ir viņu objektīvi nosacītā ieinte-

resētība un spēja piedalīties progresa
uzdevumu veikšanā. Sab-bas attīstības

gaitā līdz ar zināmu revolucionāru

pārveidojumu realizēšanu mainās paši
objektīvie uzdevumi, mainās pats re-

volūcijas saturs un tāpēc nenovēršami

mainās arī to slāņu sociālais sastāvs,
kuri attiecīgā posmā veido T. Tā,

piem., kad 20. gs. sākumā Krievijai
bija uzdevums gāzt patvaldību, Ļeņins

rakstīja: «Cik necik apzinīgs strād-

nieks ļoti labi zina, ka tauta, kas cī-

nās pret patvaldību, sastāv no buržuā-

zijas un proletariāta.» (8. sēj., 459.—

460. lpp.) Vēlāk, kad Krievijai jau bija
veicami sociālistiski uzdevumi, Ļeņins
uzsvēra, ka visas tautas cīņā par so-

ciālismu, pret buržuāziju piedalās T.,
kas šai posmā sastāv tikai no strād-

niekiem un trūcīgajiem zemniekiem.

Tātad par T., kas kā savu galveno sa-

turu ietver sevī tiešos ražotājus —

darbaļaudis, iedzīvotāju neekspluata-
toriskās grupas, — tomēr nevar vien-

mēr uzlūkot tikai šīs šķiras un slāņus.
Tas it sevišķi jāievēro mūsd. apstāk-

ļos, kad norisinās plaša tautas kus-

tība pret imperiālismu, par mieru, de-

mokrātiju un sociālismu. Marksisms

pirmais konstatēja, ka T., tautas ma-

sas, ir izšķirošais spēks vēsturē: tās

ir viņas, kas rada visus materiālos la-

bumus un lielu daļu garīgo bagātību,
tā radot izšķirošos sab-bas eksistences

nosacījumus; tās attīsta ražošanu, kas

rada pārmaiņas un tālāku attīstību

visā sociālajā dzīvē; tās izdara revo-

lūcijas, un šo revolūciju rezultātā no-

risinās sab-bas progress. Tādējādi
tieši T. ir īstā vēstures darinātāja.

Tautas demokrātija — viena no pro-
letariāta diktatūras formām, kas at-

spoguļo «...sociālistiskās revolūcijas
attīstības savdabīgumu apstākļos, kad

imperiālisms kļūst arvien vājāks un

spēku samērs mainās par labu sociā-

lismam. Tajā atspoguļojas arī atse-

višķo zemju vēsturiskās un nacionālās

īpatnības» (PSKP Programma). T. d.

radās vairākās A.-Eiropas un Āzijas
zemēs tautas demokrātisko revolūciju
rezultātā. Sīs revolūcijas atrisināja

pretrunas starp ārvalstu imperiālis-

tiem, iekšzemes lielburžuāziju un muiž-

niekiem, no vienas puses, un plašu

pārējo šķiru koalīciju, no otras puses;
tās norisinājās proletariāta un tā

avangarda — komunistiskās partijas
vadībā. Sekmīgas tautas demokrātisko

revolūciju attīstības rezultātā izveido-

jās T. d. A.-Eiropas zemēs un dažās

Āzijas zemēs. Revolūcijai padziļinoties,
arvien lielākā mērā notika ielaušanās

kapitālistiskajā ekonomikā (nacionali-

zācija), līdz ar to ierobežojot buržuā-

zijas politisko ietekmi. Liela nozīme

tautas demokrātisko revolūciju attīs-

tībā bija agrārajām reformām, kas lik-

vidēja feodālisma paliekas un nostip-

rināja proletariāta savienību ar darba

zemniecību. Dziļu demokrātisku pār-

veidojumu realizēšana deva .šīm revo-

lūcijām iespēju pāraugt sociālistiskās.

Atbilstoši tam T. d., kas sakumā bija
demokrātiska tautas diktatūra, sāka

izpildīt proletariāta diktatūras funkci-

jas. Atsevišķās zemēs šai revolūcijas

vispārējai norisei bija savas konkrē-

tas īpatnības. T. d. formas nosacījums

ir tautas demokrātiskās revolūcijas

plašā šķiriskā bāze (ne vien proleta-

riāts un zemniecība, bet ari zināmi

buržuāzijas slāņi), tautas demokrātis-

kās revolūcijas mierīga pāraugšana
sociālistiskā un sakara ar to iespēja
izmantot dažas vecās pārstāvniecības
formas (parlamentu). T. d. raksturi-
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gas iezīmes ir daudzpartiju sistēmas

pastāvēšana (izņemot dažas zemes

Eiropā); līdztekus komunistiskajām ir

arī citas demokrātiskās partijas, kas

stāv sociālisma pozīcijās un atzīst

strādnieku šķiras vadošo lomu; pastāv
specifiska organizācijas forma — zi-

nāma tipa tautas fronte, kurā apvieno-
tas politiskas partijas un masu orga-

nizācijas. Citas T. d. veidošanās pe-

rioda īpatnības: nav politisko tiesību

ierobežojumu, ir ilgāks vecā valsts

aparāta salaušanas posms v. tml. Vēs-

tures pieredze rāda, ka T. d. ir varens

sociālisma celtniecības ierocis. Mūsd.

«tautas demokrātijas zemēs valda so-

ciālistiskās ražošanas attiecības, te

likvidētas sociāli ekonomiskās iespējas
restaurēt kapitālismu» (PSKP Pro-

gramma).
Tautība — viena no cilvēku kopības

formām, kas vēsturiski seko ģintij un

ciltij un veidojas tādējādi, ka, pirmat-
nējās kopienas iekārtas vietā stājoties
privātīpašnieciskām attiecībām, rodo-

ties un attīstoties šķirām, saplūst kopā
un konsolidējas dažādas ciltis. Agrā-
kos uz asinsradniecību dibinātos sa-

karus nomaina teritoriāla kopība, cilšu

valodas — viena kopēja valoda, kaut

gan pastāv vairāki dialekti. Katrai T.

ir savs kopējs nosaukums, tajā rodas

kopējas kultūras elementi. T. ir tipiska
tiklab verdzības iekārtai (seno ēģip-
tiešu, sengr. v. c. T.), kā arī feodālis-

mam (senkr., fr. v. c. T.). Kapitālis-
tiskajām attiecībām attīstoties, rodas

jauna vēsturiska cilvēku kopības
forma — nācija. Taču, tā kā kapitā-
lisma apstākļos līdzās buržuāziskām

attiecībām saglabājas arī pirmskapitā-
listiskas attiecības, ne visas T. kļūst

par nācijām. Metropoļu monopolistiskā

kapitāla apspiestajās kolonijās un at-

karīgajās zemēs T. konsolidēšanās par

nācijām parasti tiek aizkavēta. Pastā-

vot sociālismam, kad visas tautas var

brīvi un vispusīgi attīstīties sociāli un

politiski un izkopt savu kultūru, T.

pārveidojas par sociālistiskām nāci-

jām. Tomēr T. kā etnisks veidojums

saglabājas. Dažas sociālistiskas T. ne-

kļūst par nācijām galvenokārt tāpēc,

ka tas ir ļoti nelielas. Sociālistiskās
nācijas un T. savas sociālās dabas

ziņā kardināli atšķiras no analoģis-
kiem etniskiem veidojumiem kapitā-
lisma apstākļos.

Tautoloģija (gr. tauto— tas pats) —

1. Matemātiskajā loģikā — tas pats,
kas identiski patiesi izteikumi. 2. Tra-

dicionālajā loģikā — definīcija, kurā

definētājs jēdziens citiem vārdiem at-

kārto definējamo jēdzienu.
Tehnokrātija (gr. technē — amats,

meistarība, kratos — vara, kun-

dzība) — mūsd. socioloģijas virziens,
kas radās ASV uz buržuāziskā ekono-

mista T. Veblena ideju pamata un

plaši izplatījās 30. gados (G. Skots,
G. Lebs v. c). ASV un vairākās Eiro-

pas zemēs nodibināja tehnokrātu bied-

rības. T. piekritēji apgalvo, ka anar-

hija un mūsd. kapitālisma nestabilitāte

radusies tādēļ, ka valsti vada «poli-
tiķi». Viņi izvirza ideju par kapitā-
lisma izārstēšanu, nododot visas eko-

nomiskās dzīves vadību un valsts pār-
valdīšanu «tehniķu» un biznesmeņu ro-

kās. Aiz kapitālistiskās ekonomikas un

politikas demagoģiskās kritikas slēpjas
centieni attaisnot tiešu valsts aparāta

pakļaušanu rūpniecības monopoliem.
Tuvs T., bet vēl reakcionārāks ir me-

nedžerisms — mācība par pārvaldnieku
(menedžeru) vadošo lomu. Menedže-

risms tagad diezgan plaši izplatījies
ASV. Skaidri antikomunistisku un mi-

litāru raksturu šī mācība guvusi Bern-

hema darbos, viņa «menedžerālā revo-

lūcija» («pārvaldnieku revolūcija») ir

atklātas amer. monopolistu diktatūras

apoloģija.
Teijārs dc Šardēns Pjērs (1881 —

1955) — fr. zinātnieks paleontologs,
filozofs un teologs, viens no sinan-

tropa pirmatklājējiem. T. filozofiska

koncepcija — «kristīgais evolucio-

nisms» —
ir ideālistiskā panteisma

paveids. Dievs — «evolūcijas Kris-
tus»

— esot pārstāvēts katrā «uni-

versa pirmpamata» daļiņā kā īpaša
garīga enerģija, kura ir evolūcijas vir-

zītājs un vadītājs spēks. Visuma at-

tīstību («kosmoģenēze» — «kristaģe-

nēze») T. parāda kā vairākus posmus
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gara evolūcijā, kura noris, matērijai

aizvien vairāk sarežģījoties. Viņa at-

tīstības koncepcijā ietverti nozīmīgi
dialektikas elementi (lēcienveidīgums,
pretrunīgums v. tml.). Svarīga vieta

pasaules pilnveidošanā, kura līdz ar

cilvēka rašanos tiek realizēta, pēc T.

domām, ar pašu cilvēku apziņas un

darbības palīdzību, pieder zinātnei.

Nepamatoti traktējot zinātni kā pa-
veidu reliģiskai attieksmei pret īste-

nību, T. cer novērst pretstatu starp
ticību un zinātni. levērojamu vietu T.

darbos ieņem kristietības modernizā-

cijas jautājumi. Rietumos T. idejas
plaši izplatījušās (t. s. «teijardisms»).
Sakarā ar pašas T. koncepcijas pret-

runīgumu viņa idejas izmanto dažādu

sabiedrisko grupu pārstāvji, kuri daž-

kārt atrodas pretējās politiskās pozī-
cijās. Reliģiski ideālistiskās atziņas T.

koncepcijā sagroza reālo īstenības at-

tīstības ainu, taču tajā ir optimisma

un humānisma elementi. Ar to teijar-
disms atšķiras no vairākām citām

mūsd. buržuāziskās filozofijas strā-

vām. Galv. darbi: «Dievišķā vide»

(1927), «Cilvēka fenomens» (pēcnāves

publicējums, 1955).
Teisms (gr. theos — dievs) — reli-

ģiski filozofiska mācība. T. atzīst, ka

eksistē personisks dievs kā pārdabiska,

ar saprātu un gribu apveltīta būtne,
kas noslēpumainā veidā iedarbojas uz

visiem materiālajiem un garīgajiem

procesiem. Visu, kas pasaulē notiek,
T. uzlūko par dieva gribas piepildīša-

nos. Likumsakarību dabā T. uzskata

par atkarīgu no dievišķās providences.
Atšķirībā no deisma T. apgalvo, ka

dievs tieši piedalās visos pasaules no-

tikumos, bet atšķirībā no panteisma
aizstāv dieva esamību ārpus pasaules
un pāri tai. T. ir klerikālisma, teolo-

ģijas un fideisma ideoloģiskais pa-

mats. T. naidīgs zinātnei un zinātnis-

kajam pasaules uzskatam.

Teleoloģija (gr. teleos — mērķis) —

filozofijas mācība par visu dabas pa-
rādību mērktieclgumu, lietderīgumu.
No T. viedokja ne tikai cilvēkam, bet

arī visām dabas parādībām ir mērķtie-
cīgi pirmsākumi, īpaša veida dvēseles.

Cilvēks mērķi sev nosprauž apzināti,
bet dabā mērķis realizējas neapzināti.
T. ir cieši saistīta ar hilozoismu, pan-

psthlsmu, panteismu v. tml. Saskaņā
ar T. dzīvības un domāšanas princips
ir matērijas dziļākais pamats. Matē-

rija sastāv nevis no nedzīviem ato-

miem, bet gan no «dzīvām» monādēm,
kas apveltītas ar neskaidrām priekš-
statīšanas spējām. Pirmo konsekvento

T. sistēmu izstrādāja Aristotelis, kas

uzskatīja, ka katrai lietai ir savs uz-

devums, ka katrā lietā ir aktīvs mērķ-

tiecīgs pirmsākums, dvēsele, entelehija
un tai pašā laikā visi dabas mērķi ir

pakļauti vienam augstākajam mērķim,
iesaistīti visas pasaules harmonijā. Sī

Aristoteļa T. pamatideja ir saglabāta
Akvīnas Toma, Leibnica, Hēgeļa, Hei-

degera v. c. mācībās. Uz priekšstatu,
ka dabas mērķtiecīguma princips at-

rodas ārpus pasaules un ir pasaules

procesa augstākais pamats un gala-
mērķis, dibinājās dieva esamības fizi-

kāli teleoloģiskais pierādījums. Ka šis

priekšstats, kas mācībā par iepriekš
noteikto harmoniju bija novests līdz

galējībai, ir loģiski pilnīgi nepama-

tots, to parādīja Kants. Teleoloģiskais
uzskats par dzīvo dabu bija plaši iz-

platīts 17.—19. gs. bioloģijas teorijās.
Darvina evolūcijas teorija racionāli iz-

skaidroja dzīvo organismu relatīvo

mērķtiecību un tādējādi iedragāja T.

kundzību bioloģijā. Pēc Darvina te-

leoloģiskas koncepcijas bioloģijā slu-

dināja neovitālisms, neolamarkisms

v. tml. Kibernētika rāda, ka mērķtiecī-

gums ir process, kurā priekšmets op-
timāli pielāgojas savai apkārtnei.

Telezio Bernardīno (1508—88) —

renesanses laikmeta itāliešu dabas filo-

zofs, materiālists. Galv. darbs — «Par

lietu dabu saskaņā ar viņu pašu prin-
cipiem» (1565). T. aicināja eksperi-
mentāli pētīt dabu, uzsvēra nozīmi,
kāda ir sajūtu orgāniem kā cilvēka

zināšanu galvenajam avotam, un no-

stājās pret sholastikai raksturīgo spe-
kulatīvi siloģistisko metodi. T. ir viens

no F. Bēkona priekštečiem un stipri
ietekmēja Džordāno Bruno un Kampa-
nellu. Dabas izskaidrošanā T. balsti-
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jās uz pārliecību, ka matērija, kas pie-

pilda visu telpu (tātad tukšuma nav),
ir tikpat mūžīgs elements kā dievs.

Tāpat kā citi tā laika dabas filozofi,

T. atzina hilozoisma idejas. T. kosmo-

loģisko uzskatu attīstītā sistēma redu-

cējās uz ideju, ka siltums un auk-

stums kā pretēji un apdvēse]oti pirm-

sākumi, tiekdamies saglabāties, cīnās

par matēriju. Siltums koncentrējies uz

Saules, aukstums — uz Zemes.

Telpa — sk. Laiks un telpa.

Temperaments (lat. temperamen-
tum — pareizs daļu samērs) — per-
sonības individuālo īpatnību kopums,
kas raksturo viņas psihiskās darbības

dinamiku. T. izpaužas jūtu stiprumā,
to dzijumā vai seklumā, pārdzīvojumu
norises ātrumā, jūtu noturīgumā vai

ātrā maiņā. Līdzīgā kārtā T. izpaužas
arī indivīda kustību īpatnībās. T. pa-
matā ir augstākās nervu darbības tipi.

Stiprais, līdzsvarotais, kustīgais tips
atbilst sangviniskam T., ko raksturo

ātri rodošies pārdzīvojumi, kuri viegli
nomaina cits citu, kustību dzīvums.

Stiprais, līdzsvarotais, mazkustīgais

tips atbilst flegmātiskam T., kam pie-
mīt noskaņu noturība un kustību mie-

rīgums. Stiprais, nelīdzsvarotais tips
atbilst holeriskam T., kas izpaužas

krasā noskaņu maiņā, emocionālā uz-

budināmībā un kustību straujumā. Vā-

jais tips atbilst melanholiskam T. —

ar lēni izraisāmām, bet dziļām un no-

turīgām jūtām, kas ārēji ir maz iz-

teiktas. Jāatzīmē, ka T-u nosaka ne

tikai iedzimtās nervu sistēmas īpašī-

bas, bet arī dzīves un darbības ap-

stākli. T. indivīda dzīves laika nepa-
liek nemainīgs. Ikviena T. ietvaros var

izkopt personības visas sabiedriski ne-

pieciešamās īpašības, tomēr katrs T.

prasa īpašus to veidošanas paņēmie-

nus. T. ir viens no cilvēka rakstura

savdabības priekšnoteikumiem.
Teodiceja (gr. theos — dievs, dikē —

tiesības, taisnība) — «dieva attaisno-

šana»; tā parasti nosauc reliģiski filo-

zofiskus traktātus, kuru nolūks ir

attaisnot acīm redzamo un nesamieri-

nāmo pretrunu starp ticību visvarena-

jam, gudrajam un labajam dievam un

to, ka pasaulē pastāv Jaunums un ne-

taisnība. 17.—18. gs. dažādas «T.»

k]uva par veselu filozofiskās literatū-

ras nozari. Visievērojamākā kļuva
Leibnica «T.» (1710), kuras idejas asi

izzoboja Voltērs satīriskajā filozofis-

kajā romānā «Kandids» (1759). Pēc

savas sociālās būtības T. no reliģiski
filozofiskā viedokļa attaisno ļaunumu

un netaisnību, kas valda ekspluatato-
riskā šķiru sab-bā. Tam vēl mūsdie-

nās tiek veltīti daudzi teoloģiski sa-

cerējumi, piem., katoļu darbi, kuros

ļaunums sofistiski tiek izskaidrots ne-

vis kā realitāte, bet gan kā «atņem-
šana» («privatio»), «trūkums».

Teogonija (gr. theos — dievs, go-
neia — dzimšana) — 1. Reliģisku
mītu sistēma par dievu izcelšanos;
dievu ciltsgrāmata. Eiropas literatūrā

pirmais pazīstamais seno grieķu mito-

loģijas apkopojums dzejā ir Hēsioda

«Teogonija» (8. gs. p. m. ē.). 2. 1857. g.
izdotās L. Feierbaha grāmatas nosau-

kums; tajā F. kritiski aplūko dieva

priekšstatu evolūciju antīkajā mitolo-

ģijā, jūdu un kristietības teoloģijā.
Teoloģija (gr. theos — dievs, lo-

gos — vārds, mācība) — kādas reliģi-

jas mācības sistematizācija. Kristietī-
bas T., kuras pamatā ir bībele, pirmo
vispasaules koncilu lēmumi un «baz-

nīcas tēvu» runas, «svētie raksti» un

«svētās tradīcijas», iedalās galv. T.

(fundamentālajā T., apoloģētikā), dog-
matiskajā T., ētiskajā T., mācībā par
baznīcu utt. T. ir ārkārtīgi dogma-
tiska, autoritāra un sholastiska. Teo-

loģijai pieslejas reliģijas filozofija, kas

mūsdienās mēģina pierādīt, ka T. ir

savienojama ar zinātni. Visos laikos

progresīvie domātāji daudzkārt kriti-

zējuši T. Teoloģijas kritika ir neatņe-

mama zinātniskā ateisma daļa.

Teoloģiskā ētika — ētika, kas bal-

stās uz kādu teoloģisku sistēmu. Vis-

ietekmīgākie T. ē. virzieni ir bijuši un

ir trīs galv. reliģiju — kristietības,

islama un budisma ētikas mācības.

T. ē. morāles avots ir dievs. Dievs ir

morāli labā un tikumiskā iemiesojums,
bet sab-bas ļaunums un amoralitāte

izskaidrojami ar cilvēka «krišanu
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grēkā». Dievs ir arī vienīgais morālā

kritērijs. Viena vai otra rīcība ir laba

vai ļauna tāpēc, ka tā atbilst dieva

«būtībai» vai gribai vai ir ar to pret-
runā. Un, beidzot, dievs ir ari morālā

sankcija, t. i., vienīgā autoritāte, vēr-

tējot rīcību no morāles viedokļa. T. ē.

pēc savas ievirzes ir antisociāla, jo
noliedz sab-bas tiesības izdarīt morā-

lus vērtējumus. Lielu vietu tajā ieņem
mācība par taisno cilvēku atalgošanu

un grēcinieku sodīšanu, ko teologi
saista ar šās pasaules bojā eju (Esha-
toloģija). Labā un taisnīgā pilnīgs
triumfs saistīts vai nu ar aizkāpa
dzīvi, vai ar «debesu valstības» iestā-

šanos. Tādēļ arī par tikumiem tiek

uzskatīta padevība, paklausība, nepre-
tošanās ļaunumam un visa piedošana.
T. ē. ir ekspluatatoru sab-bas morāla

apoloģija.
Teorēma — mūsd. formālajā loģikā

un matemātikā jebkurš kādas stingri
konstruētas deduktīvas (piem., aksio-

mātiskas) teorijas apgalvojums, kas

pierādīts (izvests), attiecinot uz šās

teorijas sākotnējiem atzinumiem (ak-
siomām) un (vai) jau pierādītajiem
apgalvojumiem šai teorijā pieļaujamas
izveduma kārtulas. Sintaktiskās sistē-

mās T. klase ir ekvivalenta izvedamo

formulu klasei; semantiskās sistēmās

aksiomu un T. klase sakrīt ar attie-

cīgās teorijas patieso apgalvojumu
klasi. Atšķirība starp aksiomām un T.

ir nosacīta: vienus un tos pašus kādas

teorijas apgalvojumus vienos gadīju-
mos var pieņemt par aksiomām, ci-

tos — pierādīt kā T. Tāpēc teorēmās

bieži vien ierindo arī aksiomas (aksio-
mas pierādījums sastāv no vienas for-

mulas — no pašas aksiomas vien).
T., ko formulē attiecībā uz kādu teo-

riju un pierāda ar šās teorijas meta-

teorijas saturīgiem līdzekļiem, sauc

par metateorēmām (piem., T. par de-

dukciju) .
Teorija (gr. theoria — aplūkošana,

vērošana) — vispārinātu zināšanu, da-

žādu īstenības pušu izskaidrošanas

sistēma. Terminam «T.» ir vairākas

nozīmes, lai to atšķirtu no prakses vai

pretstatītu hipotēzei (kā nepārbaudī-

tai, hipotētiskai atziņai). T. atšķiras
no prakses, jo ir reālās īstenības ga-

rīgs, domās radies «nospiedums», at-

spulgs un reproducējums. Reizē ar to

tā ir nesaraujami saistīta ar praksi,
kura izvirza izziņas procesam aizvien

jaunus uzdevumus un prasa, lai tie

tiktu atrisināti. Tāpēc prakse un tās

rezultāti vispārinātā veidā kā orga-

nisks elements ietilpst katrā T. Katrai
T. ir komplicēta struktūra. Tā, piem.,
fizikas T-ās var izdalīt divas daļas:
formālos rēķinus (matemātiskie vienā-

dojumi, loģikas simboli, kārtulas v. c.)
un «saturīgo» interpretāciju (katego-
rijas, likumi, principi). Pateicoties

iespējai simboliski parādīt T. saturī-

gos elementus, tiek panākta tās for-

mālās struktūras, loģisko sakaru

skaidrāka izpratne, t. i., tās aksioma-

tizācija. T. saturīgā un formālā as-

pekta vienība ir viens no tās attīstības

un pilnveidošanas avotiem. T. saturī-

gās daļas izveidošana un traktēšana

ir saistīta ar zinātnieka filozofiskajiem
uzskatiem, viņa pasaules uzskatu, ar

noteiktiem metodoloģiskiem īstenības

pētīšanas principiem. Kā dabzinātnis-

kās, tā arī sabiedriskās T-as nosaka

vēsturiskie apstākļi, kuros tās rodas,
vēsturiski sasniegtais ražošanas, teh-

nikas, eksperimenta līmenis. Liela no-

zīme T-u, sevišķi sabiedrisko T. radī-

šanā un attīstīšanā ir attiecīgajā pe-
riodā valdošajai sociālajai iekārtai,
kas veicina vai, otrādi, kavē zināt-

nisku T. izveidošanu. Tā, piem., tikai

kopš 19. gs. vidus līdz ar marksisma

rašanos socioloģiskie uzskati pirmoreiz

pārvērtās zinātniskā T. par sabiedris-

kās attīstības likumiem. T. var būt un

ir liela loma sab-bas revolucionārā

pārveidošanā. Tādējādi T. rodas kā iz-

ziņas un prakses rezultātu vispārinā-

jums un veicina dabas un sab-bas dzī-

ves pārveidošanu. T. patiesuma kritē-

rijs ir prakse (Patiesības kritērijs).
Teorija un prakse — filozofijas

kategorijas, kas apzīmē garīgo un ma-

teriālo pusi vienotajā sabiedriski vēs-

turiskajā dabas un sab-bas izzināša-

nas un pārveidošanas procesā. T. ir

apziņā vispārināta cilvēku pieredze,
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zināšanas par objektīvo pasauli to ko-

pumā; relatīvi patstāvīga zināšanu sis-

tēma, kas atveido jēdzienu loģikā lietu

objektīvo loģiku. Atšķirībā no vecā,

empīriskā un pozitīvistiskā (arī prag-

matiskā) viedok|a marksistiskā filozo-

fija neaplūko P. kā personības jutek-
lisku subjektīvu pieredzi un kā tikai

aiz subjektīviem motīviem veiktu dar-

bību. P. ir cilvēku darbība, kas nodro-

šina sab-bas eksistenci un attīstību,

un vispirms objektīvais materiālās ra-

žošanas process — cilvēku dzīves pa-
mats, kā arī šķiru revolucionāri pār-
veidojošā darbība un visas citas prak-
tiskās sabiedriskās darbības formas,
kas pārveido pasauli. Zinātniskais ek-

speriments arī ir viena no prakses for-

mām. T. v. p. ir nešķirami vienotas,
tās nepastāv viena bez otras un pa-
stāvīgi iedarbojas viena uz otru. Sās

mijiedarbības pamats ir P. Tieši prak-
tiskā sabiedriskā ražošana rada un

katrā attīstības posmā noteic apziņu

un līdz ar to arī īstenības teorētisko

apgūšanu. Cilvēki darbojas apzinīgi,
vienādi vai otrādi apzinās īstenību.

Tas nenozīmē, ka savā rīcībā viņi tieši

pamatojas uz kādu stingri konsek-

ventu zinātnisku T. Taču viņu darbību

vienmēr vada noteikts zināšanu ko-

pums. Cilvēces vēstures rītausmā

vienīgā forma, kādā pastāvēja šīs zi-

nāšanas, bija vienotā, nesadalītā «pa-

rastā apziņa». Darba iemaņu apjēg-
šana, darbības un novērojumu rezul-

tātu empīriska vispārināšana, teikas

un ticējumi, pareiza un fantastiska sa-

biedriskās esamības atspoguļošana —

tāda bija šī «T.», tā nebija loģiska,
konsekventa jēdzienu sistēma, tā ne-

atveidoja zinātniski īstenības objektī-
vo loģiku. Toties tās sakars ar P.

bija tik pilnīgs, ka šī «T.» bija tieši

«ievīta» «reālās dzīves valodā» — cil-

vēku praktiskajā darbībā. Darbam sa-

daloties garīgajā un fiziskajā darbā,
T. v. p. aiziet viena no otras uz da-
žādiem sabiedrības poliem. Joprojām
būdamas viena no otras atkarīgas un

savstarpēji iedarbodamās, tās pārvēr-
šas par relatīvi patstāvīgām sabied-

riskas darbības formām. Tas apstāk-

lis, ka bija radusies «tīrā» T. kā sa-

mērā patstāvīga un speciāla darbības

sfēra, bija viens no vislielākajiem re-

volucionāriem lēcieniem cilvēces vēs-

turē. Teorētiskās pētīšanas attīstība,
T. abstrakti loģiskā forma deva iespēju
cilvēkiem dziļi izprast dabas parādību

būtību, radīt zinātnisku pasaules ainu,
kas pastāvīgi attīstās. No otras puses,
pašiem zinātniekiem T. v. p. sakars

k|uva mazāk redzams. Tas kopā ar

privātīpašnieciskajai sab-bai raksturīgo
individuālistisko pasaules uzskatu iz-

raisīja dažādas ilūzijas: no uzskata

par izziņu kā procesu, kurā «teorēti-

ķis» individuāli pasīvi vēro apkārtējo
vidi, līdz ideālistiskām filozofijas sis-

tēmām, kuras atzīst teorētisko apziņu
(idejas) par īstenības radītāju. «No

šā brīža apziņa var tiešām iedomāties,
ka tā ir kaut kas cits nekā pastāvošās

prakses apzināšanās ...» (K. Markss

un F. Engelss, Vācu ideoloģija,
34. lpp.) Kapitālistiskais ražošanas

veids, kas sabiedriskojis darbu un at-

tīstījis agrāk nepieredzētus ražošanas

spēkus, rada objektīvus priekšnoteiku-
mus T. v. p. nošķirtības pārvarēšanai.
Turklāt neizmērojami pieaug T. loma

ne tikai ražošanas procesā vien. Arī

masu praktiskā kustība, kuras mērķis
ir buržuāziskās iekārtas likvidēšana,

savienojas ar progresīvo marksistisko

teoriju, kura atklāj sab-bas objektīvos
likumus un virza visu proletariāta par-

tijas darbību uz zinātniski apzināta

mērķa — komunisma sasniegšanu.
Līdz ar darba atbrīvošanu un šķiru

antagonismu likvidēšanu, līdz ar ro-

bežu izzušanu starp garīgo un fizisko

darbu izzūd objektīvie nosacījumi
T. v. p. nošķirtībai un pretstatījumam.
Sociālistiskās un komunistiskās sab-bas

celtniecība nav iespējama bez T. v. p.

organiska sakara, bez tautas masu

praktiskās pieredzes pastāvīgas teorē-

tiskas vispārināšanas.

Teozofija (gr. theos — dievs, so-

phia — gudrība, zināšanas, burtiski —

«dieva izzināšana») — jēdziens, kuru

dažkārt identificē ar teoloģiju (piem.,
«Ariopagitlkās») vai ar dažādām ār-

pus konfesijām stāvošām mistikas for-
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mām, kuras pārstāvji cilvēka tiešo

iekšējo pieredzi, mistisko intuīciju kā

dievības izzināšanas metodes stāda

augstāk par oficiālo baznīcas dogmu
autoritāti (šai sakarā pie teozofiem pie-
skaita Bēmes un Svēdenborga tipa do-

mātājus). Vārda šaurākā nozīmē par

T. mēdz saukt J. Blavatskas (1831—

91) mācību, kura 1875 Ņujorkā nodi-

bināja Teozofisko b-bu (drīz vien tās

centrs pārvietojās ijz Indiju, kur fun-

kcionē arī tagad). Līdz 1913 b-bā ak-

tīvi darbojās antropozofijas nodibinā-

tājs R. Šteiners. B-bas mērķus un sa-

vas idejas Blavatska izklāstījusi grā-
matās «Slepenā doktrīna» (1888),

«Teozofijas izprašanas līdzeklis»

(1889) v. c. T. pretendē ar «zinātnis-

kām» metodēm izzināt dievišķo gud-
rību, padarīt to pieejamu indivīdam

un gala rezultātā nodrošināt cilvēkam

«paradīzes svētlaimi» pēc nāves. Pa-

nākt to, noskaidrojot garīgi dievišķo
indivīda kodolu, spēj tikai T-as «meis-

tari», kuri apguvuši slepenas zināša-

nas (Okultisms). T. eklektiski apvieno
sevī dažādu Austrumu un Rietumu re-

liģiju un ideālistisku sistēmu (galve-
nokārt budisma un citu indiešu filo-

zofijas virzienu) elementus un ir

mācība, kurā savākti vienkopus dažda-

žādi antizinātniski, mistiski fantas-

tiski priekšstati par pasauli un cilvēku.

Termins (lat. terminus — robeža).
I. Viennozīmīgs vārds, kas fiksē no-

teiktu zinātnes, tehnikas, mākslas v. c.

nozares jēdzienu. T. ir zinātnes valo-

das elements, kas ieviests, lai precīzi

un viennozīmīgi apzīmētu zinātnes da-

tus, sevišķi tos, kuriem ikdienas va-

lodā trūkst atbilstošu nosaukumu. At-

šķirībā no ikdienas valodas vārdiem

T. nav emocionālas nokrāsas. 2. Lo-

ģikā — nepieciešams komponents
spriedumā (subjekts un predikāts) vai

siloģismā (par lielāko T. sauc gala

sprieduma predikātu, par mazāko T. —

subjektu, par vidus T. — jēdzienu, kas

ietilpst siloģisma premisās, bet neie-

tilpst gala spriedumā). 3. Senās Ro-

mas mitoloģijā robežu un robežzīmju
dievs.

«Tēzes par Feierbahu» — Marksa

11 tēzes, kas atrastas viņa piezīmju
grāmatiņā; uzrakstītas 1845. g. pava-
sarī; tās pirmoreiz publicējis ar ne-

lieliem precizējumiem Engelss 1888. g.
kā pielikumu pie sava darba «Ludvigs
Feierbahs un klasiskās vācu filozofi-

jas gals». «T. p. F.», kā norādīja En-

gelss, «ir neizsakāmi vērtīgas kā pir-
mais dokuments, kur ietverts jaunā
pasaules uzskata ģeniālais dīglis»

(K. Markss un F. Engelss, Darbu iz-

lase, II sēj., 336. lpp.). Pēc sava sa-

tura «T. p. F.» ir cieši saistītas ar

«Vācu ideoloģiju». Te Markss koncen-

trētā veidā formulē jaunās filozofijas
kardinālos atzinumus. Tēžu centrālā

ideja ir prakses zinātniskās izpratnes

izstrādājums. Sis uzdevums prasīja
materiālistisku vēstures izpratni, ku-

ras pamattēzes Markss arī izklāsta:

sab-bas dzīve galvenokārt ir prak-

tiska; cilvēku radījis viņa paša darbs,
un būtībā cilvēks ir sabiedrisko attie-

cību kopums; ideoloģiskās parādības

(piem., reliģija) ir atkarīgas no

sab-bas eksistences un attīstības ap-
stākļiem. No šīm pozīcijām kritizēts

Feierbaha un utopisko sociālistu vēs-

turiskais ideālisms. Pamatojoties uz

teorijas un prakses vienību, Markss

jaunā veidā izvirza gnozeoloģijas
problēmas un kritizē visu «iepriekšējo»
materiālismu, norādot uz vērojošo rak-

sturu kā tā galv. trūkumu. Atzīmē-

dams ideālisma nopelnus «darbīgās
puses» attīstībā, t. i., subjekta aktivi-

tātes attīstībā viņa mijiedarbībā ar

objektu (Subjekts un objekts), Markss

parāda, cik aplam ideālisms izprot

praktisko darbību. Marksa tēzes pa-

matoja dialektiskā materiālisma filo-

zofijas būtību un uzdevumus, tās lomu

sab-bas revolucionārā pārveidošanā.
Ticība — vienas vai otras parādības

patiesuma atzīšana bez pierādījuma.
Akla T. pārdabiskajam (dievam, eņģe-
ļiem, velniem utt.) ir jebkuras reliģijas
sastāvdaļa. Sai ziņā T. neatšķiras no

māņticības. Reliģiska T. ir zināšanu

pretstats. Tomēr daudzi ideālistiskie

filozofi cenšas samierināt T. ar zinā-

šanām vai arī likt to zināšanu vietā

(Fideisms). Parastā izpratnē T. no-
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zīmē pārliecību par zinātnes secināju-

miem, par hipotēzēm, ko patlaban vēl

nevar pierādīt eksperimentāli. Tāda T.

balstās uz jau iegūtām un praksē pār-
baudītām zināšanām.

Tiesības — par likumu padarīta
valdošās šķiras griba, kuras saturu

nosaka šās šķiras materiālie dzīves ap-

stākli un tās intereses. Tiesības izpau-
žas valsts varas nodibinātu vai san-

kcionētu normu, uzvedības regulu sis-

tēmas veidā. Tiesisko normu īpatnība

izpaužas tādējādi, ka to izpilde tiek

nodrošināta ar valsts piespiedu spēku.
T. ir virsbūves daļa, sabiedriskās ap-

ziņas forma, un sab-bā tās izriet no

valdošajām ražošanas attiecībām; T.

noformē un nostiprina šīs attiecības

un citas uz tām dibinātās sabiedriskās

attiecības. T. vēsturiskais tips atbilst

sabiedriski ekonomiskajai formācijai.
Verdzības iekārtas, feodālajām un bur-

žuāziskajām T. kopīgs ir tas, ka šīs

T. nostiprina uz privātīpašumu balstī-

tās kundzības un pakļautības, eksplua-
tācijas attiecības. Verdzības iekārtas

un feodālajās T. atklāti tika nostipri-
nāta mazākuma vara pār vairākumu

un valdošo šķiru privileģētais stāvok-

lis. Buržuāziskās T. ir liekulīgas, jo
tās izsaka un nostiprina kapitālistu
reālās T., darbaļaudīm piešķirot gluži
formālas T. Imperiālisma laikmetā bur-

žuāzija stiprā mērā atsakās no viņas
pašas radītās likumības un sāk lietot
beztiesiskas metodes apspiešanā. An-

tagonistiskā sab-bā šķiru cīņa ietekmē

T. un tās zināmā mērā rāda šķiru
spēku samēru, tomēr piekāpšanās,' ko

darbaļaužu spiediena rezultātā izdara

valdošā šķira, nemaina T. šķirisko
raksturu. Kvalitatīvi jauna tipa' T. ir

sociālistiskās T., kas nostiprina uz so-

ciālistisko īpašumu balstītās sadrau-
dzības un savstarpējas palīdzības at-

tiecības ražošanā un kas ir komu-

nisma uzcelšanas līdzeklis. Sociālistis-
kās T. ir par likumu padarīta tautas
griba, tās pirmoreiz vēsturē nodibina

un reāli garantē patiesu demokrātisku

brīvību. Atšķirībā no buržuāziskajām
T. tās dod darbaļaudīm reālas T., kas

garantētas ar visiem valsts rīcībā eso-

šajiem līdzekļiem.
Tiešā izziņa jeb intuīcija — bez pie-

rādījumu palīdzības iegūtas zināšanas,
tieša īstenības vērošana atšķirībā no

diskursīvām jeb demonstratīvām zinā-

šanām, kas vienmēr ir pastarpinātas
ne tikai ar pieredzes datiem, bet arī

ar loģisku spriedumu. Izziņas teorijai
attīstoties, sāka atšķirt divus T. i. vei-

dus: juteklisko un intelektuālo (jutek-
liskā intuīcija un intelektuālā intuī-

cija), kurus metafiziskajās mācībās

krasi nostādīja vienu otram pretstatā.
Pirms Ķanta juteklisko T. i. vienmēr

aplūkoja kā izziņu, kas izriet no pie-
redzes. Kants apgalvoja, ka bez šādas

no pieredzes izrietošas T. i. pastāvot
arī pirms jebkādas pieredzes dotas

(aprioras) jutekliskās T. i. formas

(telpa un laiks). Kants uzskatīja, ka

intelektuāla intuīcija cilvēka prātam
nav iespējama, taču viņš atzina, ka
tā iespējama prātam, kas augstāks par

cilvēka prātu. Par izziņas augstāko
veidu T. i-u uzskatīja Jakobi, par šā-
das izziņas orgānu viņš atzina «jūtas»
un savos vēlākajos darbos — «sa-

prātu». Intelektuālo T. i. senajos lai-
kos atzina Platons un Plotins,
17. gs. — racionālisti Dekarts, Spi-
noza un Leibnics, 18. gs. beigās un

19. gs. sākumā — vācu ideālisti un

romantisma filozofi J. G. Fihte, Sel-

lings un F. Slēgelis, 20. gs. — E. Hu-

serls. Ar intelektuālu intuīciju viņi sa-

prata prāta spējas «redzēt» patiesību
«ar prāta acīm» un turklāt tieši, bez

pierādījuma starpniecības; par šādām

patiesībām viņi uzskatīja, piem., ģeo-
metrijas aksiomas. 20. gs. ģeometrijas
formālistiskajā virzienā radās uzskats,
kas aksiomas identificēja ar definīci-

jām un noliedza to tiešās acīmredza-

mības raksturu. Hēgelis kritizēja pirms
viņa izvirzītās T. i. teorijas kā nedia-

lektiskas. T. i. viņš uzskatīja par tie-
šas un pastarpinātas izziņas vienību.

Taču par šās vienības pamatu Hēgelis
maldīgi atzina pašu domāšanu, kas

attīstās. Dialektiskais materiālisms par
tiešās un pastarpinātās izziņas vienī-

bas pamatu uzskata materiālās prak-
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ses attīstību: patiesības, kuras pastar-

pinājusi prakse un prakses nosacītā

domāšana, daudzkārt reproducētas,

kļūst par tieši drošām patiesībām.
Tiešie slēdzieni — loģikā slēdzieni,

kuros slēdziens tieši seko tikai no vie-

nas premisas. Pie T. s. pieskaitāmi
secinājumi pēc loģiskā kvadrāta, ap-

griešana, pārvēršana v. c. T. s. tiek

pretstatīti netiešajiem (pastarpināta-
jiem) slēdzieniem, kuri sastāv no di-

vām vai vairākām premisām.
Tikumi — no sabiedriskās psiholo-

ģijas atkarīgas īpatnības, kas raksturo

kādas sociālas cilvēku kopības izturē-

šanos; savdabīgas paražas, kas pastāv
noteiktas sabiedriskas formācijas ap-

stākļos vai raksturīgas kāda kolek-

tīva, kādas šķiras vai nācijas morālei.

Tikumi atsedz reālās izturēšanās sa-

turu, nevis morāles prasības, kuras

izpildīt jācenšas. Hēgelis savā «Tie-

sību filozofijā», runādams par tiku-

mību kā T. kopumu, raksturoja to kā

pastāvošo pasauli, vispārēju rīcības

veidu. Tā kā šķiru un sociālu slāņu
dzīves apstākļi, to vieta sabiedriskās

ražošanas sistēmā un to kultūras līme-

nis ir atšķirīgs, atšķirīgi ir arī T.

Tikumība — sk. Morāle.

Timirjazevs Kliments (1843—1920) —

kr. zinātnieks, Darvina mācības pie-

kritējs, augu fizioloģijas nodibinātājs

Krievijā. Viņa pasaules uzskats veido-

jās kr. revolucionāro demokrātu ideju
ietekmē. Viņš agri apzinājās, ka bio-

loģijas turpmākā attīstība būs atka-

rīga no panākumiem organismu dziļi
apslēpto dzīvības procesu izzināšanā

(fizioloģijā, bioķīmijā un biofizikā).
T. galv. eksperimentālajam darbam —

par augu fotosintēzi — bija svarīga
loma dzīvās un nedzīvās matērijas
vienotības pamatošanā. T. nenoslēdzās

šauri eksperimentālo metožu lokā, iz-

darīja plašus filozofiskus vispārināju-
mus, sekmīgi lietoja vēsturisko me-

todi, kurai daudz kopēja ar dialektiskā

materiālisma metodi. T. centās panākt,
lai bioloģija kalpotu tautai. Savus pē-
tījumus viņš saistīja ar zemkopības
praksi un popularizēja bioloģijas zi-

nātnes sasniegumus. Liela nozīme bija

T. cīņai pret ideālistiskām teorijām
bioloģijā (Vitālisms v. c). T. pirmais
no izcilajiem krievu zinātniekiem at-

zina Lielo Oktobra sociālistisko revo-

lūciju. Viņa rakstu krājumu «Zinātne

un demokrātija» (1920) augsti novēr-

tēja Ļeņins.
Tipizācija un individualizācija māk-

slā (gr. typos — tēls; lat. indivi-

duum — nedalāms) — īstenības re-

producēšanas specifisks paņēmiens,
kad mākslinieciska vispārināšana,
iedziļināšanās attēlojamo parādību bū-

tībā tiek īstenota, atsedzot to indivi-

duālās, konkrēti jutekliskās īpatnības.
Individuālais mākslā parādās nevis kā

atsevišķs fakts, bet kā līdzeklis vis-

pārīgā atsegšanai, tāpēc I. ir māksli-
nieciskās T. elements. T-as procesā
mākslinieks atbilstoši sava darba ide-

jiskajai iecerei, savam pasaules uzska-

tam un savas mākslinieka personības
īpatnībām izdala un atlasa attiecīgās
sociālās parādības visraksturīgākās pa-
zīmes. Tādā ceļā iegūtos vispārināju-
mus mākslinieks ar savas radošās iz-

tēles palīdzību iemieso individualizē-

tos, īpatnējos raksturos, kuri darbojas
konkrētos, īpatnējos apstākļos. Mēģi-
nājumi atraut T. no 1., pretstatīt tās
vienu otrai negatīvi ietekmē daiļradi.
Bez I. daiļdarba varoņi izskatās nevis

kā dzīvi cilvēki ar īpatnējiem rakstu-

riem, bet kā «laika gara rupori» un

atgādina kādas nedzīvas shēmas un

alegorijas. No otras puses, I. bez T.

nespēj sniegt patiesi reālistisku māk-

slas tēlu: neiedziļinoties attēlojamās
parādības būtībā, I. šā vai tā kļūst

par atsevišķu gadījuma rakstura faktu

vienkāršu protokolēšanu. Engelss šādu

I. trāpīgi nosauca par «nelāgu L».

Attiecība starp T. un I. gala iznākumā

ir atkarīga no daiļrades metodes. Ti-

kai tad, ja T. tiek saliedēta ar 1., kā

to dara reālistiskā metode, ir iespē-

jams patiesi attēlot pasauli mākslas

darbos.

Tipu teorija (tipu hierarhija) — for-

mālās (matemātiskās) loģikas kon-

strukcijas veids, kur atšķir dažādu

līmeņu (tipu) objektus; viens no pa-
ņēmieniem izslēgt no loģikas un kopu
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teorijas paradoksus vai antinomijas.

Pirmais T. t. attīstīja E. Srēders, lie-

tojot to klašu loģikā (1890). 1908.—

10. g. Rasels izveidoja detalizētu T. t.

sistēmu, lietojot to predikātu rēķinos;
tās jēga ir atšķirt pēc tipiem indivīdus

(1. tips), to īpašības (2. tips), īpašību

īpašības (3. tips) utt.; tipu iekšiene

izdara iedalījumu kārtās.

Tirgo Ans Robērs Zaks (1727—81) —

fr. ekonomists, sociologs, politisks dar-

binieks. Piekrita Holbaha, Dldro un

Helvēcija materiālistiskajiem uzska-

tiem. Savos filozofijas un vēstures pē-

tījumos uzstājās kā viens no buržuā-

ziskās progresa teorijas pamatlicējiem
(līdzās Voltēram un Ķondorsē). Lielu

nozīmi sab-bas attīstībā T. piedēvēja
ekonomikas pieaugumam, zinātnes un

tehnikas progresam un izvirzīja ideju,
ka sab-bas attīstība cieši saistīta ar

saimnieciskās dzīves formu mainīša-

nos. Kā ekonomists T. bija viens no

fiziokrātu skolas pārstāvjiem, kuri at-

šķirībā no merkantilistiem uzskatīja,
ka «tīrais produkts», t. i., virsvērtība,
rodas nevis apgrozības sfērā, bet ra-

žošanas sfērā. T. izteicis vairākus in-

teresantus minējumus par sab-bas da-

līšanos šķirās, par darba algas būtību

un spēra soli uz priekšu šķiras jē-
dziena zinātniskas definīcijas virzienā.

Galv. darbs: «Pārdomas par bagātību
rašanos un sadalīšanu» (1776).

Tjūrings Alans (1912—54) — angļu

loģiķis un matemātiķis. 1937. g. defi-

nēja abstraktu skaitļošanas mašīnu

(«T. mašīna»), ar kuras palīdzību

principā var realizēt jebkuru skaitļo-
šanas vai loģisku procesu, ko izpilda
pēc precīza priekšraksta. «T. mašīna»

bija viens no pirmajiem algoritma jē-
dziena precizējumiem; tai jau bija
daudzas vēlāko universālo ciparu
skaitļošanas mašīnu iezīmes. T. bija
viens no pirmajiem, kas uzsvēra, cik

svarīgi ir radīt apmācāmās mašīnas,
t. i., mašīnas, kuras varētu uzkrāt pie-
redzi un pilnveidot savu izturēšanos

savstarpējā iedarbībā ar ārējo vidi.

Tkačovs Pjotrs (1844—85) — viens
no revolucionārā narodņicisma teorē-

tiķiem, publicists. Cara valdība viņu

vajāja. Dzīvodams emigrācijā, viņš
1875—81 izdeva žurnālu «Nabat». At-

šķirībā, piem., no Lavrova 70. gados
T. uzskatīja, ka sociālā revolūcija

Krievijā jārealizē tūlīt, kamēr tur vēl

nav izveidojušās buržuāziskās attiecī-

bas, kuras var uz ilgu laiku aizkavēt

revolucionāro apvērsumu. Līdzīgi Ba-

kuņlnam T. kr. tautā, pirmām kārtām

kr.' zemniekos, kuri vēl bija saglabā-

juši zemes kopīpašumu, saskatīja so-

ciālistus «aiz instinkta, aiz tradīcijas».
No T. viedokļa tautas revolucionārais

gars izpaužas galvenokārt vecā sa-

graušanā, turpretim radošos uzdevu-

mus veic ar «spēku, varu un autori-

tāti» apveltīts «revolucionārais mazā-

kums». Tāpēc T. (šajā ziņā novēršoties

no bakuņiniešiem un pārejot blankisma

pozīcijās) uzskatīja, ka sociālisma

sabiedriski ekonomisko un garīgo
ideālu sasniegšanas nepieciešams
priekšnoteikums ir: labi organizētu re-

volucionāru grupai («rīcības partijai»)

«jāsagrābj politiskā vara», «izdarot

valsts apvērsumu», kura priekšnosacī-

jums ir individuālais terors un pastā-
vošās valsts dezorganizēšana, jo
valsts Krievijā nepaužot kādas šķiras
intereses un nesakņojoties Krievijas
ekonomikā. Kaut gan T. atzina dažas

vēsturiskā materiālisma tēzes (viņš ru-

nāja, piem., par «ekonomisko dzīves

apstākļu» noteicošo lomu sabiedriska-

jās attiecībās), pārvarēt ideālistiskos,
voluntāristiskos uzskatus par vēsturi

viņš nespēja. T. sociāli politiskās ide-

jas kritizēja Engelss savā darbā

«Emigrantu literatūra» (1874—75). T.

cīnījās pret konservatīvajiem estētiska-

jiem virzieniem literatūrā no mehā-

nistiskā materiālisma un materiālis-

tiski interpretēta pozitīvisma pozīcijām
un kritizēja kr. reliģiski ideālistiskos

filozofus (Neoslavojilus, Solovjovu

v. c). Darbi: «Sabiedriskās pašsagla-
bāšanās likums» (1870), «Mūsdienu

kritikas principi un uzdevumi» (1872),

«Revolucionārās propagandas uzdevu-

mi Krievijā» (1874), «Atklāta vēstule

Frīdriha Engelsa kungam» (1874),
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«Trauksmes zvans» (1875), «Revolū-

cija un valsts» (1876), «Tauta un re-

volūcija» (1876) v. c.

Toinbijs Arnolds Džozefs (dz.
1889) — angļu vēsturnieks un socio-

logs. Viņa vēstures filozofija aizstāj
sabiedrības progresa jēdzienu ar «cik-

liskuma teoriju». Vispasaules vēsturi

viņš uzskata par «civilizāciju» summu;

šīm civilizācijām esot vienādas fāzes:

dzimšana, augšana, sabrukums, sair-

šana un bojā eja. Apskatīdams vēstu-

res virzītājspēku problēmu, T. par vēs-

tures jēgu uzskata «dieva atklāsmi»

un cerības tam pievienoties; visu to

viņš apvieno ar personību kultu, «ra-

došu indivīdu vai radoša mazākuma»

kultu. Atšķirībā no Špenglera T. ap-

galvo, ka esot iespējams glābt «Rie-

tumu civilizāciju», ieviešot klerikā-

llsmu. Galv. darbs — «Vēstures pētī-
jums» (10 sēj., 1934—1954).

Tolands Džons (1670—1722) — an-

gļu filozofs materiālists. Ka cīnītājs

par brīvdomību T. stipri ietekmēja fr.

apgaismotājus — Voltēru, Didro, Hol-

bahu, Helvēciju v. c. T. sāka ar reli-

ģijas deistisku kritiku un nonāca pie
ateisma: viņš noliedza dvēseles nemir-

stību, atmaksu viņpasaulē un pasaules
radīšanu, pierādīja, ka «svētie raksti»

nav radušies dievišķīgā ceļā, noliedza

brīnumus, reliģijas izcelšanos mēģi-
nāja izskaidrot ar šāspasaules apstāk-
ļiem utt. T. grāmata «Kristietība bez

noslēpumiem» (1696) izraisīja garīdz-
niecībā nevaldāmas dusmas un tika

sadedzināta, bet viņam pašam vaja-

dzēja bēgt. T. galv. nopelns ir viņa
mācība par matērijas un kustības vie-

nību: kustība ir būtiska un neatņe-

mama matērijas īpašība. No šā vie-

dokļa T. kritizēja Spinozu, kas kus-

tību neuzskatīja par matērijas galv.
īpašību, kā arī Ņūtonu un Dekartu,
kuri par kustības avotu uzskatīja
dievu. Pēc T. mācības, matērija ir

mūžīga un neiznīcināma, Visums ir

bezgalīgs. Tomēr T. palika mehānis-

tiskā materiālisma ietvaros: viņš no-

liedza nejaušību, domāšanu uzskatīja
par smadzeņu vielas tīri fizisku kus-

tību un matērijas kustību nesaistīja ar

tās kvalitatīvām pārmaiņām. Pēc sa-

viem sociāli politiskajiem uzskatiem T.

bija Anglijas buržuāziski demokrātisko

aprindu pārstāvis. Galv. darbs —

«Vēstules Serenai» (1704).

Tolstojs Ļevs (1828—1910) — kr.

rakstnieks un domātājs. T. daiļdarbos

un viņa mācībā, kuru viņš aktīvi iz-

strādāja kopš 70. gadu beigām, atspo-

guļots galvenokārt straujas kapitā-
lisma attīstības un patriarhālās zem-

niecības sairšanas laikmets (1861—

1904). Savos darbos T. attēlojis «vi-

sas pirmās Krievijas revolūcijas vēs-

turiskā savdabīguma pazīmes, tās

spēku un tās vājumu» tieši kā «zem-

nieku buržuāziskās revolūcijas» vā-

jumu (Ļeņins, Raksti, 16. sēj.,
287. lpp.). Arī sava laika īstenību viņš
vērtēja no zemnieka viedokļa. No tā
izriet «kliedzošās» pretrunas viņa uz-

skatos: no vienas puses, nesaudzīga

kapitālisma un kapitālistiskās darba

dalīšanas, oficiālās baznīcas kritika,

buržuāzijas un muižnieku valsts pret-
tautiskās būtības atmaskošana, no ot-

ras puses, — pazemības sludināšana,
mācība par «nepretošanos ļaunumam

ar spēku», izsmalcinātu reliģijas formu

sludināšana. T. reliģiski filozofiskos

uzskatus ietekmējušas (neskaitot kris-

tietību) konfuciānisma un budisma, kā

arī Ruso, Sopenhauera un slavofilu

idejas. T. mācības pamatā ir ticības

jēdziens, ko viņš daudzējādā ziņā iz-

prot racionālistiski: ticēt nozīmē zināt,
kas ir cilvēks un kāda ir viņa dzīves

jēga. Cilvēka dzīves jēgu T. saskata

cilvēku atsvešināšanās pārvarēšanā:
cilvēkiem brīvi jāapvienojas citam ar

citu uz savstarpējas mīlestības pama-

tiem un ar dievu — uz sava dievišķā

gara apzināšanās pamata. Tāds, pēc
T. domām, ir ar personiskas pilnveido-
šanās palīdzību sasniedzamais «īste-

nās», no vēsturiskiem sagrozījumiem
atbrīvotās Kristus mācības ideāls. T.

uzskata, ka valsts, privātīpašums, baz-

nīca, visa tautai svešā mūsd. civilizā-

cija neļauj piepildīties šim ideālam un

rada sociālas kaites; gala iznākumā
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viņš noliedz jebkuru valsti (Anar-
hisms) un kultūru vispār, aicina cil-

vēkus kjūt vienkāršiem, idealizē zem-

nieku darbu un obščinu; cilvēks ir

brīvs tikai garīgi, kalpojot dievam (la-
bajam jeb absolūtajam «vispasaules
neredzamajam pirmsākumam»); vēstu-

res procesu vada dievība (Providen-
ciālisms), un to realizē masu darbība;

atsevišķa personība, pat valdnieks, ir

vēstures vergs. Tādējādi T. nonāk pie
fataltsma. Darbos par estētiku («Kas
ir māksla?» (1897—98) v. c.) asi vēr-

sās pret dekadentismu un oficiālo,
«kungu» mākslu. T. definē mākslu kā

cilvēku darbību, ar kuras palīdzību
cilvēki atklāj viens otram savas jūtas.
Mākslai jāapvieno cilvēki, jābūt sapro-
tamai tautai, jāpalīdz tautai sasniegt
tās ideālus. Bet, uzskatīdams par cil-

vēces augstāko mērķi «dieva valstī-
bas» nodibināšanu zemes virsū, viņš
nonāk pie nezinātniska secinājuma, ka

mākslas vadošajai idejai jābūt reliģis-
kai idejai. T. ir liels nevis kā reakcio-

nāri utopisku ideālu sludinātājs, bet

gan kā ģeniāls mākslinieks reālists,
«Kara un miera», «Annas Kareņinas»,
«Augšāmcelšanās» v. c. lielisku' darbu
autors, kā domātājs humānists, kas
pauda masu protestu pret sociālo ne-

vienlīdzību un apspiešanu. T. jaunradi
zinātniski vispusīgi novērtējis V. I.

Ļeņins un citi marksisti. Galv. T. filo-

zofiskie un reliģiskie darbi: «Dogma-
tiskas teoloģijas pētīšana» (1880),
«Grēksūdze» (1880—82), «Kāda ir

mana ticība?» (1883), «Dieva valstība
mūsos» (1891), «Dzīves ceļš» (1910).

Tomisms — galv. virziens katoli-
cisma filozofijā, Akvīnas Toma nodibi-
nāts. Visvairāk T. tika atzīts dažāda-
jās dominikāņu ordeņa skolās. Vidus-
laikos pret T. vērsās Dunsa Skota
piekritēji, kas grupējās ap franciskāņu
ordeni. Renesanses laikmetā vispazīs-
tamākais T. turpinātājs bija itāliešu
dominikānis Toms dc Vio (Kaetanuss).
Pec tam kad agrīno buržuāzisko revo-

lūciju un reformācijas rezultātā katoļu
baznīca bija zaudējusi agrāko vare-

nību, tika izdarīta zināma T. atjauni-

nāšana spāņu jezuīta Suareca sistēmā.
T. pēdējā atdzimšana sākās 19. gs.
vidū (Neotomisms) — Steķis, Bem-

kers (Vācijā), dc Vulfs, Mersjē (Fran-
cija), Ņūmens (Anglijā), Liberatore

(Itālijā) v. c. Mūsd. T. galv. tendence
ir jaunāko dabas zinātņu teoloģiska
falsifikācija, mēģinājumi «sintezēt»
Akvīnas Toma sistēmu ar Kanta, Hē-

geļa un mūsd. buržuāzisko filozofu

(Huserla, Heidegera, N. Hartmaņa
v. c.) filozofiskajām idejām.

Toro Henrijs Deivids (1817—62) —

ideālistisks amerikāņu filozofs un

rakstnieks. Darbojās Emersona vadī-

tajā transcendentāllstu pulciņā. T. uz-

skati veidojušies Eiropas romantiķu
(sevišķi Kārlalla) un Ruso ietekmē.

No sīkburžuāziska viedokļa kritizēja
kapitālisma ekspluatatorisko būtību un

tā kultūru. «Vienas šķiras greznību
līdzsvaro citas šķiras nabadzība. No

vienas puses — pils, no otras puses —

übagu patversme .. .» rakstīja T. savā

galvenajā darbā «Voldens jeb Dzīve

mežos» (1854). Jebkura valsts, saka
T., «ir vājprātīga» un ir ļaunums; par
ASV valsti viņš teica: «Katra sadar-
bošanās ar to dara cilvēkam kaunu.»

T. individuālistiskais sociāli ētiskais

ideāls — brīva, no sab-bas neatkarīga
personība — izrietēja no viņa negatī-

attieksmes pret buržuāzisko

iekārtu. T. filozofiskajiem uzskatiem

ir misticisma nokrāsa: dabas un pa-
saules saprāta likumi (arī morāles ka-

tegorijas) sakrīt. Izzināšanas mērķis
ir patiesība, ko mēs sasniedzam, iedzi-

ļinādamies mums apkārt esošajā die-

višķajā realitātē, t. i., dabā. T. vērsās

pret verdzību ASV; Džona Brauna

cīņu nēģeru labā viņš nosauca par
«cēlsirdīgu varoņdarbu».

Totemisms (no vārda «ototeman»,
kas ziemeļamer. indiāņu odžibve cilts

vai. nozīmē — «viņa ģints») — viena

no pirmatnējās sab-bas reliģijas agrī-
najām formām. Terminu «T.» pirmo-
reiz lietojis Dž. Longs (18. gs. bei-

gās). Totēmismā galvenais ir ticība,
ka zināmai cilvēku grupai ir kopīga
izcelšanās un asinsradniecība ar no-
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teiktu dzīvnieku, augu sugu vai arī ar

kādu priekšmetu vai parādību. T. ra-

šanos nosacīja primitīvā saimniecība

(medības, augu vākšana) un tas, ka

sab-ba nezināja citus sakarus kā vien

asinsradnieciskos. Par totēmu sauc

kādu dzīvnieku (senci), tā attēlu vai

simbolu, kā arī cilvēku grupu. Totēms

ir varens cilvēku aizstāvis un gādā
tiem barību. T. izplatīts Austrālijas,
Z.-Amerikas, D.-Amerikas, Melanēzi-

jas, Polinēzijas un Āfrikas cilšu vidū.

T. paliekas saglabājušās attīstītās re-

liģijās (dievs kā ticīgo tēvs; šķīsti un

nešķīsti dzīvnieki; sv. vakarēdiens kā

dieva miesas baudīšana) un folklorā

(pasakas par cilvēka laulību un rad-

niecību ar dzīvniekiem).

Tradukcija (lat. traductio — pārvie-

tošana) — pastarpinātu slēdzienu

veids, kurā premisas un gala sprie-
dums ir spriedumi ar vienādu vispārī-

guma pakāpi. Traduktīvs slēdziens ir

analoģija. Pēc premisu un gala sprie-
duma rakstura T-as iedala trīs tipos:
slēdziens 1) no vienreizīga par vien-

reizīgu, 2) no atsevišķa par atsevišķu

un 3) no vispārīga par vispārīgu.

Traģiskais (gr. tragoidia — traģē-
dija, kuras izcelsme saistīta ar dieva

Dionīsa kultu) — estētikas kategorija,
kas pauž brīvības un nepieciešamības
dialektiku, sab-bas attīstības, personī-
bas un sab-bas pretrunas, skaistā cīņu
ar neglīto. T-ā kļūst redzamas attie-

cīgajā posmā neatrisināmās pretrunas
starp vēsturisko nepieciešamību un

praktisko neiespējamību to realizēt.

Ideālistiski iztulkojot T-ā būtību, tā

tiek saskatīta cilvēka eksistences bez-

cerīgumā, marksistiskā estētika turpre-
tim traģisko notikumu galv. cēloni sa-

redz pretēju sociālu spēku sadursmē,
kuru izraisījuši sab-bas attīstības

likumi. Markss un Engelss izšķīra tra-

ģisko raksturu, kāds piemīt jaunajiem

progresīvajiem spēkiem, kas cīnās pret
savu laiku nodzīvojušo veco kārtību,
nespēdami attiecīgajos apstākļos uz-

varēt, un traģismu, kāds ir tādas šķi-

ras noiešanai no skatuves, kura vēs-

turiski sevi pārdzīvojusi, bet savas

iespējas vēl nav pilnīgi izsmēlusi. Tra-

ģiska situācija iestājas tad, ja atse-

višķi vecās sabiedriskās iekārtas pār-
stāvji apzinās savas šķiras nolemtību

bojā ejai, taču nespēj saraut ar to sa-

karus un pāriet jaunās šķiras pozīci-

jās, kurai pieder nākotne. Traģiskas
pretrunas liek varonim smagi ciest un

bieži vien noved pie viņa bojā ejas.
Taču cilvēku sirdīs tas izraisa ne tikai

skumjas, bet arī estētisku pārdzīvo-

jumu (Ķatarse), kas šķīsta cilvēku

jūtas un viņu apziņu, iepotē viņiem
naidu pret zemiskām parādībām un

norūda viņu gribu un vīrišķību. Sādi

izpaužas tā saucamais T-ā paradokss.
Sociālistiskās revolūcijas un jaunās
sab-bas celtniecības laikmets radījis
jauna tipa traģiskas pretrunas un kon-

fliktus, kuru varoņi atšķiras ar revo-

lucionāru optimistisku mērķtiecību, ar

savas cīņas mērķu apzināšanos, ar

ticību komunisma ideālu uzvarai, tau-

tas spēkam un ar gatavību izturēt vis-

smagākos pārbaudījumus, pat iet nāvē

komunisma uzvaras vārdā. Pauzdams

un apliecinādams estētisko ideālu, T.

ir skaistā, cildenā izpausmes forma.

Specifisks T. iemiesošanās veids māk-

slā ir traģēdija (Šekspīra «Hamlets»,
Puškina «Boriss Godunovs», V. Viš-

ņevska «Optimistiskā traģēdija» v.c).

Transcendentāls (lat. transcendere—

pārkāpt pāri) — termins, kurš pret-
statā Imanentajam apzīmē to, kas at-

rodas aiz apziņas un izziņas robežām.

Šim terminam ir svarīga nozīme

Kanta filozofijā, kurš uzskatīja, ka T.

pasaule, lietu par sevi pasaule cilvēka

izziņai nav pieejama. No otras puses,
pēc Kanta mācības, cilvēka rīcību no-

saka T. normas (brīva griba, nemir-

stīga dvēsele, dievs).

Transcendentālā apercepcija — Kanta

termins, apzīmē aprioro, t. i., pirms
jebkuras pieredzes pastāvošo, sākot-

nējo, tīro un nemainīgo apziņu, kura

esot priekšnoteikums parādību pasau-

les vienībai, jo šī pasaule savas for-

mas un likumus saņemot no apriorās

apziņas. Pēc Kanta mācības, T. a. vie-

nība ir priekšnoteikums cilvēku priekš-
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statu savstarpējam sakaram, to sagla-
bāšanai un reproducēšanai. Par šās

vienības pamatu Kants uzskatīja «Es»

identitāti, t. i., faktu, ka jebkurā

priekšstatā tiek ietverta tēze «Es do-

māju». Balstīdamies uz šo kantisma

ideālistisko momentu, Fihte izveidoja
savu subjektīvā ideālisma sistēmu.

Transcendentālais ideālisms — filo-

zofiskā ideālisma īpašs paveids, kuru

pārstāv Kants un viņa piekritēji. Ter-

mins cēlies no lat. vārda «transcen-

dentalis», ar kuru sholastiskajā filo-

zofijā apzīmēja jēdzienus, kas paceļas
pāri visām domājamām kategorijām
un ģintīm. Pēc Kanta uzskata, viss

iepriekšējais ideālisms mācību par esa-

mību bija attīstījis «dogmatiski», t. i.,
iepriekš neizpētījot absolūti vispārīgu
un absolūti nepieciešamu patiesību no-

sacījumus un pašu šo patiesību iespē-

jamību. Kants domāja, ka teorētiskajai
filozofijai («metafizikai») jāizskaidro,
kā šādas patiesības iespējamas zinātnē

(matemātikā, dabas zinātnēs) un vai

tās iespējamas filozofijā. Siem izskaid-

rojumiem, pēc Kanta uzskata, ir vel-

tīts transcendentālais (jeb «kritiskais»)
ideālisms, kas pierāda, ka šādu patie-
sību iespējamības nosacījums ir apzi-
ņas apriorās formas, un pētī jautā-

jumu, vai šīs formas ir lietojamas kā

pieredzes ietvaros, tā arī ārpus tiem.

Atbilstoši šādai izpratnei vairākas teo-

rijas Kanta «Tīrā prāta kritikā» no-

sauktas par «transcendentālām» (piem.,
«transcendentālā estētika», «transcen-

dentālā loģika»).
Transcendentālisti

—
filozofu ideā-

listu un rakstnieku grupaASV, 1836. g.
nodibināja Transcendentālo klubu. T.

izdeva žurnālu «Ciparnīca» (1841 —

44). Grupā piedalījās Emersons,
Dž. Riplijs (1802—80), T. Pārķers

(1810—60), M. Fullers (1810—50),
Toro v. c. Kaut gan šas grupas pār-

stāvji sevi dēvēja par T-iem, tādējādi
uzsverot savu noraidošo attieksmi pret
sensuālismu un savus sakarus ar

Kanta un Fihtes, Jakobl un Slelerma-

hera filozofiju, visvairāk viņu pasau-
les uzskatu ietekmēja Platona, angļu

«Ezeru skolas» dzejnieku romantiķu
(S. Kolridža, V. Vordsvorta), Kārlai'la
un Ruso idejas. Kluba dalībnieki gal-
venokārt bija sīkburžuāziski inteli-

ģenti. Viņi no romantisma un sīkbur-

žuāziska demokrātisma viedokja kriti-

zēja kapitālisma necilvēcību, aicinā-

dami cilvēkus morāli pilnveidoties un

tuvināties dabai. Daudzi T. vērsās pret
ASV pastāvošo verdzību. 1841. g.
Dž. Riplijs kopā ar rakstnieku H. Go-

tornu v. c. Bostonas apkaimē noorga-
nizēja koloniju Furjē garā — Brook

Farm (pastāvēja līdz 1847. g.).
Transcenzuss — pāreja no subjek-

tīvā pie objektīvā, iziešana no apzi-

ņas sfēras objektīvās pasaules sfērā;
T. notiek cilvēka praksē, un to aiz-

liedz vai ierobežo subjektīvie ideālisti

un agnostiķi. Pēc Kanta mācības, T.

pieļaujams tikai ticībai, bet nevis izzi-

ņai. Jūms vispār noliedz T. Kā atzīmē

Ļeņins, ideja, ka T. ir norādījums uz

principiālo robežu starp parādību un

«lietu par sevi», ir aplama agnostiķu
ideja.

Transformisms (lat. transformare —

pārveidot) —
uzskats par augu un

dzīvnieku mainīgumu. Taču T. neat-

zina pēctecību un izmaiņu pakāpenību
organiskās pasaules attīstībā. Dažreiz

terminu T. lieto kā evolūcijas mācības

sinonīmu.

Trendelenburgs Ādolfs (1802—72) —

vācu filozofs metafiziķis, Berlīnes

univ. prof., antihēgelietis. Viņa pret
Hēgell vērstās kritikas racionālais ko-

dols ir cenšanās parādīt, ka Hēgelis,
definējot savas kategorijas, slepus lieto

ārpasaules jēdzienu un ka tāpēc vien

iespējams šīs kategorijas uzlūkot par

šķietami patstāvīgām, atraujot tās no

materiālās pasaules. Norādījis uz tīri

ideālistiski izprasto dialektisko pāreju

iluzoriskumu, T. tomēr apliecināja sevi

kā principiālu antidialektiķi. Būtībā

viņš bija eklektiķis, teleoloģijas piekri-

tējs. T. bija izcils Aristoteļa mācības

pazinējs un viņa darbu tulkotājs. Galv.

darbs — «Pētījumi loģikas novadā»

(1840).
Treša izslēgta likums — loģikas
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likums, pēc kura no diviem izteiku-

miem — tādiem, ka viens noliedz to,
ko otrs apgalvo, — viens noteikti ir

patiess. Pirmais to formulējis Aristo-

telis. Tā, piem., no diviem izteikumiem:

«Saule ir zvaigzne» (A ir B) un

«Saule nav zvaigzne» (A nav B) viens

noteikti ir patiess. Šādiem izteikumiem

tradicionālā formālā loģika T. i. 1.

bieži formulēja tā: «A ir vai nu B,
vai ne-B» (trešais nav dots: tertium

non datur). T. i. 1-u bieži izmanto pie-
rādīšanas procesā, piem., pierādījumos
no pretējā.

Triāde (gr. trias — trejādība) —

attīstības trejādība, trīspakāpenība.
Jēdzienu «T.» pirmoreiz sāka lietot

Platons un neoplatontkt (piem.,
Prokls), to plaši attīstīja vācu kla-

siskā filozofija, it sevišķi Hēgelis.
Katrs attīstības process, pēc Hēgeļa,
iziet trīs attīstības pakāpes: tēzi, anti-

tēzi un sintēzi. Katra nākošā pakāpe
noliedz iepriekšējo, pārvērzdamās tās

pretstatā, turpretim sintēze ne tikai

noliedz antitēzi, bet arī apvieno sevī

jaunā veidā dažas abu iepriekšējo at-

tīstības pakāpju iezīmes. Sintēze sa-

vukārt ir jaunas T. sākums utt. T. at-

spoguļo vienu no attīstības īpatnībām:
uz iegūtas pieredzes pamata no jauna
tiek sasniegts sākotnējais izejas
punkts, tikai augstākā pakāpē. Hēgelis
absolutizēja T. un pretēji paša atzi-

numiem pārvērta to par īstenībai māk-

slīgi uzspiestu shēmu, par formālu

filozofijas sistēmu konstruēšanas pa-
ņēmienu, par jēdzienu trīspakāpju at-

tīstības shēmu. T. racionālo saturu

izmantojusi marksistiskā filozofija at-

tīstības procesa raksturošanai (Nolie-
guma nolieguma likums).

Tropi (gr. tropos — izteiciens, iz-

teiksmes paņēmiens) — principi, ar

kuru palīdzību antīkā skepticisma pār-

stāvji formulēja pastāvošā objektīvas
izzināšanas neiespējamību. Visvairāk

T. izvirzījis Enesidēms, turklāt viskon-

sekventākā formulējumā. Viņa sistēmā

pirmie četri T. noliedz lietu izzināša-

nas iespējamību, pamatojoties uz cil-

vēka jutekliskās uztveres mainīgumu,

nenoteiktību un pretrunīgumu. Pārējie
četri T. pamatojas uz objekta stāvokli.

Devītais T. ir visu astoņu T. vispāri-
nājums, jo tajā ir runa par uztveres

relativitāti sakarā ar to, ka attiecība

starp uztverošo un uztveramo ir bez-

gala daudzveidīga. Desmitais T., kas

atrodas savrup, runā par objektīvas
izziņas neiespējamību sakarā ar cil-

vēku uzskatu, noskaņojumu, rīcības,
nolūku utt. daudzveidību (piem., likumi

vieniem cilvēkiem ir vieni, citiem —

citi; vieni māca, ka dvēsele ir nemir-

stīga, citi — ka tā ir mirstīga u.tml.).
Ka visi T. ir maldīgi, redzams no

šāda apsvēruma: lai varētu runāt par
izziņas objektu relativitāti, vajadzīgs,
lai jau būtu priekšstats par šo objektu
patstāvīgu un neatkarīgu pastāvēšanu,
t. i., ja skeptiķis nezina, kas ir pat-
stāvīgi un neatkarīgi pastāvoši ob-

jekti, tad viņš nevar arī apgalvot, ka

to izziņa ir relatīva, un nevar pat zi-

nāt, vai tie pastāv.

Trubeckojs Sergejs (1862—1905) —

kr. filozofs ideālists. Beidzis Maska-

vas univ. (1885), kurā vēlāk lasīja
lekcijas. 1900.—1905. g. rediģēja žur-

nālu «Voprosi filosofii i psihologii».
1905. g. tika ievēlēts par Maskavas

univ. rektoru. T. pasaules uzskats iz-

veidojās vācu klasiskās filozofijas, kā

ari Ķirejevska, Homjakova un Solov-

jova uzskatu ietekmē. Patiesu pasau-
les uzskatu, pēc T. domām, iespējams
izveidot, tikai balstoties uz absolūtu,
kas izprasts «kā visvienīgā konkrētā

esamība». Šī ideālā esamība atklājas
kā autonoms esošais un arī kā «jū-

tošs, domājošs, gribošs» subjekts, kas

(absolūtā pirmsākuma elementu sarež-

ģītās attiecības rezultātā) rada visu

empīrisko lietu daudzveidību. Telpa,

laiks, pēc T. domām, ir forma, kurā

jutekliski izpaužas pasaules dvēsele,
kas sakņojas dievā. īstenības mate-

riālo un ideālo objektu izzināšana no-

tiek empīriskā (zinātniskā) un speku-
latīvā (filozofiskā) formā. Zināšanu

avots ir arī ticība kā pieredzes un

spekulatīvas izziņas nosacījums. Ar

ticības palīdzību cilvēks uztver ideālo
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esošo un konstatē tā objektīvo pastā-
vēšanu. Pieredze, saprāts un ticība,

pēc T. uzskata, sniedz konkrētu, vien-

gabalainu pasaules ainu. T. «konkrē-

tais ideālisms» (kas tiecas samierināt

empīrismu, racionālismu un misti-

cismu) ir cieši saistīts ar dieva kā

«bezgalīgas mīlestības» atzīšanu un

ar reliģiska kopīguma ideju, saskaņā
ar kuru cilvēkiem jāapvienojas «baz-

nīcas dievcilvēciskajā organismā». Bū-

dams mērens liberālis, T. bija par
pārstāvniecisku institūtu nodibināšanu,

par univ-u autonomiju, palikdams kon-

sekvents monarhists, sociālisma un re-

volucionāru cīņas metožu pretinieks.
Galv. darbi: «Par cilvēka apziņas
dabu» (1890), «Ideālisma pamati»

(1896), «Mācība par logošu tās vēs-

turiskajā attīstībā» (1900). T. sarak-

stījis arī vairākas grāmatas par antī-

kās filozofijas vēsturi.
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U

Umovs Nikolajs (1846—1915) — kr.

fiziķis, Maskavas univ. prof. Nodarbo-

jās ar teorētiskās un eksperimentālās
fizikas jautājumiem, pirmais sāka lie-

tot enerģijas plūsmas jēdzienu (Umo-

va—Pointinga vektors). Izveidoja ori-

ģinālu dzīvības un domāšanas procesu
fizikālu modeli. Pasaules uzskata ziņā
U. pieslējās mehānistiskajam materiā-

lismam. Viņa ideāls filozofijā bija De-

karts. Lai gan U. uzskati zināmā mērā

bija aprobežoti, viņš spēja saprast, cik

dzijas ir tās revolucionārās pārmaiņas
dabas zinātnēs, kas notika 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā. Viņš palika

uzticīgs materiālismam un vērsās pret
relativismu un fizikālo ideālismu. Kā
lieliskam organizatoram, popularizētā-
jam un pedagogam U. bija liela no-

zīme kr. materiālistiskās fiziķu skolas

izveidošanā.

Universālijas (lat. universalis — vis-

pārīgs) — tā viduslaiku filozofijā ap-

zīmēja vispārīgas idejas. Strīdā par
U. runa bija par to, vai tās ir objektī-
vas, reālas, jeb vai tās vienkārši ir

lietu nosaukumi. U. pastāv «pirms lie-

tām», ideāli (galējā reālisma viedoklis,
Erigena); U. pastāv «lietās» (mērenā
reālisma viedoklis, Akvīnas Toms).
Pretējais uzskats: U. pastāv tikai

prātā, «pēc lietas», kā prāta konstruk-

cijas (Konceptuālisms), vai pat tās ir

tikai vārdi (galējais nomlnāllsms, Ros-

celins, Viljams Okams).

Upanišadās — viena no Vēdu sa-

stāvdaļām, senind. reliģiski filozofiski

Vēdu himnu komentāri, izstrādāti dau-

dzu gadsimtu gaitā. Vissenākās U. ra-

dušās 10.—6. gs. p. m. ē. Vēdās mi-

nētajiem dieviem un rituāliem U. pie-
šķir jaunu filozofisku saturu. U. tos

interpretē kā alegoriskus cilvēka un

Visuma attēlus. Ticība dvēseļu ceļoša-
nai iegūst morālu raksturu. Uz jautā-

jumu, kas ir tā augstākā realitāte,
kuru izzinot viss pārējais kļūst zi-

nāms, U-ās dota ideālistiska atbilde:

tas, no kā radies viss pastāvošais, tas,
kurā tas dzīvo pēc dzimšanas, un tas,
kurā tas aiziet pēc savas nāves, ir

brahmans — pasaules garīgais pa-
mats, ar kuru ir identiska cilvēka ga-
rīgā būtība — atmans. Lai cilvēks va-

rētu atbrīvoties no jaunu piedzimšanu
riņķojuma zemes virsū, tam, pēc U.

mācības, jānododas pārdomām par

savas dvēseles vienību ar brahmanu.

U. atspoguļo arī materiālistiskās mā-

cības, ar kurām vajadzēja cīnīties to

autoriem. Tās bija mācības, kas par

pasaules pirmpamatu uzskatīja vienu

no materiālajiem pirmelementiem —

ūdeni, uguni, gaisu, gaismu, telpu vai

laiku — un noliedza dvēseles pastāvē-
šanu pēc cilvēka nāves. U. komentāri,

kurus uzrakstīja Badarajana un vēlāk

Sankara (8. gs.), kjuva par pamatu
Vedantai.

Utilitārisms (lat. utilitas — derī-

gums) — buržuāziska ētikas teorija,
kas rīcības derīgumu atzīst par tās

morālo kritēriju. U. nodibinātājs Ben-

tams definēja tā galv. principu: «vis-

lielākās laimes nodrošināšana vislie-

lākajam cilvēku skaitam» ar viņu pri-
vāto interešu apmierināšanu. Pie tam

rīcības morālo pusi var matemātiski

aprēķināt kā šās rīcības rezultātā gūto
baudu un ciešanu bilanci. Mills ieviesa

U-ā baudas kvalitatīvā vērtējuma

principu, prasību dot priekšroku garī-

gajām baudām, nevis fiziskajām. U-u

izmanto arī par pamatu valsts un tie-



sību funkciju izpratnē. «Derīguma
principa» lietošana izziņas teorijā vei-

cināja pragmatisma rašanos. Mūsdienu

buržuāziskajā ētikā utilitārismu no-

maina «ētisko izteikumu analīze»

(Emotivisms, Loģiskais pozitīvisms
ētikā).

Utopiskais sociālisms (gr. v — ne,

nē, topos — vieta) — pirmszinātniskais
attīstības posms mācībā par sab-bu;
tas balstās uz īpašuma kopību, visiem

obligātu darbu un produktu vienlī-

dzīgu sadali. Terminu «utopija» (bur-
tiski tas nozīmē «vieta, kuras nav»)
ideālas sab-bas apzīmēšanai pirmoreiz
lietoja T. Mors (tā viņš nosauca izdo-

mātu salu, kurā nodibināta ideāla

sab-ba). Vēlāk šo terminu sāka lietot,
raksturojot izdomātas, nerealizējamas
sabiedriskas iekārtas. Kritizēdami pa-
stāvošo iekārtu, kas balstās un privāt-
īpašumu, attēlodami ideālas nākotnes

iekārtas ainas, mēģinādami teorētiski

pamatot sabiedriskā īpašuma nepiecie-
šamību, utopiskie sociālisti izteica ne

mazumu ģeniālu ideju un minējumu.
Tieši tāpēc U. s. līdz ar angļu poli-
tisko ekonomiju un vācu klasisko filo-

zofiju ir viens no zinātniskā sociā-

lisma idejiskajiem avotiem. Privātīpa-
šuma nosodīšanu un kopīgā īpašuma
slavināšanu var sastapt jau dažu an-

tīkās Grieķijas un Romas rakstnieku

un viduslaiku «ķeceru» darbos, dažās

feodālisma laikmeta zemnieku sacel-

šanās programmās un zemnieku ideo-

logu uzskatos kā dabisku reakciju uz

nevienlīdzību un cilvēka ekspluatāciju
antagonistiskajās sab-bās. Līdz ar ka-

pitālisma rašanos un attīstību, līdz ar

vairāk vai mazāk attīstītu proletariāta
priekšteču veidošanos U. s. iegūst ar-

vien vairāk vēsturiskā reālisma

iezīmju, kļūst komplicētāks kā teorija
un sazarojas, izveidojot dažādas sko-

las un virzienus. U. s. sistemātiska

attīstība sākās kapitālisma rašanās

periodā, renesanses un reformācijas
laikmetā (J. Huska Čehijā, Mincers

Vācijā, Mors Anglijā, Kampanella Itā-

lijā v. c). Tālāk tas attīstījās Eiropas
buržuāzisko revolūciju laikā, būdams

tajā laikā proletariāta priekšteču ideo-

loģija (Meljē, Mabll, Morelll, babe-

flsms Francijā, Lilberns, Vinstenlijs
Anglijā). Visaugstāko attīstības pa-
kāpi U. s. sasniedza kapitālisma strau-

jas attīstības periodā, kad buržuāzisko

revolūciju ideologu ilūzijas izgaisa,
bet kapitālistiskās sab-bas pretrunas
kļuva arvien redzamākas (Sensimons
un Furjē Francijā, Ovens Anglijā).
Nevienam U. s. pārstāvim tomēr neiz-

devās vēstures izpratnē nostāties ma-

teriālistiskās pozīcijās un atklāt

sab-bas sociālistiskās pārveidošanas
patieso spēku. Tam pievienojās pastā-
vošo sabiedrisko attiecību pārveidoša-
nas reālo ceļu neizpratne, atteikšanās

no revolūcijas, naiva ticība, ka ar so-

ciālisma ideju propagandas palīdzību
var mainīt pastāvošo iekārtu. Tikai

ražošanas spēku attīstība, kas apvēr-
sumu ražošanas veidā padara neno-

vēršamu, un rūpniecības proletariāta
rašanās, kuru pietiekami izskolojusi
un organizējusi pašas kapitālistiskās
sab-bas attīstības gaita, pēc Marksa

vārdiem, rada vēsturisku iespējamību
pārvērst sociālismu no utopijas par
zinātni. Markss un Engelss pārvērta
šo iespējamību īstenībā, zinātniski pie-
rādīdami, ka pāreja uz komunismu ir

nenovēršama, atklādami, ka proleta-
riāts ir tas spēks, kas spēj realizēt šo

pāreju, radīdami mācību par sociālis-

tisko revolūciju un proletariāta dikta-

tūru kā ieroci sociālistisko ideālu rea-

lizēšanai. Marksisms kritiski pārstrā-
dāja U. s. mācības un paņēma no tām

visu vērtīgo. Ar marksisma rašanos

U. s. arvien vairāk kļuva par faktoru,
kas kavē strādnieku un sociālistisko

kustību. Atsevišķās zemēs U. s. sa-

plūda ar revolucionāri demokrātisko

ideoloģiju, un jau pēc marksisma ra-

šanās tam bija progresīva loma (kr.
revolucionārie demokrāti, 19. gs.

70. gadu narodņiki v. c).
Uzmanība — psihisks stāvoklis, kas

nodrošina cilvēka izziņas un praktis-
kās darbības virzību un koncentrēša-

nos uz noteiktu objektu vai darbību.

Netīšo (nepatvaļīgo) U. (kas no fizio-

loģiskā viedokļa ir orientēšanās re-
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flekss) izraisa paša priekšmeta īpatnī-
bas — jaunums, tajā notiekošās pār-

maiņas, kontrasts ar citiem objektiem,
tā iedarbības spēks (spilgta gaisma,

stipra skaņa). Tīšo (patvaļīgo) U. no-

teic apzināts uzdevums. Tīšā U. pie-
mīt tikai cilvēkam; tā izveidojusies

darba procesā. Pēc Marksa vārdiem,
darbā līdzās to orgānu sasprindzināju-
mam, kuri veic darbu, visu laiku vaja-

dzīga mērķtiecīga griba, kas izpaužas
U-ā.

Uzskats — antīkajā filozofijā ne-

drošas, subjektīvas zināšanas atšķi-
rībā no drošām, objektīvām zināša-

nām
— patiesības. Jau eleāti krasi

norobežoja uz racionālu izziņu dibi-

nātu patiesību no U., kas dibināts uz

jutekliskiem uztvērumiem un iepazīs-
tina mūs tikai ar lietu šķietamību.
Atomistu mācībā U. ir cilvēka uz-

tverto «tēlu» rezultāts; jutekliski uz-

tveramās parādības pastāv U-ā, taču

patiešām pastāv tikai atomi un tuk-

šums. Sofisti izdzēsa robežu starp U.

un patiesību («viss, kas kādam kā

šķiet, tā arī ir»), tādējādi nonākdami

pie galēja subjektīvisma un relatī-

visma. Pēc Platona mācības, U., kas

dalās minējumā un paļāvībā, attiecas

uz jutekliskām lietām atšķirībā no zi-

nāšanām, kuru priekšmets ir garīgas
būtības. Aristotefa mācībā U. ir em-

pīriska izziņas metode, kuras priekš-
metiskais saturs, ciktāl tas attiecas uz

nejaušo un atsevišķo, var mainīties,

kļūstot pat nepatiess. Aristotelis atšķir
U. no zinātnes atzinumiem, kuru ob-

jekts ir nepieciešamais un vispārīgais.
Uztvere — viengabalains priekšmeta

tēls, kas rodas, objektīvajai pasaulei
iedarbojoties uz sajūtu orgāniem. U.

atspoguļo priekšmetu ārējās puses. Iz-

šķirama redzes, taustes un dzirdes U.

Vislielākā gnozeoloģiskā nozīme ir re-

dzes U. Tā veidojas no redzes sajū-
tām cilvēka un apkārtējās vides priekš-
metu mijiedarbībā. Sajā mijiedarbībā,

priekšmetu aptaustot, tā kontūras no-

saka aptaustošās rokas kustību struk-

tūru, bet rokas kustību struktūra savu-

kārt nosaka redzes tēla struktūru. Re-

dzes tēla veidošanos cilvēks subjektīvi
pārdzīvo kā tēla pārvietošanos uz āru.

Patiesībā U. pieder indivīdam un ir

samazināts ārējo priekšmetu un mūsu

ķermeņa modelis. Redzes U. struktūra

nav adekvāta pašu objektu struktūrai.

Tā veidojas pēc projektīvās attēloša-

nas likumiem. Tā, piem., objektīvi pa-

ralēlās dzelzceļa sliedes mums šķiet

krustojamies perspektīvā; tālu priekš-
metu lineārie izmēri samazinās, bet

tuvu — palielinās v. tml. Pieaugušam
cilvēkam kustību komponenti U. vei-

došanās procesā samazināti līdz mi-

nimumam (acu kustības). No U. kon-

struējas priekšstati. U. loma izziņas

procesā ir šāda: 1) U. veic signāla

funkciju (piem., kad mēs pēc dzirkste-

lēm, kuras rodas, apstrādājot tēraudu

uz slīpripas, spriežam par tā marku);

2) U. ir izejmateriāls, lai no tās ab-

strahētu atsevišķus sakarus un attiecī-

bas, kas ir pamats teoriju sākotnējiem
elementiem. Tā, piem., pēc attiecībām

starp elementārdaļiņu trajektorijas ele-

mentiem Vilsona kamerā var spriest
par šo mikroobjektu lādiņu, masu

v. tml.; 3) U., tāpat kā priekšstati, var

būt modeļi struktūrām, kuru juteklis-

kajā pieredzē nav. Tā, piem., reālu cik-

lisku struktūru novērošana uzvedināja

ķīmiķi F. A. Kekulē uz domu par ben-

zola molekulas ciklisko uzbūvi.
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«Vācu ideoloģija» (1845—46) —

Marksa un Engelsa agrīns filozofisks

darbs, kurā kritizēts jaunhēgeliešu
ideālisms un Feierbaha materiālisma

aprobežotība. Marksa un Engelsa dzī-

ves laikā šī grāmata netika izdota;

pirmoreiz to publicēja PSRS 1932. g.
Attīstot tālāk idejas, kas bija izteik-

tas «Svētajā ģimenē», Markss un En-

gelss parāda, ka ideālisms ir proleta-
riātam naidīgo šķiru pasaules uzskats

un ka, piem., vācu jaunhēgeliešu filo-

zofija atspoguļo vācu buržuāzijas gļē-
vumu un nevarību. Kritizējot Feier-

baha materiālisma metafizisko un vē-

rojošo raksturu, Markss un Engelss
parāda, ka savos uzskatos par vēsturi

Feierbahs ir ideālists un tāpēc, tāpat
kā jaunhēgelieši, nespēj saprast sa-

biedriskās attīstības virzītājspēkus.
«V. i-ā» dziļi kritizēts Stirnera bur-
žuāziskais individuālisms un anar-

hlsms, kā arī K. Grīna, M. Hesa v. c.

t. s. «patiesais sociālisms». Cīņā pret
proletariāta ienaidniekiem Markss un

Engelss «V. i-ā» attīsta zinātniskā ko-

munisma teoriju un pierāda, ka prole-
tariāts savā darbībā balstās uz objek-
tīvām sab-bas attīstības likumsakarī-

bām. Proletariāta cīņu pret buržuāziju,
uzvarošu komunistisku revolūciju, ko-

munistiskās iekārtas nenovēršamu no-

dibināšanu Markss un Engelss uz-

skata par nepieciešamu rezultātu, ko

rada neatkarīgi no cilvēku gribas pa-
stāvošu ekonomisko likumu darbība.

«V. i-ā» pirmoreiz izvērstā veidā iz-

teiktas vēstures materiālistiskās izprat-
nes pamatidejas: jautājums par sa-

biedriski ekonomiskajām formācijām,
par ražošanas spēkiem un ražošanas

attiecībām (pēdējais termins vēl ne-

tiek lietots), par sabiedriskās esamības

V

un sabiedriskās apziņas savstarpējām
attiecībām utt. «V. i-ā» Markss un En-

gelss izteica jau visumā izveidotu pa-
saules uzskatu. Sī Marksa un Engelsa

grāmata ir proletariātam naidīgās
ideoloģijas kaujinieciskas kritizēšanas

paraugs, tā ir piemērs, kā izpaužas
komunistiskais partejiskums filozofijas
problēmu izstrādāšanā.

Vaišešika (sanskr. «višeša» — īpat-
nība) — senind. filozofijas sistēma.

Pirmo sistemātisko tās izklāstu («Vai-

šešikasutra») sniedza Kanāda (3. gs.

p. m. ē.). Tālāk to izstrādāja Prašasta-

pada (m. ē. 4. gs.) savā darbā «Pa-

darthadharmasangraha». V. sistēmā

vērojamas stipras materiālistiskas ten-

dences. V. visam pastāvošajam nosaka

septiņas kategorijas: substanci, kvali-

tāti, darbību, kopīgumu, īpatnību, klāt-

esamību, nebūtību. Pirmās trīs kate-

gorijas pastāv reāli. Turpmākās trīs

loģiskās kategorijas ir prāta darbības

produkts. Svarīga loma izziņā ir «īpat-
nības» kategorijai (pēc kuras mācība

nosaukta), jo tajā atspoguļojas sub-
stanču reālā daudzveidība. Pasaule sa-

stāv no substancēm, kurām piemīt
kvalitāte un darbība. V. nosauc devi-

ņas substances: zeme, ūdens, gaisma,

gaiss, ēters, laiks, telpa, dvēsele, prāts.

Pirmo četru substanču atomi veido vi-

sus materiālos objektus. Atomi ir mū-

žīgi, nedalāmi, neredzami, tiem nav

izplatības, taču to kombinācijas veido

visus ķermeņus, kam ir izplatība.
Atomu savienojumus vada pasaules
dvēsele. Atomu pastāvīgās kustības

rezultātā pasaule, kas pastāv laikā,

telpā un ēterā, periodiski rodas un

sairst. Atomi kvalitātes ziņā iedalās

četros veidos atkarībā no to izcelšanās

un izraisa četrējādas sajūtas: tausti,



garšu, redzi un ožu. V. gnozeoloģija,
kas tuva njaija filozofijas izziņas teo-

rijai, norāda uz četriem patiesas un

četriem maldīgas izziņas veidiem. Pa-

tiesību palīdz izzināt uztvere, secinā-

jums, atmina un intuīcija.
Vaitheds' Alfrēds Norts (1861—

1947) — loģiķis, matemātiķis un filo-

zofs, Londonas un Harvardas univ.

prof. Kopā ar Rasētu sarakstījis fun-

damentālu darbu par matemātisko lo-

ģiku («Principia Mathematica», 1910—

13). Mēģinājums pārvarēt fizikas krīzi,
atzīstot dabas mainīgumu un pastāvī-

gumu, noved viņu pie dabas kā «pro-
cesa» izpratnes. Definēdams dabu kā

«pieredzi», V. nonāk pie neoreālisma,
kas apvieno materiālisma un ideālisma

elementus. Vēlāk V. pāriet pie objek-
tīvā ideālisma. Pasaules process, pēc
V. uzskata, ir «dieva pieredze», kurā

«objekti» (universālijas), no ideālās

pasaules («dieva sākotnējā daba»)

pāriedami fiziskajā pasaulē («dieva
atvasinātā daba»), kvalitatīvi nosaka

«notikumus». Socioloģijā V. idejas at-

zina par vēstures virzītājspēku un ab-

solutizēja personību («zinātnes vīru»)

lomu, izteikdamies, ka personības
«galu galā valda pār pasauli». Galv.

darbi — «Process un realitāte» (1929)

un «Ideju piedzīvojumi» (1933).
Valoda — jebkura fiziskas dabas

zīmju sistēma, kas izpilda izziņas un

komunikatīvu (sazināšanās) funkciju
cilvēka darbības procesā. V. var būt

gan dabiska, gan mākslīga. Dabiskā

V. ir ikdienas dzīves V., kas kalpo par
domu izteikšanas formu un cilvēku

sazināšanās līdzekli. Mākslīgā V. ir

V., ko radījuši cilvēki kaut kādām

šaurām vajadzībām (matemātiskās
simbolikas V., fizikas teoriju V., da-

žādas signalizācijas sistēmas utt.). V.

īr sociāla parādība. Tā rodas sabied-

riskās ražošanas attīstības gaitā un

ir tās nepieciešama iezīme — cilvēku

darbības koordinācijas līdzeklis. Pēc

sava fizioloģiskā pamata V. ir otrās

signālsistēmas funkcija; šo sistēmu

Pavlovs nosauca par cilvēka psihes

specifisku papildinājumu. V. ir domā-

šanas eksistences forma un domāša-

nas izpausmes forma, bet reizē tai ir
arī būtiska loma apziņas veidošanā.

Apziņa neeksistē un nevar eksistēt ār-

pus V. apvalka. V. zīme pēc savas

fiziskās dabas ir nosacīta attiecībā

pret to, ko tā apzīmē, bet šo zīmi

galu galā nosaka reālās īstenības iz-

ziņas process. V. ir uzkrāto zināšanu

fiksēšanas un saglabāšanas līdzeklis,
kā arī līdzeklis, lai šīs zināšanas no-

dotu no paaudzes paaudzei. Tikai pa-
teicoties V., ir iespējama abstraktā do-

māšana. V. ir domāšanas vispārinošas
darbības nepieciešams nosacījums.
«Ikkatrs vārds (runa) jau vispārina»

(Ļeņins). Tomēr V. un domāšana nav

identiskas. Kad V. radusies, tā ir re-

latīvi patstāvīga, tai piemīt specifiski

likumi, kas atšķiras no domāšanas

likumiem. Tāpēc jēdziens un vārds,

spriedums un teikums utt. nav iden-
tiski. Turklāt V. ir noteikta sistēma,
«struktūra» ar savu iekšēju organizā-

ciju, ārpus kuras nevar saprast V.

zīmju dabu un nozīmi. Pēdējos des-

mit gados sakarā ar teorētisko pētī-
jumu lomas palielināšanos pieaugusi
interese par mākslīgo, formalizēto va-

lodu likumsakarību, to loģiskās sintak-

ses un loģiskās semantikas pētīšanu.
Sakarā ar to valoda k|ūst ne tikai par
lingvistikas, bet arī par loģikas un

semiotikas pētīšanas objektu. Absolu-

tizējot šo pētījumu lomu, mūsd. neo-

pozitīvisms nepareizi cenšas reducēt

visas filozofisko pētījumu problēmas
uz V. loģisku analīzi.

Valsts — ekonomiski valdošās šķi-
ras politiska organizācija, kuras mēr-

ķis ir aizsargāt pastāvošo kārtību un

apspiest citu šķiru pretošanos. V. ra-

dās, sab-bai sašķeļcrties šķirās, kā eks-

pluatatoru šķiras ierocis ekspluatētās
tautas apspiešanai. V. izveidošanās

procesa būtība bija īpašas publiskas

varas rašanās ar tās armiju, policiju,
cietumiem un dažāda veida piespie-
šanas institūtiem. Sab-bās, kas balstās

uz ražošanas līdzekļu privātīpašumu,
V. vienmēr ir valdošās ekspluatatoru

šķiras, tās diktatūras ierocis, īpašs
spēks ekspluatējamo masu apspiešanai

neatkarīgi no pārvaldīšanas formām.
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Mūsd. imperiālistiskās V., cenšoties

saglabāt un paplašināt monopolistis-
kās buržuāzijas kundzību, pūlas ap-

spiest tautu atbrīvošanās kustību,

masu cīņu par mieru, demokrātiju un

sociālismu. Principiāli citāds raksturs

ir proletariāta V. Arī tā ir šķiras dik-

tatūras, tieši proletariāta diktatūras

ierocis, bet visu darbaļaužu, t. i., mil-

zīga iedzīvotāju vairākuma interesēs

tā apspiež ekspluatatorus. Sociālistis-

kai V. var būt dažādas formas, bet

to būtība ir viena un tā pati — prole-
tariāta diktatūra. Pēc 2. pasaules kara

vairākās Eiropas un Āzijas zemēs ra-

dās tautas demokrātijas V., kas tāpat
kā padomes Padomju Savienībā ir so-

ciālistiskas V. formas. Engelss rak-

stīja, ka proletariāta V. vairs nav V.

tiešā nozīmē. V. tiešā nozīmē ir spēks,
kas arvien vairāk atsvešinās no tau-

tas, nostājas tai pretī, tās uzdevums

ir turēt tautu ekspluatatoru šķiras pa-
kjautībā. Bet proletariāta V. pēc savas

būtības pauž tautas intereses. No tā

izriet arī otra V. īpatnība, ko uzsvēra

Ļeņins, nosaukdams to par «atmir-

stošu valsti». V. nepastāvēs mūžīgi.
Nākotnē tā atdos vietu komunistiska-

jai sabiedriskajai pašpārvaldei. Pa-

kāpe, kas tuvina nākamajai sab-bai,
kur nebūs valsts, ir visas tautas

valsts, kas attīstās no strādnieku šķi-

ras diktatūras V. komunistiskās

sab-bas celtniecības gaitā.
Valsts kapitālisms un valsts mono-

polistiskais kapitālisms — kapitālis-
tiskās ekonomikas formas, ko raksturo

privātkapitālistisko saimniecību pārvēr-
šanās par valsts saimniecībām un

plaša valsts iejaukšanās saimniecis-

kajā dzīvē. Pirmsmonopolistiskajā pe-
riodā V. k. paātrināja kapitālistiskās
atražošanas procesu. Valsts iejaukša-
nās izpaudās tādējādi, ka tika radīti

labvēlīgi apstākli kapitālistiskās eko-

nomikas attīstībai (subsīdijas privāt-
kapitālistiem, protekcionisms, lielu uz-

ņēmumu celtniecība uz valsts rēķina

utt.). Kapitālisti izmantoja valsti ari

koloniju sagrābšanai. Imperiālisma
laikmetā valsts iejaukšanās ekonomikā

paplašinās: aizvien lielāka ražošanas

koncentrēšana un sabiedriskošana jauj
monopoliem kontrolēt ekonomiku ar

valsts starpniecību. Izveidojas V. m. k.,
ko raksturo lielāko monopolu saplū-
šana, saaugšana ar buržuāzisko valsts

aparātu, lai vairāk aplaupītu darba-

ļaudis un gūtu monopolistiski augstu
pelņu. Valsts iejaukšanās ekonomikā

galu galā notiek finansu kapitāla in-

teresēs un ir vērsta pret strādnieku

šķiru; tas pastiprina ekspluatāciju
(kaut gan neizslēdz konfliktus starp
valsti un privātajām monopolistiska-
jām grupām). V. m. k. apstākļos
valsts regulē kapitālistisko ekonomiku

dažādās formās, no kurām galv. ir

valsts īpašums, valsts uzņēmumu di-

bināšana, preču un pakalpojumu valsts

iepirkumi, kapitālieguldījumu un patē-

rētāju pieprasījuma regulēšana, valsts

realizēta ekonomikas programmē-
šana. Augošā ražošanas sabiedrisko-

šana pasaules kapitālistiskās ekonomi-

kas ietvaros radījusi V. m. k. starp-
tautiskās formas: valstu starptautisko
ekonomisko attiecību regulēšanu ar

starptautisku ekonomisku organizāciju

palīdzību (piem., ĢTTN — Ģenerālais
tarifu un tirdzniecības nolīgums,
SVF — Starptautiskais valūtas fonds,

SRAB — Starptautiskā rekonstrukci-

jas un attīstības banka), starptautiska
imperiālistisko integrāciju v. c. Taču

tas viss nemaina kapitālisma sociālo-

dabu un neveicina kapitālisma evolu-

cionāru pārveidošanos sociālismā. Ka-
pitālisma daba ir tāda, ka valstisko-

šanas process noris noteiktos ietvaros

un nespēj aptvert visu kapitālistisko
ražošanu. V. m. k. neatceļ kapitālisma

pamatlikumus, nenovērš ražošanas

anarhiju un ekonomiskās krīzes. Tas

vēl vairāk koncentrē un sabiedrisko-

ražošanu, maksimāli saasina kapitā-
lisma galv. pretrunu — pretrunu starp
ražošanas spēkiem un ražošanas at-

tiecībām, starp darbu un kapitālu un

ar to tuvina kapitālisma galīgo bojā
eju. «Valsts monopolistiskais kapitā-
lisms ir sociālisma pilnīgākā mate-

riālā sagatavošana, ir tā sliek-

snis, ir tas vēstures kāpņu pakā-
piens, starp kuru (pakāpienu) un to

493Valsts kapitālisms Valsts kapitālisms



pakāpienu, ko sauc par sociālismu, ne-

kādu starppakāplenu nav» (Ļeņins,
25. sēj., 329. lpp.). No V. m. k., kas

pastiprina darbaļaužu ekspluatāciju,
apspiež strādnieku kustību un nacio-

nālo kustību, jāatšķir V. k. zemēs, ku-

ras atbrīvojušās no koloniālā jūga.
Tur V. k-am ir progresīva nozīme, jo

tas veicina nacionālās ekonomikas

augšupeju un nacionālās neatkarības

nostiprināšanos. Vērtējot V. k. vienā

vai otrā zemē, jāņem vērā, kā inte-

resēs tas tiek izmantots — monopolu
vai tautas interesēs. Proletariāta dik-

tatūras apstākļos V. k., nebūdams

galv. ekonomiskā forma, iegūst prin-

cipiāli citādu saturu, jo to kontrolē

strādnieku šķira un izmanto lielražo-

šanas attīstībai. Pēc Ļeņina vārdiem,

«pāreja uz komunismu iespējama arī

caur valsts kapitālismu, ja valstī vara

ir strādnieku šķiras rokās» (33. sēj.,
357. lpp.).

Valsts un kolhozu-kooperatīvu īpa-

šuma forma — divas sociālistiskā īpa-
šuma formas. Abas tās balstās uz ra-

žošanas līdzekļu kolektīvu īpašumu.

Atšķirība starp tām ir tāda, ka valsts

īpašums pieder visai tautai, bet koope-
ratīvu-kolhozu īpašums ir atsevišķu
lauku un amatnieku kooperācijas ra-

žošanas kolektīvu īpašums. Kolhoziem

mūžīgā lietošanā nodota zeme, ar kuru

tie rīkojas pēc saviem ieskatiem.Darba

rezultāti, kustamais un nekustamais

īpašums pieder kolhoziem. Lauksaim-

niecības arteļa locekļu rīcībā līdz ar

sabiedrisko īpašumu ir palīgsaimnie-
cība — piemājas zemes gabals, sīk-

lopi v. tml. Noteiktā kolhozu ražoša-

nas spēku attīstības stadijā, kad bus

iespējams pilnīgi apmierināt kolhoz-

nieku vajadzības uz sabiedriskās ražo-

šanas rēķina, palīgsaimniecība pakā-

peniski izzudīs. So īpašuma formu

savstarpējās attiecībās galvenais ir

valsts, visas tautas īpašums. Komu-
nisma celtniecības procesā tie pakāpe-
niski tuvinās. PSKP Programmā no-

rādīti ceļi to turpmākajai saplūšanai
vienotā komunistiskā īpašumā. Valsts

īpašums pilnveidojas ar ražošanas

koncentrēšanu un centralizēšanu, ar

tās tālāku kooperēšanu un specializē-
šanu. Kooperatīvu-kolhozu īpašums tu-

vojas visas tautas īpašumam, pamato-

joties uz kolhozu tālāku ekonomisku

attīstību, to pamatfondu pieaugumu,
kolhozu īpašuma kooperēšanos ar

valsts īpašumu un starpkolhozu ra-

žošanas sakaru attīstīšanu (ceļot

starpkolhozu elektrostacijas, uzņēmu-
mus lauksaimniecības produkcijas pār-
strādāšanai v. tml.).

«Valsts un revolūcija. Marksisma

mācība par valsti un proletariāta uz-

devumi revolūcijā» — Ļeņina darbs,
kas sarakstīts 1917. g. augustā un

septembrī, izdots 1918. g. maijā. Ap-

stākļos, kad Krievijā tika gatavota so-

ciālistiskā revolūcija, jautājums par

proletariāta attieksmi pret valsti ieguva

asu teorētisku un praktiski politisku
nozīmi. Darbā «V. un r.» Ļeņins ap-

gaismojis valsts marksistiskās teori-

jas galv. jautājumus, parādījis, kā šo

teoriju attīstījuši Markss un Engelss,
vispārinādami 1848.-51. g. revolūciju
un it īpaši 1871. g. Parīzes Komūnas

pieredzi. Ļeņins pamatoja marksisma

secinājumu, ka strādnieku šķiras galv.
uzdevums revolūcijā attiecībā pret val-

sti ir buržuāziskās valsts mašīnas

salaušana un proletariāta diktatūras

nodibināšana. Raksturodams komunis-

tiskās sab-bas divas fāzes, Ļeņins ana-

lizē proletāriskās valsts atmiršanas

ekonomiskos pamatus un nosprauž

galv. ceļus sociālistiskas valsts attīs-

tībai: demokrātisma paplašināšana,
visplašāko masu iesaistīšana valsts

pārvaldīšanā utt. Ļeņina grāmatā iz-

nīcinoši kritizēts anarhisms un opor-

tūnisms, kas sagroza marksisma mā-

cību par valsti, izmet tā revolucionāro

saturu (galvenokārt proletariāta dik-

tatūras noliegšana). Ļeņina galv. ide-

jas par sociālistisko valsti tālāk attīs-

tītas PSKP Programmā.
Van Cuns (27—104) — ķīn. filozofs

materiālists. Sava galv. darbā «Kri-

tiski spriedumi» («Luņ hen») noteikti

vērsās pret mistiku un ideālismu, pret

mācību par «debesīm» kā augstāko

spēku, kas visu virza pretim mērķim

un nosaka parādību un lietu rašanos
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un attīstību. Saskaņā ar viņa mācību

pasaulē visa avots un pirmpamats ir

materiālie elementi «ci». Cilvēks ir da-

bas daļa, viņš rodas, sabiezējot «ci».

«Ci» izkliedēšanās noved pie bojā ejas
un iznīkšanas. Par objektīvās pasau-
les izziņas procesa sākuma momentu

V. C. pasludināja cilvēka juteklisko
uztveri un sajūtas. Viņš noliedza

«iedzimtu» zināšanu pastāvēšanu. V. C.

vērsās pret teoriju, ka sabiedriskā

dzīve atkarīga no stihiskām dabas pa-

rādībām. Vēsture attīstās ciklveidīgi,
uzplaukuma periodiem seko pagri-

mums, pēc tam process atkārtojas.
Varas dalīšana — mācība par varas

dalīšanu likumdošanas, izpildu un tie-

sas varā. Pirmoreiz V. d. ideju izvir-

zīja Loks, vēlāk to attīstīja Monteskjē.
V. d. mācība noderēja, lai idejiski pa-
matotu buržuāzijas un muižniecības

savienību un ierobežotu absolūtismu,
likumdošanas varu koncentrējot bur-

žuāzisko pārstāvniecības institūtu ro-

kās. Buržuāziskā valstī V. d. ir gluži
formāla un daudzos gadījumos tiek

izmantota, lai attaisnotu «stipru» pre-
zidenta varu, izpildu varu.

Varbūtību teorija — zinātne par
masveida nejaušiem notikumiem (m.

n. n.), t. i., par nejaušiem notikumiem,
kuri ir savstarpēji ekvivalenti attiecībā

uz kādām noteiktām īpašībām vai spēj
daudzkārt atkārtoties, ja atkārto attie-

cīgos apstākļus. M. n. n. abstrakcija

lietojama plašā dabas un sociālo pa-

rādību klasē, kad īpaši svarīgas kļūst

nevis to individuālās, bet gan visvai-

rāk vispārīgās īpašības, attiecībā uz

kurām šīs parādības var aplūkot kā

savstarpēji ekvivalentas. Tā, piem.,

termodinamiskajiem sistēmas rakstu-

rojumiem, teiksim, tās temperatūrai, ir

svarīga nevis katras molekulas «iztu-

rēšanās», bet gan to sadale pēc ātru-

miem; daudziem bioloģisko sugu rak-

sturojumiem ir svarīgs tēviņu un mā-

tīšu dzimstības samērs utt. V. t. pētī
m. n. n. īpašības, konstruējot šīm īpa-
šībām matemātiskus modeļus un pēc

tam ar šiem modeļiem operējot kā ar

tīri matemātiskiem objektiem. Galvenā

m. n. n. īpašība, ko aplūko V. t., ir to

varbūtība, turklāt nepieciešams, lai šo

īpašību pietiekami adekvāti aprakstītu
kāds konstants skaitlis. Tas izdodas,

piem., tad, ja iespējams, pirmkārt, no-

teikt eksperimentu skaitu n, kuru iz-

nākumi ir aplūkojamā m. n. n. klase

(šādus eksperimentus sauc par gadī-
juma eksperimentiem, piem., monētas

mešana), un, otrkārt, — eksperimentu
skaitu m, kuru iznākumi ir mūs inte-

resējošās sugas m. n. n. (piem., mo-

nētas nokrišana ar ērgli uz augšu).
m

Tad relatīvās m. n. n. frekvences —,

kuras var uzskatīt par varbūtības mē-

rīšanas rezultātiem, grupējas ap šo

skaitlisko raksturojumu. Tādējādi iz-

dodas ar skaitli izteikt m. n. n. var-

būtību, aprakstīt matemātikas valodā

arī tādu svarīgu šo m. n. n. īpašību
kā lielo skaitļu likumu, saskaņā ar

kuru nejaušo notikumu liela skaita

kopdarbība noved pie rezultātiem, kuri

gandrīz nav atkarīgi no gadījuma.
Pirmo reizi, kaut arī visai šaurai

m. n. n. klasei, to izdarīja J. Bernulli;

turpmāk daudzu zinātnieku darbos šī

klase tika būtiski paplašināta. V. t.

ļauj nejaušās parādībās atrast objek-
tīvas likumsakarības, kurām ir statis-

tisks raksturs. Varbūtīgu notikumu pē-
tīšana tāpēc sīkāk atsedz likumsaka-

rības jēdzienu, kā arī jautājumu par

nepieciešamības un nejaušības samēru.

Jāuzsver, ka notikumu varbūtīgais
raksturs ir to objektīvā īpašība, nevis

mūsu novērojumu rezultāts, kā domā

subjektīvi ideālistisko uzskatu piekri-

tēji. Varbūtība nav tikai m. n. n. īpa-
šība vien. Citas varbūtības pētī, piem.,
varbūtiskā loģika. V. t. attīstībā ļoti
liela loma ir padomju matemātiķiem
S. Bernšteinam, A. Kolmogorovam,
A. Hinčinam v. c.

Varbūtiskā loģika — loģika, kas

pētī varbūtīgus izteikumus neatkarīgi
no tā, vai varbūtību uzlūko par atse-

višķa izteikuma īpašību (tādā gadī-
jumā varbūtību tam piedēvē kā patie-
sības un aplamības starpvērtību) vai

arī par vērtējumu, ko dod parastu
divvērtīgu izteikumu pāra attieksmei.
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Atšķirībā no varbūtības teorijas V. 1-ā

varbūtības apzīmēšana ar precīzu
skaitli nav galv. prasība. Uz šā fun-

damenta izveidoto loģisko aparātu
lieto aptuvenai hipotēžu novērtēšanai,
salīdzinot tās nevis ar īstenību, bet

gan ar citiem izteikumiem, kas izsaka

mūsu zināšanas. Tā, piem., atkarībā

no hipotēzes «Rīt būs lietus» atbilstī-

bas meteoroloģiskajām ziņām var ru-

nāt par tās augstu vai zemu varbūtī-

bas pakāpi. Tātad hipotēzes varbūtības

pakāpe ir divu argumentu — pašas

hipotēzes un esošo zināšanu funkcija.
Komplicētu hipotēžu varbūtību, ja ir

zināmas šo hipotēžu komponentu var-

būtības, visās V. L sistēmās aprēķina

pēc varbūtību matemātisko aprēķinu
kārtulām (Varbūtību teorija). Tādējādi
V. 1. ir viena no šo aprēķinu interpre-
tācijām. Mūsu dienās V. 1. aparātu
visplašāk lieto induktīvajā loģikā. Iz-

teikumi par V. 1. atrodami jau Aris-

toteļa un senlaiku skeptiķu mācībā,
taču pirmās nozīmīgās idejas par to

izteicis Leibnics. 17. gs. beigās izvei-

dotā varbūtību teorija arī radās drīzāk

kā V. 1. vai kaut kāda nesazarojusies
zinātne. V. 1. izdalīšanās no varbūtību

teorijas sākās 19. gs. vidū, kad sāka

noskaidroties varbūtību teorijas priekš-
mets — masveida nejaušie notikumi.

Starp citu, arī mūsu dienās vērojami
daudzi mēģinājumi uzskatīt mācību

par varbūtībām kā vienotu zinātni, ku-

ras nozares ir varbūtību teorija un

V. 1.

Vardarbības teorija — ideālistiska

teorija, ka nevienlīdzību sab-bā radī-

jusi dažu cilvēku vardarbība pret ci-

tiem. V. t. visvairāk izplatīta buržuā-

zisko ideologu vidū. Dlrings šķiru ra-

šanos saistīja ar sab-bas vienas daļas
vardarbību pret otru (iekšējā vardar-

bība), austr. sociologs Gumplovičs
(1838—1909), kā arī Kautskis v. c.

par šķiru un valsts rašanās galv. cē-

loni uzskatīja to apstākli, ka stipra
cilts pakļāvusi verdzībā vājāku cilti

(ārējā vardarbība). Marksisms, neno-

liedzot vardarbības nozīmi vēsturē, to-

mēr atzīst, ka pašas vardarbības pa-

mats ir ekonomiskie apstākļi. V. t-u

izmanto imperiālistiskās buržuāzijas
ideologi, lai aizstāvētu neokoloniā-

lismu, pamatotu politiku «no spēka
pozīcijas», kurinātu «auksto karu».

Vārds loģikā — valodas izteikums,
kas apzīmē kādu priekšmetu, kuru sa-

prot visplašākajā nozīmē — kā visu,
ko mēs varam nosaukt, un ne tikai

kā materiālu objektu. Loģiskajā se-

mantikā parasti apskata t. s. «seman-

tisko trijstūri»: 1) vārdu; 2) priekš-
metu, ko tas apzīmē (denotātu jeb
designātu); 3) vārda nozīmi (Nozīme
un jēga). Atšķirībā no parastās vārdu

lietošanas mūsd. loģika uzskata par
vārdiem ne tikai terminus (nosauku-

mus), bet arī apgalvojumus. Termina

denotāts ir objekts, ko tas apzīmē,
termina jēga — īpašība, ko tas iz-

saka. Apgalvojuma denotāts ir tā pa-
tiesuma vērtība (t. i., patiesība vai

aplamība), jēga — spriedums, ko tas

izsaka.

Vavilovs Sergejs (1891 — 1951) —

padomju fiziķis, PSRS ZA prezidents
(1945—51). V. galv. darbi veltīti fizi-

kālajai optikai, galvenokārt fotolumi-

niscences dabas pētīšanai. Par ļoti

svarīgu viņš uzskatīja filozofiju un

zinātnes vēsturi. V. nopelns ir jaunās
fizikas daudzu revolucionāroatklājumu
dialektiski materiālistiskais iztulko-

jums. Viņš izveidoja priekšstatu par
lauku kā īpašu matērijas veidu, deva

vērtīgu ieguldījumu, palīdzot izstrādāt

konsekventi materiālistisku interpretā-

ciju korpuskulāri viļņējādam duālis-

mam, norādīja uz matemātisko hipo-
tēzi kā mūsd. fizikas vadošo izziņas
metodi utt. Viņš uzrakstījis interesan-

tus un dziļus pētījumus par Lukrēciju,
Galileju, Ņūtonu, Lomonosovu, Fara-

deju, Ļebedevu v. c.

Vēbers Maksis (1864—1920) — vācu

sociologs. Stāvēja tuvu neokantismam

un pozitīvismam. Pēc V., jebkuras so-

ciāli ekonomiskas parādības būtību no-

saka ne tikai tās objektīvās puses,

bet vispirms pētnieka viedoklis, kul-

tūras nozīme, kādu piedēvē attiecīga-

jam procesam. Balstoties uz to, ka sa-

biedriskās zinātnes pētījot parādībās
tikai atsevišķo, V. centās zinātniskās
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abstrakcijas aizstāt ar patvaļīgu do-

māšanas konstrukciju — «ideālo tipu».
«Ideālais tips», pēc V., neatspoguļo
īstenību, tas ir tikai instruments, lai

sistematizētu un izprastu atsevišķus

faktus, jēdziens, ar kuru vēsturnieks

salīdzina īstenību. V. ideju saturs bija
vērsts pret marksisma mācību par sa-

biedriski ekonomiskajām formācijām.
V-a «ideālo tipu» teorija, kā ari viņa
koncepcija par vēstures faktoru «dau-

dzējādību» stipri ietekmējusi mūsd.

buržuāzisko socioloģiju. Darbi: «Na-

cionālā valsts un tautsaimnieciskā po-

litika» (1895), «Protestantu ētika un

kapitālisma gars» (1905), «Saimnie-

cība un sabiedrība» (1921) v. c.

Vechēgelieši — Hēgeļa skolas kon-

servatīvais virziens 19. gs. 30. un 40. g.

Vācijā. V. mēģināja interpretēt viņa
mācību kristīgās baznīcas ortodoksijas
garā. Sākumā V. (Hešelis, Hinrihss,

Gablers), izmantodami pretrunīgo un

nekonsekvento filozofijas norobežo-

šanu no reliģijas Hēgeļa sistēma, aiz-

stāvēja prāta un ticības sintēzes prin-

cipu. Vēlākie V. (Veise, I. Fihte, jau-

nākais) veidoja savu mācību kā pret-

statu radikālajai jaunhēgeliešu mācībai.

Viņi uzsvēra nepieciešamību «izlabot»

Hē'geli Sellinga identitātes filozofijas
un Leibnica teodicejas garā. Viņu po-

litiskais viedoklis bija konservatīvs.

Vedanta (burtiski —
«Vēdu nobei-

gums») — viena no md. filozofijas

ortodoksālajām sistēmām, reliģiski
filozofiska mācība, kas radusies uz

Upanišadu pamata. V. ari vēl tagad

ieņem nozīmīgu vietu hinduisma filo-

zofijā. V. pamattēzes pirmais izklās-

tīja Badarajana darbā «Vedanta-sut-

ras» (3.-4. gs.). Vēlāk V-u izveidoja
tālāk, izdodot komentārus šim dar-

bam, kā arī Upanišadām. Ir divi V.

virzieni. Pirmais no tiem ir advaita

(absolūtais ne-duālisms), ko nodibi-

nāja Sankara (8. gs.). Saskaņā ar

advaitu pasaulē nav nekādas citas

realitātes kā vienota augstāka garīga

būtība (dievs), kas ir nenosakāma,

nosacījumu neierobežota un bez kva-

litātēm. Priekšstats par Visuma priekš-
metu un parādību daudzveidīgumu iz-

riet no nezināšanas (avidja): patie-
sībā viss, izņemot dievu, ir tīra ilūzija

(maija). Par izziņas pamatmetodi ad-

vaita atzīst intuīciju un atklāsmi un

uzskata, ka secinājumam un sajūtai

nav lielas nozīmes. Indivīda centienu

mērķis ir izprast, ka aiz visas daudz-

veidības stāv vienīgā dievība. levēro-

jama loma Šankaras V-ā ir mācībai

par cilvēka psihiskajiem stāvokļiem
(avastha) kā ārējās darbības noteicē-

jiem. Otrs V. virziens ir višišta-ad-

vaita (atšķirošais ne-duālisms), kura

pamatlicējs ir Ramanudža (11.—

12. gs.). Viņš māca, ka pastāv trīs

realitātes: matērija, dvēsele un dievs.

Tās ir cita citai pakļautas: individuālā

dvēsele pakļauj sev materiālo ķermeni,
dievs valda tiklab pār dvēseli, kā arī

pār ķermeni. Bez dieva kā dvēsele, tā

arī matērija var pastāvēt tikai kā tīri

jēdzieni un nevis kā īstenība. Indivīda

centienu mērķis ir atbrīvoties no ma-

teriālās pastāvēšanas. Tas tiek sa-

sniegts ar gara aktivitātes, dieva at-

ziņas un dieva mīlestības palīdzību.
Atzīt un mīlēt dievu ir sevišķi svarīgi.
Advaita bija vairāk saistīta ar dieva

Šivas kultu, bet višišta-advaita — ar

dieva Višnu kultu.

Vēdas — seno indiešu četras galv.
svētās grāmatas: Rigvēda, Atharva-

vēda, Samavēda un Jadžurveda. Sa-

cerētas 12.—7. gs. p. m. ē. Ar vārdu

«V.» apzīmē arī šīm grāmatām atbil-

stošos brahmanus (grāmatas, kuras iz-

klāstīti un izskaidroti V. riti), araņ-

jakus («Meža grāmatas»), kurās iz-

skaidrota V. ritu mistiskā jēga un

atšifrēti V. simboli, kā arī Upaniša-
dās (grāmatas, kurās filozofiski pa-

matots V. kults un mitoloģija un ku-

rās pirmā vieta ierādīta vispārīgam

prātojumam par dievu, cilvēku un

dabu). Vārdu «V.» lieto arī ka sugas

vārdu tādā nozīmē kā «svēta grā-
mata», «augstākā gudrība». Līdzas se-

niem reliģiskiem priekšstatiem Vēdas

ir arī gluži prātnieciski nodalījumi,

kur jau izvirzīti jautājumi par pasau-

les eksistences un cilvēka rīcības cē-

loņiem un mērķiem.
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Vehisms — Krievijas buržuāzijas
ideoloģija; tās politiskā kustība nofor-

mējās attīstītas demokrātiskās un pro-
letāriskās kustības apstākļos Krievijā.
Sakarā ar to, rakstīja Ļeņins, Krievi-

jas buržuāzija ātri parādīja savu

«imanento kontrrevolucionārismu» (15.
sēj., 13. lpp.). 1902. g. bijušie legālie
marksisti Strūve, Berdjajevs, Bulga-
kovs kopā ar atklātajiem mistiķiem
izdeva krāj. «Ideālisma problēmas»,
nostādamies pret materiālismu un ma-

teriālistiski izskaidrotu pozitīvismu.

Turpmāko krājumu izdošanu un reli-

ģiski filozofisku b-bu dibināšanu vai-

nagoja Stolipina reakcijas periodā iz-

nākušais programmatiskais krāj.
«Vehi» (1909). Sī «liberālā renegā-
tisma enciklopēdija», atzīmēja Ļeņins,
ietver trīs tematus: 1) cīņu ar visa

Krievijas un starptautiskās demokrā-

tijas pasaules uzskata idejiskajiem pa-

matiem; 2) atteikšanos no atbrīvoša-

nās kustības; 3) atklātu «sulaiņu jūtu»
un atbilstošas «sulaiņu politikas» slu-
dināšanu attiecībā pret carismu. Ma-

teriālismam un ateismam «Vehi» cen-

tās pretstatīt kr. reliģiski filozofisko

tradīciju, ko pārstāvēja Jurkevičs, So-

lovjovs, Dostojevskis. Šķiru cīņas lo-

zungam viņi izvirzīja pretī principu —

aizsargāt personību «iekšējas», «garī-

gas»atbrīvošanas cejā. Viņi deva savu

svētību cara varai par to, ka tā «vie-

nīgā ar saviem durkļiem un cietumiem

vēl pasargā mūs no tautas dusmām»

(«Vehi», 89. lpp.). 1. pasaules karu

vehieši uzņēma kā nikni šovinisti, Ok-

tobra revolūcijas laikā atradās monar-

histiskās kontrrevolūcijas nometnē

(krāj. «Dc profundis», 1918; N. Ber-

djajeva «Nevienlīdzības filozofija»
v. c). Emigrācijā bijušie vehieši cīnī-

jās pret emigrantu inteliģences daļas
(t. s. smenovehiešu) aiziešanu no

kontrrevolūcijas. V. attīstībā izpaudās
dažas iezīmes, kas tipiskas mūsd. bur-

žuāziskajai filozofijai: mēģinājumi iz-

mantot izsmalcinātas reliģijas formas

cīņai ar marksismu, galēja individuā-

lisma aizstāvēšana ētikā, antiintelek-

tuālisma un subjektīvisma aizstāvē-

šana filozofijā.

Veidolpsiholoģija — ideālistisks sen-

suālistisks virziens mūsd. aizrobežu

psiholoģijā, radies Vācijā 1912. g. V.

priekštecis ir K. fon Erenfelss (1859—
1932). levērojamākie pārstāvji:
M. Vertheimers (1880—1944), V. Kē-
lers (1887—1967) un X, Kofka (1886—

1941). Filozofiskais pamats — Huserla

mācība un mahtsms. Pretstatā asocia-

tīvajai psiholoģijai V. par psihes sā-

kotnējiem un pamata elementiem uz-

skata nevis sajūtas, bet kaut kādas

psihiskas struktūras, viengabalainus
veidojumus jeb veidolus. Pēc V. mā-

cības, to rašanās atkarīga no psihei
it kā iekšēji piemītošās spējas veidot

vienkāršas, simetriskas, sevī noslēgtas
figūras. V. teorija dibinās uz indivīda

atrautību no ārējās vides un viņa
praktiskās darbības. Psihisko veido-

jumu integritāti V. piekritēji galu galā
izskaidro ar imanentiem subjektīviem
«likumiem», un tas noved viņus ideā-

lismā. V. idejas (sevišķi veidola jē-

dziens) vēlāk tika attiecinātas arī uz

fizikas, fizioloģijas un pat ekonomikas

parādībām. V. teorētisko nepamatotību
parādīja I. Pavlovs, kā arī psihologi
materiālisti (L. Vigotskis v. c).

Veitlings Vilhelms (1808—71) —

pirmais vācu komunisma teorētiķis,
utopiskais komunists; aģitators, pro-

pagandists un strādnieku organizators,
drēbnieka zellis. Piedalījās «Taisnīgo
savienības» darbā; uzrakstīja tai pro-

grammas dokumentu — brošūru «Cil-

vēce, kāda tā ir un kādai tai jābūt»

(1838). Pēc emigrācijas uz ASV izvei-

doja tur komūnu, kas vēlāk izjuka.
Mūža beigās V. apsveica I Interna-

cionāles darbību. Galv. darbs — «Har-

monijas un brīvības garantijas» (1842,
kr. tulk. 1962), ko Markss nosauca

par vācu strādnieku nepiedzīvotu un

spožu literāru debiju. V. tiecās izvei-

dot komunistisku sab-bu, kas nodro-

šinātu harmoniju starp katra atsevišķa
indivīda spējām un tieksmēm un visu

sab-bu kopumā. V. sīki attēloja šās

sab-bas iekārtas sistēmu, paredzēdams
arī pārejas perioda grūtības; par šā

perioda labāko valdīšanas formu uz-

skatīja diktatūru. Galvenā loma jau-
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najā sab-bā būšot derīgajām zinātnēm.

Visas zinātnes vadīšot filozofija. Zi-

nātnes V. iedala trijās nozarēs: 1) fi-

lozofiskajā medicīnā, kas aptver visas

cilvēka fiziskās un garīgās dzīves iz-

pausmes, 2) filozofiskajā fizikā un

3) filozofiskajā mehānikā. Reizē ar to

V. neslēpa savu nepatiku pret ab-

strakto filozofiju un sevišķi Hēgeļa
filozofiju. Komunistisko sab-bu, do-

māja V., radīšot ar revolūciju un re-

volucionāras varas nodibināšanu; to-

mēr viņš uzskatīja par iespējamu arī

mierīgu ceļu. Komunisma ideju propa-
gandai V. plaši izmantoja evaņģēliju
tekstus, reizē kritizējot reliģiju. Par

«Nabaga grēcinieka evaņģēlija» saga-
tavošanu un izdošanu vinu ieslodzīja
cietumā (1843—44).

Vellanskis (Kavuņņiks) Daņilo
(1774—1847) — kr. zinātnieks mediķis

un filozofs ideālists, Sellinga piekri-
tējs. Studējis Pēterburgas Medicīnas

un ķirurģijas akadēmijā (1796—1802),
kur 1805—37 lasīja lekcijas, un Vācijā
(1802—05). Darbos «Prolūzija medi-

cīnai...» (1805), «Dabas bioloģiska
pētīšana...» (1812), «Eksperimentālā,
novērojošā un spekulatīvā fizika»

(1831), «Vispārīgās un speciālās fizio-

loģijas pamati» (1836) v. c. V. propa-

gandēja ideālistisku natūrfilozofiju un

pirmais Krievijā sāka izplatīt ideālis-

tiskās dialektikas idejas (parādību vis-

pārējais sakars, attīstība triādes veidā,
polaritāšu cīna kā attīstības virzītāja

utt.).
Verass Denī — ceļojuma romāna

«Sevarambu vēsture» (1677—79)
autors. Tas Francijā bija pirmais

darbs, kas propagandēja utopiskā so-

ciālisma idejas. V. apraksta sociālas

reformas, ko iztēlotā sevarambu sab-bā
izdara viņu likumdevējs Sevariss.

Sab-bas apraksts līdz Sevarisa refor-

mām tuvina V. 18. gs. dabisko tie-

sību teorētiķiem un utopiskajiem so-

ciālistiem. Reformētā Sevarambija ir

sab-ba, kurā atceltas ar dzimšanu

saistītās privilēģijas; likvidēts privāt-
īpašums; noteikts, ka zeme un visas

bagātības pieder tautai; darbs paslu-
dināts par obligātu visiem, izņemot

vecus cilvēkus un slimos. Valsts ieda-

līta pēc ražošanas principa pilsētu un

lauku osmāzijās, kurās bērnus māca,
apvienojot vispārīgo un profesionālo

izglītību. Sevarambi ievēlē monarhu,
kura varu ierobežo vēlētas iestādes.

Par augstāko valdnieku un dievību

tiek uzskatīta saule. V. romāns kjuva

plaši pazīstams, un daudzi ir centušies

to atdarināt.

Verdzības iekārta
— pirmā antago-

nistisku šķiru sab-ba, kas radās, sa-

brūkot pirmatnējās kopienas iekārtai.

Zināmā apjomā un zināmā veidā ver-

dzība ir pastāvējusi visās zemēs un

visām tautām. Augstāko attīstības

formu tā sasniedza senajā Grieķijā un

Romā, kur vergi kļuva par galv. ra-

žošanas spēku sab-bā. Verdzības

iekārtā valdošā un viena no galv. šķi-
rām bija vergturu — ekspluatatoru
šķira. Tā sadalījās dažādās sociālās

grupās: lielajos zemes īpašniekos, lielu

darbnīcu īpašniekos, tirgotājos un

augļotājos. Otra galvenā šķira bija
skaitā lielā ekspluatēto vergu šķira.
Bez šīm divām galv. šķirām verdzības

sab-bā bija brīvo iedzīvotāju starp-
slāņi: sīkīpašnieki, kas eksistēja no

pašu darba (amatnieki un zemnieki),
kā arī skrandu proletariāts, kurš vei-

dojās no izputinātajiem amatniekiem

un zemniekiem. Verdzības sab-bā val-

došo ražošanas attiecību pamats bija
tas, ka vergturim piederēja īpašumā
ražošanas līdzekļi un vergi. Uz ārpus-
ekonomisko piespiešanu dibinātā vergu
ekspluatācija V. ie-ā zināmā mērā no-

sacīja zemo darba ražīgumu. Virspro-
dukts, ko radīja katrs atsevišķais
vergs, bija niecīgs. Taču virsprodukta
kopējā masa bija relatīvi liela, jo eks-

pluatēto vergu skaits bija milzīgs un

viņu darbs ārkārtīgi lēts. Tāpēc bija
iespējams zināms sab-bas un tehnikas

progress, zinātnes, mākslas un filozo-

fijas attīstība. Līdz ar verdzības sab-bu
radās un attīstījās valsts. Visa ver-

dzības vēsture ir šķiru cīņas vēsture.

V. ie. sabrukuma posmā šķiru cīņa sa-

sniedza kulminācijas punktu. Vergu
sacelšanās savijās ar izputināto sīk-

zemnieku cīņu pret lielajiem zemes
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īpašniekiem. V. ie. bojā eju Romā pa-

ātrināja iebrukums no ārienes. Eks-

pluatāciju verdzības formā nomainīja
cita — feodālā ekspluatācija. Pēc ver-

dzības ražošanas veida iznīcināšanas

verdzība neizzuda pilnīgi. Zināmā ap-

jomā tā joprojām pastāvēja arī feodā-
lisma un kapitālisma laikā.

Verificējamības princips (lat. verifi-

care — pierādīt patiesību) — viens no

loģiskā pozitīvisma pamatprincipiem,
saskaņā ar kuru katra uz pasauli at-

tiecināta apgalvojuma patiesīgums

galu galā konstatējams tādējādi, ka

to salīdzina ar jutekliskiem datiem.

V. p. pamatā, kā tas tika formulēts

Vīnes pulciņā, ir tēze, ka izziņa prin-

cipā nespēj tikt pāri jutekliskās piere-
dzes ietvariem. Vienlaikus tiek atšķirta
tādu apgalvojumu tieša verificējamība,
kuri tieši apraksta pieredzes datus, un

netieša verificējamība, kad tēzi loģiski
reducē uz tieši verificējamiem apgalvo-

jumiem. V. p. filozofiskā un metodo-

loģiskā nepamatotība ir tik skaidri re-

dzama — V. p. zināšanas par pasauli
reducē uz «tieši doto» un liedz izziņas
nozīmi tādiem zinātniskiem apgalvo-
jumiem, kas nav tieši pārbaudāmi
eksperimentāli, — ka loģiskie pozitī-
visti bija spiesti akceptēt šā principa
mazāk kategorisku variantu — prasību
pēc zinātnes tēžu dajējas un netiešas

eksperimentālās pārbaudes. Sajā veidā

tas neadekvāti izsaka tikai parasto
metodoloģisko prasību, ka teorētiskās

tēzes jāsaskaņo ar empīriskiem fak-

tiem; šī prasība jāsavieno ar citiem

teorētisko zināšanu pieņemamības fak-

toriem un kritērijiem (to heiristiskais

spēks, loģiskā vienkāršība v. c).

Vernadskis Vladimirs (1863—

1945) — akadēmiķis, dabas pētnieks,
darbojās arī ģeoloģiskajās un biolo-

ģiskajās zinātnēs un zinātnē par ato-

miem. 1898.—1911. g. Maskavas univ.

prof.; bija viens no 124 prof. un pa-
sniedzējiem, kas atstāja univ., protes-

tējot pret cara valdības patvaļu; pēc
tam strādāja Zinātņu akadēmijā. V.

pabeidza ģeoķīmijas izveidošanu; ra-

dīja jaunu tās nozari — bioģeoķīmiju;
attīstīja mācību par noosfēru; viņš ir

viens no ģenētiskās mineraloģijas un

radioģeoloģijas radītājiem; darbojies
arī kristalogrāfijā, augsnes zinātnē,
meteorītikā, dabas zinātņu vēsturē un

metodoloģijā. Savā zinātniskajā jaun-
radē V. stāvēja materiālisma pozīci-

jās, stihiski pamatojās uz vairākām

dialektikas idejām. Augstu vērtēja filo-

zofijas nozīmi zinātniskajos pētījumos.

Norādīja uz nepieciešamību izstrādāt

dabas zinātņu loģiku un metodoloģiju.
Uzrakstījis daudzus darbus zinātnes

vēsturē un teorijā (piem., «Par zināt-

nisko pasaules uzskatu», 1902—03

v. c).

Vērojošais raksturs — galv. trū-

kums, kas piemita materiālisma izzi-

ņas teorijai pirms Marksa un izpaudās

tādējādi, ka izziņa tika uzskatīta par

pasīvu uztveres, vērošanas procesu,
kad ārpasaule iedarbojas uz cilvēka

sajūtu orgāniem un cilvēks tikai uz-

tver to. Turklāt objektīvā pasaule un

cilvēka darbība vienpusīgi tika nostā-

dītas pretstatā viena otrai. īstenību

aplūkoja tikai kā objektu un nevis

subjektīvi, t. i., atkarībā no subjekta
aktīvās darbības, cilvēces sabiedriskās

prakses pārveidotā un pārgrozītā
veidā. Arī pašu praksi pirmsmarksis-
tiskie materiālisti saprata tikai kā in-

dividuālu darbību, kuras uzdevums ir

apmierināt šauri personiskās un sav-

tīgās vajadzības, fiksēja praksi tikai

«tās izpausmes netīri tirdznieciskajā
formā» (Markss). Izprast praksi kā

darbību, kas rada kā pašu cilvēku, tā

arī pasauli, kurā viņš dzīvo, viņi ne-

spēja, tāpēc tikai teorētisko darbību

atzina par īsti cilvēcisku. Patiesībā

izziņas procesā cilvēks sastopas ne tik

daudz ar dabu kā tādu, cik ar «cil-

vēciskotu», t. i., dažādā veidā ražoša-

nas procesā iesaistītu pasauli, un tieši

pasaules praktiskā pārveidošana atklāj
cilvēkam tās likumsakarības. Tāpēc iz-

zināšana ir nevis pasīva vērošana, bet

gan aktīva darbība, kas cieši saistīta

ar pasaules praktisko pārveidošanu.
Vērojošajam materiālismam arī rak-

sturīgi, ka tas izprot izziņas subjektu
kā abstraktu indivīdu («gnozeoloģiskā
robinsonāde»), kas tiek uzlūkots tikai
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kā dabas būtne, kuras izzināšanas spē-

jas viscaur izveidotas bioloģiski. Izzi-

ņas teorijas vērojošais raksturs neno-

vēršami noved pie metafizikas un pa-

dara neiespējamu ideālisma pilnīgu

atspēkošanu. Marksisms pārvarēja

gnozeoloģijas vērojošo raksturu un

līdz ar to izdarīja apvērsumu šajā
sfērā.

Vērtības — apkārtējās pasaules ob-

jektu specifiski sociāli raksturojumi,
kas parāda šo objektu pozitīvo vai ne-

gatīvo nozīmi cilvēkam un sab-bai (sa-
biedriskās dzīves un dabas parādībās
ietvertais labums, labais un ļaunais,
skaistais un neglītais). Ārēji V. pa-
rādās kā priekšmeta vai parādības
īpašības, tomēr tās nepiemīt tam no

dabas, neizriet no paša objekta iek-

šējās struktūras, bet rodas tāpēc, ka

tas ir iesaistīts cilvēka sabiedriskās

esamības sfērā un kļuvis par noteiktu

sociālu attiecību pārstāvi. Attiecībā

pret subjektu (cilvēku) V. ir viņa in-

terešu objekti, viņa apziņā tās ir pa-

stāvīgi orientieri priekšmetiskajā un

sociālajā īstenībā, apzīmē dažādas

praktiskas cilvēka attiecības pret ap-

kārtējiem priekšmetiem un parādībām.
Tā, piem., glāze, kas ir instruments

dzeršanai, izpauž šo savu derīgo īpa-
šību kā lietošanas vērtība, kā mate-

riāls labums. Būdama darba produkts
un preču maiņas priekšmets, glāze pa-
rādās kā ekonomiska V. Ja glāze ir

mākslas priekšmets, tad tai piemīt arī

estētiska V., skaistums. Visas šīs īpa-
šības apzīmē glāzes dažādās funkcijas
cilvēku dzīvē un darbībā un parādās
kā cilvēku sabiedrisko attiecību priekš-
metiskas zīmes jeb simboli. Blakus

šādām priekšmetiskām V., kas ir uz

tām vērsto interešu objekti, pie V. pie-
skaita arī dažas sabiedriskās apziņas
parādības, kurās šīs intereses izpaužas
ideālā formā (labā un ļaunā, taisnī-

guma un netaisnīguma jēdzieni, ideāli,
morālie normatīvi un principi). Sīs ap-
ziņas formas nevis vienkārši apraksta
kaut kādas īstenas vai iedomātas pa-
rādības, bet gan novērtē tās, atzīst

par labām vai nosodāmām, prasa šo

parādību īstenošanu vai novēršanu, t. i.,

šīs apziņas formas ir normatīvas pēc

sava rakstura. Tomēr uz šo normatī-

vismu nedrīkst reducēt pasaules uz-

skatu, sabiedriskās apziņas šķiriski

partejisko raksturu. Aiz dažādu un

pretēju garīgo V. sadursmēm ideolo-

ģiskajā arēnā jāsaskata cīņa starp so-

ciāli politiskajām pozīcijām, starp
šķiru interesēm, kuras izpaužas ideju
sistēmās, kas aptver uzskatus par
sab-bu un tās attīstību, un galu galā
jāsaskata vēsturiskā procesa objektīvā
loģika. Objektīvo vēstures likumu ap-
zināta izpratne piešķir marksistiska-

jam pasaules uzskatam zinātnisku

raksturu, turpretī tikai vērtējošs uz-

skats par sabiedriskās dzīves notiku-

miem un parādībām neiziet ārpus

parastās jeb morālās apziņas ietvariem.

Veselais saprāts — uzskatu, iemaņu,
domāšanas formu kopums, ko izstrā-

dājis cilvēks savā praktiskajā ikdie-

nas darbībā. Termins «V. s.» filozofi-

jas literatūrā lietots vispirms kā pret-
stats no dzīves atrautajām abstrakta-

jām ideālisma konstrukcijām. Sajā
ziņā V. s. viedoklis sakrīt ar materiā-

lisma pozīciju. Nav nejaušība, ka pa-

gātnes materiālisti pastāvīgi atsaucās

uz V. s. argumentiem. Tomēr V. s-am

šādā izpratnē bija būtiski trūkumi.

Tas neskāra priekšmetu un procesu
būtību, atspogujojot ikdienas, prakses
ierobežotību. Tāpēc V. s. viedokli bieži

vien pretstatīja zinātniskajai domāša-

nai. Arvien plašākais zinātnes sakars

ar ražošanu, zinātnisku uzskatu izpla-
tīšanās visos iedzīvotāju slāņos maina

gan ikdienas prakses raksturojumus,
tuvinot to zinātnes praksei, gan ari

V. s. raksturojumus, tuvinot to zināmā

mērā zinātniskai izziņai. Tieši tāpēc
to agrākā pretstatīšana kļūst ļoti re-

latīva.

Veselums — objekta iekšējā vienība,

autonomija, neatkarība, nošķirtība no

apkārtējās vides, kā arī pats objekts,
kuram piemīt tādas īpašības. Minētie

raksturojumi jāsaprot nevis absolūtā,
bet gan relatīvā nozīmē, tāpēc ka pats
objekts ir daudzējādi saistīts ar vidi,

pastāv tikai vienībā ar to; turklāt

priekšstati par kaut kāda objekta V.
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ir vēsturiski pārejoši, zinātniskās do-

māšanas attīstības nosacīti. Bioloģijā,
piem., priekšstats par atsevišķa orga-

nisma V. dažā ziņā kļūst nepietiekams,

un tāpēc jāaplūko tādi V. kā populā-

cija, biocenoze v. tml. Filozofijas vēs-

turē V. jēdziena izpratnē var atšķirt
divas tendences: V. kā objekta visu

īpašību, pušu un sakaru pilnība, kā to

vispusīgs aptvērums (šajā nozīmē V.

jēdziens tuvs konkrētības jēdzienam)
un V. kā objekta iekšējā nosacītība,

tas, kas noteic tā specifiku, tā vienrei-

zējību (šajā nozīmē V. jēdziens tuvs

būtības jēdzienam). V. jēdzienam ir

būtiska loma tajos gadījumos, kad

pētnieka uzdevums ir iegūt sintētiskas

zināšanas par objektu un kad pats
objekts ir pietiekami sarežģīts (piem.,
sistēmu pētījumos, kas izvērsušies

mūsu dienās). Metodoloģiski priekš-
stats par V. ir nozīmīgs tāpēc, ka no-

rāda uz nepieciešamību noskaidrot ob-

jekta īpašību iekšējo determināciju un

uz to, ka nepietiek ar objekta speci-

fikas izskaidrošanu no ārienes (pama-

tojoties, piem., uz apkārtējās vides ap-

stākļiem, uz objekta daļām, kurām sa-

vukārt piemīt V., vai uz V., kas ietver

sevī attiecīgo objektu kā daļu v. tml.).

Pēdējos gados tiek izdarīti mēģinā-
jumi attiecināt V. jēdzienu ne tikai uz

objektiem, bet arī uz procesiem, kuri

notiek sarežģītās sistēmās.

Vēstures filozofija — tā filozofijā
pirms Marksa sauca zinātnes nozari,
kas nodarbojās ar vēstures izpratnes
problēmām, tās likumsakarībām, cil-

vēces attīstības galv. virzienu. V. f.

sākums ir antīkajā pasaulē. Jaunajos
laikos to izstrādāja 18. gs. apgaismo-

tāji (Voltērs, Herders, Kondorsē, Mon-

teskjē). Cīnīdamies pret vēstures teo-

loģizāciju, ko sāka Augustīns Svētlai-

mīgais, apgaismotāji ieviesa V. f-ā

cēlonības ideju, izstrādāja progresa

teoriju, vēstures procesa vienības ideju,
pamatoja ģeogrāfiskās un sociālās vi-

des ietekmi uz cilvēku. Augstākais
posms buržuāziskās V. f. attīstībā bija
Hēgeļa vēstures filozofija, kas apska-
tīja vēsturi kā vienotu, likumsakarīgu,
iekšēji nepieciešamu gara, idejas paš-

attīstības procesu. V. i. ierobežotību,
kas izpaudās tās spekulatīvajā, aprio-
rajā un ideālistiskajā raksturā, pārva-
rēja Markss un Engelss. Vēsturiskā

materiālisma atklāšana bija pamats
patiesi zinātniskas vēstures radīšanai.

Mūsd. buržuāziskajā V. i. vislielākā

ietekme ir Toinbija un Špenglera
pagrimuma koncepcijai, kas pareģo
nenovēršamu_ Riet. civilizācijas sabru-

kumu. Pēdējā laikā izveidot V. f. «an-

timistisku variantu» mēģinājis V. Ros-
tovs (Ekonomiskās attīstības stadiju
teorija). Atspoguļojot buržuāzijas bai-

les no objektīvajiem vēstures liku-

miem, kas pierāda kapitālisma bojā
eju, buržuāzisko sociologu un histo-

riogrāfu lielākā daļa atsakās no vēs-

tures filozofiskas vispārināšanas. Viņi
apskata to kā nejaušību haotisku

maiņu, noliedzot cēlonības, likumsaka-

rības un progresa jēdzienu.
Vēstures materiālistiskā izpratne —

sk. Vēsturiskais materiālisms.

Vēstures riņķojuma teorija — Viko

radīta ideālistiska teorija, pēc kuras

sab-bas vēsturē bezgalīgi atkārtojas
vienas un tās pašas stadijas. 19.—

20. gs. buržuāziskie filozofi un socio-

logi, atmetuši Viko teorijas pozitīvos
elementus — vēstures progresa ideju,
sab-bas likumsakarīgo attīstību utt.,

pirmajā vietā izvirzīja reakcionāro

ideju, ka cilvēce pastāvīgi atgriežoties
izejas punktā (Niče, Spenglers). Mūs-

dienās šās teorijas galv. piekritējs ir

Toinbijs (Progress un regress sabied-

rības attīstībā). Vēstures riņķojuma
teorijā tiek absolutizētas un sagrozī-
tas vēstures procesa atsevišķas puses
(atkārtošanās v. c).

Vēsturiskais materiālisms — mar-

ksisma-ļeņinisma filozofijas sastāv-

daļa, filozofiska zinātne par sab-bu,
materiālistiski risina filozofijas pamat-

jautājumu attiecībā uz vēsturi un uz

šā pamata pētī vēsturiskās attīstības

vispārīgos likumus un to realizācijas
formas cilvēku darbībā. V. m. ir so-

cioloģijas v. c. sabiedrisko zinātņu
teorētiskā un metodoloģiskā bāze. Visi

filozofi pirms Marksa, arī materiālisti,
sabiedriskās dzīves izpratnes ziņā bija
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ideālisii, jo apmierinājās ar fakta kon-

statēšanu, ka atšķirībā no dabas, kur

darbojas akli spēki, sab-bā darbojas
cilvēki — apzinīgas būtnes, kuru rī-

cību nosaka ideāli stimuli. Sakarā ar

to Ļeņins norādīja, ka pati materiā-

lisma ideja socioloģijā bija ģeniāla

ideja Cl. sēj., 117. lpp.). V. m. radī-

šana bija radikāls apvērsums sabied-

riskās domas attīstībā. Tas deva

iespēju, no vienas puses, izveidot kon-

sekventi materiālistisku uzskatu par
pasauli visumā — ne tikai par dabu,
bet arī par sab-bu, no otras, — atklāt

sabiedrības dzīves materiālo pamatu
un likumus, kas nosaka tās attīstību

un tātad arī visu pārējo šā materiālā

pamata nosacīto sabiedrības dzīves

sfēru attīstību. Savu pamatideju par
sabiedrības attīstības dabiski vēstu-

risko procesu Markss izstrādāja, izcel-

dams no dažādām sabiedrības dzīves

sfērām ekonomisko sfēru, no visām

sabiedriskajām attiecībām ražošanas

attiecības kā galvenās un tādas, kas

nosaka visas citas attiecības. Balstīda-

mies uz faktu, kas ir galv. jebkurā
cilvēku sab-bā, — dzīves līdzekļu iegū-
šanas veidu, marksisms ar to saistīja
attiecības, kādās cilvēki stājas savas

dzīves ražošanas procesā, un šo ražo-

šanas attiecību sistēmā saskatīja pa-
matu — katras noteiktas sab-bas reālo

bāzi, — uz kura izveidojas politiski
juridiskās virsbūves un dažādi sabied-

riskās domas veidi. Katra ražošanas

attiecību sistēma, kas rodas noteiktā

ražošanas spēku attīstības pakāpē, pa-
kļauta gan visām formācijām kopī-
giem, gan arī īpašiem, tikai vienai for-

mācijai raksturīgiem likumiem, kas no-

saka tās rašanos, funkcionēšanu un

pāreju augstākā formā. Cilvēku dar-

bība katras sabiedriski ekonomiskās

formācijas robežās — bezgala daudz-

veidīga, individualizēta darbība, šķie-
tami pat nesistematizējama un nesum-

mējama — tika vispārināta un redu-

cēta līdz lielu masu, šķiru sab-bā —

šķiru darbībai, kuras realizē sabiedrī-
bas attīstības nobriedušās vajadzības.
V. m. atklāšana novērsa divus galv.
trūkumus, kādi piemita visām sociolo-

ģiskām teorijām pirms Marksa; tās,
pirmkārt, bija ideālistiskas, t. i., ap-
skatīja tikai cilvēku darbības idejiskos

motīvus, bet nepētīja, kas izraisa šos

motīvus, kādi materiālie cēloņi tos

rada, un, otrkārt, pētīja tikai izcilu

personību nozīmi vēsturē, nepievēršot
uzmanību tautas masu — vēstures īsto

darinātāju darbībai. Parādot sabied-

riski vēsturiskā procesa materiālo no-

sacītību, V. m. pretstatā vulgārā ma-

teriālisma teorijām, kas noliedz ideju,
politisko v. c. institūtu un organizā-

ciju lomu, uzsver to atgriezenisko, ak-

tīvo iedarbību uz bāzi, kura tās radī-

jusi, un parāda, ka milzīga loma ir

subjektīvajam faktoram — cilvēku,

šķiru un partiju rīcībai, masu apzinī-

gumam un organizētībai. V. m. ir nai-

dīgs kā fatāllsmam, tā arī voluntārls-

mam. Cilvēki paši rada savu vēsturi,
taču nevar to radīt patvaļīgi, tāpēc
ka katra jauna paaudze darbojas no-

teiktos objektīvos apstākļos, kas radīti

pirms tās. Sie apstākļi un tajos fun-

kcionējošie likumi paver visdažādākās

iespējas cilvēku darbībai. So iespēju

realizācija un tātad vēstures reālā

gaita ir atkarīga no cilvēkiem, viņu
aktivitātes un iniciatīvas, no progre-
sīvo spēku organizētības un saliedētī-

bas. Pirmoreiz V. m. pamatiezīmes iz-

teiktas Marksa un Engelsa darbā

«Vācu ideoloģija». V. m. būtības for-

mulējums dots priekšvārdā grāmatai
«Par politiskās ekonomijas kritiku»

(1859). Taču par «sabiedriskās zināt-

nes sinonīmu» V. m. kļuva tikai kopš
tā laika, kad nāca klajā «Kapitāls»

(Ļeņins, l. sēj., 120. lpp.). Uzkrājoties

jaunai vēsturiskās attīstības pieredzei,
V. m., tāpat kā marksisms visumā, ir

obligāti jāattīsta un jābagātina. Lie-

lisku šādas attīstīšanas paraugu impe-
riālisma un proletārisko revolūciju
laikmetā deva Ļeņins. V. m. ir cieši

saistīts ar proletariāta revolucionārās

šķiru cīņas uzdevumiem, ar sociālis-

tiskās un komunistiskās celtniecības

vajadzībām, ar zinātņu attīstību. Mūsd.

ideoloģiskajā cīņā V. m. ir pretstats

buržuāziskajai filozofijai un sociolo-

ģijai, oportūnismam un revizionismam.
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Vēsturiskais un loģiskais — filozo-

fijas kategorijas, kas raksturo svarī-

gas attīstības procesa īpatnības, kā

arī attiecību starp loģisko domas at-

tīstību un priekšmeta vēsturi, paša

procesa vēsturi. V. izteic zināma ob-

jekta tapšanas un veidošanās reālo

procesu, L. — šā objekta pušu attie-

cību, šo pušu sakara un mijiedarbības

likumus, kas pastāv attīstītā stāvoklī.
V. attiecas pret L. kā attīstības pro-
cess pret tā rezultātu, kurā sakari, kas

secīgi veidojas reālās vēstures gaitā,
sasnieguši «pilnu briedumu un kla-

sisku formu» (Engelss). V. v. 1. ir

dialektiskā vienībā, kas ietver sevī

pretrunas momentu. To vienība izpau-

žas, pirmkārt, tādējādi, ka V. ietver

sevī L. tādā mērā, kādā ikviens attīs-

tības process ietver sevī savu objek-
tīvo ievirzi, savu nepieciešamību, kas

izraisa noteiktu rezultātu. Kaut gan

procesa sākumā L., kas izteic attīstītu

objekta struktūru, vēl nepastāv, tomēr

procesa fāžu secība visumā sakrīt ar

to attiecību (loģisko sakaru), kādā ir

sistēmas komponenti tās attīstītajā
stadijā, un procesa nobeigumā izvei-

dojas noteikts specifisks objekts. Otr-

kārt, V. v. 1. vienība izpaužas tādē-

jādi, ka attīstīta veselā pušu attie-

cība un savstarpējā atkarība atveido

šā veselā tapšanas vēsturi, tā speci-
fiskās struktūras veidošanās vēsturi.

Rezultāts ietver sevī «atceltā» veidā

savas tapšanas procesu: L. ietver sevī

V. Taču, kaut gan V. v. 1. vienībai ir

izšķiroša nozīme, lai saprastu attiecību

starp objekta vēsturi un tā attīstīto

formu, tie sakrīt tikai visumā, jo ob-

jektā, kas sasniedzis «pilnu briedumu

un klasisku formu», atkrīt un zūd viss

nejaušais, pārejošais, visi tie attīstības

līkloči, kas nenovēršami vēstures pro-
cesā. L. ir «izlabots» V., taču šī «iz-

labošana» notiek «atbilstoši likumiem,
kurus dod pats īstenais vēstures pro-
cess» (Engelss). No tā izriet atšķirība

starp vēsturisko un loģisko īstenības

atspogujošanas paņēmienu domāšanā.

So pētīšanas paņēmienu atšķirība ir

nevis vienkārši un nevis vienīgi pētī-
juma subjektīvo mērķu atšķirība: tai

ir savs objektīvs pamats. Tieši tāpēc,
ka pašā īstenībā attīstības process un

rezultāts nesakrīt, kaut gan ir vienoti,
atšķirība vēsturiskā un loģiskā pētīša-
nas veida saturā ir nenovēršama. Vēs-

turiskā pētījuma uzdevums ir atklāt

zināmu parādību attīstības konkrētos

apstākjus un priekšnoteikumus, šo pa-
rādību vēsturisko secību uņ pārejas no

vienām vēsturiski nepieciešamām sta-

dijām uz citām. Loģiskā pētījuma uz-

devums ir atklāt lomu, kāda atseviš-

ķiem sistēmas elementiem ir attīstīta

veseluma sastāvā. Taču, tā kā attīstīts

veselums saglabā tikai tos savas attīs-

tības nosacījumus un momentus, ku-

ros izpaužas tā specifiskais raksturs,
tad līdz ar to attīstītā veseluma loģis-
kais atveidojums palīdz atklāt tā īs-

teno vēsturi. «Cilvēka anatomija pa-
līdz izprast pērtiķa anatomiju»
(Markss). Reizē ar to robežas, kas

nošķir šos divus pētīšanas veidus, ir

relatīvas, kustīgas, jo L. gala iznā-

kumā ir tas pats V., tikai atbrīvots no

tā konkrētās formas, parādīts vispāri-
nātā, teorētiskā veidā, un otrādi, V. ir

tas pats L., tikai ietērpts konkrētās

vēsturiskās attīstības miesā un asinīs.

V. v. 1. dialektikai ir liela nozīme dia-

lektiskajā loģikā, kura atklāj izziņas
vispārīgos likumus, domas kustības

loģiku īstenības izzināšanas procesā.
Vēsturiskums — princips lietu un

parādību izzināšanai to attīstībā, raša-

nās procesā, saistībā ar konkrētiem

vēsturiskiem apstākļiem, kas tās no-

saka. V. nozīmē tādu pieeju parādī-

bām, kura apskata tās kā noteiktas

vēsturiskas attīstības produktu, no

tāda viedokļa, kā parādības radušās,
kā attīstījušās un nonākušas pašrei-

zējā stāvoklī. Kā konkrēts teorētiskās

pētniecības paņēmiens V. fiksē nevis

jebkuru izmaiņu (pat arī kvalitatīvu),
bet tādu, kurā veidojas lietu specifis-
kās īpašības un sakari, kas nosaka to

būtību, to kvalitatīvo savdabīgumu.
V. nosacījums ir lietu izmaiņu neat-

griezeniskā un pēctecīgā rakstura atzī-

šana. V. ir kjuvis par vienu no svarī-

gākajiem zinātnes principiem, kas tai

dod iespēju sniegt zinātnisku dabas
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ainu un atklāt tās attīstības likumsa-

karības (piem., Darvina evolūcijas teo-

rija). Pateicoties šim principam, kas

ir dialektiskās metodes neatņemama
un svarīga iezīme, marksisms spējis
izskaidrot tādu komplicētu sabiedrisko

parādību kā valsts, šķiru v. c. būtību,

paredzēt kapitālisma vēsturiski pār-

ejošo raksturu un tā nenovēršamo no-

maiņu ar sociālismu. Viena no rakstu-

rīgām mūsd. buržuāziskās filozofijas,
socioloģijas, loģikas iezīmēm ir V.

principa noliegšana, cīņa pret to vai

tā izskaidrošana pozitīvistiskā, empī-
riskā garā.

Veters Gustavs (dz. 1911) — austr.

filozofs, katolis, neotomists, jezuīts,
bija Pāvesta Austrumu institūta prof.
Romā. Viņa darbos («Padomju dia-

lektiskais materiālisms», 1952, «Pa-

domju ideoloģija šodien», 1962, v. c),
kas izplatīti buržuāziskajās zemēs, fal-

sificēta dialektiskā materiālisma vēs-

ture un teorija, kā arī mūsdienu da-

baszinātniskās teorijas. V. apgalvo, ka

neesot pareizi filozofiju iedalīt mate-

riālistiskajā un ideālistiskajā, kā to

dara marksisti, un mēģina aizstāvēt

«neitrālu» virzienu — «neotomisko

reālismu» (Neotomisms), kas īstenībā

ir objektīvā ideālisma teoloģiska
forma.

Vidējā līmeņa (jeb «vidējā ranga»)
teorija — jēdziens, kuru buržuāziskajā
socioloģijā pirmais sācis lietot Mer-

tons (ASV). Pie V. 1. t. viņš pieskaita

socioloģiskas teorijas, kas «stāv vidū

starp mazajām darba hipotēzēm... un

visaptverošām spekulācijām, kuras iz-

veido zināmu dominējošu konceptuālu
shēmu» (pie tām Mertons pieskaita so-

cioloģiskās teorijas, kas aplūko visu

sab-bu visumā). Tāpat kā daudzi citi

buržuāziskie sociologi, Mertons saprot,
ka empīriskā socioloģija nonākusi

strupcejā un ka tai vajadzīga vispā-

rīga socioloģiska teorija. Tomēr, bū-

dams pozitīvisma piekritējs, viņš at-

zīst tikai tādus vispārinājumus, kurus

iespējams reducēt uz tiešiem juteklis-
kiem datiem. No viņa viedokļa, empī-
riski konstatētās cilvēku rīcības aktu

vienveidības tad arī veido galv. vis-

pārinājumus, kuri kļūst par V. I. t.

jēdzieniem. Kā piemērs var noderēt

Dž. Houmansa (ASV) mazo grupu
teorija, ar kuru autors mēģina vispā-
rināt grupu procesus tādos jēdzienos
kā mijiedarbība, izturēšanās normas,

stimuli utt._ V. 1. t., kuru plaši atbal-

sta buržuāziskie sociologi empīriķi,
padara neiespējamu iedziļināšanos so-

ciālo parādību būtībā, kuru iespējams
atsegt tikai no vispārīgākas sociolo-

ģiskas teorijas pozīcijām, kas sab-bu

aplūko kā vienotu organismu.
Viduslaiku filozofija (Rietumeiropas

zemēs) — Rietumeiropas feodālās
sab-bas filozofija, kas attīstījās laikā

no Romas impērijas sabrukuma (5. gs.)
līdz kapitālistiskās sab-bas agrīno
formu tapšanai (14.—15. gs.). Antī-

kajai verdzības sab-bai sairstot, pa-
grima arī filozofija. Antīkās filozofi-

jas mantojums bija nozaudēts un līdz

12. gs. otrai pusei Rietumeiropas zi-

nātniekiem palika nepazīstams. Par

valdošo ideoloģiju kļuva reliģiskā
ideoloģija: Tuvajos Austrumos, Arā-

bijā un citās zemēs ar arābu valodu—

musulmanisms, Eiropā — kristietība

divos paveidos (Romas katolicisms un

Bizantijas pareizticība). Skola un iz-

glītība pārgāja baznīcas rokās, kuras

dogmas bija pamatā visiem priekšsta-
tiem par dabu, pasauli un cilvēku.

Skolu (laicīgo un garīgo) attīstība un

kopš 12. gs. vidus arī pirmo univ. no-

dibināšana (Itālijā, Anglijā, Čehijā,
Francijā) izvirzīja filozofijai uzde-

vumu palīdzēt baznīcai filozofiski iz-

skaidrot un pat arī pamatot ticības

dogmas. Filozofija uz daudziem gad-
simtiem kļuva par «teoloģijas kal-

poni». So uzdevumu tā pildīja jau
apoloģētu darbībā, kuri kristietību aiz-

stāvēja pret pagānismu, vēlāk «baznī-

cas tēvu» rakstos. levērojamākais no

tiem Rietumos — Augustīns kristietī-

bas filozofijas mācību sistēmās uz-

ņēma vairākas neoplatonisma idejas.
Par kristietības ideoloģijas uzdevu-

miem pielāgotā neoplatonisma ietek-

mes otro avotu Rietumos kļuva aus-

trumu neoplatoniķi, to skaitā t. s. Vil-

tus Dionīsijs Areopagits (5. gs.). Liela
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loma V. f. attīstībā bija Joanam Sko-

tam jeb Erigenam. Izskaidrojot ticības

dogmas, viduslaiku filozofi sadūrās ar

sarežģītiem jautājumiem par atsevišķā
attiecību pret vispārīgo un par vispā-

rīgā realitāti. Atkarībā no to atrisinā-

šanas veida skolas filozofija, kuru

sāka saukt par sholastiķu, izstrādāja
vairākus viedokļus. Par galv. starp
tiem kļuva reālisma (Viduslaiku reā-

lisms) un nomināltsma mācības, kas

bija sākušas viena otru apkarot. Pret

abu šo viedokļu galējībām 12. gs. vēr-

sās Abelārs. Sākot ar 12. gs. vidu,
Aristoteļa darbus pārtulkoja latīņu va-

lodā. Baznīca Aristoteļa mācību sā-

kumā uzņēma naidīgi, taču drīz vien

tā tika atzīta par kristietības filozo-

fisko pamatu. Kopš tā laika sholasti

kļuva par Aristoteļa filozofijas inter-

pretētājiem un sistematizētājiem. Viņi

pielāgoja aristotelismu saviem reliģis-
kajiem un filozofiskajiem priekšsta-

tiem, dogmatiski pārņēma Aristoteļa
pasaules uzskata novecojušos elemen-

tus (piem., ģeocentrisko sistēmu, viņa
fizikas principus) un noraidīja visus

jaunā meklējumus zinātnē. Galv. sho-

lastikas sistematizētāji 13. gs. bija
Alberts Lielais, Akvīnas Toms un

Joans Dunss Skots. Visaugstāk baz-

nīca vērtēja Akvīnas Toma darbību un

mācību: tā viņu iecēla «svēto» kārtā

un 19. gs. otrā pusē viņa mācību pa-

sludināja par savu oficiālo filozofisko

doktrīnu (Neotomisms). Vienlaikus ar

minētajiem trim sholastikas sistemati-

zētājiem 13. gs. darbojās daži ievēro-

jami filozofi zinātnieki. Izcilākais no

tiem bija R. Bekons. Viņa mācībā jau
sadzirdams protests pret feodālās

sab-bas sociālajiem pamatiem. Vidus-

laiku pilsētu, amatniecības un tirdz-

niecības ceļu attīstība 13. gs., kā ari

Krusta karos nostiprinājušies sakari

ar Austrumiem veicināja zināmu filo-

zofijas uzplaukumu, it īpaši tas sa-

kāms par nominālismu, kura ievēroja-
mākais pārstāvis bija Okams; vēlāk

nominālisti bija viņa piekritēji oka-

misma Parīzes skolā. V. f-jā idejiskā
cīņa bija ne tikai cīņa sholastikas

ietvaros. Sholastikas pretstats bija

mistika, kurai baznīcas un tās mācību

autoritāte nozīmēja mazāk nekā per-
sonisko jūtu un subjektīvās apziņas
liecība. Feodālās sab-bas garīgajā
dzīvē mistika bieži vien kļuva par
formu opozīcijai pret oficiālo un ob-

ligāto ticības mācību: ticīgā cilvēka

personiskā attieksme pret dievu kļuva

par feodālās ideoloģijas un feodālās

sabiedriskās sistēmas kritiku un pat
cīņu pret to. Taču mistikā bija arī

reakcionārs virziens (Bernārs no

Klervo, Bonaventūra). 13. gs. V. f-jā
radās spēcīga antisholastiska kustība,
kas pārņēma Ibn Rušda mācību par
personiskās dvēseles mirstīgumu un

par visiem kopīgo saprātu. Viņa ide-

jas drosmīgi attīstīja tālāk cīnītājs
pret sholastiķu Parīzes univ-tē — Bra-

bantes Sigers, kuru nelietīgi noslepka-
voja 1282. g. Ķecerīgās, pret baznīcu

vērstās darbības apspiešanai un cīņai
pret jaunajām filozofiskajām idejām
jau 12. gs. sākumā bija nodibināti do-

minikāņu un franciskāņu mūku ordeņi.
Tieši šo ordeņu pārstāvji 12. gs. rea-

lizēja pāvesta Gregora IX projektu —

katolicisma ideoloģijas interesēs «iz-

labot» Aristoteļa mācību. Lai gan V. f.

13. gs. relatīvi uzplauka, tās vairāk

nekā tūkstošgadīgās attīstības rezul-

tāti bija gaužām trūcīgi tiklab filozo-

fijā, kā arī zinātnē, jo pat ievērojami

domātāji meklēja ne tik daudz patie-
sību kā paņēmienus ticības pamatoša-
nai, un viduslaiku sab-bas garīgais re-

žīms nomāca to cilvēku iniciatīvu un

domas lidojumu, kuriem pietika dros-

mes iet tālāk par šā uzdevuma ietva-

riem. Tikai jaunā, kapitālistiskā ražo-

šanas veida rašanās, kā arī zinātnes

praktisko un teorētisko uzdevumu jau-
nas izpratnes izveidošanās Rietumeiro-

pas sab-bas progresīvo cilvēku domu

pamazām atbrīvoja no V. f. gūsta.
Viduslaiku reālisms — viduslaiku

sholastikas virziens, kas apgalvoja, ka

vispārīgie jēdzieni (Universālijas) pa-

stāv reāli un ir doti pirms atsevišķo
lietu pastāvēšanas. V. r. faktiski bija
Platona koncepcijas turpinājums jau-

tājumā par jēdziena un objektīvās pa-

saules, vispārīgā un atsevišķā savstar-
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pējo attiecību. V. r. bija katolicisma

filozofiskā bāze. Tā izcilākie pārstāvji
bija Kenterberijas Anselms un Vil-

helms no Šampo. Šim virzienam pie-
slējās arī Akvīnas Toms. Pret reā-

lismu cīnījās nominālisma pārstāvji.
Šai cīņā izpaudās cīņa starp divām

filozofijas tendencēm — materiālis-

tisko (nominālisms) un ideālistisko

(reālisms).
Viela un lauks — fundamentāli fizi-

kas jēdzieni, kas apzīmē divus matē-

rijas pamat.veidus makroskopiskā
līmenī: V. ir tādu diskrētu veidojumu

kopums, kuriem ir miera masa (atomi,
molekulas un tas, kas no tiem izvei-

dots); L. ir matērijas veids, kuru rak-

sturo nepārtrauktība un kura miera

masa ir vienlīdzīga nullei (elektro-

magnētiskais L. un gravitācijas L.).
L. kā matērijas veida atklāšanai bija
milzīga filozofiska nozīme, jo tā pa-

rādīja matērijas un V. metafiziskās

identificēšanas nepamatotību. Ļeņina
izstrādātā matērijas dialektiski mate-

riālistiskā definīcija daudzējādā ziņā
balstījās uz L. teorijas attīstības filo-

zofisko vispārinājumu. Subatomu

līmenī (t. i., «elementāro» daļiņu
līmenī) starpība starp V. un 1. kjūst
relatīva. L. (elektromagnētiskais un

gravitācijas) zaudē savu tīri nepār-
traukto raksturu: tam katrā ziņā tiek

piekārtoti diskrēti veidojumi — kvanti

(fotoni un gravitoni). Bet «elementā-

rās» daļiņas, no kurām sastāv V., —

protoni, neitroni, elektroni, mežoni

utt., — izturas kā atbilstošo nuklonu,

mezonu utt. lauku kvanti un zaudē

savu tīri diskrēto raksturu. Nav iespē-

jams subatomu līmenī atšķirt V. un

1. arī pēc miera masas esamības vai

neesamības, jo nuklonu, mezonu v. c.

laukiem ir miera masa. Mūsd. fizikā

lauki un daļiņas ir divas nesaraujami
saistītas mikropasaules puses, mikro-

objektu korpuskulāro (diskrēto) un

viļņējādo (kontinuālo, nepārtraukto)
īpašību vienības izpausme. Priekšstati

par lauku ir arī pamats mijiedarbības

procesu izskaidrošanai, un tie ietver

sevī tuviedarbības principu.
Vielu maiņa — dzīvu organismu

eksistences nepieciešams nosacījums.
V. m. jēdziens aptver visus organisma
enerģētiskos sakarus ar vidi un vie-
las un enerģijas komplicētas secīgu
pārvērtību ķēdes tā iekšienē. Augi
būvē savu ķermeni no ūdens, ogļskā-
bās gāzes un minerālvielām ar uztver-
tās redzamās gaismas enerģijas palī-
dzību (fotosintēze), bet dzīvnieki

—

no vielām, kas jau bagātinātas ar

enerģiju. Atšķirībā no organismiem
nedzīvas dabas ķermeņi enerģiju ne-

uzkrāj, bet tikai atdod, pakjaudamies
otrajam termodinamikas likumam. Ne-

izpratne, ka starp dzīvo un nedzīvo
dabu pastāv šāda kardināla enerģē-
tiska atšķirība, ir viens no iemesliem

ticībai kādam nemateriālam pirmcēlo-
nim, kas organismus apveltījot ar dzī-

vību un aktivitāti (Vitāltsms). V. m.

būtība ir organisko vielu rašanās un

sairšanas procesu dialektiskā vienība.

Vienlaicīgums — tādu notikumu sa-

krišana laika ziņā, kuri noris telpā
dažādās vietās. Klasiskajā mehānikā

pastāvēja priekšstats par absolūtu

laiku, par vienotu laika plūsmu, kas

vienveidīgi rit visur un sastāv no

momentiem, -
kuri iestājas visā telpā.

Šis priekšstats pamatojas uz pieņē-
mumu, ka gaismas signāli izplatās
bezgalīgā ātrumā. Relativitātes teorija,
pamatojoties uz gaismas ātruma ga-

līgumu, atteicās no absolūtā V. jē-
dziena. Divu notikumu laika momentu

identifikācijai ir jēga, ja apskata no-

tikumus kādas noteiktas references sis-

tēmas ietvaros. Notikumi, kas ir vien-

laicīgi vienā references sistēmā, nebūs

vienlaicīgi citās references sistēmās.

Vienlīdzība — 1. Jēdziens, kas iz-

saka cilvēku vienādo stāvokli sab-bā;
taču dažādos vēstures laikmetos un

dažādām šķirām tā saturs nav vie-

nāds. Buržuāziskajā izpratnē V. no-

zīmē tikai pilsoņu tiesisko V. likuma

priekšā, cilvēka ekspluatācijai, man-

tiskajai un politiskajai nevienlīdzībai,

darbajaužu masu faktiskajam beztie-

siskumam paliekot spēkā. Sīkburžuā-

ziskās V. teorijas pamatojas uz at-

ziņu, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības

iegūt privātīpašumu, taču pēc vairāk
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vai mazāk nolīdzinoša principa. Tiklab

vienā, kā arī otrā gadījumā netiek

ņemts vērā galvenais — attiecība

pret ražošanas līdzekļiem. Marksisms

atzīst, ka ekonomiska (materiālo la-

bumu ražošanas, sadales un patēriņa
sfērā), politiska (šķirisko, nacionālo

un valstu savstarpējo attiecību sfērā)
V. un V. kultūrā (garīgo labumu ra-

dīšanas, sadales un izlietošanas sfērā)
nav iespējama, ja neiznīcina ražoša-

nas līdzekļu privātīpašumu un nelik-

vidē ekspluatatoru šķiras. īsta V. at-

tiecībā pret ražošanas līdzekļiem ro-

das tikai sociālisma uzvaras rezultātā.

Sociālisma apstākļos vēl paliek sociā-

lās nevienlīdzības paliekas sakarā ar

nepietiekamu materiālās ražošanas at-

tīstības līmeni, vēl esošajām atšķirī-
bām starp garīgo un fizisko darbu,
pilsētu un laukiem, ar sadales prin-
cipu pēc darba daudzuma un labuma

utt. Pilnīga V., pilnīgs sab-bas sociā-

lais viendabīgums radīsies tikai ko-

munismā. Taču komunistiskā V. neno-

zīmē visu cilvēku nonivelēšanu, bet,

gluži pretēji, paver bezgalīgas iespē-

jas katram cilvēkam brīvi attīstīt sa-

vas spējas un vajadzības atbilstoši in-

dividuālajām īpašībām un gaumei.
2. Loģikā V. sakrīt ar Identitāti. Jeb-

kurai V. piemīt simetriskas, transitīvas

un refleksīvas attiecības īpašības. No

šīm V. īpašībām izriet arī zināma

aksioma: ja katrs no diviem lielumiem

ir vienlīdzīgs ar trešo, tad tie ir vien-

līdzīgi savā starpā.
Viko Džambatista (1668—1744) —

it. buržuāziskais filozofs, sociologs,
univ. prof. Neapolē. V. ir vēstures

riņķojuma teorijas radītājs. Pieļau-
dams, ka pastāv dievišķs pirmsākums,
no kura rodoties vēstures likumi, viņš

norādīja arī, ka sab-bas attīstību virza

iekšēji, likumsakarīgi cēloņi. Katras
tautas attīstībā, pēc V. mācības, ir

trīs laikmeti (dievišķais, varonīgais
un cilvēciskais), kas analoģiski cil-

vēka dzīves posmiem — bērnībai, jau-
nībai un brieduma gadiem. Valsts ro-

das tikai varonīgajā laikmetā un ir

aristokrātijas kundzība. Cilvēciskajā
laikmetā to nomaina demokrātiska

valsts, kurā triumfē brīvība un «da-

bisks taisnīgums». Tā ir cilvēces at-

tīstības kulminācija, briedums, kuram

seko pagrimums. Sab-ba atgriežas sā-

kotnējā stāvoklī. Pēc tam no jauna
sākas kustība augšupejošā līnijā,
jauns riņķojums. Vēsturiskās attīstī-

bas principus V. attiecināja arī uz va-

lodu, tiesībām, mākslu. Galv. darbs —

«Pamats jaunai zinātnei par nāciju
kopīgo dabu» (1725).

Vindelbands Vilhelms (1848—

1915) — vācu filozofs ideālists, t. s.

neokantisma Bādenes skolas nodibi-

nātājs; darbojās filozofijas vēstures,

loģikas, ētikas un vērtību teorijas
sfērā. Filozofijas vēstures gaitu ap-

gaismoja no kantisma viedokļa. Mēģi-
nāja pamatot atšķirību, kāda pastāv

starp dabas zinātņu un sabiedriski

vēsturisko zinātņu metodēm. Pēc V.

uzskata, dabas zinātnes ir «nomotē-

tiskas», t. i., pētī vispārīgos likumus,

turpretim vēstures zinātnes ir «idio-

grāfiskas», t. i., aplūko īpašo, atse-

višķo. Dibināta uz vispārīgā maldīgu
pretstatīšanu īpašajam un atsevišķa-

jam, šāda nošķiršana bija vērsta pret
marksisma mācību par vēsturiskās at-

tīstības objektīvajiem likumiem. Galv.

darbi: «Seno laiku filozofijas vēsture»

(1888), «Jauno laiku filozofijas vēs-

ture» (2 sēj., 1878—80), «Prelūdijas»
(1884), «Vēsture un dabas zinātnes»

(1894).
Vīners Norberts (1894—1964) —

amer. matemātiķis, Masačusetsas teh-

noloģiskā institūta (ASV) prof. Agrī-
nie V. darbi veltīti galvenokārt mate-

mātikas pamatojumiem. V. nodarbojās
arī ar teorētisko fiziku, ieguva vairā-

kus nozīmīgus rezultātus matemātis-

kajā analīzē un varbūtību teorijā. Pē-

tījumi par elektronisko slīdošo un

skaitļošanas ierīču funkcionēšanu, kā

arī par nervu darbības fizioloģiju
(kopā ar meksikāņu fiziologu
Dr. A. Rozenblūtu) pamudināja V. for-

mulēt kibernētikas idejas un principus

(«Kibernētika jeb vadība un sakari

dzīvniekā un mašīnā», 1948). V. vis-

pārīgie filozofiskie uzskati ir eklek-

tiski.
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Vīnes pulciņš — apvienība, kas

kļuva par loģiskā pozitīvisma idejisko

un organizatorisko kodolu. Izauga no

semināra, kuru 1922. g. organizēja
Sliks Vīnes univ. induktīvo zinātņu
filozofijas katedras ietvaros. V. pul-
ciņā piedalījās Ķarnaps (kopš 1926),
F. Veismanis, G. Feigls, O. Neirāts,
G. Hāns, V. Krafts, F. Kaufmanis,

K. Gēdelis v. c. Ar V. p. sadarbojās
Franks (Cehoslovakija), E. Kaila (So-
mija), A. Blambergs (ASV), J. Jer-

gensens (Dānija), Aijers (Anglija)
v. c. V. p. bija mahisma ideju tiešs

turpinātājs. Tā dalībnieki pārņēma arī

vairākas Vitgenšteina idejas — zinā-

šanu loģiskās analīzes koncepciju, mā-

cību par loģikas un matemātikas ana-

lītisko raksturu, tradicionālās filozofi-

jas kritiku — tās apzīmēšanu par
«metafiziku», kam nav zinātniskas no-

zīmes. Panākuši mahistiskas nokrāsas

pozitīvisma sintēzi ar zināšanu loģis-
kās analīzes idejām, V. p. dalībnieki

loģiskā pozitīvisma pamattēzes formu-

lēja vispilnīgāk un visskaidrāk.

1929. g. Ķarnaps, Hāns un Neirāts

publicēja manifestu «Zinātniskais pa-
saules uzskats. Vīnes pulciņš». Tai

pašā laikā V. p. galīgi organizatoriski
izveidojās un tika nodibināti starptau-
tiski sakari ar citām neopozitīvistu

grupām (līdzās tiem kontaktiem, kādi

V. p. bija ar Reihenbaha—Dubislava

grupu Berlīnē) (Neopozitīvisms). No

1930. g. V. p. kopā ar Reihenbaha

grupu izdeva žurnālu «Erkenntnis»

(«Izziņa»). 30. gados V. p.
dalībnieki

aktīvi risināja loģiskā pozitīvisma ide-

jas, 30. g. beigās sakarā ar vairāku

V. p. dalībnieku aizbraukšanu no Vī-

nes, kā arī sakarā ar Slika bojā eju
un, beidzot, Hitlera iebrukšanu Aus-

trijā V. p. beidza pastāvēt. Tā tiešais

pēctecis bija loģiskais empīrisms

(Ķarnaps, Feigls v. c).
Vinkelmanis Johans Joahims (1717—

68) — vācu apgaismotājs, mākslas

vēsturnieks un teorētiķis. V. galv.
darbs — «Senatnes mākslas vēsture»

(1764) bija pirmais mēģinājums zināt-

niski pētīt mākslas vēsturi. Mākslas

attīstību, pēc V., nosaka gan dabas

faktori (klimats), gan arī sabiedriski

faktori («valsts iekārtas un pārvaldī-
šanas, kā arī to radītā domāšanas

veida» ietekme). Brīvības radītā senās

Grieķijas māksla kā «cēlas vienkār-

šības un mierīga diženuma» iemieso-

jums bija V. estētiskais ideāls, kam

viņš aicināja sekot. V. estētiskie uz-

skati ietekmēja turpmāko estētikas un

mākslas attīstību.

Vinstenlijs Džerards (1609—?) —

angļu 17. gs. utopists, galējā kreisā

virziena ideologs angļu buržuāziskajā
revolūcijā, viens no pirmajiem ekspro-
priēto tautas masu interešu paudējiem.
Izputējis sīktirgonis, disidentu sektu

dalībnieks. Sava sociāli politiskā
ideāla pamatošanā V. vēl nebija pil-
nīgi atbrīvojies no teoloģijas, taču vi-

sumā pārgāja racionālisma pozīcijās
un dabisko tiesību teoriju traktēja
privātīpašuma kategoriskas noraidīša-

nas garā. Materiālistiski izskaidroja
ētikas un morāles jautājumus. Viņa

galv. darbam «Brīvības likums» (1652)
aužas cauri «nivelējošā komunisma»

idejas, ko V. centās realizēt ar mie-

rīgām metodēm. Aizstāvēja zemes un

visu dabas resursu kā galv. kolektīvā

tautas īpašuma sabiedriskošanu. Pēc

viņa domām, ideālai iekārtai jābalstās

uz zemnieku sīksaimniecību un amat-

nieku sīkražošanu. Galv. šūniņa —

mājsaimniecība. Ražošanai jānodrošina
materiālo labumu pārpilnība. Toreiz

Anglijā reāli pastāvošā ražošanas

veida iezīmes V. apvienoja ar komu-

nistisko sadales principu — sadali tie-

šas produktu maiņas ceļā. Politiskais

ideāls — konsekventi demokrātiska

republika.
Visas tautas valsts — visas tautas

interešu un gribas izpausmes orgāns,
komunisma uzcelšanas līdzeklis. Tā ir

proletariāta diktatūras valsts pēctece,

pēc tam kad proletariāta diktatūra iz-

pildījusi savus vēsturiskos uzdevumus

un sociālistiskā sab-ba iegājusi komu-

nisma celtniecības periodā. V. t. v.

galv. īpatnības ir tādas, ka tā nav

ierocis kādas šķiras apspiešanai, bet

balstās uz vienotu sociālo pamatu un

iezīmē jaunu posmu pārejā uz komu-
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nistisko sabiedrisko pašpārvaldi. So-

ciālisma pilnīgas un galīgas uzvaras

rezultātā Padomju valsts ir kļuvusi

par visas tautas valsti; zemnieki un

inteliģence pārgājuši strādnieku šķiras

pozīcijās, revolucionārā proletariāta
mērķis kļuvis par visas tautas mērķi.
V. t. v. kā iekšzemē, tā arī starptau-
tiskajā arēnā ietur šķirisku politiku
visu darbaļaužu interesēs. Strādnieku

šķiras noteicošā loma valsts realizē-

tajā sab-bas vadīšanā paliek nemai-

nīga. V. t. v. saglabāsies līdz pilnīgai
komunisma uzvarai. «Paužot tautas

gribu, tai jāorganizē komunisma ma-

teriāli tehniskās bāzes radīšana, so-

ciālistisko attiecību pārveidošana par
komunistiskām, jākontrolē darba un

patēriņa mērs, jānodrošina tautas lab-

klājības pieaugums, jāsargā padomju
pilsoņu tiesības un brīvības, sociālis-

tiskā tiesiskā kārtība un sociālistiskais

īpašums, jāieaudzina tautas masās ap-

zinīga disciplīna un komunistiska at-

tieksme pret darbu, pilnīgi jāgarantē
mūsu zemes aizsardzība un drošība,
jāattīsta brālīga sadarbība ar sociā-

listiskajām zemēm, jāaizstāv vispārējs
miers un jāuztur normālas attiecības

ar visām zemēm.» (PSKP Pro-

gramma.)
«Vispārējas labklājības valsts» —

viena no mūsd. kapitālistiskajā sab-bā

izplatītajām teorijām, ko pastiprināti

propagandē reformisma teorētiķi. Tās

būtība ir apgalvojums, ka 20. gs. vidū

kapitālisms, pārvērties par «tautas

kapitālismu», ir radījis «V. 1. v.», pāri
šķirām stāvošu spēku, kas spējot pār-
varēt ražošanas anarhiju un ekonomis-

kās krīzes, likvidēt bezdarbu un no-

drošināt visu darbaļaužu labklājību.
Norādīdami uz attīstīto kapitālistisko
valstu darbaļaužu materiālā stāvokļa
zināmo uzlabošanos, kas šķiru cīņas
gaitā gūta pēckara gados, uz vairā-

kām sociālām reformām, ko realizēju-
šas buržuāziskās un reformistiskās

valdības strādnieku kustības spiediena
un pasaules sociālistiskās sistēmas

pastāvēšanas fakta rezultātā, sociāl-

demokrātijas ideologi un politiķi iz-

tēlo «V. 1. v.» par sociālismu vai

vismaz par «sociālisma priekšvakaru».
«V. 1. v.» mītu atspēko fakti. Simtiem

tūkstošu un miljonu darbaļaužu bez-

darbs un zemais dzīves līmenis paliek
sociāla realitāte pat tādās attīstītās

zemēs kā ASV. Sociālo nodrošināšanu

parasti realizē uz darbaļaužu rēķina.
Demokrātiskajām reformām ir nekon-

sekvents raksturs, un bieži vien val-

došais politiskais režīms tām faktiski

atņem jebkādu nozīmi. Būtībā t. s.

«V. 1. v.» ir valsts un monopolu pa-
sākumu sistēma, kuras mērķis ir no-

stiprināt kapitālismu un novājināt
strādnieku šķiras gribu cīnīties par
sociālismu.

Vispārīgā sistēmu teorija — meta-

teorētiska koncepcija tādu objektu pē-
tīšanai, kuri veido sistēmas. Pirmo

V. s. t. variantu izvirzīja 20. gs.
40. gados austr. biologs L. Bertalanfi

(tagad strādā ASV), taču viņam bija
daudz priekšteču. Bertalanfi teorijā

galvenā ir ideja, ka likumi, kas vada

dažāda tipa sistēmu objektu funkcio-

nēšanu, ir izomorfi (Izomorfisms un

homomorfisms), un mēģinājums kon-

struēt matemātisku aparātu, kas ap-
rakstītu šādu objektu izturēšanos.

Svarīgs Bertalanfi nopelns ir atklāto

sistēmu (kuras pastāvīgi vielu un

enerģiju apmaina ar ārējo vidi) izpē-
tīšana. 50.—G0. gados tika izvirzīti

vairāki citi aspekti V. s. t. konstruē-

šanā (M. Mesarovičs, Dž. Klīrs,
L. Apostels, A. Ujemovs v. c). īpaša
uzmanība šeit pievērsta konceptuāla,

uz matemātiskās loģikas dibināta apa-
rāta izstrādāšanai sistēmu pētīšanā.
V. s. t. ir liela nozīme mūsd. zinātņu
attīstībā: neaizstājot speciālās sistēmu

teorijas un koncepcijas, kas analizē

noteiktas sistēmu klases, V. s. t. for-

mulē sistēmu pētīšanas vispārējos
metateorētiskos principus.

Vispārīgais — sk. Atsevišķais, se-

višķais, vispārīgais.
Vispārinājums (vispārināšana) —

loģisks process, kurā no atsevišķā no-

nāk pie vispārīgā, no mazāk vispārī-

gām zināšanām pie vispārīgākām

(piem., pāreja no jēdziena «siltums»

uz jēdzienu «enerģija», no Eiklīda
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ģeometrijas uz Lobačevska ģeomet-

riju), kā arī šā procesa rezultāts: vis-

pārināts jēdziens, spriedums, zinātnes

likums, teorija. legūt vispārinātas zi-

nāšanas nozīmē dziļāk atspoguļot īs-

tenību, dziļāk ielūkoties tās būtībā.

Formālajā loģikā ar jēdzienu V. sa-

prot pāriešanu no sugas jēdziena uz

ģints jēdzienu. Te ģints jēdziena sa-

turs ir šaurāks, jo no tā tiek izslēgtas
sugas pazīmes (Jēdziena apjoms un

saturs). Tā, piem., pārejot no jēdziena
«ozols» uz jēdzienu «koks», tiek at-

mestas pazīmes, kas specifiskas ozo-

lam. V. pretējs process ir ierobežo-
šana.

Vispārnozīmīgums — subjektīvi

ideālistiskajā filozofijā noteic cilvēka

zināšanu ticamību. Tēzes par V., «so-

ciāli organizēto pieredzi» v. c. tikai

maskē no subjektīvi ideālistiskajām
premisām izrietošo sollpstsma secinā-

jumu. Tēze par V. kā patiesuma kritē-

riju nav pamatota (Ļeņins, Raksti,
14. sēj., 106.—109. lpp.). Ne viss vis-

pārnozīmīgais ir patiess, piem., lai

gan ticīgie atzīst reliģiskās dogmas,
tās ir aplamas. No otras puses, viss

patiesais agri vai vēlu kļūst vispār-
atzīts. Tādējādi V. ir tikai viens no

zināšanu patiesuma secinājumiem, ne-

vis patiesības kritērijs.
Visuma «siltuma nāve» — pasaules

beigu stāvoklis, kurš radīšoties tādēļ,

ka visas kustības formas neatgrieze-
niski pārvēršas siltumā, siltums iz-

kliedējas telpā un pasaule pāriet līdz-

svara stāvoklī ar maksimālo entropi-

jas lielumu. Šo secinājumu izdara, ab-

solutizējot otro termodinamikas pa-

matlikumu un to attiecinot uz visu

Visumu. «S. n.» ideja ir nepamatota,

jo: 1) Visums ir bezgalīgs telpā un ir

neskaitāmi daudzu kvalitatīvi dažādu

sistēmu nenoslēgts kopums; 2) visu

iespējamo matērijas stāvokļu kopa Vi-

sumā ir bezgalīga un nav realizējama
itin nekādā laika sprīdī; jēdziens par

pašu varbūtīgāko stāvokli, kas identi-

ficēts ar maksimālo entropijas vērtību,

pasaulei visumā nav piemērojams;

3) otrais termodinamikas pamatlikums
nenosaka visu iespējamo matērijas

pārmaiņu virzienu; pasaulē pastāv vēl

citi likumi, kuri nosaka izkliedētās

matērijas un enerģijas koncentrēšanos

un to ieslēgšanos jaunos attīstības

ciklos. Zvaigžņu un galaktiku izvei-

došanās ir viena no šā procesa iz-

pausmēm. Matērijas neatgriezeniskā
pārmaiņa Visumā neprasa nekādu pa-
saules tiekšanos uz beigu stāvokli, bet

izsaka bezgalīgu kvalitatīvi jaunu
stāvokļu, iespēju un attīstības ten-

denču rašanos.

Visums — tradicionālā izpratnē —

materiālā pasaule, viss materiālo ob-

jektu, kvalitatīvi dažādo matērijas
formu kopums. Mūsdienās šādas iz-

pratnes vietā stājas precizēta izpratne:
V. ir kosmoloģijas objekts, tā mate-

riālās pasaules daļa, kura pašreizējā
izziņas līmenī pieejama astronomiskai

(observatīvai un teorētiskai) pētīšanai.
Līdz pat 18. gs. kosmoloģijas objekts
bija Saules sistēma (par zvaigžņu
dabu un attālumiem līdz tām faktiski

nekas nebija zināms), līdz 20. gs.

20. gadiem — zvaigžņu V., t. i., Ga-

laktika, mūsd. apstākļos — Metaga-
laktika. Tā kā matērija kvalitatīvā

ziņā ir bezgalīga un tās likumi dažā-

dos telpiski laiciskos mērogos ir ne-

homogēni, katru šādu konkrētu likumu

nedrīkst attiecināt uz visu V.

Vitālisms (lat. vitalis — dzīvī-

bas-) — bioloģijā ideālistiska mācība,
kas visus dzīvības procesus izskaidro

ar īpašu nemateriālu faktoru darbību,
kuri atrodoties dzīvos organismos
(entelehija, «radošais spēks», «tiekša-

nās pēc formas» utt.). V. sākumi mek-

lējami Platona mācībā par dvēseli,
kas apgarojot dzīvnieku un augu val-

sti, un Aristoteļa mācībā par entele-

hiju. V. kā koncepcija izveidojās 17.—

18. gs. Tā pārstāvji ir G. štāls,
J. Ikskils, Drišs, mūsdienās — L. Ber-

talanfi, A. Vencls v. c. Atsaukdamies

uz dzīvās dabas kvalitatīvo savdabī-

gumu, V. atrauj dzīvības procesus no

materiālajām fizikāli ķīmiskajām un

bioķīmiskajām likumsakarībām. Pār-

lieku pretstatīdams dzīvo dabu nedzī-

vajai, V. noliedz iespēju dzīvajai vie-

lai rasties no nedzīvās. Tā nostādot
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jautājumu, atliek atzīt vai nu dzīvī-

bas dievišķu izcelšanos, vai arī tās

mūžīgu pastāvēšanu. V. parazitē maz

izpētīto bioloģijas problēmu novadā.

Vitālistisko sagrozījumu galv. objekts
ir dzīvības būtības problēma, orga-

nisma integritātes, struktūras un fun-

kciju lietderīguma, embrioģenēzes, re-

ģenerācijas, organisma iekaisuma pro-
blēmas v. c. Tā, piem., embrionālās

attīstības process no V. viedokļa ir

dīgļa tiekšanās pēc iepriekš no-

sprausta mērķa. Zinātnes attīstības

vēsture ir V. atspēkošanas vēsture.

V. dziļi kritizēts Engelsa, Timirjazeva,
Mečņikova, Pavlova v. c. darbos.

Vitgenšteins Ludvigs (1889—

1951) — filozofs un loģiķis, viens no

analītiskās filozofijas radītājiem. Dzi-

mis Vīnē. «Loģiski filozofiskajā trak-

tātā» (1921) izvirzīja koncepciju par

«loģiski pilnīgu» jeb «ideālu» valodu,
kuras pirmparaugs viņam ir matemā-

tiskās loģikas valoda, kāda tā izklās-

tīta Rasela un Valtheda kapitālajā
darbā «Principia Mathematica». Sī

koncepcija ir neattaisnojams mēģinā-
jums attiecināt kopumā uz visām zi-

nāšanām par pasauli īpašības, kādas

piemīt aprobežotajam loģiskajam for-

mālismam, kurš zināšanas attēlo kā

daudzus elementārus apgalvojumus, ko

savstarpēji saista konjunkcijas, dis-

junkcijas v. c. loģiskās operācijas.

Loģiski gnozeoloģiskajai koncepcijai
V. dod ontoloģisku pamatojumu —

loģiskā atomisma doktrīnu. Visu, ko

neietver «ideālās» valodas shēma, —

tradicionālo filozofiju, ētiku utt. —

V. pasludina par kaut ko tādu, kam

nav zinātniskas jēgas; filozofiju viņš
uzskata par iespējamu tikai kā «va-

lodas kritiku». Noraidot iespēju izvir-

zīt jautājumu par objektīvu realitāti,
kas pastāv neatkarīgi no «valodas»,

no apziņas, V. nonāk pie solipsisma.

«Loģiski filozofiskā traktāta» idejas
uztvēra loģiskais pozitīvisms. Vairā-

kas V. loģikas idejas (tabulu jeb
matricu metodes izmantošana patiesu-
ma nozīmes noteikšanai, uzskati par
varbūtību v. c.) ietekmējušas mūsd.

loģikas attīstību. V. uzskati, kas re-

zumēti darbā «Filozofiski pētījumi»
(1953), ietekmējuši lingvistisko filo-
zofiju.

Vivekananda (īstajā vārdā — Na-

rendranaths Datta) (1863—1902) —

md. filozofs ideālists, Ramakrlšnas
skolnieks. 1880.—84. g. studēja filozo-

fiju Kalkutas univ. 1893. g. devās uz

ASV, Angliju un Japānu, lai propa-

gandētu vedantas idejas, 1897. g. no-

dibināja reliģisko «Ramakrišnas mi-

siju». V. mēģināja «tuvināt» advaita-

vedantas idejas sava laika zinātnes

atziņām. Tāpat kā Ramakrišna, viņš

aizstāvēja uz vedantas dibinātu «vie-

notu reliģiju». Taču V. darbība pār-

auga reliģisku reformu sludināšanas

šauros ietvarus. Viņš bija ievērojams
sabiedrisks un politisks darbinieks,

aicināja uz cīņu par nacionālo atbrī-

vošanos, nosodīja apelēšanu pie britu

varas orgāniem — md. liberāļu poli-
tiku. Tas viss padarīja viņu par 20. gs.
sākuma md. nacionālās atbrīvošanās

kustības idejisko līderu tiešo priekš-
teci. V. aizstāvēja teoriju, ka sabied-
rības progresam ir četras stadijas, kas

atšķiras cita no citas atkarībā no tā,
kāda vārna (kārta) ir valdošā: brah-

maņi, kšatriji, vaišji vai šudras. Par

«vaišju valstību» V. dēvēja sava laika

buržuāzisko sab-bu, par «šudru val-

stību» — nākotnes «sociālistisko» sab-

bu. Viņš nosodīja nāciju imperiālis-
tisko apspiešanu, rasismu un militā-

rismu. Tai pašā laikā viņa «sociālis-

mam» bija utopisks sīkburžuāzisks

raksturs.

Volfs Kristiāns (1679—1754) —

vācu filozofs ideālists, apgaismotājs,
Leibnica filozofijas sistematizētājs un

popularizētājs, Halles univ. profesors.
Atmetot Leibnica mācības dialektiskos

elementus, V. sludināja metafizisku

teleoloģismu, saskaņā ar kuru esamī-

bas vispārējā sakarība, tās harmonija

izskaidrojama ar mērķiem, kurus no-

spraudis dievs. V. bija arī sholastikas

sistematizētājs un atjauninātājs. Sa-

vas sistēmas uzbūves pamatā viņš
lika racionālistiskas dedukcijas metodi,

ar kuras palīdzību visas filozofijas
patiesības tiek secinātas no formālās
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loģikas pretrunas likuma. V-am bija
ievērojama loma matemātikas, fizikas,

ķīmijas, botānikas utt. izplatīšanā. Uz-

skatos par sab-bu viņš aizstāvēja ap-

gaismotā absolūtisma viedokli. Galv.

darbs — «Loģika jeb Saprātīgas do-

mas par cilvēka prāta spējām» (1712).
Voltērs Fransuā Marī Aruē (1694—

1778) — fr. rakstnieks, filozofs, vēs-

turnieks, izcils fr. apgaismības darbi-

nieks. Dzimis notāra ģimenē, jezuītu
kolēģijas audzēknis. Par antifeodālām

satīrām divreiz apcietināts (1717 un

1725). Mūža lielāko daju nodzīvoja
ārpus Francijas. Darbojās Didro Encik-

lopēdijā. V. bija deists (Detsms); viņa

pasaules uzskats ir pretrunīgs. Bū-

dams Ņūtona mehānikas un fizikas

piekritējs, viņš atzīst, ka pastāv
dievs — radītājs, kas devis «pirmo

grūdienu». Dabas kustība, domā V.,
notiek pēc mūžīgiem likumiem, taču

dievs nav atdalāms no dabas, viņš

nav kāda īpaša substance, bet drīzāk

pašai dabai piemītošs darbības prin-
cips. Faktiski V. sliecas uz dieva

(«lielā ģeometra») identificēšanu ar

dabu. Viņš kritizē duālismu, atmetot

priekšstatus par dvēseli kā īpaša veida

substanci. Apziņa, pēc V. domām, ir

matērijas īpašība, kas piemīt tikai

dzīviem ķermeņiem, kaut gan šās pa-

reizās tēzes pierādījumam minēts teo-

loģisks arguments — ar domāšanas

spējām matēriju apveltījis dievs. Vērs-

damies pret 17. gs. teoloģisko meta-

fiziku, V. izvirzīja prasību, ka daba

jāpētī zinātniski. Noraidīdams Dekarta

mācību par dvēseli un iedzimtām ide-

jām, viņš par zināšanu avotu uzska-

tīja novērošanu un pieredzi un propa-

gandēja Loka sensuālismu. Zinātnes

uzdevums ir objektīvās cēlonības pētī-
šana. Tomēr V. pieļāva «galīgu cē-

loņu» pastāvēšanu un domāja, ka pie-
redze liecina par «augstākā saprāta»
un Visuma «arhitekta» pastāvēšanas
varbūtību. V. sociālie un politiskie
uzskati ir krasi antifeodāli. Viņš

cīnījās pret dzimtbūšanu, aizstā-

vēja pilsoņu vienlīdzību likuma priek-

šā, prasīja noteikt īpašumam propor-
cionālus nodokļus, pasludināt vārda

brīvību utt. Taču privātīpašuma kri-

tiku viņš kategoriski noraidīja, sab-bas

dalīšanos bagātajos un nabadzīgajos
uzskatīdams par nenovēršamu. Pēc V.

domām, saprātīga valsts iekārta ir

konstitucionāla monarhija ar apgais-
motu monarhu priekšgalā. Uz mūža

beigām viņš nonāca pie uzskata, ka

vislabākais valsts tips ir republika.
Savos vēsturiskajos darbos V. kriti-

zēja uz bībeli pamatoto kristietības

uzskatu par sab-bas attīstību un uz-

skicēja cilvēces vēstures ainu. «Vēstu-

res filozofijas» pamatā (šo terminu

ieviesa V.) ir no dievības gribas ne-

atkarīga sab-bas progresīvas attīstī-

bas ideja. Taču vēstures gaitu V. iz-

skaidroja ar ideju mainīšanos, t. i.,
ideālistiski. Milzīga nozīme V. dar-

bībā bija viņa cīņai pret klerikālismu

un reliģisko fanātismu. V. satīras

galv. objekts ir kristietība un katoļu

baznīca, kuru viņš uzskatīja par pro-

gresa galv. ienaidnieku. Tomēr V. ne-

atzina ateismu. Noliedzot konkrētā

tēlā iemiesotu dievu (Kristu, Muha-

medu, Budu utt.), viņš domāja, ka

tautai vajadzīga dievišķa soģa ideja.
Arī te izpaudās V. šķiriskā aprobežo-
tība. Darbi: «Filozofiskās vēstules»

(1733) ,
«Traktāts par metafiziku»

(1734) , «Ņūtona filozofijas pamati»

(1738), «Apcerējums par tautu tiku-

miem un garu ...» (1756).
Voluntārisms (lat. voluntas —

griba) — ideālistiskās filozofijas vir-

ziens, kas atšķirībā no citiem ideālis-

tiskajiem virzieniem par primāru at-

zīst nevis uztveri, priekšstatu vai do-

māšanu, bet gan gribu kā visa esošā

pirmpamatu. Jāizšķir divējāda veida

V. — kā objektīvā ideālisma forma un

kā subjektīvā ideālisma forma. Tipis-
kie V. pirmās formas pārstāvji ir

A. Sopenhauers un E. Hartmanis. Pa-

kļaudams Kanta agnosticismu kritikai

no labējām pozīcijām, Sopenhauers
apgalvo, ka parādību (priekšstatu)
pamatā esošā «lieta par sevi» ir pri-

māra, ne ar ko nenosacīta «pasaules

griba». Visu dzīvo būtņu virzītājspēks,
pēc Sopenhauera, ir «dzīvotgriba»,
kurai piemīt stihisks, instinktīvs
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raksturs. Apzināta griba ir atvasināta

no aklas, instinktīvas individuālas gri-
bas. Sopenhauera V. sludina budisma

fatālistisko doktrīnu — atsacīšanos no

individuālās dzīvotgribas un individuā-

lās gribas izkušanu kosmiskajā pasau-

les gribā. V. subjektīvi ideālistiskā

forma raksturīga Stirneram un Ničem.

Viņu mācībās kā primārais virzītāj-
spēks parādās brīvā individuālā griba,
«es». Tādējādi tiek kategoriski norai-

dīts vispārējās objektīvās likumsakarī-

bas princips. Atšķirībā no pesimistiskā

un fatālistiskā Sopenhaueram piemī-
tošā V-a Nīčes V. ir agresīva rak-

stura, un tajā «valdītgriba» tiek at-

zīta par augstāko gribas potenci.

Vulgarizētā veidā Nīčes doktrīna bija
viens no fašisma ideoloģijas teorētis-

kajiem avotiem. Gan vienā, gan otrā

formā V. ir ideālisma iracionālistiska

versija, kurā garīgais esamības pirm-
sākums tiek traktēts nevis kā kaut

kas loģisks, racionāls, likumsakarīgs,
bet gan kā kaut kas tāds, kas nav

racionāli, zinātniski izzināms. Kaut

gan terminu «V.» filozofijā ieviesa

tikai 19. gs. beigās (Tenniess, 1883,
Paulsens, 1892), V. ideju pirmavoti
būtībā meklējami tālajā pagātnē, sā-

kot ar teoloģiskajām dogmām par die-

višķo gribu kā radošu esamības pirm-
sākumu. Sevišķi spilgti V. motīvi iz-

teikti Augustīna un vēlāk arī Dunsa

Skota mācībā. Lielu ietekmi V. guva
19. gs. buržuāziskajā psiholoģijā
(Vunts, Minsterbergs), kurā atzīts

gribas primāts attiecībā uz pārējām

psihiskajām funkcijām. Ideālistiskajā
loģikā un izziņas teorijā V. izpaužas
kā apgalvojums, ka gribai ir izšķiroša
loma spriedumos un vispār izziņas
procesā, kas uzskatāms par interešu,
centienu funkciju. Viskonsekventāk

šāda pieeja izpaužas pragmatisma
filozofijā. Sociāli politiskajā teorijā un

praksē V. noliedz zinātniski pamatotu
sabiedrisko darbību, kas balstās uz

objektīvo vēstures likumu izzināšanu,
un reducē to uz politisko vadoņu sub-

jektīvu patvaļu. Politiskajam V. ir

dažādi veidi: narodņicisma subjektīvā
socioloģija, anarhistu avantūrisms, no

vienas puses, un fašistu agresija un

fīrera diktatūra, — no otras puses.

Dažādie V. veidi dziļi kritizēti mar-

ksisma klasiķu darbos, sākot ar Mar-

ksa un Engelsa «Vācu ideoloģiju».
Zinātniskā, marksistiskā pasaules iz-

pratne nav savienojama ar antizināt-

nisko, indeterministisko, nacionālis-

tisko ideālismu dabas, sab-bas un

izziņas procesa izpratnē. Marksisms

nostājas pret V. politikā, balstīdamies

visās sabiedriskās dzīves sfērās uz

sab-bas attīstības objektīvo likumu un

tendenču zinātnisku izzināšanu un uz

plašas sociālistiskās demokrātijas prin-

cipiem, kuri ir sveši voluntāristiskajai

patvaļai.
Vorovskis Vaclavs (1871 — 1923) —

marksistisks publicists, revolucionārs,

padomju diplomāts. 1891.—97. g. mā-

cījās Maskavas univ. un Maskavas

Tehniskajā augstskolā. No 1903. g.
—

boļševiks. Pēc Oktobra revolūcijas
strādāja diplomātijas nozarē. V. dar-

bos lielu vietu ieņēma marksisma ideju
propagandēšana un popularizēšana,
cīņa pret to sagrozīšanu un vulgari-
zēšanu. Biogrāfiskajos darbos pal
Marksu («Vēstule no Berlīnes». 1908;

«Kārlis Markss», 1917, v. c.) izklāstīti

marksisma pamatlicēju filozofiskie,
ekonomiskie un politiskie uzskati. Dar-

bos ««Komunistiskais manifests» un

tā liktenis Krievijā» (1907), «Par mar-

ksisma vēsturi Krievijā» (1908) izklās-

tīta marksisma mācības izplatīšanās
vēsture Krievijā, sīki analizēti «Mani-

festa» tulkojumi kr. valodā. V. tulko-

jis «Komunistisko manifestu», Marksa

runas piesēdētāju tiesā 1849. g. 7. feb-

ruārī un darbu «Par Hēgeļa tiesību

filozofijas kritiku». Vairāki viņa raksti

veltīti jautājumiem par stihiskumu un

apzinīgumu strādnieku kustībā, par

partijas attieksmi pret arodbiedrībām,

par agrāro jautājumu un revolucionā-

rās kustības vēsturi Krievijā, neokan-

tisma, mahisma un reliģiski mistiskās

ideoloģijas kritiskai analīzei («Vēstule
žurnāla «Zizņ» redakcijai», 1901; «Tie,
kas mīņājas, un tie, kas mētājas»,
1906; «Vai Hercens bija sociālists?»,

1920, v. c). V. ir viens no pirmajiem
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marksistiskajiem literatūrkritiķiem.
Viņš atklāja revolucionāro ideālu lomu

mākslā, sociālā pesimisma un deka-

dentisma šķirisko būtību («Par mo-

dernistu buržuāziskumu», 1908; «Ba-

zarovs un Saņins», 1909; «Maksims

Gorkijs», 1910; «Leonīds Andrejevs»,
1910, v. &).

Vulgārais evolucionistns — teorija,
kas aplūko attīstību kā kaut kādas

parādības sākotnējo īpašību vienkāršu

palielināšanos vai samazināšanos un

kas noliedz lēcienus attīstībā, kvanti-

tatīvo pārmaiņu pāreju kvalitatīvās

pārmaiņās, vienas kvalitātes pārvei-
došanos citā kvalitātē; dialektikas an-

tipods. V. c. ir reformisma un opor-
tūnisma filozofiskais pamats; tagad
tas kļuvis par metodoloģisko pamatu
buržuāziskajām teorijām, kuras ap-
galvo, ka kapitālisms «transformējo-
ties» par sociālismu. V. c. izpausme
bioloģijā ir t. s. preformisms.

Vulgārais materiālisms (lat. vulga-
ris — parasts) — filozofijas virziens

19. gs. vidū, vienkāršoja un vulgari-
zēja materiālisma pamatprincipus.
Dabas zinātņu straujas attīstības ap-
stākļos, kad katrs jauns atklājums vei-

cināja ideālistisko un reliģisko priekš-
statu sagrūšanu, V. m. bija dabas

zinātņu stihiskā materiālisma pozi-
tīvistiska reakcija uz ideālistisko

(vispirms vācu klasisko) filozofiju, šā

virziena pārstāvji (Fogts, Bīhners, Mo-

lešots) aktīvi popularizēja dabzināt-

niskās teorijas, pretstatīdami tās, kā

viņi teica, filozofiskajam «šarlatānis-

mam». Bet līdz ar ideālismu un reli-

ģiju viņi noraidīja filozofiju vispār un

gribēja atrisināt visus filozofijas jau-
tājumus konkrētos dabas zinātņu pē-

tījumos. Viņiem piemita metafiziskā

materiālisma trūkumi— viņi domāja,
ka apziņa v. c. sabiedriskās parādības
ir tikai fizioloģisku procesu sekas, ir

atkarīgas no uztura, no klimata utt.

Atzīdami fizioloģiskos procesus par ap-

ziņas cēloni, vulgārie materiālisti iden-

tificēja apziņu un matēriju un domas

uzskatīja par vieliskiem smadzeņu iz-

dalījumiem. Vulgārā materiālisma ten-

dence dažādās formās izpaudās arī

vēlāk, it sevišķi dažos filozofiskajos
dabas zinātņu — piemēram, fizioloģi-
jas faktu vispārinājumos. Tā, piem.,

nesaprazdami, ka cilvēka apziņa ir sa-

biedrības produkts un ka visu psihisko

procesu saturs ir cēloniski atkarīgs no

sabiedriskās esamības, daži filozofi

un dabas pētnieki vēl līdz šim mē-

ģina atrast tos konkrētos fizioloģiskos

procesus, kuri noteic mūsu domu, jūtu
un priekšstatu saturu.

Vulgārais socioloģisms — vulgari-
zēta sabiedrisko parādību izskaidro-

šana, kas sagroza vēsturisko materiā-

lismu, vienpusīgi pārspīlējot sab-bas

attīstības atsevišķus faktorus: tehniku,
ražošanas organizēšanas formas, eko-

nomiku, politiku, ideoloģiju. Vārda

šaurā nozīmē — vulgarizēta ideoloģi-
jas šķiriskās nosacītības izpratne. V. s.

filozofijā (Bogdanovs, V. Šujatikovs),
literatūrkritikā un estētikā (V. šuļati-
kovs, V. Pereverzevs, V. Friče) izpau-
dās ideoloģijas relatīvās patstāvības
noliegšanā un visu ideoloģijas formu

atvasināšanā tieši no ražošanas veida.

V. s. paveids valodniecībā bija mā-

cība par valodu kā šķirisku un virs-

būves parādību. Ļeņins raksturoja V. s.

kā bezgalīgu materiālisma banalizē-

šanu, kā karikatūru par materiālismu

vēsturē.

Vunts Vilhelms (1832—1920) —

vācu psihologs, fiziologs un filozofs

ideālists, filozofijas prof. Leipcigas
univ. V. ir viens no eksperimentālās

psiholoģijas nodibinātājiem. V. uzska-

tīja psiholoģiju par zinātni, kas stāv

pāri materiālismam un ideālismam.

Viņa psiholoģisko uzskatu pamats bija
psiliofiziskā paralēlisma teorija. V. filo-

zofiskajos uzskatos eklektiski savieno-

tas Spinozas, Leibnica, Kanta, Hēgeļa
v. c. idejas. Izziņas procesu V. ieda-

līja trijās pakāpēs: pirmā — ikdienas

dzīves jutekliskā izziņa; otrā — spe-
ciālo zinātņu, šo viena un tā paša pē-
tīšanas priekšmeta dažādo aspektu ra-

cionāla izzināšana; trešā (izzināšana

ar prāta palīdzību) — jebkuru zinā-

šanu filozofiska sintēze, ar ko no-

darbojas «metafizika». Pēc V. do-

mām, metafizikā tiek pārvarēts dabas
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zinātņu un psiholoģijas duālisms un

panākta materiālisma un ideālismasa-

vienošana. Metafizikas priekšmetu —

esamību — V. definēja kā garīgu, ar

gribu apveltītu vērtību sistēmu. V. filo-

zofiskos uzskatus asi kritizēja Ļeņins
grāmatā «Materiālisms un empiriokri-
ticisms».

Vvedenskis Aleksandrs (1856—

1925) — buržuāzisks kr. filozofs un

psihologs, neokantietis. Pēterburgas
univ. prof. (1888), Pēterburgas filo-

zofu biedrības priekšsēdētājs (1899).
V. konsekventi attīstīja tālāk Kanta
filozofijas idejas, padziļinādams ticī-

bas un zināšanu, dvēseles un miesas

utt. duālismu. Darbā «Par apdvēseļo-
tības robežām un pazīmēm» (1892) V.

apgalvoja, ka citu cilvēku gara dzīvei

nav nekādu objektīvu pazīmju un tā-

pēc tā ir neizzināma («V. psihofizis-
kais likums»). V. mēģināja pamatot
tādu psiholoģiju, kas ierobežojas tikai

ar psihisko parādību aprakstīšanu
(«Psiholoģija bez jebkādas metafizi-

kas», 1914). Loģikā V. bija. konsek-

vents ideālists («Loģika kā izziņas
teorijas daļa», 1909). Pēc Lielās Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas V. vēr-
sās pret ateismu («Kāds liktenis sa-

gaida ticību dievam cīnā pret ateismu»,

1922).
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Zemapziņa — tādu aktīvu psihisku

procesu apzīmējums, kuri, nebūdami

noteiktā momentā apziņas darbības

centrā, ietekmē apzināto procesu no-

risi. Tā, piem., tas, par ko cilvēks paš-
reizējā momentā tieši nedomā, bet kas

principā viņam ir zināms un asociatīvi

saistīts ar domu priekšmetu, var kā

jēgas zemteksts ietekmēt domu gaitu,
pavadīt to utt. Gluži tāpat uztvertā

(kaut arī tieši neapzināta) situācijas
un automātisku darbību (kustību)
ietekme kā neapzināta uztvere piedalās
visos apzinātos aktos. Zināma nozīme

ir arī runas valodas kontekstam, neiz-

teiktai, bet paša teikuma uzbūvē it kā

apslēptai domai. Z. nav nekas mistisks

vai neizzināms. Šīs parādības ir apzi-
nātās darbības blakusprodukts, un ta-

jās ietilpst psihiskie procesi, kas tieši

nepiedalās to priekšmetu aptveršanā,
uz kuriem attiecīgajā momentā kon-

centrējas cilvēka uzmanība. Par Z. jē-
dziena ideālistiskajiem sagrozījumiem
sk. neapzinātais, freidisms.

Zenons (490—430 p. m. ē.) — viens

no eleātu skolas pārstāvjiem. Z. pir-
mais sāka lietot dialogu formu. Pa-

zīstams ar saviem loģiskajiem para-
doksiem, kuros negatīvā formā izvir-

zīja svarīgus jautājumus par kustības

dialektisko dabu. Esamībā Z. nesa-

skata pretrunas, tāpēc pretrunīgu esa-

mību viņš uzskata par šķietamu esa-

mību. Z. paradoksi reducējas uz pie-
rādījumu, ka 1) loģiski nav iespējams
domāt lietu daudzību, 2) kustības pie-
ļaušana noved pie pretrunas. Visvai-

rāk pazīstami viņa paradoksi pret kus-

tības iespējamību: «Ahills un bruņu-

rupucis», «Bulta» v. c. (Aporija). Ap-
lūkodams Z. argumentāciju, Ļeņins

Z

uzsvēra Hēgeļa iebildumu pareizību:
kustēties nozīmē atrasties noteiktā

vietā un tai pašā laikā neatrasties

tajā; te izpaužas telpas un laika pār-
trauktības un nepārtrauktības vienība,
kuras rezultātā kļūst iespējama kus-

tība.

Zenons (ap 336 — ap 264 p. m. ē.) —

stoicisma nodibinātājs. Dzimis Kjtionā

Kipras salā. Tirgotāja dēls. Viņa sko-

lotāji bija Kratess (kiniķis), pēc tam

Stilpons un Diodors (Megaras skola);
vēlāk — platoniķis Polemons. Ap
300. g. nodibināja Atēnās pats savu

skolu, kura tika nosaukta par stoiķu
skolu (pēc «stoa poikile» — ar fres-

kām izrotāta portika). No Z. darbiem

līdz mūsu dienām saglabājušies tikai

nedaudzi fragmenti. Z. atšķīra trīs

filozofijas daļas: loģiku, fiziku un

ētiku. Kā zināms, Z. pirmais sāka lie-

tot terminu «katalepsis» (jēdziens).
Saskaņā ar Z. mācību priekšstats
(«fantasia») ir lietu atveids («tiposis»)
dvēselē. Par patiesības kritēriju Z. uz-

skatīja «aizraujošu tēlu», ciktāl tas

saistās ar īstenības izprašanu (Stoiķi).
Zīgvarts Kristofs (1830—1904)

'

—

vācu loģikis, Tībingenes univ. prof.
(1865—1903), neokantietis. Plaši pa-

zīstams ar darbu «Loģika» (1873—78).
Pēc Z. uzskatiem, loģika dibinās uz

psiholoģiju, tā ir tehniska, normatīva

mācība par domāšanu. Par patiesuma
kritēriju Z. uzskatīja nepieciešamību
un vispārnozīmīgumu, kam nav ne-

kāda pamata objektīvajā pasaulē; par
nepieciešamās domāšanas pamatu Z.

pasludināja acīmredzamību (evidenci),
ko postulē, atsaucoties uz ticību.

Vissīkāk izstrādājis mācību par sprie-
dumu.



Zīme — materiāls, jutekliski uztve-

rams priekšmets, notikums vai dar-

bība, kas izziņā parādās kā cita priekš-
meta, notikuma, darbības, subjektīva
veidojuma rādītājs, apzīmētājs vai

pārstāvis. Z. jēdziena analīzei ir sva-

rīga nozīme filozofijā, loģikā, lingvis-

tikā, psiholoģijā utt. Lielu uzmanību

Z. gnozeoloģisko funkciju aplūkošanai
pievērsa antīkie filozofi (Platons, Aris-

totelis, stoiķi), 17.—18. gs. domātāji
(Loks, Leibnics, Kondiljaks). 19. gs.

jaunus momentus Z. pētīšanā ieviesa

lingvistika un matemātiskā loģika. Pē-

dējā laikā izveidojusies īpaša zinātne

par Z. — semiotlka (Pīrss, Sosirs,

C. Moriss, mūsd. strukturālisma pār-

stāvji). Pirmšķirīga nozīme bija tam,

ka tika izdalītas īpašas sociālas (t. s.

zīmju) situācijas, kādās noris Z. iz-

mantošana. Šādas situācijas ir nešķi-
rami saistītas ar runas (valodas) un

domāšanas tapšanu. Z. parasti iedala

valodas un nevalodas zīmēs; nevalo-

das Z. savukārt iedala Z.-kopijās, Z.-

pazīmēs, Z.-signālos utt. Ļoti svarīgs
ir Z. sakars ar Informācijas pārraides

procesu. No Z. definīcijas izriet tās

svarīgākā īpašība: Z. ir zināms mate-

riāls objekts, bet tiek izmantota, lai

apzīmētu kaut ko citu; tāpēc Z. nav

saprotama, nenoskaidrojot tās no-

zīmi — tiklab priekšmetisko (tās ap-

zīmētais objekts), kā arī jēdzienisko

(apzīmēta objekta tēls) un ekspresīvo
(ar tās palīdzību izteiktās jūtas utt.)
nozīmi (Nozīme un jēga). Semiotikā

atšķir zīmju savstarpējās attiecības

(sintakse), zīmju attiecības pret to,
kas ar tām tiek apzīmēts (semantika),
un zīmju lietotāja attiecības pret viņa
lietotajām zīmju sistēmām (pragma-
tika). Liela nozīme Z. teorijas radī-

šanā ir formalizēto zīmju sistēmu pē-

tījumiem, kas tiek veikti matemātiskās

loģikas un metamatemātikas ietvaros.

Kaut gan notiek intensīvi pētījumi vi-

sos minētajos virzienos, mūsd. Z. sin-

tētiskās koncepcijas ir maz apmierino-
šas. Tas ir pirmām kārtām tāpēc, ka

Z. pieder pie sarežģītiem strukturāliem

veidojumiem, kuru pētīšanas metodes

pagaidām vēl nav pietiekami izstrādā-

tas. Z. sintētiskas teorijas izveidoša-

nas uzdevums nav atrisināms, pētījot
tās atsevišķus aspektus. Detalizēti jā-
analizē sabiedriskās ražošanas struk-

tūra un funkcijas, tāpēc ka tieši sa-

biedriskajā ražošanā rodas daudzas

zīmju sistēmas, pirmām kārtām da-

biskās valodas. Pētīt zīmju sistēmas

nozīmē: 1) konstatēt darbības, kas

tiek veiktas ar Z.; 2) aprakstīt un

attēlot sakarus, kas tiek nodibināti

starp Z. v. c. cilvēka darbības elemen-

tiem; 3) aprakstīt Z. īpašības un fun-

kcijas, ko izraisa šie sakari. Z. no-

zīme noskaidrojas visu šo komponentu
fiksēšanas rezultātā.

Zināšanas — cilvēku sabiedriskā

darba un domāšanas produkts, kas

valodas formā ideāli atveido objektī-
vos, nepieciešamos sakarus objektī-
vajā pasaulē, kura tiek praktiski pār-
veidota. Z. būtībā nav izprotama, ne-

atklājot cilvēku prakses sabiedrisko

raksturu. Z-ās koncentrējas un krista-

lizējas cilvēka sabiedriskais spēks. Fi-

lozofijas vēsturē šis fakts bija reāls

pamats objektīvā ideālisma sistēmu

priekšstatiem par cilvēka sabiedriskās

darbības ideālo produktu patstāvīgo
un noteicošo nozīmi (Platons, Hēge-
lis). Turpretim materiālisma gnozeo-

loģijā pirms Marksa Z. tika saprastas
kā individuālu izziņas centienu, indi-

viduālās pieredzes rezultāts." Tomēr

šāds viedoklis, kas saistīts ar sensuā-

listiskā principa aizstāvēšanu, neva-

rēja izskaidrot to apstākli, ka cilvēks

sāk izzināt tad, kad viņam jau ir «ga-
tavs» sab-bas izveidots jēdzienu un

kategoriju aparāts. Tieša Z. funkcija
ir atsevišķu nošķirtu priekšstatu pār-
veidošana vispārīguma formā, paturot
no tiem to, ko iespējams nodot citiem

kā stabilu praktiskās darbības pamatu.
No šā viedokļa Z. tiek pretstatītas
uzskatiem — parastajiem priekšstatiem,
kuri fiksē empīriskās, mainīgās lietu

īpašības (sk. arī Izziņa).
Zinātne — tādas pētnieciskas darbī-

bas sfēra, kuras mērķis ir producēt
jaunas zināšanas par dabu, sab-bu un

domāšanu un kura ietver sevī visus

šās producēšanas nosacījumus un mo-
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mentus: zinātniekus ar viņu zināša-

nām un spējām, ar viņu kvalifikāciju
un pieredzi, ar zinātniskā darba dalī-

šanu un kooperēšanu; zinātniskās

iestādes, eksperimentālo un laborato-

riju iekārtu; zinātniskās pētniecības
darba metodes, jēdzienus un kategori-
jas, zinātniskās informācijas sistēmu,
kā arī visu to zināšanu kopumu, ku-

Tas ir vai nu zinātniskās producēšanas

priekšnosacījums, vai tās līdzeklis vai

tās rezultāts. Šie rezultāti var figurēt
arī kā viena no sabiedriskās apziņas

formām. Z. nepavisam neaprobežojas
ar dabas zinātnēm vai «eksaktajam»

zinātnēm, kā domā pozitīvisti. Tā ir

viengabalaina sistēma, kas aptver sa-

stāvdaļas, kuru savstarpējās attiecības

vēstures gaitā nav nemainīgas: dabas

zinātnes un sabiedriskās zinātnes, filo-

zofiju un zinātni par dabu, metodi un

teoriju, teorētiskus un praktiskus pētī-
jumus. Z. ir sabiedriskās darba dalī-

šanas nepieciešams rezultāts; tā rodas,

garīgajam darbam attālinoties no

fiziskā, izzinošai darbībai pārvēršoties

par īpašas — sākumā ļoti nelielas —

■cilvēku grupas specifisku nodarboša-

nos. Z. attīstībai nepieciešamie priekš-
noteikumi rodas Seno Austrumu ze-

mēs: Ēģiptē, Babilonijā, Indijā, Ķīna.
Seit uzkrājas un tiek apjēgtas empī-
riskas zināšanas par dabu un sab-bu,
aizsākas astronomija, matemātika,

•ētika, loģika. Sie Austrumu civilizā-

ciju ieguvumi tiek pārņemti un pār-
strādāti saskaņotā teorētiskā sistēmā

•senajā Grieķijā, kur, sākot ar 4. gs.

p. m. ē., rodas domātāji, kas ar Z. no-

darbojas profesionāli un ir norobežo-

jušies no reliģiskās un mitoloģiskās

tradīcijas. Kopš tā laika līdz pat re-

volūcijai rūpniecībā Z. galv. funkcija
ir izskaidrošana, tās galv. uzde-

vums — izzināšana nolūkā paplašināt
zināšanas par pasauli, par dabu, ku-

Tas dala ir cilvēks pats. Tikai mašini-

zētā lielražošana rada priekšnoteiku-
mus, lai Z. no galvenokārt vērojošas
Z. pārvērstos par pašas ražošanas ak-

tīvu faktoru. Par galv. uzdevumu ta-

gad tiek uzskatīta izzināšana, lai pār-
veidotu dabu. Sakarā ar šo Z. teh-

nisko orientāciju pirmajā vietā izvir-
zās fizikas un ķīmijas disciplīnu kom-

plekss un attiecīgie praktiskie pētījumi.
Mūsd. zinātniski tehniskā revolūcija
piespiež no jauna kardināli pārveidot
Z. kā sistēmu. Lai Z. varētu apmieri-
nāt mūsd. ražošanas vajadzības, zināt-

nes atzinumi jāapgūst lielai speciā-

listu, inženieru, ražošanas organiza-
toru un strādnieku armijai. Pats darba

process automatizētos iecirkņos no

strādnieka prasa, lai viņam būtu plašs
zinātnisks un tehnisks redzesloks, lai

viņš būtu apguvis zinātnes pamatus.
Z. kļūst par tiešu ražošanas spēku, un

Z. rezultāti praksē tagad tiek realizēti

tādējādi, ka zinātne iemiesojas cilvē-

kos. No komunisma celtniecības per-
spektīvu viedok]a šāda iemiesošanās

vairs nav līdzeklis, bet ir pašmērķis.
Tāpēc Z-ei tiek izvirzītas attiecīgas
prasības: tai arvien vairāk jāorientē-
jas ne vairs vienīgi uz tehniku, bet

arī uz pašu cilvēku, uz viņa intelekta,

viņa radošo spēju, viņa domāšanas

kultūras bezgalīgu izkopšanu, uz ma-

teriālo un garīgo priekšnoteikumu ra-

dīšanu viņa vispusīgai, harmoniskai

attīstībai. Sakarā ar to mūsd. Z. iegūst

jaunas raksturīgas iezīmes. Tā vairs

neseko vienkārši tehnikas attīstībai, bet

gan aizsteidzas tai priekšā, kļūst par
materiālās ražošanas progresa virzošo

spēku. Tā veidojas kā viengabalains,
integrēts organisms, kas strukturāli

sadalīts nevis pēc problēmu, bet gan
pēc disciplīnu principa. Jau visa zināt-

nisko pētījumu fronte (tiklab dabas

zinātņu, kā sabiedrisko zinātņu sfērā)
stimulējoši iedarbojas uz sabiedrisko

ražošanu. Agrāk Z. attīstījās kā izo-

lēts sociāls institūts, bet tagad tā sāk

iespiesties visās sabiedriskās dzīves

sfērās: zinātnes atzinumi un zināt-

niska pieeja vajadzīga gan materiā-

lajā ražošanā, gan ekonomikā, gan
politikā, gan pārvaldes sfērā, gan iz-

glītības sistēmā. Tāpēc Z. attīstās āt-

rāk nekā jebkura cita darbības nozare.

Sociālistiskajā sab-bā Z. sekmīga at-

tīstība un tās rezultātu ieviešana ra-

žošanā ir svarīgākais priekšnoteikums
zinātnes un tehnikas progresa, komu-
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nlsma materiāli tehniskās bāzes celt-

niecības paātrināšanai. Lai Z. varētu

uzplaukt visā pilnībā, vajadzīga ko-

munistisko sabiedrisko attiecību uz-

vara. Bet arī komunismam vajadzīga
Z., bez kuras tas nevar ne uzvarēt, ne

sekmīgi attīstīties, jo komunistiskā

sab-ba ir zinātniski pārvaldīta sab-ba,
zinātniski realizēta sabiedriska dzīves

ražošana un atražošana, uz Z. dibi-

nāta cilvēka kundzība pār dabu.

Zinātne par zinātni — disciplīna,
kas pēta zinātnes funkcionēšanu un

attīstību kā kompleksu procesu, lieto-

jot filozofiskas, ekonomiskas, sociolo-

ģiskas un psiholoģiskas metodes.

Z. p. z. mērķis ir — noskaidrot meto-

des un kritērijus zinātnes racionālai

izmantošanai mūsd. sab-bā. Z. p. z.

pēta problēmas, kas saistītas ar zināt-

niskās darbības organizēšanu, zinātnes

vadīšanu, zinātnes un tehnikas attīs-

tības prognozēšanu, zinātnisko kadru

atražošanu un izmantošanu.

Zinātniski tehniskā revolūcija —

kardinālas, kvalitatīvas pārmaiņas ra-

žošanas spēku mūsd. sistēmā, kuras

aptver visus šās sistēmas komponen-
tus, visas tehnoloģisko attiecību puses
un kuras raksturo vispirms tas fakts,
ka tehnikā sākas jauna attīstības sta-

dija — automatizācijas stadija, kas ir

Z. t. r. galvenais virziens. Mašini-

zētā ražošana, kurā strādniekam pa-
šam tieši jāpiedalās tehnoloģiskajā
procesā, jāveic tehniskas, mašīnām

raksturīgas funkcijas, sāk dot vietu

automatizētai ražošanai, kurā darba

objektu no sākuma līdz galam ap-

strādā pati tehniskā sistēma, darboda-

mās bez strādnieka tiešas līdzdalības.

Automatizācijai sasniedzot augstu
līmeni, automātisko līniju sistēma tiek

apgādāta ar kibernētisku aparatūru,
kas pilda aprēķinu, kontroles un va-

dības funkcijas. Kibernētiskā tehnika

tiek ieviesta ne tikai materiālajā ražo-

šanā, bet arī pārvaldē, apkalpošanas
sfērā, zinātnē un izglītībā. Z. t. r.

attīstoties, mainās arī ražošanas teh-

noloģija. Darba objekta mehānisko ap-
strādi, kas līdz šim dominēja mate-

riālajā ražošanā, nomaina efektīvākas

metodes; mainās nevis vienkārši

priekšmeta forma, bet arī vielas mo-

lekulārā un atomārā struktūra, apstrā-
dājamā viela pārvēršas jaunā vielā ar

iepriekš uzdotām īpašībām. Pie šādām

jaunām metodēm pieder sintētisko ma-

teriālu ķīmiskās ražošanas tehnoloģija,
atomenerģijas ražošanas metodes, ar

plazmas izveidošanu saistīto ķīmisko

procesu, lāzeru, augsto un zemo tem-

peratūru slēgtās tehnoloģijas izman-

tošana, bioķīmiskās un biofiziskās

iedarbības metodes, kuras lieto lauk-

saimniecībā, vieglajā rūpniecībā, medi-

cīnā. Līdz ar tehnoloģiju mainās arī

materiāli, izejvielas, arvien plašāk lieto

mākslīgus materiālus, krasi pieaug
elektriskās enerģijas patēriņš ražo-

šanā. Visu šo sab-bas ražošanas spē-
kos kardinālas pārmaiņas izraisošo

procesu pamatā ir mūsd. zinātnes sa-

sniegumi, zinātnes un tehnikas, zināt-

nes un materiālās ražošanas saviejno-
šana. ļMūsu dienās, it īpaši tur, kūr

pastāv sociālisms, šis process norisi-

nās vispusīgi, jo zinātne pārvēršas

par tiešu ražīgu spēku, iemiesojoties
ne tikai tehnikā, bet arī pašos mate-

riālo labumu ražotājos, ceļot viņu kul-

tūras un tehnisko zināšanu līmeni, at-

tīstot viņu intelektu un radošās spējas.
Z. t. r. vēršoties plašumā, ražošanu

ietekmē ne vairs atsevišķas «avan-

gardā ejošas» zinātnes, bet arvien pla-
šāka pētījumu fronte. Šajā procesā
iesaistās ne tikai dabas zinātnes, bet

arī sabiedriskās zinātnes: ražošanas

organizācija un ekonomika, darba zi-

nātniskā organizācija, sab-bas zināt-

niskas vadības principu izstrādāšana,
konkrēti socioloģiskie pētījumi, sociālā

psiholoģija, ražošanas estētika, sociālā

progresa un zinātnes un tehnikas pro-

gresa prognozēšana. Z. t. r. sociālā

būtība izpaužas tādējādi, ka mainās

cilvēka vieta un loma ražošanā. Auto-

matizācijas ieviešana principā ne tikai

nemazina šo lomu, bet, gluži otrādi,
krasi palielina to, jo cilvēks, atbrīvo-

damies no mehānisku, tehnisku fun-

kciju pildīšanas, gūst iespēju nodoties

saturīgākam, radošam darbam. Rodo-
ties izmaiņām funkciju sadalē starp

520 Zinātniski tehniskā revolūcijaZinātne par zinātni



cilvēku un tehniku, rodas arī nepiecie-
šamība mainīt darba saturu, kadru

struktūru pēc profesijām, celt strādā-

jošo cilvēku kultūras līmeni un papla-
šināt viņu tehniskās zināšanas. Darba

ražīgumam pieaugot, procentuāli sa-

mazinās materiālajā ražošanā nodar-

bināto skaits un attiecīgi paplašinās
sfēra, kurā materiālas vērtības netiek

ražotas, — it īpaši zinātniskā darbība,

izglītība un medicīniskā apkalpošana.
Kapitālisma apstākļos antagonistiskās
sabiedriskās attiecības deformē šīs

prasības, kuras izvirza Z. t. r. Tā,

piem., pārmaiņas kadru struktūrā pēc
profesijām noved pie tradicionālo pro-

fesiju pārstāvju izmešanas uz ielas.

Līdz ar jaunas tehnoloģijas ieviešanu

pastiprinās «sviedru izspiešanas» sis-

tēma. Neproduktīvo sfēru paplašina
vispirms «parazitējoši» nodarbošanās

veidi (reklāma, birža, administratīvi

birokrātiskais un policijas aparāts).
"Sociālisma apstākļos, kā uzsvērts

PSKP XXIV kongresā, zinātnes un

tehnikas progress, kas notiek, Z. t. r.

sasniegumiem organiski savienojoties

ar sociālistiskās saimniekošanas sistē-

mas priekšrocībām, ir komunisma ma-

teriāli tehniskās bāzes izveidošanas

galv. ceļš un līdzeklis. Z. t. r. sek-

mīga realizēšana sociālisma apstākļos
veicina svarīgu sociāli politisku uzde-

vumu risināšanu un sociālisma uzvaru

ekonomiskajā sacensībā ar kapitālismu.
Zinātniskais komunisms — viena no

trijām marksisma-ļeņinisma sastāvda-

ļām, kas pēta sociālo kustību, kuras

mērķis ir likvidēt kapitālismu un iz-

veidot sociālistisku un pēc tam komu-

nistisku sab-bu. Pret kapitālismu vēr-

stās kustības galv. virzītājspēks un

vadītājs ir strādnieku šķira, kas ap
sevi pulcē visus apspiestos un eksplua-
tētos un iegūst visas progresīvās cil-

vēces simpātijas, tāpēc Z. k. galv. jau-
tājums ir jautājums par proletariāta
pasaulvēsturisko misiju. Šī tēze gūst
konkrētizējurnu proletāriskās, sociālis-
tiskās revolūcijas un proletariāta dik-

tatūras teorijā. Norādot uz šiem so-

ciālistiskās sab-bas izveidošanas

līdzekļiem, Z. k. parāda reālo, uz zi-

nātni dibināto ceļu tādu apstākļu lik-

vidēšanai, kad vieni cilvēki var eks-

pluatēt citus, ceļu uz jaunu, no kapi-
tālisma pretrunām brīvu sab-bas or-

ganizāciju, par kuru sapņojuši
utopiskā sociālisma pārstāvji. Kā mar-

ksistiski ļeņiniskās zinātnes sastāvdaļa
Z. k. balstās uz divu citu tās sastāv-

daļu — dialektiskā un vēsturiskā ma-

teriālisma filozofijas un politiskās eko-

nomijas secinājumiem. Sevišķi liela

nozīme Z. k-ā ir šķiru cīņas teorijai
un virsvērtības teorijai. Izvirzot teo-

rētiskajai domai sab-bas pārveidoša-
nas praktiskās problēmas, Z. k. savu-

kārt pamudina izkopt dialektisko do-

māšanas metodi, atklāt vēsturiskas un

sociālas likumsakarības, tālāk izstrā-

dāt ekonomikas zinātni, arī sociālisma

politisko ekonomiju. Kā pasaules uz-

skats un politiska ideoloģija Z. k.

pauž proletariāta intereses, — tās šķi-

ras intereses, kuras uzdevums ir re-

volucionāriem līdzekļiem pārveidot
sab-bu. Z. k. ir cieši saistīts ar atbrī-

vošanās kustības praksi. Tāpēc uz to

pilnā mērā attiecināmi Marksa vārdf

par marksisma mācību visumā, proti,
ka teorija ir vispārējā veidā tverta re-

volucionārās strādnieku kustības pie-
redze. Z. k. vispārina ne tikai prole-
tariāta šķiras cīņas, sociālistiskās revo-

lūcijas un proletariāta diktatūras, bet

ari masu demokrātisko kustību, bur-

žuāziski demokrātisko un nacionālās

atbrīvošanās revolūciju pieredzi. Pret-

statā utopiskajam sociālismam Z. k.

neizdomā formas, kurās īstenojas jau-
nās sab-bas iekārtojums, nekonstruē

tās patvaļīgi. Saskatīdams dzīvē, so-

ciālisma un komunisma celtniecības

praksē to jauno, kas rodas plašo tau-

tas masu radošās darbības rezultātā,
Z. k. parāda šo komunisma dīgļu teo-

rētisko un praktisko nozīmi un vei-

cina to strauju attīstību un plašu iz-

platīšanos. Apkopojot starptautiskās
komunistiskās un strādnieku kustības

pieredzi, Padomju Savienībā v. c. so-

ciālistiskajās zemēs gūto sociālistiskās

un komunistiskās celtniecības praksi,
Z. k. formulē vispārīgās likumsakarī-

bas, kuras ir obligātas katrai zemei,.
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kas sāk pāriet no kapitālisma uz ko-

munismu (Sociālisms un komunisms).

Sekošana šīm likumsakarībām, kas

praktiskajā darbībā savienota ar no-

teiktu uzdevumu atrisināšanas paņē-
mienu dažādību, ar katras atsevišķās
zemes konkrēto apstākju un īpatnību
vērā ņemšanu, ar jaunu formu un me-

tožu meklēšanu, ne tikai sekmē prak-
tiskos panākumus, bet rada arī labvē-

līgus apstākļus Z. k. teorijas tālākai

attīstīšanai un bagātināšanai.
Zinātniskais paredzējums — nenovē-

rojamu vai pieredzē vēl nekonstatētu
dabas un sab-bas parādību paredzē-

šana, pamatojoties uz teorētisku un

eksperimentālu datu vispārinājumu un

ņemot vērā attīstības objektīvās likum-

sakarības. Var būt divējāda veida

Z. p.: 1) attiecībā uz nezināmām, pie-
redzē vēl neuztvertām, bet eksistējo-
šām parādībām (piem., antidaļiņu,
jaunu ķīmisku elementu, rūdu atradņu
utt. paredzēšana); 2) attiecībā uz pa-
rādībām, kurām nākotnē vēl tikai jā-
Todas, ja būs noteikti apstākli (piem.,
Markss un Engelss paredzēja kapitā-
lisma nenovēršamo bojā eju un komu-

nistiskās formācijas uzvaru, Ļeņins
izdarīja secinājumu par iespējamību
uzcelt sociālismu vienā atsevišķā zemē,

PSKP Programmā ietvertas tēzes par
nākamās komunistiskās iekārtas pa-
matiezīmēm). Z. p. vienmēr pamatots
uz to, ka izzinātus dabas un sab-bas

likumus attiecina uz vēl nezināmu vai

vēl neradušos parādību sfēru, kur šiem

likumiem jābūt spēkā. Z. p. nenovēr-

šami ietver sevī varbūtiska rakstura

pieņēmumu elementus, it sevišķi attie-

cībā uz konkrētiem nākotnes notiku-

miem un to termiņiem. Tas notiek

tāpēc, ka attīstības procesā rodas

kvalitatīvi jauni cēloniskie sakari un

iespējamības, kuru agrāk nebija, un

attiecībā uz sab-bu tāpēc, ka tās attīs-

tības procesi ir sevišķi komplicēti, jo
sab-bā darbojas cilvēki, kas apveltīti ar

apziņu, individuāliem raksturiem utt.,
un tas izraisa negaidītu situāciju raša-

nos. Z. p. pareizības kritērijs vienmēr
ir prakse. īstenības objektīvo likum-

sakarību noliegšanas (agnosticisma,

skepticisma) sekas ir Z. p. noliegšana,

un tas nenovēršami ir saistīts ar ideā-

listiskām sabiedriskās attīstības teori-

jām. Turpretim Z. p. atzīšana pa-
matota ar materiālistisku vēstures

izpratni.
Zinātniskais sociālisms — sk. Zināt-

niskais komunisms.

Zinātņu klasifikācija — zinātņu sa-

kars, zinātņu sistēmā to vieta, ko no-

saka noteikti principi, kuri atspoguļo
pirmām kārtām dažādu zinātņu pētīto
objektu īpašības un sakarus, kā arī to

pētīšanas metodi. Izstrādājis Z. k. dia-

lektiski materiālistiskos principus, En-

gelss («Dabas dialektikā») izveidoja
Z. k., ar kuru bija pārvarēta iepriek-

šējo klasifikācijas mēģinājumu (Sen-

simona un Konta, no vienas puses,

Hēgeļa, no otras puses) vienpusība.

Engelss saprata zinātņu sakaru un

pārejas kā atsevišķu zinātņu pētīto
matērijas kustības formu un :o mate-

riālo nesēju (matērijas diskrēto veidu)
sakara un pāreju atspoguļojumu. Zi-

nātnēm par dabu viņš noteica rindu:

mehānika — fizika — ķīmija — bio-

loģija. Tālāk (no bioloģijas) Engelsa
izstrādātā teorija, kas antropoģenēzes

pamatā liek darbu, noskaidro pāreju
no dabas uz cilvēku, uz vēsturi un at-

tiecīgi no dabas zinātnēm uz sabied-

riskajām zinātnēm un zinātnēm par
domāšanu. No mehānikas uz otru pusi
iezīmējas pāreja uz matemātiku. Galv.

uzmanību Engelss pievērsa pārejām

starp atsevišķām zinātnēm (attiecīgi —

kustības formām), pamatojoties uz to,
ka augstākas kustības formas būtība

atklājas, izzinot tās sakaru ar zemā-

kām kustības formām, no kurām tā

vēsturiski radusies un kuras tā ietver

sevī kā pakļautas. Tālākā zinātņu at-

tīstība notika tā, ka to diferenciācija
nosacīja to integrācijas nemitīgu pie-
augumu, to savienošanos vienā vese-

lumā tādējādi, ka radās pārejas zināt-

nes (starpzinātnes) starp agrāk izolē-

tām zinātnēm un vispārīgāka rakstura

zinātnes. Starp dabas zinātnēm un so-

ciālajām zinātnēm atrodas tehniskās

zinātnes (ieskaitot lauksaimniecības un

medicīnas zinātnes), un starp dabas
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zinātnēm un filozofijas zinātni ir ma-

temātika, turklāt uz robežas starp to

un loģiku ir matemātiskā loģika. Psi-

holoģija saistīta ar visām trijām zinā-

šanu sfērām (ar dabu to saista zoo-

psiholoģija un mācība par augstāko

nervu darbību, ar sab-bu — valodnie-

cība, pedagoģija, sociālā psiholoģija
utt., ar domāšanu — loģika un izzi-

ņas teorija). īpašu vietu ieņem kiber-

nētika, kas pirmām kārtām pārstāv
tehniskās un matemātiskās zinātnes,
bet dziji iespiežas arī citās zinātnēs:

dabas zinātnēs (bioloģijā, fizioloģijā),
sabiedriskajās zinātnēs (valodniecībā,
tiesību un ekonomiskajās zinātnēs) un

loģikā, it sevišķi matemātiskajā. Mūsd.

zinātnes attīstība radikāli pārveidoja
Engelsa izveidoto Z. k. sākotnējo
shēmu: radusies pilnīgi jauna zinātne

par mikropasauli (kodolfizika, kvantu

mehānika utt.); izveidojušās starpzi-
nātnes (bioķīmija, biofizika, ģeoķīmija
v. c); atklājies, ka agrākās zinātnes

visur sadalās (piem., zinātnēs, kas

pētī makroobjektus un mikroobjektus),
un rezultātā Z. k. tagad vairs nav

attēlojama ar vienu līniju, bet tā ir

dziji un komplicēti sazarojusies; radu-

sies nepieciešamība zinātnes iedalīt

vispārīgākās, abstraktās, un speciālā-
kās zinātnēs, kas pētī kustības formas,
kurām ir savs specifisks materiālais

substrāts (nesējs).
Zombarts Verners (1863—1941) —

vācu sociologs, ekonomists, Berlīnes

univ. profesors. Z. socioloģisko pētī-
jumu priekšmets — jautājums par ka-

pitālismu kā īpašu sociālu parādību,
sociālās mobilitātes un sociālās strati-

fikācijas problēmas. Sākumā viņš sevi

uzskatīja par sociālistu un Marksa

mācības piekritēju, pēc tam pārgāja
antimarksistiskās pozīcijās. Z. centrālā

ideja — kapitālisma mierīga evolūcija
«sociālā plurālisma» sab-bā, kur ilgi
saglabāsies kapitālisms un sociālisms.

Objektīvais vēsturiskais saturs Z. mā-

cībai, kas stipri ietekmējusi mūsd. bur-

žuāzisko un reformistisko sociolo-

ģiju, — kapitālisma iemūžošana, tā

vispārējās krīzes noliegšana, kā ari

kapitālisma vēsturiski nenovēršamās

nomaiņas ar sociālismu noliegšana.
Z. socioloģisko uzskatu filozofiskais

pamats bija Bādenes skolas neokan-

tisms. Galv. darbi: «Sociālisms un

sociālā kustība 19. gadsimtā»
(1896), «Mūsdienu kapitālisms» (3 sēj.,

1902, 1928), «Kapitālisma nākotne»

(1932).
Zoroastrisms — duālistiska seno

irāņu reliģija, kuras dibināšanu pie-
dēvē mītiskajam pravietim Zaratus-

tram (Zoroastram). Z. galīgi izveido-

jās 7. gs. p. m. ē. Z-ā galvenais ir

mācība par pastāvīgo cīņu, kas pa-
saulē norisinās starp diviem pretējiem
principiem — labo, ko personificē gai-
šais dievs Ahuramazda (Ormuzds), un

ļauno, kuru personificē tumšais dievs

Anhra-Mainja (Arimans). Z-ā ir esha-

toloģiskas (Eshatoloģtja) idejas par

pasaules galu, par atmaksu pēc nāves,

pastartiesu, miroņu augšāmcelšanos
un par to, ka jaunava dzemdējusi nā-

kamo pestītāju. Sīs idejas stipri ietek-

mēja jūdaismu un kristietību. Mūsd.

Z. pastāv kā parsisms, kurā līdzās

agrākajām duālistiskajām idejām at-

tīstījies priekšstats par vienīgo visva-

reno dievu.
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Ž

Zegalkins Ivans (1869—1947) — lo-

ģiķis un matemātiķis, Maskavas univ.

prof., KPFSR Nopelniem bagātais zi-

nātnes darbinieks; viens no matemā-

tiskās loģikas padomju skolas nodibi-

nātājiem. 1927.—28. g. konstruēja
izteikumu loģiku kā divu skaitļu —

nulles («pāra skaitlis») un viena («ne-

pāra skaitlis») aritmētiku, tā sasnieg-
dams lielu vienkāršību loģisko uzde-

vumu risināšanā. Loģikā Z. atšķirībā

no parastā izteikumu loģikas konstruk-

cijas paņēmiena lieto nevis neizslē-

dzošo, bet stingro izslēdzošo disfun-
kciju (aritmētikā tā atbilst pāra un

nepāra skaitju saskaitīšanai).
Zofruā Sentilērs (1772—1844) — fr.

zoologs, Parīzes Zinātņu akadēmijas
loceklis. Z. izvirzīja tai laikā progre-
sīvo ideju par organiskās pasaules
«vienoto uzbūves plānu»; atzina ap-

kārtējās vides ietekmi uz organismu
attīstību un iespēju iedzimtības ceļā

pārnest tajos radušās izmaiņas. 2. pē-

tījumiem bija svarīga loma evolūcijas
teorijas sagatavošanā (Darvins).

Zolio-Kirī Frederiks (1900—58) —

fr. fiziķis, komunists. Vispasaules
Miera Padomes priekšsēdētājs (1951—

58). Parīzes Zinātņu akadēmijas lo-

ceklis, PSRS ZA korespondētājloceklis.
2.-X. atklāja mākslīgās radioaktivitā-

tes parādības, pētīja elektronu-pozit-
ronu pāru pārvēršanos, sakarā ar

neitrona atklāšanu viens no pirmajiem

norādīja uz iespēju dalīt atomu kodo-

lus un praktiski izlietot atoma ener-

ģiju. Bija dialektiskā materiālisma pie-
kritējs. Z.-K. dzīve un darbība apstip-
rina, cik svarīgi ir apgūt progresīvu
filozofisko metodoloģiju, kura veicina

sasniegumus zinātnē un palīdz zināt-

niekam apzināties savu sociālo atbil-

dību. Kā izcils miera cīnītājs Z.-K-
-1951. g. apbalvots ar Ļeņina prēmiju
«Par miera nostiprināšanu starp tau-

tām».



FILOZOFISKAJĀ LITERATŪRĀ SASTOPAMO SVEŠVALODU

TERMINU UN IZTEICIENU VĀRDNĪCA

A — loģikā pieņemta zīme, kas ap-
zīmē vispārīgu apgalvojuma sprie-
dumu. A ir pirmais burts lat. vārdā

affirmo — apgalvoju.
A posteriori — lat., atkarīgi no pie-

redzes.

Apriori — lat., neatkarīgi no piere-
dzes.

Ad absurdum — lat., līdz absurdam.

Reductio ad absurdum.

Ad hominem — lat., Argumentam ad

hominem.

Ad oculum — lat., acīm redzami; tik

uzskatāmi izskaidrot, ka priekšmets,

par kuru stāsta, ir it kā acīm re-

dzams.

Ad rem — lat., Argumentum ad rem.

An sich — vāciski, tulkots no lat. m

se — sevī, par sevi. Sāka lietot

Volfs, lai apzīmētu lietu, priekšmetu
pašu par sevi. Pēc Kanta šo terminu

lieto, lai apzīmētu neizzināmās «lie-

tas par sevi».

Agens — lat., no agere
— iekustināt.

Dzinējspēks, aktīvā būtība.

Agere sequitur esse — lat., rīcība iz-

riet no esamības, rīcības nosacījums
ir eksistence. Viena no sholastikas

tēzēm.

Amicus Plato, sed magis amica est

veritas — lat., Platons ir draugs,
bet patiesība vēl lielāks draugs, t. i.,

patiesība par visu dārgāka. Aristote-

lim piedēvēta izteiciena pārfrazē-

jums.
Analogon rationis — lat., līdzīgs prā-

tam. Leibnica mācībā — zemākās,
dzīvniekiem piemītošās apziņas
formas.

Antecedens — consequens — lat.,

iepriekšējais — sekojošais.
Arbitrium liberum — lat., brīvs lē-

mums, gribas brīvība.

Argumenta ponderantur, non numeran-

tur — lat., pierādījumu spēku no-

saka to svarīgums, nevis daudzums.

Argumentum ad hominem — lat., ar-

guments, kas balstās uz tā cilvēka

jutām, kurš jāpārliecina.
Argumentum ad rem — lat., argu-

ments, kas balstās uz patiesajiem
lietas apstākļiem.

Argumentum ad veritatem — lat.,.
arguments, kas balstās uz patiesību,
objektīvs arguments.

Argumentum_ baculinum — lat., bur-

tiski — nūjas arguments, pārnestā
nozīmē — taustāms arguments.

Argumentum cx contrario — lat., pie-
rādījums, izejot no pretējā.

Argumentum cx silentio — lat., pierā-
dījums, kaut ko noklusējot.

Bellum omnium contra omnes — lat.,
visu karš pret visiem. Pēc Hobsa

uzskata, cilvēku sab-bas dabiskais

stāvoklis pirms valsts izcelšanās.

Bon sens — fr., veselais saprāts.
Causa activa — lat., aktīvais cēlonis.

Causa corporalis — lat., fiziskais cē-

lonis.

Causa efficiens — lat., aktīvais cēlo-

nis.

Causa essendi — lat., esamības cēlo-

nis.

Causa finalis — lat., galīgais cēlonis.

Causa formalis — lat., veidojošais cē-

lonis.

Causa materialis — lat., vieliskais,
materiālais cēlonis; darbības sub-

strāts.

Causa movens (motiva) — lat., virzo-

šais cēlonis.

Causa occasionalis — lat., nejaušais
cēlonis.

Causa sui
— lat., sevis paša cēlonis.

So terminu lietoja sholasti, lai



apzīmētu dieva esamības nepiecieša-
mību un absolūto raksturu. To lie-

toja arī Suaress, Dekarts, Sellings,
Hēgelis. Causa sui ir Spinozas filo-

zofijas pamatprincips.
Characteristica universalis — lat., vis-

pārējs raksturojums, vispārēja va-

loda. Leibnics domāja, ka filozofi-

jas jēdzienus iespējams pārtulkot
simbolu valodā. Šo simbolu sistēmu

viņš sauca par characteristica uni-

versalis.

Circulus vitiosus, arī circulus m pro-
bando — lat., apburtais loks, aplis
pierādījumā. Tādas tēzes izvirzīšana

par pierādījumu, kura pati jāpierāda.
Cogito, ergo sum — lat., es domāju,

tātad es esmu. Dekarta filozofijas
pamattēze.

Coincidentia oppositorum — lat., pret-

runu sakrišana. Kāzas Nikolajs lie-

toja šo terminu, lai apzīmētu pret-
runu novēršanu bezgalīgajā.

Comon sense — angliski, «veselais

saprāts».
Conditio sine qua non — lat., nepie-

ciešams nosacījums.
Oonsensus gentium (consensus om-

nium) — lat., pierādījuma metode:

to, kam visi piekrīt, ko visi atzīst,
pasludina par patiesību. Tā argu-
mentēja stoiķi, Cicerons un Skotijas
skolas filozofi.

Contradictio m adiecto — lat., pret-
runa definējumā. Piem., kvadrāt-

veida trijstūris.
Contrat social — fr., sabiedriskais

līgums (Sabiedriskā līguma teorija).
Credo, quia absurdum — lat., ticu, tā-

pēc ka tas ir absurds. Izteiciens,
ko piedēvē Tertuliānam. Tieši tāda

frāze Tertuliāna rakstos nav atrasta,
taču tās jēga atbilst viņa uzskatiem.

Šis izteiciens nozīmē aicinājumu
akli ticēt, tas sludina ticības pri-
mātu pār prātu. Sal. Sacrificium in-

tellectus.

Credo, ut intelligam — lat., ticu, lai

saprastu. «Es ticu, lai saprastu, bet

necenšos saprast, lai pēc tam sāktu

ticēt,» teica Kenterberijas Anselms,
kurš ticību uzskatīja par izziņas pa-
matu.

Cum principia negante nonest dispu-
tandum — lat., ar tādu, kas noliedz

pamatus, nav ko strīdēties, t. i., bez

vienprātības pamatpremisās nav

iespējams loģisks strīds.

Dc omnibus dubitandum — lat., par
visu jāšaubās. Dekarta filozofijas
izejas punkts. Dekarts pasludināja
šaubas par vienīgo pareizo zinātnis-

kās izziņas metodi.

Deus sive natūra — lat., dievs jeb
daba, t. i., dieva un dabas identi-

tāte. Spinozas filozofijas tēze. Feier-

bahs šo tēzi kritizēja no materiālis-

tiskām pozīcijām.
Dictum dc omni et nullo — lat., teikts

par visu un par neko (Siloģisma
aksioma).

Differentia specifica — lat., sugas at-

šķirība, raksturīga īpatnība.
Docta ignorantia — lat., mācīta nezi-

nāšana, t. i., «zinātniski» iegūta iz-

pratne par bezgalīgā, dievišķīgā ne-

aptveramību, par dieva neizzinā-

mību.

E — loģikā pieņemta zīme, kas ap-
zīmē vispārēju nolieguma spriedumu.
E ir pirmais patskanis lat. vārdā

nego — noliedzu.

Ex nihilo nihil fit — lat., no nekā ne-

kas nerodas. Tēze, ko pirmoreiz iz-

teicis gr. filozofs Meliss (5. gs.

p. m. ē.). Lukrēcijs Kārs attīsta šo

domu poēmā «Par lietu dabu». Sis

izteiciens sastopams materiālistis-

kajā filozofijā kā pasaules mūžī-

guma pamatojums pretstatā mācī-

bai, ka pasauli radījis dievs.

Elan vital — fr., dzīves spars, dzīves

enerģija. Bergsona filozofijas ter-

mins.

Ens — lat., esošais, esamība, būtība,
lieta.

Ens a se — lat., esošais, kas atkarīgs
no sevis, atšķirībā no ens ab alio —

esošais, kas atkarīgs no cita, nosa-

cīts, radīts.

Ens entium — lat., būtību būtība.

Ens rationis — lat., domāta lieta.

Ens reale — lat., reāla lieta, patiesi
esošais.

Ens realissimum — lat., ideālistiskajā
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filozofijā visreālākā būtība, t. i.,
dievs.

Eppur si muove! — it., un tomēr grie-
žas! Galileja izsauciens inkvizīcijas
tiesā, kur viņam lika publiski atteik-

ties no Kopernika mācības.

Esse esT percipi — lat., būt nozīmē

tikt uztvertam. Bērklija filozofijas
pamattēze.

Essentia — lat., būtība. Sholastikas

pamatjēdziens; pretējais jēdziens ir

existentia — eksistence.

Exclusi tertii principium — lat., iz-

slēgtā trešā princips (Izslēgtā trešā

likums).
Experimentia est optima rerum ma-

ģistra — lat., pieredze ir vislabākā

skolotāja.
Experimentus crucis — lat., burtiski —

krusta eksperiments. Izšķirošais ek-

speriments, kura gaitā tiek noskaid-

rota vienas hipotēzes pareizība un

citas hipotēzes maldīgums. So iztei-

cienu sācis lietot F. Bekons pēc ana-

loģijas ar «tiem krustiem, kurus no-

vieto krustojumos, lai norādītu, ka

ce]ī šķiras».
Gēnus proximum — lat., tuvākā ģints,

t. i., tieši plašākā priekšmetu klase,
kurā kā suga ietilpst aplūkojamie
priekšmeti.

Homo nomini lupus est — lat., cilvēks

cilvēkam vilks. Pēc Hobsa uzskata,
šī frāze izteic to attiecību būtību,
kuras valdīja cilvēku vidū pirms
valsts izcelšanās. Sā izteiciena

autors ir seno romiešu dzejnieks
Pļauts.

Homo sapiens — lat., cilvēks kā sa-

prātīga būtne. Jēdziens, ko ieviesa

Linnejs, lai apzīmētu cilvēku kā bio-

loģisku sugu.

I — loģikā pieņemta zīme, kas apzīmē
da]ēju apgalvojuma spriedumu. I ir

otrais patskanis lat. vārdā affirmo
—

apgalvoju.
Idem per idem — lat., tas pats ar to

pašu; definēšana ar definējamo.
Im Werden — vāciski, tapšanas, ra-

šanās procesā.
In abstracto — lat., abstrakti, ārpus

sakara ar īstenību.

In eonereto — lat., īstenībā, konkrētā

gadījumā, faktiski.

In statu nascendi — lat., tapšanas
stāvoklī, rašanās momentā.

Ignoratio elenehi — lat., tā argumenta
nezināšana, ar kuru var atspēkot

pretējo. Loģiska kļūda pierādījumā;
to sauc par «tēzes apmaiņu», un tās-

būtība ir tāda, ka pierāda nevis to>

tēzi, kura jāpierāda, bet gan citu.

Ipso facto
— lat., paša fakta rezul-

tāta, līdz ar to.

Medicina mentis — lat., prāta medi-

cīna, tēlains loģikas apzīmējums.
Modus probandi — lat., pierādījuma

veids.

Mundus intelligibilis — lat., prāta pa-
saule, tikai ar intelektu aptveramā
pasaule.

Mundus sensibilis — lat., jutekliskā
pasaule, jutekliski uztveramā pa-
saule.

Natūra naturans — lat., radošā, ak-

tīvā daba, natūra naturata — radītā

daba. Sie termini pirmoreiz lietoti

lat. valodā tulkotajos Averoesa ko-

mentāros Aristoteļa darbam «Par

debesīm». Vēlāk tos lietoja sholasti,
piem., Joans Skots Erigena uzska-

tīja dievu par natūra naturans. Abus

šos jēdzienus lieto Džordāno Bruno,
Spinoza un Sellings. Spinozam na-

tūra naturans ir substance, bet na-

tūra naturata — atsevišķu lietu,,
modu pasaule. Sellingam natūra na-

turans ir daba kā aktīvs radošs sub-

jekts, natūrfilozofijas pētīšanas-
priekšmets atšķirībā no dabas kā ne-

dzīva objekta, ko pētī dabas zināt-

nes.

Natūra non faeit saltus
— lat., daba

netaisa lēcienus, šādā veidā šo frāzi

pirmoreiz lietojis Linnejs darbā «Bo-

tānikas filozofija». Tomēr pašu tēzi

par dabas attīstības pakāpenību iz-

teicis jau Aristotelis.
Nervus probandi — lat., pierādījuma

nervs. Vispārliecinošākais, izšķiro-
šais arguments.

Nihil est m intellectu, quod non prius
fuerit m sensu — lat., intelektā nav

nekā, kas jau agrāk nebūtu bijis
sajūtās. Sensuālisma pamattēze, ko-
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formulējis Loks. Leibnics šo tēzi pa-

pildināja ar ierobežojumu — nisi

intellectus ipse (izņemot pašu inte-

lektu), ar to norādīdams, ka prātam
ir savi likumi, kas nav atkarīgi no

sajūtām.
Nosce te ipsum — lat., pazīsti pats

sevi. Šie vārdi grieķu valodā bija
iekalti virs ieejas Delfu Apolona
templī. Šo izteicienu piedēvē Tale-

sam.

Nota notae est nota rei ipsius — lat.,
siloģisma aksioma: kādas lietas pa-
zīmes pazīme ir pašas lietas pazīme.

Notiones communes — lat., arī noti-

tiae communes — vispārīgi jēdzieni.
Priekšstati un jēdzieni, kurus daba

it kā devusi cilvēkam un kuri tāpēc
kopēji visiem cilvēkiem.

O — loģikā pieņemta zīme, kas ap-
zīmē atsevišķu nolieguma spriedumu.
O ir otrais patskanis lat. vārdā

nego — noliedzu.

Obscurum per obscuris — lat., izskaid-

rot neskaidro ar neskaidro.

Omne verum omni vero consonat —

lat., visas patiesības saskan cita ar

citu. Sholastikas tēze.

■Omnis determinatio est negatio — lat.,
katra definīcija ir noliegums (Spi-
noza).

Ordo ordinans — lat., organizējošais

princips, organizējošais pasaules

prāts. Fihte tā nosauca dievu.

P — loģikā pieņemta zīme, kas ap-
zīmē sprieduma predikātu. P ir pir-
mais burts lat. vārdā praedicatum —

izteicējs.
Per se — lat., ar sevis paša palīdzību,

pats par sevi.

Petitio principii — lat., «pretenzija uz

pamatojumu». Loģiska kļūda pierā-
dījumā, kuras būtība ir tā, ka seci-

nājumu izdara no tēzes, kura pati
vēl jāpierāda.

Philosophia prima — lat., pirmā filo-

zofija. Tā Aristotelis sauca meta-

fiziku un Volfs — ontoloģiju.
Post factum — lat., pēc notikuša

fakta.

Post hoc ergo propter hoc — lat., pēc
tā, tātad tāpēc. Viena no visbiežāk

sastopamām loģiskajām kļūdām, ku-

ras būtība ir tā, ka divu notikumu

secību laikā pieņem par cēlonisku

sakaru to starpā. Šī kļūda ir pamatā
daudzām māņticībām.

Pro et contra — lat., par un pret.

Proffesion dc foi — fr., ticības aplie-
cinājums; savu uzskatu un pārliecī-
bas izklāsts.

Quaternio terminorum — lat., terminu

četrkāršošana. Loģiska kļūda, kuras

būtība ir tā, ka siloģismā, parādās
ceturtais termins. Tas notiek, ja ter-

minu lieto divās nozīmēs.

Qui nimium probat, nihil probat —

lat., kas pierāda pārāk daudz, tas

nepierāda neko.

Quod erat demonstrandum — lat., kas

arī bija jāpierāda. Eiklida izteiciens.

Ratio — lat., prāts, sapratne, pamats.
Ratio agendi — lat., darbības pamats.

Ratio cognoscendi — lat., izziņas pa-
mats.

Ratio essendi — lat., esamības pa-
mats.

Reductio ad absurdum — lat., nove-

šana līdz absurdam, līdz nejēdzībai.
Pierādījuma veids.

Res cogitans — lat., domājoša lieta,

res extensa — izplatīta lieta. De-

karta filozofijas jēdzieni garīgās un

materiālās substances apzīmēšanai.

S — loģikā pieņemta zīme, kas ap-
zīmē sprieduma subjektu. S ir pir-
mais burts lat. vārdā subiectum —

subjekts.
Sacrificium intellectus

— lat., «prāta
upurēšana», atteikšanās no paša do-

māšanas. Pēc tam kad katoļu baz-

nīca bija pieņēmusi dogmu par pā-
vesta nemaldīgumu, ar šo izteicienu

sāka apzīmēt atteikšanos no savas

pārliecības, pakļaujoties baznīcas

autoritātei.

Salus populi suprema lex — lat., tau-

tas (sabiedrības) labums ir augstā-
kais likums. Cicerona izteiciens.

Sic et non — lat., tā un ne tā. Tā

sauc Abelāra darbu, kurā viņš lika

pamatus sholastiskajai metodei, kā

atrisināt problēmas, liekot sadurties

pretējiem viedokļiem (Pro et contra).
Species — lat., suga, tēls; loģikā un
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bioloģijā nozīmē jēdzienu, kas pa-
kļauts ģints jēdzienam.

Spiritus — lat., gars.
Status nascendi — lat., rašanās, tap-

šanas stāvoklis.

Struggle for existence — angliski,
cīņa par eksistenci.

Struggle for life — angliski, cīņa par
dzīvību.

Sui generis — lat., sava veida, sav-

dabīgs.
Tabula rasa — lat., tīra, neaprakstīta

plāksne. Tā stoiķi un vēlāk sensuā-

lisma piekritēji sauca dvēseli brīdī,
kad dzimst cilvēks. Viņi domāja, ka

tikai cilvēka attīstības gaitā piere-
dze piepilda to ar priekšstatiem.
Dvēseli, kāda tā ir pirms pieredzes,

ar tīru plāksni pirmoreiz salīdzinā-

juši senie grieķi (Platons, Aristo-

telis).
Terminus — lat., robeža; jēdziens.

Terminus a quo — izejas punkts.
Tertium non datur — lat., trešais nav

dots. Exclusi tertii principium.
Tout est pour le mieux dans le meil-

leur des mondes possibles — fr.,
viss ir uz labu šajā labākajā no

visām pasaulēm. Izteiciens no Vol-

tēra filozofiskā stāsta «Kandids»,
kurā izsmieta Leibnica «predestinē-
tās harmonijas» teorija.

Ultima ratio — lat., pēdējais, izšķiro-
šais arguments.

Vivere militare est — dzīvot nozīmē

cīnīties. Senekas izteiciens.

Volontē generale — fr., vispārējā

griba. Saskaņā ar Ruso mācību cil-

vēki, kuri dzīvo «dabiskajā stā-

voklī», noslēdz savā starpā sabied-

risku līgumu, ar kuru viņi katra

cilvēka personību un īpašumu pa-

kļauj vispārējās gribas virsvadībai.
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