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IEVADS

Pasaules socioloģijas attīstību mūsu dienās raksturo nereti pat 
pretrunīgu pieeju, koncepciju un teoriju daudzdažādība. A. Vilks 
un U.Teibe savā kopautorības rakstā „Molekulārisma ideja teo-
rētiskās socioloģijas attīstības vērtējumos” apgalvo, ka “socio-
loģijas attīstību ir veicinājuši daudzi virzieni un novirzieni. Taču 
atsevišķu socioloģisko teoriju skaitliskais pieaugums Eiropas un 
ASV sociālajā telpā ir novedis vai vistuvākajā laikā var novest pie 
“sprādziena”, t.i., pie socioloģijas kā specifiskas, noteiktā veidā 
definējamas teorijas un metodoloģijas pašiznīcināšanās grūti de-
finējama plurālisma virzienā”.� Šo domu A. Vilks kopā ar L.Vilku 
turpina rakstā „Eiropas klasiskās sociāli humanitārās zinātnes 
pamatproblēma globalizācijas kontekstā”: „Starp sociālām un hu-
manitārām zinātnēm nav iespējams novilkt nepārkāpjamu robežu. 
Drīzāk gan otrādi: klasiskā tradīcija liecina par pretējo, proti, ka 
zinātniskie meklējumi sociālā un humanitārā sfērā pārklājas… 

Respektējot šo tradīciju kā fundamentālu Eiropas zinātnisko 
un kultūras vērtību, var  apgalvot, ka… sociālās un humanitārās 
zinātnes  jāaplūko kā vienots, sistēmiski organizēts veselums.

Kā šo veselumu ietekmē mūsdienu globalizācijas procesi? Īsi 
izsakoties, globalizācijas ietekme šādā skatījumā ir visumā nega-
tīva. Eiropas klasiskā sociāli humanitārā zinātne nav kļuvusi un, 
šķiet, arī nekad nekļūs par globālā tirgus preci jau tāpēc vien, ka 
neatzīst zinātnisko patiesību plurālismu”.�

Taču plurālismam, runājot par pasaules socioloģiju, ir arī 
zināma pozitīva nozīme. Plurālisms socioloģijas jomā aktualizē 
nopietnas zinātniskas tēmas. Teiktais attiecas arī uz socioloģis-
kās pētniecības kontekstuālo problēmu identificēšanu. Tieši šādā 
skatījumā ievērības cienīga personība ir itāļu sociologs Franko 
Feraroti (dz. �9�6).

� Molekulārisma ideja teorētiskās socioloģijas attīstības vērtējumos. // RSU Zināt-
niskie raksti: 2006. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas. – Rīga: 
RSU, 2007, 5. lpp.

2 Eiropas klasiskās sociāli humanitārās zinātnes pamatproblēma globalizācijas kon-
tekstā. // RSU Zinātniskie raksti: 2006. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba 
publikācijas. – Rīga: RSU, 2007, �09. lpp.



6

Feraroti visai droši var raksturot kā ambiciozu revolucionā-
ru daudzās socioloģijas sfērās (vispārējā socioloģijā, industriālajā 
socioloģijā, darba socioloģijā, politikas socioloģijā, socioloģijas 
vēsturē u.c.). Feraroti koncepcijā, kuru viņš pats nosauc par alter-
natīvo socioloģiju, ļoti asi kritizētas gan Rietumu un Austrumu sa-
biedriskās iekārtas, gan modernie socioloģiskie virzieni un skolas. 
Ārēji apolitiskā socioloģija pēc Feraroti domām atrodas valdošo 
šķiru kalpībā un kalpo tam, kas maksā. Tai raksturīgs narcisisms, 
nespēja redzēt konkrētās situācijas, ieņemt noteiktu pozīciju, tā 
izslēdz no redzes loka svarīgākās problēmas, koncentrējas vai nu 
uz metodoloģisku formālismu, vai uz operēšanu ar abstrakti neno-
teiktām kategorijām un konceptuālām shēmām, vai arī uz psiho-
loģismu. 

Lielu uzmanību Feraroti velta industriālās un darba sociolo-
ģijas kritikai par esošo sabiedriski ekonomisko attiecību iekonser-
vēšanu un par sociālo problēmu nomaiņu ar psiholoģiskām. Fera-
roti nesaudzīgi kritizē tehnokrātiskās teorijas, teilorismu, sociālo 
inženēriju, industriālās sabiedrības teorijas, patēriņa ideoloģijas, 
strukturālo funkcionālismu u.c. mācības. 

Modernie sociologi pēc Feraroti domām ir atteikušies no dau-
dzām socioloģiskās domas klasiķu tradīcijām ar mērķi konstruēt 
sociālo sistēmu, kas, pretendējot uz vēsturiskās attīstības prog-
nozēšanu, patiesībā deklarē tās galu. Feraroti nopietni kritizē arī 
padomju socioloģiju par padomju iekārtas apoloģētiku, par pret-
tautiskas birokrātiskās sistēmas socioloģisko pamatošanu, par 
antihumānu sociālo attiecību un vienas partijas diktatūras attais-
nošanu. Balstoties uz augšminēto kritiku, Feraroti attīsta jaunas 
socioloģijas radīšanas ideju. 

Pēc Feraroti domām socioloģijas nākotne ir atrodama viņa al-
ternatīvajā socioloģijā. Tā ir zinātne, kura pēta sabiedrības struk-
tūru ar mērķi to transformēt. Par konsekventas sociālās analīzes 
objektu šeit kalpo  sociālo šķiru un to savstarpējo attiecību vispā-
rējā sistēma, jo socioloģijai nav  jānodarbojas ar sociālo fenomenu 
fragmentu kolekcionēšanu.  

Nepieciešama empīrisko un konceptuālo pētījumu savstarpē-
ja saistība, kā arī propagandēto ideju praktiska īstenošana. Šajā 
sakarībā ievērības cienīgs ir Feraroti apgalvojums: “Jautājums par 
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teorētiskas hipotēzes un empīriska biogrāfiska dokumenta attie-
cībām joprojām ir atklāts… Tas nozīmē… saikņu studijas starp 
tekstu, kontekstu un  intertekstu. Attiecībā uz kvantitatīvajiem pē-
tījumiem atšķirība ir fundamentāla: kvantitatīvā pētījumā teorē-
tiskās kategorijas tiek iepriekš radītas un piezemējas empīriskajā 
materiālā ar mērķi to pārkārtot saskaņā ar  noformējumu, kas ra-
dies ārpus pētījuma… Kvalitatīvajā pētījumā kategorizācijas pro-
cess sākas no pamatiem… Šādā nozīmē kvalitatīvais pētījums ir 
“atvērts”, kas mudina pētnieku praktizēt pazemības tikumu, kuru 
jau Bēkons uzskatīja par būtisku katram zinātniekam”.�

Feraroti ir pārliecināts, ka uz pētniecības objektu nedrīkst lū-
koties bezpersoniski, naturālistiski, to nepieciešams aplūkot, ska-
toties no precīzām sociāli politiskajām pozīcijām. 

Pēc Feraroti domām dabaszinātnes un sociālās zinātnes ne-
drīkst identificēt, jo pēdējās nav ierobežojamas tikai ar kvantitatī-
vi izmērāmiem datiem. Fundamentālākā sociālo zinātņu problēma 
ir kvalitatīvais līmenis un cilvēciskais faktors, kad pētniecības ob-
jekta, konceptuālā un metodoloģiskā aparāta, noteiktu empīrisko 
datu utt. izvēlē pētnieku virza vērtīborientācijas. Šī izvēle savu-
kārt ir pētnieka pašanalīzes produkts, t.i., sociologa izpratne par 
savu sociālo būtību. 

Sociālo zinātņu specifika, to humānistiskā ievirze sevišķi 
spilgti izpaužas Feraroti dalības koncepcijā, ar kuru viņš saprot 
sociologa līdzdalību, personiskās socialitātes, sociālās nosacītī-
bas, kultūras tipa, vērtību, intelektuālo stereotipu noskaidrošanu. 
Tas nepieciešams, lai noskaidrotu savstarpējās sakarības starp pēt-
nieka profesionālo darbību un viņa personību. 

“Cilvēki nav datu drumstalas”, raksta Feraroti,  „bet drīzāk 
jaunradošu rīcību process ikdienišķajā pasaulē, kur tas nozīmē 
apliecināt, apstiprināt… atspirdzinošu izjūtu, kuras elementi im-
plicē individuālā subjekta  dzīves vēstures pašizpratnes spēju tās 
empīriskajās attiecībās ar kontekstuālo vidi. Attiecības starp teks-
tu un kontekstu rada indivīds kā savas pieredzes procesa daļu”.� 
Feraroti ir pārliecināts, ka cilvēks nav dati, bet gan process un 

� F.Ferrarotti. Histories of life as method, �2.-��.  lpp.– http://convergencia.uaemex.
mx/rev44/english/fscommand/�_Franco.pdf, 2007, �. lpp.

4 Turpat, �.lpp. 
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likumi, kas saistīti ar viņu, nevar būt mūžīgi un bezgalīgi, katram 
kontekstam noderīgi.�  

Tādā skatījumā starp dabaszinātnieku un sociologu ir 
konstatējama atšķirība. Pirmajā gadījumā zinātnieks netiek 
iesaistīts sociālajā esamībā. Pavisam citādā situācijā atrodas so-
ciologs. Specifiskais pētniecības objekts un zinātniskās darbības 
joma sociologam ir tāda pati, kādā viņš darbojas kā personība. 
Tāpēc attieksmē pret pētāmo objektu nav iespējama un nav pat 
vēlama sociologa neitralitāte, jo tā aizšķērso ceļu uz pētāmo ob-
jektu izpratni. 

Feraroti ir pārliecināts, ka starp pētnieku un pētniecības ob-
jektiem ir jābūt nozīmīgām savstarpējām attiecībām, autentiskai 
mijiedarbībai, kas dabiski iesaista pētniecībai pakļautos cilvēkus, 
liek pētniekam  sagraut aizsardzības valni, kas tradicionāli kā 
privāts kapitāls ir izvietots kultūras izpratnes pamatnē. Sociālā 
pētījumā jebkurš pētnieks arī ir pētījams.6

Apkopojot iepriekšpieminētās Feraroti domas, var secināt, 
ka:

�. Konsekventi tiek uzsvērta kontekstu nozīmība socioloģis-
kajā pētniecībā, akcentējot ne tikai sociālos, bet arī humanitāros 
aspektus.

2. Izskan aicinājums iedziļināties ne tikai respondenta, bet arī 
paša pētnieka-sociologa personībā, pašanalīzes rezultātā atklājot 
viņa filozofiskā pasaules uzskata un sociālpsiholoģiskās pamat-
nostādnes un tādējādi sagraujot aizsardzības valni, kas nereti pa-
stāv pētnieka un pētniecības objekta starpā.

�. Feraroti apgalvojumos spēcīgi uzsvērta arī loģisko kontek-
stu problemātika, it īpaši induktīvā un deduktīvā domāšanas veida 
specifika.

Pēdējais no tikko formulētajiem secinājumiem īpašu aktu-
alitāti iegūst saistībā ar dažādām sociālpsiholoģiskām norisēm, 
kuras Latvijas apstākļos jo sevišķi saistītas ar sociālpolitiskajiem 
procesiem.

Vispirms šeit jāpiemin sociālās patības fenomens, jo sevišķi 
amerikāņu sociologa un sociālpsihologa Čārlza Hortona Kūlija 
5 F.Ferrarotti. Histories of life as method, 8. lpp.
6 Turpat, 4. lpp.
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(�864-�929) formulējumā. Raksturīga sociālās patības pazīme ir 
piesavināšanās tendence, kas indivīdā rada īpašu ar agresivitāti 
saistītu uzbudinājumu. Tas savukārt atklājas vēlmju objektu pie-
savināšanās procesā, lai iegūtu varu pār tiem.

Socioloģiskā skatījumā minētā agresivitāte tendēta uz tiekša-
nos piesaistīt citu cilvēku uzmanību, proti, komunikācijas proce-
sā indivīds cenšas sevi ievadīt citu cilvēku apziņā ar mērķi radīt 
pozitīvu iespaidu. Tādējādi ir pilnībā iespējamas situācijas, kad, 
piemēram, gan intervētājs, gan intervējamais cenšas maskēties, 
domājot par pozitīviem vērtējumiem sarunu biedra apziņā. Pats 
par sevi saprotams, ka tādos gadījumos ir apdraudēts  pētniecības 
rezultātu patiesums.

Runājot par sociālpsiholoģiskajiem aspektiem un to iespējām 
traumēt zinātnisko pētniecību, nevar paiet garām sociālajām parā-
dībām, kuras A. Vilks, balstoties uz Latvijas sociāli politisko pro-
cesu novērojumiem, apkopo zem nosaukuma “Ījaba fenomens”.  
Šis fenomens koncentrēts tādās līderu un pūļa savstarpējās attie-
cībās, kurās dominē uz saasinātām, agresīvām emocijām balstīta 
rīcība ar ļoti niecīgu racionālā prāta īpatsvaru (kā tas bija Bībeles 
Vecās Derības stāstā par Ījabu, kurš negatīvu emociju pārņemts 
bija pat gatavs tiesāties ar Dievu). Nenoliedzami, ka šāda situācija 
nerunā par labu vispusīgi „izsvērtam” zinātniski loģiskam pētīju-
mam.

Visbeidzot socioloģiskos pētījumos nevajadzētu ignorēt mūs-
dienās tik populāro diskursu problemātiku. Diskursa definīcijas 
ietver vairākas savstarpējas pretrunas. To var aplūkot gan kā zi-
nātniski loģisku fenomenu, gan kā ārpus loģikas esošu faktoru 
– neloģisku garīgu parādību, kas pakļauta tiešam jutekliskumam 
un jutekliskajai intuīcijai. Līdz ar to socioloģiskajos pētījumos 
ar diskursu palīdzību iespējams arī maldīgums reālās situācijas 
izpratnē. Rezultātā, pat speciāli to nevēloties, zināmā mērā tiks 
maldināta sabiedrība.

Viss tikko pieminētais liek meklēt loģiski stabilu un noturīgu 
kontekstuālās piesaistes punktu, kas neļautu socioloģiskajā pēt-
niecības procesā tālu novirzīties no zinātniskās patiesības meklē-
jumiem.  
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Protams, šeit nopietni aktualizējas arī socioloģiskās domāša-
nas reģionālās specifikas problemātika, jo jebkura zinātne attīstās 
nevis kaut kādā abstraktā vidē, bet gan, gluži pretēji, ļoti konkrētā 
telplaikā. Lokalizējot šo problemātiku atbilstoši šīs grāmatas au-
toru darbības videi, rodas jautājums: vai Latvijā ir nopietna inte-
lektuālā “augsne” Feraroti dotās ievirzes tālākattīstībai? Runājot 
konkrētāk, vai Latvijas zinātniskās domas vēsturē ir atrodami so-
cioloģisko pētījumu kontekstuālo problēmu risinājumu aizmetņi?

Pozitīvu atbildi uz šo jautājumu sniedz šīs grāmatas pirmā 
nodaļa, vienlaikus apliecinot, ka Latvija nav Eiropas socioloģis-
kās domas attīstības “autsaiders”. Grāmatas pirmajā nodaļā “So-
cioloģisko pētījumu kontekstuālo problēmu identifikācija Latvi-
jas domātāju koncepcijās” tiek analizēti Teodora Celma un Pētera 
Laķa uzskati, uzsverot tos momentus, kas vairāk vai mazāk atbilst 
Feraroti dotajai ievirzei.

Talākā grāmatas satura izklāsta gaitā autori uzdrošinās sniegt 
savu redzējumu socioloģisko pētījumu kontekstuālo problēmu 
identifikācijā un risinājumos.

Grāmatas otrā nodaļa “Socioloģisko pētījumu saistība ar Eiro-
pas klasisko filozofiju” atklāj tādas socioloģiskajiem pētījumiem 
būtiskas nianses kā šo pētījumu saistība ar filozofisko gudrību, 
telplaiciskajiem faktoriem un subjektīvo dimensiju. Darba trešajā 
nodaļā “Socioloģiskās pētniecības reliģiskais konteksts” risināti 
divi jautājumi: socioloģiskie aspekti Bībelē un reliģiskie momen-
ti Marksa koncepcijā, suvukārt ceturtā nodaļa “Klasiskās izziņas 
teorijas paradigma socioloģiskajos pētījumos” veltīta jutekliskā 
vērojuma, priekšstatu un racionālās domāšanas kontekstuālajiem 
jautājumiem socioloģiskajā pētniecībā. Darba piektajā nodaļā 
“Socioloģisko pētījumu saistība ar klasisko loģiku” autori iedziļi-
nās  definīciju problēmās, pēta operācijas ar jēdzieniem un loģiskā 
kvadrāta lomu socioloģisko pētījumu rezultātu analīzē, bet sestajā 
nodaļā aplūkots, kā  socioloģisko pētījumu kontekstuālie jautāju-
mi risināti vienā no Latvijas nozīmīgākajiem pētījumiem “Dzīves 
kvalitāte Latvijā” ciešā saistībā ar valstī notiekošajiem sociālpoli-
tiskajiem procesiem.

Autoru pētījumam pievienots visai plašs literatūras saraksts 
un apjomīgs kopsavilkums angļu valodā.
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I SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU KONTEKSTUĀLO
PROBLĒMU IDENTIFIKĀCIJA LATVIJAS 

DOMĀTĀJU KONCEPCIJĀS
Grāmatas autori ir pārliecināti, ka arī mazas tautas pārstāvji 

spēj radīt respektējamas zinātniskas vērtības. Runājot par sociolo-
ģisko pētījumu kontekstuālajiem jautājumiem, daudzas ievērības 
cienīgas atziņas ir izteikuši vairāki latviešu domātāji, jo sevišķi 
Teodors Celms (�89�-�989) un Pēteris Laķis (�952-200�). Šī dar-
ba autoriem minēto latviešu domātāju pieejas ir visai tuvas un lie-
lā mērā ietekmējušas viņu grāmatu un zinātnisko rakstu7 saturu. 
7 A. Vilka grāmatas: �. Ievads filozofijā. – Rīga: Raka, 2000. – �87 lpp.; �. Ie-

vads filozofijā: Praktikums. – Rīga: Raka, 2000. – 72 lpp.; �. Vārdnīca filozofijā. 
– Rīga: Raka, 2000. – �60 lpp.; 4. Filozofija Latvijā: Antoloģija. – Rīga: Raka, 
200�. – 276 lpp.; 5. Pasaules filozofija: Antoloģija, �. daļa. – Rīga: Raka, 200�. 
– �86 lpp.; 6. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2. daļa, - Rīga: Raka, 200�. – �76 
lpp.; 7. Ievads loģikā. – Rīga: Raka, 200�. – ��� lpp.; 8. Socioloģisko pētījumu 
kontekstuālās problēmas. – Rīga: Drukātava, 2006. – �72 lpp.; 9. Pasaules socio-
logi: Vārdnīca. – Rīga: Drukātava, 2007. –  ��9 lpp.; �0. Filozofiskā socioloģija 
Latvijā: Antoloģija. – Rīga: Drukātava, 2008. – �67 lpp., kā arī A. Vilka zināt-
niskie raksti: �. Reliģiskās ticības un racionālā prāta attiecību problēma Bībelē // 
Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 200�, �97.-204. lpp.; 2. Marksisms kā savdabīga 
reliģija // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 200�, ���.-�4�. lpp.; �. Sociālā telpa 
un sociālais laiks  // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2004, 2�7.-220. lpp.; �. 
Marksa metodoloģija sociālo procesu izpētē // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 
2005, 226.-2�5. lpp.; 5. Skolēnam nepieciešamās filozofiskās domāšanas apguves 
problēmas // Pedagoģija: Teorija un prakse, �. daļa. – Liepāja, 200�, 254.-262. 
lpp.; 6. Sociālo zinātņu definēšanas problēmas // Starptautiskās konferences „So-
ciālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā” 
materiāli. – Rīga: RSU, 2005, �8.-28. lpp.; 7. Klasiskā metodoloģija sociālo zināt-
ņu izstrādē // Starptautiskās konferences „Sociālo zinātņu attīstības tendences Ei-
ropas Savienības paplašināšanās kontekstā” materiāli. – Rīga: RSU, 2005, 29.-4�. 
lpp.; 8. Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar L.Vilku). // 
Starptautiskās konferences „Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savie-
nības paplašināšanās kontekstā” materiāli. – Rīga: RSU, 2005, �6�.-�66. lpp.; 9. 
Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar L.Vilku un A.Vētru). 
// LZA Vēstis, 59. sēj., Nr.4, A daļa, 2005, ��.-�7. lpp.; �0. Sociālo zinātņu loģisko 
diskursu definēšanas problēmas (kopā ar A.Vētru). – LZA Vēstis, 59. sēj., Nr.4, 
A daļa, 2005, 5.-�2. lpp.; ��. Diskursu problemātika pedagoģiskajā procesā (kopā 
ar L.Vilku). // �. Starptautiskās konferences “Pedagoģija: Teorija un prakse” ma-
teriāli. – Liepāja, 2005, ��.-�8. lpp.; �2. Loģiskā kvadrāta pielietojuma izraisītās 
problēmas socioloģisko aptauju rezultātu analīzē. // RSU 2006. gada Zinātniskās 
konferences tēzes. – Rīga: RSU, 2006, �5�. lpp.; ��. Molekulārisma ideja teo-
rētiskās socioloģijas attīstības vērtējumos (kopā ar U.Teibi). // RSU 2006. gada 



��

Teodors Celms. 
T.Celms latviešu filozofu un sociologu vidū izceļas ar respek-

tējamu konceptuālo daudzveidību. Viņu ir interesējusi gan filo-
zofijas teorija un vēsture, gan loģika, gan psiholoģija, gan socio-
loģija. Speciāli socioloģijai Celms veltījis rakstu „Socioloģija kā 
īpatnēja sabiedriska zinātne”. Ievērību socioloģiskās pētniecības 
kontekstuālo problēmu risinājumos pelna arī viņa raksts  „Kas ir 
patiesība?”, kā arī raksts „Edmunds Huserls”. Pirmajā no tiem so-
ciologu uzmanību varētu saistīt atsevišķu klasisku izziņas teorijas 
un tradicionālās loģikas jautājumu risinājumi, otrajā – fenomeno-
loģijas skaidrojumi, kas ir nozīmīgi kvalitatīvo socioloģisko pētī-
jumu metožu izpratnē.

Rakstā „Socioloģija kā īpatnēja sabiedriska zinātne” Celms 
atzīmē: “Socioloģija ir viena no sabiedriskām (jeb sociālām) zināt-
nēm, t.i., no zinātnēm par sabiedrību. Kā pārējās minamas valsts  
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zinātne, tiesību zinātne, tautsaimniecības zinātne. (Pēdējo mēdz 
saukt arī par politisko ekonomiju.)

Socioloģija nestāv vienkārši blakus pārējām sabiedriskām zi-
nātnēm, bet gan atrodas pavisam īpatnējā attiecībā pret tām. Tas 
izprotams sekojoši. Katra no šīm pārējām sabiedriskām zinātnēm 
tādā ziņā ir speciāla sabiedriska zinātne, ka tā nepētī vis sabiedrī-
bu kā veselo, bet piegriežas kādai vienai sabiedrības pusei: valsts 
zinātne interesējas par valstiskām līnijām sabiedriskā dzīvē, t.i., 
par sabiedrisko dzīvi tiktāl, cik tā ir spaidu kārtā organizēta (jo 
valsts... ir spaidu kārtā organizēta sabiedrība); tiesību zinātne no 
sabiedrības kā veselā izceļ tiesiskās attiecības; tautsaimniecības 
zinātne pētī sabiedriskās saimniecības faktus. Tā kā nevar būt 
valsts, kas pastāvētu neatkarīgi no sabiedriskās saimniecības, un 
nevar būt sabiedriskās saimniecības, kas pastāvētu ārpus tiesiskās 
iekārtas, tad valsts zinātnē neizbēgami jārunā arī par tautsaimniecī-
bu, tautsaimniecības zinātnē – par tiesībām utt., t.i., katrā speciālā 
sabiedriskā zinātnē jāskar arī parādības, kas iederas citu sabiedris-
ko zinātņu joslās. Tomēr katra no sabiedriskām zinātnēm padara 
tikai kādu vienu joslu sabiedrības veselā par savu speciālobjektu, 
pārējās skardama tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs tās speciālā uzde-
vuma veikšanai.

Lai cik tālu arī ietu sabiedrības atsevišķo parādību (valstis-
ko, tiesisko, tautsaimniecisko) pētīšanā, viens uzdevums vienmēr 
paliek neveikts, proti – neiztirzāta paliek sabiedrība kā nedalāms 
veselais, kas īpatnējā veidā apvieno sevī valstiskās, tiesiskās un 
tautsaimnieciskās parādības. Tātad, skaidrs, ka bez speciālām sa-
biedriskām zinātnēm vajadzīga vēl kāda cita zinātne, kas tādā ziņā 
būtu vispārīga sabiedriska zinātne, ka tā pētītu sabiedrību kā vese-
lo, kurā atsevišķas sabiedriskas parādības ieietu tikai kā nepatstā-
vīgi komponenti. Tāda zinātne arī būtu socioloģija”.8

Šajās Celma pārdomās ļoti jūtams akcents likts uz to, ka so-
cioloģija nav lineāri nostādama līdzās citām sociālajām zinātnēm, 
ka socioloģija ir vispārīga, vienlaikus arī sistēmiski organizēta 
sabiedriska zinātne. Līdz ar to Celms ir apliecinājis socioloģijas 
filozofisko statusu, jo domāt visplašākajos vispārinājumos vis-
8 T.Celms. Socioloģija kā īpatnēja sabiedriska zinātne. Grām. Patiesība un šķitums. 

-  R.: Valtera un Rapas akc. sab. apgāds, �9�9, 255.-256. lpp.
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pirmāmkārtām ir klasiskās filozofijas prioritāte. Tieši šis faktors  
būtiski raksturo filozofijas specifiku attiecībās ar citām zinātnēm. 
Celma iezīmētā socioloģijas spēja filozofiski vispārināt nozīmē to, 
ka šī zinātne funkcionē telpā virs pārējām sociālajām zinātnēm, 
pildot noteiktu metodoloģiska regulatora lomu.

Jautājumā par socioloģijas metodoloģiskajām iespējām inte-
resantas ir Celma atziņas, kas sniegtas O.Konta radošās darbības 
analīzes procesā: 

“Konta uzskati par socioloģiju raksturojami sekojoši. �.) 
Pēc savas metodes, t.i., pēc veida, kā tā var veikt savu uzdevu-
mu, socioloģijai jābūt stingri empīriskai jeb pieredzes zinātnei, 
kuras vienīgais pamats tās spriedumu veidošanā ir pati sabied-
risko parādību pieredze. 2.) Socioloģijai jābūt arī tīri teorētiskai 
zinātnei, t.i., zinātnei, kas pētī sabiedrību tīros izziņas nolūkos… 
�.) Socioloģijai jābūt nevis vēsturiskai zinātnei par vienreizējiem 
sabiedriskiem notikumiem pagātnē, bet gan tai jāmeklē vispārīgi 
sabiedriskās iras likumi… 4.) Socioloģijai jāpētī kā sabiedrības 
kārtība, tā arī tās progress. Mūsdienu terminoloģijā būtu izdevī-
gāki teikt: socioloģijai jāpētī kā sabiedrības uzbūve, tā arī attīstī-
ba… Kopsavilkumā par Og. Konta uzskatiem var teikt sekojošo: 
socioloģiju viņš saprata kā tīri teorētisku zinātni par sabiedrisko 
parādību konsensu, kurai jādibinās vienīgi uz pieredzes un jāuz-
stāda kā sabiedrības uzbūves, tā arī attīstības likumi. Īsā un mo-
dernā terminoloģijā: Socioloģija tika domāta kā empīriska un tīri 
teorētiska zinātne par sabiedrības kā veselā uzbūves un attīstības 
likumiem. Tādai socioloģijas izpratnei ir bijusi liela loma sociolo-
ģijas vēlākā attīstībā”.9

Analizējot šo Celma domu dziļāk, atklājas divi būtiski socio-
loģiju raksturojoši aspekti: �) Uzsvars uz to, ka socioloģijai jā-
meklē vispārīgie sabiedriskās esamības likumi vēlreiz nepārprota-
mi apliecina, ka socioloģija ir filozofiska zinātne. 2) Ar norādi, ka 
socioloģijai jāpēta sabiedrības attīstība, Celms skaidri pasaka, ka 
šīs zinātnes funkcijas saistītas ar specifisku filozofiju, proti, dia-
lektikas teoriju, jo saskaņā ar klasisko tradīciju (Hēgelis, Markss) 
tieši tā pēta attīstības procesu specifiku.

9 T.Celms. Socioloģija kā īpatnēja sabiedriska zinātne, 257.-258. lpp.
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Vienlaikus tikko izklāstītajos Celma uzskatos akcentēta no-
pietna, piedevām vēl  mūsdienīga socioloģijas izpratnes problē-
ma, jo viņš ir pārliecināts, ka socioloģija, no vienas puses, ir empī-
riska zinātne, bet, no otras puses, teorētiska zinātne “tīras izziņas 
nolūkos”. Protams, Celmam ir pilnīga taisnība tajā ziņā, ka socio-
loģijai savā saturā jāietver gan empīriskie, gan teorētiskie aspekti. 
Tomēr diskutējams ir Celma apgalvojums, ka Konts var pretendēt 
uz teorētiskās socioloģijas aizsācēja godu, jo sevišķi filozofiskā 
ievirzē, t.i., saistībā ar dialektikas teoriju. Konts kā pozitīvisma 
dibinātājs asi uzstājās pret klasisko filozofiju, tātad arī pret dialek-
tikas teoriju, tādējādi viņu var uzskatīt tikai par empīriskās socio-
loģijas aizsācēju.

Zinātniskas analīzes cienīgs ir T.Celma raksts “Kas ir patiesī-
ba?” visupirms jau ar tur izklāstīto patiesības socioloģisma kon-
cepciju:

 “Ar socioloģismu patiesības problēmā jāapzīmē uzskats, kas 
patiesības nozīmību mēģina iztulkot kā atkarīgu no sabiedriskiem 
grupējumiem, citādi sakot, kas apgalvo, ka patiesības, kas nozī-
mīgas vienas grupas pārstāvjiem, var izrādīties nenozīmīgas, t.i., 
būt aplamības citas grupas robežās. Tāds socioloģisms izpaužas 
arī pazīstamajā mācībā par “šķiru patiesībām”… Ja socioloģisma 
uzskati patiesības izpratnē tomēr varējuši plašās masās spēlēt zi-
nāmu lomu, tad tam ir savi saprotami cēloņi. Šie uzskati visvairāk 
izplatījās jau minētā veidā – kā mācība par “šķiru patiesībām”, 
un izplatījās tai laikā, kad sabiedrisko grupu starpā sāka rasties 
augstsprieguma cīņas un pat pilsoņu kari. Katrā cīņas atmosfērā 
priekšplānā atrodas vērtētāji, nevis teorētiskie (t.i., uz vērtībām, 
nevis uz esošo attiecīgie) spriedumi – teorētiskos te izlieto tikai kā 
līdzekļus zināmu vērtību realizācijai. Un tā kā pretējas sabiedris-
kas grupas izgāja cīņā ar pretējiem vērtējumiem…, tad arī – sajau-
cot vērtību uzskatus ar teorētiskiem uzskatiem – jo viegli varēja 
rasties un gūt milzīgus panākumus… “šķiru patiesības” mācība. 
Bez šī – tikai noteiktā vēsturiskā situācijā sevišķi darbīgā – cēlo-
ņa par labu socioloģisma uzpeldēšanai plašās aprindās darbojas 
vēl otrs cēlonis, kas vienmēr darbīgs, proti: patiesības sajaukums 
ar tās pārdzīvojumiem. Šie patiesības pārdzīvojumi, protams, ne 
tikai katrā sabiedriskā grupā savi, bet savi katram šīs grupas pār-


