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Abstract 

Science as superhuman effort or epistemology before epistemology 

Developing mathematics require superhuman effort. Doing this we develop our 

instrumentality for further steps to do and so on. But what we have behind or on 

ground of all this that would be attributable to epistemology? Let us find answer at 

Descartes. 
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Ievads 

Zinātne mums vislabāk izprotama, ja nonāksim pie tās instrumentālās dabas 

izpratnes (1; 2; 3). Bet kur ir tās īstenā vieta epistemoloģijā? Lai palīgā ņemam 

Dekarta tēzi, kas izteikta Pārdomās par metodi, ka, mūsu vārdiem izsakot, jāceļ 

pagaidu izziņas ēka, pirms zinām, kā ceļama tā īstā. No šejienes mūsu tēze – 

Epistemoloģija pirms epistemoloģijas, ko droši varam attiecināt uz Dekartu. Mūsu 

pieeja, ka nekas šodien nav mainījies: viss kā Dekarta laikā un kā Dekartam, bet 

secinājumam un vispārinājumam, kā mēģināsim aprādīt, jāpaliekt tādam pašam: tā 

būs vienmēr un tas, ko celsim, būs Epistemoloģija pirms epistemoloģijas. 

mailto:dainize@mii.lu.lv
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Par izejas punktu ņemsim kādu rakstu vietu no Jaunās Derības (4), un, proti,  

James 1:5  Eiv de, tij u`mw/n lei,petai sofi,aj( aivtei,tw para. tou/ dido,ntoj qeou/ pa/sin 
a`plw/j kai. mh. ovneidi,zontoj kai. doqh,setai auvtw/|Å 

KJV dod mums tulkojumu1:   

KJV 
James 1:5 ¶ If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, 

and upbraideth not; and it shall be given him. 

Tā vienkārši pieejot mums jāsaka, ka Dievs nebārsies, ja atklāti atzīsimies,ka mums 

pietrūkst gudrības. Jā, Dekarts nekaunējās atzīties, un Dievs viņam atklāja 

paradigmu Epistemoloģija pirms epistemoloģijas. Bieži nācies studentiem augstskolā 

atgādināt šo Biblijas pantu, bet ¿vai kāds to nopietni atceras? Ceru, ka spējīgākie to 

kādreiz lietos savā praksē. Bet ko mums dod šis pants? Te ir atrodama atslēga, jauna 

pieeja tam, kur meklējam kādu atrisinājumu. 

Jēkaba vēstulē uzsvērts ir vieglums, ar kādu mums iespējams tikt pie gudrības. Bet 

zinātne arī ir ceļš uz gudrību, pie kam ļoti grūti iekarojams ceļš. Ja Jēkabam 

pamācība uzsvērts vieglums ceļā uz gudrību, tad zinātnes ceļā mums jāparedz 

pretējais, proti, grūtums. Vēl vairāk, mums šis grūtums jāapzīmē ar vārdiem – 

pārcilvēciska piepūle (5). Jā, zinātnes piedāvātais ceļš ir pieejams tikai caur 

pārcilvēcisku piepūli. Šī tēze nav acīmredzama, ja to attiecinām uz visu zinātni, jo pa 

zinātnes tempļa durvīm var iespraukties necienīgie, bet tas skaidri atklājas 

matemātikas gadījumā. Matemātika ir tā zinātne, kas neļauj ieiet tajā necienīgajam. 

Matemātikas ieeju, itin kā Platona Akadēmijā, ieeju aizšķērso lozungs 

. Pa matemātikas stāvajām kāpnēm augšup doties iespēj tikai 

tā cienīgie. Un, cik cienīgs tu matemātikas zinātnei izrādīsies, tik augstā tā ļaus tur 

kāpt. Visu šo procesu var raksturot ar skaidru apzīmējumu – pārilvēciska piepūle. 

Bet ievērosim, ka šī tēze ir attiecināma uz visu zinātni kopumā. Pirmkārt, zinātnē 

zinātniskais jau ir tikai matemātika. Otrkārt, necienīgo iekaroto zinātni mēs 

neatzīsim par zinātni. Ļoti vienkārši, ¿vai pat primitīvi? Lai ir! Iesim pa šo 

vienkāršibas ceļu. 

Lai meklētu risinājumu, uzdosim jautājumu, kas mūs vedīs tālāk, un ievedīsim 

pārcilvēcisko piepūli kā prestatu.  

 

Matemātika kāpārcilvēcīga piepūle 

Katrs, kas darbojies ar matemātiku, zina, kādas grūtības ir ceļā uz matemātiskiem 

pierādījumiem, jauniem risinājumiem un atklājumiem. Kaut arī nākas sastapties ar 

parādību, kad rezultāti it kā paši no sevis iekrīt matemātiķa rokās. Bet vai tā iekrīt kā 

paši no sevis? Nē, mēs zinām, ka pirms tam ir bijis ļoti intensīvs darbs. Un tikai pēc 

                                                           
1
 Vulgātas tulkojums: 

VUL 
James 1:5 ¶ si quis autem vestrum indiget sapientiam postulet a Deo 

qui dat omnibus affluenter et non inproperat et dabitur ei. 
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tāda var notikt tas, ko varam saukt par atklāsmi: matemātiskais rezultāts ir rokā it kā 

pats no sevis. Vēl vairāk, to piepūli pirms atklāsmes mēs droši varam saukt par 

pārcilvēcisku piepūli. Tā ka ar pārcilvēciskas piepūles paradigmu sastopas ikviens 

matemātiķis, kas patiesi cīnās par savu rezultātū iegūšanu.  

Bet tās ir it kā iekšējās indikācijas par matemātiku kā pārcilvēcisku piepūli. Mēs 

vairāk pazīstam citu, ārējo, paradigmu, kad šo cīņu ir izcīnījuši matemātiķi mums 

līdzās. Viens piemērs, un spilgts piemērs, ir no fiziķu vidus, proti, kvantu mehānikas 

radītājs Pauls Dīraks. Par viņu tiek sacīts, ka viņš astoņos gados ir radījis visu kvantu 

mehānikā neatkarīgi no citiem, lai arī pašu kvantu mehāniku radīja vesels pulks 

fiziķu. Jā, tas kļūst skaidrs, kad aplūkojam, kādu piepūli viņš pielika, lai šo darbu 

veiktu. Viņš tiešām veica pārcilvēcisku piepūli un rezultātā ieguva to, kas viņš bija. 

No malas jau citi saka: kāpēc nabadziņš tā mocījās, ja lielu daļu šo rezultātu viņam kā 

pirmajam nepieskaita? Visur pirmie bija citi, ja nu vienīgi izņemot pašu relativistiko 

Dīraka vienādojumu. Bet tieši šī milzīgā piepūle viņu ielika tajā vietā, kur viņš bija, 

kvantu mehānikas titāns. Viņš arī zinātnei ir atstājis vienu no spilgtākajiem 

piemēriem pārcilvēciskas piepūles uzrādīšanā matemātikā. Droši vien ir daudz citu, 

bet Dīraka piemērs vienmēr būs izliekams kā viens no spilgtākajiem. 

 

Matemātika kā instrumentalitāte zinātnei 

Kāpēc mums bija tik svarīgi fiksēt faktu par matemātiku kā pārcilvēcisku piepūli? 

Mēs jau citur esam centušies aprādīt, ka matemātika citās zinātnēs kalpo kā 

instrumentu komplekts (toolkit), kas nosaka/uzrāda attiecīgās zinātnes 

zinātniskumu. Jā, tikai matemātikas klātbūtne kādu zinātni padara par zinātni. Bet 

zinātnē nofiksējama ir tikai tās instrumentalitāte. Tās pretenzija uz ko citu ir 

nepamatota un ir iespējama tikai interpretāciju līmenī un tikai uz brīdi un tikai 

izzūdošā kvalitātē. Stingri runājot, zinātne ir tikai instrumentalitāte. Zinātne uz ko 

citu nav spējīga principā. Tātad zinātne mums gudrību tiešā veidā iedot nevar, bet 

tikai pastarpināti. Tas ir tāpat kā āmurs mums nevar iedot gudrību. Tas ir tikai rīks, 

ko, gudri lietojot, mēs varam demonstrēt kā savu gudrību tā arī pretējo vai arī neko 

neparādīt. Zinātne ir kā āmurs, kā rīks, kas mūs gudrākus nedara. Bet var dot labu 

papildinājumu mūsu gadrībai gan. Kā rīku lietojot, mēs varam būt un kļūt gudrāki. 

Bet jābūt ir gudrībai pirms tam. Kas to iedos? 

Gudrību dod tikai Dievs. Kā pie tā nonākt? Un kā nonākt pie šādas patiesības? Vai šī 

patiesība tiešām ir tik vienkārša? 

 

Epistemoloģija pirms epistemoloģijas 

Jau Dekarts nojauta, ka esošās zināšanas neved pie īstenajām zināšanām, kādas viņš 

nojauta būt pieejamas cilvēka prātam vispār. Bet kaut kādas zināšanas viņš bija 

ieguvis, lai nonāktu tajā savā garīgās attīstības stadijā, kurā atradās. Un redzēja ceļu 
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priekšā. Bet kas viņam lika sacīt, ka viņam jāceļ pagaidu nams, lai varētu tajā 

iemitinājies veidot pieeju īstajai atziņas teorijai? Viņš redzēja, ka principiāli kaut kas 

trūkst visā izzināmajā un izzinātajā, kas ļautu jau runāt par pamatu īstenai atziņas 

teorijai, īstai zinātnei, īstajai epsitemoloģijai. Vai Dekarts varēja cerēt, ka, uzcēlis 

kāroto namu, izveidos savu epistemoloģiju? Nē, viņš nevarēja zināt, ka viņa liktenis 

būs atklāt šo paradigmu un kļūt it kā par šīs paradigmas pirmo upuri. Kā to saprast? 

Dekarts acīm redzot savā laikā nevarēja vēl paredzēt, ka zinātne tik strauji attīstīsies, 

ka īpaša loma šajā attīstība būs matemātikai, bet ka visa šī revolūcija nedos to, ko 

viņš kāroja – jauno epistemoloģiju. Visa šī revolūcija dos tikai instrumentalitāti un 

attīstītu un pārattīstītu instrumentalitāti vēl un vēlreiz. Instrumenti, instrumenti, bez 

gala instrumentu, bet ne tas, ko kāro zinātkārais gars, skaidrību par izpētīto un par 

to, kas vēl priekšā. Nē, gudrību šī izziņa nedeva un nevarēja dot. Jo viss notika pēc 

plāna, viss notika pēc Dieva plāna. Cilvēkam tiek dotas spējas sevi attīstīt, sevi 

veidot, bet dievišķo gudrību Dievs iedod, jā, iedod tāpat. Dievišķo gudrību 

Providence piešķir pēc saviem ieskatiem. 

Bet kā ar Dekartu? Viss ir ģeniāli un vienkārši. Dekarts atklāja, ka viņa pagaidu  māja 

ir tā, kas vienmēr pastāvēs zinātnes priekšā. Tā ir tā epistemoloģija pirms 

epistemoloģijas, kur to pirmo epistemoloģiju mēs neiegūsim nekad, jo to var piešķirt 

tikai Dievs un tādā formā, kā to gribēs Dievs, proti, ne zinātnes izskatā. Jo zinātni 

mums jāceļ pašiem, un ar pārcilvēcisku piepūli. 

 

Kāda Providences gudrība solīta Jēkabam? 

Te mēs varētu paziņot, ka Dievs Jēkabam piesola gudrību, ko zinātne mums nevar 

dot. Un punkts. Bet vai tik vienkārši? Un vai mums tik vien vajag, lai to konstatētu? 

Un ja arī mēs šo konstatētu, kāda tam būtu vērtība, ja to nevarētu kaut kā pārbaudīt, 

cik grandiozi tas ir, ka šādu patiesu, ¿vai patiesību? mēs zinām. 

Bet rīkosimies citādi un uzstādīsim jautāju: ¿kā tas nākas, ka Dievs/ Providence 

Jēkabam sola zināšanu/gudrību par velti, bet zinātne mums dod tās 

„gudrību”/instrumentalitāti – ¡tieši pretēji! – ar pārcilvēcisku piepūli? 

Sacīsim uzreizi, ka tiem, kam reliģija ir pupu mizas, šo nostādni uzlūkos par parastu 

muļķību. Bet, lūk, tieši šī jautājuma gudra atbilde parādīs, ka šis prestatījums nebūt 

nav muļķība, bet dziļa atziņa. 

Lai rastu pieeju tam, ko meklējam, atcerēsimies kādu tēzu, ko aplūkojām rakstos (2; 

3). Mēs runājām, ka virzienā uz augšu attiecībā uz mūsu multiplicēšanās stāvokļa 

(sk. 9.lpp. attēlu ar līmeņiem informācijas bedrē), ir augstāka organizācija, nekā tur, 

kur esam mēs, homines sapientes. Mēs esam zemākajā stāvoklī attiecībā uz 

organizācijas pakāpi, tātad, mēs pamanām šo organizētību visvājāk. Kaut arī esat tajā 

veidoti pilnībā. Tad nu lūk, šīs organizācijas esamiba no augšas arī mums paskaidro, 

kā rast pieeju jautājumam, par kādu gudrību Providence runā Jēkabam. Proti, mums 

jāpieņem, ka šī augstākā organizācija no augšas arī ir priekš mums šī gudrība. Tā gan 
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mums nebūs kāda pieejama gudrība, bet ieraugāma un zināmā veidā fiksējama gan. 

Par to tālāk. 

 

Augstākā organizācija kā dievišķā gudrība 

Ar dievišķo gudrību mēs sapratīsim to, ko sola mums Providence JD Jēkaba vēstulē 

1:5 pantā.   

Ko nozīmē – dodošais Dievs ne uz vienu nedusmosies, bet dos? Dos mums gudrību, 

ka topam gudri? Nu, teiksim, tā, ka māku uzķimerēt mobilo telefonu no māliem vai 

ko tamlīdzīgu? Mēs zinām, ka tas tā nebūs vis domāts. Bet kā tad? Dievišķā gudrība 

visu caurstrāvo, tā ir visur, jo tā nozīmē vienkārši klātesošu kārtību no augšas. Un 

neko vairāk. Bet Providence saka – dos /doqh,setai auvtw/|/.  Kā tad Viņa dos? Jā gan, 

dos, vai, pareizāk sakot, jau ir iedevusi pirms tevis radīšanas, jo tu tajā visā jau esi 

radīts, t.i., tu esi šīs gudrības, proti, augstākās organizācijas, caurstrāvots. Tu gribi šo 

gudrību? Lūdzu, paskaties apkārt, kā puķes laukā zied, kā koki lapo. Tu gribēji 

mobilo no māliem taisīt? Pastāv pie ratiem, to tu nevarēsi gan. Nevarēsi arī kā Jēzus 

no māliem darinātos zvirbuļus atdzīvināt. Pat tik ne! (A kāpēc viš varēja?)  

Bet par mobilā taisīšanu vēl parunāsim... 

 

Periferālās zināšanas kā augstākas /no augšas/ organizācijas aspekts/’;4’’’’’’’’’’’’’;;;; 

Periferālās zināšanas dod mums vairumu mūsu zinātņu „zināšanas”, t.i., ko 

pārvēršam instrumentalitātē, ja augsne jau gatava. Ja ne, periferālās zināšanas paliek 

kā idejas, kā iedvesmas motīvi, utt, vai arī kā nekas, teiksim, kā fona troksnis apziņā, 

sevišķi, ja to visu ignorējam kā nevajadzīgas fantāzijas. 

Bet kas ir periferālās zināšanas? Sevišķi, kad mēs tās atpazīstam kā zināšanas. Un tad 

jautāsim, vai viss, ko izdomājam, nav patiesībā paņemts kā periferāla zināšana? To 

mēs tā zināt nevaram, bet tikai fiksēsim, ka tas ir kaut kas, kas nav tik vienkārši 

klasificējams, jo mums nav attiecīgo rīku tam. Bet kaut ko varam jau, un īpaši, kad 

jau esam aizrunājušies līdz augstākajai organizācijai, kas varētu darboties kā gudrība 

attiecībā pret mums, kas esam tajā viszemākajā stāvoklī. Proti, tas, ko netieši gribam 

tvert kā kādu mums vēl nepieejamu gudrību, ir jau klātesošs un daļēji samanāms 

kādā globālā aspektā, bet tā it kā izsmērētā, jo neatklājas mums fokusētā veidā, bet 

izkliedēti. It kā hologrāfija darbojas, bet ne jau mūsu līmenī, bet mēs nojaušam, ka tā 

tepat gandrīz ir. Ja mums būtu iespēja pacelties augstāk, mēs ieraudzītu tur daudz 

ko citu, kas mums te neatklājas, bet tikai nojaušam par tā eksistenci. Vai nojaušam? 

Diez vai. Bet kādā priekšnojautā mēs esam. Un to mums pasaka tuvās Debesu 

Valstības aspekts. Kas ir izkliedētā gudrība vai periferālā gudrība? Neko vairāk 

nevarēsim pateikt, kā tikai to, ka mēs esam tajā radīti. Tēze – Dievs mūs ir radījis – 

varētu interpretēt kā – mēs esam radīti augstākajā organizācijā.  
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Kas ir reliģija vai ko dara reliģija? 

Ko dara reliģija, ja zinātne mums tik grūti pieejama? Vai reliģija ir tā priekš-

epistemoloģija, kas pieejama vieglāk? Nu ļoti primitīvā skatījumā kaut kas 

tamlīdzīgs varētu būt. Bet pēc kārtas! 

Reliģija tiešām nāk pa priekšu, pirms tās grūtās zinātnes. To mums parāda prakse, 

kāda pieejama pagātnē. Arī tagadne ir līdzīga. Vēl tikai atliek piemetināk, ka nākotne 

nebūs citāda. Jā, vienmēr būs tā, ka reliģija ieņems šo priekšzināšanu posteni. Reliģija 

ir kā globālā zināšana par globālo. Un tāda tā paliks vienmēr. Zinātne nevar ieņemt 

šo vietu, kamēr mēs esam zemāka organizācijas līmenī nekā kāds vēl virs mums. Vēl 

reliģiju aspektā mēs drīkstam lietot kvalitāti – gudrība. Attiecībā uz zinātni tas ir 

neadekvāti. Kā to saprast vai kā samierināties ar šo aspektu tādiem cilvēkiem, kas 

pieraduši dzīvot zinātnes pasaulē?  

 

Gudrība kā organizācija un kārtība 

Dāvids Boms meklēja pieeju kosmiskai kārtībai, to definējot kā implikatīvo kārtību. 

Grieķi jau darītu to pašu, ja viņiem būtu bijusi kvantu mehānika. Nu nekas, viņi arī 

izdarīja daudz, ieviesa vārdu , kārtība, un daudz paspēja šajā virzienā atstāt 

mums kā senatnes gudrību. Bet pieeja šim jēdzienam mums ir paliek ierobežota, jo 

tikai zinātne varētu pilnīgi ietērpties šajās drānās, kuras sauktu par gudrību, bet,  kā 

to jau novērojam, tieši zinātnei tas nav iespējams. Tā nu paliek tikai nopūsties un 

sacīt: diemžēl mūsu līmenī pat kvantitāte – gudrība – mums paliek neaplūkojama. 

Bet Dievs dod mums nojausmu par gudrību un to dod pārpilnībā. Kur vien 

skatāmies, mēs redzam gudrības pazīmes. Patiesībā viss, ko mums sniedz redze, ir 

viena vienīga priekšnojauta par šo gudrību. Redze ir holograma un mēs redzes bildē 

ieraugām tikai detaļas, kas it kā veido pilno attēlu, bet pilno mēs neredzam, jo mums 

pietrūkst, kas? – gudrība, augstākas kārtības nepieejamība. Bet šī augstākā kārtība 

jau eksistē, vai mēs tai tiekam klāt vai nē. Tāpat kā debesis mums virs galvas, vai 

mākam tur aizkļūt vai. Tāpat kā putni lido gaisā, vai mēs mākam viņiem līdzi 

pacelties spārnos vai nē. 

 

Ko mums dod visa šī „gudrība”par nepiejamo gudrību? 

Kaut ko tomēr dod. Uz jautājumu – ¿Vai mākam no māliem uzlipināt mobilo 

telefonu? – atbildēsim: ¡Mākam gan! ¿kādēļ gan ne? 

Kā tad mākam? Nu re: ne jau kā Jēzus, kas zvirbuli no māliem atdzīvina. Bet mākam 

it kā globālā aspektā, proti, kā kolektībā zināšana. Viens cilvēks jau mobilo nesaķīlē, 

bet kolektīvā zināšana to izdara gan. Un vai ne no māliem? Vai mālos nav visi 

nepieciešamie ķīmiskie elementi, kas nepieciešami mobilajam? Nu re! Tā ka zināšana 
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tomēr pārtop gudrībā, bet kolektīvā. Tāpat kā periferālā gudrība pastāv, pastāv arī 

kolektīvā gudrība. 

                        

Attēlosim to visu lokā: tuvākajā loka daļā sastopas reliģija un zinātne, kur gudrību 

attiecināsim uz pirmo, bet instrumentalitāti uz otro, bet loka tālākajā daļā arī 

savienojumu, bet jau otro, kur sastapsies periferālās zināšanas ar globālajām 

zināšanām. Nu apmēram tā. Tas arī ir mūsu kosma modelis, kas izskaidro gan 

epistemoloģiju, gan epistemoloģiju pirms epistemoloģijas, gan zinātni kā 

instrumentalitāti, gan reliģiju kā dievišķo gudrību un priekškārtību. 
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