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zinātnes dzīve

Mūsdienu filozofijas plašajā un daudzvei-
dīgajā laukā var sastapt ļoti atšķirīgus filozo-
fus: gan tādus, kas attīsta savas oriģinālās 
domas ļoti ciešā saiknē ar filozofijas klasikas 
tekstiem, gan tādus, kas iesaistījušies moder-
no zinātņu metodoloģiskās vai/un jēdzienis-
kās diskusijās. Ja pirmie orientējas vairāk uz 
filozofijas tekstu un kontekstu pārzināšanu, 
tad otrie — uz aktuālo zinātnes konstelāciju, 
kura izvirza savus (dažbrīd visai vienpusējus) 
kritērijus tam, ko varētu saukt par filozofijas 
devumu zinātnes būtiski ietekmētā civilizā-
cijā. Ļoti reti ir gadījumi, kad kāds spēj šos 
abus ceļus (dialogs ar filozofijas klasiku un 
ar aktuālo zinātni) savienot, turklāt tā, ka fi-
lozofijas dialogs ar zinātnēm tik tiešām iegūst 
jaunu kvalitāti — uzrāda to, vai tās ir uz būtī-
bas, vai nebūtības ceļa1.

Šāds filozofs ir Ginters Noimans. Viņš stu-
dējis fiziku un matemātiku Erlangenes-Nirn-
bergas Universitātē, filozofiju Freiburgas Uni-
versitātē, pabijis Masačūsetsas Tehnoloģiju 

institūta stipendiāta lomā ASV, nodarbojies 
ar fizikas pētījumiem Frauenhofera Biedrī-
bas uzdevumā un kā fiziķis docējis dažādās 
universitātēs.2 Taču paralēli viņš ir izdevu-
ma “Heidegera studijas” redakcijas loceklis 
un vairāku Martina Heidegera Kopotu raks-
tu sējumu veidotājs. Šī akadēmiskās dzīves 
ceļa iezīme izpaudusies arī publikācijās: 
viņa grāmatas un raksti pievērsti gan mate-
mātikas un fizikas, gan filozofijas (jaunlaiku 
metafizika, dabas filozofija, fenomenoloģija) 
jautājumiem. Iepriekšējās, kolēģu augstu 
novērtētās grāmatās tematizētas Eiropas fi-
lozofijas saknes (“Eiropas filozofijas sākums. 
Salīdzinošs pētījums par Emīla Angērna, Gin-
tera Duksa, Klausa Helda un agrīnā Martina 
Heidegera veiktajām Parmenīda interpretā-
cijām” (2006)3) un modernās 20. gadsimta 
filozofijas pamatjautājumiem (“Huserla un 
Heidegera fenomenoloģiskais jautājums par 
telpas matemātiski dabaszinātniskā tvēruma 
izcelsmi” (1999)4).
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Ņemot vērā to, ka mūsdienu filozofijas un 
zinātņu vidē nemaz nav daudz šāda profila 
un mēroga filozofu, vēlētos pievērst arī Latvi-
jas zinātņu saimes uzmanību prof. Dr. Gintera 
Noimana jaunākajai grāmatai “Brīvība Gotfrīda 
Vilhelma Leibnica un Martina Heidegera filozo-
fijā” (2019). “Brīvība” ir temats, kas G. Noima-
nu interesējis jau ilgi, un viņa jaunā grāmata 
sniedz ieskatu vairāku gadu domas darbā brīvī-
bas jēdziena un dažādo izpratņu laukā.

Brīvība tiek uzlūkota grāmatā kā “galve-
nā filozofijas problēma” (9. lpp.). Tā jāaplū-
ko, nevis izejot no iepriekš dotas filozofijas 
disciplīnas (ētikas vai, plašāk, praktiskās 
filozofijas) skatpunkta, bet gan vispirms 
fenomenoloģiski, t. i., deskriptīvi ļaujot pa-
rādīties pašam brīvības fenomenam. Feno-
mena aprakstā un sarunā ar Eiropas filo-
zofijas dižgariem jautājumu par brīvību sāk 
risināt Heidegers, tādējādi iedibinot noturīgu  
20. gadsimta kontinentālās filozofijas do-
māšanas ceļu. Viņa sarunā par brīvību tiek 
iesaistīti Kants, Šellings, Hēgelis, Dekarts, 
taču arī Leibnics, kura “Monodaloģijā” un 
“Teodicejā” Ginters Noimans (sekojot Hei-
degeram) saskata jaunu pavērsienu brīvības 
izpratnē. Turklāt grāmatas autors vēlas parā-
dīt to, cik lielā mērā Leibnica jautājuma par 
brīvību risinājumu vada viņa matemātikas 
ideja, skaitļošana un iespējami labākās pa-
saules koncepts (22. lpp.). 

Grāmatas autors ir strādājis ar Leibnica 
manuskriptiem un nonācis pie secinājuma, 
ka izcilā jaunlaiku filozofa līdzšinējo darbu 
(kas rakstīti latīņu, franču un vācu valodā) 
izdevumi ir kļūdaini. Noimans pats no jau-
na tulkojis un interpretējis daudzas svarīgas 
Leibnica tekstu pasāžas.

Salīdzinot Leibnica un Heidegera pieeju 
brīvības problēmai, Noimans vēlas parādīt 
ne tikai jaunlaiku filozofijas un civilizācijas 
galvenās iezīmes, bet arī mūsdienu zinātņu 
(īpaši — neirozinātņu (124. lpp. un tālāk)) 
diskusijās lietoto brīvības jēdzienu, kuru viņš 
uzskata par pārāk reducētu, lai gan arī par 
noteiktu jaunlaiku metafizikas motīvu radītu 
un ietekmētu. Grāmatas centrā ir tas, cik lielā 
mērā katrā jaunā mūsdienu zinātņu pavērsie-

nā joprojām darbīga ir mehānistiska pieeja 
cilvēkam un brīvībai. Jaunlaiku metafizikas 
debates nebūt nav “pagātne”, bet gan vēl ar-
vien nosaka to teorētisko telpu, kurā pārvieto-
jas zinātņu ieceres un risinājumi, pievēršoties 
kā dabai, tā cilvēkam. Atkarībā no brīvības 
izpratnes parādās noteikts skatījums uz dabu 
(īstenību) un uz cilvēku; brīvības definīcijai ir 
fundamentālas dabas filozofiskas, antropolo-
ģiskas, ētiskas un tiesiskas sekas. Ar noteiktu 
brīvības jēdzienu var ne tikai atbrīvot, bet arī 
paverdzināt; radīt kultūras telpas, bet arī tās 
sagraut; radīt atbrīvojošas iespējas, bet arī cil-
vēka karikatūras un monstrus.

Gintera Noimana grāmata ir ļoti precīzi 
pamatots, argumentatīvi skaidri uzrakstīts 
darbs, kura galvenais mērķis ir aizstāvēt ne-
redukcionistisku brīvības izpratni. Grāmata 
ir arī labs, netriviāls ievads Leibnica un Hei-
degera filozofijā. Tajā ļoti labi parādīta gan 
Leibnica domu apmaiņa par brīvību ar spi-
nozismu, Loku, Dekartu un molinismu, gan 
Heidegera pievēršanās Leibnicam, izmaiņas 
Heidegera domas perspektīvā no “Esamības 
un laika” (1927) līdz viņa vēlīnajiem tek-
stiem un Meskirhes meistardomātāja “do-
mājoša cīņa” ar Eiropas filozofijas tradīciju 
par sākotnējāku brīvības tvērumu: “Brīvība ir 
sākotnējāka par cilvēku cilvēkā” (159. lpp.).
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