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Stīvens Pinkers (Steven Pinker, dz. 
1954) un Leons Vīzeltīrs (Leon Wieseltier, 
dz. 1952) 2013. gadā žurnālā The New Re-
public apmainījās ar rakstiem, kuros, ieņem-
dami pretējas pozīcijas, apsprieda scientis-
ma problēmu zinātnes (galvenokārt domājot 
“stingrās” zinātnes (hard sciences) — fiziku 
u.c.) un humanitāro zinātņu attiecību kon-
tekstā.1 Savā ziņā šī diskusija atbalsoja plaši 
pazīstamo, bet senāko rakstnieka un zināt-
nieka Čārlza Snova (Charles Percy Snow, 
1905–1980) un literatūrkritiķa Frenka Lī-
visa (Frank Raymond Leavis, 1895–1978)  
diskusiju par “divām kultūrām” piecdesmita-
jos un sešdesmitajos gados ASV.2 Kā pirma-
jā no rakstiem izsakās Pinkers, scientisma 
jēdziens ir neskaidrs, tas drīzāk esot vārds, 
ar ko apsaukājas, nevis apzīmējums kādai 
koherentai pozīcijai. Šī iemesla dēļ viņš 
diskusijas mērķiem to pielāgo kā pozitīvu 
jēdzienu, ar ko diskusijas ietvaros raksturo 
savu nostāju. Lai arī šī pielāgotā nozīme nav 
līdz galam skaidri definēta, viņš ar to saprot 

uzskatu, ka zinātnes prakses (kā diskusijas, 
profesionālapskate (peer review) un dubult
aklās (double blind) metodes) ir vislabākā 
pieeja jebkādā izziņas laukā, to turklāt sa-
slēdzot ar plašāku apgaismības tradīciju. 
Abi autori ieņem pretējas pozīcijas jautāju-
mā, vai un kādā mērā humanitārie pētījumi 
būtu jāapvieno ar “stingro” zinātņu pieeju, 
Pinkeram aizstāvot pozīciju, ka šāda tenden-
ce ir vēlama, kamēr Vīzeltīrs stingri iestājas 
pret to. Vīzeltīrs scientisma jēdzienu nelieto 
ar to pašu nozīmi, tomēr arī šajā gadījumā 
nav pilnībā skaidrs, kādu nozīmi viņš tam 
piešķir, taču tas nepārprotami lietots drīzāk 
tā, ka pats jēdziens jau ietver to, ka scien-
tisms ir nevēlams. Galu galā abi autori lielā 
mērā runā viens otram garām, konstruktī-
vam dialogam tā arī neizveidojoties. Minē-
tā diskusija ir paradigmatisks piemērs tam, 
kā diskusijas par scientismu nereti nonāk 
strupceļā jēdzieniskas nesakārtotības dēļ, 
un tas ilustrē nepieciešamību padarīt šo  
jēdzienu skaidrāku.
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Raksta mērķis ir aplūkot scientisma jē-
dziena transformācijas un tā nozīmi (vai 
drīzāk — nozīmes) mūsdienās. Raksta ie-
cere nav tiešā veidā iesaistīties diskusijās, 
vai scientisms ir pastāvošs vai nepastāvošs, 
vēlams vai nevēlams, pareizs vai nepareizs. 
Iecere drīzāk ir sniegt jēdzienisku analīzi un 
vēsturisku ieskatu šī jēdziena lietojumā, kas 
nodrošina konceptuālo pamatu skaidrākām 
un strukturētākām diskusijām par šo tēmu 
arī latviešu valodā. Darbā veikti vairāki nošķī-
rumi, lai klasificētu veidus, kādos scientisma 
jēdziens lietots zinātnieku, pētnieku un inte-
lektuāļu diskusijās, paralēli veicot vispārīgu 
vēsturisku ieskatu. 

Pirmais nošķīrums izdala scientisma for-
mulējumus, kur (i) scientisms ir  nevēlams 
pēc definīcijas, un scientisma formulējumus, 
kur (ii) scientisms definēts vai raksturots no-
vērtējuma ziņā neitrāli, proti, kur jēdziena 
definīcija vai raksturojums pats par sevi ne-
pasaka, vai scientisms ir vai nav atbalstāms, 
pieņemams, vēlams u.tml. Pirmajā gadījumā 
varam runāt par scientisma jēdzienu kā no-
niecinošu jēdzienu, bet otrajā — par scien-
tisma jēdzienu kā neitrālu jēdzienu. Otrs no-
šķīrums ir starp scientismu šaurākā izpratnē 
kā (i) galvenokārt epistemoloģisku nostāju un 
scientismu plašākā izpratnē kā (ii) vispārīgā-
ku attieksmi pret zinātnes lomu un vietu sa-
biedrībā un kultūrā. 

Šāds divkāršs lietojuma iedalījums sā-
kotnēji iezīmē četrus dažādus veidus, kā in-
telektuālajā diskursā tiek lietots scientisma 
jēdziens — šaurā nozīmē noniecinoši vai 
neitrāli, kā arī plašā nozīmē noniecinoši vai 
neitrāli —, tomēr vēl pietiekami detalizēti 
neizdala dažas no būtiskajām jēdziena lieto-
juma veidu atšķirībām. Tālāk nošķiramas ir 
divas scientisma formas tā šaurajā izpratnē, 
un proti: (i) citu izziņas un saprašanas formu 
modelēšana pēc dabaszinātņu (īpaši, fizikas) 
parauga vai uzskats, ka tā būtu jādara, un (ii) 
dažādu prakšu un uzskatu sistēmu kā zināt-
nes (primitīvu, nepilnīgu) formu interpretēša-
na, proti, pieņēmums, ka jebkura vai gandrīz 

jebkura cilvēciskas darbības forma ir vairāk 
vai mazāk attīstīta zinātne, kā rezultātā šīs 
prakses tiek skatītas pēc standartiem, pēc 
kuriem izvērtējam zinātniskas teorijas. Pirmo 
varētu saukt par metodoloģisko, bet otru par 
interpretatīvo scientismu.

Nošķīrums starp noniecinošu un 
neitrālu scientisma izpratni 

Sākotnēji scientisma jēdziens lietots  
neitrālā nozīmē, lai apzīmētu zinātniekiem 
raksturīgus izteiksmes ieradumus un veidus.3 
Taču līdz 20. gadsimta vidum scientisma 
jēdziens jau bija ieguvis noniecinošu lietoju-
mu.4 Pēdējās desmitgadēs jēdziens aizvien 
vairāk atkal tiek lietots deskriptīvā, nevis nor-
matīvi noslogotā veidā, vairākiem filozofiem 
aizstāvot scientismu kā filozofisku pozīciju.

Oksfordas filozofijas vārdnīcā Saimons 
Blekbērns (Simon Blackburn, dz. 1944) 
scientisma jēdzienu raksturo kā galvenokārt 
noniecinošu jēdzienu: “Nievājošā nozīmē lie-
tots jēdziens uzskatam, ka dabaszinātņu me-
todes vai dabaszinātnēs atzītās kategorijas 
un lietas veido vienīgos pienācīgos elementus 
jebkurā filozofiskā vai citā izpētē. Klasisks 
scientisma formulējums ir fiziķa Ernesta Re-
zerforda (Ernest Rutherford, 1871–1937) 
izteiciens: “Ir fizika un ir pastmarku kolek-
cionēšana.” Filozofi, kuri ir piesardzīgi pret 
scientismu, uzskata, ka tas sagroza vai no-
liedz īpašās psiholoģijas un interpretācijas 
metodes vai tiecas uzspiest galīgu redukcio-
nismu, kur tas nav ne ticams (plausible), ne 
nepieciešams.”5

Zinātnes filozofe Sūzena Hāka (Susan 
Haack, dz. 1945) izdala divus problemātis-
kus apjukumus attiecībā uz zinātnes iespē-
jām — scientisko un antizinātnisko. Scien-
tisko apjukumu Hāka raksturo kā “pārspīlētu 
godbijību pret zinātni, pārmērīgu gatavību kā 
autoritatīvu pieņemt jebkuru zinātņu apgalvo-
jumu un noraidīt jebkāda veida zinātnes vai 
tās praktizētāju kritiku kā antizinātnisku aiz-
spriedumu.”6 Antizinātnisko apjukumu Hāka 
raksturo kā: “pārspīlētu neuzticību zinātnei, 
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pārmērīgu gatavību jebkurā zinātniskā ap-
galvojumā saskatīt pie varas esošo intereses  
(interests of the powerful) un pieņemt jebkā-
da veida zinātnes un tās praktizētāju kritiku 
kā tādu, kas iedragā tās [zinātnes] pretenzi-
jas pavēstīt mums to, kāda pasaule ir.”7

Minētajos formulējumos gan scientisms, 
gan antizinātnisms ir nevēlami pēc definīcijas, 
jo abas pozīcijas ir pārmērīgi un pārspīlēti 
vai nu godbijīgas, vai arī neticīgas zinātnei. 
Kā atzīst arī pati Hāka, problēma, protams, 
ir pateikt, kad īsti godbijība vai neuzticība ir 
pārmērīga.8 Atzīstot par acīmredzamu verbā-
lu patiesību to, ka no šādi definēta scientis-
ma būtu jāizvairās, tomēr saglabājas jautā-
jums — konkrēti no kā ir jāizvairās, jeb kad 
un kāpēc godbijība pret zinātni ir piemērota 
un kad un kāpēc tā ir nevietā, proti, pārspīlē-
ta. Pati Hāka formulē sešas scientisma pazī-
mes, lai ļautu vieglāk atpazīt, kad pārmērības 
līnija tikusi pārsniegta:
1) vārdu “zinātne”, “zinātnisks”, “zinātnis-

ki”, “zinātnieks” utt. lietošana pagodinoši; 
to kā vispārēju epistēmiskas uzslavas ter-
minu (generic terms of epistemic praise) 
lietošana;

2) zinātņu manieru, ārējo iezīmju (trap-
pings), tehniskās terminoloģijas aizgūša-
na, neatkarīgi no to reālā derīguma;

3) nodarbošanās ar demarkāciju, t.i., asas 
līnijas novilkšanu starp īstenu zinātni un 
pseidozinātniskiem viltvāržiem;

4) ar demarkāciju saistītie mēģinājumi iden-
tificēt “zinātnisko metodi”, kurai jāiz-
skaidro, kā zinātnes bijušas tik veiksmī-
gas;

5) vēršanās pie zinātnēm pēc atbildēm uz 
jautājumiem viņpus to kompetences;

6) cita veida izpētes vai citu no izpētes at-
šķirīgu cilvēcisku darbību, kā dzeja vai 
māksla — leģitimitātes vai vērtības no-
liegšana vai noniecināšana.9

Arī Toms Sorels (Tom Sorell, dz. 1951) 
savā scientisma problemātikai veltītajā mono-
grāfijā scientismu raksturo kā pēc definīcijas 
nevēlamu, proti, kā “pārāk lielas vērtības pie-

dēvēšanu zinātnei, salīdzinot ar citiem zinā-
šanu un kultūras atzariem”.10 Viņš identificē 
un kritizē divas scientisma formas, no kurām 
viena ir relatīvi senāka un daudz plašāka par 
otru. Ar jauno scientismu viņš saprot “reakci-
ju pret tiem, kuri raksta filozofiju, nepārzinot 
zinātni, un kuri par daudz pakļaujas pirms-
zinātniskai intuīcijai vai veselajam saprātam 
(common sense)”.11 Proti, jaunais scientisms 
ir, no vienas puses, prasība filozofiskajās re-
fleksijās ņemt vērā aktuālās zinātnes atzi-
ņas, un, no otras puses, vēršanās pret tādu 
filozofiju, kas tās neņem vērā. Filozofija, kas 
atbilst šāda scientisma prasībām, atzīst tikai 
tādu objektu pastāvēšanu, ko jau pieņēmusi 
zinātne, kā arī to raksturo fiziķu, biologu un 
psihologu atklājumu pārzināšana un domā-
šanas formas.12

Vecākā un plašākā scientisma forma, 
kuru identificē Sorels, uzsver nepieciešamību 
ne vien filozofijas, bet visas kultūras priekš-
galā izvirzīt zinātni. Saskaņā ar Sorelu šīs 
scientisma formas vēsture stiepjas pagātnē 
vismaz līdz 17. gadsimtam, bet 20. gadsimta 
skaļākie tās pārstāvji ietver Rūdolfu Karnapu 
(Rudolf Carnap, 1891–1970), Oto Neirātu 
(Otto Neurath, 1882–1945) un citus “zināt-
niskos empīriķus”.13 Ja jaunais scientisms 
uzsver zinātnes noteicošo lomu galvenokārt 
tikai izziņas — epistemoloģiskā — aspektā, 
tad scientisms plašākā nozīmē ir uzskats, ka 
zinātnei jāieņem vadošā loma kultūrā un sa-
biedrībā kopumā.

Scientisma jēdziens noniecinošā izpratnē 
sastopams arī vairāku citu pazīstamu pētnie-
ku darbos. Arī šajos gadījumos scientisms ir 
nevēlams pēc definīcijas. Pazīstamais aus-
triešu–britu ekonomists un politikas teorēti-
ķis Frīdrihs fon Hajeks (Friedrich August von 
Hayek, 1899–1992), kurš arī bija viens no 
pirmajiem domātājiem, kas izvērsti anali-
zējis scientismu, raksta, ka “mēs allaž, kad 
mums būs darīšana nevis ar vispārīgu neie-
interesētas izpētes garu, bet ar verdzisko Zi-
nātnes (sic!) metodes un valodas imitāciju, 
runāsim par “scientismu” vai par “scientisko” 
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aizspriedumu”.14 Arī Hajeka gadījumā jau 
pati jēdziena izpratne paredz, ka scientisms 
ir nevēlams. Kā raksturīgu piemēru var minēt 
arī britu filozofu Pīteru Hakeru (Peter Michael 
Stephan Hacker, dz. 1939), kurš ar scien-
tismu saprot centienus izplest dabaszinātnes 
viņpus to kompetences robežām un dabas zi-
nātņu metožu lietojumu, lai izskaidrotu parā-
dības, kas paģērē citas skaidrojuma formas.15 
Tātad atkal — pēc definīcijas kā nevēlamu.

Lai arī scientisma jēdziena lietojums ilg-
stoši dominējis kā noniecinošs, tas tomēr 
nereti tiek lietots arī neitrālā un drīzāk de-
skriptīvā, nevis normatīvā veidā. Piemēram, 
Džeimss Mafijs (James Maffie, [b.g.]) piedā-
vā scientismu saprast kā dabaszinātņu, proti, 
tās mērķu, normu, metožu, atklājumu utt. 
epistemoloģisku paplašināšanu uz izziņas 
laukiem, kuri vēsturiski no tās bijuši nošķirti, 
piemēram, psiholoģiju, vēsturi, ētiku.16 To-
mēr viņš neraksta, ka tas vien, ka pastāvējusi 
šāda vēsturiska nošķirtība, nozīmē, ka šāda 
paplašināšana tāpēc būtu nevēlama vai ne-
pamatota. Daniels Robinsons (Daniel N. Ro-
binson, 1937–2018)  scientismu raksturo kā 
uzskatu, ka labākais izskaidrojumu modelis ir 
tas, kurš atrodams attīstītajās zinātnēs (deve-
loped sciences).17 Viņš precizē, ka scientisms 
ir pārliecība, ka ikkatrs īstenības aspekts var 
tikt izteikts attīstīto zinātņu terminos, tā ka 
ikkatrs īstenības aspekts ir principā ekspli-
cējams zinātniskos terminos.18 Taču pats šis 
raksturojums neietver to, ka attīstīto zinātņu 
izskaidrojuma modeļi nebūtu vislabākie un 
ka ikkatrs īstenības aspekts tiešām nebūtu 
aprakstāms attīstīto zinātņu terminos. Av-
rums Strolls (Avrum Stroll, 1921–2013) sa-
vukārt scientismu raksturo kā mācību, ka ti-
kai dabaszinātņu metodes sniedz zināšanas, 
apgalvojot, ka mūsdienās šāds skatījums ir 
plaši pieņemts epistemoloģijā, metafizikā, 
valodas filozofijā un prāta filozofijā.19 Arī šis 
raksturojums atstāj neatbildētu jautājumu, 
vai dabaszinātņu sniegtās zināšanas ir vai 
nav vienīgās īstenās zināšanas. Proti, šajos 
gadījumos scientisms definēts tā, ka pati de-

finīcija neietver to, vai scientisms ir vai nav 
pieņemama pozīcija.

Minētajiem raksturojumiem radniecīgās 
nozīmēs scientiskas pozīcijas ir aizstāvēju-
šas vairākas 20. gadsimta filozofijas lielās 
figūras. Piemēram, Rūdolfs Karnaps (Rudolf 
Carnap, 1891–1970) apgalvo, tā kā zināt-
ne principā var pateikt visu, ko var pateikt, 
nepaliek pāri neviena neatbildama jautāju-
ma.20 Vilfrīds Selarss (Wilfrid Stalker Sellars, 
1912–1989) izteicies, ka pasaules aprakstī-
šanas un izskaidrošanas dimensijā zinātne ir 
visu lietu mērs, esošo, ka tās ir, un neesošo, 
ka tās nav.21 Šie autori arī ir uzskatāmi par 
scientisma aizstāvjiem, kaut gan paši sevi par 
scientistiem nedēvē. 

To, ka scientisms daudzās jomās ir kļuvis 
par valdošu nostāju, izceļ psiholoģijas profe-
soru Ričarda Viljamsa (Richard N. Williams, 
[b.g.]) un Daniela Robinsona sastādītais un 
2015. gadā izdotais krājums “Scientisms: 
jaunā ortodoksija”. Kā jau liecina nosau-
kums, autori uzskata, ka scientisms pētnie-
ku un publikas vidū ir kļuvis par tik izplatītu 
nostāju, ka to varētu dēvēt par jauno orto-
doksiju.22

Taču ir filozofi, kuri ne vien aizstāv neitrā-
li izprasta scientisma tēzes, bet arī paši sevi 
dēvē par scientistiem. Šī tendence ir relatīvi 
jauna. Te kā spilgtu piemēru var minēt filo-
zofu Džeimsa Leidīmena (James Ladyman, 
[b.g.]) un Dona Rosa (Don Ross,[b.g.]) dar-
ba “Katrai lietai jāpazūd” (Every Thing Must 
Go: Metaphysics Naturalized, 2007) noda-
ļā “Scientisma aizstāvība” (In Defence of 
Scientism) rakstīto, kur šie autori par sevi iz-
sakās, ka viņi “apbrīno zinātni līdz neslēptam 
scientismam”.23 Pirms tam šajā pašā nodaļā 
viņi raksta, ka attiecībā uz faktiem par pa-
sauli zinātniski institucionālie procesi izziņas 
aspektā ir “absolūti un ekskluzīvi autoritatī-
vi”.24 Līdzīgi sevi par scientisma kā noteiktas 
pozīcijas aizstāvi nekautrējas saukt arī ame-
rikāņu filozofs Alekss Rozenbergs (Alexander 
Rosenberg, dz. 1946).25 Scientisma jēdzienu 
no apvainojoša un normatīvi noslogota vārda 
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par pozitīvu apzīmējumu piedāvā padarīt arī 
Stīvens Pinkers.26 

Kā jau atzīmē arī filozofi Mārtens Boud-
rijs (Maarten Boudry, dz. 1984) un Masimo  
Piljuči (Massimo Pigliucci, dz. 1964), var 
nošķirt divas pieejas, vienā gadījumā scientis-
ma jēdzienu lietojot kā noniecinošu jēdzienu 
un tālāk pētot, vai noteiktas pozīcijas atbilst 
šādam jēdzienam, bet otrā gadījumā, definē-
jot scientismu kā filozofisku pozīciju attiecībā 
uz zinātnes robežām, bet tad tālāk pētot, vai 
šāda pozīcija ir labi pamatota.27 Pirmā pie-
eja sāk no normatīvām pozīcijām, scientis-
mu skatot kā “intelektuālu grēku”, kur vārds 
scientisms vienkārši nozīmē pārāk daudz  
zinātnes, zinātni viņpus tās kompetences  
u.tml. Pieņemot šādu normatīvu definīciju, 
protams, paliek neatbildēts jautājums, vai 
kaut kas šādam raksturojumam tiešām at-
bilst. Otrā pieeja sniedz nevis tikai normatīvi 
noslogotu definīciju, bet gan tiecas dot neit-
rālu scientisma kā iespējamas filozofiskas po-
zīcijas raksturojumu. Tā scientisms parādās 
kā filozofiska pozīcija — līdzīgi kā naturā-
lisms, duālisms, transcendālisms, fizikālisms  
u.tml. ir filozofiskas pozīcijas, kuras iespē-
jams koherenti aizstāvēt.

Nošķīrums starp šaurāku un 
plašāku scientisma izpratni

Tālāk svarīgi precīzāk nošķirt jau nedaudz 
iezīmēto iedalījumu plašāk un šaurāk izprastā 
scientismā. Šaurākā izpratnē varam runāt par 
scientismu attiecībā uz dabaszinātņu un citu 
zinātņu un intelektuālu disciplīnu attiecībām, 
kur dabaszinātnēm ierādīta noteicošā vai pa-
rauga jeb paradigmas loma. Plašākā izpratnē 
varam runāt par scientismu attiecībā uz zi-
nātnes vietu un lomu sabiedrībā un kultūrā 
vispār, kur dabaszinātnēm un ar to saistītām 
praksēm un tehnoloģijām ierādīta centrālā 
loma visā sabiedrībā. 

Jau minēts Sorela nošķīrums starp jau-
no un veco scientismu, kur ar veco scientis-
mu Sorels saprot prasību visas kultūras un 
sabiedrības priekšgalā izvirzīt zinātni. Šāds 

raksturojums labi tver to, ko varētu dēvēt par 
scientismu plašākā nozīmē.

Nošķīrums starp metodoloģisko 
un interpretatīvo scientismu

Noteikta zinātnes koncepcija var kalpot 
par paradigmu ne vien metodoloģiskā, bet 
arī interpretatīvā līmenī. Proti, tā var virzīt ne 
vien to, kā tiek veidota noteiktas no paraugzi-
nātnes atšķirīgas zinātnes metodoloģija, bet 
arī to, kā tiek interpretētas no zinātnes vis-
maz šķietami atšķirīgas uzskatu sistēmas un 
prakses. Ja metodoloģiskais scientisms ir citu 
izziņas un saprašanas formu modelēšana pēc 
dabaszinātņu parauga vai uzskats, ka tā būtu 
jādara (tas, ko mēs visbiežāk saprotam ar 
scientismu), tad interpretatīvais scientisms ir 
dažādu prakšu un uzskatu sistēmu kā zināt-
nes (primitīvu) formu interpretēšana, proti, 
pieņēmums, ka jebkura vai gandrīz jebkura 
cilvēciskas darbības forma ir vairāk vai ma-
zāk attīstīta zinātne, kuram turklāt līdzi nāk 
pieņēmums, ka šīs prakses ir izvērtējamas un 
saprotamas pēc standartiem, pēc kuriem iz-
vērtējam un saprotam zinātniskas teorijas. 28

Kā uzskatāmu ilustrāciju interpretatī-
vajam scientismam var sniegt amerikāņu 
ekonomista un filozofa Ludviga fon Mīzesa 
(Ludwig von Mises, 1881–1973) sniegto 
interpretāciju Jakoba van Reisdāla (Jacob 
Isaackszoon van Ruisdael (jeb Ruysdael), 
ap 1628–1682) gleznai: “Pāreja no zaļa uz 
brūnu ir upes ainava, deklarē ainavists Ja-
kobs van Reisdāls, un viņš ar to paveic ko 
līdzīgu tam, ko izdara fiziķis, kad viņš saka, 
ka skaņas ir vibrācijas gaisā. Katra glezna, 
katra mākslinieciska daiļrade ir teorija par 
specifisku īstenības daļu.”29 Piemērus var 
atrast visdažādākajās jomās. Līdzīgs princips 
ir spēkā, piemēram, kad slavenais skotu an-
tropologs Džeimss Freizers (Sir James Geor-
ge Frazer, 1854–1941 ) “Zelta zarā” izvirza 
tēzi, ka cilvēces domas attīstība “kopumā bi-
jusi no maģijas caur reliģiju pie zinātnes” tā, 
ka, noteiktām kultūrām uzkrājot un attīstot 
zināšanas, “maģiju pakāpeniski aizstāj reliģi-
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ja”, kuru pēcāk “izspiež zinātne”.30 Šajā kon-
cepcijā maģija un reliģija tiek pieņemtas kā 
kvazizinātniskas sapratnes un dabas manipu-
lācijas sistēmas, kuras ir uzskatāmas par ap-
lamu vai neizdevušos zinātni. Līdzīgi arī daļa 
filozofu, kā Pols Čērčlends (Paul Montgomery 
Churchland, dz. 1942), ikdienas valodas psi-
holoģiskos jēdzienus jeb ikdienas psiholoģiju 
skata kā primitīvu zinātnes formu, kas neiztur 
labas teorijas kritiku un tātad ir aizstājama ar 
labāku teoriju.31

Tikko minētais nošķīrums raksturīgākos 
scientisma jēdziena lietojuma veidus pavairo 
līdz sešiem, jo arī šo var skatīt gan kā pēc 
definīcijas nevēlamu, proti, aplamu citu prak-
šu interpretēšanu kā kvazizinātni vai tml., vai 
arī vienkārši kā citu prakšu pieņemšanu par 
zinātniskām vai kvazizinātniskām cilvēciskās 
darbības formām.

Jēdziena lietojuma veidus un to atšķirī-
bas, protams, iespējams iedalīt pēc dažādiem 
parametriem, un šis nav vienīgais iespējamais 
iedalījums. Te izdarītie nošķīrumi sniegti ar 
mērķi, pirmkārt, vispār aktualizēt scientisma 
jēdzienu un pašu tēmu kā būtisku intelektuā-
lajā diskursā latviešu valodā, un, otrkārt, reizē 
sniegt jēdzienisko aparātu, kas ļauj precīzāk 
un strukturētāk pārrunāt ar scientismu sais-
tītus jautājumus, piemēram, jautājumus par 
attiecībām starp dabaszinātnēm, humanitāra-
jām un sociālajām zinātnēm un mākslām, par 
zinātnes vietu sabiedrībā kopumā u.c.
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Summary
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The aim of this article is to explore transformations and meaning (or rather — meanings) 
of the concept of scientism. Several conceptual distinctions are drawn in order to classify and 
clarify the various ways in which this concept is used in academic and intellectual discussions, 
simultaneously providing a general historical overview. Thus the article makes a conceptual 
foundation for clear and structured discussions about scientism in Latvian academic circles.


