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zinātnes dzīve

Čārlzs Teilors (Charles Taylor, dz. 1931) 
ir ievērojams mūsdienu filozofs, kura daudzie 
darbi novērtēti pasaulē un kurš saņēmis ne 
vienu vien atzinību (no Hēgeļa balvas līdz 
Templtona, Kioto un citām balvām). Par spī-
ti cienījamajam vecumam, viņš pēdējos ga-
dos ir turpinājis strādāt pie fundamentālām 
filozofiskām problēmām. Līdztekus politikas 

filozofijas aktuālajiem jautājumiem un mo-
dernā laikmeta skaidrojumiem viņš tieši pē-
dējo gadu nogrieznī pievērsies valodai. Šī in-
terese nav pavisam jauna, jo valodu skarošus  
jautājumus Teilors ir iztirzājis arī iepriekš. 
Taču ar grāmatu “Valodiskais dzīvnieks. Cilvē-
ka valodiskās spējas pilna aina” (2016) viņš 
ir pieteicis ievērojamu projektu, kura attīstība 
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nav noslēgusies arī 2021. gadā. 2016. gada 
grāmata, kuru vēlētos īpaši izcelt un par kuru 
vēlētos īpaši atgādināt šajās rindās, ir aizsā-
kums visai aptverošam un plašam darbam, 
ko gan jau var dēvēt par Č. Teilora “gulbja 
dziesmu”. ir zīmīgi, ka šādu “gulbja dziesmu” 
(vairāk nekā 1500 lpp. apjomā) pavisam ne-
sen publicējis arī filozofs, kurš kopā ar Teiloru 
reiz saņēma Klūges balvu humanitārajās un 
sociālajās zinātnēs, — jirgens Hābermāss.1 
Abi filozofi pieder pie paaudzes, kas ilgu lai-
ku veidoja filozofijas tēlu, tomēr šai paaudzei 
pienācis brīdis pārlūkot padarīto un savā ziņā 
sniegt ieskatu arī sava ilgā un ražīgā darba 
pēdējā nodaļā. Omnia tempus habent.

Tāpēc, šodien ielūkojoties Teilora  
2016. gadā publicētajā grāmatā, mēs ielū
kojamies filozofa darbnīcā un ceram, ka 
grāmatas turpinājums drīz ieraudzīs dienas 
gaismu. Šobrīd lasot “Valodiskais dzīvnieks. 
Cilvēka valodiskās spējas pilna aina”, mēs 
piedalāmies arī patlaban vēl topošajā šī dar-
ba turpinājumā, kura drīzu publikāciju autors 
ir apsolījis.

Par ko runā Teilors, kad kā filozofs runā 
par valodu? Viņa galvenā rūpe un centrālais 
temats ir nevis valoda kā komunikācijas lī-
dzeklis, kā informācijas nodošanas instru-
ments, bet gan valodā parādošās cilvēka un 
realitātes attiecības, vai, pareizāk sakot, tas, 
kā valodā realitāte iegūst vārdu. Šie jautājumi 
apkopojoši ir saucami par valodas ontoloģi-
jas jautājumiem, un tieši tiem Teilors nolēmis 
veltīt savas radošās dzīves pašus brieduma 
gadus.

Kas notiek, kaut ko nosaucot vārdā, t. i., 
kaut ko ienesot valodiskajā telpā? “nosaukt 
vārdā”, “dot vārdu” — tas nozīmē ne tikai 
mesties valodiskā bakhanālijā, bet arī stāvēt 
uz robežas starp predikatīvo, artikulēto, “jau” 
izteikto un “vēl ne” — vēl neizteikto, neno-
saukto, neartikulēto, pirmspredikatīvo. Šajā 
pārejā daudzi izcili domātāji saskatījuši atslē-
gu valodas un cilvēka mīklas risinājumam — 
tādam, kurā cilvēka ekspresīvā valodiskā dar-
bība nebūtu liktenīgi nostādīta pret realitātes 

mēmumu vai nefigurētu kā tikai sociāli kultu-
rāls konstrukts, ar kuru aizvietot antropoloģis-
ko atrautību no realitātes. izcilais kanādiešu 
filozofs, kurš kļuvis pazīstams ar darbiem par 
Hēgeli2, par jaunlaiku patības avotiem3, par 
sekulāro laikmetu4 un daudziem citiem, grā-
matā “Valodiskais dzīvnieks. Cilvēka valodis-
kās spējas pilna aina” pārlūko modernās va-
lodas teorijas, kas tapušas kopš 18. gadsimta 
un gājušas atšķirīgus ceļus valodas izpratnē. 
Viņš sadala šīs valodas teorijas divās lielās 
grupās — HLC un HHH teorijās. Pirmā grupa 
saistīta ar Tomasa Hobsa, džona Loka un et-
jēna B. de Kondiljaka valodas konceptiem, bet 
otra — ar johana Georga Hāmaņa, johana 
Gotfrīda Herdera un Vilhelma fon Humbolta 
jēdzieniem. Č. Teilors tiecas parādīt HLC radī-
to, viņaprāt, redukcionistisko, valodas teoriju 
deficītus un izceļ HHH teoriju stiprās puses. 
Viņš runā par HLC “instrumentāli apzīmējošo” 
un HHH “ekspresīvi konstitutīvo” pieeju valo-
dai un uzsver to, cik lielā mērā valodas un tās 
būtisko funkciju izpratne atkarīga no plašākas 
cilvēka, dzīves un realitātes skaidrojuma — 
no cilvēka un realitātes attiecību, sastapšanās 
izpratnes. HHH teoriju (ekspresīvi konstitutī-
vo teoriju) pamatā ir īpaša pieeja tieši vārdā 
nosaukšanas, vārda došanas valodiskajam 
aspektam — valodas ontoloģijai —, un tieši 
šajā aspektā Č. Teilors kopā ar HHH teorijām 
arī šodien meklē pienācīga un neredukcionis-
tiska skatījuma uz valodu augsni, kas izplešas 
cilvēka un īstenības saskares punktā.

Nosaukt vārdā
“nosaukt vārdā”, “dot vārdu” — šīs valo-

diskās darbības izsenis ir bijušas cilvēka un 
realitātes attiecību nozīmīgs aspekts. Šīs at-
tiecības raksturo cilvēka novietojumu realitā-
tē: realitāte valodas medijā kļūst par nosauk-
to, nodēvēto, aprakstīto, apzīmēto. Realitātei 
tiek “dots vārds”.

Taču šim izteikumam, proti, “dot vār-
du”, valodā ir ne tikai nozīme “nosaukt” vai 
“apzīmēt”: “dot vārdu” nozīmē arī “ļaut ru-
nāt”, dot iespēju izteikties, “laist pie vārda”.  
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Vai realitāte, lietas, vietas un veselas laiktel-
pas runā, ja tām dod vārdu? Vai pastāv “lietu 
valoda”, “īstenības vārdi”? Vai cilvēks dod 
kaut kam vārdu tad, kad šis “kāds” ir cilvēku 
uzrunājis savā valodā un cilvēka dotais vārds 
ir (tikai jau) atbilde uz realitātes uzrunu? Vai 
cilvēks “tikai” apzīmē citādi mēmas un aklas 
lietas un vietas, lai sazinātos par tām ar ci-
tiem cilvēkiem un orientētos citādi pavisam 
mēmā un svešādā realitātē? Vai tomēr reali-
tāte jau ir pārpilna acu, skaņu, runu un vilinā-
jumu, saucienu un murmināšanas, kas skan, 
san un čukst ap cilvēku, kurš šajā “sanoņā” 
saklausa vārdu, kuru tad dod lietai vai vietai, 
notikumam vai būtnei? Šādi dotais vārds ir ne 
vairs tikai “uzlīme” uz klusas un neitrālas lie-
tas, bet gan kā atbilde lietas skatienam — at-
bilde, kurā cilvēks saskatās ar lietu un lietas 
skatiens kļūst dzīvāks, atdzīvojas, atmostas 
un skan vairs nevis tikai čukstā, murmināša-
nā, sanoņā, bet dzied, noskan kā zvans un 
dzīvo.

Realitāte, īstenība, daba (physis) — kā 
zināms jau no Hērakleita laikiem — mīl slēp-
ties (kā vēsta Hērakleita 123. fragments). 
Tā slēpjas aiz savu izpausmju, parādību, fe-
nomenu daudzveidības un pārpilnības. Taču 
realitāte slēpjas arī aiz tiem daudzajiem 
vārdiem, kurus laika gaitā tai piedēvējis cil-
vēks. Pūlēs atklāt realitātes noslēpumus, dot 
realitātei vārdu, cilvēks nemanot sapinies 
kultūras tīklos — simbolu labirintos, zīm-
ju sistēmās, vārdu nozīmēs un ritualizētās 
darbībās. Pat tad, kad šķiet, ka ar zinātnes 
palīdzību izdevies satvert pašu “lietu dabu”, 
izrādās, ka satverts tikai tas, ko cilvēks pats 
ielicis lietās. Cilvēks saņem atbildes tikai uz 
tiem jautājumiem, kurus uzdod pats... Taču 
šie jautājumi ir kultūras perspektīvas neglāb-
jami ietekmēti. Aiz kultūras ekrāna paslēptā 
“īstenība” nerunā; tā ir mēma vai — labākajā  
gadījumā — vēsta par sevi tikai neatšķetinā-
mos šifros. Ar paša konstruētiem jautājumiem 
cilvēkam jāpiespiež mēmā realitāte runāt un 
atbildēt. jaunlaiku zinātne ir veids, kā jautāt, 
saņemt atbildes un iegūto pārvērst resursos, 

līdzekļos un inovācijās. Arī uz valodu, uz “no-
saukšanu vārdā” jaunlaiku zinātnes lūkojušās 
kā uz instrumentu, ar kura palīdzību sakārtot, 
klasificēt citādi mēmo realitāti un komunicēt 
šādi sakārtoto un nosaukto: tādējādi pār mē-
mās realitātes ķermeni pārklājas informācijas 
līķauts, kas to ietin, savelkas ap to un pada-
ra stīvu. Taču — vai gan tādas tik tiešām ir 
realitātes un cilvēka attiecības?! Vai saskares 
punkts starp tiem ir tikai un vienīgi cilvēka 
noteikts un tāpēc — patvaļīgs?!

Šo “saskares punktu” adekvāti apraks-
tīt tiekušies arī 20. gadsimta izcilie filozofi, 
kas īpaši pievērsušies valodai: Martins Hei-
degers, Ludvigs Vitgenšteins, Hanss Georgs 
Gadamers, Marks Rišīrs. Viņi devušies domas 
ceļos pie valodas un valodiskās pārejas starp 
jaunosaukto un vēlnenosaukto. Č. Teilora 
aktuālā atsauce uz HHH teorijām grāmatā 
“Valodiskais dzīvnieks” neiztiek arī bez no-
rādes un pastāvīgas atsauces uz Heidegera 
domu. Heidegers ir visbiežāk citētais valodas 
domātājs šajā Teilora darbā, (citi biežāk citē-
tie ir Gotlobs Frēge, Pols Rikērs, johans Got-
frīds Herders, Vilhelms fon Humbolts, džons 
Loks, Ferdinands de sosīrs, Ludvigs Vitgen
šteins un… Frīdrihs nīče). Šī filozofu balsu 
ansambļa pavadīts, Teilors pievēršas nosauk-
šanai vārdā. Turklāt, kā jau teikts, viņš sola 
vēl vairāk — pievērsties tai vēlreiz sava darba 
otrajā daļā, pie kuras jau vairākus gadus strā-
dā un kurā vārds tiks dots lieliem romantisma 
un postromantisma dzejniekiem un (vēlreiz) 
kontinentālās filozofijas korifejiem — pirmām 
kārtām atkal Heidegeram, kura saskares ar 
romantismu Teilors vēlētos akcentēt un izvēr-
sti parādīt daudz plašāk.

Īstenības valoda
Taču jau publicētajā šī opus magnum 

pirmajā daļā — grāmatā “Valodiskais dzīv-
nieks” — Teilors paspēj ieskicēt šādu “vārdā 
nosaukšanas” ainu:
1) Vārda došana un vārdā saukšana nav 

iespējama bez tā, ka doto vārdu atce-
ras, saglabā, nodod tālāk. Valoda, šādā  
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perspektīvā uz to raugoties, ir kodēšana 
un informācijas saglabāšana — valoda, 
kurā vārds netiktu nodots tālāk, sagla-
bāts, pavisam drīz izgaistu.

2) Šis valodas, vārdu saglabāšanas un tā-
lāknodošanas aspekts ved tālāk pie 
valodas sociālās un komunikatīvās di-
mensijas: dotā vārda nozīme(es) tiek 
skaidrota(as), interpretēta(as), izmainī-
ta(as) kāda vēsturiski tapuša un topoša 
kolektīva ietvaros.

3) Tam pievienojas valodas iemiesotības 
dimensija: vārds ir ievīts žestu, uzsva-
ru, performanču, ķermenisku izpausmju 
tīklā. Valoda ir ne tikai apzīmējumu ko-
pums, bet gan arī ekspresīva darbība, 
cilvēka ekspresīvi radošā un sevi skaid-
rojošā izpausme. Šādi kodētais, kopējais 
un iemiesotais veido valodisko universu, 
valodas pasauli.
Valoda ir kodēta informācija, sociāla prak-

se, iemiesota darbība un ekspresīva izpaus-
me. Un tomēr — tas nav viss ne par vārda 
došanu, ne par valodu kopumā. Teilors (jau 
sava apjomīgā traktāta beigās) nonāk pie jau-
tājuma par to, kas ir pirms visiem minētajiem 
valodas aspektiem:
4)  Pie pārejas starp realitāti un cilvēku, kuru 

viņš (romantiķu un Heidegera mudināts) 
pūlas aprakstīt nevis kā pārrāvumu, no-
šķiršanos, bet gan kā satikšanos: cilvēka 
valodā ir iespēja būt nevis tikai par ap-
zīmējumu, kodējumu realitātei, bet gan 
par realitātes valodas izteiksmi — cilvēka 
valodā realitāte izsaka sevi, iegūst vārdis-
ku izteiksmi. Šo pāreju no realitātes va-
lodas pie tās artikulācijas cilvēka valodā 
Teilors — kopā ar Heidegeru — sauc par  
dzeju (Dichtung). Lai gan pazīstam dzeju 
kā īpašu valodisku nodarbi, tomēr dzejo-
šanas moments ir klātesošs valodā kopu-
mā — tas ir valodas kodols.
Teilors atsaucas arī uz Latvijas kultūrtelpā 

pieredzi ieguvušo Hāmani, kurš par cilvēka 
un realitātes attiecībām reiz izsakās, ka tās ir 
“tulkojuma” attiecības — cilvēks runājot tul-

ko realitātes valodu; šajā tulkojumā realitātes 
enerģijas un spēki top redzami, iznāk no da-
bas čukstu, mājienu un vētras auku valodas 
un iegūst vārdu. dzīvā, radošā, īstā valodā 
notiek pāreja no realitātes pie cilvēka kā sa-
tikšanās, kurā tas, kas realitātei sakāms, tiek 
uzmanīgi uztverts un ietulkots cilvēka valodā. 
Realitāte laužas pie vārda un iegūst vārdu 
dzīvā valodā, atklājas tajā visā savā zaigojoši 
miglainajā neviennozīmībā un daudzveidībā. 
Mirusi valoda turpretī tikai apzīmē lietas, 
klasificē un “subsumē” lietas, manipulē ar 
tām, neievērojot to, kas lietām sakāms. Tā-
dējādi skatījumam uz valodu, valodas teorijai 
ir tālejošas sekas attiecībās ar realitāti. Tās 
pārdomāt mūsdienās, kad tik asi tiek risināti 
dabas un cilvēka saiknes jautājumi, cilvēka 
novietojuma pasaulē fundamentālie (un arī 
pavisam konkrētie) jautājumi, izrādās, ir vai-
rāk nekā nepieciešams. Teilors suverēni un 
pārzinot valodas filozofijas līkločus sniedz 
mums iespēju aizraujošā ceļā izsekot valodas 
domas attīstībai un parāda, cik lielā mērā va-
lodas filozofija nav tikai teorētiskas filozofijas 
kāda sekundāra apakšdisciplīna.

Bez attiecībām ar realitātes valodu, bez 
rezonanses ar realitātes “čukstiem” cilvēku 
valoda pārtop par pašreferenciālu, sevi re-
producējošu, blāvu un spokainu nekurieni un 
sabiedrība, kas runā šādā valodā, — par sa-
biedrību bez pasaules5 — sabiedrību, kas no-
ķerta pati savā tīklā. Bez realitātes mājieniem 
un satikšanās telpas ar tiem ikviena valoda 
reiz zūd, jo zūd realitātes atmodinātais rado-
šums, spēks un iedvesma.

Ar nepacietību gaidām Čārlza Teilora va-
lodas eposa otro daļu. 

Raksts izstrādāts VPP projekta “Latviešu 
valoda” 6.1. apakšprojekta “Valodas ontolo-
ģija” ietvaros.

Avoti un piezīmes
1 Habermas j. Auch eine Geschichte der 

Philosophie. Vol. 1–2. Frankfurt am Main: 
suhrkamp, 2019.
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The article is a review of the book The Language Animal: The Full Shape of the Human 
Linguistic Capacity by Charles Taylor, published in 2016. in this work, the Canadian phi-
losopher focuses on language as an articulation of the relationship between man and reality, 
reflecting on modern theories of language and seeking to reveal how in language reality not 
only acquires its signifier, but also expresses itself. 
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