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Vēlreiz par Kārli Balodi: Vērtējumi enciKlopēdisKos izdeVumos, pētījumos un datuBāzēs

Kas bija Kārlis Balodis?
Kārļa Baloža (Carl (Karl) Ballod,  

1864–1931) biogrāfija detaļās aprakstīta 
Baloža dzīves un darbības pētnieku asV 
līhajas universitātes (Betlehemā) ekono-
mikas nodaļas profesora nikolaja Balabkina 
(dz. 1926) un tehnisko zinātņu doktora te-

lekomunikācijās un inženierzinātnēs profe-
sora manfreda Šnepa-Šneppes (dz. 1935) 
darbos1. dzīves un akadēmiskās darbības 
dati, kas atklāti šajos darbos, iegūti, pētot 
un krājot arhīvos pieejamos pirmdokumen-
tus, un izmantoti turpmākajās publikācijās. 
tie iekļauti arī šajā rakstā — ne tik daudz 
izziņas nolūkā, vairāk lai parādītu K. Baloža 
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2018. gada 14. decembrī Rīgā notika forums “Latvijas valsts, zeme un tauta — atskats 
pagātnē ar skatu uz nākotni”, kas bija veltīts latviešu ekonomista, statistiķa, demogrāfa, po-
litiķa un teologa, Latvijas Universitātes profesora Kārļa Baloža priekšlasījumam Nacionālajā 
teātrī 1918. gada 22. decembrī. To organizēja Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar 
Latvijas Zinātņu akadēmiju un Lutera Akadēmiju. 

Kārlis Balodis bija cilvēks, kura akadēmiskā darbība un idejas guvušas ievērību un īs-
tenotas Vācijā, Krievijā, Palestīnā, viņa darbus lasa arī mūsdienās. Kārļa Baloža popula-
rizētāji pauž uzskatu, ka, veidojot Latvijas nākotni, kas balstīta efektīvā tautsaimniecībā, 
Kārļa Baloža idejas joprojām ir izmantojamas. Arī foruma dalībnieki vēlējās, lai Kārļa Baloža 
zinātniskais mantojums un tā skaidrojums būtu plašāk un ilgāk pieejams, tāpēc tapa ideja 
par ziņojumu kopuma publikāciju “LZA Vēstu” 2019. gada rudens izlaidumā. Tas būtu veltīts 
Kārļa Baloža akadēmiskajai runai “Mūžīga miera ideja un pasaules sauszemes izdalīšana 
tautu starpā”, ko viņš teica Latvijas Augstskolas (Latvijas Universitātes) atklāšanas notikumā 
1919. gada 29. septembrī. Tā tapa rakstu kopa par un ap Kārli Balodi, kas publicēta šajā 
LZA Vēstu izdevumā.

Šajā rakstā apkopotas ziņas par Kārli Balodi un viņa publikācijām, kā arī viņa darba 
vērtējums un atspoguļojums Latvijā un ārvalstīs izdotajos enciklopēdiskajos izdevumos, zi-
nātniskajos pētījumos un biogrāfiskajās un bibliogrāfiskajās datubāzēs. 
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personības veidošanās ceļu no lauku zēna ar 
grūtu bērnību līdz pasaulslavenam zinātnie-
kam, raksturotu dažādību Baloža dzīves un 
darbības atspoguļojumā enciklopēdiskajos, 
biogrāfiskajos un zinātniskajos aprakstos, un 
papildinātu šī izlaiduma turpmākajos rakstos 
minētos K. Baloža biogrāfijas aspektus. 

Kārlis Balodis ir dzimis latvijā, Hanzas 
savienības pilsētā — Koknesē2. Viņa tēvs 
ir bijis Bilstiņu zīles kroga kalējs un krodzi-
nieks. tēvs miris agri (1866. gadā), tāpēc jau 
15 gadu vecumā K. Balodim bijis jāiet darbā 
linu svēršanā rīgā. K. Balodis tikai nedaudz 
gājis skolā. Viņš zināšanas ieguvis pašmācī-
bas ceļā, un, šķiet, dzīves vieta, uzņēmība 
un spraigā ekonomiskā situācija, kāda lat-
vijā bija K. Baloža bērnībā un agrā jaunībā, 
ir tam palīdzējusi. Koknese un rīga bija no-
zīmīgas transporta sistēmas sastāvdaļas jau 
vismaz kopš 10. gadsimta, 15. gadsimtā tās 
bija Hanzas savienības pilsētas. daugavas 
ūdensceļš ne tikai sekmēja ekonomisko dar-
bību krasta apdzīvotajās vietās, bet arī pada-
rīja tās iekārojamas iekarotājiem. Karš nesa 
postu, bet arī sekmēja kultūras un zināšanu 
apmaiņu. 

neskatoties uz ierobežotajām izglītoša-
nās iespējām, K. Baloža karjeras ceļš ir bi-
jis ātrs un pilnvērtīgs. 17 gadu vecumā viņš 
pašmācības ceļā sācis gatavoties abitūrijai, 
četrus gadus vēlāk (1884. gadā) sācis stu-
dijas tērbatas (vai tērbata, vai jurjevas, vai 
tartu) universitātē teoloģijas fakultātē, to 
absolvējis 1887. gadā (23 gadu vecumā) 
un ticis ordinēts par luterāņu mācītāju. jau 
studiju laikā papildus teoloģijas studijām  
K. Balodis interesējies par ģeogrāfiju un taut-
saimniecību. 

1889.–1891. gadu K. Balodis veltījis 
darbam Brazīlijā, kur mēģinājis īstenot savu 
sapni — radīt labklājības valsti latviešu kolo-
nijās3, taču cietis neveiksmi. 

pēc Brazīlijas perioda K. Balodis turpinā-
jis izglītoties ārvalstīs — studējis ģeogrāfiju 
jēnā (1891–1892). Šī epizode Balabkina 
un Šnepes grāmatā aprakstīta neskaidri —  

vispirms teikts, ka viņš “divu gadu laikā to 
[jēnas universitāti] beidza, iegūstot doktora 
grādu ģeogrāfijā”, bet nākamajā lappusē —  
ka viņš beidzis ģeogrāfijas studijas triju se-
mestru laikā un “1892. gadā viņš iegūst fi-
lozofijas doktora grādu, aizstāvot disertāciju 
par Brazīlijas ģeogrāfiju”. paša K. Baloža 
rakstītā autobiogrāfijā, stājoties prūsijas val-
dības dienestā, viņš sevi dēvē par “filozofijas 
doktoru” 4. 

Viņa ievērojamā grāmata “nākotnes 
valsts”5 pabeigta 1892. gadā, tā rakstīta 
studiju laikā, taču pirmo reizi publicēta ti-
kai 1898. gadā. Grāmata izdota četras rei-
zes vācu valodā (1898., 1919., 1920. un  
1927. gadā), katru reizi pārstrādātā variantā, 
un tulkota krievu valodā. tās pirmais izde-
vums parakstīts ar pseidonīmu “atlantikus”, 
sekojošajos divos izdevumos pseidonīms pie-
vienots papildus īstajam vārdam, bet ceturta-
jā izdevumā pseidonīms nav izmantots. 

1893.–1895. gadā K. Balodis bijis mā-
cītājs Krievijā, zlatoustas luterāņu drau-
dzē (urālos), apkalpojot latviešu ufas ko-
lonijas. pilsētā dzīvoja daudz vāciešu, kas 
strādājuši metalurģijas rūpnīcā. tieši tur,  
1851. gadā, K. Balodis, kopā ar vācu izcel-
smes ārstu ludvigu fon Beseru (Ludwig von 
Besser, 1859– ?) sācis uz statistiskiem aprē-
ķiniem balstītu pētījumu par Krievijas iedzīvo-
tāju mirstību, ko pabeidzis 1895. gadā. par 
šo darbu viņš 34 gadu vecumā (1898. gadā) 
saņēmis Krievijas (pēterburgas) imperatora 
(Imperatorskij) zinātņu akadēmijas tālaika 
augstāko apbalvojumu — lielo zelta medaļu 
un dmitrija tolstoja prēmiju6. 

Kopš 1894. gada lielu daļu Baloža dzī-
ves aizņēmusi publicistika7. Viņš pievērsies 
sociāldemokrātu idejām, labi pazinis ievēro-
jamākos latviešu sociāldemokrātus. Kā at-
zīst viņa biogrāfijas pētnieki, viņš ir bijis so-
ciālists, bet nekad nav bijis marksists. 

K. Baloža atzinumi ir balstīti aprēķinos —  
viņš ir ticējis tikai precīziem skaitļiem. 
tas izskaidro viņa interesi par statistiku.  
1895.–1899. gadā K. Balodis minhenē, 
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strasbūrā un Berlīnē ir apguvis tautsaimnie-
cību un statistiku. 

pēc studijām K. Balodis ir palicis Vācijā. 
par darbu “lauku un pilsētu iedzīvotāju dzī-
ves ilgums un vidējais mūža garums pilsētā 
un laukos”8 pielaists par privātdocentu Ber-
līnē. Viņš ir bijis: prūsijas statistiskā biroja 
loceklis–redaktors (1904), Berlīnes univer-
sitātes asociētais profesors (1905. gadā); 
strādājis vācu finanšu ministrijā (rediģējis un 
pats rakstījis eiropas valstu finanšu apstākļu 
otro un trešo sējumu). pirmā pasaules kara 
laikā viņš ir bijis piekomandēts vācu kara mi-
nistrijai, kur referējis par saimnieciskiem jau-
tājumiem un ierosinājis un pa daļai izstrādā-
jis ierobežotas pārtikas sadales vai tā saukto 
kartīšu sistēmu. dažos avotos9 teikts, ka Vā-
cijas kara ministrijā viņš ir bijis ekonomiskais 
padomnieks, par nopelniem paaugstināts no 
valsts padomnieka par virspadomnieku un 
slepenpadomnieku. 

1917. gadā viņš kļuvis par vācu palestī-
nas komitejas priekšsēdētāju un vēsturē pir-
mā palestīnas valsts saimnieciskās uzbūves 
plāna autoru. 

1919. gadā K. Balodis atgriezies latvijā, 
pilns gatavības palīdzēt veidot jauno, neatka-
rību ieguvušo valsti, bet ir palicis nesaprasts. 
pirms atgriešanās latvijā K. Balodis bija 
daudz domājis par latvijas attīstību, pētījis 
un salīdzinājis kapitālistiskās un sociālistis-
kās attīstības ceļus, cenšoties tos savienot. 
Viņš bija sagatavojis savu neatkarīgās latvi-
jas izveidošanas plānu, kurā aicināja sekot 
dānijas piemēram.10 Šajā laikā publicētas 
viņa runas un raksti, kuros skaidrotas latvi-
jas attīstības iespējas11. 1920. gadā uzrak-
stīta grāmata “latvijas nākotne pie sliktas un 
pie labas valdības”12, kurā analizēti finanšu 
jautājumi (nodokļu sistēma) un sniegti pa-
domi, kā atjaunot izpostīto rūpniecību. taču 
šos padomus latvijas valdība neuzklausīja 
un nepieņēma galvenokārt tāpēc, ka viņš bija 
darbojies vācu kara ministrijā, esot labprāt 
sadarbojies ar Krievijas valdību un bija ticies 
ar komunistu līderiem laikā, kad viņš bija  

latvijas delegācijas eksperts miera sarunās 
ar padomju Krieviju, kuras notika maskavā. 
K. Baloža biogrāfi norāda, ka, atšķirībā no 
latvijas, Krievijā K. Baloža idejas uzklausīja 
un pilnībā vai daļēji īstenoja dzīvē, viņa grā-
matas tulkoja krievu valodā un lasīja. 

K. Balodis mēģināja pieslieties sociālde-
mokrātu kustībai, bet sociāldemokrāti viņu 
neatzina. arī akadēmiskajā dzīvē viņam bijis 
jāsamierinās ar zaudējumiem. 1919. gadā 
viņu iecēla par latvijas universitātes vice-
rektoru, bet nesaskaņu dēļ tā paša gada de-
cembrī to anulēja. no 1919. gada septembra 
līdz mūža beigām viņš bijis latvijas univer-
sitātes profesors tautsaimniecībā. Bijis arī  
3. saeimas deputāts. neskatoties uz grū-
tībām un atstumtību, K. Balodis ir bijis un 
palicis latvijas patriots. 

Kārlis Balodis miris 1931. gadā 67 gadu 
vecumā. 

Kārļa Baloža vērtīgākais gara 
mantojums 

K. Baloža interešu loks bija “apbrīnoja-
mi plašs: savos rakstos viņš pievērsās gan 
tā laika amerikas kultūras problēmām, gan 
mirstības līmenim un vidējam mūža ilgumam 
dažādās zemēs, gan tautsaimniecības pama-
tu skaidrojumiem, gan jaunlaiku cietokšņiem 
un Brazīlijas sambakiem, gan jukām maro-
kā un Ķīnā, gan dinastijas maiņai serbijā un 
daudziem jo daudziem politiskiem un saim-
nieciskiem jautājumiem”13.

K. Balodis ir bijis poliglots — pārvaldī-
jis latviešu, vācu un krievu valodu, Brazīlijā 
bija iemācījies portugāļu valodu, lasīja franču 
un angļu periodiku un zinātniskos rakstus, 
būdams teoloģijas students, mācījās latīņu, 
grieķu un senebreju valodas. tāpēc informā-
cijas pieejamība viņam bija plaša. turklāt 
viņš esot bijis izcils matemātiķis. 

informācija par K. Baloža publikāciju 
skaitu dažādos bibliogrāfiskajos avotos atšķi-
ras, jo pazīstamākie darbi ir vairākkārt pār-
strādāti un pārpublicēti, arī tulkoti. Balodis 
ir rakstījis galvenokārt vācu valodā, bet ir arī 
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darbi portugāļu, franču (latvijas universitā-
tes rakstos), krievu un latviešu valodā. pro-
fesors manfreds Šneps-Šneppe ir apkopojis  
K. Baloža darbu bibliogrāfiju ar 58 vienī-
bām14, 1938. gadā izdotajā biogrāfiskajā 
vārdnīcā latviešu valodā “es viņu pazīstu” 
minēts par 50 publicētiem darbiem “par 
tautsaimniecību”15, bet, piemēram, katalogs 
WorldCat16 ziņo, ka zinātniskos žurnālos ir 
publicēti vairāk kā 100 Baloža raksti un grā-
matas, un bibliotēkās atrodami 117 izdevumi. 
Balabkins un Šnepe raksta, ka divu gadu laikā 
(1894–1895) K. Balodis nopublicējis “mājas 
Viesī” un tā pielikumā aptuveni 50 rakstus, 
taču kopumā autori ir apzinājuši 443 dažādus 
rakstus (no 19. gadsimta 80. gadu vidus līdz 
Baloža nāvei 1931. gadā), bet arī šis skaitlis 
nav pilnīgs17. 

Visbiežāk tiek pieminētas vairākas viņa 
demogrāfijas tēmām veltītas grāmatas18, di-
vas ekonomikas teorijas (mācību) grāmatas19 
un slavenā “nākotnes valsts” četros izdevu-
mos vācu valodā un vismaz divos tulkojumos 
krievu valodā. 

n. Balabkins un m. Šneps-Šneppe savas 
grāmatas noslēgumā ir savilkuši kopā Kārļa 
Baloža garīgo mantojumu, kas ne tikai guvis 
pasaules mēroga ievērību, turklāt ne tikai Ba-
loža dzīves laikā, bet arī mūsdienās un būtu 
vērā ņemams arī nākotnē20:
1)  K. Balodis bija futurologs — izstrādāja teh-

nokrātiskā un “pārtikas preču” sociālisma 
mācību, kategoriski noliedzot Kārļa mar-
ksa (Karl Heinrich Marx, 1818–1883) 
teoriju par kapitālisma neizbēgamu sa-
brukumu (viņš gribēja izveidot sabiedrību, 
kurā būtu apvienotas kapitālisma un soci-
ālisma labākās īpašības, un meklēja ceļu, 
kā pāreja no kapitālisma uz sociālismu va-
rētu notikt mierīgā ceļā un nekavējoties);

2)  K. Balodis bija starpnozaru bilances me-
todes (mūsdienās — ievades-izlaides 
(input-output) metode) aizsācējs (kopš 
1898. gada, sākot ar grāmatu “nākotnes 
valsts”) — iesākto turpināja Vasilijs Ļeon-
tjevs (Wassily Wassilyevich Leontief, 

1906–1999) un 1973. gadā par to saņē-
ma nobela prēmiju;

3) K. Balodis bija pasaules mēroga demo-
grāfs;

4) viņš mācīja, ka finanses veido ikvienas 
valsts pamatu; 

5)  K. Balodis 1918. gadā izstrādāja pirmo 
palestīnas saimnieciskās uzbūves plānu; 

6)  viņš darbojās politikā, īstenojot sociālde-
mokrātu idejas, centās izveidot “kapitālis-
tiskās labklājības valsti”;

7)  viņš attīstīja “humāna nākotnes cilvēka” 
tēmu. 
Biogrāfijas pētnieki arī atzīmē, ka “nākot-

nes valsts” otrais izdevums ir kalpojis par pa-
matu Vācijas socializācijas komisijas darbam 
(produktu kartīšu sistēmas ieviešana) un pir-
majam padomju valsts tautsaimniecības plā-
nam 1923.–1924. gadam (Goelro plāns), 
kas iesāka turpmāko piecgadu un septiņgadu 
plānu praksi. Grāmatas trešajā izdevumā ap-
lūkotas boļševiku ekonomiskās bezjēdzības, 
ceturtajā — arī Vācijas ekonomiskais sabru-
kums pirms Hitlera nākšanas pie varas21. 

Gatavojot konferenci un “lza Vēstu” rak-
stu kopu par Kārli Balodi, bijām pārsteigti, no 
vienas puses, par K. Baloža darbības daudz-
pusību un starptautisko atzinību, no otras — 
par to, cik maz mūsdienu latvijā interesējas 
par K. Balodi un viņa mācībām. Kokneses 
iedzīvotāji lepojas, ka Koknesē dzīvojis rak-
stnieks rūdolfs Blaumanis (1863–1908), 
ka viņu novadā ir dzimuši vairāki ievēroja-
mi kultūras darbinieki — mūziķis, vijolnieks 
jānis reinholds (1882–1938), gleznotājs 
jūlijs Feders (1838–1909). “te laiku mīlē-
juši pavadīt ne tikai arhibīskapi un ordeņa 
mestri, bet jau 20. gs. arī inteliģences pār-
stāvji, radoši cilvēki un vienkārši atpūtnieki, 
piemēram, valodnieks j. endzelīns, glezno-
tājs K. ubāns.”22 par to, ka Koknesē dzimis 
Kārlis Balodis — ne vārda. arī “latvijas avī-
ze” raksta par konkursu “100 latvijas perso-
nības” virsrakstā likusi “nezināmais Balodis” 
(2005. gada aptaujā ar 938 balsīm viņš bija 
ieņēmis 188. vietu). 23 
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Būdams pasaulslavens zinātnieks, neat-
karīgajā latvijā Kārlis Balodis nav bijis atzīts 
un viņa idejas nav uzklausītas. Kā raksta  
n. Balabkins: “Vēl nesen par Kārli Balodi ne-
bija vēlams runāt, jo viņš bija naidā ar pēteri 
stučku, latvijas laikā no viņa — latvijas uni-
versitātes profesora — vairījās, lai neizraisītu 
Kārļa ulmaņa dusmas. pirms tam — apsmē-
ja viņa plānus par latviešu kolonijām Brazīli-
jā, jo sibīrijas neapgūtās zemes taču atradās 
tuvāk.”24 arī pats K. Balodis pēc 25 Vācijā 
pavadītiem gadiem latvijā ir juties svešs un 
nesaprasts.25 

atjaunotās neatkarīgās latvijas valsts 
ekonomikas politikas veidotāji kopš 20. gad-
simta 90. gadiem bez jebkādām šaubām ir 
balstījuši savus priekšlikumus uz ārzemju 
ekonomikas zinātnes klasiķu atziņām, kuras 
tie veidojuši, izmantojot citu, no latvijas at-
šķirīgu, valstu pieredzi, bet neiedomājas, ka 
pareizāk būtu izmantot latviešu zinātnieka at-
ziņas, kas pārdomātas un pielāgotas latvijas 
apstākļiem. 

Vienīgi latvijas zinātņu akadēmija (lza) 
ir iedibinājusi Kārļa Baloža balvu taut-
saimniecības zinātnēs — to piešķir kopš  
1994. gada. Balvas laureāti ir lza ārzem-
ju loceklis ekonomists nikolajs Balabkins 
(1994), lza īstenie locekļi demogrāfi pēteris 
zvidriņš (1996) un juris Krūmiņš (2004), 
statistiķis, lza īstenais loceklis oļģerts Kras-
tiņš (1998), ekonomisti — lza īstenā locek-
le raita Karnīte (2007) un lza Goda locek-
lis pēteris Guļāns (2015), un vēsturnieks,  
Dr. hist. Gatis Krūmiņš (2019). 

Drukātās enciklopēdijas  
par Kārli Balodi

ekonomistu foruma ziņojumā latvi-
jas universitātes profesors (demogrāfija),  
lza īstenais loceklis juris Krūmiņš minē-
ja vairākus enciklopēdiskus izdevumus, kur  
K. Baloža vārds bija pieminēts, starp tiem 
arī padomju laikā vissavienības līmenī izdo-
tos enciklopēdiskos izdevumus. j. Krūmiņa 
ziņojums forumā rosināja šī raksta autorus 

ielūkoties K. Balodim veltīto enciklopēdiju 
ierakstu kopumā plašāk, tādējādi papildinot 
zināšanas par izcilo latvieti. 

j. Krūmiņš savu uzskaitījumu sāka ar 
1932.–1936. gadā izdoto divsējumu en-
ciklopēdiju “latvju mazā enciklopēdija”. tur 
rakstīts26: 

“Balodis Kārlis — Dr. philos. et oec., 
ievērojams tautsaimnieks un statistiķis; paš-
mācības ceļā sagatavojies, nolicis jelgavā 
abituriju, studējis teoloģiju tērbatā, pēc kan-
didata gada nokalpošanas apceļojis Brazili-
ju u.c. zemes, iegūstot doktora grādu, bijis 
par mācītāju zlatoustā (urālos), kur sācis 
nodarboties ar statistiku, pēc kam pārcēlies 
uz Vāciju, kur studējis minhenē, strasburgā, 
Berlīnē tautsaimniecību un statistiku, vēlāk 
strādājis par mācībspēku Berlīnes universitā-
tē. no 1919. g. darbojies kā mācībspēks lu, 
darbojies arī saeimā.”

taču K. Baloža vārds ir pieminēts arī 
agrāk. “Konversācijas vārdnīcas”27 pirmajā 
sējumā, ko 1906. gadā izdevusi rīgas lat-
viešu biedrības zinību komisija, K. Balodim 
ir veltīts plašāks raksts, aplūkojot viņa dar-
ba mūža pirmo daļu. starp citu, tur ir teikts:  
“1895. g. rudenī pabeidza pēterburgā, kopā 
ar dr. l. Beseru plašāku statistisku darbu 
“smertnostj russkogo pravoslovnogo naseļe-
ņija za 1851–1895”, kuru pēterburgas zināt-
ņu akadēmija 1898. g. godalgoja ar lielo zel-
ta medaļu.” tālāk ir minēti vairāki jau Vācijā 
sarakstīti šķietami interesanti darbi par pilsē-
tu un lauku iedzīvotāju dzīves ilgumu un citi. 

pirmskara enciklopēdijā “latviešu kon-
versācijas vārdnīca”28 K. Balodim ir veltīts 
salīdzinoši plašs un vispusīgs viņa biogrāfijas 
apraksts un ievietots viņa fotoattēls. 

1939. gadā iznāca pirmā un plašākā 
biogrāfiskā vārdnīca latviešu valodā “es viņu 
pazīstu”29. tajā ievietotas 6336 personu 
garākas vai īsākas biogrāfijas, bet kopā ar 
pseidonīmiem vārdu skaits sasniedz 6436. 
Grāmatā sniegtas ziņas par tā un senāku 
laiku personām, kas viņu darbu vai sabied-
riskā stāvokļa dēļ plašākai sabiedrībai būtu 
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jāpazīst (no grāmatas ievada). Grāmatas  
ietvaros biogrāfija par K. Balodi ir vidēja ap-
joma (51.–52. lpp.). tajā viņš raksturots kā 
vairāk nekā 50 zinātnisku darbu autors par 
praktisko tautsaimniecību. no grāmatām 
latviešu valodā kā pirmās izceltas mācību 
grāmatas un mācību līdzekļi “ievads taut-
saimniecībā, tautsaimniecības teorija”, “eko-
nomiskā politika”. atzīmēts, ka K. Balodis ir 
bijis latvijas saeimas loceklis (1928–1931, 
darba savienība), lu profesors, izdevumu 
“mājas Viesis” un “dienas lapa” redaktors. 
zīmīgi, ka no zinātniskajiem sasniegumiem ir 
izcelta kartiņu sistēmas izstrāde Vācijā pirmā 
pasaules kara vajadzībām. piezīmēsim, ka 
kartiņu sistēmu latvijā lietoja arī otrā pasau-
les kara laikā abas karojošās lielvaras. par šo 
K. Baloža darbu citās viņa “enciklopēdiska-
jās” biogrāfijās retāk rakstīts.

K. Baloža zinātniskie darbi bija tik oriģi-
nāli un politiski neitrāli, ka tos pozitīvi vērtēja 
pat padomju varas apstākļos, izsakot gan at-
sevišķus iebildumus. 

1981. gadā izdotās “latvijas padomju en-
ciklopēdijas” 1. sējumā30 K. Balodim ir veltīts 
atsevišķs šķirklis, kas aizņem pagaru rindko-
pu (623. lpp). tiek izcelta K. Baloža doma, ka 
kapitālisms pāraugs sociālismā, bet kā kļūda 
tiek vērtēta cerība, ka tas varētu notikt mie-
rīgas evolūcijas ceļā. uz to esot norādījis Ļe-
ņins (Vladimir Ilyich Ulyanov, 1870–1924), 
un tādēļ gandrīz visos tā laika rakstos par  
K. Balodi tas tiek atgādināts. tā paša izde-
vuma 5. sējuma otrajā daļā (latvijas psr; 
1984)31 plašā rakstā “ekonomikas zinātne” 
K. Balodim veltītas divas rindkopas. Ļoti po-
zitīvi vērtēts K. Baloža mēģinājums “sastādīt 
ekonomiski pamatotu ražošanas un patērēša-
nas plānu valsts mērogā” (518. lpp.). 

1985. gadā izdotajā enciklopēdijā “so-
vetskaja latvija (padomju latvija)”32 (krie-
vu valodā) K. Baloža vārds atrodams divās 
vietās. Vispirms akadēmiķis jānis stradiņš 
(dz. 1933) ievadrakstā sadaļai „zinātne” min 
ekonomistu K. Balodi starp latvijas zinātnie-
kiem, kas mācījušies ārpus latvijas un guvuši 

labus rezultātus. Viņš gan raksta, ka 20. gad-
simta sākumā latviešu zinātnieki, kuru vidū 
arī K. Balodis, izglītojušies pēterburgas, Har-
kovas, Kijevas “un citos” zinātniskajos cen-
tros33, neminot, ka K. Balodis izglītību ieguva 
tērbatā un jēnā. otro reizi viņš K. Baloža 
vārdu piemin starp daudziem citiem, rakstot 
par zinātnes sasniegumiem jaundibinātajā 
latvijas universitātē — divos vārdos piemin 
K. Baloža darbu pēckara gados statistikā34.

pēc latvijas neatkarības atjaunošanas 
1990. gadā līdz 2019. gadam par plašā-
ko un vispusīgāko enciklopēdisko izdevu-
mu var uzskatīt “latvijas enciklopēdiju” 
piecos lielformāta sējumos, kura iznāca  
2002.–2009. gada periodā35. sarunu va-
lodā to parasti sauc tās izdevēja vārdā par 
“Belokoņa enciklopēdiju”. tomēr, cik zināms, 
uzņēmējs Valērijs Belokoņs tikai nodrošināja 
enciklopēdijas finansēšanu, bet neiejaucās 
tās sastādītāju un redaktoru darbā. pēc mūsu 
vērtējuma, enciklopēdijā nav vērojami poli-
tiski vai ideoloģiski uzslāņojumi, tās saturs ir 
objektīvs (protams, nav pārbaudīts, vai to var 
teikt par visiem daudzajiem rakstiem, kuru 
saturs ir atkarīgs no autoriem).

“latvijas enciklopēdijas” 1. sējumā  
K. Balodim ir atvēlēts atsevišķs šķirklis un  
ievietots viņa fotoattēls. rakstā dota vispā-
rēja informācija par K. Baloža biogrāfiju, un 
īpaši uzsvērts, ka viņa grāmata “nākotnes 
valsts” ir “būtiski ietekmējusi pasaules eko-
nomisko domu”. atzīmēts, ka K. Balodis ir 
pamatojis daudzas jaunas ekonomiskās teo-
rijas, “akcentējot t.s. valsts kapitālismu”. iz-
veidojis kartīšu sistēmu preču sadalei, kura 
izmantota daudzās pasaules valstīs. tāpat 
izstrādājis pirmos valsts mēroga plānus 
Vācijai un Francijai, kuri gan ne vienmēr ir 
īstenoti.36 Vēl šajā enciklopēdijā K. Baloža 
nopelni atzīmēti plašajā rakstā “ekonomikas 
zinātne”. tur teikts: “nozīmīgākais no latvi-
jas brīvvalsts ekonomiskā modeļa autoriem 
bija K. Balodis (vācu vēsturiskās skolas pār-
stāvis) — normētās sadales sistēmas izgud-
rotājs, pirmā valsts plāna sastādītājs.”37 
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savdabīga vieta latvijas enciklopēdiska-
jā literatūrā ir 2003. gadā izdotajai “lielajai 
enciklopēdiskajai vārdnīcai”38. tā ir izdo-
ta vienā samazināta formāta grāmatā, bet, 
pateicoties lielajam lappušu skaitam, satur 
daudz koncentrēti apkopotas informācijas. 
Kā norādīts vārdnīcas ievadā, to kopīgi vei-
dojušas zviedrijas un latvijas izdevniecības. 
Vispārēja rakstura šķirkļi abās valstīs viņu 
valodā izdotajās grāmatās pēc satura esot 
identiski, bet katrai valstij specifiski jautāju-
mi atspoguļoti tikai šajā valstī un tās valodā 
izdotajā grāmatā. K. Balodim šajā grāmatā 
atvēlēts patstāvīgs, bet īss šķirklis. Bez da-
žiem biogrāfiskiem datiem ir teikts, ka viņš 
“izstrādājis daudzas jaunas ekonomikas teo-
rijas, izstrādājis un Vācijā pirmo reizi ieviesis 
(1915–1919) kartīšu sistēmu”. ir atzīmēts, 
ka lza piešķir K. Baloža vārdbalvu.39

1990. gadu sākumā laikraksts “dienas 
Bizness” izdeva vairākus biogrāfiskus izdevu-
mus (pēc izdevēja vārdiem — enciklopēdijas) 
“Kas ir kas”40 — tajos K. Baloža vārds nav 
atrodams. 2008. gadā bibliogrāfisku enciklo-
pēdiju latviešu valodā “Kas ir kas” cietā vāko-
jumā izdevis cits izdevējs.41 

enciklopēdiskajai literatūrai var pieskai-
tīt arī lza locekļu un pieaicināto zinātnieku 
oriģinālpētījumu — monogrāfiju četros lielfor-
māta sējumos “latvieši un latvija”42 un tās 
turpinājumu — divsējumu izdevumu “latvija 
un latvieši”43. no klasiskajām enciklopēdijām 
tās atšķiras ar struktūru. materiāls nav sakār-
tots šķirkļos alfabēta secībā, bet tematiskās 
nodaļās un apakšnodaļās.

pirmās monogrāfijas 3. sējumā noda-
ļā “latvijas tautsaimniecība pirms un pēc 
1990. gada” K. Balodis nav raksturots kā 
kabineta zinātnieks, bet kā politiķis un kais-
mīgs latvijas patriots. lūk, ko viņš ir rakstījis: 
“latvija var pastāvēt. Bez kādiem pabalstiem 
un bez kādas piesliešanās lielajām valstīm.” 
Bet “latvija nevar pastāvēt pie nespējīgas, 
pie sliktas valdības, kas atdod tās dabiskās 
bagātības sveštautiešu spekulantiem”.44 un 
vēl viens spilgts citāts: “latvija mūžam ne-

drīkst ielaisties ne politiskā, ne finansiālā, 
ne ekonomiskā atkarībā no citām spēcīgā-
kām valstīm.”45. Bet, kā rakstīts aplūkojamā 
monogrāfijā, jau toreiz pats K. Balodis uzde-
va jautājumu: Vai tiks uzklausīts?

tās pašas monogrāfijas 4. sējumā nodaļā 
“zinātnes attīstības pamatmeti” tradicionāli 
akcentēti K. Baloža akadēmiskie sasniegu-
mi. Viņš novērtēts kā latviešu ievērojamākais 
tautsaimniecības teorijas speciālists. atzī-
mēts, ka viņš daudzos darbos analizējis lat-
vijas saimniecību: zemi, iedzīvotājus, zemes 
bagātības, lauksaimniecību, agrāros apstāk-
ļus, valsts finanšu un saimniecības politiku, 
upju ūdensspēka resursus un to izmantoša-
nas iespējās. Kopējais novērtējums: “Vēriena 
un jaunu atziņu ģenerēšanas ziņā viņš bija 
starptautiska mēroga domātājs tautsaimnie-
cībā.”46 Vēl šajā sējumā K. Balodis pieminēts 
deviņās vietās, parasti kopā ar citiem ievēro-
jamiem latvijas zinātniekiem.

Vēlāk interese par K. Baloža devumu ir 
palielinājusies. 2017. gadā izdotajā “nacio-
nālajā enciklopēdijā “latvija””47 Kārlis Balo-
dis nosaukts par ekonomistu, finansistu un 
demogrāfu un atsevišķās frāzēs pieminēts 
piecās sadaļās: ekonomika (368.–370. lpp.), 
ģeogrāfija (378. lpp.: tautsaimniecības attīstī-
bas ģeogrāfisko likumsakarību analīze), poli-
toloģija (410. lpp.: akadēmiskās pētniecības 
devums sociālo un politisko procesu analīzē; 
“nākotnes valsts”, kurā Balodis vispārējās lab-
klājības valsts plānošanai izmanto statistikas, 
ģeogrāfijas un politekonomijas metodes, atzīts 
par pirmo starptautiski pazīstamo latvieša dar-
bu sociālajās zinātnēs), socioloģija (415. lpp.: 
“ievērojamu ieguldījumu sociālās domas attīs-
tībā devuši latv. zinātnieki, kas izglītību bija ie-
guvuši ārzemēs un nereti arī docējušo ārzemju 
univ., viņu vidū Kārlis Balodis”), demogrāfija 
(494. lpp.: iespējamā latvijas iedzīvotāju 
skaita novērtējums pirms otrā pasaules kara). 

prof. juris Krūmiņš savā ziņojumā eko-
nomistu forumam minēja divus padomju 
laika vissavienības enciklopēdiskos izdevu-
mus, kur atrodamas ziņas par Kārli Balodi:
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n “sovetskij enciklopedičeskij slovarj” (pa-
domju enciklopēdiskā vārdnīca) (krievu 
valodā)48 raksta: “Balodis (Ballod) Kār-
lis (1864–1931). latvietis, ekonomists. 
darbos par latvijas ekonomiku kritizējis 
kapitālismu no sīkburžuāzijas pozīcijām”;

n “demografičeskij enciklopedičeskij slo-
varj” (demogrāfijas enciklopēdiskā vārd-
nīca) (krievu valodā)49 sniedz šādas zi-
ņas: “Balodis Kārlis. latviešu ekonomists, 
statistiķis un demogrāfs. mācījies tērba-
tas universitātē (1884–1887). aizstāvējis 
doktora dis. par pils. un lauku iedz. mūža 
ilgumu (1899) Berlīnes un-tē, kur kopš 
1905.g. bijis profesors. Kopš 1919. g. 
rīgas univ-tes profesors. .. publikācijās 
par buržuāziskās latvijas ekonomikas un 
demogrāfijas problēmām kritizējis kapitā-
lismu no sīkburžuāzijas pozīcijām.”
ieraksti par K. Balodi atrodami arī citos 

tālaika izdevumos. 
 “ekonomičeskaja enciklopedija “poli-

tičeskaja ekonomija”” (ekonomiskā encik-
lopēdija “politiskā ekonomija”), kas izdota  
1972. gadā (krievu valodā)50. Šajā enciklo-
pēdijā K. Balodis nosaukts par latviešu bur-
žuāzisko ekonomistu un statistiķi. norādīts, 
ka viņš mācījies jura (tartu) universitātē un 
Vācijā, bijis Berlīnes universitātes profesors, 
pirmā pasaules kara laikā bijis Vācijas kara 
ministrijas padomnieks un izstrādājis pārti-
kas kartīšu sistēmu. 1919. gadā atgriezies 
latvijā un bijis rīgas universitātes profesors 
(politiskā ekonomija, konkrētā ekonomika, 
ekonomiskā demogrāfija), nodarbojies ar 
statistiku un demogrāfiju. atzīmēts kopā ar 
l. Beseru izstrādātais Krievijas iedzīvotāju 
mirstības, vecuma sastāva un ilgdzīves pē-
tījums un par to sagatavotā publikācija51 un 
“nākotnes valsts” (teikts, ka krievu valodā 
tulkota 1906. gadā), bet nav ne vārda par to, 
ka par šo darbu ir saņemts augsts Krievijas 
zinātņu akadēmijas apbalvojums. atšķirībā 
no vairākiem citiem avotiem, kas raksta par 
to, ka Krievijā Baloža idejām ir bijusi liela 
atsaucība, šajā enciklopēdijā jūtama piesar-

dzība, pat neliela ironija (vai varbūt skumjas) 
par viņa sniegumu. rakstīts, ka “nākotnes 
valstī” Balodis ar statistikas palīdzību pūlē-
jies parādīt, ka Vācijā sociālistisku sabied-
rību ir iespējams izveidot mierīgā ceļā, bez 
revolūcijas. Ļeņins esot atzīmējis, ka Baloža 
plāns kapitālistiskajā Vācijā ir “pakāries gai-
sā, pārvērties par literaturščina, vieninieka 
(odinočka) darbu. par Baloža nopelniem 
starpnozaru bilances metodes radīšanā un 
iesaisti Goelro sagatavošanā šajā avotā 
nav minēts. rakstīts, ka darbos par latvijas 
ekonomiku, K. Balodis esot kritizējis kapitā-
lismu no sīkburžuāzijas pozīcijām. no viņa 
darbiem atzīmēts tikai viens — 1907. gadā 
ar pseidonīmu “atlantikus” izdotais darba 
“marksisms vai augstākā ražīguma teorija” 
tulkojums krievu valodā52. 

Šis apkopojums par K. Baloža dzīves un 
darba atspoguļojumu drukātajos enciklopēdi-
ju resursos nebūt nav izsmeļošs — pirmkārt, 
tāpēc, ka tas neiekļauj ārzemēs izdotos dru-
kātos enciklopēdiskos izdevumus, kur, vis-
maz Vācijā izdotajos, K. Baloža vārdu varētu 
atrast, otrkārt, ierobežotā raksta apjoma dēļ. 
Šo nepilnību daļēji kompensēs ieskats pētīju-
mos, administratīvajos ziņojumos un elektro-
niskajos resursos. 

 
Par Kārli Balodi pētījumos un 
administratīvajos ziņojumos

tā kā K. Baloža pamata darbavieta latvijā 
bija latvijas universitāte (lu), ziņas par viņa 
darbību un darbiem var iegūt lu pārskatos. 

1929. gadā izdotajā latvijas universitā-
tes izdevumā par pirmo darbības desmitgadi 
“latvijas universitāte ilustrācijās”53 profe-
sora K. Baloža fotoattēls tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātei atvēlētajās lap-
pusēs (80.–89. lpp.) ir pats pirmais. tolaik 
fakultātē bija septiņi profesori. izdevumā 
ievietoti pieci fotoattēli (no kopā 19 fakul-
tātei veltītajiem fotoattēliem), kuros vienmēr 
centrā redzams K. Balodis (87.–89. lpp.): 
“profesora K. Baloža lekcija”, “tiesību zināt-
ņu nodaļas absolventi ar mācības spēkiem 
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1929. g.”, “tautsaimniecības zinātņu noda-
ļas absolventi ar mācības spēkiem 1927. g.” 
un divi attēli ar nosaukumu “tautsaimniecī-
bas zinātņu nodaļas absolventi ar mācības 
spēkiem 1929. g.” tas norāda, ka, neska-
toties uz biogrāfijas liecībām par grūtībām 
akadēmiskajā darbā, profesors K. Balodis 
latvijas universitātē ir bijis cienīts.

ievērību piesaista grāmata “zinātne tēvze-
mei divdesmit gados 1918–1938”54. lai ne-
atkārtotos, šeit nav minēti jau agrāk aplūkotie 
lielie darbi, bet K. Baloža interešu daudzpu-
sība raksturota ar zinātniski praktisku rak stu 
virsrakstiem, kuri publicēti žurnālā “eko-
nomists”: “doles spēkstacijas finansēšanas 
problēma” (1924, nr. 5); “Kā panākt lielāku 
tīrieņēmumu no mūsu mežiem” (1924, nr. 8);  
“muitas tarifa jautājums” (1924, nr. 12); 
“mežu atjaunošana” (1924, nr. 15); “linu ra-
žošana un izstrādāšana” (1924, nr. 20); “ta-
bakas monopols” (1924, nr. 22); “sociālie 
likumi” (1925, nr. 6); “mūsu kuģniecības 
nākotne” (1925, nr. 7, 8, 9); “mūsu tekstil-
rūpniecības nākotne” (1925, nr. 11); „Valsts 
monopols” (1925, nr. 12/13); “Fords un 
fordisms” (1927, nr. 6); “pasaules saimnie-
ciskā konference Ženēvā” (1927, nr. 12/13); 
„latvijas jaunais muitas tarifs” (1927,  
nr. 23); “mākslīgo mēslu problēma” (1928, 
nr. 7); “dzelzs āmura jautājums latvijā” 
(1928, nr. 10); “Ūdens spēkstacijas latvijā” 
(1928, nr. 10); “doles spēkstacijas izbūve” 
(1928, nr. 17). Vēl ir minēti vairāki raksti par 
citu valstu tautsaimniecību.55 m. Šneps-Šnep-
pe raksta, ka žurnālā “ekonomists” K. Balo-
dis kopā ir publicējis 30 rakstus56.

1939. gadā latvijas universitāte izdeva 
fundamentālu darbu “latvijas universitāte 
divdesmit gados” divos biezos sējumos. ot-
rais sējums ir veltīts mācības spēku biogrā-
fijām un bibliogrāfijai.57 K. Balodis tad jau 
bija miris. tomēr viņa biogrāfija grāmatā ir 
atrodama (522.–523. lpp.). tā dod pārskatu 
par profesora akadēmisko izaugsmi un darbī-
bu ārzemēs, bet maz rakstīts par viņa darbu 
latvijā. 

pārdomas rada K. Baloža akadēmiskās 
kvalifikācijas attīstība. Kā minēts iepriekš, 
pēc ceļojuma pa Brazīliju (1889–1891)  
K. Balodis jēnā studējis ģeogrāfiju un dabas-
zinātnes un promocējies ar disertāciju “Der 
Staat Santa Catharina in Südbrasilien”. Vē-
lāk K. Balodis Berlīnē studējis tautsaimnie-
cību un statistiku, un uz habilitācijas darba 
“Die Lebensdauer der ländischen und städti-
schen Befölkerung und die mittlere Lebens-
dauer in Stadt und Land” pamata ievēlēts 
Berlīnes universitātē par profesoru (1905). 
Būtu interesanti salīdzināt, kādiem mūs-
dienu akadēmiskajiem grādiem tie atbilst? 
pagaidām var izteikt tikai hipotēzes. Varētu 
būt, ka pirmais atbilst mūsdienu maģistram, 
precīzāk — kādreizējam zinātņu kandidā-
tam, bet otrais — doktora grādam. Kaut gan,  
ierodoties latvijā, K. Balodim vajadzētu būt 
pilntiesīgam doktoram, tomēr 1924. gada 
28. septembrī lu tautsaimniecības un tiesī-
bu zinātņu fakultāte viņam vēl piešķir “goda 
doktora titulu” (Dr. oec. h. c.).58 laikam jau 
arī toreiz ir bijusi mūsdienās pieņemtā kār-
tība, ka goda doktora grādu var piešķirt arī 
tiem, kuriem tiklab ordinārais (parastais) vai 
kāds cits goda doktora grāds jau ir.

ieskatoties studentu kalendārā59, var re-
dzēt, ka pirms goda doktora grāda iegūšanas 
K. Balodim ir jau bijuši divi doktora grādi:  
Dr. phil. un Dr. h. e. tad ticamāka par iepriek-
šējo ir hipotēze, ka abi aizstāvētie darbi ir 
devuši doktora grādus: pirmais — vienkāršo, 
otrais — habilitēto. mūsdienās tādus grādus 
varēja iegūt deviņdesmitajos gados. studentu 
kalendārā var arī atrast, ka prof. K. Balodis 
ir lasījis kursus “ievads tautsaimniecībā” un 
“politiskā ekonomija”. tolaik atklāti pieejamā 
kalendārā ir ievietotas pat mācībspēku dzī-
vesvietas adreses un telefona numuri. K. Ba-
lodis ir dzīvojis elizabetes ielā 7, dz.1.

mūsdienu sabiedrībai par K. Balodi at-
gādina nedaudzie viņa biogrāfijas pētnieki  
(n. Balabkins, m. Šneps-Šneppe) un ideju 
popularizētāji (i. Brīvers (dz. 1957)). atmi-
ņās par K. Balodi ir dalījies viņa svainis un 
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draugs filozofs pēteris zālīte (1864–1939). 
latvijā ir tikai daži publicēti darbi, kuros 
skaidrotas K. Baloža idejas. 

pirmie plašākie apraksti par viņu parādī-
jās ārzemēs. Viņš bija zināms un cienīts ār-
zemju latviešu akadēmiskajā sabiedrībā, un 
tur vēlējās saglabāt K. Baloža piemiņu. Kā at-
zinis n. Balabkins, pirmo rakstu par K. Balodi 
viņš, citu ārzemju zinātnieku mudināts, pub-
licējis, “šķiet, 1969. gada semestrī” minste-
res universitātes žurnālā “Universitas”60. pēc 
dažiem gadiem nolasījis lekciju par K. Baloža 
“nākotnes valsti” kādā konferencē Hārvarda 
universitātē. tam sekojis pēc profesora edga-
ra dunsdorfa aicinājuma uzrakstīts raksts par 
K. Baloža gaitām latvijā krājumam “arhīvs” 
un vairāki raksti par K. Balodi tautsaimnie-
cībai veltītos izdevumos. Šie darbi publicēti 
vācu valodā, bet 1973. gadā parādījās arī 
raksts angļu valodā61. 1978. gadā publicēts 
n. Balabkina raksts “Der Zukunftsstaat: Carl 
Ballod's vision of a leisure-oriented socia-
lism”62. 1989. gadā Balabkins atgādinājis 
par K. Balodi savā runā latvijas universitā-
tes 70 gadu jubilejā. Viņš Kārli Balodi sauc 
par “pasaules klases demogrāfu, ekonomis-
tu, futurologu un izcilu finanšu speciālistu”63.  
K. Balodis kā politiķis nosaukts retāk, kaut 
gan arī politika, vismaz ekonomiskā politika, 
allaž ir bijusi viņa darbības joma. 

pirmo publikāciju autors latvijā ir bijis  
m. Šneps-Šneppe. 1990. gadu sākumā žur-
nālā “ avots” bijis publicēts viņa raksts par 
K. Balodi. 

1993. gadā publicēta abu K. Baloža 
biogrāfijas pētnieku kopīga grāmata par  
K. Balodi latviešu valodā64. tai sekoja  
m. Šnepa-Šneppes maskavā izdotā grāma-
ta, kurā viena sadaļa veltīta K. Balodim65, 
un vairāki raksti dažādos avotos. Kopš  
2009. gada publikācijām par K. Balodi pie-
vienojās ivara Brīvera raksti66. 2013. gadā 
pirmo reizi latviešu valodā vienā krājumā 
izdotas K. Baloža sarakstītās ekonomikas 
teorijas grāmatas un “nākotnes valsts” frag-
menti.67 

K. Baloža nav mūsu vidū nu jau vairāk 
kā trīs ceturtdaļas gadsimta. Viņš pieder vēs-
turei. tādēļ ir interesanti zināt, ko par viņu 
raksta profesionālie vēsturnieki. raksta iero-
bežotā apjoma dēļ sniegts ieskats tikai dažās 
lielākajās vēsturnieku grāmatās un enciklopē-
diskos izdevumos.

2003. gada beigās pie lasītājiem nonāca 
lu latvijas Vēstures institūta sagatavotā lie-
lā grāmata “20. gadsimta latvijas vēsture, 
2. daļa — neatkarīgā valsts 1918–1940”68. 

Grāmatai ir pievienots plašs personu rādītājs, 
kurā redzams, ka K. Balodis pieminēts devi-
ņās lappusēs. Vispirms parādās viņa veiksmes 
un neveiksmes politikā. otrās saeimas vēlē-
šanās 1925. gadā viņš savācis vairāk nekā 
15 tūkstošu talonu, kas bijis otrais labākais 
rezultāts aiz jāņa Čakstes (1859–1927).69 
tomēr trešās saeimas vēlēšanās K. Baloža 
vadītajai latvijas darba savienībai ir tikai vie-
na deputāta vieta.70 turpmāk iekšējo nesaska-
ņu dēļ šo savienību pārdēvēja par profesora  
K. Baloža darba partiju.71 Kā K. Balodis aiz-
gāja no politikas, šajā grāmatā nav pateikts. 
tiek pieminēta K. Baloža pievēršanās tolaik 
ļoti nozīmīgajai agrārajai reformai.72 Vēl ir da-
žas īsas ziņas par K. Baloža darbību lu, pie-
mēram, ka viņš kādu laiku bijis “latvijas uni-
versitātes rakstu” redaktors.73 aplūkojamajā 
vēsturnieku grāmatā dominē fakti, reti gadās 
vērtējumi, un tie ir rezervēti, piemēram: “ie-
vērojamākais latviešu tautsaimniecības spe-
ciālists K. Balodis izveidoja t.s. valsts kapi-
tālisma teoriju, bieži nāca klajā ar utopiskām, 
tālākai nākotnei domātām idejām.”74

lasītāju rīcībā ir divas arī tūkstoš lappušu 
grāmatas, kas veltītas tieši latvijas tautsaim-
niecības vēsturei. apjoma un informācijas 
pārbagātības dēļ tajās var saskatīt gan zināt-
nisku monogrāfiju, gan mācību grāmatu, gan 
arī enciklopēdiju iezīmes.

1968. gadā zviedrijā iznāca uz turieni 
kara laikā emigrējušā latvijas vēsturnieka 
arnolda aizsilnieka (1898–1982) “latvijas 
saimniecības vēsture”75. izmantojot “pe-
lēko tirgu”, tā interesentiem latvijā kļuva  
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pieejama jau pagājušā gadsimta astoņdes-
mitajos gados, bet pēc latvijas neatkarības 
atjaunošanas to varēja brīvi lasīt gan bibliotē-
kās, gan iegādāties antikvariātos.

Šīs grāmatas “norādēs” teikts, ka, rakstot 
grāmatu, kā avoti ir izmantoti divi K. Baloža 
darbi: “Kur meklējams latvijas saimnieciskais 
glābiņš” (izdots rīgā 1925. gadā) un “K. Ba-
loža runas 3. saeimas sesijās” (izdots rīgā, 
1930. gadā).76 pilna grāmatā minēto personu 
rādītāja nav, tādēļ lasītājam nav viegli atrast 
visas vietas, kur K. Balodis ir pieminēts un 
kādā nolūkā.77 tāpat nav nodaļas, kura būtu 
veltīta tautsaimniecības/ekonomikas nozares 
zinātniekiem. a. aizsilnieks K. Baloža darbus 
izmanto, galvenokārt lai parādītu trūkumus 
un ļaunprātības tā laika saimnieciskās dzī-
ves vadīšanā. K. Balodis kā saeimas depu-
tāts valdošajā koalīcijā netika uzaicināts un 
darbojās opozīcijā. Kā jau tas opozīcijas de-
putātam pienākas, viņš savās runās saeimā 
un arī tā laika publikācijās asā formā atklā-
ja, “atmaskoja” vairākās nozarēs notiekošās 
“panamas”, kas mūsdienu terminoloģijā būtu 
kukuļdošana, korupcija, shēmošana, naudas 
atmazgāšana. tolaik tādus terminus vēl nelie-
toja, kas dod pamatu domai, ka šīs negatīvās 
parādības toreiz vēl nebija izplatītas un ne-
aptvēra miljonos vērtējamas summas. tomēr 
kaut kas līdzīgs notika. a. aizsilnieks savā 
grāmatā ietver garus citātus no emocionāla-
jām K. Baloža runām un rakstiem. aiz tiem 
nav tiešu vērtējumu, vai tā tas arī bija, vai tas 
ir apmelojums. laikam jau tas arī ir izmeklē-
tāju, nevis vēsturnieku uzdevums. tāpat nav 
ne K. Baloža, ne paša a. aizsilnieka ieteiku-
mu, kā šos trūkumus vajadzēja novērst. arī 
tas nav vēsturnieku uzdevums, un šķiet, ka 
abu minēto zinātnieku domas šajā jautājumā 
atšķiras. abu zinātnieku politisko uzskatu 
atšķirības var nojaust pēc korekti uzrakstīta 
teikuma: “prof. K. Balodis, kas bija pazīstams 
kā viens no savā laikā Vācijā ievērojamās, tā 
sauktās katedras sociālisma skolas pārstāv-
jiem, nebija apmierināts ar valsts uzņēmumu 
aizstāšanu ar privāto iniciatīvu.”78

2017. gadā izdotajā monumentāla-
jā darbā “latvijas tautsaimniecības vēstu-
re”79 aplūkojamais laika periods pārsniedz  
100 gadus: sākot no latvijas valsts priekš-
vēstures līdz pat mūsdienām (apmēram līdz 
2015. gadam). latvijas priekšvēsturei un 
pirmajam neatkarības periodam, kad dzīvo-
ja un strādāja K. Balodis, veltīts ierobežots 
lappušu skaits. K. Balodis grāmatā pieminēts 
tikai vienu reizi, atzīmējot viņa starptautisko 
atzinību: “starptautisku atpazīstamību iegu-
va arī latviešu izcelsmes zinātnieki, starp ku-
riem noteikti jāpiemin ķīmiķis pauls Valdens 
(1863–1957) un tautsaimnieks Kārlis Balo-
dis (1863–1931).” 80 

dižgrāmatu klāstā noteikti ir jāiekļauj 
akadēmiķa jāņa stradiņa izcilā monogrā-
fija “latvijas zinātņu akadēmija: izcelsme, 
vēsture, pārvērtības”.81 K. Balodis tajā pie-
minēts deviņās lappusēs. Šī pētījuma kon-
tekstā par interesantu atzīstama K. Baloža 
politiskās darbības sasaiste ar Kārli ulmani  
(1877–1942). j. stradiņa grāmatā ir teikts: 
“K. ulmanis bija pirmais latvijas politiķis, 
kurš zinātnei pievērsās no valsts viedokļa un 
zinātnes aprūpēšanu mēģināja pacelt valsts 
politikas, ne tikai augstskolu vai sabiedrisku 
iniciatīvu līmenī.”82 un turpat tālāk kā zināt-
nes celmlauzis, kopā ar prof. ernestu Felsber-
gu (1866–1928) ir minēts prof. K. Balodis, 
kurš “.. dedzīgi propagandēja “zinātnes 
politikas” un arī zinātņu akadēmijas nepie-
ciešamību savās runās saeimā un daudzos 
rakstos”83. tas nostiprina jau agrāk radušos 
jautājumu: kāpēc K. Balodis un K. ulmanis 
neatrada viens otru un nekļuva sadarbības 
partneri? abiem taču bija kopējs viedoklis 
ne tikai izglītības un zinātnes jautājumos, 
bet arī par tautsaimniecības teoriju un prak-
si plašā izpratnē. abi uzskatīja, ka racionālā 
tautsaimniecībā saprātīgos samēros ir jākom-
binē valsts centralizēta vadība un privātā ini-
ciatīva. Vienlaikus ir jāpastāv un jāveido gan 
valsts uzņēmumi (galvenokārt nozarēs, kur 
grūti izvairīties no dabiskiem monopoliem un 
nozarēs ar valsts un stratēģisku nozīmi), gan 
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arī privātie uzņēmumi (galvenokārt nozarēs, 
kur iespējama un lietderīga plaša decentra-
lizācija). abi uzskatīja, ka tautsaimniecībā 
ir jāļauj darboties tirgus mehānismiem, bet 
kontrolētās robežās, nepieļaujot pārmērīgu 
kapitāla un ienākumu koncentrēšanos mazas 
sabiedrības daļas īpašumā, lielākai sabiedrī-
bas daļai noslīdot zem tā sauktās vidusšķiras. 
Bet liktenis bija lēmis, ka K. ulmanis bieži 
stāvēja pozīcijas galvgalī (ministru prezi-
dents), bet K. Balodis bija opozīcijā. Kāpēc?

otra izceļamā doma ir paņemta no mūs-
dienām. j. stradiņš raksta, ka kādreizējais 
ministru prezidents Valdis Birkavs (dz. 1942) 
“… ir aicinājis zinātniekus uz dialogu, lai 
kopā risinātu latvijas saimniecības un kul-
tūras stratēģiju… atsaucība no zinātnieku 
puses pagaidām nav bijusi visai liela; valda 
skepse, apātija, varbūt nav spēju un vēlēša-
nās domāt valsts attīstības kategorijās, kā 
savulaik to darīja, piemēram, pauls Valdens, 
Kārlis Balodis, jūlijs auškāps. zinātnieki ir 
neticīgi un norūpējušies par sevi. mums ir 
iekšēji jāsapurinās…”.84 Vai pēc 20 gadiem 
esam sākuši purināties?

nākamajā j. stradiņa dižgrāmatā — 
2009. gadā izdotajā monogrāfijā “zinātnes un 
augstskolu sākotne latvijā”85 K. Baloža vārds 
minēts sešās lappusēs. pirmajā citējumā  
(27. lpp.) K. Balodis minēts kopā ar citiem 
zinātniekiem, j. stradiņa vārdiem: “pama-
zām radās arvien vairāk zinātnieku no latvie-
šu vidus.” otrajā citējumā (29. lpp.) viņš kā 
saeimas deputāts pielīdzināts “valstsvīram, 
kurš zinātni aplūkojis kā būtisku virzītājspēku 
mūsu “jaunsaimnieku” valstī”. trešajā citēju-
mā (30. lpp.) j. stradiņš raksta, ka izglītības 
ministrs prof. jūlijs auškāps (1884–1942, 
izglītības ministrs 1938–1940) uzskatījis  
K. Balodi par vienu no trim lielākajiem lat-
viešu pārstāvjiem zinātnē un secinājis, ka 
“šie piemēri liecina par latviešu garīgo spēju 
vispusību, ka neesot zinātnes novada, kurā 
latvietis nespētu līdzdarboties”. akadēmiķis  
j. stradiņš retoriski jautā “Vai par latvijas 
simbolu — līdzās mākslai, kultūrai un folklo-

rai — varētu kļūt vietējā zinātne” (34. lpp.), 
un atgādina, ka viens no tās simboliem varē-
tu būt K. Balodis. rakstot par jelgavas ģim-
nāziju, j. stradiņš neaizmirst pieminēt, ka 
to beidzis arī “tautsaimnieks Kārlis Balodis” 
(303. lpp.). K. Balodis minēts arī starp latvie-
šu tautības profesoriem, ko latvijas universi-
tātei devusi tērbatas universitāte (466. lpp.). 

Par Kārli Balodi  
elektroniskajā vidē 

elektroniskajā vidē informāciju par  
K. Balodi var atrast elektroniskajos globālajos 
enciklopēdiskajos izziņas avotos, bibliogrāfis-
kajās datu bāzēs un bibliotēku katalogos. 

nav brīnums, bet varbūt, tieši otrādi, ir 
brīnums, ka apraksts par K. Balodi ir atro-
dams Vikipēdija un Wikipedia lapās (at-
tiecīgi latviešu un angļu valodā). salīdzinot 
ar drukātajiem enciklopēdiskajiem izdevu-
miem, šajās, vispārīgajās enciklopēdijās ir 
salīdzinoši plašs K. Baloža publicēto darbu 
saraksts.

Vēl plašākas ziņas par K. Baloža zināt-
niskajām publikācijām var iegūt plašpieejas 
elektroniskajā bibliotēkā WorldCat86 (avota 
dati ir mainīgi laikā, tiek analizētas dažādas 
kopas). 2019. gada 16. augustā WorldCat 
bija ziņas par 117 K. Baloža darbiem, kas 
publicēti vairākās valodās, un šo darbu bib-
liogrāfija87. publikāciju skaitā ir arī atkārtoti 
publicējumi un tulkojumi, bet ir zināms, ka 
savas dzīves laikā Balodis savus pārpublicē-
tos darbus mēdzis pārstrādāt. arī publikāciju 
nosaukumi dažkārt mainīti. tāpēc patiesais 
K. Baloža publikāciju skaits joprojām ir ne-
skaidrs un precīzas bibliogrāfijas izveidošana 
ir nākotnes uzdevums. 

no 128 darbu kopuma, kuri analizēti 
WorldCat, 112 darbi publicēti vācu valodā, 
seši krievu valodā, četri latviešu valodā, trīs 
angļu un trīs poļu valodā. piedāvātajā grafi-
kā ir redzams, ka K. Baloža darbi visvairāk 
publicēti viņa dzīves laikā no 1880. gada 
līdz 1932. gadam, 1974. gadā, 1986. gadā. 
laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam  
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vairākas reizes ir atrasti K. Baloža darbu pār-
publicējumi pēc autora nāves. 

Worldcat ziņo, ka 1992. gadā publicēta 
grāmata par K. Balodi, visticamāk domā-
ta 1993. gadā publicētā n. Balabkina un  
m. Šnepa “Kad latvijā būs labklājības valsts”. 
saskaņā ar Worldcat informāciju, K. Balodis 
pieminēts vai viņam veltītas trīs publikāci-
jas, taču zināms, ka to skaits ir daudz lielāks  
(nav minēti visi n. Balabkina un m. Šne-

pa-Šneppes darbi, nav ņemti vērā i. Brīvera 
raksti un 2013. gadā izdotais K. Baloža dar-
bu apkopojums latviešu valodā “ievads taut-
saimniecībā un ekonomiskā politika”). 

WorldCat publicē pārsteidzošu infor-
māciju par Baloža darbu pieejamību mūs-
dienās. apkopoti dati par vairāk kā desmit 
tūkstošiem bibliotēku, kas ir WorldCat biedri  
(1. tab., dati ir mainīgi laikā, konkrētie dati 
bija 31.07.2019).

1. tab. Kārļa Baloža darbu pieejamība bibliotēkās 2019. gada 31. jūlijā

publikācijas  
nosaukums

publikācijas 
veids

laikposms izdevumu

skaits

izdevuma 
valoda

WorldCat 
biedru 

bibliotēku 
skaits, kur 
izdevumi 
atrodami

Der Zukunstsstaat: 
Produktion und Konsum im 
Sozialstaat

grāmata 1919–1920 19 vācu 184

Palästina als jüdisches 
Ansiedlungsgebiet

grāmata 1918–1919 11 trīs 
valodas

91

Sowjet-Rußland grāmata 1920 7 vācu, 
angļu

62

Der Zukunftsstaat; 
wirtschaftstechnisches Ideal 
und volkswirtschaftliche 
Wirklichkeit

grāmata 1906–1927 9 vācu, 
krievu

59

Die mittlere Lebensdauer in 
Stadt und Land 

grāmata 1899–1990 3 vācu 49

Die Lebensfähigkeit der 
städtischen und ländlichen 
Bevölkerung

grāmata 1897–2018 9 vācu 48

K. Baloscha Latwijas 
nahkotne pee sliktas un pee 
labas waldibas

latviešu 34

Der Staat Santa Catharina in 
Südbrasilien by Kārlis Balodis

grāmata 1892–2014 8 vācu, 
angļu

34

Grundriss der Statistik; 
enthaltend Bevölkerungs-, 
Wirtschafts-, Finanz- und 
Handels-Statistik

grāmata 1913 12 vācu 30

Die mittlere Lebensdauer in 
Stadt und Land

grāmata 1899–2017 8 vācu, 
angļu

27

Avots: WorldCat, http://worldcat.org/identities/lccn-n98092743/.
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svarīgāko darbu sarakstā Worldcat min: 
n Der Staat Santa Catharina in Südbra-

silien. stuttgart, 1892.
n Die mittlere Lebensdauer in Stadt 

und Land. leipzig, 1899.
n Der Zukunftsstaat. Produktion und 

Konsum im Sozialstaat. stuttgart, 
1898 (Verlag j.H.W. dietz nachf., 
Berlin, 1919).

n Die Sterblichkeit der Grosstädte, 
1903.

n Sterblichkeit und Lebensdauer in 
Preussen. Berlin, 1907.

n Grundriss der Statistik enthaltend 
Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Finanz- 
und Handels-Statistik. Berlin, 1913.

n Die Bevölkerungsbewegung der letz-
ten Jahrzehnte in Preussen und in 
einigen anderen wichtigen Staaten 
Europas. Berlin, 1914.

n Palästina als jüdisches Ansiedlungs-
gebiet. Deutsches Komitee zur För-
derung der jüdischen Palästinasied-
lung, 1918.

n Sowjet-Rußland. Verlagsgenossen-
schaft Freiheit, Berlin, 1920.

n Der Bankrott der freien Wirtschaft 
und die notwendigen Finanz- und 
Wirtschaftsreformen. jena, 1923.

n Veröffentlichungen (auswahl).
detalizēta K. Baloža publicēto darbu (ie-

skaitot latviešu valodā izdotos) analīze atro-
dama interneta vietnē Virtual International 
Authority File (VIAF)88. latvijas nacionālā 
bibliotēka ir VIAF biedrs, tāpēc VIAF vietnē 
ir atrodami arī galvenie vēstures fakti par 
Kārļa Baloža dzīvi un darbību latviešu valodā 
un precīza bibliogrāfija (publikāciju pieraksti 
dažādos avotos atšķiras, tāpēc pareiza pie-
raksta standarts ir noderīgs). 

Virtual International Authority File viet-
nē atrodami ieraksti par 49 publicēto Kār-
ļa Baloža darbu vienībām. avotā uzrādīti  
K. Baloža “līdzautori (partneri)”: izdevniecī-
bas, bibliotēkas un personas: ludvigs Besers, 
Kārlis ābele (1896–1961), ādolfs Vēbers 

(Adolf Weber), Kārlis Kautskis (Karl Kautsky, 
1854–1938), emīls Frankels (Fränkel Emil), 
p. ezeriņš. līdzautoru saraksts ir īss — izska-
tās, ka K. Balodis labprātāk savus darbus 
rakstījis viens pats.

VIAF uzrāda galvenos K. Baloža darbu 
publicētājus, publikāciju skaitu (iekavās) un 
bibliotēkas un katalogus, kurās konkrētās 
publikācijas atrodamas: 
n Verlag von Dunker & Humblot (19) —  

nīderlandes nacionālā bibliotēka; 
NUKAT89 Varšavas universitātes bib-
liotēkas centrs; ISNI90 latvijas nacio-
nālā bibliotēka;

n Verlag von J. H. W. Dietz Nachf. (9) —  
ISNI BIBSYS polijas nacionālā biblio-
tēka; ISNI latvijas nacionālā biblio-
tēka; NUKAT Varšavas universitātes 
bibliotēkas centrs; izraēlas nacionālā 
bibliotēka;

n "Freiheit" (5) — zviedrijas nacionālā 
bibliotēka; Vācijas nacionālā bibliotē-
ka; ISNI latvijas nacionālā bibliotē-
ka; 

n b.i. (5) ISNI — latvijas nacionālā 
bibliotēka;

n Kultūras Balss (4) — ISNI latvijas 
nacionālā bibliotēka;

n J.H.W. Dietz (4) — ISNI nīderlandes 
nacionālā bibliotēka;

n Welt-Verlag (3) — German national 
library; ISNI latvijas nacionālā bib-
liotēka;

n autora izdevums (3) — isni latvijas 
nacionālā bibliotēka;

n Djelo (krievu valodā, senā druka) — 
(2) ISNI latvijas nacionālā bibliotēka;

n b.i. (krievu valodā) (2) — ISNI latvi-
jas nacionālā bibliotēka;

n izdanije Vserossijskogo centraļnogo 
sojuza potrebiteļnih obščestv (1) — 
Čehijas republikas nacionālā biblio-
tēka. 

VIAF arī atrodamas ziņas par informācijas 
avotiem, kur tiešpieejā atrodamas ziņas par 
K. Balodi:
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n ISNI - 0000 0001 1589 3401 — ap-
kopoti dati no ViaF; Vatikāna bibliotē-
kas (BAV), vācu Deutch Nationalbib-
liothek (DNB); Kongresa bibliotēkas/
naco (LC); latvijas nacionālās bib-
liotēkas (lnB), Čehijas republikas 
nacionālās bibliotēkas (NKC), izra-
ēlas nacionālās bibliotēkas (NLI); 
polijas nacionālās bibliotēkas (NLP), 
NUKAT; rietumšveices bibliotēku 
tīkla RERO; zviedrijas nacionālās 
bibliotēkas (SELIBR); SUDOC (syste-
me Universitaire de Documentation, 
France); Wikidata (WKP); NTA;

n Wikipedia. https://de.wikipedia.org/
wiki/carl_Ballod;

n Wikipedia. https://en.wikipedia.org/
wiki/Kārlis_Balodis;

n Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Kārlis_Balodis;

n Wikipedia. https://gl.wikipedia.org/
wiki/Kārlis_Balodis;

n Wikipedia. https://lt.wikipedia.org/
wiki/Karlis_Baluodis;

n Wikipedia. https://lv.wikipedia.org/
wiki/Kārlis_Balodis;

n Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/
wiki/Balodis,_Каrlis. 

K. Baloža grāmatas joprojām tiek tirgo-
tas. tās tiek popularizētas Amazon tīklā. arī 
2003. gadā nodibinātais ThriftBooks grā-
matu tirdzniecības tīkls piedāvā K. Baloža 
grāmatas (divu publikāciju astoņus eksem-
plārus), uzskatot tās par antikvārām kultūras 
vērtībām. 

arī šeit minētais elektronisko resursu sa-
raksts nav izsmeļošs. tas nozīmē, ka intere-
se par K. Baloža idejām arī mūsdienās nav 
zudusi. 

Nobeigums
Šī raksta sagatavošanai veiktais nelielais 

pētījums par K. Baloža dzīves un darbības 
atspoguļojumu drukātajos un elektroniska-
jos enciklopēdiskajos resursos, datu bāzēs 
un katalogos liecina, ka neatkarīgi no attiek-

smes pret viņa paustajām idejām, K. Balodis 
ir atzīstams par izcilu personību ar pasaules 
mēroga nozīmi, par kura intelektuālo manto-
jumu interese nav zudusi arī mūsdienās. 

Vienlaikus jāpiekrīt Balabkina/Šnepes 
grāmatā paustajai domai, ka daudzas viņa 
dzīves un darbības epizodes ir nepilnīgi iz-
pētītas un rada jautājumus. pārejot no viena 
datu avota uz otru, esošajā zināšanu kopumā 
par K. Balodi ir atrodami dažādi vēsturisko 
un statistisko faktu skaidrojumi. piemēram, 
dažādi ir aprakstīts Baloža devums kartīšu 
sistēmas izveidošanā: lietoti jēdzieni “pārti-
kas kartītes”, “preču kartītes”, “ierobežotas 
pārtikas sadales sistēma”, “normētās sadales 
sistēma”. dažkārt teikts, ka Balodis kartīšu 
sistēmu Vācijā tikai izstrādājis, citur — ka iz-
strādājis un Vācijā pirmo reizi ieviesis.

dažādi tiek vērtēta K. Baloža kā iesācē-
ja loma starpnozaru bilances metodes izvei-
došanā (ir pieminēta K. Baloža biogrāfijās 
pētnieku darbos, bet nav pieminēta enciklo-
pēdiju ierakstos). iespējams, pārliecība par  
K. Baloža lomu starpnozaru bilanču izveido-
šanā radusies no viņa biogrāfijas pētnieku 
apsvēruma, ka “Balodis saprata lauksaim-
niecības saikni ar citām saimniecības noza-
rēm. Šāda veida saimnieciskās kopsakarības 
ir matemātiski formulējis Hārvarda univer-
sitātes lauksaimniecības profesors Vasilijs  
Ļeontjevs, kas ir modernās input-output ana-
līzes metodes pamatlicējs.”91 taču šī citāta 
turpinājums ir: “Vai viņš personīgi pazina 
Kārli Balodi, vai bija lasījis “nākotnes valsti”, 
nav zināms.” 

enciklopēdiskajos resursos dažkārt tiek 
pieminēta K. Baloža loma palestīnas valsts 
veidošanā un pirmo plānu sagatavošanā, 
bet gandrīz nekur, ieskaitot Krievijā izdotos 
enciklopēdiskos izdevumus, netiek pieminē-
ta Baloža loma Krievijas tautsaimniecības 
perspektīvajā plānošanā (GOELRO plāna iz-
veidošanā). arī dati par Baloža publikāciju 
skaitu un to bibliogrāfiskie pieraksti atšķiras. 

dažkārt pārpratumus rada literārie jauni-
nājumi. piemēram, informācija par K. Baloža 
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darbību Brazīlijā ir maldinoša. dažu autoru 
un enciklopēdiju norādes rada priekšstatu, 
ka K. Balodis Brazīlijā ir pavadījis vairākus 
gadus. patiešām, latviešu koloniju dibināšana 
Brazīlijā ir prasījusi divus dzīves gadus, taču, 
kā atklāj viņa biogrāfijas pētnieki, viņš Bra-
zīlijā bijis tikai divas reizes — 1889. gada 
septembrī–oktobrī un no 1890. gada jūlija 
līdz 1891. gada janvārim92. 

arī K. Baloža intelektuālā mantojuma iz-
pēte ir tālu no pilnības, vairākos jautājumos 
ir nepieciešams viest lielāku skaidrību un 
papildinājumus. nav vietas arī K. Baloža in-
telektuālā mantojuma pilnīgam noliegumam, 
jo nevar būt, ka publikācijās, kuras ārzemju 
zinātnieki pēta joprojām, nebūtu nekā tāda, 
kas varētu noderēt latvijas zinātniekiem. pa-
teicoties n. Balabkina, m. Šnepa-Šneppes, 
i. Brīvera un citu K. Baloža ideju atbalstītāju 
pūlēm, izcilā latviešu ekonomista vārds savās 
mājās nav aizmirsts un liela daļa viņa biogrā-
fijas faktu un pausto ideju ir zināma. tomēr 
vispusīga un objektīva viņa zinātniskā man-
tojuma izpēte ir tālu no pilnības. arī jaunu 
tehnoloģiju ieviešana bibliotēku darbībā rada 
jaunas pētniecības iespējas. piemēram, aiz-
raujošs darbs varētu būt precīzas K. Baloža 
darbu bibliogrāfiijas izveidošana. darbu satu-
ra izpēte (tostarp viņa aprēķinu analīze) varē-
tu būt noderīga ekonomikas teorijas apguvē 
un ekonomisko likumu darbības izpratnē, bez 
kuras mērķtiecīga un efektīva tautsaimniecī-
bas vadība nav iespējama. 

ekonomistu foruma ziņojumā akadēmiķis 
j. Krūmiņš formulēja piecas īpašības, ko arī 
mūsdienās var mācīties un aizgūt no K. Balo-
ža mantojuma: 
n mērķtiecība, patstāvība, uzņēmība;
n starpdisciplinaritāte darbībā un pētīju-

mos;
n starptautiska sadarbība un darbība;
n dzimtenes mīlestība;
n iestāšanās par savām idejām, to po-

pularizēšana.
savas uzstāšanās nobeigumā j. Krūmiņš 

atgādināja n. Balabkina un m. Šnepa grāma-

tas anotācijā teikto: “Grāmatā autori stāsta 
par Kārli Balodi — pasaules klases demogrā-
fu, ekonomistu futurologu un izcilu finanšu 
speciālistu. Viņa zinātniskais mantojums, 
cerams, lieti noderēs otrās latvijas repub-
likas cēlājiem. pakāpjoties uz Kārļa Baloža 
“pleciem”, latviešu ekonomisti kļūs redzami 
tālu pasaulē. ja tikai spēs . . .”

Avoti un piezīmes
1 Balabkins n., Šneps m. Kad Latvijā būs 

labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis 
Balodis. rīga: zinātne, 1993, 161 lpp.; 
Šneps-Šneppe m. Ņemci v Rossiji. Mja-
težnij rod Ballodov meždu ņemcami, 
jevrejami i russkimi. moskva: algoritm, 
2011, 199.–270. lpp.

2 Latviešu konversācijas vārdnīca. rīgā: 
a. Gulbja apgādībā, 1927, 52. lpp.  
(1633–1634); n. Balabkina, m. Šne-
pa-Šneppes un i. Brīvera publikācijas, 
to skaitā rakstu krājumā: Kārlis Balodis. 
Ievads tautsaimniecībā un ekonomis-
kā politika. Kārļa Baloža darbu sakopo-
jums. mārupe: sia “drukātava”, 2013,  
5.–6. lpp. citos avotos minēto biogrāfisko 
datu precizitāte novērtēta pret šiem avo-
tiem. 

3 par to rakstīts K. Baloža doktora disertā-
cijā: Ballod c. Der Staat Santa Cathari-
na in Südbrasilien. inauguraldissertation 
der philosophicen Fakultat der universi-
tat jena zur erlangung der doktorwurde. 
stuttgart, j. B. cottasche Buchhandlung, 
1892, s. 6.

4 Balabkins, Šneps, op. cit., attiecīgi 39.,  
40. un 54. lpp. 

5 Grāmatai ir četri izdevumi vācu valodā: 
atlanticus. Ein Blick in den Zukunfts-
staat. Produktion und Consum im Sozi-
alstaat. stuttgart: j. H. W. dietz, 1898, 
104 s.; Ballod K. [atlanticus]. Der Zu-
kunftsstaat. Produktion und Consum im 
Sozialstaat. 2-te vollst. umgearb. aufl. 
stuttgart: j. H. W. dietz, 1919, 240 s.; 
Ballod K. [atlanticus]. Der Zukunftsstaat.  
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Produktion und Consum im Sozial-
staat. 3-te neubearb. aufl. stuttgart:  
j. H. W. dietz, 1920, 284 s.; Ballod K. 
Der Zukunftsstaat. Wirtschaftstechni-
sches Ideal und Volkswirtschaftliche Wirk-
lichkeit. 4-te vollst. neubearb. aufl. Berlin: 
e. laubishe Verlagsbuchhandlung, 1927, 
296 s.; un divi izdevumi krievu valodā: 
atlantikus. Gosudarstvo buduščego. Pro-
izvodstvo i potrebļeņije v sociaļnom gosu-
darstve. predislovije Kautskogo K. perevod 
s ņemeckogo Grodzinskogo a., pod redak-
cijei s predislovijem Bernackogo m.V. 2-e 
izdaņije. moskva: cpb. Kn-vo delo, 1906, 
12. lpp. + 170. lpp.; Ballod K. Gosudar-
stvo buduščego. per. so 2-go soveršenno 
pererabotannogo izdaņija a. i i rubinih. 
predisl. j. marxlevskogo (Karskogo). serija 
centrosojuza. moskva: Gosudarstvennoje 
kņigoizdateļstvo, 1921, X, 180 lpp.

6 Balabkins, Šneps, op. cit., 46. lpp.
7 ibid., 4. lpp.; Brīvers i. Karl Ballod (at-

lanticus) and his “ein Blick in den zukun-
ftsstaat” from a contemporary point of 
view. Humanities and Social Sciences: 
Latvia. rīga: university of latvia, 2009, 
1 (58): 69–81; Brīvers i. Kārlis Balodis 
(atlantikus) un viņa “nākotnes valsts” 
mūsdienu skatījumā. Grām.: Konservatīva 
ekonomista skats uz cilvēkiem un pasau-
li XXI gadsimtā. rīga: dobums, 2017, 
111.–123. lpp. 

8 Ballod c. Die Lebensdauer der ländli chen 
und städtischen Bevölkerung und die 
mittele Lebensdauer in Stadt und Land. 
Berlin: duncker und Humblot, 1898  
(citēts no Balabkins, Šneps., op. cit.,  
53. lpp.). 

9 Balabkins, Šneps, op. cit., 61. lpp.;  
100 latvijas personības: nezināmais Ba-
lodis. Latvijas Avīze, 2005. g. 5. febr.

10 Balabkins, Šneps, op. cit., 9. lpp. 
11 piemēram, Balodis K. Latvijas izveidoša-

na. Individuāla un sociāla Latvija. rīga:  
j. treimanis, 1919, 24 lpp. 

12 Balodis K. Latvijas nākotne pie sliktas un 

pie labas valdības. liepāja: lsdsp komi-
teja, 1920.

13 Balabkins, Šneps, op. cit., 55.–56. lpp. 
14 Šneps-Šneppe, 2011, op. cit., 207.–210. 

lpp. 
15 Es viņu pazīstu. latviešu biogrāfiskā vār-

dnīca. rīga: Biogrāfiskā arhīva apgāds, 
1939, 563 lpp.

16 WorldCat ir vienots katalogs, kas apstrādā 
72 000 bibliotēku kolekcijas 170 valstīs 
un teritorijās, kuras piedalās globāla-
jā kooperatīvā Online Computer Library 
Center. to uztur OCLC Online Computer 
Library Center, Inc. Wikipedia. WorldCat 
uztur pasaulē lielāko bibliogrāfijas datu-
bāzi. WorldCat ir dibināts 1967. g., pir-
mie ieraksti katalogā veikti 1971. gadā. 

17 Balabkins, Šneps, op. cit., attiecīgi  
43. lpp. un 56. lpp. 

18 Besser l., Ballod K. Smertnostj, vozrast-
noi sostav i dolgovecnostj pravoslavnogo 
narodonaselenija obojego pola v Rossii za 
1851–1890 gg. spb, 1897; Ballod c. Die 
mittlere Lebensdauer in Stadt and Land. 
leipzig, 1899; Ballod c. Die Sterblichkeit 
der Größstaedte. internationales statis-
tisches institut. iX tagung. Berlin, 1903; 
Ballod c. Bevoelkerungsbewegung der 
letzten jahrzehnte in preussen und in ei-
nigen anderen wichtigen staaten europas. 
Zeitschrift des Koen. preussischen lande-
samts, 1914; Ballod c. Quel maximum 
de population notre terre est elle en etat 
d’alimenter? Latvijas Universitātes Raksti, 
iV burtnīca. rīga, 1922 (no j. Krūmiņa 
ziņojuma forumā). 

19 Balodis K. Ievads tautsaimniecībā. rīga: 
Kultūras Balss, 1921; Ievads tautsaim-
niecībā. otrs pārlabotais izdevums. 1924. 

20 Balabkins, Šneps, op. cit., 159.–164. lpp. 
21  ibid., 8.–9. lpp. 
22 http://koknese.lv/kokneses_pagasta_ves-

ture
23 100 latvijas personības: nezināmais 

Kārlis Balodis. Latvijas Avīze, 2005. g.  
5. febr.
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24 Balabkins, Šneps, op. cit., 8. lpp. 
25 ibid., 10. lpp. 
26 Latvju Mazā enciklopēdija, 2 sēj. red. 

Dr. phil. alfreds Bīlmanis. rīga: Grāmatu 
draugs, 1932–1936, 199. lpp.

27 Konversācijas vārdnīca. pirmais sējums. 
rīga: rīgas latviešu biedrības zinību ko-
misija, 1906, 289.–290. lpp.

28 Latviešu konversācijas vārdnīca. rīgā:  
a. Gulbja apgādībā, 1927, 52. lpp. 
(1633–1634).

29 Es viņu pazīstu, op. cit.
30 Latvijas padomju enciklopēdija, 1. sēj. 

rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1981 (kop. izd. laiks 1981–1988).

31 Latvijas padomju enciklopēdija, 5.2 sēj. 
latvijas psr. rīga: Galvenā enciklo-
pēdiju redakcija, 1984 (kop. izd. laiks  
1981–1988).

32 Sovetskaja Latvija. Latvijskaja sovetska-
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on 14 december 2018, the Forum “latvian state, land and people — retrospection into 
the past with the View to the Future”, was held, which was dedicated to the lecture of the lat-
vian economist, statistician, demographer, politician and theologian, professor of the university 
of latvia, Kārlis Balodis at the national theatre on 22 december 1918. it was organised by 
the latvian association of economists in cooperation with the latvian academy of sciences 
and the luther academy.

Kārlis Balodis was a person whose academic activity and ideas gained recognition and 
were implemented in Germany, russia, palestine, his works are being read also nowadays. 
popularisers of Kārlis Balodis state that the ideas of K. Balodis can still be made use of when 
forming the future of latvia, basing on effective national economy. also, the members of the 
Forum wished that the scientific heritage of K. Balodis and its interpretation would be available 
more extensively and longer, therefore the idea arose of publication of a compilation of reports 
in the issue of autumn 2019 of LZA Vēstis. A daļa (proceedings of the latvian academy of sci-
ences, section a). this is dedicated to the academic lecture of K. Balodis “the idea of eternal 
peace and distribution of World land among nations” which he gave on the event of opening 
the latvijas augstskola (latvian institution of Higher education, now — university of latvia) 
on 29 september 1919. in this way the collection of articles about Kārlis Balodis was created, 
which is published in this issue.

in this article information about Kārlis Balodis and his publications has been summarised, 
and evaluation of his work as well as its reflection in encyclopaedic publications, scientific 
researches and biographic and bibliographic datatbases in latvia and abroad.


