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Ievads
Līdz 19. gadsimta vidum cariskajā Krie-

vijā praktiski nebija nozīmīgu demogrāfisku 
pētījumu. Iedzīvotāju izpētes līmenis pa-
augstinājās kopš 19. gadsimta 80. gadiem 
galvenokārt sakarā ar statistikas darba piln-
veidošanu un nepieciešamību analizēt kapitā-
lisma attīstības izraisītās pārmaiņas. Lai gan 
19. gadsimta 60.–80. gados Baltijas guber-
ņās un atsevišķās lielākajās Krievijas pilsētās 
tika organizētas pirmās tautas skaitīšanas, 
tomēr pirmā Viskrievijas tautskaite norisa ti-
kai 1897. gadā un reprezentatīvu un ticamu 

datu par iedzīvotāju skaitu, sastāvu un kustī-
bu līdz gadsimtu mijai bija visai maz.

Rietumeiropas valstīs un ASV iedzīvotāju 
uzskaitē bija sasniegts relatīvi augsts prog-
ress. Anglijā, Zviedrijā, Beļģijā un vairākās 
citās valstīs bija nokārtota pilnīga iedzīvotā-
ju dabiskās kustības reģistrācija un uz tās 
pamata izstrādātas demogrāfiskās tabulas 
ar intensitātes rādītājiem, it īpaši mirstības 
jomā. Krievijā pirmie likumdošanas akti vis-
pār skāra tikai pareizticīgos iedzīvotājus, bet 
pārējām konfesijām uzskaite vēl ilgi nebija 
izveidota, tāpēc dzīvotspējas un mirstības 
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Rakstā analītiski apkopots Kārļa Baloža nozīmīgākais devums iedzīvotāju statistikā un 
demogrāfijā. Īpaši izcelti divi galvenie Kārļa Baloža darbi: par iedzīvotāju dzīvotspēju, mir
stību un dzīvildzi un par vecuma struktūru un demogrāfisko slodzi. 1897. gadā Kārlis Ba
lodis kopā ar ārstu un statistiķi Ludvigu Beseru publicēja grāmatu krievu valodā par abu 
dzimumu pareizticīgo iedzīvotāju mirstību, vecuma sastāvu un mūža  ilggadību Krievijā 
1851.–1890. gadā, kurā detalizēti aprakstīja mirstības līmeni Krievijā un citās valstīs. Šīs 
grāmatas vērtība ir tās vēsturiskais dziļums un novitāte. K. Baloža savāktie un izanalizētie 
dati parādīja, ka Krievijā mirstība ir ievērojami augstāka nekā attīstītajās valstīs. Par veik
to darbu grāmatas autori saņēma Krievijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu un Dmitrija 
Tolstoja balvu. 

K. Baloža pirms 106 gadiem uzrakstītajā grāmatā, kuras nosaukumu varētu tulkot kā 
“Statistikas pamati ar iedzīvotāju, ekonomikas, finanšu un tirdzniecības statistikām” pirmo 
reizi minēts rādītājs, ko uzskata par demogrāfiskās slodzes koncepcijas priekšgājēju. Autors 
atklāj Belastungskoeffizienten, vai slodzes koeficientu, ko definē kā bērnu un vecu cilvēku 
skaita attiecību pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Šī publikācija tika atzīta par ievēroja
mu un inovatīvu. Tomēr vairākus gadu desmitus angļu valodā izdotajā demogrāfijas literatūrā 
to ignorēja un dažus rādītājus vēlāk izgudroja atkārtoti. 

Rakstā apskatītas arī citas, mazāk pazīstamas K. Baloža publikācijas. Raksta autors se
cina, ka būtu vērts dažus no viņa darbiem iztulkot latviešu valodā. 



67

KĀRLIS BALODIS — IZCILS DEMOGRĀFS

pētījumi nebija attīstīti un atsevišķu zinātnie-
ku aprēķinātie mirstības rādītāji visai būtiski 
atšķīrās. Dažādi bija arī vērtējumi par Krie-
vijas iedzīvotāju mirstības un mūža ilguma 
raksturojumiem salīdzinājumā ar attiecīgiem 
lielumiem citās valstīs.

Šajā rakstā mēģināts parādīt latviešu iz-
celsmes zinātnieka Kārļa Baloža (Carl (Karl)
Ballod, 1864–1931) inovatīvo izstrādņu 
lomu Krievijas iedzīvotāju dzīvotspējas līme-
ņa noteikšanā, kā arī viņa pienesumu citu 
demogrāfijas zinātnes uzdevumu risināšanā, 
it īpaši iedzīvotāju vecuma struktūras izpētē.

Pētījumi par iedzīvotāju mirstību 
un mūža ilgumu

Vēl mācoties Tērbatas (Tartu) universitā-
tes Teoloģijas fakultātē 1884.–1887. gadā, 
K. Balodis izrādīja lielu interesi par tautsaim-
niecības, iedzīvotāju attīstības un ģeogrā-
fijas jautājumiem. 1892. gadā viņš ieguva 

Jēnas universitātes maģistra grādu ģeogrā-
fijā par Santakatarinas štata ģeogrāfiju Bra-
zīlijā.1 Tomēr pēc ordinēšanas par luterāņu 
mācītāju K. Balodis devās uz Brazīliju, kur  
1889.–1891. gadā nesekmīgi mēģināja dibi-
nāt latviešu koloniju, bet 1893.–1894. gadā 
bija luterāņu mācītājs Zlatoustā Urālos, ap-
kalpojot latviešu kolonijas, kā arī aktīvi no-
darbojās ar publicistiku.

Jau 1893. gada vasarā K. Balodi aicināja 
uz sadarbību vācu izcelsmes ārsts un statis-
tiķis Ludvigs fon Besers (Ludwig von Besser, 
dz. 1859. g. Pēterburgā — ?). Viņš jau agrāk 
bija uzsācis pētījumus par Krievijas iedzīvo-
tāju dzīvotspēju un mirstību un par rezultā-
tiem referēja Starptautiskajā mediķu kongre-
sā Berlīnē 1890. gadā. Principiāls jautājums 
bija par Krievijas iedzīvotāju mirstības līmeni 
salīdzinājumā ar Vācijas un citu Eiropas val-
stu līmeņiem. L. Besers Tērbatas universitā-
tes Medicīnas fakultāti beidza 1884. gadā, 

1. att. K. Baloža un L. Besera grāmatu par iedzīvotāju mirstību titullapas



RAKSTI    2019. gads    73. sējums    3. numurs

68

kad K. Balodis iestājās šīs universitātes teo-
loģijas fakultātē. Šī sadarbība ātri beidzās ar 
izcilu rezultātu. 1895. gada 20. septembrī 
viņi referēja par tēmu “Abu dzimumu Krievi-
jas pareizticīgo iedzīvotāju mirstība, vecuma 
sastāvs un ilggadība 1851.–1890. gadā”.2 
1896. gadā kopdarba rezultāti tika publicēti 
arī vācu valodā3, bet 1897. gadā — Krievijas 
Zinātņu akadēmijas (ZA) speciālizdevumā4 
(1. att.). 

Tālāk aplūkosim minētā pētījuma mērķi, 
uzdevumus un galvenos sasniegumus.

Jāatzīmē, ka 19. gadsimta beigās, kad 
norisa pētījums Krievijā, vēl nebija veikta ne-
viena valsts nozīmes tautas skaitīšana. Pirmā 
Viskrievijas tautas skaitīšana tika organizēta 
tikai 1897. gada februārī, bet tās materiālu 
publikācija ievilkās līdz pat 1905. gadam. 
Labāks stāvoklis bija Baltijas guberņās, it 
īpaši Kurzemes un Vidzemes guberņās, kur 
vietējās skaitīšanas notika jau 19. gadsimta 
60. gados, bet visā Baltijā — 1881. gadā. 
Regulāru iedzīvotāju uzskaiti veica Pēterbur-
gā, Maskavā, Irkutskā un Harkovā, tāpēc mi-
nētajās guberņās un pilsētās bija ziņas par 
iedzīvotāju sastāvu pēc dzimuma un vecu-
ma, kuras nepieciešamas mirstības un vidējā 
mūža ilguma tabulu sastādīšanai un dziļā-
kiem pētījumiem par iedzīvotāju mirstības 
intensitāti, tās pārmaiņām. Salīdzinājumam 
jāmin, ka Anglijā un Francijā tautas skaitī-
šana regulāri notika kopš 1801. gada, bet 
ASV — jau kopš 1790. gada. Arī citās valstīs 
(Austrijā un Beļģijā), par kurām interesējās  
K. Balodis, iedzīvotāju uzskaites bija veiktas 
19. gadsimta pirmajā pusē un tikai Vācijā 
pirmā tautas skaitīšana tika organizēta ne-
daudz vēlāk — 1871. gadā.

Salīdzinājumus par iedzīvotāju mirstību 
Krievijā un citās valstīs apgrūtināja arī tas, 
ka demogrāfisko datu par visiem Krievijas 
impērijas iedzīvotājiem faktiski nebija un tie 
aptvēra tikai pareizticīgos, izmantojot Sinodes 
apkopotos metriku ierakstus. Arī Sinodes dati 
nebija precīzi. Īpaši tas attiecās uz mirstības 
statistiku. Mirušo bērēs garīdznieks nereti ne-

piedalījās. Atskaitēs netika uztverti karadie-
nestā un cietumos mirušie, emigrējušie, bez 
vēsts pazudušie u. tml. K. Balodis lielā mērā 
vāca arī iztrūkstošos datus pa eparhijām dažā-
dos periodos. Šo sistemātisko uzskaites kļūdu 
dēļ agrāk aprēķinātie mirstības rādītāji kopu-
mā bija zemāki, bet vidējā mūža ilguma lie-
lumi paaugstināti. Īpaši izkropļoti bija vīriešu 
mirstības un dzīvotspējas raksturojumi. Lielā 
mērā Krievijas birokrāti bija ieinteresēti tādas 
situācijas saglabāšanā, jo tā notušēja cariskās 
Krievijas atpalicību no citām Eiropas valstīm.

Jau 19. gadsimta vidū valdības galve-
nais padomnieks statistikas un apdroši-
nāšanas jautājumos Viktors Buņakovskis  
(1804–1889) vēlējās zinātniski noskaidrot 
faktisko stāvokli iedzīvotāju dzīvotspējā, sa-
stādot mirstības tabulas un veicot virspusē-
jus demogrāfiskos pētījumus. Viņš 26 gadu 
vecumā ieguva Krievijas (Pēterburgas) ZA 
akadēmiķa titulu un vēlāk 1864. gadā pat 
kļuva par Akadēmijas viceprezidentu. Kopš 
19. gadsimta 80. gadu beigām mirstības 
pētījumus visaktīvāk veica L. Besers, taču 
līdz sadarbībai ar K. Balodi to zinātniskums 
nebija pietiekams, jo tie balstījās uz kļū-
dainām premisām un metodēm. Savukārt  
K. Baloža un L. Besera kopdarbs balstījās uz 
iepriekšminēto kļūdu novēršanu. 1898. gada  
20. decembrī ZA svinīgā sanāksmē abu zi-
nātnieku kopdarbs tika apbalvots ar lielo me-
daļu un Dmitrija Tolstoja prēmiju — visaug
stāko Akadēmijas apbalvojumu. Jāatzīmē, ka 
K. Balodim tad bija tikai 34 gadi, bet augstāk 
minētās monogrāfijas sagatavošanas laikā 
31–33 gadi.

Raksturojot godalgoto darbu, Akadēmijas 
zinātniskais sekretārs akadēmiķis Konstan-
tīns Veselovskis  (1818–1901) atzīmēja:  
“V. Buņakovskis vairākos darbos ir apgalvojis, 
ka Krievijas pareizticīgo iedzīvotāju mirstības 
līmenis nav augstāks nekā mūsu kaimiņos 
Eiropas valstīs, it īpaši Prūsijā. Šis mums tik 
tīkamais slēdziens nekavējoši izsauca aiz-
domas... Strasburgas universitātes docents, 
ievērojamā profesora Lekša5 skolnieks un  
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sekotājs V. Bortkevičs6, matemātiski analizē-
jot mūsu statistikas datus, bija nonācis pie 
slēdziena, ka pie mums iedzīvotāju mirstības 
līmenis ir augstāks nekā Vācijā, un it īpaši 
Prūsijā. Šīs būtiskās domstarpības varēja no-
vērst jauns, fundamentāls un plašs pētījums. 
Tas ir apkopots Besera un Baloža kunga dar-
bā... Kopš šī laika Krievijas iedzīvotāju lielāka 
mirstība salīdzinājumā ar citām Eiropas val-
stīm ir zinātniski pamatots fakts, kas rosinās 
veikt jaunus pētījumus, lai noskaidrotu šīs 
mums nevēlamās parādības cēloņus.”7 Gan 
no pētījuma metožu viedokļa, gan iegūto re-
zultātu nozīmīguma Krievijai un starptautiskā 
skatījumā bija panākts liels progress. 

Saskaņā ar autoru iegūtajiem datiem 
no sastādītajām mirstību tabulām vidē-
jais Krievijas impērijas vīriešu mūža ilgums  
19. gadsimta 67.– 90. gadā sasniedza vien 
27,3 gadus, Bavārijā 81.–90. gadā —  
34,9, bet Prūsijā — 37,6 gadus, sievie-
tēm šie rādītāji bija attiecīgi 29,4, 37,9 un  
40,7 gadi, liecinot par būtiskām atšķirībām 
mirstībā un par Krievijas atpalicību iedzīvotāju 

dzīvildzē. Vēl lielākas atšķirības bija salīdzinā-
jumā ar Francijas un īpaši ar Anglijas lielumiem  
(1. tab.). Tikai Baltijas guberņās iedzīvotāju 
mirstība bija zemāka nekā Vācijā, bet augstā-
ka nekā Francijā un Anglijā.

Aprēķinot vidējā mūža ilguma rādītājus, 
izmantojot Viskrievijas 1897. gada tautas 
skaitīšanā iegūtos datus, varēja iegūt vēl pre-
cīzākus un starptautiski salīdzināmus rādītā-
jus. No 2. tabulas datiem redzams, ka pat 
Krievijas Eiropas daļas iedzīvotāju dzīvotspēja 
bija visai zema, manāmi atpaliekot no eko-
nomiski attīstītāko valstu sasniegtā līmeņa. 
Turklāt vidējais mūža ilgums Eiropas Krievi-
jā (31 gads vīriešiem un 33 gadi sievietēm) 
bija par 20 gadiem mazāks nekā Zviedrijā un 
par 10 gadiem mazāks nekā dzīvojošajiem  
Latvijas teritorijā. Krievijā ļoti augsta bija 
bērnu un it īpaši zīdaiņu mirstība. Pat Pirmā 
pasaules kara priekšvakarā Eiropas Krievijā 
nomira 250–270 zīdaiņu līdz vienam gadam 
no 1000 jaundzimušajiem. Citās valsts daļās, 
izņemot Baltiju un Kaukāzu, stāvoklis bija vēl 
sliktāks.

Valsts Gadi Vīrieši (gadi)
Sievietes 

(gadi)
Par cik Krievijas rādītāji ir 

zemāki nekā citās valstīs, % *

vīriešiem sievietēm

Krievija 1867–1890 27,3 29,4 – –

t.sk. Baltijas 
guberņas

1880–1883 39,1 42,7 30 31

Prūsija 1881–1890 37,6 40,7 27 28

Bavārija 1881–1890 34,9 37,9 22 22

Francija 1882–1886 41,6 44,4 34 34

Anglija 1881–1891 43,7 47,1 38 38

Avots: Besser L., Ballod K. Smertnostj pravoslavnovo narodonaseljenjija v Rossiji za 1851–1890 godi. Predvari-
teljnoje soobschenije. Medicinskoje obozrenije. 1895 (8).

* Šī raksta autora aprēķins.

1. tab. Vidējais mūža ilgums Krievijā un citās Eiropas valstīs 19. gadsimta otrajā pusē 
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K. Baloža aprēķini un secinājumi par 
mirstību atsevišķās vecumgrupās apstiprinā-
jās vēlākajos pētījumos. Tomēr viņš, sekojot 
vācu statistiķa un demogrāfa Vilhelma Lekša 
šaubām par agrīnā vecuma bērnu mirstības 
samazināšanas iespējām un ietekmi uz kopējo 
mirstības līmeņa samazināšanos, maldīgi ap-
galvoja, ka no “nāves rokām” izrautie vienīgi 
nebūtiski attālinās nāves brīdī. Faktiski mirstī-
bas intensitātes samazināšanās gandrīz visur 
sākas no agrīnā vecuma bērnu un vispirms 
zīdaiņu mirstības samazināšanas un tieši po-
pulācijās ar viszemāko zīdaiņu mirstību ir vis-
vairāk lielu vecumu sasniegušo indivīdu.

Par iedzīvotāju dzīvotspēju, mirstību un 
arī dabisko kustību kopumā tika sagatavoti 
vairāki citi darbi, ievērojamākie no kuriem ir:
n pilsētu un lauku iedzīvotāju dzīvotspē-

ja (1897. gadā)8 (1. att. sk. grāmatas 
titullapu),

n vidējais mūža ilgums pilsētās un lau-
kos (1899. gadā)9,

n pēdējo desmitgadu iedzīvotāju kustība 
Prūsijā un dažās citās Eiropas valstīs 
(1914. gadā)10.

Minētie darbi sarakstīti vācu valodā un 
iespiesti Vācijā. Leipcigā publicētie pētījumi 
deva K. Balodim iespēju uzsākt darbu Ber-
līnes universitātē kā privātdocentam, bet 
1905. gadā viņam tika piešķirts profesora 
tituls11. 1899. gada decembrī Berlīnes Uni-
versitāte pieņēma viņa habilitācijas darbu par 
dzīvotspējas diferenciāciju pilsētās un laukos, 
kurā autors aplūkoja arī sakarības: cilvēku 
uzturs — veselība — mūža ilgums.

Pētījumi par iedzīvotāju 
vecumsastāvu un 
sociālekonomisko demogrāfiju

Otra demogrāfiska tēma, kurā K. Balodis 
guvis starptautisku atzinību, ir iedzīvotāju 
dzimumvecuma struktūru izpēte. Jau galve-
najā un godalgotajā darbā vecumsastāvam 
bija veltīta liela vērība. No skaitliskām attie-
cībām, kas pastāv starp iedzīvotāju vecum-
grupām, ir atkarīgs ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju īpatsvars, darbaspēka resursu apjoms, 
darbspējīgo iedzīvotāju noslodze ar bērniem, 
veciem cilvēkiem u.tml. Veidojot labklājības 
valsts modeļus, K. Balodis analizēja iedzīvo-

2. tab. Vidējais mūža ilgums atsevišķās valstīs 19. un 20. gadsimta mijā

Valsts Gadi
Vidējais mūža ilgums (gadi)

vīriešiem sievietēm

Zviedrija 1891–1900 51 54

ASV 1900–1902 48 51

Francija 1898–1903 45 49

Anglija un Velsa 1891–1900 44 48

Latvija 1896–1897 41 44

Eiropas Krievija 1896–1897 31 33

Indija 1891–1901 24 24

Avots: Rashin A. G. Naseljenije Rossiji za 100 let (1811–1913). Moskva: Gosudarstvennoje statisticheskoje 
izdateljstvo, 1856, 196. lpp.; J. Krūmiņš, P. Zvidriņš. Padomju Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums. Rīga: Liesma, 
1976, 46. lpp.
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tāju dabiskās un migratīvās kustības proce-
sus un vēsturiskās attīstības rezultātā izvei-
dojušos iedzīvotāju sastāva raksturojumus 
Krievijā, Vācijā un citās valstīs. Jau kā pie-
redzējis ekonomists, statistiķis un demogrāfs 
viņš pirms vairāk nekā 100 gadiem publicēja 
grāmatu “Statistikas pamati ar iedzīvotāju, 
ekonomikas, finanšu un tirdzniecības statis-
tikām” (Berlīne, 1913)12. Šajā vācu valodā 
izdotajā grāmatā (2. att. sk. grāmatas titulla-
pu) pirmo reizi tika aprakstīts demogrāfiskās 
slodzes koeficients, kuru autors nosauca par 
Belastungskoeffizient, kas raksturo bērnu un 
veco iedzīvotāju attiecību pret darbspējas ve-
cuma iedzīvotājiem.

K. Balodis izdalīja piecas vecuma grupas: 
1) bērni līdz 14 gadiem ieskaitot, 2) pusau-
dži un jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem,  
3) darbspējīgie pieaugušie 21–59 gadu vecu-
mā, 4) pavecie cilvēki ar ierobežotām darb-
spējām 60–70 gadu vecumā un 5) 70 gadus 
vecie un vecāki, kuri vairs nestrādā. Demogrā-
fiskās slodzes vispārējais koeficients tiek ap-
rēķināts kā attiecība starp bērnu un ļoti veco 
cilvēku skaitu pret darbspējīgo skaitu, kuri 
spēj sevi uzturēt. Otrās un ceturtās grupas in-
divīdi parasti var nodrošināt savu eksistenci. 
Var aprēķināt arī citus noslodzes koeficien-
tus, piemēram, bērnu noslodzes, jauniešu 
noslodzes, pensijas vecuma noslodzes u.c. 
Mūsdienās šos koeficientus (indeksus) plaši 
izmanto starptautiskajos salīdzinājumos, arī 
ANO sistēmā. 2015. gadā vienā no prestižā-
kajiem demogrāfiskajiem žurnāliem “Popula
tion and Development Review” bija publicēts 
starptautiskā pētnieciskā institūta Internatio
nal Institute for Applied Systems Analysis 
(Laksenburga, Austrija) vadošo speciālistu 
Vorena Sandersona (Warren C. Sander
son) un Sergeja Ščerbova (Sergei Scherbov) 
raksts, kurā atzīta K. Baloža autorība aplūko-
jamā koeficienta (indeksa) izveidošanā.13 Šie 
autori arī atzīmē, ka K. Baloža piedāvātais 
koeficients ir precīzāks nekā mūsdienās bie-
žāk izmantotie modificētie rādītāji. Pēc viņu 
ieskatiem tāds stāvoklis varēja izveidoties 

tāpēc, ka vācu valodā rakstītais darbs bija 
publicēts pirms vairāk nekā 100 gadiem un 
šī autora darbus nereti ignorēja pat Vācijā.  
K. Baloža koeficienta noteikšanā arī nepie-
ciešami detalizētāki dati. Savā grāmatā viņš 
sniedz statistiskus aprēķinus par demogrā-
fiskām slodzēm Vācijā, Austrijā, Francijā, 
Itālijā un ASV. Grāmatas iznākšana sekmēja  
K. Baloža iekļaušanos Starptautiskā Statisti-
kas institūta darbībā pēckara gados.

Jāatzīmē, ka šī raksta autors piecās 
mācību grāmatās un līdzekļos studentiem 
(1976, 1983, 1989, 2000, 2003) un da-
žos enciklopēdiskajos izdevumos Latvijā un 
Krievijā (1985, 1994, 2014, 2018) uzsvēris  
K. Baloža ieguldījumu iedzīvotāju vecumsa-
stāva izpētē, t.sk. demogrāfisko slodžu koe-
ficientu izstrādē.14 Nesen Krievijā iznākušajā 
“Demogrāfiskā enciklopēdija” (2013) atkār-
toti atzīmēta K. Baloža svarīgā un inovatīvā 
loma demogrāfisko indeksu jomā.15

K. Balodis grāmatā “Nākotnes valsts”16 
(pirmie izdevumi 1898. gadā vācu valodā 

2. att. K. Baloža grāmata par statistikas 
pamatiem
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un 1906. gadā krievu valodā) un arī citās 
publikācijās skāra sociālā kapitāla, cilvēk-
kapitāla un iedzīvotāju politikas jautājumus. 
Viņa iecerētajā sociālajā nākotnes valstī jābūt 
darba klausībai jeb nacionālai darba sistēmai 
jauno cilvēku nodarbinātībai. Pēc izdienē-
šanas (vīrieši apmēram 10 gadus, sievietes  
7 gadus) tie būs tiesīgi saņemt pietiekami 
lielas pensijas. Tādējādi katram cilvēkam 
tiktu nodrošināta iztika mūža otrajā pusē, lai 
nodotos garīgo interešu izkopšanai. Laulātie 
pāri varētu pieprasīt par brīvu saņemt ¼ ha 
zemes mājas celšanai. Saskaņā ar viņa aprē-
ķiniem strādājošo skaitam tehniskā progresa 
rezultātā pakāpeniski jāsamazinās. 

1918. gada 22. decembrī K. Balodis 
priekšlasījumā par “Latvijas izveidošanu (in-
dividuālā un sociālā Latvija)” pieskārās valsts 
apdzīvotības un sāpīgajiem emigrācijas un 
imigrācijas aspektiem. Viņš tieši norāda, ka 
“ ... latviešu izglītotākiem spēkiem nebija jā-
dodas uz Krieviju tāpēc, ka dzimtenē pavisam 
nebūtu bijis to spēkiem piemērotas vietas, bet 
tāpēc, ka tiem tās nedeva. Ierēdņu, virssko-
lotāju u. c. vietas ieņēma cittautieši. Tagad 
viss pārvērties — Daugaviņa, pēc dzejnieka 
Pumpura pareģa vārdiem, varētu aicināt at-
pakaļ izklīdušos latviešu spēkus... Vāji apdzī-
votā Latvija raidījusi svešatnē gan ne mazāk 
kā 300 000 savu dēlu un meitu. Tādējādi tad 
varēja it viegli pierādīt, ka Baltijas zemē, aiz 
ļaužu trūkuma, brēcot pēc ieceļotājiem, pēc 
kolonistiem, izcēlās projekti pirms kara — ap-
metināt Kurzemē 300 000 krievu kolonistus, 
kara laikā — atdot visas kroņa muižas, 1/3 no 
privātmuižām un pusi no zemniekusaimnie-
ku zemes vācu kolonistiem”.17

Runājot par neatkarīgās valsts nākotni, 
viņš ir visai liels optimists: “apstākļi priekš 
Latvijas nākotnes, cik sarežģīti un drūmi viņi 
acumirklī arī neizliktos, ir tomēr tik spoži, ka 
galva reibst, tos visus iedomājoties”. Tiesa, 
viņš brīdina, ka “Latvija mūžam nedrīkst 
ielaisties ne politiskā, ne finansiālā, ne eko-
nomiskā atkarībā no citām spēcīgākām val-
stīm!”.18

Uzrādot iedzīvotāju skaitu Latvijā,  
K. Balodis balstās uz tā laika oficiāliem valsts 
statistikas datiem, saskaņā ar kuriem pirms 
kara Latvijas teritorijā dzīvoja 2552 tūksto-
ši cilvēku. Iepriekš minētā priekšlasījuma 
sākumā autors sniedza arī iedzīvotāju sa-
dalījumu pa novadiem, tomēr kopsumma  
2539 tūkst. nedaudz atšķiras no cariskās 
Krievijas ierēdņu un vēlāk arī neatkarības 
perioda statistiķu publicētajiem lielumiem. 
Īstenībā jau cariskās Krievijas laikā statistiķi 
bija pārspīlējuši faktisko iedzīvotāju skaitu, 
par ko pirmais 1922. gadā rakstīja Valsts 
statistikas pārvaldes direktors Marģers Sku-
jenieks (1886–1941): “Latvijā nekad nav 
bijuši 2,5 miljoni iedzīvotāju, bet gan par ap-
mēram 250 000 mazāk”.19 Vēlāk par šo kļū-
du rakstīja Austrālijā dzīvojošais vēsturnieks 
Edgars Dunsdorfs (1904–2002), mūsdienās 
arī demogrāfs Ilmārs Mežs un šo rindu au-
tors.20 Diemžēl oficiālajās  CSP publikācijās  
1914. gada dati vēl nav koriģēti.

Ja labotu pirmskara lielumu, tad tas būtu 
tuvs 2300 tūkstošiem. Salīdzinājumam at-
zīmēsim, ka 1940. gada sākumā Latvijā 
dzīvoja 1951 tūkst., 1989. gadā 2667, bet 
2019. gadā tikai 1920 tūkst. cilvēku. Tā kā 
1918. gada decembra priekšlasījumā K. Ba-
lodis, izsakoties par valsts nākotni, minēja, 
ka “Latviju izkopjot, zemes kultūru paceļot, 
šeit it viegli var dzīvot otrtik, pat trīsreiz vai-
rāk cilvēku, — bet vajag vispirms šīs izkop-
šanas”, tad acīmredzot viņš 4,6–6,9 miljonu 
cilvēku Latviju uztvēra par labvēlīgu stāvokli. 
Ja labvēlīgas nākotnības (pēc „izkopšanas”) 
parametru noteikšanā par bāzes līmeni izvē-
lētos 2,55 miljonus, tad nosakāmās robežas 
būtu vēl par 11% augstākas, t.i., no 5,1 līdz 
7,65 miljoniem.

1919. gadā K. Balodis kļuva par Latvijas 
Universitātes profesoru un īslaicīgi strādāja 
par vicerektoru. Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātē viņš lasīja politekonomijas, 
ekonomikas un ekonomiskās ģeogrāfijas kur-
sus. Ekonomikas kursā viņš visvairāk pievēr-
sās statistikai, izmantojot to arī demogrāfisko 
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procesu analīzei un problēmu iztirzāšanai. 
Vairākas reizes teica akadēmiskās runas Uni-
versitātes līmenī un piedalījās konferencēs. 
1922. gadā publicēja plašāku rakstu franču 
valodā Universitātes rakstu krājumā par ie-
spējamo maksimālo iedzīvotāju daudzumu 
atsevišķās valstīs, taču ievērojamu demogrā-
fiska rakstura publikāciju pēckara periodā vi-
ņam vairs nebija.

Visu darbīgo mūžu K. Balodis domāja par 
nākotnes valsti, kas rod atspoguļojumu publi-
cētajos galvenajos darbos. Viņa spalvai pieder 
arī maz pazīstams Latvijas Universitātes rak
stu krājumā 1922. gadā iespiests raksts fran-
ču valodā ar futoroloģisko ievirzi.21 Publikācijā 
par iespējamo iedzīvotāju attīstību nākotnē  
K. Balodis izmantoja datus par lauksaimnie-
cībā izmantojamām zemēm vairākās valstīs 
(ASV, Kanādā, Austrālijā, Ķīnā, Japānā u.c.), 
iespējām palielināt lauksaimniecībā izman-
tojamo zemju apmērus un veica atbilstošas 
aplēses par iedzīvotāju skaita pārmaiņām, 
nosakot arī maksimāli iespējamos apdzīvotī-
bas apmērus. Saskaņā ar viņa datiem lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes ASV varētu 
palielināt par 57%, Austrālijā — 11 reizes, 
bet Kanādā — vairāk nekā 20 reizes. Iespē-
jamie pieaugumi iedzīvotāju skaitā ir vēl aug-
stāki (attiecīgi 6,30 un 24 reizes). Mūsdie-
nās, pēc gandrīz 100 aizvadītajiem gadiem, 
atsevišķām valstīm, piemēram, Meksikai, Irā-
nai, Afganistānai noteiktie maksimumi ir jau 
pārsniegti, norādot uz to, ka lauksaimniecībā 
izmantojamās vai apstrādājamās zemes pla-
tības nav vienīgais faktors iedzīvotāju skaita 
pārmaiņām. Svarīga nozīme tāda veida empī-
riskiem pētījumiem tomēr ir atsevišķu likum-
sakarību noteikšanā, arī maltusisma mācības 
kritikā. Vēl pusgadsimtu pirms šī darba Frid-
rihs Engelss (Friedrich Engels, 1820–1895) 
rakstīja, ka runas par absolūto pārapdzīvotību 
ir nepamatotas apstākļos, kad tiek apstrādā-
ta tikai trešdaļa no zemes platībām un arī no 
tām iespējams iegūt vismaz sešas reizes vai-
rāk produkcijas, izmantojot jau zināmos ze-
mes apstrādāšanas paņēmienus.

Vispārzināms, ka K. Balodis īpaši intere-
sējās par lauksaimniecību un lauku iedzīvotā-
ju attīstību. Iepriekš jau tika atzīmēti daži dar-
bi, kuros vēl demogrāfiskās karjeras sākumā 
(arī viņa habilitācijas darbā) bija aplūkotas 
lauku iedzīvotāju attīstības likumsakarības. 
Tā kā tēma par lauku un pilsētu iedzīvotāju 
attīstības diferenciāciju bija pazīstama no  
19. gadsimta beigām, tad nav pārsteigums, 
ka LU profesora vienā no plašākajiem raks-
tiem “Dārza pilsēta vai agrārkultūriskās pil-
sētas?” (1924) īpaši aplūkoti ekopilsētu 
veidošanās demogrāfiskie, ekonomiskie un 
ģeogrāfiskie jautājumi.22 Diemžēl šis raksts 
nav tulkots latviešu valodā, un tikai retais pie-
min viņu kā ekopilsētu veidošanos kustības 
dalībnieku Latvijā. 

Atsevišķos darbos K. Balodis ir aplūkojis 
iedzīvotāju ilggadības, novecošanās, etnosu 
attīstības, bērnu apmācības (t.sk. talantīgo 
bērnu atlases iespējas) un citu iedzīvotāju 
kvalitātes izpētes aspektus un problēmas.

Secinājumi
K. Balodis bija zinātnieks ar plašu redzes-

lauku. Demogrāfiskajā statistikā un demogrā-
fijā viņa pienesums ir visai būtisks gan teo-
rijā, gan arī empīrisko likumsakarību izziņā, 
daļēji arī demogrāfiskās politikas jomā.

Darbs par Krievijas pareizticīgo iedzīvo-
tāju dzīvotspēju un mirstību 19. gadsim-
ta otrajā pusē bija fundamentāls pētījums 
ar augstu novitāti. Tajā tika pierādīts, ka 
Krievijā iedzīvotāju mirstība bija augstāka 
nekā Rietumeiropā kopumā. Starptautisku  
ievērību ieguva arī darbs par iedzīvotāju  
vecumsastāva pētījumiem. Arī mūsdienās 
visā pasaulē, tajā skaitā ANO specializēta-
jās institūcijās, plaši izmanto viņa piedāvā-
tos demogrāfiskās slodzes koeficientus. Jau 
pirms Pirmā pasaules kara K. Balodis sevi 
pieteica kā pasaules nozīmes statistiķi un 
demogrāfu.

Gandrīz visi K. Baloža demogrāfiska 
rakstura darbi bija sagatavoti svešvalodās, 
galvenokārt vācu, krievu un franču valodā. 
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Tāpēc šīs publikācijas bija zināmas pārsvarā 
tikai relatīvi nelielam speciālistu lokam. Uz-
skatu, ka 1897. gadā krievu valodā Pēterbur-
gā publicēto grāmatu “Abu dzimumu Krievi-
jas pareizticīgo iedzīvotāju mirstība, vecuma 
sastāvs un ilggadība 1851.–1890. gadā” un 
1913. gadā vācu valodā Berlīnē izdoto grā-
matu “Statistikas pamati” būtu lietderīgi pub-
licēt arī latviešu valodā. To varētu lietot dažā-
du nozaru studenti, mācībspēki un zinātnieki, 
kā arī plašākas interesentu aprindas.
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KĀRLIS BALODIS — OUTSTANDING DEMOGRAPHER

Pēteris Zvidriņš
peteris.zvidrins@lu.lv

Summary

Key words: Kārlis Balodis, demography, mortality, demographic burden

The article is an analytical summarisation of the most significant works of Kārlis Balodis 
(Carl (Karl) Ballod, 1864–1931) in population statistics and demography. The article focuses 
on two main works by K. Balodis on population vitality, mortality and life expectancy and age 
composition and demographic burden. In 1897, he published a book in Russian jointly with 
a doctor and statistician Ludwig Besser, Mortality of the Ortodoxy population of both sexes, 
their age composition and longevity in Russia in 1851–1890 in which he described in detail 
the level of mortality in Russia and in other countries. The strength of this book is in its his-
torical depth and novelty. Materials collected and analysed by them showed that mortality in 
Russia was significantly higher than in developed countries. The authors received the Grand 
Gold Medal of the Russian Academy of Sciences as well as Dmitry Tolstoy Prize.

The forerunner of the concept of demographic burden and dependency ratios is a book 
written in German by Karl Ballod 106 years ago, the title of which can be translated as Statis
tical outlines, including demographic, economic, financial and commercial statistics. The 
author called ratios Belastungskoeffizienten, or coefficients of burden defined as the ratio of 
children and old persons to primeage adults. This publication was recognised as important 
and innovative. However, it was ignored for a few decades in demographic literature in Eng-
lish and some ratios were independently reinvented later.

The article also deals with some other K. Ballod’s publications in demography, which are 
less known. The author concludes that it would be useful to translate some of his works into 
Latvian.


