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Pašreizējais sabiedrības mērķis ir globa-
lizācija, inernacionalizācija, unifikācija, stan-
dartizācija, kvantitatīvu mērķu sasniegšana 
pasaules mērogā. Arī zinātnē un izglītībā. 
Esi pirmajā pasaules simtniekā — ļoti labi, 

piecsimtniekā — var iztikt, zemāk — slikti 
un ļoti slikti. Pakāpeniski šīs prasības izvir-
za augstskolām, institūtiem, laboratorijām, 
atsevišķiem zinātniekiem un pat zinātnisku 
rakstu autoriem. Tas atgādina braucienu pa 
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Sekojot tendencei visu standartizēt un vienveidot, humanitārajām un sociālajām zināt-
nēm (HSZ) tiek uzspiests tas pats mērķu, kritēriju un vērtējumu rāmis, ko savām vajadzībām 
ir izstrādājuši dabas un tehnisko zinātņu pārstāvji. HSZ tas ir pilnīgi nepieņemami. Šo zināt-
ņu grupu būtiskās atšķirības uzskatāmi parāda kaut vai tas, ka HSZ nereģistrē atklājumus un 
izgudrojumus, nav bijis iespējams iegūt patentus, licences, autora apliecības un citus zināt-
nisko rezultātu apliecinājumus, ko var iegūt tehnisko zinātņu pārstāvji (ir gan izteiktas cerī-
bas, ka nākotnē tas varētu mainīties). Prasot no HSZ zinātniekiem izpildīt dabas un tehnisko 
zinātņu standarta kritērijus, iegūstot zinātniskos grādus un nosaukumus, piedaloties kon-
kursos uz projektiem un akadēmiskajiem amatiem, šiem pētniekiem ir jāveic savai zinātņu 
grupai neraksturīgi darbi, dažreiz pavisam formāli. Dažreiz tiek nobīdīts malā kādā zinātņu 
grupā autoritāti ieguvis pētnieks tikai tādēļ, ka nevar izpildīt savai nozarei svešos kritērijus.

HSZ ir vajadzīgi savi vērtējumu kritēriji, kā vērtēt atsevišķu darbu (rakstu, grāmatu, 
monogrāfiju) un zinātnieka līdzšinējā darba mūža veikumu kopumā. Humanitārajām zināt-
nēm (HZ) tas būs jāveic pavisam neparasti, jo šiem izpētes objektiem (literatūra, mūzika, tē-
lojošā, izpildītājmāksla un citas kultūras parādības) nav raksturīgas kvantitatīvas (skaitliskas) 
dimensijas. Tādēļ arī HZ vērtēšanas kritēriji nevarēs būt kvantitatīvi vai skaitliskiem rādītā-
jiem būs tikai palīginformācijas nozīme kopējā vērtēšanas procesā. Nedaudz labākā situācijā 
atrodas sociālās zinātnes, kur kvantitatīvā informācija statistikas veidā tiek plaši izmantota.

Šajā rakstā ir mēģināts tuvoties HZ darbu vērtēšanas procesam, izmantojot ievērojamās 
latviešu literatūrzinātnieces un filozofes Zentas Mauriņas darbus. Dažas atziņas, kā vērtēt 
HZ, vispirms — literatūras darbus, ir atrodamas jau Mauriņas grāmatās. Plašu informāciju 
dod viņas doktora disertācija un tās aizstāvēšanas process Latvijas Universitātē. Disertācijas 
tēma ir “Friča Bārdas pasaules uzskats”. Tas ļauj nedaudz parādīt arī šī dzejnieka tēlu un 
izjūtu pasauli.
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daudzjoslu auto maģistrāli. Ja gribi tikt pie 
mērķa, stingri jāievēro satiksmes noteikumi. 
To ietvaros ir zināma brīvība; vari braukt par 
kādiem 20 km stundā ātrāk vai lēnāk, vari 
bieži vai reti mainīt joslas, bet citādi — nekā-
du brīvdomību un patvaļību. Labākajā gadīju-
mā administratīvais sods un vadītāja tiesību 
zaudēšana, sliktākajā … nu visi to zina.

Grūti uzminēt, cik lielu daļu no cilvēku 
intelektuālās dzīves drīkst un ir lietderīgi pa-
kļaut globalizācijas un unifikācijas mērķiem. 
Bet pilnīgi visu laikam nedrīkstēs. Ir taču 
dažādas mākslas nozares un darbi: gleznas, 
simfonijas, romāni, dzejas un izrādes. Tur 
tradicionāli prasa tieši pretējo: jaunradi, sav-
dabību, personību, pievilcību, bieži arī sapro-
tamību. Pieļauj pat avantūristiskas metodes 
un risinājumus.

Bez globalizācijas ir arī otra aksiomātiska 
vērtība: tirgus ekonomika, konkrētāk — pie-
prasījums nosaka piedāvājumu, un tā tam 
esot jābūt. Visi tā sauktie radošie mākslinieki 
cenšas būt populāri, sabiedrībā (vai vismaz 
lielā tās grupā) atzīti un pieprasīti, iesākumā 
vietējā, bet, ja paveicas, arī starptautiskā mē-
rogā. Tikai tā viņi var nopelnīt, atkal iesāku-
mā iztikas minimumu, bet, ja paveicas, kļūt 
arī bagāti.

Lielākā daļa humanitāro zinātņu nozaru 
un apakšnozaru pētī tieši šos mākslinieciskās 
jaunrades procesus, tiklab vēsturiskās tenden-
ces, kā arī aktuālos notikumus, cenšas izprast 
jaunrades procesu būtību gan kopumā, gan 
atsevišķos mākslas veidos un virzienos, nonā-
kot pat līdz atsevišķu rakstnieku, komponistu, 
tēlotājmākslas pārstāvju darbu vērtējumiem. 
Un te nu rodas galvenais jautājums; vai hu-
manitāro zinātņu produkcijai, kura parasti ir 
raksti, grāmatas, monogrāfijas, jāiegūst kaut 
kāda starptautiska atzinība kaut kādu Hirša 
indeksu formā, vai tai ir jābūt vietējā — Latvi-
jas sabiedrībā pieprasītai un gaidītai? Diviem 
dieviem kalpot ir grūti. Vai nu saujiņa ķeksī-
šu par citātiem tālās ārzemju datu bāzēs, vai 
Latvijas lasītāju atzinība un pieprasījums grā-
matnīcās un interneta vietnēs?

Zentas Mauriņas disertācija
Pirms mēģinājuma kaut ko teikt par hu-

manitārajām zinātnēm mūsdienu Latvijā, ir 
lietderīgi ieskatīties jau tālā, bet mums vēl 
tuvā pagātnē. Tomēr tik tālā, ka brīžiem tā 
pārklājas ar apvāršņa dūmaku.

1938. gada 4. februārī Latvijas inteliģenci 
un arī daudz plašāku sabiedrību saviļņoja kaut 
kas pavisam neparasts. Latvijas Universitā-
tē doktora disertāciju aizstāv Zenta Mauriņa 
(1897–1978)! Pirmā sieviete Filoloģijas un 
filozofijas fakultātē, arī visā Latvijas Universi-
tātē un visā Latvijā, kura uzdrošinās kaut ko 
tādu darīt! Ne tikai dokumentos, bet pat stu-
dentu kalendārā taču bija ierakstīts, ka “Dok-
torantam aizstāvēšanā jāierodas frakā ar mel-
nu vesti un baltu kakla saiti…”1. Bija arī vēl citi 
noteikumi, kuri Z. Mauriņai nebija izpildāmi. 
Bet viņa ierodas un aizstāv. Lai to saprastu, ir 
jāsaka daži vārdi par Z. Mauriņas biogrāfiju, 
kaut arī tā ir atrodama dažādos izdevumos.2

Z. Mauriņu jau piecu gadu vecumā pie-
meklē smaga slimība — poliomielīts (vecākās 
biogrāfijās — bērnu trieka), kas, neskatoties 
uz ilgstošu ārstēšanu, atņem spēju staigāt 
un uz visu mūžu piesaista ratiņkrēslam. Jau 
studēt un beigt universitāti tādos apstākļos 
ir iedrīkstēšanās un vēl kas vairāk. Turklāt 
trūkst līdzekļu, lai algotu pastāvīgu pavadoni. 
Viņa parasti izlīdzas ar Universitātes apkal-
potāju palīdzību, kas iznāk daudz lētāk, bet 
gadās visādi… Un arī pirms aizstāvēšanas vi-
ņai pasaka, ka “… slimnieka krēslā nedrīkst 
iebraukt Lielajā aulā”.3 Lielā aula paliek aiz-
slēgta, aizstāvēšana jāpārceļ uz Mazo. Tātad 
Universitātē bija daudz ietekmīgu personu, 
kas bija pret doktora grāda piešķiršanu sie-
vietēm, un vēl invalīdēm. Tomēr vairākums 
viņu atbalstīja, un bija pat mazliet riskanti 
neatbalstīt, jo jaunā literāte un zinātniece bija 
jau plaši pazīstama ne vien inteliģences ap-
rindās, bet turpat vai visā Latvijā. Un to viņa 
bija panākusi ar saviem oriģinālajiem, atziņu 
pārpilnajiem, bet tomēr viegli saprotamajiem 
eseju krājumiem. Pietiek atzīmēt, ka krājums 
“Pārdomas un ieceres”, kas pirmo reizi iznāca  
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1934. gadā, disertācijas aizstāvēšanas brī-
dī bija piedzīvojis jau četrus izdevumus.4  
Z. Mauriņa kā lektore bija apbraukājusi vai 
visus Latvijas novadus, un viņu aicināja vēl 
un vēl. Disertācijas aizstāvēšana ilga apmē-
ram piecas stundas, un, kā raksta Pēteris  
Ērmanis (1893–1969): “Liela daļa cilvēku 
drūzmējās universitātes koridorā, uz kāpnēm 
un pat uz ielas; tie velti pūlējušies iesprauk-
ties augstskolā un nu turpat ārpusē grib sa-
gaidīt disputa iznākumu.”5 Beidzot rezultāts 
paziņots. Zenta Mauriņa ir kļuvusi par filolo-
ģijas doktori (Dr. phil., citur — Dr. filol.).

Nodevas tomēr jāmaksā
Z. Mauriņas disertācijas tēma bija “Friča 

Bārdas pasaules uzskats”. Tā kā šis darbs 
ir publicēts grāmatā, tas ir viegli pieejams.6 
Nav vajadzības dot kādu disertācijas papil-
du vērtējumu, jo to jau ir novērtējusi tā laika 
fakultātes padome. Tomēr atsevišķi specifiski 
vērtējumi ir iespējami, un tie var būt noderī-
gi. Z. Mauriņa ir ļoti subjektīva zinātniece un 
rakstniece. Viņa raksta to, ko domā un ko iz-
jūt. Pasūtījuma raksti nav viņai raksturīgi. Tā-
dēļ rodas jautājums, vai viņa tajā laikā varēja 
aizstāvēt disertāciju, neievērojot kādus rakstī-
tus vai nerakstītus noteikumus, kādiem jābūt 
zinātniskiem darbiem. Tiešu atbildi varētu 
iegūt, ja kaut kur būtu saglabājies disertāci-
jas pirmais variants, kāds iesniegts fakultātes 
padomei un nodots iepriekšējai apspriešanai. 
Tādas iepriekšējas apspriešanas ar sekojošu 
darba pilnveidošanu ir notikušas arī tolaik, 
tāpat kā mūsdienās. Taču meklēt sākotnē-
jo variantu kādā arhīvā ir diezgan bezcerīgi. 
Arhīvi labprāt pieņem un glabā dokumentus, 
kuriem savā laikā ir bijusi juridiska nozīme, 
bet ignorē visus nepublicētos zinātniskos ma-
teriālus. Parasti arī autora interesēs nav no-
dot arhīvam savu pabrāķēto darbu. Tādēļ arī 
šoreiz jāiztiek ar samērā subjektīvu eksperta 
vērtējumu, salīdzinot disertāciju ar citiem  
Z. Mauriņas darbiem un mēģinot atrast, vai 
disertācijā nav kaut kas tāds, kas citos viņas 
darbos nemēdz būt. Domāju, ka ir atrastas 

divas atšķirības, kaut arī hipotētiskas, taču 
viena ir pilnīgi droša.
1.  Disertācijas pirmā nodaļa ir “Pasaules 

uzskata problēma literatūrzinātnē”, kura 
aizņem ap 30 lappusēm — samērā lielu 
daļu no visa darba apjoma. Varētu teikt, 
ka literatūras zinātnieki ir izveidojuši lie-
lu apcirkni ar daudzām kastītēm, kurās 
sadalīti pasaules vārda lielmeistari. Šajā 
gadījumā — pēc rakstnieku un dzejnie-
ku filozofiskā pasaules uzskata. Lai kļū-
tu par literatūras zinātnieku, ir jāapgūst 
šis apcirknis, jāzina, kurā kastītē kurš ir 
ievietots, kā arī prasme atrast tajā vietu 
vērtējamam jaunpienācējam. Z. Mauri-
ņai, kā intuīciju un izjūtu tvērējai, šādas 
sarežģītas klasifikācijas nav raksturīgas. 
Vēl jo vairāk, šo nodaļu var uzlūkot par 
viņai neraksturīgu, jo izpētes objekts  
Fr. Bārda (1880–1919) šajā nodaļā nav 
nemaz pieminēts, vismaz es to nepama-
nīju. Varētu pat teikt, ka viņa novirzās no 
tēmas. Bet kvalifikācijas darbā teorētiskā 
nodaļa ir vajadzīga, autoram savas zinā-
šanas jāparāda. Vai autore pati izvēlējās 
rakstīt šo nodaļu, vai tā bija obligāta, pa-
liek hipotēze.

2.  Disertācijas pārējās nodaļās biežāk nekā 
citos viņas darbos ir ietverti daudzu citu 
autoru dzejas citāti kādās četrās svešva-
lodās, mēģinot vilkt paralēles, saskatot 
varbūtēju Fr. Bārdas ietekmēšanos no 
šiem pasaules dižgariem. Ja lasītāju šie 
svešvalodu iestarpinājumi traucē, vai viņš 
šīs valodas nezina, iespraudumus bez 
liela zaudējuma var izlaist. Un tad iegūs-
tam ļoti poētisku, saturā dziļu, bet vārdos 
vienkāršu poēziju par vienu no latviešu 
lielākajiem dzejas meistariem — Fr. Bār-
du. Vai šādu citātu iespraudumi ir pašas 
autores izvēle, vai tas viņai bija jādara, 
atkal hipotēze.

3.  Pilnīgi droši kā Z. Mauriņai neraksturīgs ir 
jāvērtē disertācijas pielikums, kurā autore 
rāda statistikas datus par trijos galvenajos 
Fr. Bārdas darbos7 saskaitītajiem vārdiem, 
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kuri apzīmē krāsas. Pavisam viņa ir atra-
dusi 1360 šādus vārdus, no kuriem vis-
vairāk minēts zils — 273 reizes, balts —  
265 reizes, zaļš — 225 reizes. Citas krā-
sas daudz retāk. Disertācijas tekstā šie 
dati nemaz nav komentēti. Neesmu izla-
sījis visus daudzos Z. Mauriņas darbus, 
un no izlasītā esmu jau daudz aizmirsis, 
bet neatceros nevienu citu, kur viņa vis-
pār būtu izmantojusi statistiku vai kvan-
titatīvās metodes. Var secināt, ka autore 
šo nepatīkamo vārdu skaitīšanu ir veltījusi 
tiem, kuri saka, ka zinātne sākas tur, kur 
ir izmantota matemātika.

Ideālists, romantiķis, panteists, 
panenteists

Tagad par to, ko raksta Z. Mauriņa savas 
disertācijas pārējās nodaļās, kuras veltītas 
tieši Fr. Bārdam. Zināmā mērā to raksturo no-
daļu virsraksti. Tie ir šādi: “Faktori, kas ietek-
mējuši Fr. Bārdas personību un viņa pasau-
les uzskatu”; “Centrālie tematiskie pavedieni  
Fr. Bārdas pasaules uzskatā”; “Fr. Bārdas sai-
tes ar Vakareiropas romantiķiem”; “Individu-
ālais un nacionāli īpatais Fr. Bārdas pasaules 
uzskatā”. Ņemot vērā šī raksta tematu un 
pieļaujamo apjomu, nav iespējams aplūkot 
visu šo nodaļu saturu. Pakavēšos vienīgi pie 
dažiem “centrālajiem pavedieniem”, kas dos 
iespēju parādīt lasītājiem arī dzejoļu fragmen-
tus, kuri, pēc manām domām, būtu pieskai-
tāmi labākajiem. Dzejoļu izvēle gan daļēji 
nesakrīt ar Z. Mauriņas izvēli savai disertā-
cijai. Turpmākais materiāls uzskatāmāk pa-
rādīs, kāds bija Z. Mauriņas izpētes objekts, 
gatavojot savu doktora disertāciju. Tāpat tas 
parādīs vienu no daudzajiem un dažādajiem 
pētījuma objektiem literatūras zinātnei vispār.

Pēc sava pasaules uzskata Fr. Bārda bija 
ideālists, romantiķis, panteists un panen-
teists. Tās ir kastītes rakstnieku grupēšanas 
apcirknī — no lielākās uz mazāko. Divi pir-
mie svešvārdi ir visiem zināmi. Savukārt pē-
dējais ir tik specifisks, ka filozofu domas da-
lās: pieskaitīt Fr. Bārdu šīs jomas pārstāvjiem 

vai nē. Tādēļ pakavēšos tikai pie panteisma. 
Kas ir panteisms, Z. Mauriņa savā disertā-
cijā skaidro ar garu filozofa profesora Paula 
Dāles (1889–1968) citātu. Tajā nav daudz 
svešvārdu, bet šim rakstam tas tomēr ir pā-
rāk sarežģīts. Svešvārdu vārdnīcā ir pateikts 
vienkāršāk. “Panteisms — reliģiski filozofiska 
mācība, kas Dievu identificē ar dabu un kas 
dabu, pasauli uzskata par Dieva iemiesoju-
mu.”8 Fr. Bārda to pasaka daudz tēlaināk un 
emocionālāk.

Es ilgi meklēju un minēju,
kur esi tu? kur esi paslēpies,
mans Dievs?
Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,
mans Dievs, kur tevis nav?
Kurp skats mans slīd, kurp acis paveru
es visur, visur tevi ieraugu..
Ar lietu tu uz zemi krīti,
ar zvaigznēm tumšā naktī spīdi.
Tu dīgsti zaļā velēnā,
tu smejies brūnā pumpurā.
….……
Tik tie vēl tevi meklēt var, mans Dievs,
kas domā vēl: tu esi paslēpies!9.

Pret kristīgo ticību, tāpat pret senču diev-
turību Fr. Bārda izturas labvēlīgi, bet vairāk 
tādēļ, ka tās Lielajā universā vienkārši ir. Kris-
tīgās ticības simboliku viņš savā dzejā izman-
to reti. Nedaudz biežāk krusta zīmi kapsētā. 
Bet tā viņam neatgādina seno, vienu no vis-
nežēlīgākajiem un mokošākajiem nāves soda 
izpildīšanas rīkiem un Jēzus Kristus ciešanas 
Golgātā, bet gan to, ka zem šīs krusta zīmes 
guļ kāds mirušais.

Literatūrzinātnieki un arī pārējie lasītāji 
Fr. Bārdu tiecas pieskaitīt skumju dzejnie-
kiem. Šī dzīve ir tik grūta. To viņš apliecina 
jau sava pirmā dzejoļu krājuma otrajā dzejolī.

Laikam spēku par maz.
Laikam arkls par smagu:
nevaru lāgā
izdzīt ne vagu …
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Iesāku labi.
Bet necik tālu —
jau lemeši ārda
dzeltaino mālu

Bendēju kumeļu.
bendēju sevi.
Tēt, kam tik smagu
arklu man devi …10

Bet dzejnieks neaicina grūtības pārvarēt 
vai pret tām cīnīties. Ar grūtībām, nespēku 
un nelaimēm ir jāsamierinās, jo tās, tāpat 
kā dzimšana un nāve, ir neatņemama dzīves 
daļa. Ir ziņas, ka 1905. gada revolūciju viņš 
ir uzņēmis vienaldzīgi un ar neizpratni, jo tā 
atnesusi tik daudz posta. Citi viņa laikabied-
ri, piemēram, Jānis Akuraters (1876–1937), 
par to ir uzrakstījuši himniskus dzejoļus, kas 
vēlāk kļuvuši par dziesmām, piemēram, “Ar 
kaujas saucieniem uz lūpām, ar karstām 
sirdīm kritāt jūs”. Bet Fr. Bārda nav arī īsts 
pacifists. Viņa krājumos var atrast karavīru 
varonībai veltītus dzejoļus, tomēr tie ir par 
senatnes karavīriem, kuri cīnījās ar šķēpu un 
vairogu rokās.

Tāpat Fr. Bārdu nevar pieskaitīt pesimis-
tiem. Daudz dzejoļu veltīti arī priekam, laimei 
un mīlestībai. Arī tie, tāpat kā skumjas, ir 
neatņemama dzīves daļa. Laikam vispopu-
lārākais dzejolis, pārvērties par dziesmu, ir 
“Dzīvīte”, kur viņš dzīvi skata kā rotaļu.

Dzīvīte, dzīvīte — šūpojos tevī
vējā kā žubīte liepzariņā.
Daudz tu man solīji, maz tomēr devi,
vai nav vienalga ar! Rai - dai - dai - dā. 
-------------------------
Krūtīs kas dzimis, lai krūtīs ar miris –
vieglāk to glabāt baltsmiltājā.
Vainagā pēdējais zieds kad būs iris,
izirs ir vainags pats. Rai - dai - dai- dā.11

Lielāko daļu Fr. Bārdas dzejoļu tiešāk vai 
netiešāk caurvij atziņa, ka dzīve un nāve ir ti-
kai viens īss zvaigznītes uzliesmojums lielajā 

Visumā. Varbūt tieši tādēļ viņš spēj pateikt 
tik neaizmirstamus vārdus nāvei un aizieša-
nai. Par klasiku ir kļuvis viņa garais dzejolis 
“Skaidu spilvens”, no kura parādīšu tikai da-
žus pantus.

Mūžam mēs nemiera bērni. 
Mūžam mums asinīs dūc 
nemiera sarkanā dziesma.
Mūžam alkst nemiera krūts.

Cīnīties, ilgoties, tiekties —
šūpuļa dziesma jau sauc.
Soli vispirmo tu spēri,
dzimstoša nemiera skauts.

Cīnīties, ilgoties, tiekties —
nava ne vakars, ne rīts.
Dusā un sapnī pēc mērķa
roka vēl sniedzas un trīc.
------------------------------

Bet kad svētais sargs reiz mieru sauks,
visu pārtrauksi kā deju mulsu.
Lielais svētvakars kā māte, draugs,
krēslas pirkstu uzspiedīs uz pulsu.

Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,
miers būs ilgām, ilgu dziesmām visām.
Pirmreiz būsi apmierināts, draugs,
kad tu dusēsi uz skaidu cisām.
-------------------------

Tālu, bez gala, kur tālu
tornī vēl zvana un zvan’,
Tālu, bez gala, kur tālu
nemiera dziesma vēl skan.

Klusi kā brūce, kas slēdzas,
gaistošās atmiņas sāp.
Klusi iz zilganiem plūdiem
mūžības torņgali kāp.

Tumšzaļu efeju ēnā
Vējš pakar kokli. Un klus.
Gājējam čukst: Bija nemiers.
Atpūta nu būs. Lai dus.12
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Īso Fr. Bārdas daiļrades apskatu beigšu ar 
teikumu, ar kuru Z. Mauriņa nobeidz savas 
disertācijas pamattekstu. “… viņam dzīve 
gan bija nemiera caurausta, bet noslēgumā 
skanēja harmonijas pilna Miera dziesma: 
“Mūžam liels ir Miera Dievs, kas spēj visu 
dziedēt, klusēt.””13

Atziņas meklējot
Būtu jāatgriežas pie raksta sākumā izvir-

zītajiem jautājumiem: kas ir zinātnisks darbs 
un kas tikai eseja vai apcerējums? Kas ir zi-
nātnieks un kas — rakstnieks? Kur beidzas 
filoloģija un sākas filozofija? Lasītājiem tas 
nav tik būtiski, bet recenzentiem un jo īpaši 
konkursa komisijām — ļoti. Pirms mēģināju-
ma kaut ko vispārināt, vēl par Z. Mauriņu.

Jānis Stradiņš (1933–2019), kuru var 
uzskatīt par zinošāko vai vismaz par vienu 
no viszinošākajiem Latvijas zinātnes vēstur-
niekiem un zinātnes teorētiķiem, Z. Mauriņu 
raksturo šādi. “Kas tad īsti bija Zenta Mau-
riņa? Filozofe? Rakstniece? Literatūrkritiķe? 
Zinātniece? Atbilde nevar būt viennozīmīga, 
jo grūti te izmantot enciklopēdisku definīciju 
Prokrusta gultu. Pirmām kārtām Mauriņa bija 
personība, cilvēks ar neparastu likteni, mūžu 
un sūtību.”14 J. Stradiņš Z. Mauriņu diezin vai 
kļūdas dēļ sauc par filozofijas doktori, kaut 
gan viņas biogrāfi un Latvijas Universitātes 
pusoficiālo izdevumu autori — par filoloģijas 
doktori.

Pati Z. Mauriņa, rakstot par grāmatas vēr-
tību, nenorāda, vai tas attiecas uz zinātnis-
ku, literāru vai cita satura grāmatu. Laikam 
jau viņa tā domā par visām nopietna satura 
grāmatām. Viņas viedokli atkal ir sameklējis  
J. Stradiņš. “Zenta Mauriņa pati ir devusi trīs 
mērauklas, kā nosacīt grāmatas vērtību. Pir-
mā ir tā, cik lielā mērā tauta šo grāmatu (tās 
autoru) ir atzinusi par savējo. Otrā ir tā, cik 
lielā mērā grāmata bijusi spējīga pretoties lai-
ka gara iznīcinātājam spēkam. Trešā ir tā, cik 
lielā mērā grāmata, tās autora gara mirdzums 
sniedzies pāri dzimtenes robežām.”15 Šeit 
nav spēkā matemātikas teorēma, ka summa 

nav atkarīga no saskaitāmo secības. Mērauk-
lu nozīmība ir jāvērtē tieši uzrādītajā secībā.

Kā tad pašas Z. Mauriņas darbi atbilst 
šīm mērauklām? Pirmā mēraukla ir izpildīta 
pilnībā, un par to liecina jau iepriekš norādī-
tie fakti un sava laika zinātnieku vērtējumi. 
Arī trešo mērauklu viņa sasniedza jau Latvijā, 
jo vairāki darbi bija tulkoti citās valodās, bet 
pilnībā to apstiprināja mūža otrajā pusē, dzī-
vojot emigrācijā. Viņa pat ir saņēmusi dažus 
augstus Vācijas apbalvojumus.

Otrās mērauklas izpilde vēl būs jāvērtē 
tuvākajā nākotnē. Z. Mauriņas pirmās plaši 
atzītās grāmatas parādījās trīsdesmito gadu 
sākumā (pirmās publikācijas jau divdesmita-
jos gados). Tātad apmēram pirms 90 gadiem. 
Lielajās bibliotēkās varbūt aptuveni varētu 
pateikt, cik bieži lasītāji tagad pieprasa viņas 
grāmatas. Bet atbilstošas statistikas nebūs. 
Šeit var atzīmēt vienīgi to, ka 1996. gadā 
apgāds “Daugava” sāka izdot viņas rakstus. 
Rakstu sastādītājs bija novērtējis, ka tie aiz-
pildīs 15 sējumus (nevis 14 vai 16), kā no-
rādīts pirmo sējumu titullapās. Nākamajos 
gados tika izdota viena grāmata gadā. Ja tā 
turpinātos, pilnam Rakstu krājumam vajadzē-
tu būt pabeigtam ap 2011. gadu. Bet, sprie-
žot pēc internetā atrodamās informācijas, tas 
nav noticis. Pēc desmit gadiem, 2020. gadā, 
meklējot caur šķirkli “Apgāds Daugava”, varē-
ja atrast ziņas tikai par septiņiem sējumiem, 
bet, meklējot Vikipēdijā, — par desmit (?). 
Neprecizējot informāciju, ir nopietns pamats 
domāt, ka Rakstu izdošanā radušās nopiet-
nas grūtības, varbūt pat, ka tas paliks nepa-
beigts. To it kā paredzēja jau vairākkārt citētie 
J. Stradiņa “Ceļa vārdi” šiem Rakstiem. “Vai 
Zentas Mauriņas grāmatas iztur šīs mērauk-
las, to rādīs šo Rakstu liktenis, tautas un sa-
biedrības attieksme pret tiem.”16

Lai nemazinātu Z. Mauriņas nozīmi Latvi-
jas kultūras vēsturē, pavisam īsi ir jāpiemin, 
kā otro mērauklu (kritēriju) iztur citi lielie Lat-
vijas gara darbinieki — Z. Mauriņas laikabied-
ri. Raini (Jānis Pliekšāns, 1965–1929) atce-
ras saistībā ar viņa lugu “Uguns un nakts”, ko 
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laiku pa laikam kāds jauns režisors atjauninā-
tā skatuves ietērpā atkal parāda skatītājiem. 
Bet cik ir lasījuši viņa dzeju krājumus, piemē-
ram, “Tālas noskaņas zilā vakarā”, ja vien tas 
nav paredzēts skolu programmās? Savukārt 
par Rūdolfu Blaumani (1863–1908) atgādi-
na “Skroderdienas Silmačos”, bet kurš, nebū-
dams literatūras vēsturnieks, ko pastāstīs par 
viņa nepārspētajām novelēm? Dažas no tām 
gan ir izmantotas, veidojot kinofilmu scenā-
rijus, un tādējādi paildzinot noveļu mūžu.17 
Aleksandru Grīnu (1895–1941) no apputē-
jušajiem grāmatu plauktiem arī izvilka kino 
ļaudis, uzņemot filmu “Dvēseļu putenis”. 
Bet kas būs tie, kuri varēs pastāstīt par viņa 
vēsturiski kriminālmistisko noveli “Septiņi un 
viens” (arī krājuma virsraksts)? Izlasot to grūti 
aizmirst. 

Tātad, no aizmirstības rakstniekus pasargā 
kāda veiksmīga luga vai romāns, ko ir izdevīgi 
parādīt uz skatuves. Lai izpildītu otro kritēriju, 
rakstniekam ir jāiziet no grāmatām kādā vizu-
ālā, dinamiskākā, aktualizējamā formā. Kurš 
pārsvarā raksta zinātniskā valodā, tam šādu 
iespēju nav. Padomājiet, ko varat pateikt par 
filozofiem, filologiem, etnogrāfiem, kurus kā 
autoritātes citē Z. Mauriņa savā disertācijā: 
prof. Ludi Bērziņu (1870–1965), Dr. phil. 
Teodoru Celmu (1893–1989), prof. Paulu 
Dāli, prof. Pēteri Šmitu (Pēteris Šmits-Smi-
ters, arī Šmidts, 1869–1938), Teodoru Zei-
fertu (1865–1929). Laiks iznīcina lēni, bet 
nežēlīgi.

Ejam uz nosēšanos
Ir izdarīts domu lidojums, kurš iespējams 

ne vien telpā, bet arī laikā. Tomēr, kā katrs 
lidojums, tas jābeidz ar nolaišanos dzīves 
realitātē. Ir pienācis laiks apkopot, kādas at-
ziņas varētu paņemt no pārpilnā Z. Mauriņas 
mantojuma pūra, tās papildinot ar saviem 
vērtējumiem un pārdomām.

Pirmais, kas šķiet nepārprotams, ir at-
ziņa, ka veiksmīgākos darbus humanitārajā 
jomā nevar viennozīmīgi pieskaitīt zinātnei, 
daiļliteratūrai vai publicistikai, vai kādam 

jau konkrētākam žanram. Veiksmīgākie dar-
bi satur to sintēzi, izmantojot gan zinātnes, 
gan daiļliteratūras un retāk — publicistikas  
iespējas; tās kombinējot dažādos samēros, 
kas raksturīgi katram autoram, vai palīdz 
labāk atklāt katras ieceres saturu. Tas neiz-
slēdz iespēju autoram paša ieceres vai ārējas 
nepieciešamības dēļ uzrakstīt arī sausu, tā 
saukto zinātnisko darbu, atbilstoši tehnis-
kajās zinātnēs pieņemtajiem kanoniem. Bet 
šādam darbam nav cerību izpildīt kaut vienu 
no Z. Mauriņas izvirzītajām mērauklām jeb 
kritērijiem, jo sevišķi pirmo.

Otrais. Vismaz tuvākajā nākotnē neizdo-
sies izstrādāt kvantitatīvu kritēriju (-us), kurš 
spētu raksturot humanitāra darba kvalitāti. 
Kad visi humanitāro nozaru darbi būs digita-
lizēti, papīra variantam paliekot kā drošākai 
kopijai, vai papīra iespieddarbu vispār vairs 
nebūs, radīsies iespēja saskaitīt katra darba 
lasījumu (precīzāk — atvērumu skaitu), bet 
vēl tālākā nākotnē arī citējumu vai atsauču 
skaitu citos darbos. Tomēr, netieši spriežot 
pēc Z. Mauriņas darbiem, šo nozaru auto-
riem, vismaz ar ideālistisku pasaules uzska-
tu, tāda punktu jeb ķeksīšu skaitīšana liksies 
nedabiska un nepieņemama.

Trešais, mūsdienās aktuālais jautājums, 
ir kādā valodā rakstīt un publicēt iecerēto 
darbu. Z. Mauriņas pirmskara, pirmsemigrā-
cijas, publicētie darbi dod diezgan saprātīgu 
atbildi. Viņa vispirms iekaroja, pareizāk būtu 
teikt — ieguva, lasītāju ievērību, mīlestību 
un cieņu savā dzimtajā zemē Latvijā. Kad 
tas bija sasniegts, viņas skats pievērsās pla-
šākiem apvāršņiem. Ir pamats vērtēt, ka ār-
zemēs viņu vispirms pamanīja kā veiksmīgu 
tulkotāju, nedaudz vēlāk jau kā autori. Tomēr 
tā nebija eksāmenu kārtošana, kas jāizdara 
noteiktā secībā. Z. Mauriņa vienmēr bija at-
vērta gan Latvijai, gan visām Eiropas valstīm. 
Vai tas nav labs piemērs, no kura mācīties arī 
mūsdienās?

Ceturtais. Kad darbs ir uzrakstīts, kur 
to publicēt? Šāds jautājums īpaši svarīgs, 
ja darbs uzrakstīts svešvalodā. Z. Mauriņas 
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pieredze te derēs mazāk. Ir pagājis vairāk 
nekā pusgadsimts, un nebūs daudz tālaika 
izdevniecību un žurnālu, kuri saglabājušies. 
Tādēļ pastāstīšu par savu personīgo pieredzi 
un apsvērumiem, kuri tāpat dažam labam 
šķitīs mazvērtīgi. Mans darba mūžs taču pa-
gāja padomju varas apstākļos, kuru saucam 
par okupāciju… Savu pirmo pensiju arī sa-
ņēmu jau pirms 1990. gada, tālaika rubļos. 
Protams, tiku daudz rakstījis arī, būdams jau 
pensionārs, pēc neatkarības atgūšanas, bet 
tikai latviešu valodā. Bet laikmetiem ir arī 
daudz kopēja. Abos laikmetos zinātniekus 
mudināja, dažreiz arī netieši spieda rakstīt 
svešvalodā: toreiz krievu, tagad — angļu. Un 
oficiālais pamatojums abos gadījumos bija 
vienāds: zinātniskam rakstam (grāmatai) par 
šauru tēmu latviešu valodā nebūs lasītāju. 
Nav nozīmes iespiest darbu 5–10 lasītājiem, 
kāds varētu būt pētnieku skaits Latvijā šaurā 
humanitāro zinātņu apakšnozarē. Tā tas va-
rētu būt, un autoram pašam jānovērtē, kam 
viņš adresē darbu un kur meklē savus lasītā-
jus. Ja autors novērtē, ka viņa darbam vairāk 
lasītāju būs Latvijā un viņš ir rakstījis latviešu 
valodā, tad tepat arī darbs būs jāiespiež. Bet, 
ja darbs ir uzrakstīts svešvalodā, tad iespē-
ju ir vairāk. Var iespiest (izdot) tepat Latvijā, 
bet var to darīt arī ārzemēs, kur šī svešvaloda 
ir izplatītākā (valsts, pamatnācijas) valoda. 
Un te nu ir galvenais, ko šajā vietā gribēju 
pateikt. Toreiz krievu valodā uzrakstītos dar-
bus labprāt publicēja arī tepat Latvijā, bet, 
cik varēju vērot, lasītāju skaits tiem tāpat bija 
nenozīmīgs un publikācija formāla. Pavisam 
citādi bija, ja izdevās darbu publicēt tā laika 
zinātnes centrā — Maskavā, kādā no tā sauk-
tajiem centrālajiem žurnāliem un izdevniecī-
bām. Jau tirāža vien bija apmēram desmit-
kārtīga, kas pirmajā tuvinājumā dod iespēju 
vērtēt lasītāju skaitu. Bez tam šos prestižo 
žurnālu numurus regulāri sūtīja uz ASV un 
citām Rietumu valstīm, kur visus rakstus ne 
vien lasīja, bet dažus arī tulkoja un izdeva 
kādā tulkoto rakstu krājumā angļu valodā. Un 
tad notika gandrīz brīnums: atsūtīja honorāru 

tā sauktajos valūtas rubļos. Saprotams, ka 
bija atskaitīti nodokļi, muitas, konvertēšanas 
izdevumi u. c., tā kā šīs valūtas pietika prak-
tiski tikai kolekcijai, lai būtu ko atcerēties, ka 
tāda nauda vispār bija. Lasītājs sapratīs, lai 
iekļūtu šajos žurnālos, vajadzēja papūlēties 
un pakāpeniski iegūt autoritāti. Arī pēc tam 
viena autora rakstus reti kad publicēja biežāk 
nekā reizi gadā.

Rezultātā novēlu angļu valodā rakstoša-
jiem: sūtiet taču savus rakstus uz Kembri-
džu, Oksfordu, Ņujorku, Vašingtonu, un ir vēl 
daudz pilsētu ar augsti prestižām universitā-
tēm un izcilības centriem (toreiz mums bija 
tikai viena Maskava)! Viegli nebūs, bet, jo 
grūtāk darbā, jo vērtīgāks sasniegums!

Izskaņai Fr. Bārdas vārdi:

Ņem pie rokas mani, ved uz
bērna zemi — kluso, mīļo.
Dieviņ, kur es nomaldījies [..]

Avoti un piezīmes
1 Studentu kalendārs 1937./38. m. g. 

Rīga: LU Studentu padomes grāmatnīcas 
izdevums, 1937, 150 lpp. (109).

2 Labu īso biogrāfiju var atrast Latvijas en-
ciklopēdijā, 4. sējums, 352. lpp. Rīga, 
2007. Par viņas mūža pirmo pusi, kura 
pavadīta Latvijā, plaši rakstījis P. Ērmanis 
rakstā “Domas” Z. Mauriņas Kopotu rakstu  
1. sējumā, 7.–60. lpp. Rīga, 1939. Par 
visu mūžu, kura otro pusi viņa pavadīja ār-
zemēs, var lasīt I. Sokolovas “Ievadvārdi” 
Z. Mauriņas rakstu izlasei Uzdrīkstēšanās 
(1929–1944), 3.–17. lpp. Bet viņas pa-
šas garīgās dzīves autobiogrāfija ir ietver-
ta triloģijā trīs sējumos: Tālā gaita, pirmā 
grāmata. Rīga: Daugava, 1996, 327 lpp.; 
Iedrīkstēties ir skaisti, otrā grāmata. Rīga: 
Daugava,1997, 554 lpp.; Dzelzs aizbīdņi 
lūst, trešā grāmata. Rīga: Daugava, 1998, 
491 lpp. 

3 Sokolova, op. cit., 10.lpp.
4 Mauriņa Z. Pārdomas un ieceres. Eseju 

krājums, 4. iespiedums. Rīga: Valters un 
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Rapa, 1938, 219 lpp.
5 Ērmanis, op. cit., 52. lpp.
6 Mauriņa Z. Friča Bārdas pasaules uz-

skats. Disertācija. Rīga: Valters un Rapa, 
1938, 202 lpp. 

7 Bārda Fr. Kopoti raksti, 2. sējums: Zemes 
dēls. Rīga: Valters un Rapa, 1938, 310. 
lpp. 

8 Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots, 
2005, 891 lpp. (540).

9 Bārda Fr. Kopoti raksti, 3. sējums: Dzies-
mas un lūgšanas Dzīvības kokam. Rīga: 
Valters un Rapa, 1939, 430 lpp., dzejolis 
“Mans Dievs” 8. lpp.

10 Bārda, 1938, op. cit., 8. lpp.
11 Ibid., 191. lpp.
12 Ibid.,185–191. lpp.
13 Mauriņa, 1938, op. cit., 166. lpp.
14 Stradiņš J. Ceļa vārdi Zentas Mauriņas 

Rakstiem. Zenta Mauriņa. Raksti piec-
padsmit sējumos. 1. Tālā gaita. Autobio-

grāfiskās triloģijas pirmā grāmata. Rīga: 
Daugava, 1996, 327 lpp. (5).

15 Ibid., 8. lpp., J. Stradiņš nav norādījis ci-
tāta pirmavotu, un nevar pārbaudīt, kādā 
kontekstā tas rakstīts. Bet tas nemazina 
teiktā nozīmību.

16 Ibid., 8. lpp.
17 Kino, tagad televīziju, mēdz uzskatīt par 

visdemokrātiskāko informācijas un arī 
mākslas veidu, jo tas sasniedz visplašākos 
iedzīvotāju slāņus. Bet kino un televīzija 
sasniedz vislielāko izplatību tikai telpā, 
laikā tajos parādītais mūžs ir īss. Mākslas 
filma uz lielformāta ekrāniem parasti dzī-
vo vienu sezonu, pēc tam nogulstas arhī-
vos, un to atceras tikai speciālisti. Lielāku 
daudzveidību demonstrē televīzija, īpaši 
kopš latviešu valodā raida vairāki kanāli 
pat 24 stundu režīmā. Pārskatīt viņu vēs-
turiskās programmas ir grūti. 

Par autoru
Dr. habil. oec. Oļģerts Krastiņš ir LZA īstenais loceklis, Valsts emeritētais zinātnieks. Inte-
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Summary

Key words: Zenta Mauriņa, Fricis Bārda, humanities, science branches, unification, 
peculiarity, evaluation

Following the tendency to standardise and unify everything, the humanities and social 
sciences (HSS) are forced upon the same framework of goals, criteria and evaluations as that 
elaborated by representatives of natural and technical sciences for their own needs. This is to-
tally unacceptable for HSS. The differences between these groups of sciences are highlighted, 
for example, by the fact that HSS does not register discoveries and innovations, it is impossible 
to acquire patents, licences, author’s certificates and other evidence of scientific results. That 
can be gained by representatives of technical sciences (however, there are hopes that some-
thing could change in future). As HSS researchers are required to fulfil the standard criteria 
of natural and technical sciences while acquiring scientific degrees and titles, participating in 
competitions for projects and academic posts, HSS researchers must carry out works unchar-
acteristic for their group of science, at times even formal ones. Sometimes a researcher having 
acquired authority in his science group is pushed aside only due to the fact that he is unable 
to fulfil the criteria that are strange to his branch. 

HSS need their own criteria of evaluation of a separate work (article, book, monograph) 
and the scientists’ career contribution in general. The humanities will have to perform this in 
an unusual way, since the object of their research (literature, music, fine arts, performing art 
and other cultural phenomena) is not characterised by quantitative (numerical) dimensions. 
Therefore, the criteria of evaluation for the humanities cannot be quantitative, or the numeri-
cal indicators will have only supplementary meaning in the general evaluation process. Social 
sciences are in a somewhat better situation as quantitative information in the form of statistics 
is widely used. 

This article strives to approach the evaluation process of the works of humanities basing on 
the works of the outstanding Latvian literary scientist and philosopher Zenta Mauriņa. Some 
recognitions how to evaluate the works of humanities — first of all, literature — are found in 
her books. Extensive information is drawn from her doctoral dissertation and its defending 
process at the University of Latvia. The theme of the dissertation thesis is “The World View 
of Fricis Bārda”. This allows to gain insight into the world of images and feelings of the poet.


