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Arī zinātnē, kur gadsimtiem ilgi strādājuši tikai vīrieši, tāpat kā visās 
citās sabiedriskās dzīves sfērās aizvien nozīmīgaķs kļūst sieviešu 
veikums. 

DEVIŅAS DESMITDAĻAS NO VISU 

laiku un laikmetu z1nātniekiem dz1vo mūs

dienās. To kopskaits pasaulē tuvojas 

4 miljoniem. Bet gadsimtiem ilgi ar z1nātni 

nodarbojās vienīgi vīrieši. Atsevišķas ZI

nātnieces parādas tikai XVIII- XIX gad

simtā. To vidū bija Pēterburgas Zinātņu 

akadēmijas direktore (mes teiktu pre

zidente) Jekaterina Daškova ( 1743 1810), 

pirmā sieviete pasaulē, kas pubhcējusi 

pētījumus ķīmijā, Anna Volkova (mir. 

1876), krievu ķimiķes Vera Bogdanovska 

(1867 1896) un Jūlija Ļermontova 

(1846 1919), pirmā sieviete Nobela prēmi
jas laureate, franču fiziķe un ķtmiķe Marija 

Kirī-Sklodovska (1867 1934), matema

tiķe, pirmā sieviete Pēterburgas Z1nātņu 

akadēmijas locekle Sofija Kovaļevska 

(1850 -1891 ). 

XX gadsimta sākumā, sieviešu emanci

pācijas kustībai kļūstot starptautiskai, po

lemika par sievietes piemērotību dažādām 

profesijām un amatiem sāk skart art zi

nātnes sfēru. Taču liekas, ka nekad agrāk 

par sievietes spējām, stāvokli un perspek

tīvām zinātnē nav rakstīts tik daudz kā 

pašlaik. Tātad problēma joprojam pastāv, 

var teikt, varbūt vienīgi citā līmenī. Sie
viete zinātnē kļūst lidztiesīga virietim, 

lai arī ceļš uz to viņai nebūt nav bij is 

ne līdzens, ne taisns. 

Gadsimta sakumā ( 1909. g.) pazīstamais 

dabaszinātņu kJasiķis un daudzu jaunu 

talantu atklājējs profesors Vllhelms Ost
vaids rakstīja: «( . .  } neapstr1dams ir fakts, 
ka nosliece uz radošu darbu ir gandrīz 

vienīgi vīriešu vidū sastopamajiem prā

tiem, tieksmes un spejas strādāt abstraktu 

garīgu darbu jāuzskata par vīriešiem rak

sturīgu sākotnēj u vai arī iegūtu pazt-
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mi ( . .  ) Nodarbojoties ar zinātni, sievietes 

negūst nekadu prieku ( .. ) Sievietēm vis

pār nav pettšanas talanta.» 

Nevainosim V. Oslvaldu, ka viņš šai 

jautājumā nespēja pacelties pāri sava laik

meta valdošajiem uzskatiem. Bija janoliek 

tiešām lielam pārmaiņām kā pašā zinātne, 

ta sabiedribas attlsttbā vispār, lai pasaulē 

aizvien mazak paliktu tadu nostūru, kur 

sievietes spejas z1nātniskajā pētniecībā 

apšaubttu vienīgi dzimuma deļ. An attīstī

tajās kapltālistiskaJas valstīs, kur vēl pat 

nav panākta sievietes formāla vienlīdzība 

ar vīr1eti, ztnātniskaJa literatūrā a1zvien 

biežāk tiek atgādināts, ka «gan sievietes 

jaunrades, gan vtrieša jaunrades spejas 

vairāk atkarīgas no socialiem nekā no bio

loģiskiem faktoriem. Sievietei bioloģiski 

nosacīta ir vienīgi bērnu dzemdešana un 

laktācija. Bērnu audzināšanu un mājas 

darbus sievietei uzvelusi nevis daba, bet 

gan patriarhālā sabiedrība. » (Tā rakstij is 

franču zinātnieks L. Tosī.) 

Mūsu zemē pilsoo.u tiesību juridisko 

vienlīdzību bez dzimuma izšķirības deva 

Lielās Oktobra sociālistiskās revolucijas 

uzvara, un šīs tiesības nodrošina PSRS 

Konstitūcija. 

Kāds ir sievietes stāvoklis zinātnē mūs

dienās? Pirmām kārtām to nosaka sa

biedriskā iekārta. Rietumeiropas kapitā

hstiskajās valstis un ASV no dabaszinātņu 

jorŗ1ā strā da j ošaj 1em zinātniekiem tikai 

10 pŗocenti ir sievietes. 80. gadu sākumā 
no visiem ASV zinatņu doktoriem dabas 

un tehniskajās zinatnēs bija 9 procenti 

sieviešu. Augstāka prestiža universitātēs 

šai zemē pasniedzeju vidū sieviešu ir 

mazāk nekā citās ša tipa macību iestā

dēs 11 procenti, turklat parasti vien1gi 

apakšējos amatu hierarhijas līmeņos. 

«Sievietes zinatne drīzāk ir izņēmums nekā 

likumsakarība,» pēc plašas statistikas 

datu anahzes par angliski runajošās sa

biedrības valstīm konstatē Vellingtonas 

Profesiju izvēles centra līdzstradniece 

D. Makdonalde. 
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Lidija Liepiņa vecākā fizikoķīmiķe 

• 

• 

republikā, Latvijas PSR ZA akadēmiķe, 
ķīmijas zinātņu doktore, profesore, 
Neorganiskās ķīmijas institūta vecākā 
zinātniskā līdzstrādniece un konsultante, • 

Sociālistiskā Darba Varone, republikas 
Valsts prēmijas laureāte. 
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Dažādas pasaules zemes vel ir izplatīls 

tāds ps1hologiskais stevietes un vīrieša 

stereotips, saskaņā ar kuru skola un sa

biedrība gaida sievietes īpašu pievēršanos 

mājai un gimenei, tadā kārtā atņemol 

zinātnei milzīgu talantu rezervi. J. Mitrofa 

un T. Džeikoba (ASV) pētījumā noskai

drots, ka ieveroj am as ASV universitāšu 

studenšu daļas apziņā 1zve1dota1s zināt

nes darb1nieka tēls izraisa vienīgi negatī

vas emociJas. Arī zinātnieku prestižu gal

venokart nosaka dzimums un nevis zinā

šanas, zinātniskais grāds, publicēto darbu 

skaits utt. Sāda diskriminācija negatīvi 

ietekmē sieviešu pievēršanos ztnātniskiem 

pētījum1em. Psihologi L. Bečtolds un 

E. Verners (ASV), 70. gados izanalizējuši 

prāvu savas valsts zinātņu doktoru kon

tingentu, konstatē, ka, lai iegütu doktora 

grādu, sievietei jābūt apveltītai ar augsta

ku intelektu nekā vīrietim. Zemāk tiek 

vērtēts arī viņu padarītais darbs Pēc ofi

ciāliem datiem, ASV dabas un tehnisko 

zinātņu doktoru sieviešu vidēja darba alga 

ir par 20 procentiem zemāka rrekā. tādas · 

pašas kvalifikācijas speciālistiem v1rie

šiem. Arī visnopietnākais sasniegums tiek 

vērtēts daudz zemāk, ja to guvusi sie

viete. Tā, piemeram, 1974. gadā M. Rai

lam un A. Hju1šam no Kembridžas pie

šķīra Nobela premiju par pulsaru atklā
šanu. Taču tieši Džosehna Bella bija tā, 
kas novēroJa un zinātniski aprakstīja pul
sējošos signālus. Viņa pierādīj a, ka pulsārs 
ir nevis mākslīgi radīts veidojums, bet 
jauns astronomisks objekts, un tikat pēc 
lam viņai pievienojās pārējā grupa, lai 
rūpīgi analizētu šo fenomenu. 

Marianna Manago un Priscilla Ortisa ir 

zinātnieces, kurām bija 1zcila loma ribo

nukle1nskābes biosintezes pētīšanā. Taču 

Nobela prēmiju par to 1959. gadā saņēma 

Severo Očoa. Vienīgais kautrīgais revP-
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Rita Kukaine ārste virusologe, 
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Latvijas PSR ZA akadēmiķe, medicīnas 
zinātņu doktore, profesore, Latvijas 
PSR ZA A. Kirhenšteina Mikrobiologijas 
institūta direktore, Latvijas PSR Nopelniem 
bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece, 
PSRS Valsts prēmijas laureāte. 

ranss pret īstajām pētniecēm bija vārdi, 

ko viņš teica, prēmiju saņemdams: <<Zi

nātniekam nav vajadzīgi apbalvojumi, 

viņa darbs pats par sevi ir balva.» 

Džeimss Votsons autobiogrāfiskajā grā

matā «Dubultspirāle» atztst savas kolēģes 

Rozalindas Franklinas izcilos nopelnus, to, 

ka šī zinātniece pilnā mērā būtu cienīga 

kopā ar viņu pašu un tā darbabiedriem 

vīriešiem dalīt Nobela prēmiju: «Rentge

nogrāfiskie pētījumi, kurus viņa veica 

Karaliskajā koledžā, tagad tiek atzlti par 

augstākā mērā lieliskiem. Jau ar A un B 

formu izšķiršanu vien pietiktu, lai viņas 

vārds iekarotu zinātnes pasauli; taču viņa 

paveica vēl ko vairāk. » Bet Rozalinda 

Franklina jau pirms četriem gad1em bija 

mirusi un viņas vārda šīs prēmijas laureātu 

sarakstā ( 1962. g.) nebija. 

Sievietes diskriminācij a zinātnē bur

žuāziskajā iekārtā, protams, ar to vien 

neaprobežojas. Viņām daudz grūtāk ie

kļauties pētnieku grupā, mūsdienu zinātnes 

dzīvē sastopamaja «neredzamajā koledžā», 

vispār zinātnieku sabiedrībā. Pamatotas ir 

bažas, ka ievērojama zinātnieka aizbild

niecību, kas dara godu jaunam zinat

niekam un vairo viņa prestižu, var izprast 

pavisam citādi, ja atzb1ldināmā ir jauna 

sieviete. Sievietei ir arī nesalīdzināmi 

grūtāk izvirzīties augstākos amatos. 

Padomju Savienībā sieviešu īpatsvars 

zinātnes darbinieku kopskaitā ( 1,5 miljoni) 

pašlaik sasniedzis 40 procentus. Latvij as 

PSR no 13 tūkstošiem zinātnes darbinieku 

42 procenti ir sievietes. No zinātniekiem, 

kas strādā PSRS ZA sistēmā, sieviešu ir . 
44 procenti, Latvij as PSR ZA 50 pro-

centi. 

Augsta profesionāli sociālā statusa pa

Zime zinātniekam vienmēr ir bijusi pie

derība pie Zinātņu akadēmijas kā tās īste

najan1 loceklim vai korespondētājlocek-
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Emīlija Gudriniece ķīmiķe organiķe, 
Latvijas PSR ZA akadēmiķe, ķīmijas 
zinātņu doktore, profesore, Latvijas 
PSR Nopelniem bagātā zinātnes un 
tehnikas darbiniece, republikas 
Valsts prēmijas laureāte. 
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lim. PSRS ZA no 783 īstenaj iem un kores

pondētaJlocekļiem 15 ir sievietes 10 da

baszinātņu un 5 sabtedrisko zinātņu noza

rēs. Latvijas PSR ZA no 59 locekļiem 7 ir 

sievietes piecas (Viktorija Baumane, 

Emīlija Gudriniece, Rita Kukaine, Lidija 

Liepiņa, Varvara Sergejeva) dabaszinātnēs 

un divas (Ilga Apine, Aina Blinkena)

sabiedriskajās zinātnēs. Sieviešu 1patsva rs 

zinātņu kandidātu vidū Padomju valstī ir 

28 procenti, zinātņu doktoru vidū 14 pro

centi, aspirantu vidū 30 procenti. Līdzī

ga aina vērojama arī mūsu republikā. 

Latvijas PSR ZA dabas un tehnisko zi

nātņu profila institūtos pēdējos desmit 

gados sesto daļu no izgudrojumu autor

apliecībām saņēmušas sievietes. Katrs iz

gudrotājs šais gados vidēj i saņē mis 3,2 au

torapliecības, katra izgudrotāja 1 ,8. Un 

vēl viens piemērs. Divdesmit piecos gados 

republikas ZA Vestures institūtā sagatavo

tas 3343 nosaukumu zinātniskas publikā

cijas, no kurām ceturto daļu uzrakstījušas 

sievietes, kaut arī autoru sieviešu un vī

riešu skaits ir pilnīgi vienāds. 

Tātad var secināt, ka sievietes zinātnē ir 

kl uvušas par nozīmīgu spēku un, tā kā to 

loma kļūst. aizvien lielāka, nav šaubu, ka 

pagaidām vēl novērojamam vīriešu pār

svaram ir pagaidu raksturs. 

Apskatītās parādības, kas raksturo sie

vieti zinātnes pasaulē, protams, izriet no 

statistikas datiem un nekādā zinā nav attie-, 

cināmas uz individuālo zinātnisko jaunradi, 

jo ikvienam zināms, ka katra personība 

zinātnē ir vienreizēj a un neatkārtoj ama. 

Taču nevar ignorēt faktu, ka strādāt zi

nātnisku darbu sievietēm traucē vairāki 

specifiski apstākļi, kas daudzos gadīj umos 

šobrīd vēl ietekmē gan kvalifikāciju, gan 

jaunrades rezultātus. Piemēram, saimnie

ciskajos darbos ģimenē sieviete un vīrietis 

pagaidām piedalās stipri atšķirīgi visu 
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Varvara Sergejeva ķīmiķe organiķe, 
Latvijas PSR ZA akadēmiķe, ķīmijas 
zinātņu doktore, profesore, Latvijas 
PSR ZA Koksnes ķīmijas institūta 
Lignīna ķīmijas laboratorijas vadītāja. 

V. Ziveca foto 

kategoriju zinātniskie darbinieki dienā 

attiecīgi četras un divas stundas , bet 

pētījumi bieži turpinās arī pēc oficiālā 

darba laika, un te nu sievietes un vīrieša 

iespējas, kā redzam, nav vienādas. Pēc 

apsekojumu datien1, Ļeņingradā vecākie 

zinātniskie līdzstrādnieki vīrieši zinātnisko 

darbu pēc oficiāHi darba laika turpina 

vienu stundu 45 minūtes, bet sievietes -

58 minūtes, jaunākie zinātniskie līdz

strādnieki attiecīgi vienu stundu 15 mi

nūtes un 30 minūtes. 

Nevar noliegt, ka arī mūsu sabiedrībā, 

pat paši zinātnieki sievieti ·dažreiz vērtē 

pēc novecojušiem stereotipiem. Tā, piemē

ram, pētījumā par zinātnieku kolektīva 

veidošanas un funkcionēšanas problēmām 

PSRS ZA Sibīrijas nodaļā uz jautājumu par 

ideāla vadītāja dzin1umu 99 procenti sie

viešu un 100 procenti vīriešu katego

riski atbildējuši «vīrietis», bet viens 

procents sieviešu atbildēj ušas «vien

alga, kāds dzimums ». 

Protams, nevar noliegt, ka sieviete ir 

emocionālāka par vīrieti. Tā ir vispār

atzīta īpatnība, kas nevar neietekmēt ra

došā darba spējas. Emocionalitāte veicina 

zinātniskās fantāzijas un intuīcijas atrai

sīšanos, kam pētniecībā ir izcila nozīme. 

Taču emocionalitāte zinātnieku var ie

tekmēt arī negatīvi, it īpaši tad, ja ne

pieciešams strādāt ilgi, nepārtraukti un 

sasprindzināti, atslēgties no jebkādām, arī 

sadzīves rakstura blakusparādībām. Sai 

ziņā spējīgākas izrādīj ušās precēj ušās zi

nātnieces. Tās salīdzināj umā ar neprecē

tajām publicējas vismaz par 13 procentiem 

vairāk. 

Pētījumiem par sievietes lomu zinātnē 

ir svarīga noz1me. To uzdevums, starp citu, 

ir padarīt zinātnieču (protams, arī zināt

nieku) meklējumus vēl produktīvākus, lai 

intensificētu zinātnisko darbu. 
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