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„What I cannot create,  
I do not understand”

(Richard Feynman)
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elmāra Grēna  
atziņu grāmatu lasot…

Ab initio – šis latīņu teiciens nozīmē ‘no tapšanas, no paša sākuma’.  
Ab initio – kvantu ķīmijā šādi apzīmē sarežģītu molekulu orbitāļu aprē-
ķinu metodi bez iepriekš uzdotiem empīriskiem pieņēmumiem un iero-
bežojošiem nosacījumiem. Ar šo E. Grēna grāmatu ab initio iegūst vēl 
vienu nozīmi – tā ir kāda ievērojama Latvijas zinātnieka autobiogrāfija, 
kurā viņš ataino – protams, subjektīvā skatījumā – savu ceļu zinātnē līdz 
ar nozīmīgas pētniecības nozares tapšanas gaitām Latvijā 20. gadsimta  
60.–80. gados.

Var diskutēt, kas pārliecina vairāk – zinātnes vēsturnieka veikts sīku-
mains un skrupulozs avotu pētījums pēc arhīvu un oriģinālliteratūras 
pirmavotiem vai memuāru žanrs ar zināmu subjektīvismu un pietiekami 
brīvu vērtējumu. Domāju, ka šajā gadījumā Elmāra Grēna izvēle – atcerē-
ties, apcerēt un izvērtēt savu zinātnieka mūžu no „astoņdesmitgadnieka” 
pieredzes augstumiem – ir bijis pareizākais ceļš, un mums jābūt pateicī-
giem autoram, ka viņš šādu grāmatu ir iecerējis un uzrakstījis.

Zinātne ir internacionāla. Lielās, principiālās zinātnes nozares parasti, 
īpaši 20. gadsimtā, ir tapušas lielajās, varenajās valstīs un tālāk izvērsušās 
arī citos pētnieciskajos centros, tur, kur to attīstībai ir bijuši priekšnotei-
kumi. Molekulārās bioloģijas sākumus saista ar 1953. gadu, ar Lielbritāni-
ju, ar Kembridžu, ar Votsona un Krika DNS dubultspirāles atklājumiem, 
arī ar amerikāņu zinātniekiem, kas tālāk izvērsa gēnu inženieriju un cil-
vēka genoma struktūras atšifrēšanu. Būtisks devums šajā nozarē bijis arī 
Rietumvācijai, Francijai, Zviedrijai. Ar nelielu novēlošanos molekulārās 
ģenētikas un bioloģijas attīstībā iesaistījās arī Padomju Savienība (pēc 
1957. gada, bet īpaši pēc 1964. gada, kad PSRS Zinātņu akadēmijā tika 
dots izšķirīgs trieciens t. s. lisenkovismam).

Latvija tolaik bija iekļauta Padomju Savienības sastāvā, un to tiešām 
var vērtēt kā brīnumu un zinātniskas drosmes paraugu, ka šeit, itin kā 
dziļā perifērijā, radās cilvēki, taisnīgāk būtu sacīt – cilvēks, kas ķērās pie 
šīs ultramodernās nozares gandrīz vienlaikus ar Maskavas izcilākajiem 
lietpratējiem – akadēmiķiem Vladimiru Engelhartu, Aleksandru Bajevu, 
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Andreju Belozerski, Mihailu Šemjakinu, Juriju Ovčiņņikovu, izveidoja 
Rīgā šīs jomas metodiskos pamatus un samērā īsā laikā sasniedza atzīs-
tamus, starptautiski novērtētus panākumus molekulārajā bioloģijā. Un te 
nu mēs esam nonākuši pie Elmāra Grēna un viņa stāstījuma Ab initio. 

Elmārs Grēns nekad nav cietis no daudziem latviešiem raksturīgā 
mazvērtības kompleksa, pat otrādi. Viņš patiešām sāka ab initio toreizējā 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI), ko 
vadīja izcilais ķīmiķis organiķis Solomons Hillers (1915–1975), kurš ātri 
uztvēra progresīvas idejas un virzienus un mēģināja tādus izvērst savā 
institūtā. Tieši te 1964. gadā tika izveidotas pētnieciskas laboratorijas un 
grupas bioorganiskās ķīmijas (peptīdu ķīmijas), membrānaktīvu vielu, 
fermentu izdalīšanas un molekulārās bioloģijas pamatu attīstīšanai. Šis 
apstāklis pavēra ceļu Elmāra Grēna – jaunu ceļu meklētāja un pasionāras 
personības – tapšanai un reālai izaugsmei reālos apstākļos.

Rīgā kopš 1887. gada bija pietiekami senas un stabilas zinātniskas tradīci-
jas klasiskās organiskās ķīmijas jomā, arī jau labi iezīmētas tradīcijas jaunu 
sintētisku medikamentu meklējumos. Molekulārā bioloģija (vēlāk – moder-
nā biomedicīna) turpretī bija gluži jauns darba lauks. Un jāatzīst arī – toreiz 
samērā bīstams darba lauks, jo tikko bija sagrauta padomju zinātnē vairā-
kas desmitgades dominējusī „mičuriniskā bioloģija” (resp., lisenkovisms) 
un zinātnes birokrātijā vēl bija dzīva piesardzība pret modernām vēsmām 
no Rietumiem, īpaši jau pret „mendelismu-morganismu”. Protams, PSRS, 
īpaši zinātnē, valdīja zināms sacensības gars ar rietumvalstīm, kas izpaudās 
ne tikai kodolfizikas, raķešbūves un materiālzinātņu attīstīšanā, bet pama-
zām sāka aptvert arī bioloģijas zinātni, taču arī konservatīvisms te bija pie-
tiekami noturīgs un „bailes no pārāk jaunā” bija šad tad nojaušamas pat tik 
progresīvā zinātniekā kā Rīgas akadēmiķī S. Hillerā.

Elmārs Grēns savās atmiņās apliecina cieņu gan akadēmiķim S. Hil-
leram, gan it īpaši savam skolotājam organiskajā ķīmijā – neaizmirsta-
majam akadēmiķim Gustavam Vanagam (1891–1965), kurš Rīgā radīja 
savu ķīmiķu organiķu skolu. Vanaga skolnieku skaitā bija tādi vēlākie 
organiskās ķīmijas pīlāri kā Ojārs Neilands, Gunārs Duburs, Jānis Frei-
manis, Edmunds Lukevics, Raimonds Valters, kuri visi palika uzticīgi 
organiskajai ķīmijai. Elmārs Grēns viņu vidū izcēlās kā tāds savrupgā-
jējs, nemiera gars, kurš jau kandidāta disertācijas tēmai bija izvēlējies 
nevis Vanaga iemīļotos 1,3-indandiona atvasinājumus, bet līdzīgos  
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1,3-ciklopentēndionus un tūdaļ pēc tam ķērās arī pie doktora disertā-
cijas, kurā pirmais Latvijā izvērsa sarežģītu organisko molekulu kvantu 
ķīmiskus aprēķinus.

Ļoti pareizi, ka savā zinātniskajā autobiogrāfijā Elmārs Grēns iestarpi-
na vispārīga rakstura lietas – izvērstus stāstījumus gan par kvantu ķīmi-
jas aprēķinu „kritiku” 1951. gada bēdīgi slavenajā Maskavas „zinātniskajā 
diskusijā”, gan par daudz nopietnāko un zinātni bremzējušo modernās 
ģenētikas pētījumu kategorisku noliegumu 1948. gadā Staļina režīma 
laikā. Pašreizējai Latvijas biologu un ķīmiķu paaudzei šīs lietas ir svešas, 
un šodien pat grūti iedomāties, cik drūms bija „psiholoģiskais fons” bio-
loģijas un teorētiskās ķīmijas pētījumiem vēl ap 1958. gadu, kad pētniecī-
bā ienāca jauniņais Elmārs Grēns. 

Tāpēc jo vairāk jānovērtē Elmāra drosme, azarts un spīts, varētu pat 
sacīt, zināms avantūrisms „kailām rokām tvert nātres” un veikt celmlau-
ža darbu, ar laiku aizraujot sev līdzi arī citus jaunus un apmātus cilvēkus.

Esmu nostrādājis kopā ar Elmāru Grēnu vienā – Organiskās sintēzes 
institūtā 33 gadus, vērojis viņa veikumu no malas un varu apstiprināt – 
ne nu gluži detaļās, bet vispārējos vilcienos gan –, ka molekulārās biolo-
ģijas tapšana Latvijā notikusi tā, kā to apraksta tās rosinātājs un galvenais 
izveidotājs. Man bija interesanti Grēna uzrakstīto izlasīt, atsaukt atmiņā 
tālos gadus. Nejūtos tiesīgs un kompetents komentēt, taču dažas piebildes 
iedrīkstos izsacīt. 

Varbūt mazliet vairāk varēja pakavēties arī pie citā Zinātņu akadēmi-
jas institūtā – Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā – paveiktā, 
kur molekulārās bioloģijas un ar to saistīto pētījumu jomā strādāja Valts 
Loža, Guna Feldmane, Aina Muceniece, arī direktore akadēmiķe Rita 
Kukaine, kuri gan darbojās vairāk praktiskā aspektā, bet tur tika izda-
līts interferons, tapa preparāti larifāns un rigvirs, jo Latvijā bija arī savas 
tradīcijas mikrobioloģijā un vēlāk virusoloģijā. Arī šie kolēģi līdzdarbo-
jās akadēmiķa V. Engelharta 1972.–1974. gadā īstenotajā revertāzes (ap-
grieztās transkriptāzes) projektā kopā ar Solomonu Hilleru un pašu El-
māru Grēnu. Par šīs programmas īstenošanu 1979. gadā V. Engelhartam 
un līdzautoriem tika piešķirta pirmā PSRS Valsts prēmija molekulārās 
bioloģijas jomā („par struktūrgēnu fermentatīvo sintēzi un izmantošanu 
dzīvnieku vīrusu ģenētiskā aparāta izpētē”). Sākotnēji laureātu listē bija 
iekļauts S. Hillers kā OSI molekulārās bioloģijas virziena pārstāvis, taču 
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tad jau viņš bija aizsaulē un autoru sarakstā Solomonu Hilleru kā Rīgas 
pārstāvi aizstāja Rita Kukaine.

Jāpiebilst, ka finansējums molekulārās bioloģijas pētījumiem abiem 
institūtiem nāca no Maskavas, no tām prāvajām summām, kuras izda-
līja saskaņā ar 1974. gada maijā pieņemto PSKP CK un PSRS Ministru 
Padomes lēmumu „par pasākumiem molekulārās bioloģijas un moleku-
lārās ģenētikas paātrinātai attīstīšanai un to izmantošanai tautsaimnie-
cībā”. Tas nodrošināja finansējumu, lai attīstītu šo nozari PSRS mērogos, 
toskait arī Latvijā. 

Fundamentālu pētījumu aizsācējs molekulārajā bioloģijā kā zinātnes 
nozarē Latvijā neapšaubāmi bija E. Grēns, kas to izveidoja patstāvīgi, bez 
sākotnējiem ārzemju komandējumiem un dziļākām ierosmēm Maskavas 
vadošajos institūtos, pat bez īsti dziļas atsaucības pašu institūtā (patstā-
vīgu nukleīnskābju ķīmijas laboratoriju nodibināja tikai pēc S. Hillera 
nāves, pirms tam grupa darbojās Marģera Līdaka laboratorijas sastāvā, 
mazliet vēlāk – kā neatkarīga grupa).

Elmāra Grēna laboratorijas zvaigžņu laiks bija 80. gadi, kad jau tapa 
spožas publikācijas un notika uzstāšanās starptautiskās konferencēs, kad 
viņa laboratorijā molekulārbioloģisko pētījumu ietvaros 1981. gadā dzima 
arī gēnu inženierija (Pauls Pumpēns), kad tika klonēts B hepatīta vīrusa 
genoms un alfa interferons, kad OSI Eksperimentālajā rūpnīcā tika noor-
ganizēta interferonu eksperimentāla ražošana bioloģiskajām pārbaudēm, 
tāpat arī izveidots interleikīna-2 biotehnoloģijas iecirknis. Šīs izstrādes tika 
īstenotas sadarbībā ar Maskavas un Minskas institūtiem, ar tolaik ietek-
mīgāko molekulārās bioloģijas „šefu” PSRS ZA akadēmiķi Juriju Ovčiņ- 
ņikovu. Rīgā, Krustpils ielā, tika uzcelts Molekulārās bioloģijas korpuss, 
OSI Molekulārās bioloģijas nodaļa izauga līdz 50 cilvēkiem. Simpātiski, 
ka grāmatā īsi raksturoti visi galvenie Elmāra līdzstrādnieki, dažādu pē-
tījumu reālie veicēji, jo Elmārs Grēns bija ne tikai labs solists, bet arī labi 
aranžēta orķestra izveidotājs, režisors un galvenais diriģents. Daudzas ie-
ceres sagruva līdz ar Jurija Ovčiņņikova dramatisko nāvi un – galvenais – 
līdz ar PSRS finansiālo un politisko sabrukumu. 

Visiem mums par lielu gandarījumu Latvija vienlaikus atguva valstisku 
neatkarību. Jāuzsver, ka neatkarības atgūšanas procesos aktīvi līdzdarbo-
jās arī Elmārs Grēns – viņš bija aktīvs Latvijas Tautas frontes biedrs, Lat-
vijas Zinātnieku Savienības vadītājs. Elmārs Grēns šajā pārmaiņu laikā 
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ieguva kā Latvijas pilsonis un patriots, bet kā zinātnieks savā ziņā izrā-
dījās zaudētājs. Jo zinātnes prioritātes nelielā valstī ir citas nekā lielvalstī, 
kaut arī deformētā lielvalstī, kāda neapšaubāmi bija toreizējā PSRS. Fun-
damentālo zinātņu reducēšana Latvijā bija brīvības cena, kaut arī šodien 
godīgi jāatzīst, ka pretējā alternatīva – PSRS tālākpastāvēšana – arī ne-
būtu veicinājusi molekulārās bioloģijas uzplaukumu Latvijā, ko apliecina 
kaut vai molekulārbioloģijas turpmākais liktenis mūsdienu Krievijā, kas 
ir izveidojies diezgan bēdīgs.

Tiesa, 1991. gadā tika dibināts patstāvīgs Grēna institūts – LZA un LU 
Molekulārās bioloģijas institūts, kas vēlāk pārtapa par Biomedicīnas pē-
tījumu un studiju centru. Tā pētījumi tika augsti novērtēti dāņu organi-
zētajā starptautiskajā 1992. gada Latvijas zinātnes ekspertīzē; tā pētnieki 
noturējuši savu līmeni arī 2013. gada ekspertīzē. Arī vēlāk institūts tika 
guvis daudzus Eiropas grantus un ar atzīstamiem zinātniskiem panāku-
miem veiksmīgi turpina darboties arī šodien.

Diez vai Elmāram Grēnam būtu tik rezignēti jāraugās uz pašreizējo 
situāciju, kā izskan autobiogrāfiskā vēstījuma nobeiguma nodaļās. Panā-
kumi ir, daudzi virzieni biomedicīnā, gēnu medicīnā, molekulārajā far-
mācijā Latvijā joprojām tiek attīstīti, pamazām top Latvijas iedzīvotāju 
genoma datu bāze, kurā jau ierakstīti 27 000 indivīdi. Varētu jau arī pa-
lepoties, pat padižoties, jo Elmārs Grēns pats taču ir turpinājis daudzus 
gadu desmitus darboties kā šī centra zinātniskais vadītājs.

Taču Elmārs Grēns ir maksimālists, viņš joprojām nevēlas strādāt zi-
nātnes otrajā ešelonā, grib spēlēt kopā ar „lielajiem” un arī pašreizējo Lat-
vijas zinātni vērtē ar pasaules mēroga zinātnes mērauklām. Nežēlīgi un 
netaisnīgi, kā pats to atzīst. Jo Latvija nav bagāta valsts, turklāt Latvijas 
valsts zinātnes politika neatkarības gados diemžēl nav bijusi pārdomāta 
un pētniecībai labvēlīga. Arī mūsu sabiedrība nav bijusi labvēlīga „liela-
jai zinātnei”, zinātnes finansējums procentos no iekšzemes kopprodukta 
Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, no nacionālā budžeta 
to finansē vairāk nekā skopi, par ko Latvijas zinātnieki ir sūrojušies līdz 
apnikumam, bet saklausīti nav tikuši.

Domāju tomēr, ka Grēna skaudrais pašvērtējums pelna cieņu un ie-
vērību, tieši tas dod cerības uz lielās zinātnes atdzimšanu Latvijā. Tikai 
apelējot pie sabiedrības, apliecinot pašmāju zinātnieku iespējas un devu-
mu, pamatojot savas prasības un rādot reālus rezultātus, varēsim panākt 
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zinātnes uzplaukumu nākotnes Latvijā un neļausim izdzēst Latviju no 
pasaules zinātnes kartes kā vietu, kur nekas nozīmīgs zinātnē nenotiek. 
Tikai ar veselīgu paškritiku un pārdomātu zinātnes politiku varam pa-
mazām veidot Latvijā zinātnē balstītu sabiedrību (science based society) 
un cerēt, ka nākotnē arī Latvija pārsteigs pasauli ne tikai mākslās, sportā 
un mūzikā, bet arī zinātnē un tās lietojumos.

Vēsturiskās tradīcijas šajā ceļā var būt atspaids atpazīstamībai un nākot-
nes cerībām. Šādā aspektā Elmārs Grēns un viņa iedibinātās molekulār-
bioloģijas tradīcijas pieder un piederēs arī Latvijas nākotnes zinātnes pa-
liekamiem stūrakmeņiem. Vēlos atgādināt, ka Elmārs Grēns ir dzimis tajā 
pašā datumā (9. oktobrī), kad pirmais latviešu izcelsmes dabzinātnieks, 
ķīmiķis, farmaceits un ārsts Dāvids Hieronīms Grindelis (1776–1836),  
agrīns iznācējs mūsu nācijas rītausmā. Iespējams, šo sakritību drīkst uzlū-
kot kā simbolisku.

Katrā ziņā, savā 80. dzimšanas dienā vērtējot mūžā paveikto, Elmārs 
Grēns var izjust gandarījumu un raudzīties savas nozares un visas Latvi-
jas nākotnē ar optimismu.

Jānis Stradiņš
2015. gada 8. maijā
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Šī lasāmviela nav nedz memuāri, nedz vēsturisks apcerējums, vienīgi 
mans personisks ieskats un vērtējums par jauna zinātnes virziena – mole-
kulārās bioloģijas – izveidošanu Latvijā pagājušā gadsimta 60.–70. gados. 
Arī par šīs atraktīvās un revolucionāriem atklājumiem pārbagātās zināt-
nes nozares attīstību līdz pat lielās valsts – Padomju Savienības – sagru-
vumam, kas ieviesa kardinālas izmaiņas ne tikai Latvijas molekulārajā 
bioloģijā, bet Latvijas zinātnē vispār. Tas reizē ir stāsts par manas jaunī-
bas un brieduma gadiem – laikā, kad zinātnes reputācija un uzticēšanās 
tās varenībai un virzībai cilvēces progresa vārdā bija pietiekami aug-
sta, lai piesaistītu karjeru alkstošu jaunu zinātnieku prātus un gatavību 
darboties.

Nav jau tā, ka mūsdienās būtu daudz citādāk. Ar ģenētiski nosacītu ne-
mainību arī tagad dzimst talanti un uzņēmīgi cilvēki tāpat kā senāk. Bet 
atrašanās toreiz lielas un ambiciozas valsts rietumu pierobežā (gandrīz 
vai Rietumos, kurus mēs tā vēlējāmies atdarināt un varbūt kādreiz pat 
pārspēt) vai kā šodien – varenas Eiropas Savienības nabadzīgajā noma-
lē veido pavisam atšķirīgu situāciju daudzos aspektos, it sevišķi zinātnē. 
Nevēlos pieskarties šai visai sensitīvai tēmai, par kuru varētu uzrakstīt 
ne mazāka apjoma pārdomas un apcerējumu kā šis. Tā vietā pacentīšos 
pārnest lasītāju tajos senajos gados, cik nu man tas izdosies, un parādīt, 
kā gados jaunu entuziastu pulciņš radīja Latvijā vēl nebijušu, bet tolaik 
pasaules zinātnes topā atrodošos nozari – molekulāro bioloģiju, turklāt 
pilnīgi no nulles, bez mūsdienās tik populārā termina – t. s. „tehnoloģijas 
pārneses”. Faktiski mēs radījām to, tā sakot, ab initio (‘no sākuma’). 

Šis stāsts ir par to, kā Latvijā dzima šī tolaik visā pasaulē jaunā zinātnes 
nozare – molekulārā bioloģija – faktiski tūlīt pēc ģenētikas kā zinātnes 
aizlieguma noņemšanas Padomju Savienībā. Laikā, kad pasaules zinātnē 
risinājās galvu reibinoši notikumi, kas sniedza pirmo ieskatu dzīvības un 
iedzimtības noslēpumos. Laikā, kad atomu un molekulu valodā varēja 
sākt izprast dzīvajā šūnā notiekošos informācijas saglabāšanas un pārne-
ses procesus, tuvojoties cilvēces mūžsenajam sapnim – izprast dzīvo dabu 

ievada vietā
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kā pretstatu visapkārt esošai un it kā otrajam termodinamikas likumam 
pakļautai nedzīvai pasaulei. Bija atklāta dezoksiribonukleīnskābes (DNS) 
struktūra un loma ģenētiskās informācijas saglabāšanā un pārnesē nāka-
majām paaudzēm, atklāts ģenētiskais kods un veids, kā DNS molekulās 
glabāto informāciju izmanto dzīvās šūnas pamatelementu – proteīnu – 
sintēzē. Visā pasaulē sākās aizraujošs un konkurences pārpilns uzbru-
kums gandrīz vai visiem ar dzīvo pasauli saistītiem procesiem un struk-
tūrām, kas beigās vainagojās ar neredzēti blīvu Nobela prēmiju birumu 
ar molekulāro bioloģiju saistītajās zinātnes nozarēs. 

Un šajos apstākļos Latvijā radās jaunu entuziastu pulciņš, kas Orga-
niskās sintēzes institūta sienās uzdrošinājās pievērsties šim pasaules zi-
nātnes topa virzienam un, neraugoties uz tolaik raksturīgo izolāciju no 
pārējās pasaules zinātnes, patstāvīgi radīja molekulāro bioloģiju kā kon-
kurētspējīgu zinātnes nozari, un gadu gaitā to attīstīja par solīdu un pa-
saulē atzītu zinātnes virzienu. Bijām sasnieguši tādu zinātnisko kvalitāti, 
ka kādu laiku atradāmies gandrīz vai pasaules molekulārās bioloģijas pir-
majā ešelonā, varētu pat teikt – sasniedzām pasaules līmeni un spējām 
risināt tādas zinātniskas problēmas, ar kurām nodarbojās pasaules „zi-
nātnes grandi”.

Varētu jautāt, kā tas vispār bija iespējams – sākot no nulles, nesadegt, 
nenoslīkt provinciālu problēmu risinājumos, bet uzdrošināties ķerties 
„vērsim pie ragiem” un sīvā konkurencē ar pasaules zinātniekiem aplie-
cināt savu varēšanu, un prezentēt vērā ņemamus un starptautiski atzītus 
sasniegumus.

Manuprāt, tādas lielas lietas sasniedzamas trīs faktoru sakritības gadī-
jumā – atbilstošs laiks, stimulējoša vide un uzņēmīgi cilvēki. Un visi šie 
faktori bija pagājušā gadsimta 60. gadu vidū. Pirmais no tiem – Padom-
ju Savienība, atbrīvojusies no staļinisma ideoloģiskajiem žņaugiem, sāka 
izrādīt lielāku atvērtību pasaulei; Ņikitas Hruščova lozungs „dognatj i 
peregnatj” (‘panākt un apsteigt’), respektīvi, tautsaimniecībā un arī zi-
nātnē sasniegt nīstamos Rietumus un aizsteigties tiem priekšā, bija tas 
stimulējošais fons attīstībai un progresīvu ideju īstenošanai. Tiktāl par 
laikmetu. Tagad par vietu. Jaunizveidotais Organiskās sintēzes institūts 
ar tā fenomenāli enerģisko un visa jaunā atbalstošo direktoru Solomonu 
Hilleru priekšgalā bija īstā vieta jaunām zinātniskām iniciatīvām. Tre-
šais faktors – cilvēki – bija izšķirošs. Vajadzēja rasties kādam enerģiskam,  
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izaicinājumu alkstošam, zināmā mērā uz zinātniskām avantūrām tendē-
tam cilvēkam, kurš turklāt spēj aizraut sev līdzi arī citus. Tāds arī radās – 
ar visai labu zinātnisko rūdījumu un skolu pazīstamā ķīmiķa profesora 
Gustava Vanaga laboratorijā. Gan bez īpaši izcilām spējām apveltīts jauns 
entuziasts, ko zināmā mērā varēja kompensēt ar mērķtiecību un katrā 
brīdī pareizā ceļa izvēli. Tāds bija jaunais zinātņu doktors, ķīmiķis pēc 
izglītības Elmārs Grēns, kurš uzņēmās šo visai riskanto uzdevumu – iz-
veidot molekulārās bioloģijas skolu Latvijā. Viņš jau bija paspējis veikt vēl 
vienu riskantu ab initio vingrinājumu un sekmīgi ielauzies kvantu ķīmi-
jas nozarē, veiksmīgi piesakot sevi šajā jaunajā un perspektīvajā teorētis-
kās organiskās ķīmijas jomā. Tā nu iznāca, ka minēto trīs faktoru sakri-
tības rezultātā 1964. gada nogalē izveidojies mazais jauno entuziastu pul-
ciņš, pārkāpdams 20. gadsimta slieksni, bija izaudzis par visai respektablu 
zinātnisku institūtu, vienu no lielākajiem un pazīstamākajiem Latvijā.

Protams, iesākumā ne par kādiem sasniegumiem un zinātnisko skolu 
nevarēja sapņot – labi, ja bija iespējams iedibināt kādus pētījumus mole-
kulārās bioloģijas virzienā. Atlika cerēt, ka tas izdosies un ka vispār būs 
pamats par kaut ko nopietnāku domāt. Piesaistot ne mazāk aizrautīgus 
jaunos topošos zinātniekus jau no skolas sola, mums tas izdevās. Par to 
arī būs šis stāsts. Subjektīvs, atsevišķos aspektos varbūt arī kritizējams, 
bet personiski izlolots.

Savās pārdomās vietumis nevarēju atturēties no fragmentāra ieskata 
pasaules un padomju zinātnes likteņgaitās saistībā ar mūsu risināmajām 
problēmām – ne tik daudz, lai salīdzinātu mūsu centienus un sekmes iz-
vēlētajos pētījumos, cik nolūkā kaut kā atšķaidīt visumā vienmuļo stāstu 
par mūsu pētījumu un meklējumu gaitu ar lasītājam varbūt interesantā-
kiem vēsturiskiem notikumiem zinātnē.

Mans stāsts faktiski apraujas kaut kad pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas – ne tāpēc, ka man nebūtu ko teikt par šodienas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra jeb BMC (tā mūsu institūtu sauc jau kopš 
1993. gada) izaugsmi un sasniegumiem, arī problēmām un mēģināju-
miem tās risināt, bet vienkārši tāpēc, ka par savu uzdevumu izvirzīju pa-
stāstīt par molekulārās bioloģijas izveidošanos Latvijā. Šīs zinātnes tālākā 
attīstība un izplatība uz daudzām citām zinātniskām institūcijām, arī tās 
saistība ar mūsdienu bioloģijas un biomedicīnas modernajiem virzie-
niem Latvijā lai paliek citu zinātnieku vērtējumā. Molekulārā bioloģija  
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mūsdienās ir tik plaši sazarojusies un saplūdusi ar daudzām zinātnes no-
zarēm, ka pats nosaukums – molekulārā bioloģija – drīzāk atbilst vēstu-
riskam tās skatījumam, mazāk kā patstāvīgai zinātnes nozarei. Mūsdie-
nās gandrīz vai visas bioloģijas un medicīnas vai lauksaimniecības noza-
res lielākā vai mazākā mērā ir molekularizējušās, un man šķiet, ka visai 
drīz molekulāro bioloģiju vairs neuzskatīs par atsevišķu zinātnes nozari, 
bet drīzāk par pētniecības metodi un tās vai citas problēmas skatījuma 
dziļumu.
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mēs tikvien kā esam sasparojušies

1970. gada jūnijs. Rīgā notiek liels zinātnisks forums – Starptautiskās 
Tīrās un lietišķās ķīmijas apvienības (IUPAC) 7. simpozijs dabas vielu ķī-
mijā. Lielākais līdz šim jebkad notikušais zinātniskais pasākums Latvi-
jā, vairāk nekā 1800 delegātu gandrīz vai no visas pasaules, tai skaitā trīs 
Nobela prēmijas laureāti – R. B. Vudvords, D. H. R. Bartons, H. G. Kora-
na –, ziņoja par saviem sasniegumiem plašajā dabas vielu ķīmijas noza-
rē. Tieši Rīgā H. G. Korana pirmo reizi vēstīja par reālas nukleīnskābes – 
transporta RNS gēna – sintēzi ar organiskās ķīmijas metodēm, tā ievadot 
jaunu posmu bioloģijas zinātnē – mākslīgi sintezēto gēnu ēru.

 Kāpēc tieši Rīga bija izraudzīta par simpozija vietu, lai gan Latvijai ne-
bija īpašu sasniegumu dabas vielu ķīmijā? Par to jāpateicas izcilajam zi-
nātnes organizatoram un Organiskās sintēzes institūta (OSI) dibinātājam 
un ilggadējam direktoram akadēmiķim Solomonam Hilleram. Viņam 
izdevās pārliecināt Maskavas zinātnisko eliti, visupirms ietekmīgo aka-
dēmiķi Mihailu Šemjakinu, ka Rīga var būt piemērota vieta milzīgajam 

iuPaC simpozijs dabas vielu ķīmijā 1970. gadā rīgā 
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zinātnes forumam. Protams, sava loma bija arī 
Rīgas un Baltijas vispār labajai reputācijai, ka 
te dzīvo apzinīgi un organizēti ļaudis, uz ku-
riem var paļauties. Galu galā te ir Rietumu ci-
vilizācijas atspulgs un savulaik izcirstais „logs 
uz Eiropu”. Likteņa ironijas dēļ tagad jūtamies 
tikai kā Rietumeiropas civilizācijas nostūris – 
„tuvējās ārzemes” – no mūsdienu Krievijas 
skatupunkta. Taču toreiz...

IUPAC simpozija organizēšanā piedalī-
jās gandrīz visi Organiskās sintēzes institūta 
darbinieki – protams, tie, kurus uzskatīja par 
pielaižamiem kontaktos ar ārzemniekiem. 
Visapkārt rosījās gan pašmāju, gan no Maska-
vas atsūtītie specdienesta darbinieki, kas visu 
kontrolēja un arī mācīja „iezemiešiem” prasmi 
pareizi uzvesties ar ārzemniekiem un noteiku-
mus.

Vienā no simpozija sekciju sēdēm jaunais 
Organiskās sintēzes institūta zinātnieks, toreiz 
jau ķīmijas zinātņu doktors Elmārs Grēns zi-
ņoja par iespēju pētīt ribonukleīnskābes (RNS) 
struktūru, ievadot radioaktīvu iezīmi vienā no 
tās galiem. Grēns bija viens no 1964. gada bei-
gās jaundibināto zinātnieku grupu vadītājiem 
institūtam līdz šim neraksturīgajā zinātnes 
virzienā – dabas vielu ķīmijā. Šajā gadā tika iz-
veidotas četras patstāvīgas zinātnieku grupas, 
pa daļai sastāvošas no jauniem, tikko univer-
sitāti beigušiem censoņiem, – peptīdu ķīmijā 
(Gunārs Čipēns), proteīnu ķīmijā (Raimonds 
Žagata), membrānaktīvo savienojumu ķīmijā 
(Gunārs Duburs) un nukleīnskābju ķīmijā (El-
mārs Grēns). Pēdējais kādu laiku gan formāli 
atradās pazīstamā ķīmiķa Marģera Līdakas 
laboratorijas sastāvā. Trīs pirmās no grupām  

Gunārs duburs

Gunārs Čipēns

raimonds Žagata
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zināmā mērā saglabāja uzticību ķīmijas no-
zarei, kamēr Grēna grupa visai drīz pameta 
ķīmiju un pārorientējās uz tajā laikā strauji 
attīstošos molekulāro bioloģiju, gan saglabā-
jot uzticību izvēlētajam pētījumu objektam – 
nukleīnskābēm un ar to saistītām bioloģijas 
problēmām.

Sperts bija visai drosmīgs solis. Ar ķīmiķa 
izglītību, ķīmiska profila institūtā, bez mini-
mālas zinātniskās aparatūras un metodiskā 
nodrošinājuma kopā ar entuziasma pilniem, 
bet galīgi nesagatavotiem jaunajiem grupas 
biedriem mesties tādā avantūrā, varētu teikt, 
nebija īsti prāta darbs. Cerēt uz tūlītējiem pa-
nākumiem nebija nekāda pamata. Atlika tikai 
mācīties no savām kļūdām un cerēt uz mūsu 
priekšnieka Solomona Hillera iecietīgu un lab-
vēlīgu attieksmi. Īsti mācīties arī nebija kur. 
Arī Maskavā, tāpat kā visā Padomju Savienībā, 
bioloģijas zinātne tikai pamazām atkopās no 
gandrīz vai 20 gadu ilgušā molekulārās biolo-
ģijas un ģenētikas aizlieguma lāsta. Normālā 
sabiedrībā racionālākais ceļš, kaut ko jaunu 
uzsākot, būtu braukt mācīties uz to vietu, kur 
konkrētais virziens ir attīstīts, šajā gadījumā – uz Rietumiem. Taču tāda 
iespēja Grēnam bija pilnīgi izslēgta viņa politiskā brieduma trūkuma dēļ, 
kur nu vēl no tādas ne visai uzticamas zemes kā Latvija...

Lai nu kam, bet Grēnam piemita šis riskantais avantūrisma gēns, līdz 
šim gan kompensēts ar zināmas veiksmes elementu. Pārējiem atlika tikai 
pievienoties līdera entuziasmam un sekot, piemēroties vai arī... Viens 
otrs, kura entuziasma dzirksts nebija tik noturīga, atkrita, toties atnāca 
jauni, ar dzirkstošām acīm un darboties alkstoši jaunajā un visā pasaulē 
tik populārajā zinātnes nozarē – molekulārajā bioloģijā.

Tā nu šīs Padomju Savienības rietumu provinces jauno autodidaktu 
pulciņš aptuveni piecus gadus bez īpašiem panākumiem kūlās uz priekšu, 
vienlaikus mācoties un meklējot pareizo pētījumu objektu. Līdz beidzot 

marģeris Līdaka

elmārs Grēns
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1970. gadā IUPAC simpozijā pirmo reizi starptautiskai zinātnieku au-
ditorijai kļuva zināmi pirmie kaut cik nozīmīgie Nukleīnskābju ķīmijas 
grupas pētījumu rezultāti. Objektīvi vērtējot, netika sasniegts nekas īpaši 
nozīmīgs, un no zinātnieku puses nebija arī nekādas īpašas rezonanses. 
Ikdienišķs darbs RNS struktūras lauciņā. Bet jaunajiem entuziastiem tas 
bija nozīmīgs sasniegums, kuru nedaudz vēlāk publicēja vadošajā PSRS 
molekulārās bioloģijas žurnālā. Varbūt tieši 1970. gadu varētu uzskatīt 
par molekulārās bioloģijas dzimšanas gadu Latvijā. Gadu, kad bija sa-
sniegts kāds zinātnisks rezultāts, par kuru nebija jākautrējas ziņot plašā-
kai zinātnieku sabiedrībai. Būtībā tas nozīmēja, ka tukšā vietā, no paša 
sākuma tika radīts jauns zinātnes virziens Latvijā – molekulārā bioloģija.

No šīs vietas vajadzētu sākt stāstu par cilvēkiem, viņu pētījumiem un 
pirmajiem sasniegumiem, laiks arī pārslēgties uz izklāstu pirmajā perso-
nā. Jo galu galā tās taču ir manas atmiņas ar tām piemītošu subjektīvisma 
pieskaņu, nevis bezkaislīgs un maksimāli objektīvs vēsturisks apcerējums 
ar atbilstošām atsaucēm un dokumentāliem apstiprinājumiem. 

Taču iesākumā – pagara atkāpe, lai paraudzītos, kā attīstījās topo-
šā zinātnieka centieni vienmēr atrast kaut ko jaunu, atraktīvu, kas bei-
gās noveda pie pirmā ab initio rezultāta – kvantu ķīmijas organiskajām 
molekulām. Un tikai pēc tam atgriezīsimies pie galvenās tēmas – mole-
kulārās bioloģijas, šīs jaunās un neparasti aizraujošās zinātnes, pie galvu 
reibinošo toreizējo sasniegumu fona, ar kuru saskārās jaunie entuziasti 
Organiskās sintēzes institūtā. Būtībā stāsts ir par molekulāro ģenētiku un 
gēniem, kas toreiz bija arī molekulārās bioloģijas galvenais saturs un dis-
kusiju objekts visā pasaulē un diemžēl visai dramatiski politizētā kontek-
stā Padomju Savienībā.
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Pirmsākumi

Bet viss sākās daudz senāk, kad tāds jēdziens kā molekulārā bioloģija, 
kas kļuva par mana kā zinātnieka sapni un cerību piepildījumu, vēl vis-
pār nebija radies. Taču zinātkāres velniņš, šķiet, bija manī iemiesojies jau 
krietni sen. Tā pamatskolas 7. klasē, ar apbrīnu vērojot, kā dzelzs nagla, 
iegremdēta vara vitriola šķīdumā, lēnām pār-
klājas ar brūnganu metāliskā vara kārtiņu, 
radās pirmā interese par ķīmiju. Tālākais 
ceļš jau bija noskatīts, un pēc sprāgstvielu un 
krāsvielu sintēzes etīdēm Rīgas 6. vidusskolas 
ķīmijas pulciņā pilnīgi loģiski nonācu Latvi-
jas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātē. Un, 
protams, pie pazīstamā ķīmiķa organiķa un 
lieliskā cilvēka – profesora Gustava Vanaga. 
Profesora labestība un spēja piesaistīt jaunatni 
organiskajai ķīmijai izrādījās patiešām feno-
menāla un bija par pamatu tam, ka izveidojās 
vesela ķīmiķu paaudze, ko tagad dēvējam par 
Latvijas ķīmijas skolu. Šo skolu veiksmīgi iz-
mantoja un tālāk attīstīja tāds lielisks zinātnes 
organizētājs, kāds bija akadēmiķis Solomons 
Hillers. 

Bija vēl viens faktors, kādēļ jaunatne tā tie-
cās nokļūt pie profesora Vanaga, – viņa izlo-
lotais pētījumu objekts – 1,3-indandioni. Tieši 
šīs klases vielām raksturīgas izteiktas pār-
vērtības dažādās ķīmiskās reakcijās. Citiem 
vārdiem, lai ko arī darītu, lai ko vārītu jaunie 
ķīmiķi savās kolbās, gandrīz vienmēr iznāku-
mā bija kāds jauns indandiona atvasinājums, 
jauna viela. Bet ko gan citu varēja vēlēties jau-
nie censoņi, ja ne pašu iegūtu rezultātu, kuru 

akadēmiķis  
solomons Hillers  

(1915–1975)

Profesors   
Gustavs vanags  

(1891–1965)
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drīkstēja pat publicēt zinātniskajos žurnālos! Tā arī notika, un es jau no 
pirmā kursa iesaistījos indandiona jauno pētnieku pulciņā – sākumā strā-
dāju viens pats, vēlāk kopā ar savu turpmāko dzīvesbiedri Evu Stankevi-
cu. Un tā jau 1957. gadā, beidzot studijas, mums bija arī pirmā zinātniskā 
publikācija, turklāt vienā no galvenajiem ķīmijas žurnāliem Padomju Sa-
vienībā – Журнал общей химии. Gana labs sākums. Eva palika turpināt 
iesākto un beigās aizstāvēja abas disertācijas organiskajā ķīmijā, bet mani 
nodarbināja jauna ideja – vienkāršot indandiona struktūru, benzola gre-
dzena vietā saglabāt tikai vienu divkāršo C=C saiti, iegūstot 1,3-ciklopen-
tēndionu un salīdzināt to ar 1,3-indandionu. Pēc nelielas svārstīšanās 
mans darba vadītājs profesors Vanags piekrita, un sāku strādāt Latvijas 
Zinātņu akadēmijas jaundibinātajā Organiskās sintēzes institūtā profeso-
ra Vanaga laboratorijā, gan gadu vēl paliekot tās pašas Ķīmijas fakultātes 
telpās, vēlāk t. s. „Kaķu mājā” Vecrīgā, līdz beidzot 1961. gadā pārcēlā-
mies uz mūsu institūta direktora Hillera jaunuzcelto moderno laboratori-
jas korpusu blakus Biķernieku mežam Teikas rajonā. 

1,3-indandions 1,3-ciklopentēndions

Iesākumā nemaz tik raiti viss neritēja, kā gribējās, taču pietiekami liels 
skaits ciklopentēndiona rindas savienojumu tika sintezēti un salīdzināti 
ar indandioniem, lai 1963. gadā sekmīgi aizstāvētu savu pirmo – ķīmijas 
zinātņu kandidāta – grādu. Pirmais posms mana zinātnieka karjerā bija 
noiets.

Taču jau kopš paša sākuma pētniecības laukā mani aizrāva ne tik 
daudz eksperimentālais darbs organisko vielu sintēzē, cik šo vielu struk-
tūra un īpašību teorētiskais skaidrojums. Citiem vārdiem – drīzāk biju 
teorētiķis, ne eksperimentētājs. Tāpēc arī izvēlējos zinātnisko sānsoli: 
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prom no ierastajiem indandioniem, pārkāpjot uz vēl neiestaigātas taci-
ņas – ciklopentēndioniem, vienlaikus, cik vien toreiz bija iespējams, savos 
pētījumos iesaistot spektroskopiskās un elektroķīmiskās metodes. Taču 
ar to vien nebija gana manai zinātkārei un zināmā mērā arī apsēstībai ar 
ķīmijas struktūras jautājumiem. Sākumā pat neaptvēru, cik platu „sānso-
li” nāksies spert, lai ielauztos teorētiskās ķīmijas un beidzot pat moleku-
lārās fizikas biezokņos. 

Tā nonācu pie kvantu ķīmiskiem aprēķiniem, jo tikai tie kopā ar pie-
ejamiem eksperimentāliem datiem varēja dot kaut cik dziļāku ieskatu or-
ganisko vielu struktūrā un īpašībās. Bija jāsāk no nulles punkta bez jeb-
kādām konsultāciju iespējām, turklāt ar visai aptuveniem priekšstatiem 
par kvantu mehāniku un tās pielietošanu organiskām molekulām. Laikā, 
kad Rietumos strauji attīstījās kvantu ķīmijas aprēķini dažādām organis-
kām molekulām, Padomju Savienībā bija pilnīgs klusums. Vēl vairāk – 
pilnīgs aizliegums, īpaši attiecībā uz Nobela prēmijas laureāta Lainusa 
Polinga (Linus Pauling) kvantu mehānikas priekšstatos balstīto teoriju 
par ķīmiskās saites dabu, jo sevišķi uz viņa izvirzīto t. s. rezonanses teo-
riju organisko molekulu struktūras aprakstā. Pati kvantu fizika savu it kā 
ideālistisko uzskatu dēļ tika apšaubīta un pretnostatīta vienīgi pareizajai 
materiālistiskajai padomju zinātnei. 

Te nepieciešams neliels skaidrojums par neganti kritizēto rezonanses 
teoriju. Atbilstoši Polinga priekšstatiem par ķīmisko saiti starp saistītiem 
atomiem organiskos savienojumos izveidojas divu veida saites – sigma (σ)  
un pi (π) saites, kuras realizē katram atomam piederošo un noteiktās 
atomu orbītās atrodošos elektronu sadarbību. Organiskos savienojumos 
bieži vien starp savstarpēji saistītiem atomiem veidojas ne tikai viena – 
šajā gadījumā sigma (σ) – saite, var pastāvēt arī vēl otra – pi (π) saite. 
Rezultātā starp šiem atomiem veidojas t. s. dubultsaite (=), kurā viena ir 
σ-saite, bet otra – π-saite. Nereti, īpaši t. s. aromātiskajos savienojumos, 
novērojama abu saišu – vienkāršās un dubultsaites – secība viena otrai. 
Tādos gadījumos atbilstoši kvantu mehānikas priekšstatiem π-saiti vei-
dojošais p-elektrons (pareizāk – π-elektrons) spēj sadarboties ne tikai ar 
blakus atoma π-elektronu, bet arī ar citu atomu π-elektroniem molekulā, 
veidojot savstarpēji saistītu π-elektronu sistēmu jeb π-elektronu moleku-
lāro orbītu, kas pārklāj visu molekulu vai tās daļu, ne tikai tieši saistītos 
atomus, kā tas notiek σ-saites gadījumā. Ar ķīmijas simboliem attēlotās 
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molekulu struktūrformulās parasti novērojamas starp atomiem tikai 
vienkāršās un dubultsaites, ignorējot π-elektronu sadarbību visā mole-
kulā. Visuzskatāmāk tas ir benzola molekulā, kurā visi seši oglekļa (C) 
atomi un saites starp tiem ir vienādas. Atbilstoši rezonanses teorijai ben-
zola struktūru labāk attēlot ar divu alternatīvu struktūrformulu pretsta-
tījumu jeb superpozīciju, starp kurām it kā notiek rezonanse. Patiesībā 
benzola struktūru labāk reprezentē trešā formula, kur visas saites starp 
oglekļa atomiem ir vienādas un nav nedz vienkāršas, nedz dubultsaites, 
bet faktiski it kā pusotrkārtīgas saites. 

Arī mūsu pētījumu objektus – 1,3-indandionu un 1,3-ciklopentēndio-
nu, arī pārējos 1,3-diketonus savā jonizētā (anjona) formā –, sekojot rezo-
nanses teorijai, var attēlot divu alternatīvu struktūrformulu veidā – tām 
blakus redzama šodienas uzskatiem labāk atbilstošā „izlīdzinātā” struk-
tūrformula, piemēram:

Šāda veida pēc struktūras atšķirīgu 1,3-diketonu anjonu formas (t. sk. 
1,3-indandioniem un 1,3-ciklopentēndioniem) bija arī mans pētījumu un 
kvantu ķīmisko aprēķinu objekts. 

Taču atgriezīsimies pie daudz cietušās rezonanses teorijas, kuru savā 
ziņā kritizēja arī Rietumos, bet ne tuvu tam katastrofālajam uzbruku-
mam ar dramatiskām sekām, kādu rezonanses teorijas piekritēji piedzī-
voja Padomju Savienībā. 

Šāds strukturālais duālisms un superpozīcija organisko molekulu 
struktūras formulās izskatījās kā viscaur ideālistiskās filozofijas pie-
sārņots produkts, nesagremojams mūsu cietpaurainiem ideologiem, it 
sevišķi, ja teorija nāk no tik nīstajiem Rietumiem. Kaut gan būtībā vai-
nojamas varētu būt ķīmisko formulu pieraksta nepilnības, kad ar vienu 
konvencionālu struktūrformulu nevar īsti aprakstīt patieso molekulas  
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struktūru, nevis pati jautājuma būtība par ķīmisko savienojumu struktū-
ru, kas sakņojas kvantu mehānikas priekšstatos. Rezonanses teorija kļuva 
par ērtu uzbrukuma avotu padomju dialektiskā materiālisma sardzē stā-
vošajiem filozofiem un viņu balstītājiem t. s. direktīvajos orgānos. Pēc 
būtības triecienus saņēma arī pati kvantu mehānika un tās pielietošanas 
aspekti fizikā un ķīmijā.

Rezultātā vārgie asniņi kvantu ķīmiskos aprēķinos Padomju Savienībā 
tika nokauti jau 1951. gadā, kad 11.–14. jūnijā Maskavā speciāli tika sa-
saukta Vissavienības apspriede par ķīmiskās saites un organiskās ķīmijas 
teoriju. Viss bija iecerēts un noorganizēts gluži vai pēc tā paša scenārija, 
kādu liktenis bija lēmis ģenētikai (par to visai pamatīgi nedaudz vēlāk), 
vienīgi šajā gadījumā buržuāziski ideālistiskās zinātnes atmaskotāji neiz-
rādījās tik rafinēti un asinskāri kā ģenētikas terminatori. Apspriedē daž-
viet gan skanēja tolaik labi pazīstamās „atmaskojošās” frāzes, kā filozofa 
A. A. Maksimova teiktais: 

„Rezonanses teorija – angloamerikāniskās imperiālistiskās buržuāzi-
jas izvirtušās ideoloģijas produkts, kas no sākuma līdz galam ir naidīgs 
progresīvajai materiālistiskajai zinātnei. Rezonanses teorija – tāds pats 
nedzīvs buržuāziskās zinātnes zars, kas saindē zinātnisko atmosfēru, kā 
veismanisms-morganisms, pedoloģija u. tml.” 

Visiem kļuva skaidrs, ka šo viltus zinātni vajag iznīdēt gluži tādā pašā 
veidā kā nesen „nokauto” ģenētiku jeb, kā toreiz to nicīgi dēvēja, veis-
manismu-morganismu. Taču ideoloģiskā spiediena tvaiks izrādījās tāds 
pašķidrāks, un pēc galveno vaininieku atzīšanās savos maldos un tādās 
reizēs obligātās vēstules pieņemšanas visas padomju tautas tēvam un sko-
lotājam lielajam Staļinam plānotā izrēķināšanās ar kārtējo buržuāzisko 
viltus zinātni īsti nesanāca, par ko liecināja tiem laikiem neraksturīgā 
pēc formas korektā, bet ne satura ziņā adekvātā kritika, ko akadēmiķis 
B. M. Kedrovs publicēja PSRS Zinātņu akadēmijas 1952. gada izdevumā 
„Mūsdienu fizikas filozofiskās problēmas”. Lūk, viens no „argumentiem” 
pret rezonanses teoriju, kas mūsdienās skan kā absurds noliegums reā-
lām lietām un parādībām, kad izveido kādu teorētisku modeli, lai labāk 
tās izprastu un pielietotu:

„„Rezonanses teorija” pārstāv subjektīvo ideālismu, jo tā pārveido šķie-
tamu tēlu par pašu objektu, aizvieto objektu ar matemātisku priekšstatu, 
kas mājo tikai šo autoru galvās; padara objektu – organisko molekulu – 
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atkarīgu no šiem priekšstatiem; pieļauj priekšstatam patstāvīgu eksistenci 
ārpus mūsu galvām; piedēvē tam spēju kustēties, sadarboties, pārklāties 
(superpozicēties) un rezonēt.”

Subjektīvam ideālismam klāt nāk arī otrs grēks – agnosticisms:
„Rezonanses teorija ir agnostiska, jo tā principā noliedz iespēju attēlot 

kādu objektu (organisko molekulu) un tā struktūru vienota strukturāla 
priekšstata veidā, ar vienas struktūras formulas palīdzību... un aizvieto to 
ar fiktīvām rezonanses struktūrām.”

Tam seko kopējs secinājums, vienlaikus atgādinot, ka rezonanses teo-
rijas piekritēji pašmājās aizmirsuši par īsteni pareizās un bez duālisma un 
citu „-ismu” maldiem pastāvošās A. Butļerova teorijas eksistenci, ka rezo-
nanses teorija neizprot organisko vielu īpašo dabu: 

„Rezonanses teorija, būdama ideālistiska un agnostiska, tiek pretnosta-
tīta materiālistiskajai Butļerova teorijai kā ar to nesavienojama un nesa-
mierināma... Tā noliedz organisko vielu kvalitatīvās, specifiskās īpatnības 
un pavisam maldīgi cenšas satuvināt organiskās ķīmijas likumsakarības 
ar kvantu mehānikas likumsakarībām.”

Lai aina būtu pilnīgāka, der atgādināt par nesenajiem notikumiem ar 
tikpat kaitīgo ģenētiku jeb veismanismu-morganismu bioloģijas zinātnē:

„Rezonanses teorija organiskajā ķīmijā ir tāds pats reakcionārās ideo-
loģijas produkts kā veismanisms-morganisms bioloģijā, līdzīgi kā mūs-
dienu „fizikālais” ideālisms, ar kuru tas cieši saistīts.”

Tam seko visu aicinošs un patētisks noslēgums:
„Padomju zinātnieku uzdevums ir nesaudzīgi cīnīties pret ideālismu 

un mehanicismu organiskajā ķīmijā, pret zemošanos modē esošo reakcio-
nāro virzienu priekšā, pret padomju zinātnei un mūsu pasaules uzskatiem 
naidīgajām teorijām, tādām kā rezonanses teorija.”

 Savu pozitīvo lomu, kas slāpēja izrēķināšanās draudus ar šīs „viltus” 
teorijas piekritējiem, nospēlēja arī fakts, ka daudzi visai prominenti Pa-
domju Savienības zinātnieki un varas struktūrām pietuvinātas personas 
bija nedaudz „apslimuši” ar šo buržuāziskā „fizikālā” ideālisma kaiti. Re-
zultātā padomju zinātnei kaitīgā teorija gan tika aizliegta un tajā visdziļāk 
apmaldījušies rezonanses teorijas piekritēji, tādi kā profesors J. K. Sirkins 
un viņa kolēģe M. E. Djatkina, tika atbrīvoti no darba Karpova Fizikālās 
ķīmijas institūtā, cieta vēl daži citi zinātnieki, bet uzbrukums rezonanses 
teorijai beidzās ne ar tik postošām sekām kā daudz cietušajai ģenētikai. 
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Taču „ideālistiskajiem” uzskatiem par ķīmisko saiti un organisko mole-
kulu struktūru bija noteikts aizliegums turpmākos desmit gadus – līdz 
pat slavenā Lainusa Polinga lekcijai par ķīmiskās saites dabu Maskavas 
Valsts Universitātē 1961. gadā. 

Arī mums Latvijas Universitātē bija jāklausās t. s. rezonanses teorijas 
kritika bez jebkāda skaidrojuma par pašu šo teoriju. Tā nu man nācās 
ierakties ar grūtībām iegūto Rietumu autoru grāmatu un rakstu fotoko-
pijās un patstāvīgi rast priekšstatu par kvantu ķīmiskiem aprēķiniem un 
veidu, kā tos pielietot manām molekulām. Labi, ka man izdevās sarunāt 
skaitļošanas pakalpojumus Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrā un 
nevajadzēja vēl apgūt tolaik visai sarežģīto programmēšanas māku. Bū-
tisku palīdzību aprēķinu nodrošināšanā man sniedza Skaitļošanas centra 
viens no vadītājiem Ļevs Ladežinskis un operatore Iskra Šalavina, par ko 
viņiem liels paldies un atzinība. Turklāt visu progresīvo lietu atbalstī-
tājs, mūsu institūta direktors Solomons Hillers nemaz nebija tik pozitī-
vi noskaņots pret manām „neprātīgajām” idejām, lai gan beidzot atļāva. 
Vēl šodien smaidu izraisa skats, kad gandrīz visu mašīnzāli aizņemošais 
skaitļotājs BCM-2 caurām naktīm aprēķināja manus vienādojumus pēc 

Gigantiskais to dienu elektroniskais skaitļotājs bCm-2
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programmas, kas ierakstīta papīra perfokartēs, un iznākumā saņēmu 
garus papīra ruļļus ar skaitļiem, kurus man nācās atšifrēt un padarīt sev 
saprotamus. Tagad to pašu darbu, ja gribētu, varētu bez pūlēm veikt savā 
personālajā datorā un uz ekrāna uzskatāmā veidā redzēt galīgo rezultātu.

Protams, aprēķināt tādus sarežģītus objektus kā organiskās molekulas 
ar daudziem atšķirīgiem atomiem dažādos valences stāvokļos un krietnu 
skaitu elektronu nav viegls uzdevums. Praktiski tas nozīmē – lai vispār 
kaut ko varētu rēķināt, realitātē bija jāievieš virkne matemātisku vienkār-
šojumu un arī empīrisku pieņēmumu. Vienkāršākais un tajā laikā vienī-
gais pieejamais variants man bija t. s. Hikela (Erich Hückel) MO LCAO 
metode π-elektronu sistēmām, kurai tolaik bija visai plašs un veiksmīgs 
pielietojums organiskajā kvantu ķīmijā, diemžēl tikai ārzemēs. Lai izvai-
rītos no iespējamām kļūdām empīrisko parametru izvēlē, kas varētu ie-
tekmēt aprēķinu rezultātus, izmantojām t. s. pašsaskaņošanas metodi ap-
rēķinu iterācijas procesā. Lai būtiski palielinātu ticamību izmantotajiem 
aprēķiniem pēc Hikela metodes, vienkāršākajai 1,3-diketonu sistēmai lie-
tojām tolaik pašu modernāko un visai darbietilpīgo Parizera-Popla-Parra 
(Pariser-Pople-Parr) tuvinājumu, ievērojot arī Konfigurāciju sadarbību. 
Šo metožu salīdzinājums nostiprināja pārliecību, ka esam rīkojušies pa-
reizi, ka iegūtie rezultāti ir adekvāti un pielietojami eksperimentālo datu 
interpretācijai. Tad sākās pats interesantākais un aizraujošākais darba 
posms – iegūt eksperimentālu apstiprinājumu maniem teorētiskiem pa-
redzējumiem. Un tādi tiešām tika iegūti ne bez gandarījuma sajūtas par 
padarīto darbu. 

Intriģējoši bija noskaidrot faktu, ka pretēji citiem 1,3-diketoniem, in-
dandioni un ciklopentēndioni savā jonizētajā anjona formā ir dziļi krā-
sotas vielas: pirmie ir tumši sarkani, bet otrie – pat tumši violeti. To visu 
varēja viegli izskaidrot ar aprēķinātajiem t. s. frontālo molekulāro orbī-
tu, starp kurām notiek elektronu pārnese, enerģētiskiem līmeņiem. Gluži 
tāpat šo līmeņu enerģijas vērtības nosaka elektronu pievienošanas vai 
atņemšanas vieglumu šo diketonu elektroķīmiskajos procesos. Savukārt 
dažādu diketonu un to atsevišķu atomu spēja iesaistīties ķīmiskajās re-
akcijās lielā mērā nosaka šo atomu aprēķinātais elektriskais lādiņš. Un 
tā daudzas jo daudzas citas fizikālas un ķīmiskas īpašības šīm interesan-
tajām organiskajām molekulām, ko saucam par 1,3-diketoniem, varē-
ja izskaidrot ar izdarītajiem aprēķiniem. Tika veikti eksperimenti, gan  
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strādājot pašam laboratorijā, gan sadarbībā ar spektroskopistiem un elek-
troķīmiķiem (Āriju Grīnbergu, Jāni Stradiņu, Jāni Linabergu, Ādolfu 
Kārkliņu u. c.), savācām krietni lielu eksperimentālo datu kopumu salī-
dzināšanai un interpretācijai ar kvantu ķīmiskiem aprēķiniem. Rezultātā 
iznāca visai apjomīgs materiāls, ko publicējām daudzu zinātnisku rakstu 
veidā prestižos Padomju Savienības zinātniskajos žurnālos, tā aizpildot 
tolaik vēl visai tukšo kvantu ķīmisko aprēķinu areālu organiskajām vie-
lām. Nāca arī vispārēja atzinība, un veidojās kontakti ar citiem padomju 
zinātniekiem, kuri arī bija uzsākuši kvantu ķīmiskos aprēķinus savu zi-
nātnisko problēmu risināšanai. Varēju sekmīgi turpināt šo virzienu, bau-
dot atzīstamu popularitāti kā viens no kvantu ķīmisko aprēķinu pionie-
riem Padomju Savienībā. Tomēr viss iegrozījās citādi.

Savu nākotni zinātnē jau no 1964. gada biju saistījis pavisam ar citu 
zinātnes virzienu – molekulāro bioloģiju, un bija skaidrs, ka ilgi uz di-
viem krēsliem nenosēdēt. Tāpēc nolēmu noformēt savus pētījumus zināt-
ņu doktora disertācijas formā un nekavēties ar tās aizstāvēšanu. Tas bija 
visai drosmīgs solis no vairākiem aspektiem. Galvenokārt – vai to atzīs 
par nobeigtu pētījumu tolaik tik prestižā ķīmijas zinātņu doktora grāda 
iegūšanai? Lai rastu sev pārliecību, sarunāju uzstāšanos seminārā vienā 
no padomju teorētiskās organiskās ķīmijas augstākās raudzes centriem 
Maskavā – akadēmiķa Martina Kabačņika laboratorijā PSRS Zinātņu 
akadēmijas Elementorganisko savienojumu institūtā. Biju jauns un paš-
pārliecināts zinātnieks, un tas droši vien arī nospēlēja savu lomu pozitīvā 
atbalsta saņemšanā no šīs padomju zinātnes mekas. 

Ar nepārprotamu atbalstu atgriezos no savas konspiratīvās misijas 
Maskavā, un pēc tikšanās ar savu skolotāju un zinātnes patronu profesoru 
Gustavu Vanagu pieteicos sarunai ar mūsu institūta direktoru akadēmiķi 
Solomonu Hilleru. Tas bija otrs drosmīgais solis. Ne jau tāpēc, ka Hillers 
neatzītu manus zinātnes panākumus kvantu ķīmijā, lai arī iesākumā bija 
izteicis šaubas par šādiem aprēķiniem, bet gan tāpēc, ka netiku ievērojis 
it kā pašsaprotamu rindas kārtību šo augstāko zinātnisko grādu iegūša-
nā. Galu galā – es, tikai nedaudz virs 30 gadiem, izlēcējs, biju iedomājies 
aizsteigties garām citiem daudz cienījamākiem zinātniekiem. Gan mūsu 
institūtā, gan visā Latvijas zinātnē doktora zinātniskais grāds piederēja 
vien gados daudz vecākiem un nopelniem bagātiem zinātniekiem. Pašam 
Solomonam Hilleram man īsti nesaprotamu iemeslu dēļ bija tikai ķīmijas 
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zinātņu kandidāta grāds, tāpat kā gandrīz visiem pārējiem laboratoriju 
un nodaļu vadītājiem. Pat viens otrs kolēģis manu rīcību uzņēma ne visai 
atzinīgi. Taču tas saprotams, un es nevienu nevainoju. Lai nu arī kā tas 
viss izskatījās no ierastās kārtības puses, es 1968. gadā sekmīgi aizstāvēju 
ķīmijas zinātņu doktora grādu, būdams savos 33 gados ne tikai jaunākais 
zinātņu doktors Latvijā, bet arī viens no nedaudzajiem ķīmiķiem visā Pa-
domju Savienībā. Arī tur acīmredzot bija sava kārtība un tikumi.

Neatkarīgi no tā, kā tika vērtēts mans „izlēciens”, savu nākotni biju 
nodrošinājis, un nevienam no maniem zinātniskajiem līdzstrādniekiem 
jaunajā manis izraudzītajā molekulārās bioloģijas nozarē nebija jāstrādā 
pie sava „šefa” topošās doktora disertācijas, kā to parasti bija pieņemts 
darīt, bet bija tikai jārūpējas par paša disertācijas materiālu. Man vairs 
nebija savs laiks un intelektuālie resursi jādala starp diviem nopietniem 
un stipri vien atšķirīgiem zinātnes virzieniem, un es varēju pilnībā „ie-
grimt” tikai vienā no tiem un tam arī atvēlēt visus esošos spēkus un ener-
ģiju. Un bija jau arī gana jāiegulda, no nulles radot molekulārās bioloģijas 
virzienu Latvijā. Gluži kā kvantu ķīmijā, ko apguvu un radīju no paša sā-
kuma. Vai ar to vien nepietiek vienam cilvēkam viņa dzīvē? Vismaz man 
šķiet, jā. Un neceriet uz kādu trešo ab initio. Tas nav iespējams, vismaz 
man nu gan vairs ne.

Nācās atteikties arī no manas otrās mīlestības – aktīva džeza pianista 
un aranžētāja karjeras. Jau studiju gados pievērsos džeza mūzikai, cik nu 
bija atļauts ar to nodarboties toreizējā režīma apstākļos. Biju sasniedzis 
tīri labu profesionālo līmeni un vairākus gadus mazu džeza grupu sastāvā 
kā pianists piepelnījos, spēlējot dažādos klubos, sarīkojumos un restorā-
nos. Mana kā džezista apoteoze bija Rīgas Studentu estrādes orķestris – 
bigbends maestro Imanta Kokara vadībā, kurā spēlēja tādi sabiedrībā zi-
nāmi džeza mūziķi kā Raimonds Raubiško un Aivars Krūmiņš, arī rinda 
Latvijas Konservatorijas studentu. Bigbends beidza pastāvēt 1960. gadā, 
un līdzi ar to arī manas aktivitātes džeza mūzikā. Palika vairs tikai mī-
lestība uz mūziku un kalnu slēpošana, protams, vien priekam un atpūtai.
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kur glabājas mūsu gēni?

Kaut cik izglītots cilvēks uz šādu jautājumu mūsdienās atbildētu – pro-
tams, gēni glabājas mūsu DNS jeb dezoksiribonukleīnskābes dubultspirā-
lē. Taču toreiz, 20. gadsimta sākumā, termins „gēns” eksistēja tikvien kā 
abstrakta, ar konkrētu vielu nesaistīta matērija un par to dabu nespēja dot 
atbildi nedz Mendelis (Gregor Johann Mendel), nedz Morgans (Thomas 
Hunt Morgan) un pārējie klasiskie ģenētiķi. Lai arī jau kopš 1869. gada 
Mīšera (Friedrich Miescher) iegūtais t. s. nukleoīds, būtībā DNS, jau bija 
pazīstams kā šūnas kodola sastāvdaļa, gan vēl visai neattīrītā un maz no-
raksturotā veidā, taču biologs to nekādi nesaistīja ar iedzimtību vispār. 

Pirmā atziņa, ka iedzimtības nesēja funkcija varētu nebūt tieši pierak-
stāma dzīvajām šūnām vai organismam kopumā, bet gan kādai no šūnas 
komponentēm, nāca tikai vēlāk. Tā līdz pat pagājušā gadsimta 40. gadu 
vidum jautājums par gēna struktūru joprojām palika mīkla un speku-
lāciju līmenī. Vairums zinātnieku uzskatīja, ka gēni ir proteīni, kas spēj 
pašreplicēties un tādējādi sevi pavairot un nodot nākamajām paaudzēm. 
Proteīni taču bija dzīvās šūnas galvenais komponents, kuri realizēja gan-
drīz visas ar dzīvību saistītās funkcijas un bioķīmiskās reakcijas. Kālab 
gan tie nevarētu būt arī mīklainie gēni? Pirmie reāli veiktie eksperimenti 
tikai parādīja, ka šūnā ir kāda viela, kurai uzticēta ģenētiskās informāci-
jas glabātājas funkcija. Jau 1928. gadā angļu mikrobiologs Frederiks Gri-
fits (Frederick Griffith) eksperimentos ar pneimokoka baktērijām (Strep-
tococcus pneumoniae) atklāja, ka noteiktas iedzimtās pazīmes – baktērijas 
patogēnās īpašības – var pārnest ne tikai no vienas dzīvas šūnas uz otru, 
bet arī no nonāvētas uz dzīvo. Tādējādi viņš pierādīja, ka iedzimtības ma-
teriālā substance jeb t. s. transformējošais faktors ir viela – kāda no šūnas 
sastāvdaļām un kura nodrošina attiecīgās pazīmes izpausmi un pārman-
tošanu citā šūnā. Atlika tikai šo vielu identificēt, un to visai pārliecinoši, 
gan krietni vēlāk – 1944. gadā, veica Osvalds Eiverijs (Oswald Theodore 
Avery) ar līdzstrādniekiem no Rokfellera institūta Ņujorkā. Eksperimen-
tos ar pneimokoka baktērijām viņi parādīja, ka transformējošais faktors, 
kas pārvērta nepatogēnās baktērijas patogēnajās, ir DNS, nevis proteīni 
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vai citi šūnas komponenti. Eiverijs ieguva un attīrīja lielmolekulāro DNS 
no patogēnajām pneimokoka šūnām un apliecināja, ka tieši DNS pār-
vērš nepatogēnās pneimokoka šūnas par patogēnajām. Šī transformējošā 
aktivitāte pazūd pēc DNS preparāta apstrādes ar DNS šķeļošo enzīmu – 
dezoksiribonukleāzi, bet saglabājas pēc apstrādes ar proteīnu šķeļošiem 
enzīmiem – proteāzēm. Daudzajiem kontroles eksperimentiem, kurus 
veica Eiverijs, bija jāapliecina, ka DNS, nevis citi šūnas komponenti ir 
atbildīgi par šūnu transformāciju un tātad arī ir ģenētiskās informācijas 
pārnesēji. 

Eiverijs pēc dabas bija kautrīgs un kluss cilvēks un visai piesardzīgi in-
terpretēja savus rezultātus, publikācijās tā arī tieši neapgalvojot, ka gēni ir 
nekas vairāk kā jau zināmā dezoksiribonukleīnskābe – DNS. Vienīgi pri-
vātā vēstulē savam brālim Eiverijs izteicās daudz konkrētāk un uzsvēra, 
ka DNS varētu būt atbildīga par šūnā noritošiem procesiem un iedzimta-
jām īpašībām.

Paradoksāli, ka vēl līdz pat 1951. gadam, kad Kembridžā savus pētīju-
mus par DNS struktūru uzsāka Džeimss Votsons (James Dewey Watson) 
un Frānsiss Kriks (Francis Harry Compton Crick), vairums zinātnieku 
joprojām uzskatīja, ka tieši proteīni ir ģenētiskās informācijas nesēji un 
DNS ir monotons strukturāls polimērs bez jebkādas informatīvas funkci-
jas. Un tas notika vēl laikā, kad DNS ķīmiskās struktūras principi jau bija 
atklāti. Papildu pierādījumus, ka tieši DNS ir gēnu glabātava, 1952. gadā 
sniedza Alfreds Hēršijs (Alfred Day Hershey) un Marta Čeisa (Martha 
Cowles Chase), izmantojot modernas metodes ar selektīvi iezīmētiem ra-
dioaktīviem baktēriju vīrusa T4 DNS un proteīniem. Pamazām bioķīmiķu 
un ģenētiķu sabiedrība nosliecās par labu DNS, kas izpaudās ar daudzu 
zinātnieku, tai skaitā ķīmiķu un fiziķu, pievēršanos DNS pētījumiem. To 
stimulēja arī 1952. gadā Aleksandra Toda (Alexander Robertus Todd) labo-
ratorijā pabeigtais pētījums par nukleotīdu ķīmisko struktūru DNS mole-
kulā un Polinga 1951. gadā piedāvātais t. s. alfa spirāles modelis proteīnu 
telpiskai struktūrai, kas balstījās uz rentgenstaru difrakcijas pētījumiem. 

Manuprāt, kautrīgais un piesardzīgais Eiverijs, kas pirmais pierādīja, 
ka DNS ir ģenētiskās informācijas nesēja, bija pelnījis, lai viņam piešķir-
tu Nobela prēmiju. Taču, kad 1962. gadā pasniedza Nobela prēmiju par 
DNS struktūru, Eiverija vairs nebija – viņš nomira 1955. gadā. Lai nu kā, 
bet Eiverija atklājums noteica turpmāko pētījumu virzību, un pieauga  

Grens_Ab_Initio_makets.indd   34 6/30/15   11:08:39 PM



35

pārliecība, ka iedzimtības noslēpumi meklējami tieši DNS molekulās. 
Fronte bija atvērta cīniņam par DNS struktūru un informācijas pierak-
sta veidu šajās visai intriģējošajās makromolekulās. Varētu teikt, ka tika 
izsludināts molekulārās bioloģijas „iepirkums” ar balvu Nobela prēmijas 
izskatā, turklāt ne vienas vien. Un viss sākās. Pieteicās daudzi, tai skai-
tā jaunie un pašpārliecinātie Džeimss Votsons un Frānsiss Kriks, un 
uzvarēja, turklāt savām rokām neveicot nevienu (!) kaut cik nozīmīgu  
eksperimentu. 

Laikā, kad Eiverijs publicēja savu pētījumu rezultātus, Kriks, fiziķis 
pēc izglītības, nodarbojās ar militāriem pētījumiem Lielbritānijas Jūrlietu 
ministrijas labā, bet Votsons vēl bija tikai koledžas students, kurš aizrā-
vās ar ornitoloģiju. Pēc septiņiem gadiem liktenis abus saveda kopā sla-
venajā Kavendiša laboratorijā Kembridžā – britu fizikas pētījumu mekā, 
un tas bija kā likumsakarīgs rezultāts pasaulē strauji augošai interesei par 
DNS struktūru. Iedzimtības noslēpumu atklāšana bija kā magnēts, kas 
piesaistīja dažādu zinātnes nozaru pētniekus – kā fiziķus, tā ķīmiķus –, 
un Kembridža kļuva par centrālo vietu, kur veiksmīgi pielietoja rentge-
na staru difrakcijas metodi bioloģisko molekulu pētījumos. Šeit tapa arī 
pirmā proteīna – mioglobīna – telpiskais modelis, pētot staru difrakciju 
proteīnu kristālos, par ko autori Makss Perucs (Max Ferdinand Perutz) 
un Džons Kendrū (John Cowdery Kendrew) 1962. gadā saņēma Nobela 
prēmiju ķīmijā, vienā gadā ar Votsonu un Kriku. 

DNS gan nebija tādas sakārtotas kristāliskas struktūras kā proteīniem, 
taču izstieptās DNS makromolekulas veidoja sapakota pavediena veida 
struktūru gan ar ne tik izteiktu, tomēr analizējamu difrakcijas ainu. 
Kopumā maz informatīvie dati, kurus ieguva no DNS difrakcijas pētīju-
miem, izraisīja virkni problēmu to skaidrojumā, lai gan datu interpretā-
cijas ziņā daudz palīdzēja amerikāņu zinātnieka Lainusa Polinga 50. gadu 
sākumā atklātais t. s. alfa spirāles modelis proteīnu struktūrai. Taču DNS 
spirāles struktūra bija tikai viens no daudzajiem jautājumiem, kas gaidī-
ja atrisinājumu vēl pirms ģenētiskās informācijas kodēšanas principu at-
klāšanas. Pagāja gandrīz divu gadu ilgs entuziasma, atklājumu, vilšanās 
un beidzot ideju triumfa laiks, lai pārliecinātu sevi un citus par DNS div-
pavedienu spirāles struktūru ar savstarpēji pretēji vērstiem pavedieniem 
un sapārotām nukleotīdu bāzēm spirāles iekšpusē. Šo periodu krāsaini 
apraksta – protams, no sava skatupunkta – viens no atklājuma autoriem 
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Votsons savā grāmatā „Dubultspirāle” (The 
Double Helix: A Personal Account of the Disco-
very of the Structure of DNA).

Galvenais atklājums rezultātā nebija DNS 
dubultspirāles ģeometrija un telpiskā struktū-
ra, bet spīdoši formulētā hipotēze par ģenētis-
kās informācijas pieraksta veidu nukleotīdu 
bāžu secības valodā un to savstarpējā iedar-
bība starp pavedieniem, veidojot savstarpēji 
papildinošus jeb komplementārus bāžu pārus 
A – T un G – C. Drosmīgi izvirzītā hipotē-
ze, kas vienlaikus atrisināja gan iedzimtības 
molekulāros principus, gan tās pārmantoša-
nu nākamajās paaudzēs, lieliski apstiprinājās 
turpmākajos pētījumos, kas lavīnveidā sekoja 
Votsona un Krika epohālajām publikācijām 
žurnālā Nature 1953. gadā. Gadsimta atklā-
jums pievilināja daudzus jo daudzus dažādu 
specialitāšu zinātniekus – fiziķus, ķīmiķus 
un matemātiķus, ne tikai biologus vien –, ro-

sinot pievērsties jaundzimušajai un visai daudzsološajai zinātnes noza-
rei – molekulārajai bioloģijai. Tas turpinājās gandrīz divus gadu desmi-
tus, kad cits pēc cita tika atklāti un izskaidroti fundamentāli dzīvības 
noslēpumi, liekot pamatus mūsdienu priekšstatiem par šūnā norisošiem 
dzīvības molekulāriem procesiem. 

Votsona un Krika triumfs atstāja ēnā vairākus reāla darba darītājus, 
bez kuru devuma diezin vai gadsimta atklājējiem būtu tik labi veicies. 
Visupirms šeit jāmin turpat vien blakus Karaliskajā koledžā (King’s Col-
lege) strādājošā Rozalinda Franklina (Rosalind Elsie Franklin) – lieliska 
eksperimentētāja, kas ieguva vislabākos DNS difrakcijas datus, bet nekā-
di neprata tos pareizi interpretēt. Gandrīz nav šaubu, ka lieliskais teorē-
tiķis un ideju ģenerētājs Kriks ar vienu acs kaktiņu sekoja līdzi Frankli-
nas darbam, oficiāli gan ar viņu tieši nesadarbojoties. Franklinas drāma 
slēpās viņai un vēl daudziem jo daudziem zinātniekiem raksturīgajā eks-
perimentētāja perfekcionismā, noslīpējot līdz pilnīgumam eksperimen-
tu tehniku, bet vienlaikus nespējā adekvāti tos izskaidrot. Cits pēc cita  
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Franklinas izvirzītie DNS struktūras modeļi neapstiprinājās, galvenokārt 
ar viņas pašas veiktiem turpmākiem eksperimentiem. Taču Franklinas 
nopelni rentgenstaru difrakcijas datu iegūšanā DNS molekulām ir neap-
šaubāmi, un, ja smagas slimības dēļ viņa 1958. gadā nebūtu aizgājusi mū-
žībā, ļoti ticams, viņa atrastos blakus Votsonam un Krikam, kopā saņe-
mot Nobela prēmiju 1962. gadā (trešajam laureātam Vilkinsam paliekot 
malā, jo vienas prēmijas laureātu skaits nedrīkst pārsniegt trīs).

Otrs zaudētājs bija amerikāņu bioķīmiķis un DNS struktūras pētnieks 
Ērvins Čārgafs (Erwin Chargaff) no Kolumbijas Universitātes, kurš smagi 
pārdzīvoja savu neveiksmi, vienlaikus pārmetot Votsonam ar Kriku par 
viņa darba ignorēšanu, kad abi veiksminieki postulēja nukleotīdu bāžu 
komplementāru sapārošanos DNS dubultspirālē. Faktiski Čārgafs nebi-
ja tālu no komplementāro pāru idejas, tikai atkal pietrūka nepieciešamo 
analītiķa dotību un intuīcijas. Jau 1950. gadā Čārgafs publicēja savus no-
vērojumus, ka visos dažādas izcelsmes DNS paraugos ar visai atšķirīgām 
četru nukleotīdu bāžu – T, C, A un G – savstarpējām proporcijām sagla-
bājas universāla likumsakarība – A un T saturs, tāpat kā G un C saturs ir 
vienādi. Šī universālā likumsakarība – A/T=1 un G/C=1 – ieguvusi Čār-
gafa vārdu. Šo sakarību zināja arī abi Kembridžas censoņi – Votsons ar 
Kriku, un tas izšķiroši veicināja DNS struktūras modeļa izstrādi, sapā-
rojot nukleotīdu bāzes A – T un G – C, tā atrisinot pēdējo, pašu svarī-
gāko mīklu. Diemžēl likumsakarības atklājējs Čārgafs, būdams ķīmiķis 
un gana informēts par DNS struktūras pētījumiem Kembridžā, neprata 
savlaicīgi novērtēt acīm redzamos secinājumus par A un T, tāpat arī G un 
C bāžu savstarpējo atbilstību un iespējamo komplementaritāti DNS sastā-
vā. To izdarīja ar ķīmijas zināšanām apveltītais un labu bioloģijas skolu 
guvušais Votsons, laikam mazāk gan Kriks, kurš kā fiziķis, labi pazīdams 
rentgena staru difrakcijas metodi un datu interpretāciju, bija galvenais 
motors DNS dubultspirāles telpiskā modeļa izveidē. Attiecībā uz DNS 
bioloģisko funkciju molekulāro interpretāciju gan nevarētu mēģināt abus 
autorus kaut kā nodalīt. Protams, DNS sāgas turpinājumā tieši Krikam, 
viņa izcilajam analītiskajam prātam un zinātnieka intuīcijai, izrādījās ne-
novērtējama loma. Ne velti tieši Kriku dēvē par izcilāko 20. gadsimta mo-
lekulāro biologu un vienu no tās simboliem.

Votsona un Krika atklājums ne uzreiz guva vispārēju atzinību zināt-
nieku sabiedrībā. Bija nepieciešama zināma adaptācija pie jaunajiem 
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priekšstatiem, arī viens otrs pārliecinošs pierādījums, tai skaitā jau mi-
nētais Hēršija un Čeisas eksperiments ar dažādi iezīmētiem T4 fāga kom-
ponentiem. Galu galā pēc piesardzīgas vilcināšanās laiciņa, kas bija vaja-
dzīgs, lai pārliecinātos par Votsona–Krika DNS modeļa un tā bioloģiskās 
interpretācijas pareizību, sākās masveida „molekularizācija” gandrīz vai 
visām svarīgākajām bioloģijas un ģenētikas problēmām – process, kas ar 
nelielām aizturēm attīstībā un pētījumu objektu pārorientēšanos turpi-
nās līdz pat šodienai. 

Pēc Votsona – Krika DNS replikācijas modeļa eksperimentālas apstip-
rināšanas sākās uzbrukums ģenētiskā koda problēmai un proteīnu bio-
sintēzes mehānismam, kas prasīja aizvien jaunu zinātnieku iesaistīšanos 
un vēl neredzētu eksperimentālo metožu izstrādi. Gluži kā līdz šim, atkal 
dzima jaunas idejas, stereotipiskās domāšanas strupceļi un atklājumi, 

atklājumi... Līdz 1966. gadā ģenētiskais kods 
tika atšifrēts kopā ar proteīnu biosintēzes pa-
matprincipiem. Ģenētiskās informācijas plūs-
ma un tās realizācijas mehānismi, šķiet, pa-
matos skaidri. Visur klātesošais Kriks postulē 
savu slaveno Molekulārās bioloģijas centrālo 
dogmu, kas ar nelielām izmaiņām joprojām ir 
spēkā. 

Šo laikmetu raksturo vesels Nobela prē-
miju birums galvenajiem sacensību varo-
ņiem (G. W. Beadle, E. L. Tatum, J. Lederberg, 
S. Ochoa, A. Kornberg, F. Jacob, A. Lwoff, 

J. Monod, R. W. Holley, H. G. Khorana, M. W. Nierenberg, M. Delbrück, 
A. D. Hershey, S. E. Luria). Pēc tam gan sākās nelieli atplūdi, tāds kā ideju 
trūkums, ko daži nodēvēja par molekulārās bioloģijas krīzi. Taču, kā 
vienmēr zinātnē, bija vajadzīgs laiks jaunu eksperimentālo metožu izstrā-
dei un, kas ne mazāk svarīgi, molekulāriem pētījumiem piemērotu citu 
daudz sarežģītāku bioloģisko objektu apgūšanai. Šādi zinātnes attīstības 
cikli turpinās līdz pat mūsdienām un droši vien nekad nebeigsies. 

Lai nu kā, bet 50. gadu vidū molekulārā pieeja un metodoloģija bija 
kļuvusi par visu bioloģisko pētījumu neatņemamu sastāvdaļu un rezultā-
tu ticamības kritēriju. Diemžēl tikai ne Padomju Savienībā, kur politiskās 
un intelektuālās diktatūras apstākļos joprojām turpinājās bioloģiskais 

molekulārās bioloģijas 
centrālā dogma
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„sasaluma” laikmets, kas pamazām beidzās vien kādu laiku pēc Ņikitas 
Hruščova gāšanas. Tikai pagājušā gadsimta 60. gados piesardzīgi sāka pa-
rādīties gan zinātniskajā, gan populārajā presē jaunie Rietumu revolucio-
nārie sasniegumi bioloģijā un ģenētikā. Pats vārdu salikums „molekulārā 
bioloģija”, gan iesākumā visai kautrīgi, pamazām atguva savu zinātnis-
kuma saturu, nevis kā lamuvārds Rietumu reakcionārās pseidozinātnes 
raksturošanai.

Tā nu esam pietuvojušies 20. gadsimta 60. gadu vidum, kad arī mums 
šeit, Latvijā, radās vēlme un drosme iekļauties vienā no pasaulē vadoša-
jiem zinātnes virzieniem – molekulārajā bioloģijā. Būtībā, sākot no nulles, 
ar izteiktu atpalikšanu no pasaules līmeņa, turklāt vēl tikko attapušies no 
modernās ģenētikas aizlieguma murga visā Padomju Savienībā, kurā pats 
vārds „gēns” un „DNS” faktiski bija aizliegto vārdu sarakstā. Laikā, kad 
vēl piesardzības dēļ izvairījās pat no vārdu salikuma „molekulārā bioloģi-
ja”, nedaudz neveikli to aizvietojot ar terminu „fizikāli ķīmiskā bioloģija”. 
Vēl joprojām daudzviet mājoja murgainās „Lisenko bioloģijas” idejas un 
to sekotāji. Tik tikko sāka parādīties svarīgāko ārzemju zinātnieku rak-
stu un apskatu tulkojumi krievu valodā, pieeja oriģināldarbiem bija visai 
ierobežota vai praktiski neiespējama. Iespēju kaut kur mācīties un apgūt 
kaut elementāras iemaņas faktiski nebija, it sevišķi tādai ideoloģiski „ne-
nobriedušai” nomalei kā Latvija. Pašizglītošanās, mācīšanās no savām 
kļūdām un trūcīgās zinātniskās literatūras studijas kļuva par vienīgo 
veidu, kā sasniegt kaut cik normālu zinātnisko līmeni tādā eksperimentā-
lā zinātnē, kāda bija molekulārā bioloģija tajos tālajos 60. gados, kad mēs 
sākām.

Vairumam mūsdienu jaunākās un vidējās paaudzes lasītāju droši vien 
ir visai miglains priekšstats par ģenētikas zinātnes neapskaužamo stāvok-
li Padomju Savienībā un represijām, kuras sākās vēl krietni pirms DNS 
pētījumiem un Votsona un Krika atklājuma un formāli bija vērstas pret 
klasiskās ģenētikas pamatlicējiem Gregoru Mendeli, Tomasu Morganu 
un viņa sekotājiem. Ģenētikas noliegums ilga vairāk nekā 20 gadu un ar 
recidīviem turpinājās līdz pat pagājušā gadsimta 60. gadu vidum. Ģenē-
tika nebija vienīgais, bet gan sāpīgākais upuris, pret kuru vērsās uz ko-
munistiskās ideoloģijas balstītās represijas padomju zinātnē. Tāpat cieta 
teorētiskā strukturālā ķīmija un tikko dzimusī kibernētika, kuras, tāpat 
kā ģenētiku, vainoja buržuāziskā antimateriālisma propagandā. 
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kā izrēķinājās ar  
„veismanismu-morganismu”

Lai gūtu priekšstatu par toreiz valdošo ideoloģisko spiedienu uz ģe-
nētiku un valdošās ideoloģijas pārstāvju „argumentu” kvalitāti, atļaušos 
pārpublicēt savu nedaudz koriģētu 1988. gadā publicēto rakstu laikrakstā 
„Cīņa” par 1948. gadā notikušās Vissavienības Lauksaimniecības zināt ņu 
akadēmijas sesijas materiāliem, kas veltīti „ideālistiskās” ģenētikas kriti-
kai (lasi – iznīcināšanai).

Pirms četrdesmit gadiem, no 1948. gada 31. jū lija līdz 7. augustam, no-
tika V. I. Ļeņina Vissavienības Lauksaimniecības zināt ņu akadēmijas sesi-
ja, kurā akadēmiķa Trofima Lisenko vadībā galīgi sagrāva jau ie priekšējās 
cīņās novājināto ģenētiku, pasludinot to par viltus zinātni un gandrīz vai 
imperiālistisko spēku piekto kolonnu mūsu zemē. Sākās bioloģijas mel-
nākās dienas, kuru sekas mēs izjūtam vēl šodien un diemžēl manīsim arī 
nākotnē. Sākot jau ar ie vērojamā padomju ģenētiķa akadēmiķa Nikolaja 
Vavilova vajāšanām un arestu 30. gadu beigās, beidzot ar jau minēto se-
siju, kam se koja masveida represijas ģe nētiķu vidū, mēs zaudējām veselu 
ģenētiķu paaudzi. Vie na no plaukstošajām zināt nēm kopā ar tās skolām, 
tra dīcijām un infrastruktūru tika pasludināta par neesošu. Pa dzina no 
darba, apcietināja vai izsūtīja daudzus jo dau dzus zinātniekus, likvidēja 
laboratorijas un katedras, re organizēja institūtus un augst skolas, iznīci-
nāja izdotos un vēl nepublicētos zinātniskos darbus un mācību grāmatas, 
radikāli pārkārtoja bioloģijas mācīšanu visā izglītības sistēmā. Visur ap-
guva, pētīja un attīstīja „vienīgi parei zo” Ivana Mičurina bioloģiju Lisen-
ko interpretācijā. Sākās pseidobioloģijas ēra padom ju zinātnē, kas ilga, jūs 
ne ticēsiet, gandrīz vai līdz 60. gadu vidum savu dogmu uzburtā pasaulē, 
ab solūtā izolācijā no pasaules zinātnes.

Biolo ģijai bija lemts kļūt par zi nātni ar pārtrauktu pēctecī bu, izplēs-
tām saknēm. Tā sau ktās formālās ģenētikas no liegums un tās piekopēju 
„mendelistu-veismanistu-morganistu” sagrāve, vairākus pat fiziski iz-
nīcinot, at brīvoja rokas visu rangu šarlatāniem un avantūristiem zināt-
nē, kuri, maskējoties ar sociālistiskās lauksaimniecības revolucionāras 
pārvei došanas lozungiem, būtībā uzurpēja varu tajā. Uz re zultātiem ilgi 
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nebija jāgaida. Nepārtrauktie voluntārie Lisenko un viņa sekotāju ekspe-
rimenti lauksaimniecī bā, it sevišķi augkopībā, kas notika nereti pat visas 
valsts mērogā, noveda pie sajuku ma un ieilgušas krīzes situā cijas. Vienas 
avantūras izgāšanās tika vai nu noklusēta, vai arī steidzamā kārtā aiz stāta 
ar jaunu „revolucionā ru” pasākumu, kas, protams, beidzās ar tādu pašu 
rezultātu kā visi iepriekšējie. 

Tagad bieži rodas pamatots jautājums: kā avantūrists zinātnē – Tro-
fims Lisenko, gan apvel tīts ar labām organizatora spējām un fanātis-
mu, – varēja tik viegli tikt galā ar vese lu zinātni, kuru pārstāvēja tādi 
pasaulē atzīti zinātnieki kā N. Vavilovs, N. Koļcovs, A. Serebrovskis? Vai 
tiešām viņu ģenētika kā zinātne bi ja tik vāja un viegli ievaino jama, var-
būt tālaika zinātnis kais līmenis vēl nebija pietiekami augsts, lai atspēkotu  
Lisenko „teorijas” un pārlie cinoši argumentētu savējās? Nekā tamlīdzīga.  
1948. gadā apšaubīt īpašas iedzimtības vielas – gēna – realitāti, tā pat Men-
deļa un Morgana ģe nētiku, kā to darīja Lisen ko, bija pilnīga tolaik zinā-
mo faktu ignorance, zināt nisks analfabētisms. Tikpat analfabētisks bija 
Lisenko mē ģinājums atdzīvināt maldīgās Lamarka idejas par organisma 
dzīves laikā iegūto pa zīmju iedzimšanu nākamajās paaudzēs.

Tātad, pēc Lisenko, stabilas iedzimtības nav, tā pat kā nav īpašas iedzim-
tības vielas, organisma iedzimsto šās pazīmes var mainīt, au dzinot to. Pēc 
Lisenko, ārē jā vide kontrolē un mērķtiecīgi pārveido iedzimtību, turklāt 
maiņas notiek lēcienvei dā, bieži bez pārejas for mām. Balstoties uz šādas 
teo rētiskas bāzes, tika atklāti tādi zinātnes „šedevri” kā au zu pārvēršanās 
par auzeni, rudzu – par kviešiem un otrādi, kāposta – par kāli, pat dze-
guzes rašanās no mazā dziedātājputniņa ķauķīša. Visi šie un tamlīdzīgie 
zināt niskie murgi un atklātas falsifikācijas tika izskaidroti kā apkārtējās 
vides mērķtiecīgas iedarbes rezultāts. Savas autortiesības pasteidzās pie teikt 
arī Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docētājs K. Avotiņš-Pavlovs, 
piedēvē jot 1952. gadā pazīstamajai Olaines priedei ar pieaugu šiem egles za-
riem jaunu izcelsmi klasiskā lisenkoisma garā – priedes pārdzimšana eglē.

Taču atgriezīsimies pie jau tājuma: kas tad, ja ne zināt niski motīvi, pa-
vēra ceļu lisenkoisma uzvaras gājienam un pasargāja to no jebkādas kri-
tikas tik ilgus gadus, pat tad, kad lisenkoisma zinātnis kais un saimniecis-
kais ban krots bija atkailināts līdz galam?

Saknes meklējamas tālaika sociālpolitiskajos apstāk ļos. No vienas pu-
ses, uzvara Otrajā pasaules karā cēla iedzīvotāju pašapziņu, paaugsti nātas  
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vērtības izjūtu, no otras – aukstā kara sākšanās izraisīja asu pretreakci-
ju, an tagonismu pret visu rietumniecisko. Tā rezultātā sabied rībā radās 
īpašs hibrīds no hipertrofētas pašvērtības apziņas un svešzemju izcelsmes 
sasniegumu nolieguma. Tas, kombinācijā ar Staļina režī ma laikā valdo-
šās politikas un morāles principiem, kalpo ja par auglīgu augsni lisenkois-
mam un tamlīdzīgiem virzieniem.

Tā, vienkāršojot situāci ju, bija nepieciešami trīs fak tori. Pirmkārt, uz-
brukuma objekts – reakcionārā bur žuāziskā zinātne un tās līdzskrējēji pie 
mums, konkrētā gadījumā ģenētika, respektīvi, mendelisma-veismanis-
ma-morganisma viltus zinātne. Otrkārt, balsts savā zemē – pēc iespējas 
populā rāks vietējas izcelsmes, la bāk – padomju laikmeta zi nātnieks, zem 
kura progresī vās zinātnes karoga nostāties, un par tādu izvēlējās pazīs-
tamo krievu selekcionāru Ivanu Mičurinu. Pats Mičurins gan nebūt ne-
bija vainīgs, ka viņa vārds tika izmantots par viltus zinātnes karogu. Un 
beidzot, treškārt, bija vaja dzīgs līderis, cīnītājs par progresīvo Tēvzemes 
zinātni, nelokāms, principiāls, stāvošs vienīgi pareizās zinātnes po zīcijās, 
idejiski apbruņots ar Staļina mācību par šķiru cī ņas saasināšanos soci-
ālisma apstākļos, zinātnes un morā les šķirisko raksturu, gatavs darboties. 
Tāds līderis uzra dās Lisenko personā, un viņš sāka aktīvi darboties, pro-
tams, ne jau tikai pēc savas iniciatīvas, bet saņemot ne pieciešamo atbalstu 
un piln varas, lai bēdīgi slavenās 1948. gada sesijas beigu ru nas noslēgumā 
ar gandarīju mu par veikto uzdevumu va rētu teikt:

„Šī sesija ir parādījusi pil nīgu Mičurina virziena uzva ru pār men-
delismu-morganismu. (Aplausi.) Es do māju, ka nemaldīšos, teik dams, 
ka šī sesija ir lieli svētki visiem bioloģijas un lauksaimniecības zinātnes 
dar biniekiem. (Aplausi.) Sla va lielajam zinātnes drau gam un korifejam – 
mūsu vadonim un skolotājam bied ram Staļinam! (Visi pieceļas un ilgstoši 
aplaudē.)”

Pārlasot Vis savienības Lauksaimnie cības zinātņu akadēmi jas 1948. ga- 
da sesijas stenogrāfisko pārskatu „Par stā vokli bioloģijas zinātnē”, kas pub-
licēts arī latviešu valodā Rīgā 1950. gadā, vēl un vēlreiz cenšos izjust to 
gaisotni, kas valdīja šais dramatiskajās dienās. Velti tur meklēt zinātnisku 
diskusiju, uzskatu argumentāciju, faktu analīzi. Jau no pirmajām lappu-
sēm apjaušama šā pasākuma no lemtība ar skaidri redzamu rezultātu. Ne-
paliek ne mazā ko šaubu, ka te notiek pseidozinātnisks farss nolūkā izrēķi-
nāties ar ģenētiku, lai dotu ceļu lisenkoiešiem uz ģenētikas sagrāves ceļā 
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atbrīvotām vakancēm padomju zinātnes olimpā – PSRS Zi nātņu akadēmi-
jā un vadošajās augstskolās. Pazīstot šim laik metam raksturīgo „operativi-
tāti” dažādu jautājumu risinā šanā, šķiet, pārāk ilgs laiks (8 dienas un virs 
540 lpp. stenogrammas teksta) tika veltīts „reakcionārās pseidozinātnes” 
atmaskošanai, ja vien nebūtu vajadzības pēc masvei da lisenkoisma sa-
sniegumu pašslavināšanas. Atstāsim zinātnes un prakses sasniegumu paš-
reklāmas analīzi speciālis tiem, apskatīsimies, ar kādu „zinātnisku” ar-
gumentāciju atmaskoja un grāva „pseidozinātni” ģenētiku. Atļaušos šeit 
minēt tikai dažas no „zinātniskās diskusijas” pērlēm, kas, šķiet, pietiekami 
skaidri ilustrē sesijā valdošo atmosfē ru. Būtībā toni noteica pats Lisenko 
savā programmas re ferātā sesijas pirmajā dienā, bez jebkādas argumentā-
cijas nopulgojot „reakcionāro” mendelismu-morganismu un ar tikpat lielu 
objektivitāti slavi not progresīvo Mičurina vir zienu bioloģijā. Savas runas 
beigās, kā jau lielam zinātnie kam pieklājas, runājot (gan vēl priekšlaicīgi) 
visas pro gresīvās bioloģijas vārdā, rezumēja:

 „Tātad, biedri, kas attiecas uz teorētiskām nostādnēm bioloģi jā, tad pa-
domju biologi atzīst, ka Mičurina nostādnes ir vienī gās zinātniskās nostād-
nes. Veismanisti un viņu piekritēji, kas noraida iegūto īpašību iedzimtību, 
nepelna, lai ilgi pie viņiem kavētos. Nākotne pieder Mičurinam. (Aplausi.)”

Un tajā pašā runā zīmīgi vārdi:
„Mums, mičuriniešiem, atklāti jāatzīst, ka līdz šim neesam spējuši pie-

tiekami izlietot visas brīnišķās iespējas, kādas mūsu valstī radījusi Partija 
un Valdī ba, lai pilnīgi atmaskotu morganistisko metafiziku, kura visa ie-
vesta mūsu zemē no mums naidīgās ārzemju reakcionārās bioloģijas.”

Skaidrāk nepateiksi. Vadlī nijas dotas – uz priekšu, mičurinieši! Un 
reakcionārā mācī ba tika naski dragāta ar trā pīgiem vienīgās pareizās zi-
nātnes „argumentiem”:

„Mūsu mendelisti-morganisti negrib rēķināties ar faktiem un atzīst 
par labāku palikt ideālistiskā veismanisma ideālistiskās bioloģijas gūstā, 
uzskata par labāku saglabāt sevi kā agresīvu pulku, kas cīnās par ārzemēs 
valdošajiem reakcionārajiem bio loģijas virzieniem.” 

Turpretī: 
„Daudzu zinātnisko iestāžu prakse, kurās rada jau nas augu un dzīv-

nieku šķirnes, apstiprina, ka Mičurina, Timirjazeva un Lisenko teorija ir 
vienīgā iedarbīgā revolucionāri vitālā teorija. Viss pārējais kā nederīgs, 
kas mūs kavē virzī ties uz priekšu, jānoslauka no ceļa.” 
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Ja drīkst, kāpēc neizvirzīt vēl smagākus apvainojumus, kā, piemēram, 
šādus:

„Formālie ģenētiķi sagādājuši mums kolosālus zaudējumus, vi ņi mēģi-
na atbruņot miljoniem lauksaimniecības pirmrindnieku.” 

Jā, te jau ož tīri pēc „kait niecības”.
Velti lisenkoistu runās mek lēt normālai zinātniskai disku sijai raksturī-

gu viedokļu pamatojumu, ideju cīņu. Viss te ir pretēji. Patiesībā te spriež 
tiesu – ne objektīvu, bet tipisku tā laikmeta tiesu. Visskaidrāk par to se-
sijas beigās izsakās jaunizceptais akadēmi ķis I. Prezents, šis Lisenko labā 
roka un tumšo lietu or ganizators:

„Mūs aicina šeit diskutēt. Mēs nediskutēsim ar morganistiem (Aplau-
si.), mēs turpināsim viņus atmaskot kā kaitīga un ideolo ģiski sveša, pie 
mums no svešas aizrobežas ienesta, pēc savas būtības nezinātniska virzie-
na pārstāvjus. (Aplausi.)”

Sekojot šim un līdzīga rak stura aicinājumiem, lietišķu kritiku var itin 
ērti aizvietot ar vienkāršu apsaukāšanu lo zungu un citātu formā vai vēl 
primitīvākā veidā, piemēram, šādi:

„Gēns – tas ir vistīrākā fik cija, lai kā jūs, biedri Rapoport, arī ap-
galvotu, ka tas ir materiāla daļiņa. Elektronu mikroskops jūs ne-
glābs... gēnu jūs nesa skatīsiet, tāpēc ka viņa nav, tā pat ka nav dzīvības  
spēka.” 

Lūk, cik vienkārši, tīri kā pēc pazīstamā teiciena – tas nevar būt, tāpēc 
ka tas vis pār nevar būt.

Visā šajā cīņā pret „formā lo ģenētiku” cieta ne tikai zi nātne un tās 
kalpi, bet, lai cik kuriozi tas izklausī tos, kritikas ugunīs nokļuva arī iemī-
ļotais ģenētiķu pētī jumu objekts – mazā augļu mušiņa jeb drozofila. Visā 
ze mē tika izvērsta nesaudzīga cīņa pret šīm mušām, un pat visnevainī-
gākie pētījumi ar šiem nelaimīgajiem kukaiņiem vien nozīmēja piederību 
pie reakcionārās pretinieku nometnes. Šī cīņa nevarēja nebūt 1948. gada 
sesijas dar bā. Tāpēc neviltotu sašutumu sesijas dalībniekos, šķiet, vaja-
dzēja izraisīt šādiem spārnotajiem vārdiem:

„Tanī laikā, kad uzticīgākie padomju tautas dēli cīnījās par mūsu 
Dzimtenes godu, neatkarību un brīvību, atradās pētnie ki, kas sāka pētīt 
kara ietekmi uz mušām!” (Balss no vietas: „Mušu audzētāji!”)

Vēlāk šī iesauka pārauga daudz iedarbīgākā frāzē: „Mušķērāji – cilvēk-
nīdēji!” – vistrāpīgākajā „formālo ģe nētiķu” apzīmējumā, kam vajadzēja 
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iedvest padomju cilvēkam patiesas naida un sašutuma jūtas pret buržuā-
zisko pseidozinātni un tās līdzskrējējiem.

Droši vien šī „zinātniskā” diskusija jau sāk izrai sīt vienā otrā lasītājā 
skābu smaidu. Tiešām, vietumis sesijas darbs pieņem kuriozu nokrāsu. 
Taču nesteigsimies ar secinājumiem. Lieta daudz nopietnāka. Šeit tiek 
rakts daudz dziļāk un sekas draud būt daudz smagākas. Lasīsim kaut 
šādus vārdus:

 „Mūsu augstskolās māca par tijas vēsturi, ļeņinisko kursu un tiem 
blakus – Morgana ģenētiku! Tā jau ir mūsu lielo zināt nieku – dar-
vinistu sasniegumu pilnīga niecināšana un ne tikai niecināšana, bet  
diskreditēšana.” 

„Cik ilgi jūs, pseidozinātnes sludinātāji, jūs, tās popularizētāji un iero-
ču nesēji, nesapratīsiet, ka padomju zināt nieka un ārzemju ideālisma slu-
dinātāja gaitas bioloģijā ir pil nīgi pretējas un nekad nebūs samierināmas.” 

Taču, kaut sakauti, šie „pseidozinātnes sludinātāji” ne uzreiz padodas, 
bet sprie delē par kādu „trešo līni ju” bioloģijā, kas, lūk, noro bežojoties no 
klaji reakcionā riem mendelisma-morganisma mācības aspektiem, gatavi 
pa daļai atzīt arī Mičurina bioloģijas progresīvās idejas. Tā pēc tiek dots 
„prin cipiāls” vērtējums šādiem nekonsekventiem laipotājiem:

„[..] b. Rapoporta mēģinājumi pārliecināt, ka Mičurina un reakcionārā 
bioloģija var mierīgi sa dzīvot, ir pilnīgi veltīgi. Tāda sadzīvošana nav ie-
spējama, jo Mičurina bioloģija ir principiāla, partijiska zinātne un necieš 
oportunisma politiku.”

Un tālāk precizējums:
„Trešajai līnijai bioloģijā objek tīvi ir uzdevums saglabāt mūsu zinātnes 

vienību ar to otru „pasaules” zinātni, kuras adresi mendelisti vienmēr no-
rāda ār pus mūsu zemes robežām, lai gan viņiem jau sen laiks teikt: orien-
tējieties uz PSRS – pasau les zinātne sen atrodas šeit.”

Tā, lūk, kādai ir jābūt orien tācijai, biedri Rapoport vai varbūt parei-
zāk – pilsoni Ra poport! Un I. Prezents neat stāj nekādas šaubas par šā das 
lavierēšanas taktikas neauglību:

„Patlaban mūsu zemē atklātu un vaļsirdīgu morganistu atlicis vairs 
nedaudz, un, ja man jautās, kas šimbrīžam ir vislielā kās briesmas Mičuri-
na mācības uzplaukumam – Dubiņins vai Žebraks, vai viņiem līdzīgie –, 
es atbildēšu: nē, visbīstamākie Mičurina mācībai šimbrīžam ir antimi-
čurinisko veismanistiski morganistisko uzskatu ievazātāji, kas izliekas  
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simpatizējam Mičurinam, – Zavadovska un Alihanjana tipa cilvēki.” 
(Balsis: „Pareizi!”)

Daļēja vainas atzīšana, tre šā ceļa meklēšana, koķetējot ar lisenkoismu, 
kā to varēja sagaidīt, nedeva vēlamo re zultātu – kaut kādā veidā glābt ģe-
nētiku. Sesijas pēdē jā dienā Trofims Lisenko sa vu noslēguma runu sāka 
ar šādu paziņojumu:

„Biedri! Iekams pāreju pie noslēguma vārda, uzskatu par savu pienā-
kumu paziņot sekojo šo. Vienā no zīmītēm man jautā, kāda esot partijas 
CK nostāja attiecībā uz manu ziņojumu. Es atbildu: partijas CK izskatīja 
manu ziņojumu un piekrita tam.” (Vētraini aplausi, kas pāriet ovā cijās. 
Visi pieceļas.)

Trešā ceļa vairs nav, ir tikai viens īsteni pareizais, progresīvais, kam 
pieder nākotne, un otrs – reakcionā rais, maldīgais un tāpēc iznīcināmais. 
Tālāk viss norit jau pēc iestrādātas shēmas. Attie cīgs lēmums, vēstule 
„lielajam Staļinam, tautas vadonim un progresīvās zinātnes korife jam”, 
dažu mendelistu-morganistu bezierunu atsacīšanās no viltus mācības un 
solījumi sa vu vainu izpirkt godīgā dar bā, ejot pa vienīgi pareizās Mičuri-
na (lasi – Lisenko) biolo ģijas ceļu. To nedaudzo zinātnieku (I. Rapoports, 
V. Ņemčinovs, A. Žebraks, I. Šmalhauzens), kuri vairāk vai ma zāk kon-
sekventi cīnījās sesijas laikā pret lisenkoiešu demagoģiju, liktenis bija iz-
lemts, tāpat kā daudzu jo daudzu citu, kas vai nu ieņēma pie sardzīgāku 
pozīciju, vai vis pār nepiedalījās sesijas dar bā, nebūdami nemaz uzaici nāti 
tajā iesaistīties.

Lielās diskusijas farss ir beidzies, tā vietā stājas dra matiskie notikumi, 
kad uzvarējušie lisenkoieši, soļojot pā ri ģenētikas drupām, ieņem vadošās 
vietas padomju zināt nes olimpā un zemākos līme ņos. Sākas melnākais 
periods padomju bioloģijā. Tas neno vēršami skar visus mūsu ze mes no-
stūrus, arī Latviju.

Pāri visai zemei veļas dažnedažādu plēnumu, sanāksmju un apspriežu 
vilnis, apliecinot atbalstu Vissavienības Lauksaimniecības zinātņu akadē-
mijas 1948. gada sesijas lēmumiem un vienlaikus graujot vietējos mende-
listus-morganistus un tiem pieskaitītos nekonsekventos elementus zināt-
nē un praktiskajā lauksaimniecībā. Jau 1948. gada 7. un 8. septembrī Rīgā 
notiek LPSR Zinātņu akadēmijas paplašināta pilnsapulce ar lauksaim-
niecības speciālistu piedalīšanos, tūlīt pa pēdām PSRS Zinātņu akadēmi-
jas 24.–26. augusta paplašinātai Prezidija sēdei Maskavā. Pēc akadēmiķa  
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sekretāra J. Peives referāta un 28 runātāju uzstāšanās debatēs pilnsapulce 
vienbalsīgi pieņem laikmeta garam atbilstošu rezolūciju. Tajā pasludināta 
pilnīga Latvijas zinātnieku solidaritāte un atbalsts oficiālai nostādnei, ap-
liecinot, ka „[..] minētiem diviem diametrāli pretējiem virzieniem bioloģijas 
zinātnē nav un nevar būt nekā kopēja. Vienīgais zinātniskais virziens ir mi-
čuriniskais... Veismana-Morgana-Mendeļa mācība ir kapitālistiskās Vakar-
eiropas un Ziemeļamerikas Savienoto Valstu buržuāziskā zinātne.” 

Tiek arī sameklēti un asi nosodīti vietējie vaininieki – LPSR Zinātņu 
akadēmijas korespondētājloceklis P. Rizga, Stendes selekcijas stacijas zi-
nātniskais līdzstrādnieks J. Lielmanis, laboratorijas vadītājs profesors 
J. Apsītis. Sava tiesa tiek arī Zinātņu akadēmijas Dabas zinātņu, lauk-
saimniecības un medicīnas zinātņu nodaļai par modrības trūkumu un 
nepietiekamu cīņu pret kaitīgu ideju paudējiem. Pilnsapulce nolemj uz-
likt par pienākumu „[..] nodaļas zinātniskajiem darbiniekiem pārkārtot 
visu zinātniskās pētniecības darbu uz vadošās mičuriniskās zinātnes pa-
mata, ko attīsta akadēmiķis Lisenko... Nodrošināt reakcionārā, ideālistis-
kā veismaniskā (mendeliski morganiskā) virziena noteiktu izskaušanu.” 
Nodaļas akadēmiķim sekretāram A. Šmitam tiek aizrādīts, ka „nepiecie-
šams noteikti uzlabot bioloģijas institūtu vadību”.

Viss notiek pēc plānota scenārija, spriežot pēc informācijas presē, 
vienprātības un pacilātības atmosfērā. Tas dod iespēju LPSR Zinātņu aka-
dēmijas prezidentam akadēmiķim P. Lejiņam visu sapulces dalībnieku 
uzdevumā nosūtīt „padomju zinātnieku labākajam draugam – lielajam 
Staļinam” apņēmības pilnu vēstuli ar solījumu „...ātri izlabot pielaistās 
kļūdas, radikāli pārkārtot institūtu un izmēģinājumu staciju zinātniskās 
pētniecības darbu... Ar stingru neatlaidību konsekventi izskaust ideālis-
tisko veismanistu-morganistu virzienu bioloģijā un attīstīt zinātni patiesi 
zinātniskā materiālistiskā Mičurina virzienā.”

Un nekavējoties „kļūdas” tiek labotas, cieš ne tikai jau minētie zināt-
nieki un viņu kolēģi. Sekojot centra paraugam, attiecīgi izmainās arī bio-
loģijas apmācība augstskolās un zinātniskie pētījumi. Tikai pateicoties 
tam, ka Latvijas zinātnē nebija pietiekami plaši pārstāvēta modernā ģenē-
tika, represijas skar jūtami mazāk zinātnieku un pedagogu nekā Maska-
vā, Ļeņingradā un citos zinātnes centros.

Toties neatpaliekam lisenkoisma ideju propagandas ziņā. Aktīvi lat-
viešu valodā tiek tulkoti un izplatīti Lisenko darbi un attiecīgie mācību  
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līdzekļi. Parādās viens otrs vietējo autoru oriģināldarbs ar atbilstošu 
ideoloģisko un „zinātnisko” ievirzi, kurus publicē akadēmiķi J. Peive, 
P. Valeskalns un virkne mazāk titulētu autoru. Sevišķu aktivitāti arī bio-
loģijā uzrāda LPSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis ekono-
mists J. Bumbiers, kas karojošā lisenkoisma manierē ne tikai kritizē vie-
tējos „formālās” ģenētikas piekritējus, bet aicina izvērst nesaudzīgu cīņu 
pret tiem. Šai sakarā J. Bumbiera kritikas ugunīs nokļūst pat akadēmiķis 
J. Peive.

Izrēķināšanās ar ģenētiku un pseidozinātnes triumfs diemžēl ne-
bija izolēta parādība bioloģijā. Gandrīz divus gadus vēlāk, 1950. gada 
22. maijā, notika, lai gan ierobežotāk, līdzīga rakstura izrēķināšanās ar 
citu bioloģijas novirzienu – citoloģiju. Mērķis un ceļi, pa kādiem to sa-
sniedza, izrādījās pārsteidzoši līdzīgi Lisenko inspirētai ģenētikas pro-
blēmu „apspriešanai”. Izmantojot buržuāziskās kritikas ieročus, Olga Ļe-
pešinska, būtībā tāds pats šarlatāns zi nātnē kā Lisenko un ar pē dējā ak-
tīvu palīdzību, uz kā du laiku sagrāba varu citoloģijā, mācībā par šūnu, 
pakļau jot represijām savus pretinie kus. Padomju bioloģijas sa sniegumu 
fondā tika ieskaitīti tādi O. Ļepešinskas „atklājumi” kā dzīvās šūnas raša-
nās no t. s. bezstruktūras dzīvās vielas, „apgāžot” vācu zināt nieka R. Vir-
hova mācību par šūnu, un zinātniskā avantūrista G. Bošjana „teorijas” 
par dzīvo šūnu pārvēršanos vīrusos un kristālos un otrā di, tikpat viegli 
„apgāžot” iz cilā franču zinātnieka L. Pastēra darbus.

Zinātnes revīzija un ar to saistītās „raganu” medības pārņēma Padom-
ju Savienību. Kā zi nāms, līdzīgā veidā tika „no rakstīta” vēl īsti pie mums 
nedzimusī kibernētika, atse višķi virzieni ķīmijā pasludināti par ideālis-
tiskiem. Bija mēģinājumi dot daudz iznīcinošākus triecienus ķīmijai un 
arī fizikai, taču bioloģijas lik teni šīs zinātnes, par laimi, nepiedzīvoja.

Lisenkoisms mūsu zemē iz rādījās neredzēti dzīvotspē jīgs – kaut ne tik 
visvarens, tas pastāvēja līdz pat 60. gadu vidum kā pretstats un reizē arī 
aizliegums mole kulārajai bioloģijai. Pēdējo mēģinājumu atkarot biju-
šo ie tekmi bioloģijā, reizē cenšo ties iznīcināt arī pirmos dzi numus mo-
lekulārajā bioloģijā, kad pats šis vārds bija vēl aizliegts, Lisenko izdarīja 
1962. gada decembrī. Savā programmas referātā Vissavienības Lauksaim-
niecības zinātņu akadēmijas zinātniskajā konferencē „Lauksaimniecī-
bas augu iedzimtības mērķtiecīgu izmaiņu teorētis kie pamati” Lisenko 
dod savu zinātnisko kredo, kas būtībā maz atšķiras no 1948. gada sesijas  
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nostādnēm, trūkst var būt vienīgi veismanistu-morganistu saukšanas pie 
atbildī bas. Zīmīgs ir šāds citāts:

„Nepareizs ir apgalvojums par mistiskās iedzimtības vielas esa mību, 
īpaši izolēti no organisma... Tāpat nedrīkst piedēvēt nedzīvai vielai, pie-
mēram, dezoksiribonukleīnskābei, dzīvā īpa šības, proti, iedzimtības 
īpašī bas.”

Lasi un brīnies. Aizritējuši jau gandrīz desmit gadi, kopš Džeimss Vot-
sons un Frānsiss Kriks at klāja dezoksiribonukleīnskābes (DNS) struk-
tūru, jau tolaik zinātnieki apjauta ģenētiskā koda principus. Tāpēc gēna 
esamības un tā materiālā ne sēja – DNS noliegšana 1962. gadā kvalificēja-
ma kā pilnīgs zinātnisks analfabētisms. Tai pašā laikā valsts galvenā avīze 
„Pravda” pilnā atvērumā uz divām lap pusēm nopublicēja pilnu Lisen ko 
runas tekstu. Atcerēsimies, ka tas notiek laikā, kad pre sē publicē tikai 
oficiāli atzī tās nostādnes. Vai tas nebija novēlojies mēģinājums at griezt 
vecos laikus?

Pagātnes smārds par sevi atgādināja šad tad arī vēlāk. Vēl kādu laiku 
pats molekulārās bioloģijas nosaukums izrādījās neērts un galvenais 
PSRS Zinātņu akadēmijas institūts šajā zinātnes nozarē nesa vārdu – Ra-
diācijas un fizikoķīmiskās bioloģijas institūts, un tikai 1965. gadā tas tika 
pārsaukts par Molekulārās bioloģijas institūtu. Kuriozi, bet vienlaikus arī 
skumji lasīt 1985. gadā iznākušā Latvijas pa domju enciklopēdijas sēju-
mā publicētās rindas par Lisenko. Pēc rūpīga visu titulu un apbal vojumu 
uzskaites seko viena vienīga frāze par šīs personas darbību: „Vairākas 
T. Lisen ko izvirzītās teorētiskās atzi ņas nav guvušas eksperimen tālu ap-
stiprinājumu.” 

Un viss, it kā nekas cits nebūtu noticis! Jā, tīri vai žēl Trofima Deņi-
soviča, bet, ko lai dara, zinātnē palaikam tā notiek... Nē, ne to mēs gai-
dījām no 1985. gadā iznākušā enciklopēdijas sējuma. Lisenko pelnījis 
citu raksturoju mu kā sava laikmeta viena no spilgtākajām negatīvajām 
izpausmēm.

Zinātniskās diskusijas, brī vas ideju cīņas vietā notika tās vai citas zi-
nātnes skolas monopolizācija vai arī zināt nes aizstāšana ar pseidozināt-
ni, kā tas norisinājās bioloģijā. Par laimi, ne tik bieži zinātni savās rokās 
sagrāba tādi šar latāni kā Lisenko. Taču atse višķu zinātnisku skolu domi-
nēšana pār citām, kas kļuva gandrīz par parastu parādību tālaika padom-
ju zinātnē, ideju cīņas aizstāšana ar diktātu no augšas, no dominējošā 
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virzie na, radīja stagnāciju un atpa licību zinātnē. Īstenais stā voklis tajā vai 
citā zinātnē tika rūpīgi slēpts, galveno kārt ar pašu zinātnieku palī dzību, 
maskējot to ar reālo un izdomāto sasniegumu skaļu reklāmu un nekļū-
dības oreolu oficiāli atzītajai zinātnei. Uz augšu visos līmeņos „aizpludi-
nāja” tikai optimisma pilnu informāciju par stāvokli tajā vai citā zinātnes 
nozarē, uzbūra rožainas perspektīvas pat tur, kur mūsu atpalikšana bija 
kļuvusi jau bezcerīga. Lai arī cik dīvaini tas būtu, šāds stāvoklis nereti 
bija pa prātam arī attiecīgiem partijas un valdības orgāniem, kas bija at-
bildīgi par zinātni Padomju Savienībā. Reālas ainas idealizēšana vai pat 
sa grozīšana taču neprasīja pēc radikālākiem pārkārtojumiem zinātnē un 
ap to, varēja ap robežoties ar vienkāršākiem un ierastiem pasākumiem. Šī 
liktenīgā „vienošanās”, tiecoties pēc abpusēja komforta, organiski savijās 
ar nepiecie šamību pēc vienīgi pareizā viedokļa pasludināšanas kā izveido-
jušamies stāvokļa garan ta. 

Tā rakstīju 1988. gadā... Kaut kā skan visai mūsdienīgi šodienas brīvajā 
Latvijā, vai ne? Un vai teiktais skar tikai zinātni vien? 

Bet toreiz, kad mēs no 1965. gada sākām apgūt molekulārās bioloģijas 
pamatus un izcīnīt savu vietu lielajā zinātnē, mēs daudz par to nedomā-
jām. Mēs bijām jauni, entuziasma pārpilni un gatavi nostiprināt arī savu 
vārdu šajā aizraujošajā perspektīvajā zinātnes nozarē. Un izdevās arī! Bet 
par to visu pēc kārtas.

Grens_Ab_Initio_makets.indd   50 6/30/15   11:08:40 PM



51

mēs vēl tikai gatavojamies sākt

Protams, bez zināšanām, pieredzes, aparatūras un kvalificētiem cilvē-
kiem nevienu nopietnu zinātnisku pētījumu uzsākt nav iespējams – tas 
katram skaidrs. Un tieši tādi mēs arī bijām, kad 1964. gada beigās oficiāli 
nodibinātā pētnieku grupiņa LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sin-
tēzes institūtā sāka praktiski visu no nulles. Atradāmies pazīstamā zināt-
nieka, pretvēža preparātu pētnieka un lieliskā cilvēka Marģera Līdakas 
laboratorijas sastāvā, un 1965. gada beigās kopā bijām tikai kādi pieci cil-
vēki. Ķīmijas profila institūts neko vairāk kā patvērumu un elementāru 
nodrošinājumu ar laboratorijas telpu un minimālu aprīkojumu sniegt 
nevarēja. Tā kā izvēle bija izdarīta un pētījumu virziens – nukleīnskābju 
ķīmija – noteikts, atlika vien uzsākt pašu grūtāko – atrast jaunos entu-
ziastus un atbilstīgu pētījumu objektu. 

Pirmo no uzdevumiem veicināja mana pedagoģiskā darbība Latvijas 
Valsts Universitātē – sākumā organiskajā ķīmijā, vēlāk nukleīnskābju ķī-
mijā un molekulārajā bioloģijā, un ar to saistītās nozarēs. Toreiz Ķīmijas 
fakultāte vēl nebija izveidota un visas ķīmijas un bioķīmijas studijas norisi-
nājās Bioloģijas fakultātē. Mana ilggadējā akadēmiskā darbība universitātē 
un konsekventa savu līdzstrādnieku iesaistīšana studiju procesā, kas tur-
pinājās ilgus jo ilgus gadus, acīmredzot bija galvenā panākumu ķīla mole-
kulāro biozinātņu izveidošanā un nostiprināšanā Latvijā, savas zinātniskās 
skolas izveidošanā. Tieši manis noskatītie studenti – Regīna Pudža (tagad 
Renhofa), Guntis Rozentāls, Valdis Bērziņš, Valdis Tauriņš un pie mums 
pārnākusī Inta Jansone kopā ar nedaudz vēlāk klāt pienākušajiem Viesturu 
Baumani un izcilo manu studentu Paulu Pumpēnu – bija tas spēks, kas iz-
veidoja jauno zinātnisko virzienu Latvijā. To, kuru toreiz pamatoti saucām 
par molekulāro bioloģiju, bet mūsdienās objektīvas tematiskās transformā-
cijas un pa daļai arī konjunktūras apsvērumu dēļ bieži dēvējam par biome-
dicīnu, rekombinantu biotehnoloģiju vai pat par molekulāro biofarmāciju.

Attiecībā uz pētījumu objektu pēc nelieliem un ne visai sekmīgiem 
„vingrojumiem” nukleotīdu ķīmijā (bijām taču ķīmiķi) interesi piesais-
tīja nukleīnskābju ķīmiskā struktūra jeb konkrēti – nukleotīdu secība  
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tajā. 60. gadu otrajā pusē tā joprojām bija vēl neatrisināta problēma. 
DNS struktūras noteikšanai nebija nekādu kaut cik reālu metožu, nebi-
ja vēl atklāti specifiski enzīmi (piemēram, restriktāzes), ar kuru palīdzī-
bu DNS makromolekulu varētu fragmentēt daudzmaz selektīvi pagaros 
fragmentos, kuru struktūru tad tālāk varētu mēģināt noteikt. Tāpēc visu  

Guntis rozentālsregīna renhofa

valdis bērziņš valdis tauriņš

viesturs baumanisinta jansone Pauls Pumpēns
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zinātnieku uzmanību piesaistīja ribonukleīnskābes, kā sašķelšana diskrē-
tos fragmentos vismaz bija iespējama, pateicoties RNS telpiskai struktū-
rai. Šīs telpiskās struktūras dēļ jutīgi enzimātiskai šķelšanai var kļūt at-
sevišķi RNS rajoni, un tādējādi iespējams iegūt diskrētu ierobežotu pēc 
skaita fragmentu kopu. Tālāk katru iegūto fragmentu var censties sašķelt 
vēl sīkākās daļās, sadalīt atsevišķās komponentēs un noteikt katra tā 
struktūru, un tad no atsevišķo fragmentu struktūras mēģināt rekonstruēt 
visas RNS molekulas nukleotīdu secību.

Metodisko arsenālu RNS struktūras pētījumiem 60. gados pamatā iz-
strādāja angļu zinātnieks Fredriks Sangers (Frederick Sanger). Taču tikai 
70. gadu vidū kārta pienāca arī nukleotīdu secības noteikšanas metodēm 
DNS molekulās, un par veiksmīgākās metodes autoru izrādījās tieši San-
gers, par ko viņš 1980. gadā kopā ar Hārvarda Universitātes profesoru 
Volteru Gilbertu (Walter Gilbert) saņēma Nobela prēmiju. Sangers kļuva 
par vienu no trim līdz šim zināmiem divu Nobela prēmiju laureātiem zi-
nātnē (1958. gadā viņš saņēma pirmo Nobela prēmiju par insulīna struk-
tūru, faktiski arī par metodi aminoskābju secības noteikšanai proteīnu 
molekulās). Zinātniekiem paveicās ar to, ka bija pazīstamas samērā īsas 
RNS molekulas – tikai ap 80 nukleotīdu garas t. s. transporta ribonuk-
leīnskābes (tRNS) molekulas, kuras piedalās proteīnu biosintēzes proce-
sā, pārnesot uz ribosomām to vai citu aminoskābi atbilstoši ģenētiskajam 
kodam, kas ierakstīts daudz garākajā mesendžera RNS (mRNS) moleku-
lā. Tur arī 60. gadu otrajā pusē norisa vissīvākā konkurence – kuram pir-
majam izdosies atšifrēt struktūru kādam no daudzajiem tRNS paveidiem. 
Problēmu zināmā mērā atviegloja spilgti izteiktā tRNS molekulu telpis-
kā struktūra. Kā pirmajai to izdevās veikt amerikāņu zinātnieka Rober-
ta Hollija (Robert William Holley) vadītai grupai 1966. gadā, nosakot 
rauga alanīn-specifiskās tRNS struktūru, par to saņemot arī 1968. gada 
Nobela prēmiju kopā ar ģenētiskā koda atklājējiem Māršalu Nirenbergu 
(Marshall Warren Nirenberg) un Haru Koranu (Har Gobind Khorana). 
Jāatzīmē, ka šajā RNS struktūras sprintā vistuvāk Nobela prēmijai bija 
arī tikko no ģenētikas aizlieguma purva izrāpusies padomju zinātnieku 
grupa Aleksandra Bajeva vadībā, kura vienu gadu vēlāk – 1967. gadā – at-
šifrēja tā paša rauga, bet cita specifiskuma tRNS struktūru, kļūstot par 
trešās, pēc Rietumvācijā Hansa Cahaua (Hans Georg Zachau), atšifrē-
tās tRNS struktūras autoriem. Jāteic, ka tas, manuprāt, bija vienīgais  
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gadījums, kad kādi zinātnieki no Padomju Savienības un mūsdienu Krie-
vijas biologiem jebkad bijuši tik tuvu augstākajam pasaules zinātnes ap-
balvojumam. Interesanti atzīmēt, ka pat mēs tajos tālajos gados, šķiet, 
devām niecīgu ieguldījumu Bajeva grupas zinātnieku lielajā sasniegumā, 
atļaujot izmantot tRNS molekulu frakcionēšanai mūsu nez kādēļ iegādā-
to tolaik populāro pretstrāvas plūsmas sadalītāja iekārtu, kuru gan vēlāk 
nekur vairs neizmantojām. 

Daudz smagāka problēma bija lielmolekulārās RNS, kuras, būdamas 
krietni virs 1000 nukleotīdiem garas un sastādīdamas šūnas RNS galveno 
daļu, tikai ar lielām grūtībām un palēnām padevās tajā laikā zināmajam 
nukleotīdu secības noteikšanas metožu arsenālam. Pēc tiešām gigantis-
ka darba Nīderlandes zinātniekiem Valtera Fīrsa (Walter Fiers) vadībā 
1976. gadā izdevās noskaidrot 3569 nukleotīdu garā baktēriju vīrusa jeb 
fāga MS2 RNS struktūru. Krietni vēlāk – 1978. un 1980. gadā – tika pa-
beigta baktērijas Esherichia coli ribosomu RNS nukleotīdu secība abām 
tās subvienībām. Tādēļ iesākumā vairāki zinātnieki centās noskaidrot 
vismaz atsevišķu RNS fragmentu struktūru. Šūnā, atšķirībā no spirā-
lē savērptās divpavediena DNS, RNS pastāv viena pavediena formā, kas 
gan veido visai kompaktu un sarežģītu telpisko struktūru, pateicoties 
nukleotīdu bāžu savstarpējai sadarbībai. Katrai RNS molekulai ir atšķi-
rīga galu ķīmiskā struktūra, t. s. 5’-gals parasti satur vienu vai vairākas 
fosfāta grupas, bet 3’-gals – brīvs. Līdz ar to RNS 3’-gals nobeidzas ar pē-
dējā nukleotīdā blakus novietotām divām brīvām ribozes OH grupām. 
Tās var selektīvi ķīmiski modificēt, oksidējot ar perjodātu līdz dialdehīda 
grupām un neskarot pārējos nukleotīdus. Pateicoties dialdehīda grupas 
augstai ķīmiskai aktivitātei, tai var pievienot dažādus ķīmiskus savieno-
jumus, veidojot stabilu kovalentu saiti, un līdz ar to selektīvi iezīmēt RNS 
molekulas 3’-galu. Visbiežāk kā 3’-galu modificējošu reaģentu izmantoja 
izonikotīnskābes hidrazīdu (INH). 

Mēs nolēmām apgūt šo RNS 3’-gala iezīmēšanas metodi un izmantot 
lielmolekulāro RNS 3’-gala struktūras noteikšanai. Reizē tā bija arī paš-
mācības skola darbiem ar nukleīnskābēm, konkrēti RNS, tās šķeļošiem 
un sintezējošiem enzīmiem un vispār – eksperimentālo mikrometožu 
apgūšana. Jo strādāt nācās ar mikrogramu daudzumiem, kur nu vēl no-
ķert RNS gala nukleotīdus, kuri veidoja labi ja tūkstošo daļu no visiem 
mikrogramos mērāmiem RNS daudzumiem. Lai vispār varētu ko pētīt ar 
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šiem mikroskopiskajiem vielu daudzumiem, bija jāizmanto radioaktīvie 
izotopi, kas tobrīd bija praktiski vienīgā alternatīva līdzīgiem darbiem 
bioķīmijā un molekulārajā bioloģijā. Mūsu gadījumā – vai nu iezīmēt ar 
izotopiem pašu RNS, vai modificējošo reaģentu un sekot tā ceļam ekspe-
rimenta gaitā. Viegli pateikt, bet ne tik vienkārši īstenot apstākļos, kad 
nebija pieejami nedz vajadzīgie enzīmi, nedz radioaktīvi iezīmētas vielas. 
Nācās pašiem audzēt noteiktus mikroorganismus, sagādāt čūskas – gjur-
zas – indi no Vidusāzijas, dzīvnieku audus no lopkautuvēm, operāciju 
materiālu, piemēram, prostatu, no Rīgas klīnikām, tad no tiem iegūt un 
attīrīt tik vajadzīgos nukleāzes, fosfatāzes, fosfodiesterāzes un citus enzī-
mus. Vajadzēja pašiem ķīmiski vai bioķīmiski sintezēt radioaktīvos izoto-
pus saturošas vielas, sākot ar to pašu izonikotīnskābes hidrazīdu (INH), 
kas iezīmēts ar radioaktīvā oglekļa izotopu 14C. Bija jāveic vairāku stadiju 
ķīmiskā mikrosintēze, sākot no radioaktīvā nātrija karbonāta. Vai arī – 
bija jāiezīmē RNS ar radioaktīvo fosfora izotopu 32P apstākļos, kad trūka 
paša izotopa. Vienu laiku pat mēģinājām to iegūt Salaspils atomreaktorā, 
tomēr šī problēma atkrita, un varējām nopirkt tīri labu iezīmētu fosfor-
skābi tepat no Kurčatova institūta Maskavā. Palika visumā bīstamās ma-
nipulācijas ar diezgan augstu radioaktivitāti, bet, par laimi, nevienam no 
mums līdz šim nav konstatētas kādas paliekošas sekas.

Vēl atlika laboratorijas iekārtu un materiālu problēmas. Ja mūsdienu 
jauniešus, kuri strādā, piemēram, Biomedicīnas pētījumu un studiju cen-
trā vai kur citur, pārceltu mūsu to dienu laboratorijā Organiskās sintēzes 
institūtā, tie droši vien nespētu vispār strādāt – apstākļos, kad viss jāsa-
meistaro pašiem, labākajā gadījumā jāuzkonstruē un jāpagatavo institūta 
darbnīcās, un tikai pa retam pēc ilgāka laika iespējams nopirkt kādu visai 
problemātiski darbojošos iekārtu. Vesela epopeja bija radioaktīvo izotopu 
noteikšana, īpaši ņemot vērā šīs metodes tālaika lielo nozīmi un intensi-
tāti ikdienas darbā. Vēl šodien atceros tarkšķošo jonizācijas skaitītāju bez 
jebkādas automātikas un datu apstrādes, pie kura nācās pavadīt pat vairā-
kas stundas dienā un pēc tam uz papīra aprēķināt rezultātu. Bet jaunības 
entuziasms un degsme kaut ko paveikt bija katrā no mums. Viens otrs arī 
neizturēja un aizgāja, jo pozitīvā, uz rezultātu kaut kad nākotnē virzītā 
darba atmosfēra darīja savu. Ne mazāk nozīmīgs bija t. s. Hillera institūta 
statuss un pietiekami augstais prestižs un prasīgums, kas, tāpat kā mūsu 
grupā, nepieļāva slinkošanu, darbības imitāciju un vilcināšanos.
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