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ar to atšķirību, ka daru to varbūt nedaudz vērigāk un vairs nepieņemu visu

par 'tīru monētu". ›

Arī pazīstamā zinātnisko rakstu krājuma "Ada Medico-Historica Rigensia"
priekšteča "Iz istorii medidny“ atbildīgais redaktors ilaudzus gadus ir bijis
akadēmiķis Vilhelms Kaņeps. Viņš ir parakstījis vairāku sējumu korektūras

pirms to iespiešanas. Vai viņš bija vai "skaitījās" par atbildīgo redaktoru

ieņemamā amata dēļ? Lasija korektūras, vai tikai tās parakstīja dēj

mūžīgās aizņemtibas, risinot globālus veselibas aizsardzibas jautājumus!
Būdams šā sējuma redaktors, varu skaidri izvērtēt, cik darbietilpigs ir

jauna krājuma nobriešanas un dzimšanas process, cik patiesi godīgs esmu

bijis, parakstot pēdējo korektūru.

Vilhelms Kaņeps dzimis 1923. gada 13. janvāri Vitebskā. 1949. gadā
beidzis LVU Medicīnasfakultāti. 1970. gadā kluvis par medicinas zinātņu
doktoru, 1972. gadā - par profesoru. Bijis Krievijas Medicīnas zinātņu

akadēmijas islenais loceklis (no 1978. gada). Strādājis veselības aprūpes

jomā. Bijis Latvijas PSR veselības aizsardzības ministra pirmais vietnieks

(1959-1962), vēlāk
- veselibas aizsardzibas ministrs (19(>2—~1989). Vien-

laikus bijis Latvijas Medicīnas akadēmijas Sociālās higiēnas un veselibas

aizsardzibas organizācijas katedras vadītājs (1980-1992).

Ja kāds, žultaina naida pārņemts, mēģinās noniecināt profesora Vilhelma

Kaņepa ieguldījumu Latvijai tik joti tradicionālajos medicinas vēstures

pētijumos, lai nesteidzas
- notikumu un kaislību laiks vēl nav pagājis. Par

vienu gan varam droši teikt, ka viņš bija labs administrators ne vien veselibas

aprūpē, bet varbūt pat veiksmīgāks tieši medicinas vēsturē. lr jābūt ļoti

tālredzigam, lai varētu vienmēr no rokas mutē barotai medicinal, atraut

vēl kādu kumosu tieši P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam. Varbūt tas

liksies pārsteidzoši, bet mūsu tagadējā relatīvā labklājiba lielā mērā ir

saistīta ar V.l(aņepa daudzu gadu gādību. Domāju, ka arī P.Stradiņa balva,
kura Vilhelmam Kaņepam piešķirta 1983. gadä kä vienam no pirmajiem,
bija nevis konjunktūras rezultāts, bet gan aizplivurots pateicības aplieci-
nājums par atbalstu P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam un Latvijas
medicinas vēsturei.

Īuvākajā laikā sanāks P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja fondu vērtē-

šanas komisija un ilgi lems, ko no Vilhelma Kaņepa atraitnes sarūpētām
relikvijām ņemt valsts glabāšanā, bet kas paliks ģimenē. Vai tas būs vienī-

gais isti pareizais izvērtējums? Acīmredzot ne. Mēs visi esam un paliekam
cilvēki, tāpēc esam tiesīgi kjūdīties, brīžiem būt nesavaldīgi bet vienlaikus

būt arī priecāties par labo un saiusl par jauno. Tāds bija arī

profesors Vilhelms Kaņeps.

lurk Salaka



1993. GADĀ NO MUMS ŠĶĪRUŠIES MEDICĪNAS VĒSTURNIEKI:

IN 1993 THE FOLLOWING HISTORIANS OF MEDICINE WERE DECEASED:

т Pave|ZABLUDOVSKY 18. IX

т Jacqueline SONOLET 14. X

т Waltraud MÜLLER-DIETZ 5. ха

т Jézsef ANTALL 12. хп
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