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LATVIJAS MEDICĪNAS SIRDSAPZIŅAS DARBS

Latvijas mediķi politisko represiju dzimás: 1940-1953. - Rīga: LĀB, 1993.

_ w.

Šis darbs tapa latviešu tautas trešās atmodas laikā, kad pēc tā bija nobriedis

sociāls pasūtījums, pagātnes pārvērtējums un tālaika valdošās ideoloģijas

noliegums. lniciativu no Latvijas Tautas frontes aizguva Latvijas Ārstu

biedrība, kuras domes sēdē 1989.gada sākumā tika nolemts veidot

represēto mediķu piemiņas grāmatu. Tūlīt pat atsaucās kolēģis Dzintris Alks,

kas, daudz nešaubidamies, uzņēmās darba vadību. Pārspriežot aptveramo

personu loku, jau pašā sākumā radās doma, ka pieminami būtu ne tikai

vienas, bet arī otras netaisnīgās lielvaras pazemotie kolēģi, tā panākot

lielāku objektivitāti un vienlaikus it kā neitralitāti, bezkaislibu (lai gan šeit

bez emocijām nav iespējams iztikt).

Kolėgim Alkam bija jāpārvar lielas grūtības, it ipaši sākumā, jo cilvēki vel

bija pārlieku iebaiditi un nevēlējās atsaukties. Bet viņš bija stipra kaluma

virs, kas zināja, ko dara. Kā desmit gadu vecs puisītis, jo bija Veselibas

departamenta direktora Oskara Alka (1901-1982) dēls, viņš tika izvests

1941.gada 14.jūnijā un pārcieta visas Sibīrijas šausmas (mazā māsiņa

nomira, brālis un vecāki izdzivoja). Ar Sibīriju ir saistīta viņa mūža lielākā

dala - pierādot latviešiem raksturīgo sikstumu. 1960.gadā ar izcilību viņš

beidza Krasnojarskas Medicīnas institūtu, guva sekmes ķirurga praktiskā un

zinātniskā darbā, 1967.gadā aizstāvēja pirmo disertāciju un tikai mūža otrā

pusē atgriezās Latvijā, kur no 1977.gada strādāja Latvijas Traumatoloģijas

un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtā. 1991.gadā aizstāvēja otru

disertāciju (par traumatisma profilaksil, 1992.gadā kļuva par habilitētu

medicinas doktoru, bet kopš 1992.gada, smagas slimības pievārēts, ir

pirmās grupas invalīds.

Tā kā atbilstoši arhīvi vēl nebija pieejami, darbs galvenokārt balstījās

publicētā vietējā un ārzemju literatūrā, bet it īpaši - cietušo cilvēku, viņu

tuvinieku un paziņu aptaujā. Autors nosauc aptuveni pusotra simta cilvēku,

kas viņam palīdzējuši, bet skaits bija lielāks, jo ne jau katrs gribēja būt

minēts. Protams, šo un citu iemeslu pēc grāmatā ir vairākas neprecizitātes.
Piemēram, stajiniešu represētais pediatrs Jēkabs Nīmanis (1892-1979)

nepareizi nosaukts par Neimani (92.1pp.), izlaists hitleriešu represētais psih-

iatrs Arnolds Laksbergs (1901-1983) u.tml. Tikai darba noslēguma posmā

tajā varēja iekļaut jau šo un to no pieejamiem (bet ne visiem, vēl
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neapzinātiem) arhīvu dokumentiem. Taču šie trūkumi nemazina darba

vērtību, kas veikts ar milzīgu pašatdevi, neatlaidībuun drosmi.

Īpaši jāuzsver, ka netika §kirota cietušo tautība, kas, piemēram, dod

visdrausmīgāko liecību par holokaustu. Tik aptverošī un plaši ši tēma līdz

šim nav risināta. Apkopoti dati par abu lielvaru netaisnigi represētiem

aptuveni septiņiem simtiem mediķu.

Latvijas Ārstu biedrība darba publicēšanu uzņēmās jau tā tapšanas stadijā,

fragmentus ievietojot žurnālā «Latvijas Arsts», bet pēcāk, 1993.gadā,
izdodot to monogrāiijas veidā. Laika ziņā tas atbilda 2.pasaules latviešu

ārstu kongresam un atjaunotās slimnīcas «Bikur Cholimn atklāšanai, tā

panākot spilgtu emocionālu efektu. Gan vēstures un medicīnas zinātniskos

izdevumos, gan populārā presē ir publicētas vismaz piecas pozitivas

recenzijas. Ebreju kolēģi grāmatas fragmentu ir pārtulkojušī.

Izvirzot Dr.habil.med. Dz.Alka grāmatu Paula Stradiņa balvai, Latvijas Ārstu

biedrības valde to vērtēja kā nozīmīgu un paliekošu vēsturisku darbu, kam

nav līdzvērtīga. Taču Paula Stradiņa balva tiek piešķirta arī par ieguldījumu
medicinas zinātne un praktiskā ārstniecībā. Šie tris virzieni vienā žūrijā

izrādījās nesavienojami. Tāpēc Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas

piešķiršanas komisijā tika panākts kompromīsa risinājums, Dz.Alkam balvu

piešķirot medicīnas vēsturē par izcilāko pētījumu 1993.gadā, bet otru (no

trim) pretendentu godalgojot par veikumu praktiskā ārstniecībā.

Ir izcili darbigan zinātnē, gan praksē, gan arī citādi, savādāk de !

Latvijas medicīnas sirdsapziņas darbs.

Zīmīgi un sakritigi, ka balva tika piešķirta 1994.gada 14.jūnijā, dienā, kad

pirms S3 gadiem autors devās ceļā uz Sibīriju.

WORK OF CONSCIENCE OF LATVIA'S MEDICINE (SUMMARY)

By Arnis Vīksna

A review of the work by Dz. Alks «Latvian doctors in the grindstones of political

repressions: 1940—1953», Riga, 1993, 102 pages (in Latvian). The author himself

had suffered political repressions in childhood, however. overcoming great
difficulties he achieved the habilitated MD degree. Data have been collected and

summarized about 700 medical workers ungustly repressed by two great Powers.

The author received the Pauls Stradiņš prize for this book in 1993.
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