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KAJETĀNS JURŠĀNS

(1926.28.IV - l998.31.III)

Daudz gadu kā gūstā es guru,

Un sāpēs man sastinga sirds, -

Nu rokas pret zvaigznēm es (um.

Kas zilajā mūžībā mirdz.

Kajetāns Juršāns ir nācis no zilo ezeru zemes. Viņa dzimtā vieta ir

Rēzeknes apriņķa Siljāņu pagasts, kur vecākiem piederēja lauku

mājas "Freimaņi". 1940.gadā KJuršāns beidzis pagasta

pamatskolu un iestājies Rēzeknes ģimnāzijā. Viņa klase bijusi ļoti

spējīga, jauniešus aizrāva ne vien mācības, bet arī literatūra un

teātris. Vēlāk no šīs klases Rīgas Medicīnas institūta diplomu

ieguva KJuršāns un vēl četras klases biedrenes. Tomēr

KJuršānam neizdevās beigt Rēzeknes ģimnāziju. l944.gadā

Padomju annija, ieņēmusi Latgali, KJuršānu iesauca armijā tieši

no skolas sola, un tā kā viņš bija polis, nosūtīja uz virsnieku skolu

Varšavā. Dodoties ceļā, viņš, būdams katolis, paņēmis līdzi

Kajetāns Juršāns
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krustiņu un arī mātes fotogrāfiju. Ģimenē viņš bija vecākais dēls

un ļoti mīlēja savu māti. Pēc virsnieku skolas beigšanas

1946.gadā viņu demobilizēja. Viņš atgriezās Latvijā un iesakņojās

Rīgā. 1947.gadā KJuršāns beidza Rīgas pilsētas B.Raiņa vakara

vidusskolu un iestājās LU Medicīnas fakultātes Stomatoloģijas

nodaļā. Viņš bija gudrs un vispusīgs students. Teicamas sekmes

mācībās netraucēja viņam dejot LU tautas deju kolektīvā

"Dancis". Medicīnas fakultātes Stomatoloģijas nodaļu viņš ar

izcilību absolvēja 1952.gadā. Valsts sadale KJuršānu norīkoja

darbā Rīgas Medicīnas institūta Anatomijas katedrā par asistentu.

Viņam patika docētāja darbs. Viņš bija ļoti atsaucīgs, saprotošs,

bet vienlaikus stingrs. Viņa interesantais stāstījums, varētu pat

teikt - aktiera dotumi, saistīja studentus un grūtā anatomija kļuva

patīkama un saprotama. KJuršāna izcilās pedagoga dotības bija

saist'l'tas ar viņa dzīves kredo: "Ko palwz, ja tu burtus ciem’. bet

nevēro, ko vēsta gars."

Anatomijas docētāja darbs ir ļoti grūts, darba apstākļi gadu gaitā

nelabvēlīgi ietekmē veselību, tomēr KJuršāns šo darbu turina. No

1955.gada līdz 1958.gadam viņš bija Anatomijas katedras

aspirantūrā. Kandidāta (doktora) disertāciju viņš aizstāvēja

1961.gada 12.maijā. Disertācijas darbā "Mutes diafragmas

mainību" viņš pētīja cilvēka mutes diafragmas mainību

ontoģenēzē, kam liela teorētiska un praktiska nozīme, kā arī

mutes diafragmas inervācijas un asinsrites variācijas un mainību,

cilvēkam novecojot.

Sešdesmito gadu vidū obligātajā fluorogrāfijas izmeklēšanā

KJuršānam konstatēja plaušu tuberkulozi. Pēc sešu mēnešu

ārstēšanās tuberkulozes sanatorijā Krimā ārsti ieteica viņam

mainīt darbu. Tā KJuršāns 1966.gadā kļuva par RMI Histoloģijas

katedras asistentu, 1974.gadā - par vecāko pasniedzēju, bet

1979.gadā раг docentu.

Kaut gan anatomija un histoloģija ir ļoti tuvas disciplīnas, kas

viena otru papildina, KJuršāns ar sev piemītošo enerģiju un

darbīgumu ļoti daudz strādāja, lai no izcila anatoma kļūtu par

izcilu histologu. Mainījās arī viņa zinātniskā darba virziens. Viņš

iedziļinājās muskuļaudu inervācijas problēmās, prata apvienot
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klasisko sudrabošanas metodi ar acetilholinesterāzes aktivitātes

histoķīmisko pierādīšanu, interesējās par žokļa locītavas attīstību

un skrimšļaudu attīstības histoķīmiskajām pānnaiņām. Viņš

nebaidījās darba. Ilgus gadus K.Juršāns bija katedras

arodbiedrības pārstāvis. Rudeņos, studentu kolhozu talkās, viņš

bija Rīgas Medicīnas institūta pilnvarotais attiecīgā rajonā.

KJuršāns pilnveidoja Histoloģijas katedras metodisko darbu,

bagātināja demonstrācijas preparātu kolekciju. Tādēļ Rīgas

Medicīnas institūts atkārtoti (1954., 1955., 1958. un l962.gadä)
izteica viņam pateicību ar ierakstu personīgajā lietā. 1986.gadā.

atzīmējot Kajetāna Juršāna 60 gadu jubileju, Latvijas Veselības

aizsardzības ministrija pasniedza viņam Goda rakstu par

pašaizliedzīgu pedagoģisko un zinātnisko darbu.

KJuršāns ļoti mīlēja savu ģimeni. Viņš virzīja savas meitas

skolas gaitas, bet pēc gadiem - rūpējās par savu mazdēlu.

Astoņdesmito gadu beigās KJuršāna veselība pasliktinājās.

1990.gadā viņš kļuva par otrās grupas invalīdu un tā paša gada

3l.augustā aizgāja pensijā. Vajadzēja lielu gribasspēku, lai citiem

neliktu manīt savas ciešanas. Viņš gribēja sagaidīt savu

72.dzimšanas dienu un mazdēla 9.klases beigšanu, bet liktenis

bija lēmis citādi. 1998.gada 30.marta vakarā Kajetāns Juršāns

iemiga, lai 3 l .martā vairs neatrnostos.

K.Juršāns bija patiess cilvēks, kas prata priecāties, bet prieks rada

izturību, aizdzen nespēku. Bijušie kolēģi, darba biedri un studenti

paturēs gaišā piemiņā Kajetāna Juršāna darbīgumu, cilvēciskumu

un vienkāršību. Viņa vieta Latvijas medicīnas izglītībā un zinātnē

ir paliekoša.

AML (Rīgas Stradiņa universitāte)

Anatomijas un antropoloģijas institūta

Histoloģijas studiju nodaļa
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