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JŪLIJS GALEJS UN VIŅA AKADĒMISKAIS VEIKUMS

Lai atzīmēm profesora un ģenerāļa Pētera Sniķera (1875-1944) l2s.dzimšanasdienu.

Latvijas Universitāte kopā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. Nacionālo

Bniņoto spēku štāba Medicīnas dienestu un korporāciju Fraternitas Meropolitana
2000.gada nogalē organizēja starptautisku konferenci. PSniķers, veidojot LU. vien-

laikus organizēja darbu Ādas un venerisko slimību katedrā. kur strādāja kopā ar

privātdocentiem Jēkabu Šīronu (1870-1945). Jāni Brantu (1889—1944) un Jūliju
Galeju (1884-l95l). Šajā darbā papildināta Jūlija Galcja biogrāfija. apzināti viņa

zinātniskie centieni si terapijas pilnveidošanā un slavenā Paula Erliha (Paul

Ehrlich; 1854-1915) ideju realizācijā klīnikas apstākļos. Atjaunotajā Latvijā radās

iespējas pētīt Valsts arhīva dokumentus un noskaidrot datuspar privātdocenta dzīvi

represiju posmā. kā arī izmantot J.Galeja tuvinieku sniegtos datus un fotomateriālus.

Jūlijs Galejs dzimis lBB4.gada 24.jūnijā Jaungulbenes pagastā zemnieka ģimenē.

Tnīcīgie apstākļi jau agri liek jauneklim sākt darba gaitas. Sākumā viņs strādā par

mācekli. bet vēlāk - par aptiekāra palīgu dažādās Krievijas aptiekās. Sanktpēterburgā
J. Galejs strādā pie ievērojamā latviešu farmaccita un bakteriologa Kārļa Krishna

(1860-1929Ļeņingradā,apb. Raunā). arkuru zinātniskajā laukā sadarbojās arī nika-

mais LU profesors P. Sniķers. 1907.gadā J. Galejs iestājas Pēterburgas universitātes

Medicīnas fakultātē, bet pēc gada studijas turpina Tērbatas (Tartu) Universitātē. Ārsta

diplomu J. Galejs iegūst l9ls.gadā un tūlīt tiek mobilizēts.

Jaunībā J. Galejs bijis tuvās attiecībās ar Mariju Vecrumbu (|885.-1919. 21. 11l

nošauta Jelgavā). kas medicīnu studēja Bernes Universitātē. Atgriezusies Latvijā.

viņa apmetās Jelgavā. Kad ārste M. Vecrumba uz ielas sniedza palīdzību ievaino-

tajiem latviešu strēlniekiem. landesvērieši viņu apcietināja un nošāva.

l9l9.gadā J. Galejs sāk strādāt ārsta pulkveža P. Sniķera vadītajā Rīgas kara slim-

nīcas Ādas un venerisko slimību nodaļā. kur organizē laboratoriju un ir tās vadītājs
līdz l93l.gadam. LU docenta P. Sniķera aicināts, J. Galejs no 1921. gada klūst par

LU Medicīnas fakultātes asistentu. Vienlaikus J. Galejs papildinās Rietumvalstu

klīnikās. specializējoties uroloģijā un veneroloģijā.
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Jūlijs Galejs māsas bērnu kāzās 1932. gadā. Pa kreisi no J. Galeja - meitaAina

(dzīvo ASV), pa labi - sieva Erna аr dēlu Jāni (miris ASV)

Tēmu disertācijas darbam asistentam J. Galejam ieteica profesors P. Sniķers.

Zinātniskos pētījumus J. Galejs veica kopā ar palīgiem paša organizētajā Kara

slimnīcas laboratorijā. kā arī nodaļā. ko vadīja profesors un ārsts ģenerālis
P. Sniķers. Rīgas kara slimnīcas priekšnieks bija Tērbatas Universitātes Medicīnas

fakultātes absolvents ārsts pulkvedis Pēteris Kalniņš (1874-1948. Ādažos), kas

veicināja zinātnisko darbību dermatovenerologijā. apgādājot ar nepieciešamajiem

eksperimentālicm dzīvniekiem. laboratorijas aparatūru un personālu.

P. Sniķers aktīvi darbojās Latvija sabiedriskajā dzīvē. Atbilstoši savam godaprātam.

izglītībai, sirdsapziņai un kultūrai. viņš risināja dažādas pēckara problēmas. Vairākus

uzdevumus savā praktiskajā un sabiedriskajā darbā veica asistents J. Galejs. |921. gadā
P. Sniķers, izmantojot Sarkanā Kmsta resorus, organizēja Latvijas Balto Krustu. Tā

bija sabiedriska organizācija. kas pēckara gados atjaunoja tautas tikumību Latvijā un

risināja ar prostitūciju saistītas problēmas. BaltaisKrusts veica plašu darbu tautas izglī-
tošana Populāras personas lasīja lekcijas par alkohola un nikotīnakaitīgumu, kā arī par

dažādtn slimībām. Tā. piemēram. RSniķers lasīja lekciju "Civilizåcya un modernās

slimības kā arī organizēja kinofīlmu demonstrēšanupar veneriskajām slimībām.

|923. gada 4. martā profesors un ģenerālisRSniķers uzņēmās Latvijas Baltā Krusta

vadību. Šos pienākumus viņš pildīja līdz l937.gada Sljūlijam. Lielu daļu darba

Balta Krusta izveidošana veica asistents J. Galejs un Darba ministrijas pārstāvis

G. Stengrevics. Taču jāatzīmē arī Veselības departamenta vicedirektora J. Kavicka,

deputāta Dr: med. G. Reinharda(1868-1937), Rīgas prefekta palīga F. Simonoviča.
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Jūlijs Galejs (pirmais no kreisās) kopā ar kolēģēm un dr. Priednieku(iecirkņa

ārsts Bārbeles pagastā, vēlāk ārsts Jelgavas slimnīcā)

Skolu departamenta direktora L. Ausčja, mācītāja K. Irbes un A. Berga kundzes

aktivitātes. Baltais Krusts gandrīz divdesmit gadu veica svētīgu darbu.palīdzot grū-

tajos brīžos dzīves pabėmiem. Pateicoties Latvijas Baltā Krusta aktivitātēm. daudz

cilvēku izkluva no materiālā un garīgā posta. atgriežoties nonnālajā dzīvē.

Pētījumu uzdevumus J. Galejs izstrādāja kopā ar LU farmakoloģijas profesoru Cémru

Amslcru (1881-|965) un LU Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļas docentu Jāni

Maizīti ( |BB3-I950). Zinātniskiepētījumi J. Galcja disertācijā veltīti si ārstēšanas

metožu pilnveidošanai klīnikas apstākļos un arsčna organiskajiem savienojumiem.

|9. gadsimta sākumā pasaules ārstu un птахи prātus saviļņoja Paula Erliha sa-

sniegumi ķīmijterapijā, risinot tčmu “Therapia magna sterilisans”. Veicot pētīju-

mus silīlisa ārstēšanā. P. Erlihs lika pamatus eksperimentālai farmakologijai un

izstrādāja metodes farmakoloģiskā efekta izvērtēšanai.

ldeju par ķīmijterapiju bija formulčjis vēl Paracelzs (Paracelsus. Philippus
Aureolus Theophastus Bombastus von Hohenheim; 1493-I541). J. Galejs savā di-

sertācijā apkopoja medicīnas vēstures materiālus par sifīlisa ārstčšanu. kā arī izvei-

doja speciālu aparatūru ārstnieciskā preparāta izvērtēšanai. Pētījumi bija oriģināli

un praksei nepieciešami. Disertāciju Drtmed. grāda iegūšanai J. Galejs aizstāvēja
LU |929. gadā. Savā disertācijā J. Galejs paskaidroja. ka: “darba tematu

apstiprināšanai ieteica viņa profesors I’. Sniķers un viņšpateicās Sniķera kungam
darba izpildīšanas laikā par laipniem aizrādījumiem; par veicamā pētījuma aktu-

alitāti un nozīmību farmokoloģijā viņu pārliecināja LU profesors Amslers: ar
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Profesors un ārsts ģenerālisPēteris Sniķers (1875-1944)

ķīmiju saistītos jautājumus viņam palīdzēja noskaidrot LU docents Maizītes

kungs; tēmu viņš iesāka apstrādāt l926. gadā kopā ar LU provizoru Zīles kungu.

kad saņēma atbalstīsanu ar plasajiem piedzīvojumiem ķīmiskajås analīsēs; atzi-

nību un pateicību pētnieks konstatēja laipnā Rīgas kara slimnīcas priekšnieka

Kalniņa kunga pretimnākšanā; slimnīcā viņš izdarīja lielāko dalu disertācijå at-

spoguloto mēģinājumu un novērojumu. ko veica pie slimniekiem un eksperimen-

tālajiem dzīvniekiem (69 trušiem, 104 pelēm un 56jūras cūciņām); darbu izpildīt

viņampalīdzēja dzīvnieku pārzinis un laborantes. Par izdarīto visiem pateicas".

Disertācijas darbā izvērtēti 450 angļu, franču un latviešu valodāpublicētie darbi.

Pētījumos salīdzinātaneosalvarsāna un miosalvarsāna lietošanaklīnikā si un

lepras slimnieku ārstēšanai. Raksturotas ārstniecības līdzekļu farmakoloģiskās un

toksikoloģiskās īpašības. Ņemot vērā papildināšanos Rietumvalstu klīnikās

uroloģjjā un vcneroloģijā, kā arī praktiskā darbapieredzi Sniķera klīnikā, disertā-

cijas darbā izdarīti vairāki secinājumi: "Uroloģija Latvijā jāizdala kā patstāvīga

specialitāte: lepra ir izārstējama slimība un tā Latvijā obligatoriski jāārstē;

Latvijas Veselüas departamentam jāizdod noteikumi par arsenbenzolu klīnisko

ieiešanu unpārdošanu. kā arīnoliegt oriģinālopreparātu atvietot ar sinonīmiem".

J. Galejs strādāja profesora P. Sniķera vadībā līdz pat aresta brīdim, kad viņu

izsūtīja uz PSRS. Sadzīve J. Galejs bija rosīgs un saticīgs cilvēks.



LPSR Valsts drošības ministrijas slēdziens Jūlija Galeja lietā
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J.Galeja lietu apkopoja leitnants Bcrkovičs un |946. gada 30. jūlijā apstiprināja
LPSR Valsts drošības ministra vietniekapulkvedis Vēvers.

1941.gada 14.jūnijā Julius Andreja d Galejs no LPSR bija išnsūtīts kā sociāli bīstams

elements. Viņš 1943. gada 10. februārī bija notiesāts ш pieciem gadiem par

sastāvēšanu reakcionārāpartijā "Demobātiskais centrs kā arīkā divu kuģu undivu

ttīvojamo namu Rīgā līcbīpašniekzt Minētajā partijā J. Galejs sastāvēja no 1929.1īzt-:

1933.gadam. J. Galejam no 1931.gada līdz LPSR nodibināsanaipiederēja vairāki

īpašumi. Pamatojoties uz LPSR Augstākās padomes priekšsēdētčya А. Kirhenšteüia un

Latvijas PSR Veselūms aizsardzības ministra lūgumu. J. Galeja lietu 1944. gada 1.jūli-

jā izskatīja atkārtoti. Pamatojoties uz jauno lēmumu, J. Galeja no apcietinājuma

atbrīvoja. Pēc tam viņš sāka strādāt PSRS Verlgiavenslras slimnīcā Molotovasapgabalā.

Sakarā ar to, ka J. Galejs bija LU Medicīnasfakultātes docents, A. Kirhenšteim un

bijušais LPSR Veselības aizsantības tautas komisārs Emüs Planders J. Galeja rak-

sturoja kā labu ārstu speciālistu Ar lūgumu Galejam atļaut iebraukt Latvijas PSR

griezās LPSR Justicgjas ministrs b. Jablonslds.

Sibīrijas cietumosLGalejs strādāja par ārstu kopā ar ārstiem ģenerāli A. Brambatu

(1884-1943?). Nikolaju Stoligvo (1900—1976) un Oskaru Alku (1901-|982).

leslodzījuma vietā I.Galejs sniedza palīdzīgu roku sava šefa P. Sniķera dēlam

Alfam Sniķeram (|920-|942. g. 18. novembrī Usoļlagā), kurš ieslodzījumā bija

kopā līdz sava mūža pēdējai stundai ar Fraternitas Metropolitana frāteri Alek-

sandru Neibergu (1915-1999).

Kad J.Galejs atgriezās Latvijā, viņš no |946. gada maija līdz mūža beigām strādā-

ja nākamā profesora Pētera Jākobsona (|9OO-1974) vadībā Paula Stradiņa slim-

nīcā. J. Galejs nomira |9s|. gada 22. janvārī; apbedīts Meža kapos netālu no

Pētera Sniķera kapavietas.

Atskatoties uz LU privātdocenta Dnmed. JūlijaGaleja dzīvi un darbību.varam secināt,

ka studijas Sanktpēterburgā, Tērbatas universitātes ārsta praktiskā pieredze mieraun

kara apstākļos, kā m profesionālā pilnveidošanās un zinātniskā izaugsme venerologi-

jā un urologija Rietumvalstu klīnikās bija galvenās vērtības. kas läva viņam neatkarī-

gajā Latvijā divdesmit gadubūt izcilākajarn dermatovenerologam un veikt praktisku,

pedagoģisku un zinātnisku darbu, attīstot dermatovenenoloģiju kā zinātni. Vēlāk

J.Galejam bija jāpiedzīvo smagi pārbaudījumi Sibīrijas cietumos. Tomēr profesionālā

un akadēmiskā sagatavotlba deva viņam spēku, kas pandzeja atgriezties dzimtajā

Latvijā un kopā ar nākamo profesoru Pēteri Jākobsonu atjaunot sagrauto dennatovene-

rologijas dienestu, bet kopā ar LVU Ādas un venerisko slimību katedras vadītāju
E. Apsi-Apsm' (1898-1980) pilnveidot si serodiagnostiku Latvijā.
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Associated Professor Jūlijs Galejs of the University of Latvia and his Work

(Summary)

By lnese Kolontaja. llzc Čerņavska. Inga Krievāne, Ināra Meine, Vents Miltins.

Ināra Ančupáne. Alfrēds Miltiņš

Academic dermatovencrology in Latvia was founded and developed by LU pro-

fessor and generalPēteris Sniķers (1875-1944) together with his coworkers Jēkabs

Šīrons, JānisBrants, Jūlijs Galejs.llie work presents the investigations of J. Galejs

(1884-1951) at the Riga Military Hospital, where he worked under the guidance
of P. Sniķers in his skin and venerology department, heading the laboratory.

J. Galejs with his research supplemented the research of famous Paul Ehrlich

"Therapia magna sterilisans" and improved treatment of syphilis with organic
combinationsof arsenic under clinical conditions. l. Galejs maintainedhis thesis

for obtaining the degree of Dr: med. at the LU in 1929. He worked together with

prof. Snikers as long as the 14°‘ of Junc, 1944, when he was arrested and depor-

ted to the USSR. ln the prisons ofSiberia (1941-1944) he worked as a doctorand

met his colleageus Alberts Brambats. Nikolai Stoligvo. Oskars Alks. J.Galejs lent

a helping hand to prof. Sniķers son, a medical student Alfs Sniķers (1920-19-12,

who died on the 18"' ofNovember in Usollaga). Thanks to the positive character-

istic of A. Kirhenšteins and E. Planders and their request. the case of J. Galejs was

examined and he was liberated from prison and allowed to work as a doctor inthe city
of Verhojansk. Molotov region. After his return to Latvia in 1946 he worked toge-

ther with Pēteris Jakobsons, dcrmatovencrologist. a retired colonel lieutenant. At the

hospital ofPauls Stradiņš they organized a departmentof dennatovencrology and der-

matomycology. The academical and professional quali were those founda-

tions of power who made it possible for .l.Galejs to return to his native country -

Latvia Together with professor Pēteris Jākobsons he renewed dermatovcnerology
service, while together with Ernests Apse-Apsītis - head of the chairof veneric dis-

eases in the University ofLatvia he perfected the serodiagnostics ofsyphilis in Latvia.

Inese Kolontnja. LU Med. fak. rezidente

Ilze Čerņavska un Inga Krievāne. I.U Med. fak. studentes

lnlra Melne. ārste

Vents макам. LU doktorants

lnlra Ančuplne, Dr. med., privātdocente
Alfrēds маты, Dr: habil. med.. profesors. LZA korespondėtājloceklis

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

Šarlotes Ia

Riga. LV-1013, Latvija
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