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RAULS VĒLIŅŠ

TIEŠĀS UZSKATĀMĪBAS AIZSĀKUMI MEDICĪNISKAJĀ

IZGLĪTĪBĀ PASAULĒ UN LATVIJĀ

No sen scnicm laikiem pedagogi augsti vērtēja uzskatāmības principa ievērošanu

didaktikā. levērojamākais pasaules didakts čehs Jans Amoss Komenskis (Jan

Komensky; 1592-I670) īpaši uzsvēra uzskatāmības principa nozīmi izglītošanās

procesā savā monumentālajā darbā "Lielā didaktika" (Didactica magna). kā arī

"Attēlu pasaulē" (Orbis sensualium pictus) pirmajā no reāliju grāmatām, kuru

apbrīnoja Gēte. Šie darbi piedzīvoja vairākus izdevumus un tulkojumus [4].

Minētajos darbos J.A. Komenskis uzskatāmību nosauc par mācību procesa “zelta

likumu". Uzskatāmības īpašā gaismā celšana saistīta ar toreizējā tradicionālā ver-

bālisma kritiku. Visu cilvēces atziņu īstais pirmavots ir pati objektīvā realitāte.

īstenības lietas un parādības. ko cilvēks uztver tieši. ar sajūtu orgāniem. Vērošana

ir mērķtiecīga uztvere. Tā ir cieši saistīta ar aktīvu domāšanu: analīzi. salīdzi-

nāšanu un induktīviem slēdzieniem. Visai izplatīts mācīšanas paņēmiens ir dažādu

uzskates līdzekļu un eksperimentu demonstrēšana un šo demonstrējumu vērošana.

To nozīme mācību darbā ir loti liela. Vērojamāobjekta vai parādības uztvere vien-

laikus ar dzīvo vārdu rada stabilu pamatu vārdu vienotībai ar apzīmējamo

jēdzienu. lzšķir dabiskos. mākslīgos un simboliskos uzskates līdzek|us. Dabiskie

uzskates līdzekli (augi, dzīvnieki u.c.) ir nepieciešami. lai iegūtu konkrētus priekš-

status par attiecīgajiem objektiem konkrētā specialitātē. Angus un dzīvniekus bieži

demonstrēpreparētā veidā.

Medicīnas studijas tradicionāli sākas ar cilvēka anatomijas apguvi. Tad arī sākas

neparastas uzskatāmības izmantošana mācībuprocesā - darbs ar līķi. Tas neapro-

bežojas tikai ar uzskatāmības principa ievērošanu, jo mācību procesā notiek ne

tikai līka vērošana, bet arī praktisks darbs - preparēšana. kuras laikā tiek apgūtas

zināšanas ne vien vērojot. bet arī aktīvi piedaloties praktiskā darbībā cilvēka ana-

tomijas apguvē. mācoties gan grupa. gan individuāli. Šajā gadījumā mācības

notiek ne tikai verbalizējot un vērojot no malas, bet pragmātiski - darot.

Šajā aspektā varētu mine( amerikāņu pedagoga un Džona Djūija (John

Dewey; |859—1952) izstrādāto zinātniskās pētniecības teoriju, kuru viņš izmanto-

ja visās sabiedriskās dzīves sfērās. Djūija filozofiskā koncepcija - instrumen-
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tālisms - kļuva par pamatu arī viņa pedagogiskai teorijai. Viņš kritizēja mācību

abstrakto raksturu un izvirzīja savu mācības metodi - mācīt darot. t.i.. uzskatīja, ka

mācības var apgūt praktiskajā darbībā un tajā gūtajā pieredzē [9].

Abu minēto pedagogu atziņas ir aktuālas. tās pamato uzskatāmības nozīmi zinā-

šanu apguvē. Cilvēka līka izmantošanas, preparēšanas un aplūkošanas nepiecieša-
mību radīja reālās dzīves prasības. jo medicīniskā izglītība nav iedomājama bez

cilvēka anatomijas apguves un tiešās uzskatāmības - cilvēka līka - izmantošanas

mācību procesā. Vēsturiskie aizsākumi sniedzas dziļā senatnē.

Anatomijas pamatus licis seno grieķu un romiešu ārsts Galēns (Galenus: 129-200

vai 20l ), kurš, названо: pērtiķus un cūkas, centās izveidot priekšstatus par cilvē-

ka ķermeņa uzbūvi. Galēns dažkārt kļūdījās, tacu viņa autoritāte bija tik liela, ka

pētnieki gadu tūkstošiem uzskatīja, ka drīzāk gan ir izmainījies cilvēka ķennenis.

jo Galēns taču kļūdīties nevarēja [6].

Viduslaikosanatomijas attīstība tikpat kā nenotika, jo baznīca stingri nosodīja un

ierobežoja sekcijas. Tādēļ zināšanas anatomija šajā laikā bija samērā trūcīgas,

anatomi reizēm pauda pat nepareizus uzskatus par cilvēka ķenneņa uzbūvi. Un

tikai vienlaikus ar humānisma ideju izplatīšanas Eiropā pieauga arī interese par

cilvēka organisma uzbūvi un tā funkcijām. Anatomisko zināšanu apgūšanai bija

nepieciešams izdarīt sekcijas. Sākumā tās tika izdarītas slepus. tomēr ar laiku. pēc

sīvas cīņas ar baznīcas pārstāvjiem. universitātēm tika piešķirtas tiesības izmantot

anatomiskiem pētījumiem cilvēku līķus. Pirmā oficiāli atļautā anatomiskā sekcija
notika |238. gadā Itālijā, Salerno. Sekcijas šeit atļāva izdarīt arī turpmāk, bet ar

noteikumu viena sekcija ik pēc pieciem gadiem. Vajadzēja paiet vēl apmēram

|OO gadiem, lai sekcijas tiktu atļautas arī citās Eiropas pilsētās. Sākumā sekcijas

notika dažādās gadījuma telpās. bieži vien bibliotēkās.

|316. gadā iznāca Mondinode Luci (Mondino dc Luzzi; 1275—|326) anatomijas

grāmata, kuras autors bija uzšķērdis tikai divus līķus. |6. gadsimtā sekcijas notika

biežāk, itīpaši Padujas universitātē, kas kļuva par zinātnes virzības centru. Pēc šās

pilsētas anatoma ierosinājuma sekciju demonstrēšanai tika uzceltas pagaidu telpas
am veidā. Zināms arī, ka pirmais pastāvīgais anatomiskais teātris uzcelts

|594. gadā Padujā. Tas bijis samērā slikti iekārtots. telpa bija tik vāji apgaismota,

ka skatītāji tikai ar lielāmgrūtībām varēja sekot sekciju gaitai [6].Tomēr šāds, kaut

arī nepilnīgi iekārtots, anatomiskais teātris tajos laikos bija liels sasniegums. Uz

turienimācīties anatomiju devās no visas Eiropas.

Renesanse: laikmetāanatomija kļuva par māksliniekiem nepieciešamu disciplīnu.
Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci; 1452-ISI9) izdarīja apm. 30 sekciju un

atstāja vairāk nekā 200 dmējumu. kas mūsu dienās sastopami katrā plastiskās

anatomijas grinnaum.

Tāpat kā mākslinieki, arī renesanses laikmetaārsti nespēja iztikt bez zināšanām

anatomijā. Turklāt bez anatomijas attīstības nebija iedomājama medicīnas zinātnes

attīstība vispār.
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Mūsdienu anatomijas pamatlicējs bija Padujas universitātes profesors Andreass

Vezālijs (Andreas Vesalius; |5 14-1564), kurš |543. gadā publicēja grāmatu "De

Corporis humanifabrica" (“Par cilvēka ķenneņa uzbūvi"); starp citu viens šīs grā-

matas eksemplārs atrodas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā.

Šajā darbā Vezālijs sniedza sistemātisku cilvēka ķenneņa aprakstu. apstrīdot
Galēna kļūdas. Laikabiedri gan nespēja novērtēt Vezālija atklājumu vienreizību.

vēl vairāk - viņš tika vajāts un pāragri beidza dzīvi [s].

Vezālija laikabiedri un pēcteči bija Fallopijs, Eistahijs. Botallo. Arancio. Varolijs,

Fabrīcijs un citi. Tālāko anatomijas attīstības gaitu veicināja V. Hārvija, M. Malpigi,

K. Bišā, R. Virhova, N. Pirogova un citu mediķu atklājumi. Tiek uzskatīts. ka pir-

mais, kas mācību procesā izmantoja līķi un kā ārsts lasīja Lionā lekcijas, bija
Fransuā Rablē (Français Rabelais; ap 1494-1553).kas bija cilvēks ar universālu

izglītību, pārzināja frlologiju. medicīnu. jurisprudenci. arheolo'giju (9].

Nenoliedzami liela loma anatomijas un medicīnas attīstībā piešķirama arī anato-

miskiem teātriem. Holandes pilsētā Leidenē, kas pazīstama ar savu seno univer-

sitāti, |597. gadā tika ierīkots loti dīvains teātris. Spriežot pēc zīmējumiem, kas

saglabājušies līdz mūsu dienām. minētajā teātrī solu rindas bijušas sakārtotas

lokveidīgi, amfrteātra veidā. Telpu greznojuši daudzu putnu un dzīvnieku skeleti,

arī vairāku cilvēku skeleti ar karogiem rokās. Uz kāda karoga latīņu valodā bija
lasāmi vārdi: “Nāve ir visu lietu robeža". Šajā teātrī, domājams,bijis diezgan liels

skatītāju pieplūdums, jo pēc |3 gadiem to stipri paplašināja. Kas gan te notika?

Teātrī notika līķu sekcijas.

Telpas. kurās notika sekcijas, sāka dēvēt par anatomiskiem teātriem. jo, pinnkārt.

tās tika celtas amfiteātraveidā pēc klasiskā teātra parauga. otrkārt. |7. gadsimtā un

pat vēl vēlāk, |B. gadsimtā, tajos bieži notika publiskas sekciju demonstrācijas.

Tās bija izrādes, uz kurām tikauzaicināta visa pilsētas aristokrātija. Kopenhāgenas

anatomiskajā teātrī bija pat uzbūvēta speciāla, grezni iekārtota loža karalim [l].

Šajos teātros notika ne tikai sekcijas. bet arī priekšlasījumi par cilvēka vai

dzīvnieku organisma uzbūvi un darbību, nereti disputu veidā. Neskaidros jautāju-

mus centās atrisināt, turpat uz vietas izdarot sekcijas. Lai zināšanas anatomijā

apgūtu arī ķinrrgi un vecmātes. kas tajā laikā izglītību neieguva universitātēs, bet

gan praktiskā darbā. anatomiskos teātrus cēla arī pilsētās, kurās nebija univer-

sitātes. Tur izdarītās sekcijas kalpoja galvenokārt medicīnas darbiniekumācīšanai.

|B. gadsimtā sākās straujāka anatomijas attīstība Krievijā un Baltijā. Pinnieanato-

mijas profesori Krievijā jau mācīja anatomija, izdarot līķu sekcijas. Pēc Maskavas

universitātes nodibināšanas |765. gadā, arī tur uzcēla anatomisko teātri.

Rīga |B. gadsimtā nebija universitātes pilsēta, tomēr Rīgas pilsētai bija savs ana-

tomiskais teātris, kas, tāpat kā citās pilsētās. kalpojis mācību nolūkiem. Pirmās

ziņas par Rīgas anatomisko teātri attiecas uz |736. gadu, kad žurnālā “Medizinal

Ordnungen" minēts.ka pilsētas ārstam (t.s. pilsētas �jāiekārto kāda gaiša

telpa, kur laiku pa laikam jādemonstrē liku seoēšana kirurgu un vecmāšu
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mācīšanai. |753. gadā Rīgas atraitņu namā jeb Nīenstedes konventā, Lielajā Ka-

lēju ielā 34 (tagad 36), tika atklāts anatomiskais teātris - Thearrum anaromicum.

Konvents. ko |594. gadā par ziedojumiem bija cēlis Rīgas birģermeistars Francs

Nīenstede (Nyenslede; 1540—1622). bija paredzēts vecām un trūcīgām pilsētnieku
atraitnēm. kuras turpināja dzīvot tā pirmajā stāvā arī pēc anatomiskā teātra iekār-

tošanas [ l|.

Rīgas anatomiskā teātra auditorijā bija vietas 40-60 klausītājiem. blakus telpā, kā

tas tolaik bija pieņemts, atradās anatomisko preparātu izstāde. Anatomiskā teātra

telpās no |773. līdz |79|. gadam atradās arī Rīgas ārsta Nikolaja Himzeļa

(1729-1764) naturāliju kolekcija, uz kuras pamata izveidots vecākais muzejs

Latvijā - Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs [s]. Anatomiskais teātris bijis

pakļauts Rīgas rātei, kas arī noteica. ka pilsētas ārstam obligāti tajā jālasa lekcijas

un jāveic sekciju demonstrējumi topošajiem t.s. brūču ārstiem, kā tajā laikā dēvēja

ķirurgus [l]. Arhīva materiāli liecina, ka teātra uzturēšanai vākti ziedojumi. bez tam

Rīgas rāte šim nolūkam piešķīrusi speciālus līdzekļus no pārcēlāju cunftes ienāku-

miem. Šīs summas izmaksāja pilsētas ārstam anatomiskā teātra uzturēšanai un spir-

ta iegādei jaunu preparātu izgatavošanai un veco atjaunošanai. Ārsts, savukārt, sīki

atskaitījies rātei par līdzekļu izlietošanu. Par paredzamajām sekcijām tika ievietoti

paziņojumi avīzē "Rigische Anzeigen”. Tā, |770. gada janvāra numurā pilsētas

ķirurgs ziņo, ka anatomiskajā teātrī atrodoties sievietes līķis, pie kura viņš ieteic

izglītot dienestā esošās un topošās vecmātes [4]. |B. gadsimta beigās teātris zaudē

mācību iestādes nozīmi. Tā telpas turpmāk izmantoja tiesu medicīnas sekcijām.
1824. gadā cietokšņa ārsts pieprasīja rātes pilnvaras anatomiskā teātra inventāra

pārvešanai no Nīenstedes konventa uz cietumuCitadelē [4].

Turpmākā anatomiskā teātra vēsture jau saistās ar 20. gadsimtu un medicīnas

fakultātes organizēšanu Latvijas Augstskolā. Anatomijas kā mācību priekšmeta
celmlauzis Latvijā bija zviedru zinātnieks medicīnas doktors Gastons Bakmanis

(Gaston Victor Baclunan; 1883 —-1964).

1919. gada 7. martā Latvijas Augstskolu padome pieņēma lēmumu par Medicīnas

fakultātes dibināäntt tacu (ß praktiskā realizācija saskārās ar сшит grūtībām.

Plosījās pilsoņu karš. bads un epidēmijas Tuvējā Tērbatas (Tartu) Universitātē mācības

bijapārtrauktas. Rīgātobrīd bija diezgandaudzmedicīnas studentu, kuri labprāt turpinā-

tu izglītību Medicīnas fakultātes izveidē grūtību madk saistījās arklīnisko priekšme-

mntācībumáošinäanąjokīņbijavairākashihrīetamatbilstohskamadkam

paposdhsslhmlcas ਇऑণਇৎ৭ਇণથৎਮથੈलľ
cialitāšupārstāvji. Galvenās grūtības saistījās ar teorētiskopriekšmetu mācībām pirma-

jos kursos, jo trūka ganatbilstošas mācības bāzes, gan docētāju.

Medicīnas studijām Latvijas Universitātē līdz l9l9.gada nidenim bija pieteikušies
334 studenti, no tiem 261 pirmajā kursā Fakultātes organizācijas komisija tomēr

nespēja nodrošinātjaunuzņemtajiem studentiem mācības anatomijā un

tāpēc tās atlika uz nenoteiktu laiku. Tad vēlēšanos strādāt Latvijas Universitātē
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izteica Upsalas universitātes profesora E. Millera bijušais asistents. apdāvinātais

un enerģiskais medicīnas doktors Gastons Bakmanis. Viņš ieradās Rīgā |920. gada

21. janvārī un jau 2. februārī nolasīja pirmo lekciju LU Ķīmijas ēkā. Kronvalda

bulvārī 4. Viņš bija atvedis no Zviedrijas daudzu osteologijas un histoloģijas

preparātu. kums Gastonarn Bakmanim bija palīdzējis sagādāt viņa dvīņu brālis

profesors Eižens Bakmanis (Eugėne Louis Backman; 1883- 1965). Preparčšana

sākumā noritēja Rīgas pilsētas l. slimnīcā. bet jau 1920.g. 14. aprīlī- anatomiku-

mā. Jāatzīmē, ka Anatomijas katedra bija pirmā LU Medicīnas fakultātes katedra,

kas uzsāka savu darbību.

Anatomikumu ierīkoja ēkā Puškina (Kronvalda) bulvārī 9, kura bija uzcelta |879.

gadā pēc arhitekta Heinriha Šēla (Scheel; 1829-1909)projekta pareizticīgo garīgā

semināra vajadzībām. Gastona Bakmaņa energiskajā vadībā ēku remontēja, pār-

būvēja, iekārtoja, un jau |92o.gada septembrī ēka bija sagatavota studentu mācībām.

Bija ierīkotas divas klaushavas - 150 un 100 studentiem, preparēšanas zāle ar 23

galdiem, muzejs semināra bijušās baznīcas telpās. laboratorijas, kabineti, līķu

pagrabs u.tml. Anatomikumu greznoja tradicionālais uzraksts “Hic locus est, übi

mors gaudet succurrere vitae” (“Šeit ir vieta, kur nāve labprāt palīdz dzīvībai") П].

Profesoram G. Bakmanim šajā laikā bija 37 gadi. Medicīnas fakultātē profesors
G. Bakmanis lasīja anatomijas un histologijas kursu. tātad faktiski bija divu kated-

т vadītājs. Šo kursu ietvaros viņš mācīja arī topogrāfisko anatomiju un embrio-

logiju. Tā kā sākumā trūka palīgu, profesors tos sagatavoja no jauno ārstu un stu-

dentu vidus. paverot daudziem zinātkāriem jauniešiem ceļu uz pētniecisko darbu.

Pirmais subasistents bija pēdējā kursa students Hennanis Kaugurs, preparatori -

Alise Hopfa (no Zviedrijas) un kara Veterāns Jāzeps Poļikēvičs. Bez tam vēl bija
subasistents Jānis Vilde un no 1920.g. l. maija - asistents Jēkabs Prīmanis.

No profesora daudzajiem zinātniskajiem darbiem minēsim tos. kas izstrādāti Rīgā.
Tie iedalāmi divās daļās: antropoloģiskie un cilvēka anatomijas pētījumi.

Profesors G. Bakmanis pirmais uzsācis plašus latviešu antropometriskos pētīju-

mus. Viņš vācis datuspm dažāda vecuma latviešu ķenneņa ārējām pazīmēm dažā-

dos apvidos. lai noteiktu latviešu antropologiskos tipus. Profesors bija izmērījis

augumu ll 415 latviešu karavīriem un konstatējis, ka 1920.-1922. gadā 20-34

gadu vecu vīriešu augums vidēji bijis 171,34 j_ 0,06 cm. Vislielākie vīrieši bijuši

Liepājas, vismazākie - Rēzeknes apvidū. Citā plašā pētījumā G.Bakmanis apkopo-

jis datus par latviešu matu krāsu un formu. Tāpat kā ķermeņa garums, arī matu

krāsa un forma pa novadiem atšķīrās.

Cilvēka anatomijā šajā laikā G.Bakmanis publicējis darbus par sirds pārvietošanos

dīglim. batrocefālijas un klinocefālijas iespējamo atavistisko nozīmi. plaušu asins-

vadiem, dubultveidojumiem muskulatūrā, krūšu kaula asimetriju un citus.

Līdztekus darbam universitātēprofesors G.Bakmanis darbojās vietējās zinātniskajās

biedribās (bioloģijas. ģeogrāfijas, dabaspētnieku. senatnes pētnieku un tuberkulozes

apkarošanas), kā arī sekmēja Latvijas l. ārstu kongresa sanākšanu |925. gadā.
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A. Kirhenšteins savās atmiņās raksta. ka kādreiz sastapts profesoru G. Bakmani

kanālmalā pie anatomikuma sadrūmušu. nodurtu galvu. uz muguras sakrustotām

rokām. Vaicāts. kā klājas. Bakmanis atmetis ar roku - šeit strādāt esot grūti. neesot

ar ko apmainīties domām. Tobrīd zinatniskā gaisotne Latvijā patiešām bija visai

pieticīga. tāpēc arī saprotams. ka izcilajam zinātniekam vienkārši trūka elpas, trūka

domubiedru, diskusiju un kritikas. kas sekmētu pētniecības izvēršanos. Acīmredzot

tas arī bija viens no iemesliem. kādēļ |925. gada vasarā profesors G. Bakmanis

aizbrauca no Rīgas un pārcēlās uz Stokholmu. lai gan kādā intervijā pirms
aizbraukšanas bija izteicies, ka pie Latvijas esot pieradis kā pie savas dzimtenes [7].

Profesora veikums Rīgā aizvadītajos gados: izveidota krietna bāze studentu mācī-

bām, sagatavoti spējīgi skolnieki un nodrošināta sekmīga turpmākā pedagoģiskā un

zinātniskā darbība cilvēka anatomija Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

"par intensīva un pašaizliedzīgo darbu" |925. gada 4. maijā Gastonam Bakmanim

piešķīra medicīnas goda doktora grādu. Tajā pašā gadā Latvijas valdībapar lielo ieg-

uldījumu Anatomijas un histoloģijas institūta organizēšanā apbalvoja G. Bakmani ar

Triju Zvaigžņu ordeni. ko pasniedza prezidents JānisČakste.

Vislabāk profesora piemiņa saglabāta anatomikumā: muzeja ekspozīciju, kurā ir

daudz viņa savāktie preparātu. ievada liels G. Bakmaņa portrets.

Kopsavilkums

No sen seniem laikiem pedagogi augstu vērtēja uzskatāmības principa ievērošanu

didaktikā. Cilvēka lma izmantošanas vēsturiskie aizsākumi sniedzas dzilā senatnē.

preparēšanas un aplūkošanas nepieciešamību radīja reālās dzīves prasības. jo

medicīniskā izglītība nav iedomājama bez cilvēka anatomijas apguves un tiešās

uzskatāmības - cilvēka līķa - tradicionālās izmantošanas mācību procesā.

Anatomijas pamatus licis senās Romas un Grieķijas ārsts Galēns. kurš. uzšķērzot

pērtiķus un cūkas. centās izveidot priekšstatus par cilvēka ķermeņa uzbūvi.

Viduslaikos anatomijas attīstība tikpat kā nenotika. jo baznīca stingri nosodīja un

ierobezoja sekcijas. Ar humānisma idejas izplatīšanas Eiropā pieauga arī interese

par cilvēka organisma uzbūvi un tā funkcijām. Pinnā oficiāli atļautā anatomiskā

sekcija notika Itālijā. Salerno. |238. gadā.

l3 |6. gadā iznāca Mondinode Luci anatomijas grāmata. kuras autors bija uzsxer-

dis tikai divus līķus. Daudz vēlāk. 16. gadsimtā, sekcijas notika biežāk. sevišķi

Padujas Universitātē, kura kļuva par zinātnes virzības centru. Zināms arī, ka pir-

mais pastāvīgais anatomiskais teātris uzcelts Padujā |594. gadā.

Renesanses laikmetā anatomija kluva par māksliniekiem nepieciešamu disciplīnu.

Mūsdienu anatomijas pamatlicējs bija Padujas universitātes profesors A.Vezālijs.

kurš 1543. gadā publicēja grāmatu“Par cilvēka ķermeņa uzb

Tiek uzskatīts, ka pinnais. kas mācību procesā izmantoja līķi un kā ārsts Lionā

lasīja lekcijas, bija Fransuā Rablē.
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Holandes pilsētā Liedenč, kas pazīstama ar savu seno universitāti, |597. gadātika

ien'kots anatomiskais teātris.

Pinnās ziņas par Rīgas anatomisko teātri attiecas uz |736. gadu. Tur laiku pa

laikam demonstrēja līķu secēšanu ķirurgu un vecmāšu apmācībai. |B. gadsimta

beigās teātris zaudē mācību iestādes nozīmi.

Anatomijas priekšmeta celmlauzisLatvijā bija zviedru zinātnieks Gastons Bakmanis.

kas lasīja anatomijas un histoloģijas kursu. tātad faktiski bija divukatedm vadītājs. Šo

kursu ietvaros viņš mācīja arī topogrāfisko anatomiju un embrioloģiju. Profesors

G.Bakmanis pirmais uzsācis plašus latviešu antropoloģiskos pētījumus.
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Direct Obviousness in the Medical Education in Latvia and in the World

(Summary)

By Irēna Upeniece and Rauls Vēliņš

From the ancient times pedagogues in didactics highly valued observance ofthe

principle ofobviousness. The historical beginnings of the use of human go back

deep in the past, the necessity ofpreparation and examination were created by the

requirements of real life. because the medical education could not be imagined
without the mastering of humananatomy and direct obviousness - the traditional

use ofhuman body in the teaching process.



179

The foundationsofanatomy were laid by the ancient Greek and Roman physician
Galen who, dissecting monkeys and pigs, tried to fonn a notion about the fonna-

tion of the body.

There was almost no development of anatomy in the Middle Ages. because the

church strongly condemned and restricted autopsy. With the idea of humanism

spreading in Europe. the interest about the formation of the human body and its

functioning increased. The first officially permitted anatomic autopsy took place
in ltaly. in the city of Salerno in |238.

In 1316 the book about anatomy by Modino de Lucci was published. through the

author had in fact dissected only two corpses. Later, in the 16“‘ century. autopsies

were performed more frequently, particularly at the University of Padua, which

became the centre of the progressive science. 1t is known that the first pennaneni

anatomical theatre was built in Padua in 1594.

In the Renaissance times anatomy developed as a branch necessary for artists.

The founder of modern anatomy was the professor of the University of Padua

A.Vesalius (1514-1564), who in 1543 published the book humani согрет

fabrica”.

lt is considered that the first who used the human corpse in the study process and

delivered lectures in Lion was F.Rabelais (1494~1553).

ln the Dutch city of Leyden which is famous due to its ancient university in 1597

the anatomical theatre was founded.

The first information about the Riga anatomical theatre refer to 1736, where the

corpse dissection was demonstrated from time to time for training purposes of sur-

geonsand midwives. In the late l8“‘ century the theatre lost its training signi

Since the formationof the highest medical educational centre in Riga in 1919 the

pioneer of anatomy in Latvia was Swedish scientist Gastons Bakmanis (Gaston

Backman; 1883—1964). In the faculty of medicine professor G.Bakman delivered

courses of anatomy and histology. thus, he actually was the head ofchair of two

departments. Within those courses he taught also topographic anatomy and embri-

ology. Professor G.Bakmanis was the first man who started wide anthropologic
research of the inhabitants in Latvia.
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