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LABDARĪBAS LOMA PSIHIATRISKĀS APRŪPES TAPŠANĀ
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Nabagmājas un slimnīcas veido labdarībasiestādes.

Oto Hūns

LabdarībaLatvijā pēc “erzaca” totalitārās“filantropijas" uzkundzēšanās pieder pie
aizmirstām un atkal nojaunaatgūtām vissvarīgākām sabiedrības morāles un sociāl-

ekonomiskām kategorijām. Lielās Padomju enciklopēdijas (Большая Советская

энциклопедия) Pēdējā izdevumā šis vārds vispār bija pazudis - acīmredzot kā

“novccojis” vai “buriuäzisks”. Nedaudz labäka situācija pavērās Latvijas Padomju

enciklopēdijā (|984), kurā atrodama vismaz kaut kāda informācija par novada lab-

darības iestādēm. Ziņas par labdarību Latvijā psihiatrijas tapšanas kontekstā ir

izkaisītas dažādu vēsturisku laikposmu pētījumos, kas priekšplānā izvirza gal-

venokārt medicīniskus aspektus. Tajā pašā laikā civilizētās kristietisma valstīs

labdarības nozīme psihiatriskās aprūpes sistēmas tapšanā un veidošanā ir ne-

samērojami liela.

Ir zināms, ka labdarībakā "līdzjūtības pret tuvāko izrādīšana un mantīgā tikumis-

kais pienākums steigties palīgā trūcīgam" [2] klasiskai senatnei bija sveša, kad

rūpes par nabagiem ietilpa valsts pienākumos, kā tas notikaarī mūsu nesenajā vēs-

turē. Senajiem grieķiem un romiešiem nabadzība izraisīja pretīgumu un Šausmas,

übaga sastapšanu uzskatīja par |aunu zīmi, bet romiešu bagātnieku labdarība vai-

rāk atgādināja godkārīgu izšķērdību. Līdz ar kristietības uzvaru rūpes par visiem

“nelaimīgajiem" - bada, slāpju un sāpju cietējiem - iegūst tikumiskā pienākuma
raksturu. Übagi un sāpju cietēji jeb slimie tiek izvirzīti kā Kristus redzamais tēls

(Mateus, 25; 35-40), rūpes par tiem kļūst kristiešiem un baznīcas organizācijām

par svarīgāko atpestīšanas noteikumu Dieva valstības ieguvē. Baznīcas tēvi ne-

mitīgi piesauc pievērsties labdarībai (caritas) un žēlsirdībai (misericordia), norā-

dot uz tām kā uz galvenajām kristietības tikumībām. Šī tikumības izpratne kļūst

par pamatu reliģiozās, baznīcas un klosteru, individuālās un kolektīvās labdarības

tapšanai, izpaužoties dažādu"Dievam tīkamo iestāžu" (hospitāļi, bāreņu, audzinā-

šanas un atraitņu nami, patversmes nespējniekiem un übagiem u.tml.) organizē-

šanā. Milzīgi klosteru līdzekļi (piemēram, Anglijā |6. gs. klosteru īpašumā bija

apmēram trešdaļa apstrādātās zemes) tiek tērēti nabago un slimo. it Īpaši spitāligo

un prātā jukušo aprūpei.
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Triumlējošā racionālisma. zinātņu. rūpniecības un ekonomikas panākumu laiks,

pilsētu augšana un karu postījumi izvirza veselu virkni demogrālīsku problēmu,

akcentējot labdarību savā izpratnē. No 16. gs. vidus pret augošo nabadzību un sa-

slimstību ar aktīvu valsts palīdzību rodas sabiedriskās labdarībassistēma. Vēstur-

nieks Vladimirs Gerjē tās atšķirību no t.s. reliģiozā pienākuma, t.i., žēlastības

dāvanas, kura beigu beigās vairo nabadzību, raksturoja šādi: "žēlastības dāvanas

mērķis - īslaicīgs labums; sabiedriskās apgādībā.: mērķis - prātīga trūkumcielēja

apgādeun nabadzības (nabadzības) novēršana.
"

[3]. Varas institūciju politiku sodīt

übagus ar pletnēm vai izdzīt vietējos prātā jukušos ārpus kopienas (sakrālajā ne-

būtībā un nāvē) nomaina, sākumā gandrīz neatšķirama no iepriekšējās, līdzjūtības
un palīdzības politika, kas izpaužas, pirmām kārtām. t.s. izolatoru iekārtošanā: ie-

stāžu, kuru uzdevums ir norobežot sabiedrību no tās izstumtajiem - noziedznie-

kiem, übagiem un slimību cietējiem. Šajā laikā informācijas ideju iespaidā pēdē-

jais “svētuma” atspulgs kļūst blāvāks. Tagad tajos galvenokārt saskata grēcinickus,

kas nes sevī Dieva dusmu zīmogu. Bailes no vājprātīgajiem ir lielākas, nekā no

plēsoņām, jo tiem tiek piedēvēts necilvēcisks spēks un izturība. Viņi izraisa bailes

arī kā specifisko infekciju, indīgu izgarojum un drudža izplatīšanas avoti. Viņu

izolācija tikai vēlāk ieguva tādu medicīnisko jēgu, pie kādas mēs esam pieraduši
mūsu dienās.Tās mērķi bija vēl tālu no ārstniecības, kas, ja arī notika, tad tikai pašā
slimības sākumā, retos gadījumos saistībā ar esošosas slimības saasinājumu, daž-

kārt sakārā ar jaunas slimības pievienošanos. Londonas t.s. trako namā Bedlemā

(pēc slimnīcas St. Mary ofBetlehem nosaukuma) Vēlākais maija beigās visiem

slimniekiem izdarīja asins nolaišanu, deva vemšanas līdzekļus, pēc tiem izdarīja

kuņģa skalošanu [4]. Vājprāts līdz ar nabadzību tika uzlūkots caur dīkdienības

nosodīšanas prizmu. Kārtūia un darbs tika pielīdzināti tikumībai, ārstēšanai bija
izteikti motils raksturs.

Tieši šādā apgādlbas sistēmā tiek ieradīta vieta garīgi slimajiem. Gan Eiropā, gan

Amerikā viņus izvietoja trako namos. kas tajos laikos tika uztverti kā dīvains pat-

versmes, cietumaun slimnīcas sajaukums. Tieši šāds ir slavenais Londonas Bedlems

(tajā uzņēma tikai ārstējamus garīgi slimos), Parīzes hospitāļi Salperriére. Bicžstre.

Charité un daudzi citi. Francijas pimtajā Parīzes Kopējā hospitālī, kas dibināts

|656. gadā, umēma visus "abu chimumu, jebkura vecuma un izcelšanās, jebkuras
piederības un stāvokļa pilsētas nabagais, kādi arī tie nebūtu, veseli vai kropli. sli-

mie vai veselojušies, ārstējamie un neārslējamie
"

[4]. Šāda hospitāļa pienākums
bija uzņemt. barot un apģērbt visus, kas nāca gan brīvprātīgi, gan piespiedu kārtā

ar karaļa vai tiesas lēmumu. Vienlaikus ar milzīgiem hospitāļiem, kas uzņēma tūk-

stošiem cilvēku, radās un vairojās nabagmājas, darba un labošanas nami (Work-

house, Zuchthaus), patversmesbāreņiem. nespējniekiem un invalīdiem. Labošanas

namos un hospitāļos noteikti ietilpa arī darbnīcas un manufaktūras (dzirnavas,

šķeterēšanas un aušanas ražotnes), kas deva papildu līdzekļus to uzturēšanai un

darbu tiem, kas tajos mitinājās. Bieži vien tās pakāpeniski saplūda ar blakus esošiem

cietumiem. Vairākums šo labdarības iestāžu radīja priekšstatu par übagu, bezdarb-

nieku, noziedznieku un vājprātīgo koeksistenci zem viena jumta. lzolatori izraisīja
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daudzos vērotājos drebulus, sākot ar valdniekiem un beidzot ar ārstiem. Jau pēc
visām humānajām psihiatrijas refomiām, kas ir saistītas vispirms ar Pinela vārdu

(Philippe Pinel, 1745—1826), viņa dižais skolnieks Ž. Eskirols (Jean Esquirol,

1772-I840) 1818. gadā pēc kāda šādas iestādes apmeklējuma rakstīja par tās ie-

mītniekiem: "Viņistājās manā priekšā kaili, nodriskāti. tiem nebija nekas, izņemot

salmupaklāju. laipasargātos no klana grīdas aukstuma unmitruma. kur tie izstie-

pās. Viņiem dod rupju barību, trūkst gaisa, lai elpotu, ūdens, lai remdētu slāpes.
un pat visnepieciešamākais dzīvībai. Viņi atrodas īstu cietumsargu varā un nav

glābiņa no to bargās uzraudzības. Viņi stājās manā priekšā saspiesti šauras, ne-

tīros. infekciju piesātinātos kambarīšos bez gaisa un tumsā; viņus ieslēdz alās, kur

pat neuzdrošinātos ievietot plēsoņas...
"

[4]. Slavenais anglu tilantrops Džons

Hovards (John Howard, 1726-l750), kurš bija apmeklējis daudzas iestādes, bija
sašutis par to, ka zem viena jumta var nokļūt gan kriminālnoziedznieki, gan jau-
nekli, kas bija traucējuši savas ģimenes miem vai to izputinājuši, gan aizdomīgas

personas un vājprātīgie. Viņš novēlēja lielu naudas summu cietumu, kā arī

māju, kurās uzturas trakie. labosanai...
"

[s]. Pateicoties ievērojamu filantropu
kvākeru Tjūku (Tuke) ģimenes privātai iniciatīvai 1796. gadā tika dibinātaslavenā

Jorkas patversme (York retreat) un propagandēta humāna izturēšanās pret garīgi

slimajiem, notika lēna šo izlotatorupārvēršanās par īstenām slimnīcām.

Arī Latvijā, tāpatkā pārējā Eiropā, vērojami tādi paši labdarības attīstības posmi.
Pirmās baznīcu sabiedriskās un privātās labdarībasgrūtdieņu (nespējnieku, nabagu

un bārabēmu) apgādības iestādes radās Rīgā 13. gs. praktiski vienlaikusar pilsē-
tas dibināšanu[6]. Bet Vietēja apgādības iestāžu organizācija, arī pirmais izolators

garīgi slimajiem, kļūst principiāli iespējama tikai 18. gs. beigās. Rīgā |783. gadā
izveidota centralizēta guberņas pārvalde, kuras ietvaros nodibināja Vidzemes Sa-

biedriskās aizgādības kolēģija. Šās kolēģijas pārziņā tika nodotas visas t.s. Dievam

tīkamās iestādes - slimnīcas, nabagmājas, patversmes, darba un spaidu nami un

pat skolas. Kolēģiju darbības būtību izteiksmīgi apiakstija H. Buduls: "Šo kolēģija
pienākums bija vispārīgi rūpētiespar slimiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, bet vāj-

prātīgiem celt īpašas dziedniecības iestādes... pilsētas cietoksnī citadelē nodibi-

nāja asociālu elementu labošanas iestādi, kurā paredzāa mitināt un apkopt arī

garīgi slimos
"

[7]. Kā zināms, trako māja (Ballhaus) šādā veidā pastāvēja gandrīz
40 gadu (|786-1824), kad pēc cara Aleksandra l vēlmes to nomainīja dziednīca

"Aleksandra Augstumi". Notikumus, kas saistīti ar tās dibināšanu, nevienu reizi

vien izklāstījuši tās pētnieki. Lūk, ko savā ziņojumā imperatoram Nikolajam l par

Aleksadru augstumu dziednīcas paplašināšanas nepieciešamību |827. gadā raksta

ģenerālgubemātors Filipo Pauluči (Paulucci): "Svētlaimīgās atmiņas Valdnieka

Imperatora Aleksandra Pavloviča Augstākajā braucienā I818. gadā caur pilsētu

Rīgu, Viņa Augstībaapskatīja cietuma iestādes un atrodot. ka Rīgas valsts cietuma

mājā ir izvietotas Vidzemes Sabiedrības aizgādibas kolēģijas iestādes. atlāvās at-

zīmēt, ka nelaimesgadijuma aizgādājamiem navjāatrodas kopā ar noziedzniekiem.

un tāpēc pavēlēja piemeklēt iespēju pārvest šādas iestādes atsevišķās vietās" [B].

Aleksandra dārza (jeb Ķeizara dārza) izvēli noteica vietējā vara, balstoties uz virkni
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kritēriju (saimniecisko, finanšu, militāro). Enerģiskais F. Pauluči raksta: lai ie-

kārtotu dažādas Dievam tīkamās iestādes bija vajadzīga plaša vieta ar ērtu zemi

dārzu un sakņu dārzu ierīkošanai. izmantojamo iestāžu labā, un neatradās citas,

kā atrodošais aiz pilsētas otrais Ķeizara dārzs ar piederošām tam būvēm un no

seniem laikiem aizlaistām un pagrimušām, tā kā. lai tās savestu iekārtojumā un

kārtības rzzturēšanā nepieciešamas ievērojamas summas, un virs tā šis dārzs ir aiz

piektās distances no cietokšņa, kur pēc forti/ikācrjas noteikumiem vārētu būvēt

akmens celtnes..
"

[B]. 1819. gada aprīlī Aleksandrs l piekrita Pauluči piedāvāju-

mam un pavēlēja uzsākt darbus nekavējoties. Cara rīcība klüst par spilgtu piemēru
labdarības triādei: privāti reliģiozās (zināma ir ķeizara jūtība un misticisms), sa-

biedriskās (pēc vēsturnieka A. Pipina vārdiem, "ķeizara persona daudzveidīgi

iejaucās sabiedriskojēdzienu gaitā... ") un valstiskās (rūpes par slimajiem un na-

bagiem). Šajā gadījumā varētu runāt par cilvēkmīlestības aktu. Taču Aleksandrs l

varētu atkārtot arī kādreiz teikto: "Valsts - tas esmu es 18 17. gadä Pēterburgā ar

aktīvu cara atbalstu bija nodibināta lmperatoriskā Cilvēkmīlestības biedrība, kas

atbalstīja labdarību valstī, arī Baltijā.
Tomēr žēlsirdībai bija savi šķēršļi - gan ekonomiski, gan psiholoģiski. Pati kolē-

ģija, kas eksistēja no valsts apgrozības lidzeklu necilajiem ienākumiem, ziedoju-

miem un nedaudzo turīgo slimnieku maksas, nebija spējīga nedz īstenot šādu

lēmumu, nedz arī to patstāvīgi realizēt. Skopums un aizspriedumainība izraisīja
lielu pilsētas un muižnieku pretestību jaunu nabagu un slimnieku aizgādības ie-

stāžu būvei [lo]. "Rīgas pilsētai, neraugoties uz visiem iebildumiem, vajadzēja
ziedotjaunajampasākumam tajos laikos lotiprāvu naudas summu- 3l 4 000 rubļu.

Sabiedriskās aizgādības kolēģija deva 77000 rubļu. bet Vidzemes bruņniecība

4000rubļu" [7; 6]. Praktiskais Pauluči atklāj patiesos ekonomiskos cēloņus, tirgo-

jotiesar Rīgas sabiedrību. Tika plānots tā kā trūkstkolēģijas kapitālu pieprasīt

uz piedāvāto jauno ēku būvi vismaz divas trešdaļas aprēķinātās tam summas no

pilsētas īpašās tirdzniecības kases. kura eksistē no 1735. gada un tika sastādīto no

carienes AnnaIvanovanas dāvātiem

тет un komercija.: balstīšanas. lai pilsētai būtu kopējas ar kolēģiju tiesības iz-

mantot Dievam tīkamās iestādes bez kādas dalības to uzturēšanā.
"

[B]. Šo savu

piedāvājumu pilsētai, kuru |827. gada oktobrī jau atbalstīja imperators, viņš atkār-

toja |B2B. gada sākumā, kad kļuva nepieciešama prāva summa, lai dzēstu dziednī-

cas derīgās platības paplašināsanas (telpas vājprātīgo un kara invalīdu aizgādībai
un darba namam) jaunas izmaksas. Un patiešām, no tās pašas kases (kuras uzkrā-

jumi pārsniedza 450 tūkst. sudraba rubļu) un uz tiem pašiem noteikumiem (bez-

maksas dziednīcas pakalpojumu izmantošana) pilsēta ziedoja 40 000 sudrabarubļu,
kuru izsniegšana tika paredzēta divos paņēmienos [turpat]. Šī nauda vēlāk iztērēta

galvenokārt monumentāla trīsstāvu darba nama celtniecības, kas sākās 1835. gadā.
Ēka pārbūvētā izskatā pastāv vēl mūsu dienās.

Un tomēr līdzekļu Aleksandra Augstumu izbūvei pietrūka. Vidzemes guberņas

varas institūcijas ar civilgubematoru Ž. Diamelu (J. du Hamel) priekšgalā divreiz

1822. gada augustā savā uzsaukumā novada iedzīvotājiem aicināja dziedniecības



leeja Aleksandra Augstumu slimnīcas teritorijā no Aptiekas ielas

(atklātne, 20. gs. sāk.)



Vidzemes guberņas vadības 1822. gada 22. augusta aicinājums

iedzīvotājiem, lūdzot ziedot Aleksandra Augstumu iestādei

(no LVVA fondiem).
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vajadzībām ziedot visu, sākot ar nauduun beidzot ar apaviem, apģērbu, traukiem,

segām. veļu un gultām. zirgiem un daudzko citu. iedzīvotājus piesauca palīdzēt

visiem nelaimīgajiem "bez kārtas. reliģiskām un nacionālām atšķirībām" iegūt

patvērumu un derīgo darbu nespējniekiem un nabagiem, "izdziedét no šausmī-

gākās slimības. atgriezt nelaimīgajiem to prātu" [l l]. Ziedotāju uzvārdus bija

paredzēts ierakstīt īpašā grāmatā, kas veltīta pateicīgajiem pēcnācējiem (kuri daļēji

atjaunoja savas rūpes par labu slimnīcas pacientiem mūsdienu nežēlīgajos ap-

stākļos). Šās grāmatas liktenis mums nav zināms.

Tās trūkumu daļēji ļauj aizpildīt Aleksandra Augstumu labdarības aizgādniecības
iestāžu Uzraudzības komitejas ceturkšņa atksaites dati par |824. gada februārī -

maiju (daži dati no I.janvāra). Komitejas sastāvā ietilpa priekšsēdis - ievērojams
novada medicīnas darbinieks kolēģijas padomnieks Oto Hūns, pirmais dziednīcas

ārstējošais ārsts Rūdolfs Langenbeks (1772-1847) un vēl trīs cilvēki. Viens no

tiem - komitejas sekretārs - minēts ziedotāju sarakstā (sk. pielikumu). No diviem

pārējiem, kuru paraksti ir vairākās atskaites vietās, viens varēja būt slimnīcas ap-

tiekārs un darbaapvienošanas kārtībā vecākais uzraugs Ernests Truls (Ernest та,

1797—1871), bet otrs - daiļdārznieks .I.H. Cigra.
levēn'bas cienīgs ir gan pats dāvinātopriekšmetu saraksts, gan arī dāvinātāju vārdi,

kuri pārstāv dažādas tālaika Rīgas sabiedrības grupas. Saraksts sākas ar svēto grā-

matu un rituāla priekšmetu uzskaitījumu. Grāmatas uzrāda dziednīcas iemītnieku

daudznacionālo sastāvu, kas saglabājas arī vēlāk. Bībeles ir 4 valodās. ieskaitot

igauņu un zviedru valodu. Pilns Bībeles krievu (atšķirīgi no baznīcslāvu varianta)

tulkojums tajā laikā vēl nepastāvēja, tas tika izdots tikai 1876. gadā. |824. gadā
divas trešdaļas dziednīcas iemītnieku bija luterāņi - 103 по 187. Starp visiem

dziednīcas iemītniekiem 3 cilvēki bija no Tallinas [l2]. Divi garīgi slimiebija no

Tartu, bet viena melanholijas paciente - no Pērnavas. Melanholijas slimnieks,

zviedrs no Norčepingas, atrodams garīgi slimo reģistrācijas sarakstos starp visve-

cākiem (72 gadi) dziednīcas iemītniekiem [turpat]. Prokurors Pētersons, kas dā-

vināja zvanu, varētu būt Gustav Georg Petersen (1782-1839), kuru laikabiedri

slavēja par profesionalitāti un labu, taisnu un atsaucīgu raksturu [l3]. Par ikonu

dāvinātāju fon Langenbeku zināms tikai tas. ka viņš nebija pirmā slimnīcas ārsta

radinieks [l4]. Apbrīnojams liktenis ir piemeklējis daļu rituālo priekšmetu, kums

dāvināja komitejas sekretārs padomnieks Fogts (Vogt), par kuru mums diemžēl

maz ziņu. Viņa dāvinājumam patiešām ir ilgs mūžs, tas daļēji saglabājies; 20. gs.

90. gadu sākumā slimnīcas ilggadējā galvenā ārste Z. Sočņeva to nodeva glabā-

šanā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam. Šie priekšmeti bija paredzēti
|824. gada sākumā iekānotai lūgšanu istabai dažādu konfesiju pārstāvjiem. Re-

ligiju uzskatīja par vissvarīgāko morālās ārstēšanas veidu. Slaveno mecenātu

Kristiāna un Annas Vērrnaņu (Wöhrmann) laulātā pāra devīgums konkurē ar krievu

tirgotāju dāvanām,kuri ziedoja "nelaimīgo" vajadzībām arī agrāk, trako mājas lai-

kos [6]. Visapbrīnojamākais, ka viņu, kā arī vietējo zvejnieku un kāda Brahmaņa

kunga dāvinājums ir saistīts ar ūdens stihiju. Viņu dāvinātās 7 strūgas slimnīcai

bija ļoti nepieciešamas, jo tā toreiz atradās tīrās un kuģojamās Sarkandaugavas
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krastos. Komiteja arī paredzēja "Rūpēties par zvejniecības nomu uz vairākiem

gadiem" [l l]. Pēc simts gadiem dziednīcas galvenais ārsts Jānis Brants rakstīja:
"Apskatat Aleksandra Augstumu iestādes teritoriju, jāsaka, ka tā ir bijusi samērā

plaša un tās kopplatība ietvēmsi 4 I000 ltv. asis jeb apm 51 pūrvietu. Līdz arplašo
teritoriju iestādei ir bijušas piešķirtas arīzināmas privilēģijas. Tā iestāde ir uztu-

rējusi tiltupārSarkandaugava, kas ir devis ienākumus. Tāpat ņēmakrasta nodokli

no kuģiem, kuri piestājušies iestādes teritorijā. I 900. gadā slimnīcas teritoriju sa-

mazinājapar vairāk kā 20pūrvietām - līdz tagadējam apmēram
"

[ls]. Paejot vēl

|OO gadiem, arī šī teritorija, par nožēlu, mūsu dienās vēl vairāk sarāvās.

Slimnīcai aktuālas bija arī dāvanas, kas bija saistītas ar uguns stihiju: I0 jaunu

ugunsdzēsības spaiņu iegāde bija paredzēta Komitejas plānos. Tas arī tika realizēts

labdan'basveidā. Vietā bija arī bēru piederumLja ņem vērā pacientu izolācijas lie-

los termiņus. Pirmajos gados mirstība veidoja lo°/o, bet |829. gadā tājau sasniedza

50% [ls].

Ko nozīmēja līlantropija Latvijas psihiatrijas attīstības likteņos? Atbilde nemaz

nav tik negaidīta - visu vai gandrīz visu. Labdan'ba apvienoja sabiedrības labākos

pārstāvjus neatkarīgi no profesijas un sociālā statusa, mobilizējot tos cīņai ar naba-

dzību un slimībām. ziedojot lielus materiālos līdzekļus. Apstāklos, kad valstī ne-

bija skaidras sociālās un veselības aizsardzības politikas, labdarība kalpoja kā

svarīgākais tikumiski ekonomiskais spēks Latvijas psihiatriskās apnīpes sistēmas

veidošanās agrinaji posmā.
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Pielikums

Aleksandra Augstumu Uzraudzību komitejas

ceturkšņa atskaite par saņemtajiem dāvinājumiem

(01.02. 01.06.1824.)

I. 5| Bībele, Vecā un Jaunā derība vācu, latviešu, igauņu un zviedru valodā- no

Rīgas Bībeles biedrības.

2. l kauss, l oblātu trauks un l oblātu šķīvis - no Komitejas sekretāra padom-
nieka Fogta.

3. l altārsega - no Kolēģijas sekretāra Frīdriha.

4. Vairākas svētbildes - no galma padomnieka un bmņinieka fon Langenbeka.
5. l zvans - no guberņas prokurora un bruņinieka fon Pētersona.

6. Biste un portrets.

7. 500 gab. kūdras no tirgotāja Holsta.

8. 2 gab. bum auduma - no Brahmaņak-ga.

9. 6 strūgas un 200 rbl. B. Ass. - no krievu tirgotājiem.
|O. l strūga - no Vēnnaņa k-ga.
11. 200 rbl. B. Ass. un |0 sudraba rbl. nabadzīgo |aužu noda|ai - no Vērmaņa

kundzes.

|2. l laiva по zvejniekiem.
|3. |2 jauni un |0 veci ugunsdzčšamie spaiņi.
|4. l katafalks.

|5. |0 metāla ēdienu blodiņas un |9 gultas vietas no virsleitnanta un bruņinieka

fon Dombrovska.

Aleksandra Augstumos

|824. g. l.jūnijs
Komitejas prezidents: Hūns
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tional care for insane in Latvia since |8 century. Archives data help elucidate the

story ofall types ofcharitable and poor relief initiative in founding ofthe new Riga

asylum called Aleksandra augstumi (Alexander Heights), opened in 1824.
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