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Latvijas medicīna 2007. gadā atskatās uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures

muzeja piecdesmitgadi. Nabaga esot tā tauta,kas nezinot savu vēsturi, nabaga esot

tā profesija, kas nezinot savu pagātni. Latvijas tauta un medicīna ir bagāta. jo mēs

tiešām esam pētījuši un centušies saglabāt tās vērtības, ko mums atstājušas ie-

priekšējās Latvijas medicīnasprofesionālu paaudzes. Rīga lepojas ar vienu no trim

pasaules lielākajiem medicīnas vēstures muzejiem.
|957. gadā ievērojamais latviešu ārsts, ķirurgs, onkologs un medicīnas vēs-

turnieks Pauls Stradiņš dāvināja valstij savu medicīnas vēstures kolekciju, bet

Veselības ministrija rada iespēju uz šīs kolekcijas bāzes atvērt Medicīnasmuzeju.
Lai arī |957. tiek uzskatīts par muzeja dibināšanas gadu. tomēr ekspozīcijas
aizsākumi meklējami jau 20. gs. 30. gados, kad Pauls Stradiņš sāka vākt savu

kolekciju un ar to piedalījās vairākas lielās medicīnas izstādēs. Muzejs sākotnēji
tika iekārtots Rīgas otrās slimnīcas (tagad Paula Stradiņa Klīniskā universitātes
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slimnīca) pagrabā, un profesors Stradiņš to izmantoja galvenokārt studentu ap-

mācībai. Pēc tam, kad muzejs kļuva par valstij piederošu muzeju, tas sāka strauji

attīstīties, kļuva populārs ārstu, studentu un apmeklētāju vidū

Pašreiz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā ir >2OO 000 muzeja

priekšmetu, kas stāsta par medicīnas attīstību no vissenākajiem laikiem līdz mūs-

dienām, no etnomedicīnas līdz kosmiskajai medicīnai. 50 gados muzeju ir ap-

skatījuši 4 miljoni apmeklētāju un tas ir kļuvis par vienu no trim lielākajiem savas

nozares muzejiem pasaulē, kas ne tikai iepazīstina ar medicīnas un fannācijas
attīstību visplašākajā mērogā, bet kalpo arī par mācību bāzi Latvijas medicīnas

studentiem. Muzejs ir bijis arī lielu starptautisku pasākumu norises vieta,

piemēram, 13. Eiropas Medicīnas vēstures muzeju asociācijas kongress notika

Rīgā 2006. gada augustā - pirmo reizi kādā no jaunajām Eiropas Savienības

valstīm. Kongresa tēmabija „Medicīnas muzeji un cilvēki arīpašam vajadzībām".
Man ir liels pagodinājums rakstīt ievadvārdus Paula Stradiņa Medicīnas vēs-

tures muzeja rakstu krājuma Acta Medico Historica Rigensia izdevumam, kas

veltīts muzeja 50 gadskārtai. Īpaši tādēļ, ka arī šo medicīnas vēstures rakstu

krājumu iedibināja profesors Pauls Stradiņš. Tiesa, tajos tālajos piecdesmitajos

gados rakstu krājums iznāca ar nosaukumu „Из истории медицины”, un ar

pašreizējo nosaukumutas iznāk kopš |992. gada. Tajā publicējas ne tikai Latvijas,
bet arī daudzu citu pasaules valstu speciālisti. Šis ir viens no medicīnas profe-

sionālākajiem un zinātniskākajiem izdevumiem Latvijā, kas piesaista visas Latvi-

jas medicīnas speciālistu uzmanību.

Lai gadu no gada Latvijas iedzīvotājiem aug interese par veselīgu dzīvesveidu

un slimību pro Lai gadu no gada savas zinības smelties tie var doties uz

Medicīnas vēstures muzeju, lai muzeja darbiniekiem neapsīkst radošā izdoma,

darbaprieks, zinātkāre un veselība, augstu turot Latvijas medicīnas karogu, skatot

Latvijas medicīnu dažādos šķersgriezumos un vienmērakcentējot to bagātību. kas

mums jau ir - Latvijas medicīnukā zinātni, mākslu un amatu.

Cieņā, sveicot muzeja darbiniekus un rakstu krājuma Acta Medico-Historica

Rigensia veidotājus

Valdis Zatlera

Ārsts

Latvijas valsts prezidents

Valdis Zatlers



Tas, ko visi muzeji var piedāvāt apmeklētājiem, ir estētiskā baudījuma

sniegšana un pārdomu izraisīšana. Muzejs atrodas krustcelēs starp skolu un templi.

Mākslas muzejā apmeklētājs, atrodoties iepretī cilvēces mākslas darbiem, jūtas

vairāk kā templī; vēstures un zinātnes muzejā redzētais izraisa sajūsmu un

mērķtiecīgu vēlēšanos uzzināt vairāk, jo šiem muzejiem galvenokārt raksturīga

izglītojošā funkcija. Mūžīgi ir bijuši strīdi un debatesstarp abu veidu muzejiem,

taču neapšaubāmi tie ir divi ceļi, kas atrodas vienārealitātē.

Un tādēļ muzcjos esošais kultūras mantojums visos tā veidos ir saglabājams,

nostiprināms un nododamstālāk nākamajām paaudzēm kā cilvēces pieredzes un

mērķu apliecinājums. Un mūsu - muzeju darbinieku- svēts pienākums ir kalpot

šim cēlajam mērķim.

Veiksmi Jums, kolēģi!

Klāra ludziņa

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

direktore

Rīga, 19.06.2007

Klāra Radziņa
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PRIEKŠVĀRDS

Acta Medico-Hisrorica Rigensia Vlll (XXVII) sējums veltīts Paula Stradiņa

Medicīnas vēstures muzeja kā oficiālas valsts iestādes pastāvēšanas 50 gadu jubile-

jai (Muzejs oficiāli dibināts |957. gada septembrī, kaut arī dažādus tā tapšanas
momentus varētu datēt arī ar |953., 1945. un 1944. gadu un varbūtpat vēl agrāk,

ar 1938. gadu). Piebildīsim, ka 2007. gadā aprit arī 50 gadu. kopš pēc prof.
P. Stradiņa ierosmes sākta regulāra rakstu krājuma Acta Medico-HistoricaRigensia

(līdz 1992. gadam saucās - “lz istorii mediciny") izdošana, bet |958. gadā

aizsāktā Baltijas zinātņu (sākotnēji - dabaszinātņu un medicīnas) vēstures konfe-

renču tradīcija, kurai tātad arī aprit pusgadsimtu ilgs mūžs. Arī šie ar Muzeja di-

bināšanu saistītie nozīmīgie momenti ievijas šā sējuma saturā, bet krājums kopumā
veidots tematiski un veltīts Muzeja pusgadsimta jubilejai.

Sējumu, kā allaž ievada tematiskā saruna - Muzeja direktores Edītes Bērziņas.

profesora Jura Salaka un profesora Jāņa Stradiņa apcerīgas pārdomas par Medicī-

nas vēstures muzeja attīstības gaitu un nākotnes redzējumu.

Krājuma pirmā sadala saistās ar profesora Paula Stradiņa iecerētā Medicīnas

vēstures muzeja tapšanas gaitu līdz muzeja oficiālajai atklāšanai 1961. gadā. Par

to, balstoties uz profesora P. Stradiņa personiskā arhīva materiāliem, piesaistot

paša atmiņas, dažādu arhīvu izziņu materiālus un dokumentus, detalizēti stāstīts

plašajā, dažviet varbūt subjektīvajā J. Stradiņa rakstā. Publicēts Paula Stradiņa

programmatiskais referāts par Latvijas medicīnas vēstures uzdevumiem, kas no-

lasīts |944. gada26. februārīLU Medicīnas fakultātes sēdē, pēc kuras sēdes dalīb-

niekiem demonstrēta jaunizveidotā Medicīnas vēstures muzeja pirmā plašākā

ekspozīcija. Tāpat pārpublicēta pirmā Padomju Latvijas žurnālistareportāža par šo

medicīnas vēstures muzeju (R. Osis, "Cīņa". |945. gada 4. decembrī) un prof.
P. Stradiņa mnas Medicīnasvēstures dckādē Maskavā 1946. gadā (latviskā tulko-

jumā), kā arī informācija par P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja oficiālās at-

klāšanas norisi 1961. gada 20. jūlijā jaunajā muzeja ēkā (J. Stradiņš, K. Arons).

Krājuma otrā sadala veltīta Paula Stradiņa tuvākajiem līdzstrādniekiem

Medicīnas vēstures muzeja agrīnajos veidošanas darbos - Ādolfam Karnupam

(Dr: hist. R. Vīksne), Aleksandram Teteram (akadēmiķis G. Teters), gleznotājam
Voldemāram Caunem (V. Caunes mazmeita akadēmiķe I. Ose), māksliniekam

Gunāram Cīlītim (paša G. Cīlīša atmiņas J. Stradiņa pierakstījumā). Publicēts arī

ilggadējās Muzeja direktores Hertas Hanzenas raksts (1971) un saruna ar Aiju



Dirbi, kas muzejā strādā kopš tā dibināšanas. Tik detalizētas ziņas par cilvēkiem,

kas stāvējuši līdzās P. Stradiņam muzeja veidošanas darbā, rodamas pinnoreiz.

Krājuma trešā daļa veltīta ievērojamu medicīnas zinātnieku atmiņām par sadar-

bību ar Paulu Stradiņu un viņa Muzeju, kā arī dažādu ar MVM saistītu kolekciju
veidošanas gaitai. Prominento zinātniekuskaitā. kas raksta par Paulu Stradiņu un

viņa muzeju, ir Čīles endokrinologs un indiāņu sociālo problēmu pētnieks prof.
Alehandro Lipšics, izcilais krievu parazitologs un zoologs akadēmiķis Jevgeņijs
Pavlovskis (kura sakariem ar MVM Rīgā veltīts īpašs raksts) un Latvijas hepa-

tologs un medicīnas dzīves organizators akadēmiķis Anatolijs Blugers.
J. Pavlovskis un A. Lipšics ir bijuši arī vērtīgu eksponātu ziedotāji muzejam. Pro-

fesore Māra Pilmane un Dr hast. Rita Grāvere raksta par Anatomijas muzeju un

prof. Paula Stradiņa patologiski anatomisko preparātu muzeju, bet lnta Vegnere -

par Farmācijas muzeja ideju, kamēr Artis Ērglis ~ par fīlatēliju MVM un muzeja

atspoguļojumu tīlatēlijā. Z. Sočņevas un V. Kuzņecova raksts skar psihiatrijas

vēstures materiālu atspoguļojumu Medicīnas vēstures muzejā.

Krājuma centrālāsadaļa veltīta Latvijas medicīnas vēstures pētniecības prob-

lēmām, kas arī cieši savijas ar P. Stradiņa interesēm un Muzejā veicamo pēt-
niecisko darbu. Prominentākais Latvijas medicīnas vēsturnieks profesors Arnis

Vīksna aplūko Latvijas ārstu nepublicēto biogrāfisko datu meklējumu problēmu un

raksta par savu pinno skolotāju medicīnas vēsturē profesoru Fjodoru Grigorašu

(sakarā ar viņa |OO. gada dienu).Rakstnieks un ārsts Jānis Liepiņš deviseseju par

medicīnas vēsturi, bet docente Maija Sosāre
- īsu atmiņu tēlojumu par savu tēvu

prof. P. Stradiņu. Plašu pārskatu par dokumentālumateriāluun atmiņu apkopošanu
vairāk nekā 40 gadu garumā, kas attiecas uz P. Stradiņa mūžu un darbību, sniedz

J. Stradiņš. Pirmoreiz publicēti arī vairāku atmiņu pieraksti, no kuriem Viļa

Krūmiņa vai prof. Eižena Cielēnair īpaši nozīmīgi MVM ģenēzes izpratnei. Šai

atmiņu kopai cauri vijas ideja, ka P. Stradiņa darbs medicīnas muzeja veidošanā

nav gluži škirams no pārējām viņa darbības sfērām. un, ja tās izpaliktu, diez vai

būtu tapis Medicīnas vēstures muzejs Rīgā.

Atsevišķa grāmatas sadaļa veltīta 2006. gada augustā Rīgā notikušajam
13. Eiropas Medicīnas vēstures muzeju asociācijas (EAMHMS) kongresam; bez

pārskata par kongresu publicēta prof. K. Hābrihas runa, kongresa laikā saņemot

Paula Stradiņa balvu, tāpat Nīderlandes pētnieka V. Muldera referāts kongresā.
Hronikas sadaļā publicēts M. Pozemkovskas pārskats par Latvijas Medicīnas

vēstures asociācijas un MVM darbību pēdējos gados, J. Stradiņa pārskats par Latvi-

jas zinātņu un medicīnas vēsturnieku darbību līdz 2006. gadam, kur iezīmēti arī

pētījumu pamatvirzieni un sasniegumi, kā arī tradicionāloBaltijas zinātņu vēstures

konferenču ieceres. Sēlijas muzeja organizatore un vadītāja llma Svilāne sniedz

pārskatu par “Paula Stradiņa gada" (2006) pasākumiem profesora dzimtajā Vresītē

visa gada garumā.

Nekrologu sadaļā godināta Berlīnes profesora R. Vīnava un ilggadējā Medicī-

nas vēstures muzeja zinātniekaArkādija Hazanova piemiņa.
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Sastādītājiem šķiet. ka krājumā sniegts vērtīgs dokumentālsun atminu mate-

riāls paša Medicīnas vēstures muzeja vēstures sacerēšanai, īpaši atspoguļojot tā

veidošanās agrīno posmu. Tajā pašā laikā sastādītāji apzinās, ka grāmatā nav

apcerēta muzeja tālākā veidošanās gaita, nav aprakstītas tajā koncentrētās muze-

jiskās un dokumentālās vērtības. Tieši šis jubilejas datums īpaši aktualizē ne-

pieciešamību sacerēt plašu, aptverošu grāmatu par muzeju, tā evolūciju daudzu

gadu desmitu garumā, izvērtēt muzeja krājumu un darbības formas. lecerētāLatvi-

jas medicīnas muzeja fonda dibināšana liek pārdomāt šīs problēmas arī nākotnes

skatījumā.

Krājuma sastādītāji izsaka īpašu pateicību redaktorei Dr. JanīnaiDanusēvičai

ne tikai par rūpīgo rediģēšanas darbu, bet arī par ieguldītām pūlēm krājuma

komplektēšanā un sakārtošanā.
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Introduction

Acta Medico-Historica Rigensia Vlll (XXVII) is dedicated to the 50th an-

niversary ofthe Pauls Stradiņš Museum ofthe History of Medicine, which is an

o government institution. The museum was o established in Septem-
ber 1957. although a few elements in its establishment date back to 1953, 1945.

1944 or even perhaps 1938. We might add that 2007 is also the 50th anniversary
ofАсш Medico-HistoricaRigensia, which until |992 was published in Russian and

was called"lz istorii mediciny". Next year, we will also mark the 50th anniversary
ofa series ofconferences focused on the history ofBaltic science, where the initial

focus was on the natural sciences and medicine. These are all facts which are of

importance to the founding ofthe museum, and they are covered in this volume

ofour journal. The entire collectionis devoted to the museum’s armiversary.

As always. the journal begins with a subject-based conversation, this time

among the director of the museum, Edīte Bērziņa, and professors Juris Salaks and

Jānis Stradiņš. They talk about the way in which the Museumof the History of

Medicinehas developed in the past and what its prospects might be in the future.

The first part ofthe collection focuses on Professor Pauls Stradiņš* idea for a

museum. leading right up to its official unveiling in 1961.Materials from the pro-

fessor’s archives are used along with various archival documents in a detailedand

perhaps somewhat subjective paper by Jānis Stradiņš. We have also published a

speech which PaulsStradiņš delivered at the Faculty ofMedicineofthe University
of Latvia on February 26, 1944. He spoke about the tasks related to the history of

medicine, and then heallowed meeting participants to look at some ofthe exhibits

which would eventually become part of the museum’s collection. We have also

reprinted a report from a Soviet Latvian journalist about the museum (R. Osis,

newspaper "Cīņa". 4 December 1945). Then there is another address which Pro-

fessor Stradiņš delivered at an event dedicated to the history of medicine in

Moscow in |945. The section concludes with a report by Jānis Stradiņš and Kārlis

Arons on the museum’s official opening on July 20. 1961, in its new premises.
The second sectionofthejournal is devoted to some of Pauls Stradiņš' closest

colleagues in the early years of the museum - Ādolfs Kamups (by historian

R. Vīksne), Aleksandrs Teters (by Professor G. Teters), the painter VoldemārsCaune

(by the artist`s granddaughter, Professor l. Ose). and the artist Gunārs Cīlītis (the
artist`s own memoriesas recorded by Jānis Stradiņš). There is also an article by the



long-serving director ofthe museum, Herta Hanzena (197 l )‚ along with an inter-

view with Aija Dirbe. who has worked at the museum since its establishment. This

is the first published documentwith such detailed informationabout those people
who stood alongside Stradiņš as he put together his museum.

The third part of the journal covers memoirs by important medical scholars

which focus on their work with Stradiņš, his museum. and the museum‘s collec-

tion. Among the prominent scholars who have contributedarticles about this sub-

ject is Professor Alejandro Lipschūtz, who is a well known endocrinologist in

Chileand a studentofthe social problems ofthe native Indiantribes ofthat coun-

try. There is also the distinguished Russian parasitologist and zoologist Yevgeniy

Pavlovskiy, whose contacts with the museum in Rīga are the subject ofan indivi-

dual article here. Next there is Anatolijs Blugers. a hepatologist and organiser of

medical life in Latvia. Pavlovskiy and Lipschütz donated valuable items for the

museum‘sexhibitions. Professor Māra Pilmaneand Dr Rita Grāvere have written

a paper on the Museum of Anatomy, as well as a museum of pathologically

anatomic exhibits which was organised by Professor Pauls Stradiņš. lnta Vegnere
recalls the ideaofa Museum ofPharmacology. and Artis Ērglis has writtenabout

philately as presented at the museum and about the museum as presented in phi-

lately. The section is concluded with an article by S. Sočņeva and V. Kuzņecovs
about the way in which the history ofpsychiatry has been presented at the Museum

of the History ofMedicine.

The central pan of the collection has to do with the study of Latvian medical

history something that is closely linked to the interests of Pauls Stradiņš and to

the research work that is done at the museum. Latvia`s most prominent specialist
in this area, ProfessorAmis Vīksna, reviews the issue ofsearching through unpub-
lished biographical data about Latvian doctors. He also recalls his first instructor

in the of medical history, Professor Fyodor Grigorash. in honour of the

looth anniversary ofthe professor's birth. Writerand physician Jānis Liepiņš has

contributed an essay on medical history. while Docent Maija Sosāre recalls her

father, Professor Pauls Stradiņš. The professor`s son. Jānis Stradiņš, has reviewed

a series ofdocuments and memories about the lifeand work of his father. as as-

sembled over the course of40 years and more. We also o the publication
of several documented memories those ofVilis Krūmiņš and Professor Eižens

Cielēns are ofparticular importance in understanding the genesis ofthe museum.

The central theme in these articles is that the work which Pauls Stradiņš did

on establishing the museum cannot be kept fully separate from other areas in

which he was active, because without that other work, it would have been far less

likely that the Museum of the History of Medicine would have been established

in Rīga.
А separate sectionof thejournal is devoted to the 13th Congress of the Euro-

pcan AssociationofMuseumsofthe History ofMedicine.Areview ofthe procee-

dings is accompanied by the speech which Professor Christa Habrich deliveredat
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the event after receiving the Pauls Stradiņš Prize. We also present the papers de-

livered by the Dutch researcher W. Mulderat the congress.

ln our chronicle section. we o Maija Pozemkovska reviews the work of

the Latvian Association of Medical History and of the museum over the last few

years, while Jānis Stradiņš Submitteda review ofwork doneby Latvian historians

in the fieldofscience and medicinethrough 2006. He addresses basic areas of re-

search and achievements, as well as his hopes for the traditional conferences on the

history of science in the Baltic States. Ilma Svilāne, organiser and director of the

Sēlija Museum, reviews "Pauls Stradiņš Year” (2006) an event that was held in

the professor 's native town ofViesīte throughout the course of the year.

In our list of necrologies, we remember, among others. Arkādijs Hazanovs,

who worked at the Museum ofthe History ofMedicine for many-years.

The editors feel that this journal offers a wealth of documentsand memories

which speak to the history ofthe museum and, particularly. its early years. At the

same time, the editors understandthat thejournal does not present much informa-

tion about the subsequent development ofthe museum, nor have we offered much

informationabout the museum’s treasures and documents.This jubilee issue makes

it clear that there must be an extensive an all-encompassing book about the mu-

seum, its evolution over the decades, its collectionand the things that itdoes. There

are plans to establish a Latvian Medical Museum Fund, and that will allow us to

think about this issue in the future, as well.

The editors would particularly like to thank Dr JaninaDanusėviča, who care-

fully edited the text and did a lot ofwork in preparing this volume.
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