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CEĻŠ UZ AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU
Uz bijušā RPI bāzes, ko Pirmā pasaules kara laikā evakuēja uz Krieviju ar visu
izcilo bibliotēku (toreiz vienīgo augstskolu Latvijā), ar LSPR 1919. gada 8.
februāra dekrētu tika dibināta Latvijas Augstskola. Mācības gan īsti uzsāktas
Medicīnas fakultātē (profesora Alfrēda Zommera vadībā) netika, jo jau 23. maijā
padomju vara Rīgā krita. Situācijai stabilizējoties, pie Latvijas Augstskolas
izveides atgriezās vasarā, kad izglītības ministrs K. Kasparsons MF dibināšanu
uzticēja Latviešu ārstu biedrības priekšniekam G. Reinhardam u.c.
Līdz 1919 profesora nosaukumu bija ieguvuši tikai daži latviešu mediķi: J. Dzirne
(Maskavā), R. Krimbergs (Harkovā), E. Paukulis (Tērbatā), J. Ruberts (Kijevā).
.

Pārējie par profesoriem kļuva vēlāk, visvairāk ārstu, kas mācījušies Tērbatas U,
Kara medicīnas akadēmijā, Maskavas U.
G. Bakmans. No MVM krājuma

Bijusī LU Ķīmijas, vēlāk Bioloģijas fakultāte, 2018

Pirmo lekciju MF studentiem anatomijā nolasīja prof. G.
Bakmans, kas šeit ieradās no Zviedrijas un strādāja LU
piecus gadus. Tā notika Puškina (tagad Kronvalda) bulvārī
4, jo Anatomikuma ēka vēl nebija iekārtota. \sajā laikā MF
pirmajā kursā mācījās 163, otrajā – 26 studenti.
Sākotnēji MF vadīja pagaidu dekāns Eduards Zariņš, ko
1920. IX nomainīja Roberts Krimbergs, kurš kļuva par
pirmo vēlēto MF dekānu (līdz 1923).
Lekcijas latviešu valodā lasīja 15, vācu valodā – 6, krievu
valodā – 3 mācībspēki, jo docēt uz Rīgu tika aicināti arī
ārzemju speciālisti (C. Amslers un F. Neireiters no Vīnes,
V. Kļimenko no Samaras, E. Gartjē un E. Fērmanis no
Petrogradas.

PROFESŪRA UN STUDENTI
1920 oktobrī G. Bakmanis lika pamatus Anatomijas muzejam, kura pamatu
veidoja viņa līdzatvestā kolekcija no Zviedrijas, kā arī kauli no izrakumiem.
1921 janvārī MF pirmā kursā mācījās jau 249 studenti, otrā – 181, trešā – 105,
bet zobārstniecības nodaļā – 18.
Pakāpeniski samazinot uzņemamo studentu skaitu līdz 90 (kopā ar zobārstiem),
no studentiem tika prasīta sekmīga latviešu valodas pārvaldīšana rakstveidā un
mutvārdos, bet 1923 – latviešu valoda tika ieviesta par konkursa eksāmenu.
Veselības pārbaudi reflektantiem jau 1919 ieteica G. Reinhards, turpmāk
pārbaudot visus studētgribētājus.
1921 19.XII ārsta diplomu ieguva pirmie 25 LU absolventi, to vidū – Aleksandrs
Misiņš, Arturs Plūme, Jānis Alfrēds Skuja, Jānis Tukums.
1923 maijā par LU rektoru tika ievēlēts MF prof. Jānis Ruberts, bet par dekānu –
prof. Mārtiņš Zīle, kas atgriezās no Odesas.

Prof. R. Krimbergs
eksperimentā, ap 1930.

LU medicīnas profesūrā līdz 1950, kad izveidoja RMI
bija 53.
Vidējais vecums, ievēlot par profesoru, bijis 50,4 gadi.
Visjaunākais (36 gadi) – anatoms G. Bakmanis.
Uz Rīgu kā profesori atbrauca 9 profesori (Medicīnas
fakultātes darbības sākumposmā). Otrā pasaules kara
laikā emigrējuši 14 profesori.
Par pirmo sievieti profesori (1941) kļuva tiesu mediķe
Elizabete Jakovļeva (1892–1955), 1961 – Velta
Bērziņa (1904–1990) un Marija Budže (1900–1981).
Lit.: Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
(1919-1950). R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 500 lpp.

J. Alksnis ar studentiem dienā, kad viņu ievēlēja par
profesoru. 1924.19. III. Foto no MVM krājuma

MEDICĪNAS PROFESŪRA
1924 pavasarī par pirmajiem ķirurģijas profesoriem fakultātē ievēlēja J. Alksni (arī par Fakultātes ķirurģijas
klīnikas vadītāju) un J. Jankovski; par profesoru psihiatrijā – H. Budulu; 1925 – par patoloģiskās anatomijas
profesoru – R. Adelheimu, par higiēnas profesoru – E. Fērmani.
Pirmo medicīnas doktora (Dr. med.) disertāciju MF vēsturē (un otrais LU pēc A.Kirhenšteina, kas ieguva Dr.
agr.) 1923. 30.IX aizstāvēja R. Adelheims, bet 1925 kā nākamie – P. Mucenieks un J. Miķelsons.
Atzīmējot LU piecgadi (1924), MF par Dr. med. h.c. ievēlēja Upsalas U profesoru E. L. Bakmani, kas LU bija
dāvinājis histoloģijas un embrioloģijas preparātu kolekcijas, un K. Kasparsonu (arī – par LU godabiedru).

LU Medicīnas fakultātes mācībspēki, 1929. Pirmā rindā no kreisās : V. Kļimenko,
H. Buduls, J. Dzirne, P. Sniķers, J. Ruberts, R. Krimbergs, C. Amslers, J. Alksnis,
R.Adelheims, E. Paukulis, E. Gartjē. Foto no MVM krājuma

PROF. BAKMAŅA AIZBRAUKŠANA (1925)
1925. 4.V par Dr. med. h. c. LU ievēlēja arī Gastonu
Bakmani (Backman; 1883–1964), viņam atgriežoties
dzimtajā Zviedrijā pēc ļoti sekmīga piecus gadu darba Rīgā.
Šai laikā tika izveidots Anatomikums, Anatomijas muzejs –
pirmais LU muzejs, likti pamati latviešu antropoloģijai kā
zinātniskai disciplīnai un augstskolas mācību priekšmetam.
Stāsta, ka, ierodoties Rīgā (1920), jaunais profesors
paņēmis līdzi kā uzskates līdzekļus studentiem četrus
tūkstošus kaulu, bet pēc pusotra gada tie visi bija pazuduši –
studenti
tos bija nočiepuši mācību nolūkos.
.
Par G. Bakmaņa aizbraukšanas patiesajiem iemesliem
domas dalās. Vistiešāk rakstījis J. Alksnis savā vēstulē P.
Stradiņam, kurš toreiz stažējās ASV (1925):
«Mēs ne tikai zaudējam labu cilvēku, sirsnīgu kolēģi, krietnu
zinātnieku, teicamu pedagogu, bet arī lielu daļu no mūsu
fakultātes sirds skaidrības un sirdsapziņas. ..»
G. Bakmanis tika apbalvots ar TZO (IV, vēlāk arī III un II),
ievēlēts par pirmo godabiedru Latvijas Bioloģijas biedrībā
(viņš bija tās dibinātājs un priekšnieks), godam sumināts.
Atgriezies Zviedrijā, viņš strādāja Stokholmā Karolinskas
institūtā (1925-33), Lundā (1933-48). No 1948 dzīvoja
Upsalā. 1943 publicējis monogrāfiju par organisma laiku.
Zviedrijā G. Bakmanis turpināja pētīt latviešu antropometriju;
publicēja vairākus rakstus (piem., par latviešu acu krāsu).
Zviedrijas karaļa Gustava V vizītes laikā Latvijā 1929
Gastonam piešķirts II šķ. TZO, bet dvīņubrālim – III šķ. TZO.

G. Bakmana aizbraukšana no Rīgas 1925. 21.V
No MVM krājuma

G. Bakmaņa (2.rindā vidū pie Latvju dainu sējumiem)
atvadu lekcija Rīgā 1925. 12.V

ZVIEDRU VIZĪTE RĪGĀ (1927)
Profesors G. Bakmanis negaidīti atgriezās Rīgā 1927 vasarā, lai
Kristus Piedzimšanas katedrālē salaulātos ar Nadeždu Leitneri
(1898–1976), slavenā velosipēdu fabrikanta Aleksandra Leutner
vienīgo meitu. Zināms fakts, ka viņi iepazinušies Anatomikumā,
jo Nadja pratusi izgatavot vērtīgus plaušu preparātus.
1925.4.VII prese ziņoja par zviedru–latvju tuvināšanās vizīti
Rīgai, kad no Stokholmas (ar tvaikoni) ieradās 50 cilvēku –
Zviedrijas ievērojamāko aprindu pārstāvji, arī Latvijas
diplomātiskie pārstāvji Zviedrijā. Viesus ostā sagaidīja Ārlietu
ministrijas pārstāvis A. Bīlmanis, LU rektors M. Zīle, Mākslas
.
akadēmijas rektors V. Purvītis u.c.
Jāatzīmē, ka ekskursantu vidū bija arī Gastona dvīņubrālis
Eižens Luijs Bakmanis, kurš tobrīd bija Upsalas U Medicīnas
fakultātes dekāns. Viņš nekad nav bijis saistīts darba attiecībās
ar LU, tomēr vecākā dvīņa ieguldījums bija nesavtīgs, kā
palīdzība brālim (dāvinājis LU preparātus, grāmatas, žurnālus).
Bakmaņa kāzās bija reprezentēta labākā Rīgas sabiedrība, sākot
ar zinātniekiem un beidzot ar studentiem, starp kuriem daudzi
profesora bijušie audzēkņi. Viesu vidū – LU rektors M. Zīle, prof.
J. Alksnis, prof. J. Ruberts, prof. E. Gartjē, ģenerālis Ed. Kalniņš,
Latvijas sūtnis Skandināvijas valstīs K. Zariņš, gandrīz visi
zviedru ekskursanti, Zviedrijas sūtniecības un zviedru kopienas
pārstāvji. Līgavainis katedrālē ieradies korporāciju Lettonia,
Concordia Rigensis un Rubonia locekļu goda sardzes pavadībā.
Ap kaklu G. Bakmanim debeszilā lentā TZO, pie frakas –
Zviedrijas medaļa. Pēc kāzām G. Bakmanis atgriezās dzimtenē,
bet jaunā sieva ar māti palika Rīgā (1940 izceļoja uz Vāciju).

Pēdējā Brīdī. 1927, 5.VII

G. Bakmanis 80 gadu jubilejā kopā ar Nadju,
Upsalā, 1963. No Uplandes muzeja krājuma

1944. 31.III IZLAIDUMS
Pēdējoreiz vēl visi kopā, jo dažus mēnešus vēlāk daudzi
docētāji un jaunie ārsti dosies bēgļu gaitās vai tiks
mobilizēti leģionā, daži – visai drīz aizies mūžībā (profesori
K. Barons, P. Sniķers, M. Veidemanis, priv. doc. J. Brants).

Grupas bildē (apakšā) 1. rindā no kreisās – profesori: E.
Jansons, J. Šulcs, J. Prīmanis, K. Barons, rektors M.
Prīmanis, dekāns M. Veidemanis, prorektors Burkevics, P.
Sniķers, H. Buduls, A. Kaktiņš, doc. J. Eglītis.
2.rindā – docenti (V. Mīlenbahs, M. Vīgante, J. Vilde u.c.,
arī prof. P. Stradiņš), 3.rindā 3) K. Rudzītis.
Augšējās rindās – absolventi.
Izlaidumā diplomu saņēma 43 ārsti
(26 vīrieši, 17 sievietes), drīz pēc
tam 2 krita karā.
Latviju atstāja LU MF 11 profesori,
16 docenti vai privātdocenti, daudzi
medicīnas doktori, asistenti u.c.
No Kurzemes ielenkuma Rīgā pēc
kara atgriezās ārk. prof. K. Rudzītis,
priv. doc. J. Nīmanis un T. Upners.
P. Stradiņa vārdi pirms kolēģu
aizbraukšanas (J. Ā.): «Cik žēl, ka
aiziet bojā LU. Jūs visi aizbraucat.
Kas nāks Jūsu vietā? Jā, latvieši tie
laikam nebūs. .. Jūs savā mūžā
atpakaļ vairs neatbrauksiet.»

Absolventi pēdējo reizi fakultātes vēsturē tērpti
frakās. Foto: K. Rake. No MVM krājuma

RĪGAS MEDICĪNAS INSTITŪTS (1950)

Ernests Burtnieks (1898–1958) – LVU Medicīnas
fakultātes pēdējais dekāns (1949–1950), pirmais
Rīgas Medicīnas institūta direktors (1950–1958).
Republikas klīniskās slimnīcas (tagad P.Stradiņa
KUS) galvenais ārsts (1947–1951).
PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis (1955). Pētījumi plaušu
tuberkulozes ārstēšanā.

Krievu plūsmas absolventi un docētāji uz LVU kāpnēm, 1953

Vasīlijs Kalbergs (1893–1983) – RMI direktors
(1958–1963), RMI anatomijas profesors (1945–
1973) un katedras vad.; konsultants (līdz 1982);
RMI Ārstniecības fakultātes dekāns (1950−1958).
Lit.: No universitātes līdz universitātei: RSU akadēmiskās
darbības vēsture dokumentos un atmiņās. R.: RSU, 2010.

RMI direktors E. Burtnieks Maija demonstrācijā, 1950-tie.
Foto no MVM krājuma

VLADISLAVA KORZĀNA (1931–2002) LAIKS
Rīgas Medicīnas institūta trešais rektors (1963–1992),
jaunākais medicīnas augstskolas rektors PSRS (no 700).
V. Korzāns 1963. 29. VIII tika nozīmēts par rektoru
pārcelšanas kārtībā, kad no amata veselības stāvokļa dēļ
atkāpās prof. V. Kalbergs. Pirms tam V. Korzāns bija
augstskolas mācību prorektors (1961–1963) un Bioķīmijas
katedras docents (no 1962).
V. Korzāns dzimis Rīgā strādnieku ģimenē. Pēc vidusskolas
beigšanas 1949 iestājies LVU MF, beidzis RMI
Stomatoloģijas fakultāti (1954). V. Korzāns medicīnas
zinātņu kandidāta disertāciju aizstāvēja Rīgā (1958), bet
medicīnas zinātņu doktora disertāciju – Kauņā (1967). No
1969 – profesors. PSKP biedrs (1961). 1992 V. Korzāna
zinātņu doktora grāds tika nostrificēts (Dr.habil.med.).
No visjaunākā rektora V. Korzāns kļuva par pieredzējušāko
rektoru Latvijā, turpinot vadīt augstskolu arī Atmodas laikā
un pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas.
1990. 26. IV ar LPSR MP lēmumu RMI pārdēvēja par
Latvijas Medicīnas akadēmiju (AML), bet 1998. 5.II pēc
rektora J. Vētras ierosinājuma – pārveidoja par Rīgas
Stradiņa universitāti (RSU).

Rektors V. Korzāns darba kabinetā Padomju bulv. 12,
1974. Foto: P. Cīrulis. No RSU muzeja krājuma

Cita starpā, V. Korzāns nepiekrita AML/RSU apvienošanai ar LU un bija kategoriski pret ārstu gatavošanu
divās augstskolās, jo tas mazajai Latvijai ir tā kā par daudz. RMI izaugsme un popularitāte lielā mērā bija
tieši V. Korzāna nopelns. Vislielākais projekts, kas tika pabeigts rektora V. Korzāna laikā bija augstskolas
jaunās ēkas celtniecība Pārdaugavā, Dzirciema ielā 16 (1981–1987).
Lit.: Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors. R.: RSU, 2015. 310 lpp.

PALDIES
RSU muzeja vadītājai Daigai Dupatei,
RSU Anatomijas muzeja kuratorei Ievai Lībietei,
visiem kolēģiem un draugiem, kas uzmundrināja!

RMI rektors V. Kalbergs un studentes, ap 1960.
No MVM krājuma

Dvīņubrāļi profesori Luijs un Gastons
Bakmaņi svin apaļās jubilejas Upsalā,
1958 (G.B. ar kaķi) un 1963.
No Uplandes muzeja krājuma

