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I. IEVADAM 
1. Simtus un atkal daudzus simtus jauniešu seju, vērstas 

pret sevi, gadu skrēja dabū skatīt kāds piedzīvojis paidagogs, 
un viņa skolnieku skaits pakāpeniski kļūst tik liels, ka vēlāk, 
dzīvē sastopoties, grūti vairs visus pazīt, un pat nosauktais 
vārds, klase un gads var vairs neatgādināt it neko. Citādi 
tas ir ar audzēkņiem. Viņu skolotāju skaits reti kad sniegsies 
daudzos desmitos, un kaut arī dažs kāda mazāk nozīmīga 
priekšmeta skolotājs vai lektors, kā to lasām ne vienā vien 
autobiogrāfijā, var ar laiku no atmiņas galīgi pagaist, savus 
izcilākos paidagogus turpat katrs atminas līdz sirmiem mūža 
gadiem. Īpaši, ja kontakts ar viņiem bijis ilgstošs, rosinošs un 
ietekmēm bagāts. 

Apzinādamies, ka profesors Ludis Bērziņš ir bijis viens no 
maniem visaugstāk vērtējamiem skolotājiem, uzdrīkstos rakstīt 
tālāko atskatu. Manām atcerēm vajadzētu parādīt, kāds Ludis 
Bērziņš man šķitis manā skatījumā un vērtējumā. Manas at
miņas var būt, protams, tikai stipri subjektīvas; nav arī šaubu, 
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ka dažs kas, kā tas daudzkārt pierādījies līdzīgos citu autoru 
atskatos, nevarēs vairs tikt atzīmēts ar pienācīgo precīzijas 
pakāpi vai dažviet rādīsies sašķiebtā un neīstā perspektīvā, 
bet dažs kas, nozīmīgs, bet vairs neatminams, paliks pat aiz 
atskata robežām. 

Ar Ludi Bērziņu skolotāja un mācekļa attiecībās man iznācis 
būt ne visai īsu laiku; gadiem un gadu desmitiem aizejot, tās 
sāka iegūt aizvien draudzīgāku un siltāku iekrāsojumu. Bet 
tad mēs abi jau bijām svešās pasaules malās, kad ziņas un 
domas no viena pie otra pārnesa tikai sasteigtu vēstuļu stilis
tiski necilās lapas. 

2. L. B. lekcijas Latvijas Universitātē sāku kā jauns students 
klausīties 1928. gada rudenī, tikko kā uzņemts baltu filoloģijas 
nodaļā. Tad pat sāku piedalīties arī viņa proseminārā, laikam 
arī jau seminārā, kā šķiet, tautasdziesmu metrikā un poētikā. 
Atceros, ka pirmajās L. B. lekcijās biju pārsteigts par ļoti lielo 
klausītāju skaitu. Tas pats bija arī viņa semināros. Pievienojies 
šim lielajam baltologu pulkam, pamazām varēju mūsu skolo
tāju iepazīt tuvāk. 

Man viņš gan nebija gluži svešs. Jau bērnībā, kravājoties pa 
tēva grāmatām, man gadījās uziet kādu kalendāru, kur bija 
iespiests dzejolis par vilni, kas pēc gadu tūkstošiem grib dusēt 
klusi. Tas man šķita skaists, un es laiku pa laikam apskatīju 
turpat iespiesto autora — Bērziņu Luža ģīmetni, vērodams viņa 
sejas pantus un savādo nozīmi pie svārku atloka. Tādas es 
nekur nebiju redzējis — manu bērna dienu apkaimē neviena 
universitātes absolventa nebija. 

Pašu L. B. arī tieši vaigā biju skatījis vēl priekš studiju 
gadiem: kādos kursos pamatskolu skolotājiem viņš lasīja par 
latviešu tautasdziesmām. Nekāds kontakts ar viņu toreiz gan 
neizveidojās; stāv prātā, ka arī viņa lekciju stundu nebija 
daudz. 

II. KONTAKTA VEIDOŠANĀS 

3. Arī universitātes apstākļos jaunākajiem, studentiem, kas 
tikko kā bija sākuši nākt uz L. B. lekcijām un semināriem, ne
kāds tuvāks kontakts ar viņu vēl nodibināties nevarēja. Vismaz 
pirmajos studiju mēnešos ne. Būtu bijis grūti iedomāties tādu 
situāciju, ka kāds no jaunajiem studiju sācējiem bez kādas 
īpašas vajadzības būtu gājis stādīties L. B. priekšā un tad ar 
lieku runāšanos būtu nokavējis viņa laiku. Studenti viņu jau 
tā visai bieži aizkavēja. 

L. B. klausītāju un semināra dalībnieku skaits katru mācības 
gadu bija liels, un tad nu ļoti bieži, kad viņš bija ieradies 
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augstskolā, kāda studente vai students lūdza viņam atļauju 
parunāties vai nu priekš, vai pēc lekcijām resp. semināra. 
Iemeslu jau bija atlikām. Dažs grib konsultēties par sava 
referāta tematu, otrs grib lūgt padomu izmantojamās litera
tūras lietās, trešajam būtu sagatavots kāds liekams priekšmets, 
un nu būtu labi, ja pašreiz varētu nosacīt eksāminēšanās vietu 
un laiku. Citam atkal rūpes sagādā studiju darba nobeigšana — 
un tā vēl daudz kas. Bija labi, ja L. B. tika nu galā ar šiem 
daudzajiem, tā sakot, oficiālā un lietišķā audiencē nācējiem; 
viņu bez tam vēl gaidīja visādi citi pienākumi. Laikam gan 
visiem baltologiem bija zināms, ka L. B. reizē ir arī Rīgas skolo
tāju institūta direktors, kas atbildīgs nevien par mācībām tanī, 
bet arī vēl par plašo skolnieku internātu. 

4. Jāatzīmē, ka arī tādos apstākļos, kad par īpašu laika 
ekonomiju īsti nebūtu bijis jādomā, piemēram, sastopoties 
tramvajā vai vilcienā, mācības spēku un studentu tuvākās 
saskares tomēr stipri traucēja arī pašu studējošo atturība un 
kautrība: nevarējām nejust distanci un respektu pret slave
najiem zinātniekiem. 

Bez tam Rīgas akadēmiskās aprindās nebija arī tradicijas 
ap kādu zināmu stundu sapulcēties kādā vai kādās kafejnīcās, 
lai apmainītos ar jaunāko informāciju vai tāpat īsumā paru
nātos par šo un to. Tāda paraža, kā to vēlākos gados redzēju, 
pastāvēja Igaunijas universitātes pilsētā Tartū (Tērbatā). Tur 
ap pusdienas laiku kafejnīcā, kas bija augstskolas galvenās 
ēkas tiešā tuvumā, parasti varēja sastapt ja nu arī ne visus, 
tad daudzus mācības spēkus, nereti kopā arī ar viņu gados 
jaunākajiem mācekļiem. Šādas satikšanās, saprotams, stipri 
atviegloja tuvākus kontaktus akadēmisko skolotāju un viņu 
audzēkņu starpā. 

Rīgas un Tartu apstākļi jau tanī ziņā stipri atšķīrās vieni no 
otriem, ka mūsu metropoles lielā plašuma dēļ ne mazs skaits 
augstskolas paidagogu dzīvoja tālu prom no pilsētas centra. 
Tad nu nokļūšana uz universitāti, tāpat atgriešanās mājās 
nebija dažu minūšu lieta. 

Manu studiju laikā bez tam nācās novērot, ka laba daļa 
no mūsu mācības spēkiem ļoti taupīja savu laiku, to intensīvi 
izmantodami pētījumiem un darbu sarakstīšanai. Tā, piem., 
palicis atmiņā, ka prof. J. Endzelīns, kas pats bija publicējis ļoti 
daudzus un savā daļā visai nozīmīgus darbus, kādā sarunā 
par pazīstamo vēstures profesoru Т., kad tam tika rīkota 
lepna jubileja, izteicās: „Т., šis lielais sliņķis! Ko viņš savā mūžā 
ir padarījis?" Šim vērtējumam pamatā, nav šaubu, bija arī citi 
antipātiju iemesli, taču tas labi raksturo ļoti darbīgā Endzelīna 
irnencijas. Viņš kādreiz arī teica, ka, laiku taupīdams, reti 
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aizstaigājot uz Letonijas konventa dzīvokli. Pavisam grūti būtu 
bijis iedomāties viņu — un tamlīdz L. B. tādā stāvoklī, kādā 
daudzkārt redzējām dažu labu no mūsu kommīlitoņiem, kad tie 
tikai tādā rīta stundā, kad citi devās uz darbu, nāca mājās pēc 
braši pavadītas nakts — lai pēc tam turpat vai visu dienu 
gulētu. 

Tādos apstākļos tad nu Rīgas kafejnīcās bieži varēja redzēt 
literātus un māksliniekus, bet zinātniekus stipri reti. Pats neat
ceros neviena gadījuma, kad būtu iznācis kādā no šīm it patī
kamajām iestādēm sēdēt kopīgi ar manu universitātes skolo
tāju L. B. 

5. Lekcijā atnācis, mācības spēks to nolasa, vērsdamies pret 
savu auditoriju, tā sakot, kopumā, parasti arī nemaz necenz
damies iegaumēt, kas tur šoreiz ieradies, īpaši nu vēl, ja 
studentu skaits ir prāvs. Tā nu dažkārt iznāk, ka kādam stu
dentam pirmā — un dažkārt arī pēdējā īstā tikšanās un saruna 
ar viņa akadēmisko skolotāju izgadās vienīgi attiecīgā kursa 
eksāmena reizē . . . 

Tuvāka iepazīšanās ar mācekļiem toties var iznākt semi
nāros: tur docents vai profesors uzzina referentu un diskusiju 
dalībnieku vārdus, tur viņam rodas arī iespēja sīkāk iegaumēt 
viņu izskatu un sejas vilcienus. Semināri ir arī vieta, kur mā
cības spēkam rodas kāds ieskats par viena vai otra studenta 
interesēm un ievirzi, arī par viņa zināšanu dziļumu un garīgo 
jaudu vispār. 

Jo vairāk tas notiek, ja students sava docenta vai profesora 
semināros piedalās vairākus gadus pēc kārtas — vai pat, ne 
jau vairs fakultātes prasību pēc, vēl kādos no lieka. Tā tiku 
darījis arī es, un tur tad arī iznāca iepazīties ar L. B. diezgan 
tuvu. 

III. BALTOLOGU SEMINĀROS 

6. Baltoloģijas studentiem bija obligāti semināru praktiskie 
darbi kā lingvistikā, tā literatūras vēsturē un poētikā. Pēdējos 
vadīja prof. J. Lautenbachs un L. В.; manu studiju laikā līdz
tekus arī vēl doc. K. Kārkliņš un doc. J. A. Jansons, kamēr 
semināru eksperimentālā fonētikā vadīja doc. Anna Ābele, bet 
baltu valodniecībā (lasot un tirzājot latviešu, lietuviešu un 
prūšu valodas tekstus) prof. J. Endzelīns. Tiku piedalījies arī vēl 
prof. P. Šmita seminārā latviešu tautasdziesmu reālijās, kas, 
ja gluži nemaldos, manu studiju laikā bija noorganizēts tikai 
vienu vienīgu reizi. 

Līdzīgi lekciju lasīšanai arī semināru vadīšanā varēja no
vērot visai dažādas pieejas. Stāv prātā T. Celma spožā iz-
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teiksme, domāšanas apbrīnojamais asums un loģiskās analizēs 
smalkums, P. Šmita tēvišķīgais miers, kas reti kad saviļņojās 
(piemēram, runājot par viņa stipri neieredzēto dzejnieku Au
sekli!), Annas Ābeles vienkāršā lietišķība, kas mums ļāva 
iegūt ļoti pamatīgas zināšanas skaņu mācībā. K. Kārkliņa semi
nāra vadīšanas veidā, tāpat kā viņa runā, bija kaut kas it kā 
smagnēji piebremzēts, J. A. Jansons bija stipri dinamisks, bet 
J. Endzelīns savos semināros reti kad laipns, parasti gan stingi 
nopietns, reizēm pikts, dažai vai dažam no klausītājiem pa
sakot pat kaut ko tamlīdzīgu kā reiz mūsu kommīlitonei D. 
jaunkundzei: „Ko jūs tā skatāties uz mani? Es jau neesmu 
nekāds skaistulis! . . ." 

7. L. B. semināros tīku gājis dažu labu gadu arī tad vēl, kad 
par obligātajiem darbiem ieskaitījumu biju jau dabūjis. Tālā
kajos piedalījos nevien zināmas intereses dēļ, bet arī savu 
tiesu tādēļ, lai joprojām būtu kādi tieši un dzīvi kontakti ar 
universitāti. Citādi tas, varbūt, bija tiem studentiem, kas gāja 
uz visiem priekšlasījumiem, ārpus studijām nekā daudz vairāk 
nedarot. Man turpretim dienas lielākā daļa pagāja darba vietā, 
un no lekcijām varēju klausīties tikai tās, kuras lasīja vai nu 
agri rītos (tā prof. J. Plāķis fonētiku no pulkst. 7.15 līdz 8.45!), 
vai arī pēcpusdienās. L. B. semināri un prosemināri tad arī 
parasti notika. Iespējas novērot, ar kādām metodēm viņš vada 
šos praktiskos darbus, man iznāca diezgan. 

L. B. semināru nolūks bija — nākamos filoloģijas speciālistus 
ievadīt literātūrzinātniskas un arī folkloristiskas pētīšanas 
praktiskajā darbā. Studentam doto problēmu nācās izstudēt 
mājās vai bibliotēkā un par saviem konstatējumiem un seci
nājumiem uzrakstīt referātu, kas tad bija nolasāms semināra 
sēdē, dalībnieku un paša vadītāja priekšā. 

8. L. B. prosemināri bija tādas kā zemākas pakāpes prak
tiskas nodarbības literatūras vēsturē vai tautasdziesmu metrikā, 
poētikā vai vēl kādā citā dainoloģijas jautājumā. Jaunajiem 
baltologiem jau nu nācās papriekš nostrādāt prosemināra dar
bus un pēc tam piedalīties īstajā seminārā. 

Zīmīgi bija, ka tieši prosemināros L. B. daudzkārt nācās likt 
lietā savu paidagoga izmaņu. Jaunie iesācēji, kas parasti bija 
pirmgadnieki, nejutās droši, gribēja nogaidīt, kā saka, apostīt 
gaisu, aiz bikluma baidīdamies nākt ar referātiem klajā. Tas 
arī bija viegli saprotams: vēl nebija pazīstamas pašas prosemi
nāra darba tradicijas, parasti nebija arī pieredzes par pašiem 
tīri praktiskiem apcerējumu nolasīšanas un vēlākās diskutē
šanas un aizstāvēšanās veidiem. Daudziem arī nebija vēl ne
kāda ieskata (viņi nebija vēl attiecīgos kursus klausījušies), 
kas paša L. B. lekcijās jau aplūkots un kas varētu būt vairāk 
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vai mazāk jauns pienesums kādas filoloģiskas problēmas risi
nājumā. Varēja taču atgadīties, ka tā ir kāda pavisam triviāla, 
vairākumam sen jau zināma patiesība, ar ko nu jaunais cen
sonis, turēdams to par paša atklājumu, stājas auditorijas 
priekšā, tā kļūdams ja nu arī ne tieši par zobgalību, tad vismaz 
par līdzjūtības objektu. 

Tādēļ nebija: viegli mācības gada sākumā piedabūt jaunos 
studentus pie referātu lasīšanas. Ja J. Endzelīns, sava semināra 
darbus sākot, tūlīt pirmajiem trim dalībniekiem it strupi pa
teica, lai uz nākamo reizi sagatavo šī, piemēram, lietuviešu 
teksta interpretāciju — no šīs rindas līdz tai, un tas bija viss, 
tad L. B. savā praktisko darbu vadībā ar teicamu paidagoga 
māku parādīja, kā man šķita, daudz smalkjūtības un takta. 
Kā rutinēts skolotājs un audzinātājs (pats arī ne viena vien 
bērna tēvs) viņš, manuprāt, labi saprata jaunuļu nedrošību un 
tās grūti pārvaramos cēloņus, otrkārt, prata no savas puses 
prātīgi, lēnām un apdomīgā laipnumā ieteikt un nominēt refe
rātu tematus. Tā laika piezīmes man, protams, gājušas bojā, 
tomēr atceros, ka daža prosemināra vai semināra ievadījumā 
L. В., pārrunādams, par ko studenti priekšā stāvošajā mācības 
gadā varētu rakstīt — zināms, ja viņiem pašiem vēl nebūtu 
savu konkrēto nodomu, nosauca turpat savus 20 — 30 referātu 
virsrakstus. 

Paidagoģiski ļoti vērtīgi, manuprāt, bija arī, ka L. B. neattu
rējās paklāstīt un paskaidrot tuvāk, kas šinī vai citā darbā 
varētu būt konstatējams, izgaismojams un izceļams. Jaunajiem 
iesācējiem šie padomi bija zelta vērts, palīdzot nospraust nā
kamā sacerējuma koncepciju un orientēties izmantojamo ma
teriālu dažkārt stipri plašajā masā. Kad. jaunais referents jau 
bija iesācis savu tematu apstrādāt, gadījumu vairumā radās 
vēl dažādas jaunas problēmas. Tad nu īstais ceļš bija raudzīt 
sastapt L. B. vai nu priekš, vai pēc lekcijas vai semināra un 
izlūgties vēl tālākus padomus. Tie, studentiem par lielu ganda
rījumu, netika liegti, un visā savā studiju laikā nekad netiku 
dzirdējis kādu studentu žēlojamies, ka L. B. būtu atsacījies šā
dus norādījumus un ieteikumus viņam sniegt. 

9. Tīri teorētiski ņemot, L. B. semināru praktiskos darbos 
aktīviem vajadzēja būt v i s i e m dalībniekiem. Šāda aktivi
tāte tad nu būtu bijusi domājama kā visu viņu iepriekšēja 
iepazīšanās ar nākamā referātā aplūkojamo vielu, uzmanīga 
paša priekšcēluma noklausīšanās un tad aktīva piedalīšanās 
sekojošās pārrunās. Bet tā tas bija tikai teorijā. Realitāte bija 
cita. 

Varbūt bija tikai kāds ļoti rets students, kam bija diezgan lai
ka un pietiekama interese iedziļināties ikviena cita referenta ap-
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lūkojamās problēmās. Mums, citiem semināra dalībniekiem, tās 
līdz pašai referāta nolasīšanai parasti palika nepazīstamas, 
vismaz vāji pārzinātas, un par daudz ko pirmo reizi dzirdējām 
tieši no referenta mutes. Retais tad no mums, jaunuļiem, uzdro
šinājās kaut ko piebilst. 

Citādi bija, ja šādā literatūras vēstures vai folkloras semi
nārā piedalījās arī vecāku gadgājumu studenti, kas L. B. kur
sus bija jau klausījušies, vielu kaut cik pazina, bija arī ar 
lielāku drosmi un izmaņu, reizēm arī ar zināmu vairāk vai 
mazāk maskētu godkārību izcelties un cildeni spīdēt ar savu 
gudrību. Tie nu nereti sāka referentu knābāt vai nākt klajā 
ar viltīgiem jautājumiem, tā viņu dažkārt stipri samulsinot; 
dažkārt viņa darbs pat tika stingri nopaļāts. Tagad uz tiem 
laikiem atskatoties, arī es pats esmu spiests atzīties, ka dažas 
reizes ar kādiem (kā tagad vērtēju — gluži liekiem!) pārme
tumiem tiku nodarījis pāri dažām kommīlitonēm, par kurām 
citādi, viņu sievišķīgā daiļuma un smalkās intelliģences dēļ, 
patiesībā biju it augstās domās. 

10. Diskusijām izvēršoties skarbākām, L. B. zināja, kas da
rāms. Lai apstrādāto referentu, kas gar savu darbu parasti 
tomēr bija pūlējies ar sviedriem vaigā, pienācīgi aizstāvētu, 
viņš mēdza ar dažādiem saviem norādījumiem izcelt referāta 
vērtīgās puses, pasvītrot autora panākumus, atzīmēt, ka darbs 
un pūliņi attaisnojušies un ka autora nolūki tomēr sasniegti. Tā 
dažs labs sīvāks dzelonis tika stipri aplauzts, it īpaši vēl, ja 
tas bija maz pamatots. 

Veikla paidagoga māka L.B. bija jāliek lietā arī tādos gadī
jumos, kad pēc kāda studenta priekšcēluma auditorija pilnīgi 
klusēja un neviens semināra dalībnieks nekā negribēja bilst. 
Dažs referents tādos gadījumos, kā man gadījās novērot, jutās 
diezgan nelaimīgs: šādu situāciju taču varēja saprast kā aukstu 
viņa pūliņu noniecinājumu, kad viņa sūri grūti uzcīnīto referātu 
vērtē par tādu supliķi, gar ko neatmaksājas pat vārdus tērēt. 
Dažā labā tādā reizē L. B. rīkojās ar savu veca skolotāja 
gudrību: izveicīgi atzīmēja un akcentēja darbā vienu vai otru 
pozitīvu puanti un mēdza norādīt, ka referāts liecina — autors 
tanī ieguldījis ne mazumu pūļu un parādījis filologam nepie
ciešamo akrībiju, vai vēl kā citādi cēla debitanta darba kvali
ficējumu. 

Lieki pasvītrot, cik ļoti pozitīvi un rosinoši tas atsaucās uz vi
su semināra dalībnieku kollektīvu. Tā arī nedrošākajiem, biklā
kajiem un mazāk par savām spējām pārliecinātajiem, zinātnes 
jautājumos vēl pazaļākiem kommīlitoņiem un kommīlitonēm 
radās savs cerības stars, ka līdzīgā garā un veidā arī viņi 
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varēs pa godam tikt galā ar savu pieteikto, vēl tikai apdari
nāmo tematu. 

L. B. ne vienu reizi vien tādos gadījumos piebilda vēl, ka 
par šo vai viņu referāta punktu varētu arī diskutēt, pat tieši 
uzaicināja kādu no kommīlitoņiem izsacīties. Tā dažkārt iz
devās izraisīt arī vēlamās debates. 

11. L. B. smalkjūtīgā, saudzīgā, audzinošā uzmanība, ko 
vērojām viņa semināros, jāvērtē augstu. Mūsu profesors mūs 
rosinājis strādāt, pētīt, patstāvīgi spriest, apsvērt vienu vai 
otru uzskatu un teoriju, vedinājis arī pētīt tālāk un dziļāk 
problēmas, kuru toreiz bija tik daudz un, zināms, ir arī tagad. 
L. B. semināru mācība — tā ir bijusi baltologiem darba skola 
vārda īstajā nozīmē, bet tās rezultāti ir bijuši atkarīgi no pašu 
skolnieku garīgā atvēziena. Mūža vakarā, atskatīdamies uz 
savu universitātes darbu, L. B. varējis ar gandarījumu kon
statēt, ka viņa audzēkņu pulks nevien stājies svētīgā skolotāju 
darbā mūsu dzimtenes mācības iestādēs, bet no tā nākusi arī 
rinda viņa mācekļu, kas paši raudzījuši strādāt zinātnes un 
rakstniecības laukā,1) skat. zemāk 81. §. 

12. L. B. nebija mums tikai zināšanu sniedzējs vien. Viņš 
zināja, ka dažs viņa klausītājs ir jau skolotājs, bet daudzi 
turpmāk par tādiem kļūs. Tad nu viņš, blakus tiem semināru 
darbiem, kas bija ievads pētīšanas paņēmienos, vismaz daiļ
darbu vai folkloras materiālu izpratnē, lāgu lāgiem sniedza 
mums dažādus praktiskus padomus. Tā ne vienu reizi vien viņš 
apstājās pie klases disciplīnas jautājumiem vai pie problē
mas par paidagoga pozitīvo kontaktu ar klasi un gluži nepie
ciešamo saprašanos ar tās kontingentu.2) L. B. izteica mums 
arī rindu citu praktisku padomu, kā rīkoties skolā,8) arī vienā 
vai otrā lekcijā, tāpat ne vienu reiz vien norādīja, kā nākas 
runāt, ja klausītāji ir ar ne visai augstu izglītību. Ar piemē
riem no paša prakses viņš mums labi varēja arī illustrēt vei
dus, kā jārunā, ja telpa ir ļoti liela vai pat nākas runāt milzu 
auditorijai brīvā gaisā, kad mūsu laikos tik populārie skaņas 
pastiprinātāji nevar tikt izmantoti. Domāju, ka šie lietderīgie 
ieteikumi būs mūsu profesora klausītājiem palikuši atmiņā uz 
gadu gadiem. 

1) Sal. Ludis Bērziņš, Mana dzīve, krājumā Pašportreti, Ņujorkā 
1965. g. (turpmāk: L. В., Mana dzīve), 39. lapp.; sal. vēl Mūža rīts un 
darba diena, Minneapolē 19542 (turpmāk: L. В., Mūža rīts), 238. lapp. 

2) Par šīm problēmām L. B. izteicās arī kādos savos rakstos, skat., 
piem.. Mūža rīts, 20., 149. un 162. lapp. 

3) Sal. L. В., turpat, 69., 143. u. v. с lapp. 
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13. Ka jauneklīga jūsma, bet ne mazāk arī dziļāka interese 
par dzejas mākslu daudzus studentus un studentes mudina 
iestāties tieši Filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā, 
L. B. nebija nekāds noslēpums. Daudzi no viņa klausītājiem, 
nebija šaubu, paši jau bija mēģinājuši kaut ko sacerēt saistītā 
valodā. Šādus poēzijas mākslas interesentus savā ziņā stimu
lēdams, L. B. dažkārt uzaicināja sava semināra dalībniekus 
kaut ko pārtulkot, piemēram, kādu Horātija odu. Latīņu valodu 
jau visi viņa klausītāji bija mācījušies pietiekami augstā 
pakāpē. Atceros, ka šādu tulkojumu — kā tas jau bija sa
gaidāms, sanāca labs skaits; dažs autors pat bija vienu un to 
pašu Horātija darbu pārtulkojis vairākās versijās, piemēram, 
bez un ar atskaņām, laikam arī atšķirīgos pantmēros. Publicēti 
šie mūsu pūļu rezultāti gan nekur nav tikuši. Tas jau arī nebija 
šo vingrinājumu nolūks. 

14. Savā autobiogrāfijā L. B. pieminējis, ka es esot viņam 
universitātē palīdzējis kā neoficiāls asistents.1) To var pārprast. 
Lieta īsumā bija šāda. Mūsu profesors kādā sarunā uzaicināja 
mani pasacīt savas domas par viņa tautasdziesmu poētikas 
semināra vadīšanu. Cik atceros, atļāvos izsacīties aptuveni šā: 
mana nu jau ne viena vien gada pieredze liecina, ka daudzi 
jaunie studenti paši Latvju Dainu sējumos nekad vēl nav 
ieskatījušies. Tāpēc būtu labi, ja semināra darbu sākumā viņus 
ievadītu pašā dainu krājumu iekārtojuma izpratnē, iepazīsti
nātu ar reģistru uzbūvi un eventuālām izmantošanas iespējām, 
sīkāk interpretējot Kr. Barona krājumu variantu izkārtojuma 
principus un noderību pētījumos, un paraugam vēl pamācītu, 
kā gar tautasdziesmu tekstiem strādāt. Citādi, folkloras semi
nārā pierakstoties, bet vajadzīgām tīri elementārām priekš
zināšanām trūkstot, paiet ilgs laiks, līdz students kaut cik sāk 
orientēties problēmās, arī pašu Latvju Dainu izmantošanas un 
pētīšanas technikā. Pēc tam L. В., brīdi padomājis, man jautāja, 
vai es nevarētu, varbūt, kādus šādus ievadreferātus viņa no
darbībās ar studentiem nolasīt. To arī izdarīju. Aptaujās tiešām 
izrādījās, ka turpat vai visi attiecīgā semināra dalībnieki ir 
bez kādas pieredzes Latvju Dainu studijās. 

Pats fakts, ka mūsu profesors, kas par paidagoģiskas prak
ses trūkumu gan nebūtu varējis žēloties, uzklausīja un pat 
ievēroja kāda sava vēl stipri zaļa mācekļa domas, nepār
protami skaidri liecina, cik elastīgs garā viņš bijis pat vēl 
vecuma gados. 

l) L. В., Mūža rīts, 230. un sek. lapp. 
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IV. PAIDAGOGS UNVERSITĀTES KLAUSĪTAVĀS 

15. L. B. bija uzticēti kursi latviešu rakstniecības vēsturē un 
folklorā. Kā palicis prātā, ik nedēļas divas stundas tika veltītas 
seminārdarbiem, bet četras pārējās L. B. lasīja viena vai otra 
gadsimta latviešu rakstniecības apskatus vai arī tautasdziesmu 
metriku un stilistiku. 

Varēja novērot, ka jaunie studiju sācēji, īpaši tie, kas bija 
ierakstījušies literatūrzinātnes nozarojumā, turpat vai visi pie
rakstījās nevien pirmgadniekiem tieši obligātajos, bet arī L. B. 
lasītos priekšmetos, parasti arī viņa proseminārā un pat semi
nārā. To darīt mudināja — ne mazu studentu skaitu, domājams, 
viņiem jau ģimnāzijā radusies tieša un dzīva interese par attie
cīgiem jautājumiem, bet tikpat daudz, šķiet, arī gluži reāla un 
praktiska vajadzība. Mūsu fakultātes programmas bija tādas, 
ka no L. B. priekšmetiem latviešu rakstniecības vēsture ietilpa 
gala pārbaudījumos. Bet to neatkārtoja katru gadu: viss kurss 
bija tik plašs, ka L. B. to lasīja trīs gadus pēc kārtas. Tas 
nozīmēja, ka, ja kāds kurss bija palaists garām nepierakstīts, 
to par jaunu varēja klausīties visātrākais tikai ceturtajā gadā. 
Tā nu mūsu studiju apstākļos šķita pavisam tāla un nepār
skatāma nākotne. 

Novārtā atstāt nevarēja arī L. B. tautasdziesmu metrikas un 
stilistikas kursus — arī tos nolasīja tikai divu gadu laikā. Tāpat 
bija jāuzmanās, lai savlaicīgi pagūtu nokārtot piedalīšanos 
viņa proseminārā un semināros, bez kā universitātes beigšana 
nebija iespējama. Tas savukārt bija saistīts ar iešanu L. B. lek
cijās: kā jau sacīts, tās neklausījies — un attiecīgām zināšanām 
trūkstot — students varēja arī netikt galā ar saviem semināru 
referātiem. 

Ka L. B. lekcijās parasti pulcējās daudz jaunāko gadgājumu 
studentu, tur par iemeslu vēl bija apstāklis, ka klausītājiem 
nebija grūti sekot ar tām zināšanām, kas bija līdz no vidus
skolas. Tur nevajadzēja tādas studiju bagāžas kā, piemēram, 
klausoties J. Endzelīna gramatiku kursus. Jāpiebilst, ka es pats 
it naīvi biju iedomājies pēdējos viegli pievārējamus. Biju pat, 
studijas tikko kā labi sācis, pierakstījies Endzelīna seminārā! 
Tad nu gan nācās atzīt, cik daudz man vēl jāmācās, lai varētu 
sekot profesora domu gājieniem — un ka ar pieteikšanos semi
nāra dalībniekos neglābjami esmu ieskrējis lielās sprukās . . . 

16. Ar pierakstīšanos nevien L. В., bet vispār arī citu mācības 
spēku priekšmetos Filoloģijas fakultātē vajadzēja uzmanīties. 
Kādu savlaicīgi nepierakstītu kursu nevarēja vis vairs kārtot 
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parastajā veidā, un procedūra ar lūgumiem dekānam atļaut 
eksāminēties kādā valodā vai zinātniskā kursā bez pierakstī
šanās — tā mana laika filoloģijas studentam šķita riskanta 
un baigas neziņas pilna avantūra. Kādi tikai tur nevarēja 
atgadīties formāli šķēršļi un komplikācijas — un kas varēja 
zināt, cik kritiski, lai neteiktu vairāk, šādu ielēcēju no ārpuses 
savos pārbaudījumos ņem priekšā pats attiecīgā priekšmeta 
docē tā j s . . . 

Nevar nepiebilst, ka baltoloģijas nodaļā šādas pierakstī
šanās dēļ mums bija īstās nedienas ar tiem priekšmetiem, 
kurus jau tā pārblīvētajā un pārāk enciklopēdiskajā pro
grammā vai ik pa gadam pielika no jauna klāt. Dažs students, 
kam līdz gala pārbaudījumiem bija daži priekšmeti vien vairs 
atlikuši, bija spiests atkal pierakstīties jaunā priekšmeta 
kursā — un tas pats, diemžēl, atkārtojās atkal un atkal nāka
majos gados. Atceros, ka manu studiju laikā tā pienāca no 
jauna klāt veseli deviņi (!) k u r s i . . . Nav grūti saprast, ka 
tādas jaunās vielas eksāmenus nevar noveikt ne vienā mēnesī, 
ne vienā gadā un ka tas mums nepatīkami stiepa garumā tā 
jau ilgās studijas. 

Nav vēl tagad saprotams, kas mudināja Filoloģijas fakul
tātes vadību baltologu mācību plānu izpūst tik vispusīgu un 
tik pārspīlēti plašu — tādu, ka mēs dabūjām studēt ļoti dau
dzus priekšmetus, bet gandrīz nevienā atsevišķā nozarē nepa
spējām iegūt īsti pamatīgas un dziļas zināšanas. Jājautā, vai 
tad vairs bija vietā daudzkārt dzirdētā mācības spēku žēlo
šanās, ka baltoloģijas nodaļai tik maz beidzēju . . . 

17. Jautājums, vai studentam ir vērts kavēt laiku un iet klau
sīties universitātes lekcijas, ir diskutēts daudzkārt un ne jau 
Latvijā vien. Ir minēti visādi argumenti — gan par, gan 
pret. Nevar noliegt, ka zemēs, kur publicētas labas augst
skolu mācību grāmatas, kurās izlasāmās zināšanas, pienācīgi 
iegaumētas, ir pilnīgi pietiekamas eksāmenu nokārtošanai, stu
denti var ar labām sekmēm mācīties mājās. Arī Latvijas Uni
versitātē mēs, kas bijām spiesti paši sev nopelnīt iztiku kādā 
darbā, daudzus kursus sagatavojām, attiecīgās lekcijās nemaz 
netikdami. Jāatzīst tomēr, ka šādā ceļā daži priekšmeti nepa
visam nebija viegli pieveicami. Tā atceros, cik sūri šādā māj-
mācībā man nācās cīnīties ar grieķu valodu; par laimi tās 
pašos pirmajos elementos (ko vēl tagad varu ar siltu pateicību 
atzīmēt) mani bija ievadījis mans darba biedrs kara resorā 
kāpt. Jānis Skroderis, pats vēsturnieks. 

18. Arī L. B. kursus, protams, studenti būtu varējuši saga
tavot mājās, taču nevienas viņa priekšmetu mācības grāmatas 
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toreiz nebija.1) Tad nu būtu, paša piezīmēm trūkstot, nācies 
izlīdzēties, tapinot tās no kommīlitoņiem, kas attiecīgo priekš
metu paši bija klausījušies. Kaut arī baltologu bija daudz, šāda 
paļaušanās uz citiem bija savienota ar prāvu risku. Vienkārt, 
varēja atgadīties, ka vajadzīgā brīdī tās nekur nevar saman-
got, otrkārt, ne katrs klausītājs bija pierakstījis visu, ko L. B. 
bija lasījis. Gadījās pat lekciju piezīmes, kuru autors bija atzī
mējis tikai to, kas viņam bija licies svešs, tā ka beigās pats 
vairs nevarēja aptvert visu daļu kopsakaru un bija spiests 
aizņemties pilnīgākus kursus no citiem. Daža studenta piezīmēs 
izteiksme izgadījusies neskaidra, teksts fragmentārs, domas 
kodols dažviet stipri tumšs, nesaprotams, tā ka L. B. sacītais 
beigu beigās paliek neatminams un neuzminams pat pašam 
rakstītājam! . . . 

Cita lieta, ja students pats spēja noklausīties un īsti rūpīgi 
pierakstīt visu kursu. Man šķita — ja lekciju lasītājs ir tāds 
kā L. В., tad savas trīs ceturtdaļas zināšanu ar to pašu jau bija 
iegaumētas, nemaz nerunājot par mācību vielas loģiskā izplā
nojuma pilnīgu izpratni. Kur tad vēl domas un idejas, kas 
pašam var event. uznirt vienā vai otrā asociatīvā sakarā, lek
ciju lasījumus klausoties . . . Domāju, ka līdzīgi būs spriedis vēl 
dažs labs baltologs. Ja nu vēl ņem vērā, ka L. B. lekcijas parasti 
notika pievakarēs, kad varēja ierasties arī tie, kam diena bija 
pavadīta maizes darbā, tad viegli saprast, ka L. B. lekcijās 
klausītāju bija relatīvi ļoti daudz. 

19. Kura universitāte gan nejūtas lepna, ja viņas mācības 
spēku starpā ir izcili zinātnieki, kuru vārds tālu pazīstams un 
kas spēj rosīgi pulcināt ap sevi jaunus mācekļus vai pat radīt 
veselu savas nozares „skolu". Jo teicami vēl ir, ja arī praktis
kajā universitātes mācību darbā viņi parāda atzīstamas paida-
goga spējas. 

Augstvērtīgi mācības spēki nevienā universitātē nav tomēr 
kaut kurā laikā kā no zemes paceļami. Savas grūtības šai ziņā 
nebija gājušas garam arī mūsu Filoloģijas fakultātei. 20-os 
gados par profesoru latviešu literatūras vēsturē bija jau stipri 
vecais J. Lautenbachs-Jūsmiņš. Man, kad tikko kā biju univer
sitātē iestājies un sāku meklēt vecāku kommīlitoņu padomus, 
ko un kā klausīties, nācās vairākkārt dzirdēt mūsu studentu 
spriedumus, ka J. Lautenbachs, sava lielā vecuma dēļ, vairs 
nespējot orientēties jaunā laika un garīgo virzienu plūsmās. 
Sirmo, patriarchāliskā izskata profesoru iznāca arī man vēl 

x) L. В. grāmata Ievads latviešu tautas dzeja. Metrika un stilistika, 
iespiesta Rīgā, nāca klajā tikcd 1940. gadā (2. iespiedums Čikāgā 
1959. g.). 
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ctizredzēt. Atceros viņu veca vīra gaitā, neelastīgiem, mazliet 
šļūcošiem soļiem nākam pa augstskolas gaiteni, it kā nekā 
nevērojošām acīm aiz masīvo aceņu stikliem. Viņš izskatījās 
pēc kāda bībeliski aizlaicīga pravieša. Bet mēs, baltoloģijas 
studentu vairums, bijām ar pavisam citādu dzīves izjūtu, bijām, 
ja tā var gleznaini izteikties, kā jaunu dienu cerību vējš . . . 

Pats gan nevienu J. Lautenbacha lekciju netiku, diemžēl, 
dzirdējis, nepaguvu arī vēl priekš viņa nāves paklausīties, kā 
viņš vada savu semināru. Dzirdēju tikai dažus vecākus stu
dentus žēlojamies, ka profesora literatūras seminārā visu gadu 
nācies nodarboties tikai ar viņa paša sarakstītā Niedrīšu Vid
vuda sīku iztirzājumu . . . Esot gājis pat tik tālu, ka Lautenbachs 
licis saviem klausītājiem viņu pašu Niedrīšu Vidvuda eksem
plāros ierakstīt kaut kur tekstā divas rindiņas: tās tipogrāfijas 
vainas dēļ esot eposā izlaistas . . . 

20. Jāatzīst, ka piesaistot par mācības spēku latviešu litera
tūras vēstures un folkloras priekšmetos L. В., Filoloģijas fakul
tātei bija veicies nesalīdzināmi laimīgāk. Pats viņš savās auto
biogrāfijās par savu darbu Latvijas Universitātē rakstījis stipri 
atturīgi, piebilzdams, ka, docenta darbā stājies, neesot varējis 
visu savu enerģiju ziedot zinātniskam darbam, neesot arī no 
jaunības varējis tam sistemātiski gatavoties.1) Tas sacīts ar 
ievērojamu pazemību, taču L. B. nevarēja arī neapzināties, 
kādi viņam ievērojami zinātnisko pētījumu rezultāti.2) Ne jau 
velti par mācības spēku universitātei viņu bija proponējis ne
viens cits kā prof. J. Endzelīns, kas nu zinātnes lietās bija 
stipri kritisks, lai neteiktu vairāk. 

J. Endzelīns nekad nebūtu ar šādu priekšlikumu Filoloģijas 
fakultātei nācis klajā, ja L. B. būtu trūcis attiecīgo zinātnisko 
nopelnu. Pats tiku dzirdējis vairāk reižu, kā Endzelīns pa savai 
manierei kā ar cirvi noskaldīja: „Es neskatos, kas cilvēks ir, 
bet ko viņš spēj!" Tur nebūtu varējis līdzēt arī apstāklis, ka 
abi viņi bija Letonijas vecdraugi; izšķirošais faktors varēja būt 
vienīgi tas, ka L. B. pētījumi par vecajiem latviešu autoriem 
un par mūsu tautasdziesmu ritmikas un stila jautājumiem ļoti 
kritiskā valodnieka vērtējumā bija bijuši akceptējami. 

21. Vajadzēja dzirdēt kaut tikai vienu L. B. lekciju, lai klau
sītājiem būtu skaidrs, ka auditorijas priekšā stāv cilvēks, kam 
ir laba paidagoģiska izglītība un arī krietns praktisks ķēriens. 
Spriedām, ka mākslu mācīt, skaidri un pārskatāmi docēt mā-

x) L. B.Mūža rīts, 201. lapp.; Mana dzīve, 38. un sek. lapp. 
2) Sal., piem.. Mūža rīts, 221. un sek. lapp.; Mana dzīve, 38. un sek. 

lapp., arī L. B. autobiogrāfiju krājumā Trimdas rakstnieki 1, Kemptenē 
1947. g., 19. un sek. lapp. 
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čības vielu, L. B. būs ieguvis, gatavodamies par skolotāju, jau 
Irlavas seminārā, pēc tam, laikam, tālāk izkopis teoloģijas stu
dijās Tartu universitātē un beidzot izslīpējis mācītāja darbā 
un skolu sienās. Paša L. B. liecībās tomēr lasām, ka mācītāja 
darbā viņam necik daudz nav iznācis aktīvam būt.1) 

Vispirms studentiem nevarēja neimponēt L. B. solidā, mierīgi 
nosvērtā uzstāšanās auditorijas priekšā. Tas bija pasauli redzē
juša, rūdīta vīra gudrs briedums. Vēl vairāk — tīri intuitīvi 
varēja nojaust šī vīra patstāvīgās personības garīgo spēku 
un amplitūdu. 

Studentiem visai imponēja arī L. B. lielais kārtīgums: viņš 
parasti mēdza ierasties klausītavā laikus. Kā labi zināms, 
klausītājiem maz simpātiski tie mācības spēki, kas viņiem 
katrā lekcijā liek turpat veselu stundas ceturksni dīkiem sēdēt 
auditorijā, paši atnākdami ar milzīgu nokavēšanos. Gadījās 
pa kādam tādam arī mums. 

Slimības dēļ kavēt lekcijas, cik palicis prātā, L. B. gan būs 
iznācis visai maz. Ari tas studentiem bija svarīgi: kaut kādu 
iemeslu dēļ nenolasītas kursu daļas galu galā tik un tā bija 
jāpazīst. Šādi nepilnīgi kursi, būdami ar lieliem robiem vielā, 
varēja pēc sagādāt lielas nelaimes pārbaudījumos, īpaši vēl 
priekšmetos, kas ietilpa pašos universitātes absolvēšanas 
eksāmenos. 

22. L. B. priekšcēlumu nebūt nevarēja dēvēt par lekciju 
l a s ī š a n u . Viņam priekšā parasti gan bija rakstīti manu
skripti, attiecīgo lekciju teksti, vismaz plašāki, pēc skaidri 
izdomāta plāna izkārtoti atsevišķo daļu konspekti, tomēr lek
ciju visprāvākā daļa tika norunāta, papīra piezīmes nelasot, 
par kādu vienmuļu un neizteiksmīgu lasīšanu vai pat burtošanu 
nemaz nerunājot. Protams, savos papīros L. B. ik pa laikam 
pēc vajadzības ieskatījās. Konsekventa lasīšana notika tad, 
kad mūsu profesors savā lekcijā bija iepinis kādu citātu. Tas 
varēja būt, atkarībā no kursa, vai nu kāds tautasdziesmu 
pants, vai arī kāds īsāks vai garāks straipsnis no pašreiz 
aplūkojamā autora darbiem, ar kādiem L. B. izveicīgi illustrēja 
un atdzīvināja savas lekcijas. Arī tos viņš parasti nolasīja it 
izteiksmīgā valodā, savā reizē citāta vidū vēl iespraužot pašam 
savus interpretējumus; nācās dzirdēt arī dažādus salīdzinā
jumus. Izdevīgā reizē, vienā vai otrā sakarā, L. B. pastāstīja arī 
par kādiem atgadījumiem dzīvē — vai nu viņa paša, vai arī 
kādu citu personu pieredzētiem, piemēram, par Dubultu ģim-

a) L. В., Mana dzīve, 34. lapp., sal. Mūža līts, 78. lapp. (L. B. pats 
apliecina, ka vēlākos mūža gados nav vairs varējis izsekot teoloģijas 
literatūrai). 
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nazijas nopostīšanu 1915. gadā, par sastapto krievu spriedu
miem, ka latvieši ļoti mīlot zemi, par piedzīvojumiem Kuršu 
kāpās vai Ķoniņu ciemā, folkloras u. с materiālus vācot, u.tml. 

Savā reizē L. B. izmantoja pat stipri emocionālus runas toņa 
kāpinājumus, dažkārt jau ar tīri emfātiskiem toņa intervalliem, 
piemēram, kādos citējamos tekstos. Tas, manuprāt, tomēr no
tika bez kādas dziņas pēc īpašas, samākslotas afektācijas. 

L. B. lekciju lasīšanas veidu varēja raksturot par ļoti skaidru. 
No viņa sacītā it viss bija sadzirdams un saprotams, kā pats 
ne vienu reizi vien pārliecinājos, arī pašos pēdējos klausītavas 
solos. Visumā L. B. runas plūdums bija dzīvs un izteiksmīgi 
lokans; pats runas tonis, būdams variēts un augstumā stipri 
mainīgs, patīkams. Izteiksme stipri dažādojās, arī sintaktiski 
valoda lielāko tiesu bija bagāta, visumā ļoti latviska. 

Ja mēdz spriest, ka stils ir cilvēks pats, tad jāsaka, ka L. B. 
bija savs, viņam iezīmīgs, varētu teikt, „bērziņisks" stils, ko var 
viegli pazīt arī viņa rakstos, pat tanīs, kas kā zinātniski apce
rējumi publicēti, piemēram. Filologu biedrības rakstos . . . 

23. Viss minētais panāca, ka studenti, vismaz lielā vairā
kumā, L. B. lekcijām sekoja ar dzīvu interesi. Neatceros neviena 
gadījuma, kad mūsu profesors būtu savā priekšā redzējis ne
mierīgu, neuzmanīgu auditoriju, par trokšņošanu nemaz neru
nājot. Protams, šinī aspektā universitāte, kur sanākuši jaunieši, 
bet arī jau vīri un sievas gados, nemaz nevar tikt salīdzināta 
ar kādu pamatskolas klasi. 

Visiem būs pazīstams fakts, ka runātājs parasti skaidri no
jauš, vai viņam rodas kāds garīgs kontakts ar klausītājiem. Ja 
tas ir radies, tad tas savukārt noskaņo lektoru vēl pozitīvāk —• 
un viņa runa plūst vēl veiklāk, izteiksmīgāk un ekspresīvāk. 
To daudzkārt varēja skaidri redzēt praksē — un tieši L. B. 
lekc i jās . . . 

24. L. B. lekciju lasīšanas īpatnībās vēl iederējās kāda 
savādība: viņš nevien skatījās uz auditoriju un studentiem 
savā priekšā, pa reizēm ieskatīdamies savus manuskriptos, 
bet arī laiku pa laikam mēdza pacelt acis diezgan paaugstā 
leņķī uz augšu, it kā skatoties kaut kur lielākā tālumā un cauri 
klausītavas sienām. To bija ievērojuši ne tikai studenti vien, 
un tā Ed. Virza, kādā apskatā par L. B. rakstīdams, izsacījās: 
šķietot, it kā viņš, gaisā lūkodamies, lasītu tur kādu tekstu. 
Mums šī L. B. skatīšanās tālumā sākumā likās stipri savāda, 
gandrīz vai jocīga, bet drīz pie tās pieradām. Mēs jau pret L. B. 
izjutām lielu respektu. 

25. Jau pēc nedaudz L. B. lekcijām vērīgākam klausītājam 
bija skaidrs, ka viņš spēj, savās piezīmēs vai konspektā pa
skatījies, bez tālākas lasīšanas formulēt garus domu gājienus 
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visai sakarīgā un arī loģiski skaidrā izklāstā. Šāda lasījuma 
veidu visai ciena arī studenti: vienkārt, tā ir liecība, ka docētājs 
savu vielu pazīst un pārredz līdz sīkumiem, otrkārt, ka viņš 
spēj sakāmo izkārtot zināmā, paša satura izvērsuma nesacītā 
gradācijā, ieturot skaidri nojaušamu, loģiski mērķtiecīgu līniju 
un nesapinoties izteiksmē, kad nākas izmantot kādus retorikas 
mākslā pazīstamus paņēmienus. 

Ir mācības spēki, kam lekcijas padodas stipri nevienādi — 
cita teicama, cita neizdevusies. Pretstatā tam L. B. lekcijas 
turpat visas bija apmēram vienādā — un atzīstami augstā 
līmenī. 

L. B. savas lekcijas lasīja neforsēti, tomēr ar tādu tempu, ka 
vajadzēja zināmu veiklību, lai pierakstītājs it visu varētu fiksēt 
savā burtnīcā. Man šķita, ka L. В., piedzīvojis paidagogs bū
dams, pats uzmanījās turēties tādā runas ātrumā, lai pierakstī
šana vispār būtu iespējama. Par kādu kaligrāfiju tad nu 
nevarējām domāt un arī nedomājām. Tolaik arī nebija vēl 
moderno lodeņu, kas būtu bijušas ļoti noderīgas; rakstījām ar 
zīmuļiem vai ar pildāmspalvām; dažai labai studentei bija 
priekšā uz šaurā, vecā, nezin kādu laiku sola pat tintes pude
līte, kas savā reizē sagādāja ne mazumu izbīļa, nolidodama 
lejā uz g r ī d a s . . . 

Bija arī daži studenti, kas, studiju sākumā pietiekami vaļīgi 
būdami, L. B. lekcijās uzskicētās piezīmes mājās pārrakstīja, 
izteiksmi tad nu noapaļojot un papildinot. No dažiem šādiem 
čakliniekiem tiku dzirdējis, ka tā viņi arī pašu lekciju vielu labi 
iegaumējot. Ciktāl sniedzas mani novērojumi, viņi šo metodi 
tomēr drīz vien (kā pārāk neekonomisku laika ziņā) atmeta. 
Mums bija jāiztiek un mēs iztikām — pat gala pārbaudījumos 
ar tām piezīmēm, kuras bijām L. B. lekcijās pierakstījuši, lai arī 
sasteigto skrivelējumu atšifrēšana vietumis nebija nekāda 
vieglā. 

26. Par ko gan netiek stāstīti neskaitāmi anekdoti, ja nu 
ne par profesoriem! Zināms, neviens tad nu daudz nejautā, 
vai izklaidīgais zinātnieks kādreiz staigājis pa Heidelbergas, 
Jenas vai Tartu ielām, bet gardi nosmejas, noticēdams, ka šis 
gadījums tiešām noticis pazīstamajam profesoram N. N. un 
tepat Rīgā, universitātes priekšā vai pat kādā klausītavā. 

Ka studenti būtu kādreiz stāstījuši anekdotus arī par L. В., 
man gan nav palicis prātā. Tādus, laikam, nebūšu nemaz 
dzirdējis. Tas tā visai var būt, jo visparastāk taču uzjautrinās 
vai nu par profesoru kolosālo aizmāršību, vai dīvainībām 
apģērba un izturēšanās ziņā. Bet L. B. nekad neparādījās kādā 
publiskā vietā ar vienu melnu un vienu dzeltenu kurpi kājās 
(kā studenti mēļoja par nel. valodnieku Kārli Mīlenbachu!), 
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nedz viņam kādreiz auditorijas priekšā notika nelaime ar kādu 
intimāka rakstura apģērba gabalu, kā atgadījās kādam mūsu 
matemātikas docentam. Ļoti korrekti un solidi ģērbies, bet 
nespēlēdams arī kādu pārspīlētu švītu, viņš kāpa uz katedras, 
un man daudzreiz nāca prātā, ka tas, kas savā reizē stājas kā 
cienījams un cienīts mācītājs draudzes priekšā, nemaz nevar 
citāds būt un ka viņam kā kustībās, tā žestikulācijā jābūt 
augstā pakāpē apvaldītam un korrektam, protams, nevaino
jamam arī runas veidā un saturā. Domāju, ka mēs, kam kād
reiz taču pašiem būtu bijis vajadzīgs stāties ģimnāzistu priekšā 
kādā vidusskolā, pastāvīgas paškontroles ziņā no L. B. tiešām 
varējām mācīties. 

27. Kāds notikums, par ko tikām uzjautrinājušies, gan palicis 
atmiņā no manas māsīcas Annas Dr. stāstījuma; tas tomēr 
tikai tikdaudz saistās ar universitāti, ka dažs toreizējais upuris, 
laikam, vēlāk kļuva par studentu. Mana māsīca 20-os gados 
mācījās L. B. vadītajā Rīgas skolotāju institūtā un dzīvoja jau 
pieminētajā internātā, Talsu ielā. Par savu klasi viņa man 
kādreiz pačukstēja, ka viņām visām esot pa savam kava
lierim — divām turpat institūtā, citām ārpusē. Protams, ka 
citādāk jau nebūs bijis arī šīs cienījamās izglītības iestādes 
jaunekļiem. Tā kā ir vareni spēki, kas pār visu zemi valda, tad 
kādu vakaru internāta puiši prāvākā skaitā slepeni bija de
vušies pāri arī tādam nieka šķērslim kā viņu mājokļa dārza 
žogs. Kaut kādā ceļā L. B. bija uzzinājis par šīm amorozām, bet 
antireglamentāriskām izdarībām. Nezinādami, ka dārza žoga 
iekšpusē nakts tumsā dežūrē pats stingrais direktors, vēlie 
pārnācēji cits pēc cita saņēmuši varenus zibeņus. 

V. LEKCIJAS RAKSTNIECĪBAS VĒSTURĒ 
28. Universitātē docējamo priekšmetu starpā, viegli sapro

tams, var būt daži maz interesanti, pat, studentu kvalificējumu 
minot, „nāvīgi garlaicīgi". Nekā pievilcīga, šķiet, nevarētu 
uziet arī latviešu agrīno rakstu pieminekļu apskatā: kaut kādi 
veci ieraksti vai baznīcu dievkalpojumos lietoti teksti, kur 
saturs atstāj vienaldzīgus, bet valoda vietumis pavisam samo
cīta, poēzijas vai nu maz, vai nekādas. 

Kā L. B. šo šķietami sterilo vielu atdzīvināja, tā ka tā balto-
loģijas studentiem sāka rādīties pavisam citādā gaismā, par 
to man palikušas zināmas (protams, subjektīvas) atmiņas. Vis
pirms, viņš pats piegāja tai ar skaidri jaušamu interesi, varētu 
teikt pat — ar sirsnību. Tas nu radīja attiecīgo simpātiju rezo-
nanci arī klausītājos. Otrkārt, L. B. ar smalku māku prata šos 
agrīnos rakstu pieminekļus sastatīt tā, ka tie izgrupējās kā 

151 



kādas skaidri samanāmas attīstības ķēdes sukcesīvie posmi — 
un šīs ķēdes augšgalā nu bija tādi daiļdarbi kā, tikai dažus 
minot, Aspazijai, Fr. Bārdam, Plūdonim, Veselim, Čakam,. . . 
Treškārt, L. B. izveicīgām puantēm atzīmēja šo veco darbu pozi
tīvi izcilākās īpašības, un tā mūsu apziņā tie kaut kā izrindojās 
kā vājas, bet pakāpeniski aizvien spožākas ugunis kāda diža 
plaukuma priekšausmas krēslā. Ceturtkārt, apstādamies pie 
atsevišķiem vecajiem rakstu resp. literatūras pieminekļiem 
pietiekami ilgi, L. B. spēja tos, tā sakot, ap- un izgaismot da
žādos aspektos, tā ka tīri neviļus jaunās zināšanas auglīgi 
piesaistījās mūsu agrāko zināšanu kopumam. 

29. Spožu vērienu L. B. parādīja, kad bija ticis līdz mūsu 
17. g. s. lielajiem meistariem — līdz Jurim Mancelim un Kristo-
foram Fīrekeram. Viņam nepārprotami visai imponēja Man-
ceļa svētrunu izcilais stils, kur skaidri varēja jaust klasiskās 
skolas atbalsi. Mūsu profesors nu nekavējās mums to parādīt 
ar izraudzītiem, plastiski monumentāliem piemēriem un reizēm 
šo patētisko vielu demonstrēt ar kāpinātas izteiksmes priekš-
cēlumu. Protams, ka pēc tam arī mēs, Ed. Virzas, A. Švābes u. с 
uzslavas Manceļa izteiksmei nemaz vēl nepazīdami, sākām 
kādreizējā Tartu universitātes rektora sulīgajā izteiksmē sa
redzēt ievērojamas literāras vērtības. 

Pašam L. B. Mancelis bija tuvs — kā man šķitis, pirmkārt, 
kā uzskatos radniecīgs luterāņu teologs, otrkārt, kā izcils homī-
lētikas meistars, treškārt, kā sava laikmeta dzīves lielisks 
dokumentētājs (tā svētrunās, bet arī plašajos frazeoloģijas 
materiālos un tīri vai dramatiskajās Desmit sarunās!), bet, 
neapšaubāmi, arī, ceturtkārt, kā vīrs, kas latviešu literatūras 
attīstību pavirzījis tālu pāri 16. g. s. vēl stipri trūcīgajiem mēģi
nājumiem un bez tam spējis demonstrēt latviešu valodas iz
teiksmes spēku un krāsainību jau labi izkoptā prozas stilā.1) 
Mancelis radījis arī vēl labāku un lietderīgāku ortogrāfiju, tik 
noderīgu, ka tā, nedaudz uzlabota, varēja noturēties līdz pašu 
latviešu akadēmiķu lielajai reformai 20. gadu simtenī. 

Šos svarīgos punktus ar savu dzīvo lekciju lasīšanas veidu 
izceldams un Manceļa darbus un mūža gaitas dažādos aspek
tos izgaismodams, L. B. panāca, ka šie kursi studentiem nevien 
nebija neciešami garlaicīgi, bet dažam labam pat sāka likties 
interesanti. Tā atceros, ka vairāki no maniem paziņām L. B. 
lekciju ietekmē sāka staigāt uz bibliotēkām, lai pašu lasījumā 
iepazītos ar Manceļa monumentālo postillu. 

1) Savu lielo godbijību pret Manceli (kā postilla viņam bijusi 
pieejama jau tēva mājās bērnībā) L. B. pats apliecinājis, skat. Mūža 
rīts, 13. lapp. 
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30. Sevišķas simpātijas mūsu profesoram bija pret 17. g. s. 
literātu Kristoforu Fīrekeru. Pats L. B. liecinājis, ka Fīrekera 
garīgās dziesmas viņam īpaši iepatikušās jau bērnībā.1) Šīs 
simpātijas, protams, būs varējušas tikai pastiprināties, kad 
arī pats L. B. sāka darboties garīgo dziesmu sacerēšanas 
laukā, savā ziņā kļūdams par vecā dziesminieka skolnieku. 
L. B. pats bija nodarbojies ar Fīrekera darbu pētīšanu, starp 
citu sīki analizēdams viņa dziesmu strofu uzbūvi, bez tam vācis 
un apstrādājis viņa ļoti vāji pārzināma mūža biogrāfiskos 
datus. Fīrekers jau bija savā laikā dzīvojis L. B. dzimtajā 
pusē — dobelniekos, pie tam — kā vēlāk noskaidrojās — pat 
tieši pašā L. B. dzimtajā Džūkstes novadā. , 

Par Kr. Fīrekeru lasīdams, L. B. mums uzskatāmi demonstrēja, 
kādas paliekamas un tālas ietekmes dēļ vecais dziesminieks 
ieguvis neizdzēšamu vietu latviešu rakstniecības vēsturē. Kr. 
Fīrekera stipri latvisko valodu, liriskas izteiksmes spēku, sir
snību un viņa dziļo reliģiozitāti izgaismojot, L. B. to darīja ar 
tādu paša interesi un iejušanos, reizēm pat, varētu teikt, paci
lātību, ka mēs, viņa klausītāji, to diezin vai spētu aizmirst visā 
savā mūžā. 

Tā nu L. B. paliek nopelns, ka viņš spējis padarīt mums, 
baltoloģijas studentiem, ja arī ne tuvus un mīļus, tad vismaz 
izprotamus tos latviešu literatūras darbus, no kuru tapšanas 
jau pagājuši turpat trīs gadu simteņi. Protams, ka L. B. lekcijās 
nepalika nepieminēti kā Kr. Fīrekera dzīves dati, ciktāl tie 
vispār bija zināmi, tā viņa valodnieciskie darbi un savdabīgā, 
stipri racionālā ortogrāfija. 

31. No L. B. lekcijām palicis prātā, ka arī par Ernstu Gliku 
un viņa lielo pūliņu — latviešu bībeles tulkojumu viņš bija 
stipri augstās domās un pie tā pakavējās diezgan ilgu laiku. 
Tagad, kad par šī darba tapšanu ne viena vien jauna ziņa 
nākusi klāt, tā īpaši ar Jāņa Strauberga pētījumiem, dažs cildi
nājums, ko mūsu profesors atzinīgi veltīja Glikam, var nelikties 
vairs pilnīgi vietā. Taču, kavēdamies pie tulkojuma milzu ap
mēriem, pašas ilgās darba gaitas un dažādām grūtībām tanī, 
L. B. jau toreiz atzīmēja, ka šinī 1685. — 1694. g. bībeles lat
viešu tekstā konstatējamas zināmas atšķirības stilā. Tās liekot 
spriest, ka Glika darbā iestrādāti kādi senāki, citu autoru 
tulkojumi. Pēc paša L. B. pētījumiem — tur esot iespējams kon
statēt vismaz Kristofora Fīrekera tulkoto tekstu pārņēmumus. 

Šie iebildumi neapšaubāmi bija skaidra liecība, ka mūsu 
profesors, arī sev simpātisku autoru aplūkodams, kā zinātnieks 
ir pietiekami uzmanīgs un kritisks. 

1) L. В., Mana dzīve, 33. lapp., sal. Mūža rīts, 10. lapp. 
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32. Manu studiju laikā Jānis Straubergs nāca klajā ar ziņu, 
ka Jānis Reiters esot bijis latvietis; par šo savā ziņā sensāciju 
daudzi studenti bija tīri sajūsmā. L. B. turpretim, J. Reiteram pie-
skardamies, bija atturīgs, kā man šķita, pat drusku skeptisks. 
Viņš izteicās, ka svaidīgajā J. Reitera rīcībā esot saskatāms kas 
savāds un daudz kas joprojām tur esot neskaidrs un tumšs. Ja 
L. B. nepievienojās J. Reitera cildinātajiem, tad, kā man šķiet, 
laikam tāpēc, ka toreiz neviens Reitera darbs, pēc kā varētu 
spriest par viņu kā par autoru, vēl nebija pazīstams. Otrkārt, 
L. B. diezin vai varēja likties simpātisks fakts, ka J. Reiters, 
būdams luterāņu mācītājs, tomēr nebija sekojis tīrajai protes
tantu līnijai, bija pat pārgājis katoļos, tad atkal atpakaļ lute
rāņos. Bez tam J. Reiters bija skarbi nomelnojis J. Manceļa 
darbus, bet pēdējos L. В., aplūkodams tos 17. g. s. pirmās puses 
literārā perspektīvā, kā jau minēts, bija stipri cildinājis. arī 
daudz vēlākos gados, ciktāl varēja vērot, J. Reiters nekādas 
lielākas simpātijas L. B. acīs nebija iemantojis. Vai viņš (kā Ed. 
Dunsdorfs vēl mūsu dienās!) būtu šaubījies, vai J. Reiters maz 
ir latvietis (event. lībietis), man nav zināms. 

33. Arī vēlākai latviešu literatūrai L. B. — kā jau akadēmiskā 
kursā — tāpat veltīja ļoti plašus apskatus. Labi palicis prātā, 
ka it rūpīgs bija J. Višmaņa nopelnu tirzājums, bet sevišķi 
plašs, pamatīgs un ilgs Vecā Stendera dzīves un darbu 
apskats, analizē un izvērtējums. Tik plašs, ka dažiem likās — 
latviešu 18. g. s. rakstniecības kurss ir nesamērīgi pārdimen-
sionēts. Tā vietā viņi, vedas domāt, labāk būtu klausījušies 
lekcijas, piemēram, par Pāvilu Rozīti, Aīdu Niedru vai Jāni 
Jaunsudrabiņu. . . Bet te bija universitāte, un nākamajiem bal-
tologiem bija jāpazīst arī 18. un 19. g. s. vecāko autoru rakstu 
posms, rakstniecība, kur L. B. savos pamatīgajos apskatos ap
stājās pat pie tādiem vīriem kā Mēkons vai vēl citiem līdzīga 
kalibra gariem. Ar apbrīnu vērojām mūsu profesora plašās 
zināšanas, piemēram, par 19. g. s. pirmās puses mazāk pazīs
tamiem darbiniekiem, tā par Juri Bāru, M. Vītiņu, A. Berg-
mani u. с Mūsu gadsimta un visjaunāko latviešu literatūru 
L. B. vēlāk ar laipnu prātu atstāja lasīt jaunākajiem docen
tiem — K. Kārkliņam un J. A. Jansonam. Viņa paša kursi jau 
tā bija ļoti plaši un pamatīgi. 

34. Literātūrzinātniskās pētīšanas metodēs baltologus ieva
dīja doc. K. Kārkliņš, lasīdams plaši izvērstu un sīki izstrādātu 
metodoloģijas kursu. Attiecīgā semināra darbos studenti paši 
varēja vingrināties, aplūkot, piemēram, vienu vai otru J. Po-
ruka darbu no kāda biogrāfiskās, formāli-aistētiskās, sociolo
ģiskās vai kādas citas metodes viedokļa. Metodēs teorētiski 
apglītojušies, mēs L.B., tā sakot, kombinēto literatūras vēstures 
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kursu metodi tomēr varējām it labi akceptēt. Vēl jo vairāk 
tāpēc, ka tā daudziem bija pazīstama un pierasta vēl no ģimnā
zijas laikiem. 

Jāatzīstas, man pamazām radās pārliecība, ka L. B. pats 
izkopto metožu gudrajām finesēm kaut kā lāgā neticēja un 
drīzāk paļāvās uz kaut ko, ko varētu dēvēt par veselo prātu. 
Man palaikam šķitis arī, ka L. B. lāgā necienīja definīciju, bet 
drīzāk gan aprakstu, notēlojumu, varbūt spriezdams, ka tas 
varētu labāk ļaut ieskatīties parādību dziļākā, īstākā esmē. 

L. B. lekcijās aplūkoto patālo gadsimtu autoru pozīcijas tā 
laika vidē mums bija stipri vāji pazīstamas, un tur nu viņa 
operējumi ar biogrāfiskās metodes paņēmieniem bija pavisam 
vietā. Kaut arī daudz retāk, taču vietumis arī vecākajā latviešu 
rakstniecības posmā varēja attaisnoties formāli-aistētiskā pie
eja, tā Kr. Fīrekera un Vecā Stendera darbu apskatos, kamēr 
filoloģiskās metodes izmantojums, veclatviešu agros rakstu 
pieminekļus aplūkojot, vietumis bija gluži nepieciešams. 

Pret pazīstamo uzskatu, ka tieši ārējās dzīves, īpaši ekono
miskie apstākļi nosaka arī garīgās dzīves, tāpat literatūras 
attīstības līnijas, L. В., kā vērojām, bija pagalam skeptisks. Tas 
tomēr nenozīmēja, ka viņš būtu ignorējis reālas dzīves apstākļu 
ietekmi šī vai cita autora mūža gaitās un radīšanā. 

Tā nu (kā manā subjektīvā uztverē šķita) L. B. eklektiskā 
metode vecākās rakstniecības aplūkojumos tika noderīgi izman
tota un deva atzīstamus rezultātus. No ieslīdēšanas pārāk lielā 
metodiskā vienpusībā mūsu profesors bija pasargāts. 

35. Ir jāšaubās, vai kāds no mūsu baltoloģijas studentiem 
toreiz varbūt nebūtu zinājis, ka mūsu profesors ir arī radošs 
literāts un kā dzejnieks publicējis ne mazu skaitu dzejoļu un 
arī garīgu dziesmu. Atlika taču kaut vai ieskatīties T. Zeiferta 
rakstniecības vēsturē. 

Pats par savu dzeju L. B. universitātes kursos nelasīja un, 
cik atceros, par saviem darbiem neko daudz nerunāja, nav 
šaubu, aiz takta izjūtas. Varbūt no tā vēl vairāk atturēja 
nelaimīgais J. Lautenbacha piemērs, kur sirmais profesors, 
zaudējis īsto mēra sajūtu, mocīja savus klausītājus un semi
nāra dalībniekus ar savu pseudoeposu (sal. 19. §). 

Savā reizē tomēr — vienā vai otrā sakarā — L. B. citēja arī 
kādus savus sacerējumus, reizēm arī kādā lekcijā iepīdams 
viena vai otra klasiska rakstnieka, visvairāk Horātija pantus, 
oriģinālam blakus minēdams pats savu tulkojumu. 

Reizēm no paša L. B. mutes dabūjām dzirdēt kaut ko par 
viņa humoristiskiem sacerējumiem. Tā savā laikā (gan kādā 
1915. gadā) viņš bija valodniekam Kārlim Mīlenbacham uz 
humoristisku ielūgumu dzejā atbildējis šā: 
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Uz sliktām atskaņām tas Kār
lis Mīlenbachs ir nepārvar
ams; pārvārāms viņš būs, es manu. 
Ja runa ir par trumpošanu1) 

Jādomā, ka līdzīgā vai vēl pārgalvīgākā tonī būs bijis 
sacerēts dažs labs no tiem L. B. jaunāku mūža gadu dzejoļiem, 
epigrammām un satīrām, par kurām viņš raksta savā autobio
grāfijā. Trimdas rakstnieki 1, 17. un sek. lapp2) Palicis prātā 
arī vēl, ka L. В., kādā savā lekcijā runādams par kalambūriem, 
pastāstīja, ka viņš (gan studenta gados Tartū) esot izdomājis 
(vēlāk tik slaveno! K. Dr.) izteicienu 

Alus arī ira sula. 
Lasi, no kura gala patīk!3) 

No visa tā, ko L. B. mums tautasdziesmu poētikas un litera
tūras vēstures kursos lasīja, tā par dzejas panta uzbūvi, atska
ņām un dažādiem izteiksmes stilistiskiem līdzekļiem, mums 
tika skaidrs, ka poēzija profesora paša sirdij bija visai tuva. 
Viņa tīri teorētiskajā nostājā poētikas jautājumos bija diezgan 
daudz kritisku punktu, piemēram, rādot pārāk samākslotās, 
raibām, komplicētām ārējām formām greznotās 18. g. s. dzejas 
pārspīlēto uzpūstumu vai kāda tāda pantotāja kā Šēnberģa 
primitīvismu, kas vietumis jau robežojas ar tīru banalitāti. 

VI. LEKCIJAS DAINOLOĢIJĀ 
36. Ja var sacīt, ka L. B. sirsnīgās simpātijas piederēja Kr. 

Fīrekeram, tad vēl vairāk to var teikt par latviešu tautasdzies
mām. Bijām jau visi par tām kaut ko mācījušies, bet kas nu 
tas bija pret universitātes kursu ar pavisam citādu pieeju. L. B. 
dainu pētīšanas jautājumos jutās pavisam suverēns un savā 
elementā — pats varēja atskatīties uz studijām un metriskām 
analīzēm, kas bija veiktas jau priekš daudziem gadiem. Viņš 
pats jau bija definītīvi noskaidrojis klasisko latviešu tautas
dziesmu četrrindes simmetriskās uzbūves architektoniku, kas 
dominēja milzīgā tekstu vairumā. Dziļa, varētu teikt pat, tēviš
ķīga sirsnība pret mūsu tautas gara mantām izpaudās viņa 

1) Kārlis Mīlenbachs līdz ar savu brāli Frici pa vasarām (priekš 
Pirmā pasaules kara) mēdzis dzīvot pie L. B. Dubultos; tad reizēm 
spēlēta daža laba kāršu partija (L. B. savā vēstulē šī raksta autoram 
1947. g. 10. janvārī; no tās citēts arī augšējais L. B. sacerējums). 

2) Sal. arī L. В., Mūža rīts, 32. lapp. (ar Gētes Zvejnieka travestiju 
viņš esot apdziedājis kādu savu skolas biedru), 61. lapp. (satīra par 
Sakaslejas krogu), 63. lapp. (dzejolis par „nabaga ceļotāju"). 

3) Še vārds arī (=arī) jāizrunā (kā daudzās latviešu izloksnēs) ar 
īsu — i! 
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lekcijās, un tanīs mums pakāpeniski atklājās viens dainu 
panta organizējuma variācijas noslēpums pēc otra. 

L. B. folkloras problēmu kursi aptvēra plašu vielu, un tā 
mums, jaunajiem studentiem, pakāpeniski radās vispusīgs, 
detalizētām sīkdaļām bagāts skats uz dainu pasauli. Nezinu, 
kā bija citiem, bet pats varu atklāti atzīties, ka šinīs L. B. lek
cijās man, pēc vakara vidusskolas komprimēto mācību īsajiem, 
nepilnīgajiem, vietumis pat vāji izprastajiem, tautasdziesmu 
apskatiem, ar kuriem pie tam vēl biju iepazinies mājmācībā, še 
atvērās kāda jauna pasaule, tā, piemēram, atklājumos, kādi 
strofikas līdzekļi bija šinīs it kā šķietami necili vienkāršajās 
dziesmiņās uzejami. 

No otras puses, L. B. nebūt neparādījās te, savās lekcijās, kā 
kāds sauss pedants, kas mūsu tautas poēzijas bagātības gru
pētu pa sugām un pasugām, izšķaidot pa visādiem klasifikā
cijas apcirkņiem, šādā anatoma darbā nobeidzot ikkatru dze
jas ziedu. Viņš jau pats dažreiz mēdza atgādināt veco iztei
cienu, ka tas ir gars, kas izteikto, pausto dara dzīvu. 

37. Ik baltologam neapšaubāmi bija svarīgi, turpmākā darbā 
tieši nepieciešami pazīt tautasdziesmu saturos vērojamo veco 
latviešu ģenuīno pasaules skatījumu. To nu L. B. garākos aplū
kojumos tirzāja ar lielu iedziļināšanos un arī ar lielām simpā
tijām pret pašu dainās atklājamo uzskatu pasauli. 

Mūsu profesors pazina un bija smalki pētījis nevien tautas
dziesmu formālo pusi, bet bija arī iedziļinājies nu jau tālākā 
pagātnē aizejošo laiku latviešu domāšanas veidā un pasaules 
un dzīves izjūtā. Man dažu labu reizi šķitis: šādus apskatus 
docējot, viņa personā luterāņu mācītājs atkāpās dainologa 
priekšā, kas tad pārliecinoši runāja par tādu pasaules skatī
jumu, kad grēka izjūta, kas tik raksturīga kristīgajam cilvēkam, 
vecajiem zemgaliešiem vai kurzemniekiem bija gluži sveša — 
un tās vietā mutuļoja skaidri jaušams īsti pagānisks dzīves 
p r i e k s . . . 

38. L. B. tautasdziesmu studijas ievērojamā pakāpē varēja 
dibināties uz viņa paša folkloras materiālu vākumiem,1) taču 
visu galveno materiāla daļu šinī aspektā veidoja Kr. Barona 
Latvju Dainu lielie sējumi. Bija jau iznācis to otrs izdevums, kas, 
būdams vieglāk pieejams, arī studentiem stipri atviegloja 
darbu gar dziesmu tekstiem. L. B. izteica savu lietpratēja 
spriedumu, ka šis Kr. Barona vākums, kārtojums un publicē
jums arī paliks uz laiku laikiem latviešu dainoloģijas pamat
akmens. Viņa domas bija, ka jaunāki vākumi dodot, zināms, 
vēl klāt kādu skaitu tekstu, īpaši no Latgales; to starpā ir arī 

3) Sal. L. В., Mūža rīts, 63. — 67. un 122. lapp. 
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dažs līdz šim nepazīts un tādēļ vērtīgs pants. Taču lielum lielā 
daļā tie ir tikai veco tekstu varianti, kas dainu pasaules kop
ainu vairs nespēj grozīt. Nekādu apvērsumu nav vairs ko 
gaidīt. 

39. Jāatzīmē arī L. B. uzskati par Kr. Barona izraudzīto (gan 
ne paša atrasto) principu, kā tautasdiesmas jāgrupē, par pa
matu liekot cilvēka mūža ritumu. Par to, kā labi zināms, ticis 
ne mazumu diskutēts. Mūsu profesors par to bija pozitīvās 
domās: viņš, kas pats bija daudz un ne vienā vien apgabalā 
vācis tautasdziesmas, arī pats bija neapšaubāmi konstatējis, 
ka kristību dziesmas dzied šinīs godos, bet veclaicīgo kāzu 
ceremoniālu pavada katrai izdarībai pienācīga dziesma — utj. 

Uzskatu, ka mūsu tautasdziesmas būtu vajadzējis izdot gru
pētas pēc novadiem, no kurienes tās nāk, L. B. nevarēja ak
ceptēt: pirmkārt, tad būtu bijis jāpublicē milzīgs daudzums 
diezgan vai gluži līdzīgu variantu, kādēļ tekstu iespiešanas 
darbs būtu ievilcies milzu garumā. Tas nozīmē, ka Latvju 
Dainās tagad pieejamais materiāls nekad viss nebūtu ierau
dzījis dienas gaismu. Otrkārt, daudzi novadi bija palikuši pa
visam dziesmu tukši — vai arī no dažiem bija ienācis tikai 
nejaušs un pagalam trūcīgs materiāls. L. B. nu norādīja, ka 
tāpēc grupējumos pa novadiem kopaina varētu likties pavisam 
greiza. Dziesmu krāšanas darbu taču nosacījuši daudzi un 
dažādi nejauši apstākļi, tā, piemēram, laime sastapt labus tei
cējus, krājēju iespējas ziedot šim darbam īsāku vai ilgāku 
laiku, no otras puses, pietiekami intelliģentu ved uzņēmīgu 
krājēju trūkums kādā pagastā vai apciemā utj. 

40. L. B. bija, zināms, ar pietiekami kritisku domāšanu, lai 
saprastu, ka Kr. Barona paņēmiens saskaldīt kādu vienlaidus 
dziedātu vai skandētu tautasdziesmu virteni atsevišķās četr
rindēs, ir bijis (kā A. Švābe formulējis) sava veida anatoma 
sekcijas darbs. Šādi pārmetumi Kr. Baronam, kā palicis prātā, 
bija lasāmi jau toreiz; vēlāk tie tikuši atkārtoti vēl skarbākā 
formā. Bet mūsu profesors savās lekcijās atzīmēja arī kādu 
daudzkārt viņa paša konstatētu faktu, kas zināmā pakāpē 
attaisnoja Barontēva rīcību: viena un tā pati teicēja, sekodama 
kādām gadījuma rakstura asociācijām, tās pašas dziesmas 
kādā citā reizē nodzied vai noskandē citādā secībā, bieži vien 
kaut ko izlaižot vai iestarpinot, zināms, arī pašus tekstus daž
kārt pasakot citās variācijās. Pēc L. B. domām, tā ir neapšau
bāma liecība, ka šādu dziesmu virteņu celtnēs ietilpst atsevišķi 
autonomi elementi, visparastāk atsevišķu četrrinžu veidā, kuru 
ikreizējo sagrupējumu nosaka dažādi, citām personām grūti 
izsekojami psīchiski stāvokļi. Šādi elementi savā reizē var būt 
sarindoti arī par kādu it kā tradicionālu garāku tekstu. 
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Minētos faktus labi pazīdams, L. B. pats savus vākumus 
tomēr centies publicēt pilnīgā uzrakstīšanas secībā, salīdz, par 
to J. Bičoļa sacīto Ceļu 1. sēj. (1931) 77. lpp. 

41. Katrs, kas kādreiz ir dzirdējis šos L. B. latviešu tautas
dziesmu tekstos vērojamo seno dzīves apstākļu apskatus, gan 
nekad savā mūžā nespēs tos pilnīgi aizmirst. Tautasdziesmu 
materiālu un pašu trūdēšanas veidu nevien teorētiski, bet arī 
tīri empīriski, pie tam jo vispusīgi pazīdams, viņš varēja, ja 
vajadzīgs reprezentēties kā, tā sakot, īsts folkloristikas prak
tiķis. Ar šo dziļo materiāla pazīšanu, nemaldīdamies kādu 
izdomātu teoriju aizspriedumu aplokos, reizē iejuzdamies dai
nās arī kā poēzijā, L. B. spēja mums it detalizēti izzīmēt, kāds 
bijis veco latviešu paaudžu skats uz cilvēka mūža gaitām, kur 
tik augstu bijis vērtēts čakluma tikums. Arāja, dravenieka vai 
zvejnieka gaitas, darbi mājās un druvā, mežā un jūras kla
jumā, viss tas tur bija apdziedāts, dabas daiļums vērots un 
cildināts. Bet bez visa tā L. B. vēl plaši aplūkoja, kādi bijuši 
senā latvieša sociālo parādību ētiskie vērtējumi, bez tam vēl 
veco paražu, ticējumu un māņu diktētās izdarības cilvēka mūža 
dažādos atgadījumos. Bet pāri sīkajam un īsajam cilvēka mū
žam, pēc senā latvieša uzskatiem, vēsmoja nemirstīgo dievību 
augstā vara, cilvēkam reti uzminama, fatāla, taču ne ļauna un 
baisa kā kādās austrumu reliģijās. 

L. B. dainoloģijas kursus klausoties, man vedās domāt, ka 
blakus visizcilākajiem mūsu tautasdziesmu interpretiem — Kr. 
Baronam un P. Šmitam — jāstāda arī mūsu profesors. 

42. Pazīdams senā latvieša uzskatu pasauli, kāda tā atai-
nojas mūsu tautasdziesmās, L. В., savas reālās un kritiskās 
pieejas dēļ, bija noteikti noraidīgs pret uzskatiem, ka to tālo 
laiku tradicijas vajadzētu un varētu atdzīvināt. Par to viņš ne 
vienu reizi vien izteicās savās lekcijās. „Dzīves apstākļi tagad 
ir citi," viņš pamatoja savas domas, akcentēdams, ka tautas
dziesmu laiks ir pagājis un ka nekas vairs nespēj atgriezt 
atpakaļ aiztecējušos gadsimtus ar viņu pavisam citādo pasau
les un dzīves izjūtu. Varam gan dziedāt: „Puiši nāca koklēdami 
Pār ābeļu l īdumiņu. . ." , bet — ne šādu ābeļu līdumu, ne tādu 
koklētāju pulku mums vairs nav . . . 

Tikpat skeptisks, lai neteiktu vairāk, L. B. bija pret centie
niem atjaunot un popularizēt seno latviešu dievticību. Ļoti 
kritiski vērtēdams šādas restaurēšanas reālās iespējas, kur 
jaunajos sludinājumos, pēc viņa domām, esot daudz pašu 
ideologu sadzejotas, realitātē nekad nebijušas romantikas, 
viņš gan būs, jādomā, izjutis pret šīm tendencēm stipru nepa
tiku arī tāpēc, ka pats bija pārliecināts kristietis, pie tam vēl 
luterāņu teologs. Kā tāds viņš dievturus nevarēja, protams, 
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citādi kvalificēt kā par tīriem pagāniem — bet šāds jēdziens, 
šā kā tā, neglābjami saistījās ar priekšstatiem par tumso-
nīgiem maldiem. 

43. Savās lekcijās L. B. skāra arī jautājumu par dzejošanu 
tautasdziesmu garā. Pret dažu autoru uzskatu, ka tieši tā rastos 
īstā nacionālā dzeja, viņš bija noraidīgs: tā viņam šķita pārāk 
naiva pieeja problēmai. Pēc viņa domām jauni laiki, citi 
sociālie apstākļi prasīja pavisam citas izteiksmes formas, 
jaunus stilistiskus līdzekļus un arī citu sintaksi. Tas būtu liels 
atkritiens atpakaļ, ja raudzītu iztikt tikai ar tautasdziesmu 
četrrinžu gan stingri izveidoto, taču vienmuļo formu un tikai 
ar seno dienu izteiksmes tēlainības līdzekļiem. L. B. mums daž
kārt aizrādīja: dzejot tā, ka vecās tautasdziesmas tiek pat 
pilnīgi imitētas, var, zināms, arī mūsu dienās, jo veikli var 
padoties arī mūsu dainu parafrazes, izmantojot atsevišķus pār-
ņēmumus no tām vai nu negrozītā, vai modulētā veidā,1) taču 
jauni laiki nāk ar jaunu priekšstatu tūkstošiem un jaunu poē
tiskās izteiksmes valodu.2) 

44. Neatceros, vai man kādreiz nācies dzirdēt, ka L. B. kādā 
savā lekcijā vai seminārā būtu izteicies par Jāņa Medeņa met
riem. Stāv tomēr prātā, (varbūt bijusi par to kāda personīga 
saruna), ka viņš tos it kā īsti nevarēja atzīt par kādiem veido
jumiem, kuriem kā kaut kam īsti latviskam būtu sagaidāma 
liela nākotne. Salīdzinājumam, ja atmiņa neviļ, tika minētas 
kādas mākslīgi izkonstmētas sengrieķu dzejas pantu formas. 
Tādās jau dzejot varot, bet kādas īpašas nozīmes mūsu laikos 
tām būt nevarot. Stāv vēl prātā, it kā L. B. šai problēmai būtu 
pieskāries arī kādā no savām publikācijām; pašreizējos ap
stākļos tās man, diemžēl, piesniedzamas pavisam šauros 
apmēros. 

45. Ar kādiem tautasdziesmu zinātājiem un teicējiem dažs 
labs baltologs varēja nākt sakaros, kaut vai vākdams kādus 
valodas vai folkloras materiālus, kā tas bija paredzēts t. s. 
studentu klaušās. Toties toreizējos apstākļos tikai nedaudzi 
studenti būtu varējuši atļauties aizbraukt, piemēram, uz Al
sungu, Ludzu vai Rucavu, lai tad paši tur dzirdētu īstu tautas 
dziesminieku repertuāru īstajā vidē. Bet, tur aizbraukušam, 
tas varēja neizdoties: varēja nelaimēties attiecīgos zinātājus 

1) Arī dažs paša L. B. sacerējums ir tautasdziesmu formā, daudzos 
vairāk vai mazāk plaši izmantoti dainu motīvi, sal., piemēram, viņa 
ievadus (dzejā) visiem sešiem Latvju Dainu (Pamatdziesmu) (turp
māk: LD Pamatdz.) sējumiem. 

2) Sal. L. В., Mūža rīts, 107. lapp. (spriedums par J. Sandera dzies
mām). 
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sameklēt, arī kādi citi apstākļi varēja samezgloties tā, ka no 
cerētā nekas neiznāca. 

Tāpēc L. B. klausītāji varēja būt viņam ļoti pateicīgi par 
uzņēmību un pūlēm aicināt kādus izcilus tautasdziesmu pra
tējus uz Rīgu, lai tie studentiem demonstrētu savu dainu pūru. 
Tādās reizēs viņus lūdza ciemoties un uzstāties arī Rīgas sko
lotāju institūtā, stāv prātā, ka kādreiz arī konservatorijā. 

Netiku dzirdējis leģendāro liepājnieku Jēkabu Berķi,1) jo ne
biju tad vēl students, bet vēlāk gan Rucavas dziesminiekus — 
veselu ansambli ar Pīlēnu tēvu priekšgalā, un Barkavas dzie
dātāju (uzvārdā, ja gluži nemaldos, Borozinsku), kuru pavadīja 
viņas meita skolotāja.2) Kā universitātes dziesmu viešņa stāv 
prātā vēl kāda cita gados vecāka dziesminiece; kā šodien 
atceros viņas ļoti skaisto melodijas locījumu dziesmā Es no
pinu vainadziņu No deviņi zemenāj'... Jādomā, ka vēl dau
dziem citiem baltologiem no šiem savā ziņā īstiem dainu svēt
kiem līdz šai dienai saglabājušās neizdzēšamas un jaukas 
atmiņas. 

46. Jaunajā Latvijas valstī un jaunajā Latvijas Universitātē 
nevarēja būt citādi, ka mācības spēkam, kas docēja tik latvis
kus priekšmetus kā mūsu pašu rakstniecības vēsturi un dainu 
zinātni, vajadzēja būt arī ar latviešu patriota sirdsdedzi. 

Mūsu paaudze bija pieredzējusi pirmā pasaules kara 
drausmu, vācu pulkus mūsu zemē, latviešu strēlnieku spožo 
slavu, mūsu brāļu cīņas uz dzīvību un nāvi ar viena un otra 
iebrucēja lielo pārspēku un beidzot mieru mūsu valsts visos 
galos. Laiki, kad par nodomu dibināt latviešu vidusskolu Bal
tijas vāciešu laikraksti varēja mūs ar ironiju pamācīt: Prahting, 
nahz mahjā3)—tie laiki nu bija aiz muguras. Nu vajadzēja nākt 
kādam vēl nebijušam latviešu kultūras uzplaukumam. Un tur 
mums jau bija kāds dārgs un dižens pamats — senās tautas
dziesmas. Tāpēc var saprast, ka dažs students vai studente 
lekcijas par mūsu dainām klausījās turpat vai ar svētbijību. 

Diezin, vai tas tā būtu noticis, ja tās būtu lasījis, piemēram, 
kāds itāliešu profesors vai franču folklorists. 

Bet tās lasīja L. B. — un mēs it drīz nemaldīgi jutām, ka 
mūsu priekšā stāv cildens savas tautas patriots. Pats uzaudzis 
latviešu zemnieku mājās, gājis lauku skolā, apņēmis latviešu 

1) J. Berķi L. B. savās lekcijas daudzkārt pieminēja. Plašāk par 
viņu skat. L. В., LD Pamatdz., 1. sēj. 98. lapp. (sekoj. lapp. iespiestas 
viņa dziesmas). 

2) Sal. LD Pamatdz., 6, 329. un sek. lapp. 
3) T.i.: Prātiņ, nāc mājā! Šā Rīgas vācu laikraksts Dtina-Zeifung 

bija rakstījis, kad kļuva zināmi L. В. и. с nodomi dibināt Dubultos 
latviešu ģimnāziju . . . Sal. L. В., Mūža rits, 157. lapp. 
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tautības dzīves biedri, latvisku skolu labad pārnācis no Ukrai
nas uz dzimteni, daudz rakstījis latviešu presē, pats rediģējis 
latviešu žurnālu — viņš bija īsts latvietis caur un cauri.1) Viņš 
bez tam bija vecās, slavenās un neapšaubāmi nacionālās 
Letonijas loceklis. 

VII. DAŽĀDI KRITISKI SKATĪJUMI 
47. Jādomā, ka dažam labam, studentam, tāpat kā man, būs 

reižu reizēm nācies dzirdēt piezīmes, pat ironizējumus, ka lat
viešu literatūras vēsturi universitātē docējot luterāņu teologs. 
Tad nu visu laiku arī tikai mīcoties kā pa purvu gar visādām 
vecām pusbībelēm un peršu grāmatām. Man šķiet, ka līdzīgi 
zobgalīgi vērtējumi bija šad un tad iespiesti arī kādos radikāla 
virziena laikrakstos. 

Studentu acīs, ja vien tie nebija aprobežoti dogmatiķi, L. B. 
kvalifikāciju tomēr nevarēja tik viegli nomelnot. Atlika tikai 
pašiem kādas viņa lekcijas paklausīties, lai katrs redzētu, cik 
augstu pāri kādam, piemēram, vidusskolas latviešu rakstnie
cības vēstures kursam stāv L. B. lasījumi ar savu ļoti pamatīgo, 
sīko un arī plašo vielas apskatījumu. To visu nevarēja vis uziet 
un izlasīt vienā vai otrā veikalā nopērkamā grāmatā. 

Katram kaut cik kompetentam spriedējam, bija jāatzīst, ka 
L. B. lekcijas nav caurspīdīgi jau gatavas vielas sagrābstījumi 
un kompilācijas, bet ievērojami augstā pakāpē arī viņa paša 
pētījumi, apskatāmo autoru darbu vai anonimo tekstu rūpīga 
lasījuma rezultāts, vietumis parādot erudīta filologa ķērienu. 
Par kādu seklu paviršību vielas analizēs būtu bijis grūti runāt, 
pie tam paša L. B. pētījumi sniedza ne mazumu jaunu atziņu 
tieši kādos maz izpētītos laukos. 

Bija arī redzams, ka L. B. ir pietiekami kritisks pret citu pēt
nieku spriedumiem. 

48. Tika dzirdēti vēl kritiski norādījumi, ka L. B. nenododoties 
tikai universitātes darbam vien. Ar pēdējo būs bijusi domāta 
docēšana un vēl pētnieka darbs. Par to jāsaka, ka tanīs gados 
daudziem mūsu profesoriem bija reizē vairāki pienākumi, bet 
kādam skaitam tomēr'tikai viens atalgots, t. i. universitātes 
amats. Tas tomēr nenozīmēja, ka tāpēc viņu lekcijas būtu 

1) Tā, piem., jau 1888. gadā L. B. bija licis priekšā 3. dziesmu 
svētkos ierasties tautiskos uzvalkos (skat. L. В., Mana dzīve, 39. lapp. 
un Mūža rīts, 37. lapp.). Sal. vēl turpat 40., 41., 46., 48., 50. (par de
monstratīvo sarunāšanos ar folkloristu К. А. Pētersonu latviski rusifi-
kātora skolu inspektora Orlova klātienē!), 80. (L. B. Joti imponējis, ka 
Tartu univ. rektora vietnieks prof. I. Osis sirsnīgi no viņa atvadījies 
latviešu valodā), 84., 85. u. v. с lapp. 
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bijušas labas vai ļoti labas; to kvalitāte bija atkarīga no da
žādiem citiem faktoriem. 

Mēs nesaskatījām arī nekāda pamata dažiem pārmetumiem, 
ka L. B. kavējoties daudz pie vecākās latviešu literatūras. Mūsu 
jaunākās rakstniecības apskatus, kā jau sacīts, bija sākuši 
lasīt K. Kārkliņš un J. A. Jansons. Piebilstams, kāda studējošo 
daļa bija domājusi, ka par docenti aicinās bez tam vēl Dr. phil. 
Zentu Mauriņu. Bet tas nenotika. Jājautā tomēr, vai Filoloģijas 
fakultāte, viņu piesaistīdama par docenti, nebūtu dažā labā 
ziņā ieguvusi — katrā ziņā būtu kļuvusi daudzšķautnaināka, 
daudzkrāsaināka. Ciktāl sniedzas mani novērojumi, L. B. pret 
Z. Mauriņu nekādu antipātiju nebija, gan otrādi. L. B. jau viņu 
ar atzinību atzīmējis savā autobiogrāfijā, minēdams savus izci
lākos mācekļus.1) 

49. L. B. zinātnieka autoritāti studentu acīs visai cēla arī tas, 
ka viņu aicināja piedalīties ar rakstiem vai kā redakcijas lo
cekli visizcilākos tā laika latviešu izdevumos, tā, piemēram, 
krājumā Die Letten (latviskā versijā ar titulu Latvieši, abas grā
matas 1930. g.). Tur, kas bija jātur par mūsu tā laika visizcilāko 
speciālistu kopdarbu, viņam bija plaši un nozīmīgi raksti. Viņu 
aicināja par redaktoru, kad sāka izdot lielo latviešu literatūras 
vēsturi (6-os sējumos), tas pats notika, kad K. Rasiņš sāka laist 
klajā savu tautasdziesmu izdevumu. arī L. B. pašam nāca klajā 
Valtera un Rapas izdotais tautasdziesmu kopojums (Latvju 
Dainas. Pamatdziesmas, 6 sējumi, 1928. — 1932. g.), kur bija 
daudz viņa paša savāktu materiālu. Katram bija skaidrs, ka 
L. B. bija ierindojies visaugstākās klases latviešu speciālistu 
starpā. 

50. Nācās dzirdēt vēl citādu kritiku, kas vērsās pret L. B. — 
viņa mitoloģisko uzskatu dēļ. Kursos par latviešu tautasdzies
mām viņam neatvairāmi iznāca diezgan plaši tirzāt problēmas 
par mūsu sentēvu sakrāliem uzskatiem; par tiem viņš bija 
rakstījis arī presē. L. B. bija stipri skeptisks pret dažādām 
pseudomītoloģiskām konstrukcijām un dažā lekcijā tad arī ar 
smaidīgu humoru pieminēja tādas „dievības" kā Kurģi vai 
Č a m p u . . . Visumā viņa uzskati sakrita ar prof. P. Šmita tāpat 
stipri kritiskajiem spriedumiem. Pēdējais savās lekcijās mēģi
nāja plašāk operēt ar salīdzināmu materiālu (viņš labi pazina 
dažādu primitīvu tautu, starp citu, paleoaziātu reliģiskos uz
skatus). L. В., kā jau teologam, protams, nebūt nebija sveša 
reliģiju vēsture, taču viņš vairāk balstījās tieši konkrētā lat
viešu folkloras materiālā, raudzīdams atsijāt nost dažādus ne
drošus tekstus vai apzināti tīšus viltojumus. 

1) L. В., Mana dzīve, 39. lapp. 
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Līdzīgi kā Р. Šmits arī L. B. noteikti iebilda pret dažu autoru 
vairāk vai mazāk diletantisko pieeju tautasdziesmu materiā
liem, kad tie, necenzdamies pārredzēt visu lielās dimensijās 
un aptverošas sistēmas kopsakarā, izķēra no dainām kādu vai 
kādus atsevišķus tekstus, patvaļīgi tos pa savai gaumei inter
pretēja un tad nāca klajā ar dažādiem maz ticamiem apgal
vojumiem. 

Pret P. Šmita un tamlīdz L. B. mitoloģiskiem uzskatiem dažās 
aprindās bija stingra opozicija. Tā ne vienu reizi vien man 
iznāca diskusijas par šādiem tematiem ar Ernestu Brastiņu, 
kurās (aiz ietiepības gan neatzīdamies, ka neesmu necik kom
petents senlatviešu sakrālās pasaules problēmās!) ņemos ar 
pilnu krūti aizstāvēt savu universitātes skolotāju pozicijas. Kaut 
arī dažs labs no šiem strīdiem notika brangi pacilātā dzīru 
gaisotnē, piemēram, mākslinieku biedrības Zaļās Vārnas jaut
rajos, neaizmirstamajos jampampos, tad tomēr bajāriski mes
tais E. Brastiņa spriedums: „Jūs tur universitātē nenodarbo
jaties ar mitoloģiju, bet ar š m i t о 1 о ģ i j u !" liecināja, ka 
pret P. Šmita un L. B. uzskatiem kritisku iebildumu netrūka — 
un arī nākotnē netrūks. 

51. Pietiekami kritisks būdams, L. B. nevarēja akceptēt arī 
sava Tartu universitātes skolotāja J. Lautenbacha-Jūsmiņa Nied
rīšu Vidvudā izvērsto dievību un darboņu galeriju, jo mazāk 
vēl pašu darbu kā ģenuīnu latviešu tautas eposu. Par J. Lau-
tenbacha darbiem runādams, L. B. tomēr stāvēja tālu no tās 
agresīvās pieejas, ar kādu labi pazīstami pagājušā gadsimta 
radikālie Lautenbacha slavas dragātāji. Akadēmiski un bez
partejiski, varētu teikt — tomēr stipri saudzīgi viņš aplūkoja 
sava kādreizējā skolotāja grūtos, bet maz sekmīgos pūliņus 
arī latviešiem sagādāt kaut ko līdzīgu ja nu arī ne Nībelun-
giem, tad vismaz Kalevalai. Bija jāatzīst, ka Lautenbacha iece
res un plāni ar savām dimensijām sniegušies tālu pāri autora 
dzejnieka potencēm — bet visu to L. B. pateica savā ziņā sau
dzīgā un tomēr drošā veidā. Ed. Virzas u. с uzskatu, ka Lauten-
bacham vārdu dos nākotne, L. В., kā bija redzams, nevarēja 
atzīt. Viņš bija domās, ka vecā literāta eposs ir pārāk sa
mākslots, pārkrauts sīkdaļām un bez īstas poēzijas dvašas. 

Tad nāca ziņa, ka Lautenbachs miris. Viņa piemiņai veltī
dams garāku runu, L. В., cildinādams nelaiķa nopelnus, izman
toja pazīstamo tautasdziesmu tekstu par glāžu logiem, kas 
vairs nebūtu šinī saulē sargājami, un gleznaini piebilda, ka 
Lautenbacham tie jau kopš ilgāka laika bijuši iedragāti. Uzma
nīgi un atturīgi bija pateikts, ka arī mūsu skolotāja kritiskais 
prāts un intuitīvais skatījums nevar cildināt vecā autora 
konglomerātisko dzejojumu. 
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52. Kādreiz (gan ne no filologu puses) nācās dzirdēt tamlī
dzīgus pārmetumus L. В., kādus savā laikā veltīja J. Lauten-
bacham: mūsu profesors esot nogrimis savās manceliādēs; 
viņš nepazīstot visjaunāko latviešu literatūru, nedz izprotot 
mūsu dienu jauno dinamiku. Tam varēja pievienoties tikai tik
tāl, ka katrs no mums, uzaudzis un garīgi izveidojies sava laika, 
varētu teikt, sava gadu desmita gaisotnē, ne pasaules skatī
jumā, ne morāles vērtējumos nevar būt gluži tāds pat, kādas 
ir nākamās paaudzes, īpaši vēl tās, kas seko pēc vairākiem 
gadu desmitiem. Bet pārmest L. B. mūsu jaunākās literatūras 
nepazīšanu būtu bijis, manuprāt, nepareizi. Tā atceros, ka L. B. 
dažkārt, vienā vai otrā sakarā, pieminēja Virzu vai Plūdoni, 
Sudrabkalnu, Čaku un Ērmani, tāpat Janševska un Vesela 
visjaunākos darbus utj. Palicis arī prātā, ka kādā poētikas 
seminārā, kur iznāca spriest par atskaņu funkcijām dzejdavbos, 
L. B. mūs pārsteidza, pats citēdams dažādas neparastas vai 
pat kalambūriskas atskaņas, kas bija ņemtas no pavisam ne
sen publicētiem latviešu dzejnieku darbiem. Tos rokās turējis 
nebija vēl dažs labs no mūsu pašu studentiem. 

53. L. B. dažkārt ticis pārmests, ka viņš pārāk vienpusīgi 
izcēlis t. s. klasisko tautasdziesmu lomu un pacēlis to formu 
it kā par kādu universālu normu un kanonu. Viegli saprotams, 
ka mūsu profesors savos folklorista uzskatos stāvēja sava 
laika pētījumu un latviešu aprindās populārās skolas līmenī. 
Par „klasiskām" dēvētās trochaju un daktiļu dziesmas (parasti 
četrrindes, bet arī garākas virtenes) viņu uzrakstīšanas laikā 
bija dzirdamas visā Latvijā, sākot, piemēram, ar Ciblu vai 
Viļaku un beidzot, piemēram, ar Nīcu vai Zūrām. Tās tika radī
tas arī klāt no jauna, tā apdziedoties vai aplīgojoties, kad (kā 
to rāda vēl mūsu dienu pieredze!) uz vietas sacerētais teksts 
tiek iekļauts dotās meldijas takšu ietvaros. Turpretim senās 
raudas, kareivju un kaujas dziesmas, event. kara draudžu sumi-
nājumi mūsu senajiem valdniekiem un kauju uzvarētājiem — 
tie nebija saglabājušies un nebija fiksēti. Gandrīz it nekas 
nebija pierakstīts arī no (vēl 20. g. s. sākumā dzirdamām) 
apkārtstaigātāju ubagu garajām dziesmām. 

L. B. nu bija vīrs, kas pasaulē lūkojas ar skaidru un pietie
kami kritisku skatu un pret dažādām maz balstāmām vai 
pat nepierādāmām hipotēzēm bija skeptiski noskaņots. Ja arī 
kādā no minētajām ubagu dziesmām, varbūt, blakus Kristus 
dzīves, apustuļu vai svēto dzīves faktu minējumiem būtu vēl 
bijuši saglabājušies kādi Senlatvijas brīvo vīru gaitu motīvi, 
tad, pēc L. B. domām, tomēr nevar taču runāt par kādu tekstu 
formu un pat to saturu — šos tekstus pašus nemaz nepa
zīstot. Konkrēta materiāla nav, ir tikai hipotēzes. Tā dēvētās 
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„klasiskās" formas četrrindes bija, turpretim, eksistējušas gadu 
simteņiem — un šādā formā uzejamas pierakstījumos jau priekš 
turpat 400 gadiem. Par tām varēja runāt, tās varēja pētīt. 

54. Pret L. B. pētījumiem savā reizē ticis iebilsts, ka viņš 
aplūkojot mūsu tautasdziesmas kā viengabalainu kopumu, no 
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kalne, bet tad, kaut kādu (man nezināmu) iemeslu dēļ, viņu 
atcēla no amata un par šīs iestādes vadītāju izraudzīja prof. 
Kārli Straubergu. A. Bērzkalne, kas toreiz bija vienīgā folk
loras doktore Latvijā, jutās ārkārtīgi, pie tam netaisni skarta. 
Savā sarūgtinājumā viņa sīvi pārmeta K. Straubergam vēlē
šanos saviem bez tam jau ļoti daudzajiem amatiem un pienā
kumiem, kurus viņš jau tā (pēc viņas domām) pavisam pavirši 
pagūstot veikt, pievienot vēl vienu, lai tikai iedzīvotos naudā, 
par galīgu neprašu un žūpu noniecināja Folkloras krātuves 
darbnieku O. Līdeku, kas kārtoja materiālus P. Šmita rediģē
tajam tautasdziesmu izdevumam, un veltīja pārmetumus arī 
prof. L. B. Pēdējā pētījumos neesot nekā no salīdzināmas folk
loras metodēm. Ar to bija domāts, ka L. B. būtu jāpētī, kuri 
mūsu dainu motīvi un kādā ceļā ienākuši no citu tautu folklo
ras vai literatūras. 

Nav nekādu šaubu, ka L. B. pats labi zināja, ka folkloras 
motīvi ceļo — un tā nevien pasakās un dažādos brachilo-
ģismos, bet arī dziesmās. Daudzos kopējos motīvus lietuviešu 
un mūsu folklorā jau bija parādījis J. Lautenbachs. Kuri mūsu 
dainu motīvi būtu sameklējami, piemēram, poļu, ukraiņu vai 
rumāņu dziesmās, mums vēl nebija zināms, tas bija jāsaka pat 
par tik tuviem kaimiņiem kā lībieši, igauņi vai baltkrievi. Savās 
lekcijās L. B. jau tika norādījis uz dažu labu tekstu, kas noteikti 
bija jākvalificē par „svešu mantu". 

Tomēr būtu bijis pārspīlēti prasīt, lai mūsu profesors p a t s 
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būtu stājies pie šāda motīvu izsekošanas darba. Tur vajadzēja 
vēl daža laba darbinieka mūža. Labs brīdinājums jau bija 
pašas A. Bērzkalnes grāmata: tā bija piemērs, cik daudz laika 
vajadzīgs šādiem pētījumiem. Gar vienu pašu problēmu, kā 
kāds Alpu piekājes dziesmas motīvs (par žēlabās nomirušo 
puisi) atnests uz Latviju un tad ieviesies dažā labā mūsu 
dziesmā, viņa bija strādājusi turpat 14 gadus.1) Tik daudz laika 
šādiem speciālpētījumiem nu L. B. nekādā ziņā nebūtu varējis 
ziedot. Dažādu citu motīvu pārņemšanas problēmas tāpēc iede
rējās to starpā, kuras viņš mēdza apzīmēt par n ā k a m o lat
viešu folkloristu darba uzdevumiem, sal. 54. §. 

Kāds bijis L. B. spriedums par O. Līdeka darbu, kad tas kār
toja dziesmas P. Šmita izdevumam, man vai nu nemaz nav 
bijis zināms, vai arī pagaisis no atmiņas. Palicis gan prātā: 
L. B. vairākkārt akcentēja, ka viss galvenais un nozīmīgākais 
tautasdziesmu kopums jau publicēts Kr. Barona mūža darbā 
(sal. 38. §). 

56. 20-os un 30-os gadus atceroties, nevar neatzīmēt, ka 
kreisākās latviešu aprindās palaikam izpaudās antipātijas pret 
dažādu kristīgo konfesiju mācītājiem. Šo apkarojamo grupā 
nu iederējās arī L. В.; nav nekādu šaubu, ka viņš pats par šo 
nostāju un arī par dzēlieniem presē bija labi informēts. Kā jau 
ordinēts garīdznieks, L. B. dažkārt aktīvi vadīja kādu svētbrīdi 
vai piedalījās kādu mirušo mācības spēku izvadīšanā u. tml. 
Atceros dažus gadījumus, kad viņš tādā reizē teica attiecīgu 
svētrunu. Tās nešķita ne pārāk retoriskas, nedz ar spēcīgāku 
reliģisku sajūsmu sacītas, par kaut kādu eksaltāciju nemaz 
nerunājot. Man vedās domāt, ka L. B. personā filologs, folklo
rists, literāts un paidagogs visumā bija daudz spēcīgāki par 
luterāņu teologu.. .2) Bija skaidrs, ka arī viņš bija viens no 
tās latviešu gara darbinieku plejadas, kas vairāk vai mazāk 
atstāja novārtā savu studiju īsto specialitāti — paklausīdami 
savas patriota sirds aicinājumam, lai pievērstos tīri latviskām 
problēmām. 

x) Pašas Annas Bērzkalnes liecība kādā sarunā ar šī raksta autoru 
(laikam ap kādu 1938. gadu). 

2) Pats L. B. apliecina, ka gribējis studēt filoloģiju un jau posies 
doties uz Leipcigu, bet tad izrādījies, ka attiecīgais filoloģijas institūts 
bijis jau slēgts (skat. Mūža rīts, 51. un sek. lapp.). Turpat L. B. piebilst, 
ka tieslietas viņam nepatikušas; viņš vēlējies iestāties Pēterpils uni
versitātē, lai studētu filoloģiju, bet viņa lūgums noraidīts. Tad, tikai 
pēc ilgākas svārstīšanās un vairākkārt taujājis pēc Fr. Brīvzemnieka 
padoma, viņš beidzot izšķīries doties uz Tartu un studēt teoloģiju. Ar 
to lāgā nesaskan kāda cita viņa liecība (Mana dzīve, 34. lapp.), kur 
sacīts, ka viņš vēlējies Pēterpilī studēt tieslietas. 
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Ciktāl man iznācis dzirdēt L. B. lekcijas vai būt par dalīb
nieku viņa seminārdarbos, man radies iespaids, ka viņš Filo
loģijas fakultātes klausītavu sienās no teoloģisku jautājumu 
tirzāšanas noteikti izvairās. Tur būs bijuši savi taktiski apsvē
rumi. Studentu starpā jau bija gan nekristīgie (ebreji), gan 
pareizticīgie, katoļi un luterāņi, arī pa kādam sektantam. Kaut 
arī, skarot, piemēram, tādus autorus kā Kr. Fīrekeru, no kā 
darbiem dveš dziļa reliģiozitāte, nevarēja dievticības jautā
jumus neskart, taču kāda vienpusīga, kaut attaisnojama konfe
sionāla pozīcija šinī ziņā varētu būt bijusi iegansts iebildu
miem — un kas vēl zina, kādiem. 

Šinī sakarā jāatzīmē kāds cits fakts. L. B. semināros un lek
cijās ejot, man radās iespaids, ka mūsu profesoram Latgale 
ar savām lielajām tautasdziesmu bagātībām kaut kā palikusi 
mazāk pazīstama. Tur nu bez savas nozīmes nebūs bijusi 
katoļu un protestantu uzskatu pretišķība, kas, nav šaubu, 
apgrūtināja L. B. tuvākus kontaktus ar atsevišķu Latgales no
vadu tā laika izcilākām un izglītotākām aprindām. Vislielākā 
daļa tie bija katoļu mācītāji. 

57. Ja jau zemāku skolu skolotājiem tiek ieteikts mācībās 
atturēties no politisku jautājumu tirzāšanas, tad šī problēma 
vēl daudz aktuālāka universitātē, kur politisko kaislību viļņi, 
kā mums pašiem nācies pieredzēt, dažkārt rauj sev līdz plašas 
studējošo aprindas, pie kam antagonisms var kļūt visai skarbs. 
L. B. nebūt nav slēpis savus politiskos uzskatus, skat., piemē
ram, viņa autobiogrāfijā liecinājumu, ka viņš kopīgi ar ārstu 
J. Reinhardu darbojies Kristīgo nacionālistu partijā.1) Toties 
neatceros nekad dzirdējis, ka L. B. tieši universitātes klausī
tavu sienās būtu runājis, piemēram, par kādu atsevišķu partiju 
mērķiem vai vēlēšanu lozungiem, vispār, par kādiem konkrē
tiem iekšpolitiskiem jautājumiem. 

Ja lepnais un drošais prof. J. Endzelīns Rīgas Latviešu Bied
rībā kādu 30 vai 40 valodnieku sēdes dalībnieku priekšā no 
katedras atkārtoti pateica: „Latvis tagad a i z ž ņ a u g t s !", tad 
L. В., kas, droši vien, arī nevarēja akceptēt šī latviešu laik
raksta varmācīgo apturēšanu, bija, pēc mana ieskata, daudz 
piesardzīgāks.2) Nav gan šaubu, ka J. Endzelīns zināja: ziņa 
par viņa skarbajiem izteicieniem drīz būs nokļuvusi līdz 
visaugstākām instancēm — bet apzinājās arī to, ka valdītāji 
neriskēs viņu, starptautiski un tālu pazīstamu zinātnieku, atstā
dināt un izmest no universitātes. Tas būtu bijis milzīgs skan-

x) L. В., Mana dzīve, 38. lapp.; sal. vēl L. В., Mūža rīts, 173. lapp. 
2) Iemeslu būs bijis pietiekami. Sal. arī L. В., Mūža līts, 218. un 

sek. lapp. 
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dals, un par to rakstītu presē visās Eiropas malās. J. Endzelī-
nam, varbūt, pat tūlīt tiktu piedāvāta profesora katedra kādā 
ārzemju universitātē . . . 

VIII. AKADĒMISKO KOLLĒGU STARPĀ 

58. Par L. B. attiecībām ar citiem Filoloģijas fakultātes kollē-
gām var ar pietiekamu pamatojumu un pilnību spriest citi šīs 
nozares tā laika mācības spēki. Mēs, to gadu studenti, varē
jām tikai vērot, ka L. B. ar savu piedzīvojuša sabiedrības 
cilvēka taktu mācēja, kā mums šķita, labi satikt gan ar 
pārējiem profesoriem, gan ar docentiem un lektoriem. Zināms, 
mums nevarēja palikt gluži apslēpts, ka mūsu fakultātes ap
rindās, kā jau vispār dzīvē, centās izpausties arī dažādi, reizēm 
pat maz saderīgi uzskati, dažkārt bija vērojamas godkārīgas 
ambicijas un ne maza loma varēja būt arī politiskam iekrā-
sojumam. Protams, šīs lietas gluži svešas nebūs aizslīdējušas 
garām arī L. В., bet par tām mums, studentiem, gandrīz nekas 
nebija zināms.1) 

59. No Filoloģijas fakultātes mācības spēkiem L. B. ar īpašu 
cieņu un atzinību runāja par J. Endzelīnu; tā pa vairākiem lā
giem tiku dzirdējis, ka viņš atstāsta šādu notikumu. Kāds no 
mūsu profesoriem, par Endzelīnu ar kādu sveštautieti sarunā
damies, esot izteicies, ka mūsu valodnieks būšot jau ar Eiropas 
slavu. Uz to svešais (stāv prātā it kā Karaļauču prof. G. Ģerulis) 
atteicis: „Tas nav tiesa!", lai pēc tam pārsteigtajam sarunu 
biedram piebilstu: „Nē! Endzelīns ir zinātnieks ar p a s a u l e s 
slavu!" 

Pie tā var piebilst, ka daudz vēlākos gados, jau trimdā, kad 
Čikāgas baltologu kopa (ar ļoti rosīgo valodnieku Al. Kalniņu 
priekšgalā), atzīmējot Endzelīna 85 mūža gadus, gatavojās iz
dot īpašu zinātnisku rakstu kopojumu, L. B. bija tas, kas ieteica 
krājumam tik izteiksmīgo virsrakstu: In honorem Endzelini. 

Stāv prātā, ka manu studiju laikā, 30-os gados, notika 
kuriozais gadījums ar J. Endzelīnam piešķirto Trīszvaigžņu 
ordenī. Studenti kā sensāciju stāstīja, ka mūsu lielais va
lodnieks esot dabūjis pašu z e m ā k o šķiru; to tanī pašā reizē 
esot saņēmuši, piemēram, arī lauku aizsargu nodaļu vīri, 
krietni ļaudis, varbūt, bet dažs no viņiem pat kaut cik korrekti 
rakstīt neprotot. Lepnais Endzelīns tad nu esot juties stipri aiz
vainots un — ordeni nosūtījis piešķīrējiem a t p a k a ļ . . . Viņam 

1) Tamlīdz turpat visiem mūsu fakultātes studentiem palika nezi
nāmi tie notikumi un lēmumi, kam bija bijis sakars ar goda doktora 
grāda piešķiršanu L. B. 
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taču esot pat tik augsti starptautiski apbalvojumi kā Humbolta 
m e d a ļ a . . . 

Nekad netiku dzirdējis, ka L. В., kas citādi Endzelīnu godam 
pieminēja diezgan bieži, kādreiz vai nu augstskolas klau
sītavā, vai studentu, vai kādā citā sabiedrībā būtu par šo 
notikumu (kas, laikam, vis nebija tikai studentu joks!) kaut 
ko stāstījis. Ka viņš par to bija dzirdējis, nebūs gan ko šau
bīties. Kā piedzīvojis sabiedrības cilvēks viņš labi zināja, ka 
tik kutelīgās situācijās jāievēro uzmanīgi diplomātiska atturība. 

60. Latvijas universitātes mācības spēku starpā bija rinda 
nelatviešu — krievi, vācieši, ebreji u. с Par L. B. attiecībām 
ar šiem sveštautiešiem varēja rasties tikai kāds fragmentārs 
ieskats. Dažkārt gan tiku L. B. redzējis kolleģiāli laipni apsvei
cināmies un aprunājamies ar anglistikas docentu V. K. Metjūsu 
vai ar vienu un otru no prof. Viperiem, kas bija krievi, dažkārt 
arī draudzīgi kaut ko pārrunājam ar prof. L. Arbuzovu, kas bija 
vācietis. Lieki runāt, ka L. B. sabiedriskā stāja un smalkā 
izturēšanās bija tāda, ka varēja būt par paraugu dažam labam 
no kādas provinces skolas nākušam jauneklim. 

61. Vēl kādos citos apstākļos iznāca vērot L. B. uzmanīgo, 
atturīgo, bet lojālo taktu satiksmē ar cittautiešiem. Tas notika 
vecajā Latviešu Literārajā Biedrībā; tur kāds skaits biedru 
bija vācieši. Šinī simtgadīgajā organizācijā biju iestājies kopā 
ar dažiem jaunāka gadgājuma baltologiem — tieši L. B. pa
mudināts. Atceros, ka no latviešiem tur bija, bez viņa paša, 
vēl citi pazīstami zinātnes darbinieki, tā G. Šaurums, J. Zēvers, 
J. A. Jansons, J. Misiņš, Jānis Straubergs, ja nemaldos, arī 
K. Egle. 

Nav šaubu, ka L. B. aicinājumam bija savi tālāki, kaut ari 
atklāti neizpausti nolūki. Šīs biedrības agrāko locekļu skaits 
bija sarucis bīstami mazs, un varēja notikt, ka kādā nedienā 
tai būtu pienācis gals. Tās nesalīdzināmi vērtīgais veco lat
viešu grāmatu — un it īpaši manuskriptu krājums tad nu viegli 
varēja aiziet galīgi bojā — vai nu jau iepriekš (kaut vai pa 
daļām) tikt pārdots kādam svešzemes antikvariātam, vai arī 
atdāvināts kādai Prūsijas vai Saksijas bibliotēkai . . . 

L. B. akcija, pieaicinot jaunus biedrības biedrus, manuprāt, 
tiešām jāvērtē par īstu latviešu patriota darbu. Drīz jau sekoja 
Baltijas vāciešu t. s. repatriēšanās, un vecās organizācijas lik
teņi pārgāja pilnīgi latviešu rokās. Biedru skaits, kaut ari 
nebija liels, bija jau pietiekams, lai biedrība varētu eksistēt 
un paturēt savus īpašumus. 

Drīz vien sekoja vēl dramatiskāki notikumi. Biedrības ārkār
tīgi vērtīgo bibliotēku tomēr izdevās izglābt. Kad krievu okupā
cijas gadā varas iestādes sāka vienu pēc otras latviešu bied-
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rības likvidēt, nejauši pie universitātes sastapu kādu no 
biedrības locekļiem. Apsēdāmies turpat apstādījumos uz sola; 
viņš izteica savas lielās bažas: drīz sagaidāma arī Literārās 
Biedrības spaidu likvidācija; kas tad notiks ar tās bibliotēku? 
Kas lai pasaka, ka kaut kādi brammanīgi likvidātori visas 
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šiem un bibliotēka līdz ar visiem rokrakstiem jānodod Misiņa 
bibliotēkai pilnīgā īpašumā. 

Ar lielu gandarījumu var sacīt, ka šāda pašlikvidācija tiešām 
notika un latviešu valodniecībai un literatūras vēsturei neaiz
stājamie dārgumi tagad ir vecā Misiņa tēva mūža vākuma 
cienīgs papildinājums. Kas zina, kā viss būtu noritējis, ja būtu 
trūcis L. B. savlaicīgās diplomātiskās tālredzības. 

IX. EKSAMINATORS. 

62. Eksāminēties universitātes gala pārbaudījumos nozīmēja 
neparastu, svarīgu, pat bīstamu operāciju, kur eksāminands 
dabū stāties ne vairs viena paša profesora ved docenta, bet 
jau veselas komisijas priekšā. Latviešu literatūras vēsturē gan 
eksaminēja mums tik labi pazīstamais L. В., taču visa gaisotne 
tādā reizē šķiet bīstami oficiāla, ar protokola rakstīšanu un, 
galvenais, ar neziņu, kādi fatāli, varbūt galīgi neatbildami 
jautājumi tūlīt s e k o s . . . Kad man šī kritiskā reize bija pienā
kusi, biju tāpat satraukts kā citi mani likteņa biedri tādās 
dienās. L. B. šinī pārbaudījumā bija stipri lietišķs, varētu teikt, 
pat formāls. Tā to, domāju, prasīja fakultātes eksaminēšanas 
noteikumi un citu komisijas locekļu klātiene. No otras puses, 
L. B. jautāšanas veids bija laipns, jautājumi skaidri izprotami 
un, galvenais, pats runas tonis vispār tāds, ka nabaga eksā
minands uzreiz varēja justies drošāks. Tur nemanīja nekā no 
kāda īgnuma, vēlēšanās studentu āzēt vai pat gāzt cauri. Man 
radās iespaids, ka L. B. saprata it labi, kāds milzu pūliņš, izcī
noties cauri mūsu nodaļas izplūdušajai milzu programmai, bija 
aiz muguras tam, kas nu beidzot uzdrīkstējies stāties gala 
eksāmenu komisijas priekšā. 

63. Stipri citādi noritēja tie pārbaudījumi, kur studenti gāja 
pie L. B. eksāminēties parastajos kursa priekšmetos. Dažs labs 
no mūsu fakultātes mācības spēkiem pārbaudīja savus klau
sītājus turpat universitātē, vienā vai otrā telpā, visbiežāk gan 
turpat mācības spēku istabā, tā arī L. B. Tas tomēr ne katru 
reizi bija iespējams vai ērti: tur dažkārt ari lekciju laikā uztu
rējās vai nāca un gāja ļaudis. Bez tam, studentu satraukums 
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tādos nemierīgos apstākļos vēl vairāk kāpinājās. Daudzi pro
fesori un docenti tad nu savus studentus eksaminēja mājās, 
tā, atceros, P. Šmits, J. Plāķis, J. Endzelīns, K. Kārkliņš u. с 

Eksāminēšanās, semināra darbu un dažādu citu kārtojamu 
jautājumu lietās daudzie L. B. klausītāji, kā jau sacīts, viņu 
gan priekš, gan pēc lekcijām vai semināriem apgrūtināja diez
gan daudz. Tad nu bija iespēja novērot, cik daudz viņam paida-
goģiska takta. Bija reizes, kad viņam bija visai jāsteidzas; tad 
viņš atvainojās, ka nevaļas dēļ šodien jautājumu, diemžēl, 
nevarēs pārrunāt. Vai Ziediņas jaunkundze nevarētu pienākt 
mācības spēku istabā ceturtdien, pēc semināra sēdes beigām? 
Paredzams, ka tad būs vairāk laika. Tas studentei tika pateikts 
ar tādu laipnu un labvēlīgu lietišķību, ka nākamā reizē bez 
jebkādas sirds drebēšanas ir iespējams ierasties pie profesora 
un visas vajadzības mierīgi un bez kādiem saspīlējumiem 
pārrunāt. 

64. Nebūs bijis mazs to gadījumu skaits, kad L. B. savu 
klausītāju uzaicināja aizbraukt pie viņa uz Talsu ielu Pār
daugavā. Stāv prātā, ka kādā tādā gadījumā mani tur ar jo 
laipnu smaidu saņēma nevien pats profesors, bet arī viņa ļoti 
simpātiskā kundze. Sekoja pacienāšana, ko nu gan nemaz 
nebiju gaidījis, un pat iepazīstināšana ar vairākiem ģimenes 
locekļiem. Atceros, ka kāds no maniem studiju biedriem, 
līdzīgā gadījumā iepazīstināts ar profesora jaunāko meitu, 
tūlīt bija viņā samīlējies. Protams, atlika tikai skumt: jaunā 
studentiņa nesen kā sāktās studijas un galīgi nenodrošinātais 
un atkarīgais materiālais stāvoklis neļāva ir domāt celt acis 
uz tik ievērojama mācības spēka, direktora un literāta meitu . . . 

65. Savā reizē kādam izgadījās, ka vienā vai otrā lietā 
nācās griezties pie L. B. pašā vasaras brīvlaikā. Profesors 
silto gada laiku parasti pavadīja Dubultos, savā vasarnīcā, 
un dažos tādos gadījumos, pats Rīgā retāk būdams, ar savu 
parasto atsaucību aicināja studentu atbraukt pie viņa uz 
jūrmalu. 

Tāda neatliekama nepieciešamība (sakarā ar manu doktora 
eksāmenu lietām) kādu vasaru bija radusies arī man. Pašas 
darīšanas bija, tā sakot, universitātiski oficiālas, bet no manas 
(tagad man šķiet, mazliet pārspīlētās!) nopietnības un oficiāli-
tātes nekas liels neiznāca: mani sagaidīja profesora kundze — 
ļoti laipna, kā parasti, un, nedaudz aprunājusies, raidīja mani 
augšā vasarnīcas otrā stāvā — pats profesors tur jau esot. 
Uzgājis velti skatījos apkārt pēc viņa, līdz tad no balkona 
sadzirdēju jautras balsis. Devos turp un atradu savu cienījamo 
doktora eksāmenu patronu sauļojamies, pie kam ap viņu un 
pa viņa plato kailo muguru tīri vai gavilēdami ņēmās vēl 
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mazāk apģērbtie vai gluži ādamiskie mazbērn i . . . Laipnajam 
aicinājumam izmesties tikpat vasarīgi aiz labi saprotamas 
distances izjūtas īsti nevarēju sekot, kas tomēr nekavēja mūsu 
sarunām būt ļoti draudzīgām. Tanīs, kā palicis atmiņā, ar pro
fesoru nokārtojām tomēr arī it visas man svarīgās oficiālās 
lietas. 

Visa šī mana balkonsaulainā vizīte noritēja kādā savā ziņā 
tēvišķi nepiespiestā, neoficiālā un reizē apgaroti smalka 
līmeņa gaisotnē. Arī tur bija parādījusies L. B. gudrā dzīvesziņa, 
kā jaunākajiem ļaut pārvarēt distanci, kas šķir paaudzes, izglī
tības līmeņus un sabiedriskos stāvokļus. 

Protams, ka tādos apstākļos studenta vai doktoranda brau
ciens pie profesora mājās, lai eksaminētos vai konsultētos, 
nebija nekāds drūms ceļš uz baigu Kanosu . . . 

66. Nedomāju tomēr, ka L. В., kam bija tāda paidagoga 
pieredze un takts, nebūtu prasījis, lai students, reiz nu nācis 
eksāminēties, patiesi arī parāda zināšanas attiecīgā kursa 
apjomā. Kā noritēja kāds viņa eksāmens, kad students bija 
nepietiekami samācījies, man nav zināms. Pats, toreiz būdams 
jau vīra gados, tādos eksperimentos nemaz neielaidos — bet 
citiem studentiem par tādām neveiksmīgām gaitām palaikam 
gribas gluži noslēpumaini k lusē t . . . Vedas domāt, ka tādos 
gadījumos bez otrreizējas atnākšanas pārbaudījumā iztikts vis 
nebūs. Ka L. B. kā Skolotāju institūta direktors un internāta 
pārzinis bijis ļoti noteikts, daudzkārt dzirdēju no savas māsī
cas un arī no citiem paziņām, kas tur bija mācījušies. arī 
mums savās lekcijās L. B. pastāstīja, ka viņš no saviem insti
tūta skolniekiem, kad tie pie viņa nākot kādās vajadzībās, 
prasot atbilstošo iesniegumu ar rakstu. Nākamajiem paida-
gogiem un sabiedriskiem darbiniekiem esot jāprot savas 
domas izlikt uz papīra skaidri, loģiski, koncentrēti un nepār
protami. L. B. ar to pašu pieminēja vēl kādu citu savu prasību: 
šo iesniegumu rokrakstam jābūt labi lasāmam.1) Ja nu L. B. 
prasības institūtā bija šāda rakstura, nemaz nav domājams, 
ka viņa eksāmenos universitātē būtu bijis iespējams izkulties 
kaut kā cauri bez zināšanām, ar tukšu muldēšanu. 

67. Mani pārbaudījumi kādos L. B. kursa priekšmetos notika, 
cik atceros, gan turpat universitātē, gan Skolotāju institūta 
internātā, profesora dzīvoklī. Šinī sakarā lai atļauts mazs salī
dzinājums ar eksaminēšanos pie prof. J. Endzelīna. 

Man bija atlicis pats pēdējais kursa priekšmets — baltu 
valodu salīdzināmā gramatika. Sazinājies papriekš pa pastu, 
Endzelīna norādītā dienā — tas bija kaut kad ap vasaras 

1) Sal. L. В., Mūža rīts, 53. un 160. lapp. 
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beigām, biju aizbraucis pie viņa uz Koknesi. Profesoru sastapu 
pie viņa vasarnīcas durvīm. Viņš tūlīt man atvainojās, ka 
esot bez kakla saites, un, lūdzis pagaidīt, drīz atkal iznāca 
uz verandas, stingri uzposies un pavisam citā uzvalkā . . . Tad 
nu sākās pats eksāmens, un veselu stundu pavisam oficiālā 
garā Endzeiīns ar neskaitāmiem jautājumiem (manas atbildes 
tūlīt atkal pārtraukdams!) mani iztaustīja līdz pēdējiem kursa 
sīkumiem, prasīdams pat tādas lietas, kuras, par laimi, zināju, 
bet kuras tieši viņa lekcijās nemaz nebija pieminētas . . . 

Pavisam citādā gaismā man atmiņās rādās L. B. pārbaudī
jumi. Mūsu profesors ar savu atsaucīgo, tādu kā tēvišķīgu 
smaidu vien iedveš zināmu pašpaļāvību. Uztraukums kļūst 
vēl mazāks, kad viņš mierīgā garā, tādā kā labsirdīgā vēlī
gumā, papriekš aprunājas par dažādām blakus lietām, pat 
pats kaut ko īsi pastāsta no saviem paidagoga piedzīvojumiem. 
Kad tad nu profesors beidzot tīri lietišķi, bet tomēr ar it 
labvēlīgu smaidu pāriet pie tiešajiem pārbaudījuma jautā
jumiem, pašu studentu nemaz nesteidzinādams, nedz arī asi 
pārtraukdams vai viņam ko pārmezdams, tad arī atbildes 
risinās pietiekami pilnīgas un loģiskas, un abi var šķirties, 
redzami apmierināti.1) Jau sirmais profesors ir redzējis daudzas 
jauniešu paaudzes — un ne vienu vien gados vecāku stu
dentu, un tā vien šķita, ka viņš bez kādām ilgām sarunām spēj 
drīz vien jaust, cik stiprs priekšmeta zināšanā šis te eksāmi-
nands īsti varēs būt. 

X. SASKARES AR STUDENTIEM 
68. Mums, Filoloģijas fakultātes studentiem, ar L. B. iznāca 

tikties un redzēties nevien lekciju klausītavās vai semināru sa
nāksmēs, bet arī tā sauktā „Rožu gaitenī", kad viņš ieradās 
uz lekcijām vai devās mājās. Pastrauju gaitu, reizēm pat 
steigdamies, bet iekšēji mierīgs un bez tādas nervozas trauk-
šanās, kādu varēja vērot daža mūsu docētāja gaitā, tāds viņš 
devās uz mācības spēku istabu vai gāja prom. Jau labi pāri 
pusmūžam, viņš tomēr gāja ar vingru soli; kaut kas līdzsvarots, 
reizēm pat it kā pašapzinīgi mierīgs bija vērojams viņa nelielā, 
bet veselīgi spēcīgā, gandrīz masīvā stāva gaitā. 

Pa „Rožu gaiteni" aiziedams vai atnākdams, L. B. pret saviem 
klausītājiem vienmēr izturējās tā, ka vietā būtu galantuma 
vārds. Skaidri palicis atmiņā, kā viņš, dodamies projām un 

1) Interesanti konstatēt, ka L. B. pats raksta par eksāmenos s a m o 
c ī t i e m skolniekiem, skat. Mūža rīts, 38. lapp. Sal. arī par viņa paša 
pārbaudījumiem, turpat 41. un sek. lapp. 
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studentu grupām garam iedams, ar laipniem galvas palocīju
miem atvadās pa labi un pa kreisi. Stāv prātā arī vairāki gadī
jumi, kad mēs abi ar manu draugu Valdemāru Bērziņu, stāvē
dami mūsu klusītavas durvju tuvumā, tā bijām nogrimuši sa
runā, ka mūsu profesoru pamanījām tikai tad, kad viņš bija 
jau klāt. Iekāms mēs bijām attapušies, viņš ar kādu simpātiju 
izteiksmi sejā mūs, savus klausītājus, jau sveicināja, un mums 
abiem ar manu draugu (kas arī bija karavīrs) atlika tikai 
militāri sasist papēžus. 

Atklāti sakot, šāda L. B. uzmanība pret mums, studentiem, 
mums visai imponēja. Tā kaut kā cēla mūsu pašu vērtības 
izjūtu. Iznāca jau gandrīz tā, ka mūsu profesors ar savu džen-
telmenisko izturēšanos nostāda mūs turpat vai vienādā līmenī 
ar sevi un citiem dižajiem akadēmiskajiem mācības spēkiem . . . 

Nevar nepiebilst, ka L. B. rīcībā, kur nekad neatceros pama
nījis kādas augstprātīgas uzpūtības vai pat stupidas dižma-
nības pēdas, nebija tomēr arī nekā no tā, ko varētu dēvēt par 
tīšu dzīšanos pēc lētas popularitātes studentu aprindās. 

69. Ja satiksmē ar studentiem L. B. bija laipns un atsaucīgs, 
diskusijās semināros arī ar mieru argumentu priekšā pie
kāpties, atzīstot citu uzskatus, tad tas tomēr nenozīmēja, ka viņš 
kaut kādas iekšējas nedrošības vai viltīgas diplomātijas dēļ 
būtu ar mieru atsacīties no saviem zinātniskiem uzskatiem, 
kur viņš tos atzina par dibinātiem. Viņš šai ziņā bija ar stingru 
mugurkaulu. 

Manu studiju laikā sāka kļūt aktīvāka jauna latviešu filo
logu paaudze. Sāka publicēties presē gan folkloras jautājumos 
ieinteresēti studenti, gan paša L. B. skolnieki veclatviešu rakstu 
pētīšanas laukā. Mūsu profesors labprāt balstīja šādus, kā 
varēja cerēt, nākamos zinātniekus viņu centienos. Gadījās 
viņam tomēr arī pa nepatīkamākai situācijai, kur vakarējie 
profesora mācekļi sāka viņu pašu korriģēt un kritizēt nevietā. 

Palikušas prātā dažas L. B. polemikas presē, tā, piemēram, 
par tautasdziesmu pantmēru. Kaut arī šinī problēmu kom
pleksā vēl tagad dažs jautājums ir diskutējams (sal., piemēram, 
Jāņa Rudzīša jaunākā laika pētījumus), taču L. B. savus uz
skatus noteikti aizstāvēja, varēdams tos balstīt ar faktiem, kas 
bija konstatēti milzīgā tautasdziesmu piemēru skaitā.1) 

Kāda cita polemika L. B. iznāca ar Alvilu Augstkalnu. Pē
dējais, laikam kādas jaunības gadu arrogances mudināts, 
varbūt arī savu ātro sasniegumu spārnots, it nepievilcīgā veidā 
bija L. B. pārmetis turpat vai ignoranci; runa bija par vārda 
nepekar (=nepiekaŗ) nozīmi vecajos latviešu rakstos. Kaut gan 

1) Ta arī vēlāk, sal., piem., Mana dzīve (1965. g.), 39. lapp. 
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jautājums savā būtībā bija visai sīks, L. В., kas bija noteikti 
pārliecināts par savu taisnību, nekavējās A. Augstkalnam 
atbildēt. Pēdējais savukārt pret to iebilda; neatceros, vai arī 
tas notika publiski presē. Beigās izrādījās, ka L. B. taisnība un 
ka Augstkalnam jāpiekāpjas . . . Mums, jaunākiem zinātnes 
mācekļiem, tā bija laba mācība pārgudri nekritizēt citu sprie
dumus, ja pats par saviem uzskatiem nevar būt pilnīgi drošs, 
īpaši vēl nenopaļāt citus skarbā vai pat nepieklājīgā formā. 

Pašu L. B. šī lieta tomēr bija skārusi daudz dziļāk nekā to 
varēja domāt: par šo polemiku dzirdēju viņu vairākkārt izsa
kāmies lekcijās, kādas reizes vēl privātās sarunās. Varbūt tam 
bija savi paidagoģiski nolūki: te nu bija laba izdevība studen
tiem demonstrēt nevajadzīgas pārsteidzības nepatīkamo fiasko. 

70. Cik ļoti kāds notikums varēja L. B. pie sirds ķerties, to 
liecina arī vēl gadījums ar (vēlākā dzejnieka) Viļa Veldres 
pamfletu. Pēdējais, toreiz būdams Skolotāju institūta audzēk
nis, bija to sastādījis, un tas bija izplatīts tieši jubilejā, kas 
bija sarīkota, atzīmējot 40 gadus, kopš L. B. sācis darboties 
rakstniecībā. Aizvainojums bija L. B. skāris tik dziļi, ka viņš 
par to savā autobiogrāfijā Mūža rīts raksta pat pēc 7 gadiem 
(19351), skat. (19542) 214. lapp. 

Šo konfliktu un V. Veldres vēlāko nožēlu atceros mūsu profe
sora pieminētu arī viņa lekcijās universitātē — pie tam pa 
vairākiem lāgiem, tāpat arī personīgās sarunās. Nedomāju, ka 
L. B. ar šo sava skolnieka diezgan puicisko izrīcību būtu juties 
kaut kā apdraudēts, piemēram, savā direktora postenī. No L. B. 
izteicieniem varēja noprast, ka viņš personīgi tomēr juties ļoti 
aizvainots, bez tam notikums ticis kvalificēts par ļoti smagu 
disciplīnas pārkāpumu, kas nekādā ziņā nebūtu drīkstējis kļūt 
par precedentu tamlīdzīgiem izlēcieniem izglītības iestādē, kur 
veidojās nākamie mūsu tautas audzinātāji. 

Ar V. Veldri biju labi pazīstams, bet, diemžēl, nekad netiku 
ar viņu par toreizējiem apstākļiem institūtā un viņa uzbrukuma 
motīviem aprunājies. Viņš šīs izdarības, kā zināja teikt L. В., 
pats bija atzinis par neapdomātām un visai nožēlojis. Man 
šķita visai nedelikāti viņu par to vēl izprašņāt. 

71. Neatceros, ka būtu redzējis L. B. kādā pacilāti jautrā vai 
pat stipri ieskurbušā studentu vai vecāku kungu sabiedrībā; 
nekāds Trimpus draugs viņš nekad, arī savos studenta gados 
Tartū, nebūs bijis.1) Toties daudzkārt izdevies vērot, kā viņš 

1) Sal. paša L. B. liecinājumus, piem., Mūža rīts, 37. (dejas grīdu 
apmeklēšana nav cieņā), 55. — 58. lapp. (par korporācijas „zēna" ga
diem), 57. lapp. (tikai reizi bijis restorānā Tartū, pie tam dzēris vienīgi 
limonādi!), 61. lapp. (iedzeršana Sakaslejas krogū un vēlāk uz 
kuģa) u. v. C. 

176 



labi spēj iekļauties viena vai otrā gadījuma sabiedrībā, veikli 
atrod kontaktu ar apkārtējiem un prot ievadīt sarunas un tās 
interesanti turpināt ar ļoti dažādu slāņu un izglītības cilvēkiem. 
Man vedās to skaidrot ar viņa dziļo dzīves un vispusīgo cilvēku 
pazīšanu. Par to liecina arī viņa paša autobiogrāfijas ziņas ne 
vienā vien vietā. 

Tā tas bija arī tanīs reizēs, kad L. B. bija savu studentu vidū 
kādā sarīkojumā: mūsu profesors, daudz redzējis, daudz pie
dzīvojis un daudz zinādams, drīz vien spēja atrast kopēju 
interešu pavedienu un ievadīt sarunas. Tādā studējošo sabied
rībā, kur valda nepiespiesta, nekonvencionāla atmosfaira, 
atceros L. B. ne vienu reizi vien redzējis, kad viņš kādu 
Ramaves svinību gadījumā ieradās šīs organizācijas miteklī. 

72. Ideja dibināt filoloģijas un filozofijas studentu organi
zāciju Ramavi kā slēgta rakstura mūža draudzības biedrību 
bija radusies J. Bičolim, A. Augstkalnam un J. O. Freimanim; 
jaunās organizācijas vārdu, paņemtu no Kr. Barona dainu 
krājuma, proponēja A. Augstkalns. Ramave ar savu senatnīgo 
nosaukumu, bet ar tīri jaunlaicīgiem statūtiem savā struktūrā 
bija veidota apmēram līdzīga mežkopju Šalkonei un teologu 
Auseklim. Maza valodnieku pulciņa dibināta (1929. g.), tā 
pakāpeniski kļuva par plašu saimi. Tika uzņemti jau goda 
biedri; pirmo triju starpā bija arī L. B. Nestāv prātā, kā notika 
pati uzaicināšana, lai viņš kļūst par Ramaves locekli; attie
cīgās delegācijas priekšgalā bija, J. O. Freimanis, toreizējais 
Filoloģijas fakultātes subasistents. 

L. B. savu akceptu bija devis; bija sasaukts svinīgs Ramaves 
saiets, kurā viņam, prof J. Endzelīnam un prof. J. Kauliņam ar 
attiecīgu ceremoniālu pasniedza organizācijas ārējās pazīmes. 
Stāv prātā, ka L. B. pēc tam no savas puses teica kādus vārdus, 
kas atbilda šo svinību raksturam. 

73. Goda biedri, to starpā arī L. В., Ramavei kā organizā
cijai faktiski nozīmēja ļoti daudz. Ne jau kādus materiālus 
pabalstus izkaulējot vai viņus bieži sagaidot biedru saietos. 
Viņiem pašiem savu vajadzību bija diezgan, un ar savu dārgo 
laiku viņi, kā jau zinātnieki, nepavisam nevarēja šķiesties. 
Mums viņi nozīmēja visvairāk kā morāliska un idejiska atbal
sta sniedzēji. Ienākdami mūsu pulkā, viņi ar to bija deklarējuši, 
ka viņi pozitīvi novērtē un akceptē mūsu centienus un mērķus. 
Tie bija — sekmēt latviešu filoloģijas un filozofijas attīstību, 
pašu organizācijas locekļu starpā izveidojot tuvas un palie
košas draudzības saites. Tāpēc ramaviešu saimes locekļi var 
visu mūžu savu goda biedru L. B. pieminēt ar dziļu atzinību 
un pateicību. 

74. Tas būs bijis ap kādu 1933. gadu, kad nolēmām izgatavot 
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Ramaves goda biedru foto attēlus, pie tam lielā formātā; izlū
dzāmies arī viņu pašu autentiskos parakstus. Zīmīgi, ka L. В., 
signēdams savu vārdu zem ģīmetnes, uz baltā apmales kar
tona vēl uzrakstīja kādu pantu no viņa paša tulkotās Horātija 
odas, cik atceros, šādā versijā: 

Kas robežas zin ilgām spraust, 
Ceļš tādam nezūd jūras bangās; 
Vienalga tam, vai debess dangās 
Kāds zvaigznājs riet vai zvaigznājs aust.1) 

Šai L. B. ģīmetnei Ramaves miteldī pie sienas stāvot, dažai 
labai jaunai zinātnes māceklei vai romantiski noskaņotam 
studentam bija daudzkārtēja izdevība dziļāk pārdomāt par 
mūsu piedzīvojušā un gudrā profesora uzrakstu. Universitāte 
tiešām bija vieta, kur nevarēja ļaut vaļu nenoteiktām bezro-
bežu ilgām, bet bija jāsaduras ar striktām prasībām un preci
zētām mācību programmām, un tās spieda iepazīties ar 
daudziem poētiskā ziņā maz pievilcīgiem mācību priekšme
tiem. Tas viss prasīja skaidrus mērķus, noteiktu aktivitāti un 
neatlaidīgu studiju pūliņus . . . 

75. Ne vienu vien reizi L. B. ieradās kādās Ramaves internās 
svinībās; pēc oficiālās daļas tad parasti sēdamies pie mielasta 
galdiem (reibīgos dzērienus miteklī nekad nelietojām, citādi 
organizācijas locekļiem šinī ziņā atstājot brīvību). Tas būs 
bijis kādu Ramaves rudens, ziemas vai gada svētku gadījumos. 
Neatceros L. B. tādās reizēs citādu kā vēlīgi laipnu, smaidīgu 
un labā omā, parasti ar interesi sarunājoties ar galda biedriem 
pa labi un pa kreisi un arī pāri galdam —• vai arī vēlāk kādā 
studentu pulciņā, kas sanākuši vai sasēduši ap viņu. 

Bija gadījumi, kad dažai jaunavai vai studentam aiz distan
ces sajūtas sarunas nevedās īsti droši. Tad nu L. B. zināja izeju, 
ar izveicīgu manevru kaut kādā asociatīvā sakarā pārslīdē
dams uz jaunu tematu, tā, piemēram, ar tikko manāmu humoru 
pastāstot, ka visādi jau var atgadīties, tā, lūk, tam un tam 
toreiz, kad viņš . . . Zināms, ne vienu reizi vien sarunas partneri 
bija studenti, kas izmantoja izdevību, lai ar savu profesoru 
pārrunātu kādu poētikas, dainoloģijas vai rakstniecības jautā
jumu. Tad nu L. B. jutās savā īstajā elementā, un sarunas 
dažreiz ieguva tīri manāmu spriegumu un dzīvību. 

Mūsu vakaros L. B. tomēr nepalika pārāk ilgi. Viņa dzīves 
vieta bija tālu Pārdaugavā, un viņa atvainošanās, ka garo 
ceļu mājup nebūšot viegli veikt, bija gluži pamatota. Bet stu
denti bija viņam pateicīgi arī par īsāku ciemošanos organizā-

1) Horātija odu un epodu 3. grāmatas 1. odas 7. pants (Deside-
rantem, quod satis est,...). 
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cijas miteklī. To izjutām ka draudzīgu žestu — un kā pago
dinājumu . . . 

76. L. B. visā savā dzīves laikā diezin vai maz ir uzzinājis, 
ka viņam kā Ramaves goda biedram ir bijusi sava loma kādā 
notikumā, kas nebija bez savas komiskās puses. Pie tam vēl 
nozīme viņam bijusi kā dzejniekam! 

Ramaves locekļu starpā bija dažs, kam bija jau publi
cēta garāka vai īsāka rinda literāru vai literārzinātnisku 
darbu. Tā var minēt Pēteri Ramizaru (Ozoliņu), Kārli Klūgu 
(Zariņu), Mārtiņu Zīvertu, Arturu Baumani, Jāni Bičoli, Jāni 
Kalnu (Dreimani), Jāni Andrupu, Kārli Plūkšu u. c ; kā jauni 
studenti savas īstās literātu gaitas tad sāka vēl Kārlis Kurbads 
(Zvejnieks), Aleksandrs Pelēcis, Fricis Vīksna (Kristapsons) u. с 
Protams, ka uzrakstīt kādus pantus saistītā valodā prata turpat 
katrs no mūsu filoloģijas studentu pulka, un šie mūsu — kādreiz 
pavisam nopietni domātie, bet citreiz ar humoru vai pat tīšām 
blēņojoties sarakstītie ražojumi1) tad nu bija lasāmi Ramaves 
internajā Mūsu Avīzē. 

Bet tad bija noticis, ka jau pieminētais Ramaves dibinātājs 
J. O. Freimanis, nezin kādas iedažas mudināts (visticamāk 
savas lielās labsirdības un tīra ideālisma dēļ), bija savācis 
labu riekšavu šo ramaviešu internai avīzītei domāto „dzej-
darbu" un, ne citus biedrus, ne pašus autorus neinformējot, 
aiznesis nevienam citam kā pašam Daugavas redaktoram Jā
nim Gr īnam. . . Laikam jau, lai mūsu pantdarus ievadītu 
latviešu Parnasā! 

Ko gan citu Daugavas redaktors būtu varējis labsirdīgajam 
J. O. Freimanim pateikt, ja ne to, ka šie dzejojumi neder it ne
kur. Bet J. Grīns bija pateicis vēl ko vairāk un atkārtoja to arī 
man, kad it drīz pēc šī notikuma nejauši viņu sastapu: „Rama
viešu dzejoļi pilnīgi atgādina Ludi Bērziņu!" Manām choleriķa 

1) Tā, piem., palicis prātā, ka Aleksandrs Pelēcis bija uzrakstījis 
kādu dzejoli, kur bija kaut kas par zirgu, skumjām utt. Kāds blēdīgs 
velniņš mani dīdīja uzrakstīt par kādu no šī dzejoļa pantiem parodiju. 
Cik atminos, tā iznāca (protams, stipri pārspīlēta!) šāda: 

Saki, zirgs, kam tavā purnā 
Skumju vista skarbi klukst! 
arī manā druvā durnā 
Sāpju cūka roк un ŗukst. 

Manu jauneklīgo draugu šī pazobošanās tomēr bija skārusi daudz 
dziļāk nekā varēja gaidīt; ja arī viss nu gluži nenorisinājās kā 
Rūd. Blaumanim ar Kārli Jēkabsonu, tad tomēr mūsu Aleksandrs 
vēl labu laiku uz mani bozās. Viņš bija pat, lai mani, tā sakot, pavi
sam atbruņotu, sacerējis jaunu dzejoli, kur katrs pants sākās ar 
vienu manas parodijas rindu. Bet pēc jau it draudzīgi salabām atkal! 
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asinīm tas nu bija par daudz! Ka šie pantojumi, ja atskaita 
dažus dzejoļus, ir bez vērtības, to mēs paši sen zinājām, bet 
ka ar šādu spriedumu tik ļoti tiek nopaļāts mūsu profesors 
un goda biedrs, tas man šķita liela vienpusība, redaktora 
iedomība un netaisnība. Sirdī mūsu Ludi aizstāvēdams, tā 
noskaitos uz J. Grīnu, ka nolēmu Daugavai nekad nekā nerak
stīt (biju jau iecerējis kādus rakstiņus par dzejas mākslas 
problēmām). . . Ar šo manu karstgalvīgo apņemšanos Dau
gavas lasītājiem nekāds zaudējums, protams, nu vis neradās! 

Tagad, zināms, skaidri redzu, ka būtu bijis daudz jēdzīgāk 
ar vienu vai otru uzrakstītu darbiņu, lai nu kāds tas toreiz 
būtu bijis, aizstaigāt pie J. Grīna, saņemt dažu brāzienu, bet, 
bez šaubām, arī dažu labu pavisam derīgu pamācību un ceļa 
norādījumu, lai tad patiesi reiz savus apcerējumus redzētu 
iespiestus blakus Zinaīdas Lazdas vai Ērika Ādamsona smal
kajiem un skaistajiem pantiem . . . 

77. Palicis prātā vēl kāds cits notikums, kas arī nenoritēja 
gluži bez sava emocionāla iekrāsojuma. Tas bija, ja nemaldos, 
1930. gadā, kad tālu pazīstamais latviešu kultūras darbinieks 
Kārlis Kundziņš sen. (tagadējā archibīskapa tēvs) svinēja savu 
80 gadu jubileju. L. B. bija pie viņa Smiltenē nostrādājis savu 
mācītāja kandidāta gadu un par Kundziņa tēvu allaž runāja 
ar lielu cieņu un neliekuļotu un sirsnīgu atzinību.1) Mūsu pro
fesors bija aprunājies ar dažiem saviem klausītājiem, izteik
dams domas, ka K. Kundziņš, kas tik daudz darījis dažādās 
latviešu kultūras dzīves nozarēs, būtu pelnījis, ka viņu jubilejā 
apsveic arī filoloģijas studenti. J. O. Freimanis, kad tikāmies, 
pastāstīja man par šo L. B. ieteikumu, teicās, ka pats un vēl 
citi iešot gaviļnieku apsveikt, un aicināja arī mani piedalīties 
šinī filologu pārstāvju pulciņā. Norunātā laikā sastapāmies 
un visi kopā aizgājām uz Kundziņa dzīvokli. Kad taujājām pēc 
paša seniora, viņš arī iznāca mums pretim priekšistabā. Man 
šķita, ka mani biedri bija tā kā drusku apjukuši, laikam bija 
gaidījuši, ka viņus aicinās dziļāk. Citos apstākļos par šādu 
mulšanu varētu arī pasmaidīt, bet šoreiz prāts nekļuva vis 
jautrs. Izrādījās, ka no nācējiem, kas pagalam vieglprātīgi bija 
palaidušies viens uz otru, neviens pats nebija padomājis par 
attiecīgo apsveikuma runu! . . . Pie tam — mūsu starpā bija 
pat Teodors Zeids (toreiz Ramaves loceklis, vēlāk Zinātņu 
akadēmijas darbinieks dzimtenē), kas, ja vien iepriekš būtu 
bijis uzaicināts, būtu spējis sacīt runu kaut vai latīņu vai 
grieķu valodā, par citām nemaz nerunājot! . . . Studentu pār-

1) Sal. L. В., Mūža rīts, 86. un sek.,94. un sek. lapp., arī L. В., Mana 
dzīve, 34. lapp. 
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stāvju neveiklo samulsumu glāba pats sirmais Kundziņa tēvs, 
sirsnīgā laipnībā sacīdams, ka viņš jau nu saprotot, kādā 
nolūkā mēs esot nākuši. Pēc tam mums izdevās kaut kā ar 
mūsu uzdevumu tikt galā. 

Vēl šodien nezinu, vai par šo ne visai veiksmīgo, lai neteiktu 
vairāk, apsveikuma gājienu kaut ko sīkāk dabūja dzirdēt arī 
pats L. B. Ja viņam par mūsu neveiklo mulsumu arī kas bija 
ticis stāstīts, tad viņš tomēr nevienam nekā nebija pārmetis 
par robiem sabiedriskā audzināšanā. Mūsu profesors jau bija 
laba takta cilvēks. 

78. Manu studiju laikā L. B. darbojās arī par redaktoru un 
izdevēju, laizdams klajā bērnu žurnālu Cīrulīti. Viņš vairākkārt 
aicināja mūs, savus klausītājus, sniegt viņa izdevumam kā
dus sacerējumus. Viens otrs no jaunajiem filoloģijas studen
tiem to tiešām arī darīja; arī es tiku kādus sīkumus Cīrulītī 
publicējis. Stāv prātā, ka biju iecerējis tādu kā humoristisku 
bērnības dienu tēlojumu virkni, taču biju spiests no plašākas 
līdzdarbības atteikties: biju beidzot galīgi izšķīries, ka univer
sitāte katrā ziņā jānobeidz. Man nu draudēja liels laika trū
kums; manu stāvokli labi saprazdams, L. B. man, protams, 
nekā nepārmeta. 

79. Mūsu fakultātes mācības spēki dažkārt mēdza vienu 
vai otru studentu, ar ko viņi bija tuvāk iepazinušies un, jādomā, 
pozitīvi novērtējuši viņu zināšanas un praktisko pieredzi, lūgt 
par palīgiem vienu vai otru darbu sastādot, kārtojot kādus 
materiālus u. tml. Tāpat, pats būdams stipri nodarbināts, savā 
reizē darīja L. B. Tā, piemēram, K. Zvejnieks (Kurbads) liecina 
(Pašportreti, 404. lapp.), ka viņš kopīgi ar Jāni Rudzīti palīdzējis 
mūsu profesoram veidot viņa grāmatu Ievads latviešu tautas 
dzejā.1) 

Studentiem šādi it kā zinātnisko sekretāru pienākumi ne 
katru reizi, laikam, tika materiāli pilnīgi atlīdzināti, dažkārt, 
laikam, nemaz (Zviedrijas apstākļos turpat neviens students 
ne smilgas nepaceltu, ja viņam par to nebūtu solīta samaksa!), 
bet jāņem vērā, ka toreiz arī paši latviešu zinātnieki par dažu 
labu iepiestu darbu nesaņēma nekāda honorāra. Toties šie 
zinātnisko izpalīgu darbi pašiem darītājiem nāca par lielu 
svētību: tā bija īsta praktiska darba skola filoloģisku pētījumu 
sastādīšanas, noveidošanas vai sarakstīšanas technikā un 
metodēs, lieliskas iespējas vingrināties edicijas darba lielajā 
rūpīgumā. 

Mani palīgā tika lūdzis doc. K. Kārkliņš, un viņam iztaisīju, 
tovasar dzīvodams pie saviem vecākiem Stendes Medņos, ļoti 

1) Par to arī pats L. B. šī darba ievadā (Lasītajam), (3.) lapp. 
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sīku, varētu teikt, pat pedantisku R. Blaumaņa Pazudušā dēla 
pirmā iespieduma teksta salīdzinājumu ar visjaunāko (Valtera 
un Rapas) izdevumu. Viņa pētījumos tas savā reizē būs no
derējis. 

80. L. B. savukārt mani lūdza pārlūkot, kur tas būtu vaja
dzīgs, izkorriģēt un galīgi noveidot iespiešanai divus viņa 
manuskriptus: monogrāfiju par Juri Manceli un viņa plašo 
darbu par latviešu tautasdziesmu krāšanu vēl priekš Kr. Ba
rona. Tas bija, laikam, 1939. gadā. 

Abi L. B. plašie grāmatu manuskripti bija viņa paša darbs, 
kur bija ieguldīts daudz laika, pūļu un ilgāku pētījumu re
zultātu. Kas bija izdarījis manuskriptu pārrakstīšanu ar ma
šīnu, nav man atmiņā palicis; kaut kā vedas domāt (varbūt 
L. B. to man kādreiz pats tika teicis), ka tas noticis Folkloras 
krātuvē — tātad ar prof. K. Strauberga svētību. Vienādi vai 
otrādi, pārrakstītāja nebija bijusi no priekšzīmīgajām, arī 
papīra formāts bija manuskriptam, kur nepieciešami kādi 
labojumi vai papildinājumi, stipri neizdevīgs. Darbā vēl jo
projām bija diezgan daudz nepilnību, lielāko tiesu dažādos 
interpunkcijas un pareizrakstības sīkumos. 

Tekstus lasot un korriģējot, sīki varēju iepazīties ar sava 
skolotāja darba techniskajiem paņēmieniem un vielas apdares 
metodēm. Pati vingrināšanās, tā sagatavojot manuskriptu 
spiestuvei, man visai nākusi par labu, ļaudama iegūt kādu 
pieredzi, kas vēlāk līdzīgos rediģēšanas darbos lieti noderējusi 
(rakstu krājuma Ceļi sējumi, Lundas universitātes Slavu insti
tūta daudzie izdevumi). 

Uzmanīgais darbs, jāatzīstas, prasīja man diezgan daudz 
dārgā laika. Kā kuriozu var atzīmēt, ka pašā Jāņu novakarē, 
tiesa, gan ļoti jaukā, sēdēju ar L. B. dainu monogrāfijas 
manuskriptu Biķernieku priežu mežmalā smiltīs un korriģēju 
lappusi pēc lappuses. Savu tintnīcu (lai šinī situācijā visai 
dārgi vērtējamo šķidrumu pasargātu no izlīšanas!) biju sev pie 
kājām ieracis z e m ē . . . Modernās lodenes, kas šādā redaktora 
darbā būtu bijušas ideālas, toreiz jau vēl nebija izgudrotas! 

Abus manuskriptus pārlūkojis, tos nodevu L. B. atpakaļ, 
saņemdams lielus pateicības apliecinājumus. Taču viņam neiz
devās vairs, krievu iebrukuma dēļ, tos publicēt. Vēlāk, dodo
ties bēgļu gaitās, tie nebija ņemti līdz, ko L. B. visai nožēloja: 
iespējas tos iespiest, piemēram, ASV, nebūtu vis trūcis. Manu
prāt šie manuskripti ir pelnījuši, ka tos publicētu; ja tie būtu 
vēl saglabājušies, varam cerēt, ka tie tipogrāfijas spiedi kād
reiz arī ieraudzīs. 

81. Šo darbu rakstot, nevar nepiebilst vēl kādus vārdus par 
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L. В. mācekļiem.1) Savā pēdējā autobiogrāfijā (Mana dzīve) 
mūsu profesors īsumā pieminējis tikai dažus no saviem audzēk
ņiem, skat. 39. lapp. Patiesībā no L. B. lekciju un semināru 
auditorijām nācis prāvs produktīvu latviešu gara darbinieku 
skaits, kas pēc tam vienā vai otrā veidā pielikuši savu roku 
mūsu tautas kultūras kopšanas darbā. Labi apzinādamies, ka 
pašreizējos apstākļos nevaru cerēt uz pilnību (pat ne uz parei
zību), uzdrīkstos paša L. B. minējumu kaut cik papildināt:2) 

Ella Ābele, A. Ancelāne, Kr. Āncītis, J. Andrups, A. Augst-
kalns, D. Auniņa-Zemzare, A. Baumanis, M. Bebrupe-Pālīte 
(Ausala), V. Bērziņa-Baltiņa, J. V. Bičolis, Z. Birzniece, A. Ča-
kars, V. Dambe, R. Dziļleja-Sināte, J. O. Freimanis, R. Grabis, 
H. Grase, V. Greble, Al. Jansons, J. A. Jansons, P. Jēgere-Frei-
mane, AI. Kalniņš, V. Kalniņš (Kalve), N. Karsa-Eglīte, Fr. Kris-
tapsons (Vīksna), K. P. Kundziņš, K. Kurcalts, O. Līdeks, Zenta 
Mauriņa (dažādi pseudonimi), A. Medne, P. Ozoliņš (Ramizars), 
Art. Ozols, AI. Pelēcis, J. Rudzītis (dažādi pseud.), V. Rūķe-Dra-
viņa, L. Sproģe-Bičole, B. Spūlis, E. Šmite, Z. Šreibere (Lazda), 
T. Šulme-Lazdiņa, A. Tamuža-Kalēja, H. Tichovskis, V. Vanags, 
I. Zanders, J. Zariņš, K. Zariņš (Klūga), J. Zaube, Ed. Zirnītis un 
K. Zvejnieks (Kurbads). 

Vai arī Ed. Hauzenberga-Šturma, Magdalēne Rozentāle, L. 
Latkovskis, V. Bojārs, M. Bukšs, Benj. Jēgers u. v. c. būtu pie
skaitāmi L. B. mācekļu pulkam, man nav droši zināms. 

Jāpasvītro, ka nupat minēto autoru darbu virsraksti vien 
piepildītu jo biezu bibliogrāfijas rādītāju. Nebūs jāšaubās, ka 
kaut kas no viņu universitātes profesora un skolotāja L. B. 
atziņām un domu spēka būs pārstrāvojis tālāk viņu darbos, 
pēc tam kļūdams apjaušams lasītāju tūkstošiem un simttūk-
stošiem. Neviļus nāk prātā vecais teksts — par veselo graudu, 
kas sēts zemē . . . 

XI. PĒCVĀRDI 
82. Šo atmiņu atskatu nobeidzot, jāakcentē, ka L. B. uzskati 

gan par mūsu tautu, gan par cilvēku sabiedrības morāliskiem 
satvariem, gan par dzīves visaugstākajiem principiem vis
labāk izpaudušies viņa dzejdarbos. 

Tos apskatīt nav šo atmiņu zīmētāja nolūks. Te tikai var 
piebilst, ka L. B. domas, runa un darbi, ciktāl mēs kā viņa 
klausītāji universitātē varējām vērot, bija, kā jau harmoniskā, 
noveidotā personībā, saskaņā ar viņa reliģiskiem, morāliskiem 
un nacionālpolītiskiem uzskatiem. Mūsu profesors nebija ne-

1) Skat. augstāk 11. §. 
2) Iekavās likti man zināmie autoru pseudonimi. 
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ziņas, šaubu, svaidīšanās un pretrunu cilvēks. Būdams patiesi 
ticīgs, viņš bija aizgājis tālu prom no veclaicīgā luterāņu orto-
doksisma. 

Kā Latvijas Universitātes profesors L. B. nav bijis kāds re-
ceptīvs gars, kompilētu zināšanu vienkāršs docētājs, bet aktīvs 
atziņu alcējs, radošs pētnieks ar darba un varēšanas prieku, 
kas pēc tam vēl spēja būt produktīvs gars līdz pat savam 
dižpatriarcha vecumam. Kā tāds viņš kļuvis par teicamu pa
raugu jaunāko folkloristu un literatūrzinātnieku kadriem. Viņam 
bija arī gluži skaidrs, ka zinātnē valda nemitīgs progress 
un ka jaunu zinātnieku nākamie pētījumi vedīs tālāk, dodot 
vēl pilnīgāku patiesības ieskatījumu. 

Ilgus gadus darbodamies par paidagogu un beigās kļuvis 
par jauno skolotāju sagatavošanas iestādes vadītāju, L. B. arī 
universitātes sienās nākamajiem latviešu ģimnāziju skolotā
jiem, direktoriem un augstskolas docentiem centies sniegt 
derīgas ziņas par skolas praksē pārbaudītiem paņēmieniem 
un mākām. Arī pats ar savu paraugu viņš rādījis, kā stāties 
audzēkņu desmitu un simtu priekšā. 

Atklādams un rādīdams rakstniecības vērtības — gan stilis
tiskas, gan idejiskas, L. B. saviem mācekļiem izgaismojis ne
vien jaunāku laiku literārās parādības, bet spējis arī kā 
neviens demonstrēt, kur meklējamas veclatviešu rakstu sav
dabīgās pozitīvās kvalitātes un paliekošā nozīme. īpašā 
augstumā paceļas viņa ievadījums kādā aizgrimušā, bet tomēr 
mūžīgi nepārejošā skaistumā starojošā pasaulē — latviešu 
tautasdziesmās. 

Lundā, Zviedrijā, 
1965. g. oktobri. 
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