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Latvijas Universitātes un vēl agrāk priekš tam Rīgas poli— 
 technikas akadēmiskajā s  aprindās, kā daudzi vecākās paaudzes
ļaudis atcerēsies, cirkulēja īsti prāvs skaits jautru nostās- 
tu, ne mazums no tiem par so cienijamo mācības iestāžu ne
mazāk cienījamiem mācības spēkiem. Ja arī dažs no šiem humo
ristiskajiem stāstījumiem jau sen kaut kad bija uzjautrinā
jis studentus pie dzīru galdiem vai nu Heldelbergā, vai Vīnē, 

 vai Karaļaučos, tad asprātīgs mēļotājs tos prata it veikli sa
saistīt ar vienu vai otru oriģinālu no pašu vai kādas citas 
fakultātes dīvainuļiem. Tā          saradās bagātīgs krā
jums jautru stāstu, kurus studentu seniori vaļīgās stundās 
tradēja tālāk jaunajiem zaļknābjiem, protāms, pievienojot 
vēl pa pārgalvīgam tenkojum par  daž u  mūsu Daugavmalas pil
sētas daiļā dzimuma pārstāvi.

Šādu jautru stāstu nav trūcis arī vecajā Mētraines univer
sitātes pilsētā Tartu, tāpat, zināms, vēl lielākajā Igaunijas 
pilsētā Tallinā. Līdzīgi tam, kā dažā citā zemē izdoti šādu 
- vai nu patiesos notikumos pamatoti, vai arī-nebēdīgu galvu 
līksmās stundās sadzejotu vai pārdzejotu nostāstu krājumi, 
tā tagad nācis klajā tāds arī mūsu ziemeļu kaimiņiem.

Oskars Angelus, Dr. phil., pats kādreizējais Tartu univer

sitātes klausītavu durvju virinātājs, vēlāk, Igaunijas brī
vības gados, ierēdnis augstākos administratīvos posteņos,
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laidis klajā Šādu krājumu. Sarakstīts veikli vācu valodā, 
bagāts asprātīgiem izteicieniem un vel bagātīgāk piesātināts 
ar gaišu humoru, tas nevar neuzjautrināt lasītāju. Grāmatu 
izveido atsevišķu jautro anekdotu virknes; atsevišķi stāstījumi lielākajā daļā nav 
gar ā k i  par lappusi.

  
Sakopotājs, k a m  pienākas kā atzinība par iz

veicīgo izteiksmi, kas reizēm uzdzirkst it sprigani, tā par 
stāstījuma    vietām it meistarisko vijumu, nav ap
robežojies ar veco vai brīvības laiku Igauniju vien. Anek
doti grupēti chronoloģiski pa nodaļām, sākot ar Krievijas 
cara laikiem, tālāk sniedzoties cauri republikas gadiem līdz 
Igaunijas neatkarības galam 1940. gadā, kam seko daži vācu 
laika notikumu drastiski skicējumi (piem. Der lose Lohse). 
Bargie pēckara gadi Vācijā devuši, protams, ne mazumu vielas 
gan traģikomiskiem, gan smīnīgi jautriem stāstījumiem, kam 
seko pēdējā nodaļa In Schweden und anderswo.

Humoristisko stāstiņu virknē garā rindā pazib gan skolu 
darbinieki, gan resgalīgi skolnieki, virtuozi lamātājies, 
laikrakstu skribenti, dižciltīgi dižotājies, iemetēji un sko
puļi, mednieki un uzdzīvotāji, lielībnieki un vientiesīši 
- un vēl rinda citu. Dažādo Tartu universitātes profesoru 
starpā pāris raksturīgiem vilcieniem raksturots arī Čižs, 
psīchiatrs, par ko autors saka, ka tas pats svārstījies 
starp ģenialitāti un vājprātu. Kā labi zināms, viņa klīnikā 
savā laikā tika ārstēts Jānis Poruks.

Kā vai visos krājumos tiek zobgalīgi smīnēts par aizmār
šīgiem gudreļem un pārmērīgi centīgiem birokrātiem, tā bez 
tādiem tēlojumiem nav iztikts ari še (piem. pārāk izklaidī
gais Tartu universitātes bibliotekārs O.Freimūts u.c.). Sa
va tiesa tiek ari jaunās republikas politikāņiem, nemaz ne
runājot par māksliniekiem, kas, kā visur, snieguši neizsme-
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ļamu vielu jautru mēļojumu stāstītājiem.
Tā kā nevien vēsturiskie notikumi, bet pat zinām a s  iestā

žu un ierēdņu izrīcības un vēl citi notikumi Igaunijā un 
Latvijā gadu gadiem gājuši stipri līdzīgā virzienā, tad 
O. Angelus krājumu izlasīs un par sulīgās fabulēšanas māku 
nopriecāsies arī ne viens vien latviešu lasītājs.
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