
Docents Kār l is Princis promovēts par Lundas Universitātes 

goda doktoru.

Dimdot varenam lielgabala salūtam, Lundas Universitātes Fi
lozofijas fakultātes profesors A.Lombards uzliek dabzinātnie- 
kam Kārlim Princim, bij. Latvijas Universitātes docentam, gal
vā zaļu lauru vainagu, uzmauc pirkstā zelta gredzenu un pasniedz 
tīstokli ar goda doktora diplomu. Stalti pacēlis nu jau sudra
boto galvu, bijušais latviešu strēlnieku virsnieks, kā to pa
redz ceremoniāls, profesora vadīts, pārsoļo pāri svinību kated
ras klājam. Otrā pusē promotors viņam par jaunu spiež roku, nu 
jau kā zinātņu doktoram. Abi sveikumi - saņemot (kad tiek atzī
mēti arī doc. Prinča lielie nopelni zinātnē) un atvadoties, tā
pat pati promovēšana notiek, senai tradīcijai sekojot, latīņu 
valodā.

Izcilās Lundas Universitātes svinības - doktoru promovēšana, 
kas šoreiz (maija priekšpēdējā dienā) izgadījās ļoti skaistā 
laikā, bija pulcējušas lielas skatītāju masas. Tikai kāda nelie
la daļa varēja ietikt vecajā Doma baznīcā, uzrādot īpašas ieejas 
kartes. Bet arī ārpusnieku bariem ir iespējams redzēt balti tērp
tās jauno doktoru lauru"vainagu nesējas" meitenītes, kas tiek vizinā
tas pa pilsētu atklātās karietēs ar baltiem zirgiem, blakus ka
tedrālei uzstādītos, visai iespaidīgos lielgabalus, militāro 
goda sardzi ar baltām bruņu cepurēm galvās un pašu visai krāšņo 
gājienu. Tas, diženi nograndot l i e l g a b a l i e m , i z n ā k  no Uni
versitātes galvenās ēkas un pa veco, augsto koku aleju lēni 
virzas uz Doma baznīcu. Garām svinīgi pasoļo ceremonijas virs—

   

maršals, atsevišķu fakultāšu maršali, platām dažādu krāsu len
tām par pleciem, tad promotori, dekāni, jaunie doktorandi,  
aiz viņiem jubilejas un goda doktori, tad atkal maršali. Tā 
sauktie kursori nes rektoram pa priekšu Universitātes insigni- 
jas; zeltā mirdzēdamas, tas izskatā atgādina valdnieku scepte- 
rus; goda viesu starpā redz ekselences un augstākus virsniekus, 
Fakultāšu macības spēku un ārzemju augstskolu svinību tērpi, 
ordeņotās frakas un militārās uniformas, dažādu krāsu lentas, 
pulks studentu novadnīecību karogu un vairākkārt spēlētā ērģeļu
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mūzitk vēl vairāk pastiprina pēc senām tradīcijām kārtotās 
ceremonijas izcilo svinīgumu.

Par doc. K.Prinča promovēšanu par goda doktoru arī zviedru 
publika varēja iepazīties kā pēc iespiestās svinību programmas, 
tā pēc  ziņām dienas presē. It plašu rakstu par doc. 
K.Princi bija iespiedusi liela Dienvidzviedrijas avīze Syd- 
svenska Dagbladet, pievienodama arī goda doktora ģīmetni prā
vā formātā.

Lībiešu tauta var lepoties ar savu izcilo zinātnieku,  
vecas lībiešu karaļu dzimtas pēcnācēju; ar lepnumu un simpāti
jām doc. K.Princi apsveic arī kollēgas - bij. Latvijas Univer
sitātes mācības spēki, tāpat arī viņa kādreizējie skolnieki.

K. Dr.


