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Jānis Putniņš piedzima strādnieku ģime-
nē Kuldīgā 1930. gada 6. maijā. Tēvs ilgus 
gadus strādāja sērkociņu fabrikā “Vulkāns”. 
J. Putniņš mācības dzimtajā pilsētā uzsāka 
1936. gadā. 1948. gadā beidza Kuldīgas 
ģimnāzijas 12. klasi ar izcilību, toreiz tei-
ca — pirmais skolnieks, tātad vislabākās 
zināšanas. No 1948. gada līdz 1953. ga-
dam viņš studēja Latvijas Valsts universi-
tātes (LVU) Ķīmijas fakultātē, 1953. gadā 
iestājās aspirantūrā, kuras laikā profesora 
Augusta Ķešāna vadībā uzsāka jaunu bo-
rātu sintēzi un iegūto savienojumu rentgen
struktūras analīzi. Profesors Augusts Ķešāns 
nomira 1954. gadā, un zinātniskā darba 
vadību pārņēma profesors Alfrēds Ieviņš.  
1958. gadā Jānis Putniņš LVU Ķīmijas fa-
kultātes Zinātniskās padomes sēdē aizstā-

vēja disertāciju “Pētījumi cinka un kadmija 
borātu jomā” (oponenti — Lidija Liepiņa un 
Jānis Ozols). Profesore Lidija Liepiņa augsti 
novērtēja paveikto darbu, uzsverot  to, ka 
ir iegūti un izpētīti jauni borāti, par kuriem 
iepriekš pētījumu datu nebija. Disertācijas 
aizstāvēšana notika pēdējā LVU Ķīmijas fa-
kultātes Zinātniskās padomes sēdē. 

1958. gadā tika atjaunots Rīgas Po-
litehniskais institūts (RPI), un J. Putniņš 
uzsāka darba gaitas RPI Ķīmijas fakultātē.  
Viņš sāka strādāt par asistentu Neorganis-
kās un analītiskās ķīmijas katedrā. Strādājot 
analītiskās ķīmijas laboratorijā, liela uzmanī-
ba tika pievērsta mācību materiālu izstrādei. 
Kā svarīgākas jāmin trīs mācību grāmatas:

Jan sons E., Putniņš J. Analītiskās ķī-
mijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1968.

Jansons E., Putniņš J. Analītiskās ķī-
mijas teorētiskie pamati: mācību grāmata 
augstskolu ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas 
specialitāšu studentiem. Rīga: Zvaigzne, 
1973. 

Jansons E., Putniņš J., Streipa I. Ana-
lītiskās ķīmijas uzdevumi. Rīga: Zvaigzne, 
1975.

Mācību grāmatu “Analītiskās ķīmijas teo-
rētiskie pamati” krievu valodā 1980. gadā  
izdeva Maskavā: E. J. Janson, J. K. Put ninj.  
Teoretičeskije osnovi analitičeskoi himii: 
[učebnoje posobije dlja himičeskih spe-
cialjnostei vuzov] Moskva: Visšaja škola,  
1980. Šī mācību grāmata ieguva lielu popu-
laritāti un tika lietota visā bijušajā Padomju 
Savienībā kā oficiāls mācību līdzeklis. 

Laika gaitā ir izstrādāti vēl 30 dažādi 
mācību materiāli, kurus studenti praktiski 
izmantoja, risinot teorētiskos uzdevumus 
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un veicot laboratorijas darbus kvalitatīvā un 
kvantitatīvā analītiskajā ķīmijā. Daudzi stu-
denti vēl ilgi izmantos viņa grāmatas, kur 
pasmelt vērtīgas zināšanas. 

Amatu konkursa kārtībā J. Putniņš pildī-
ja docenta un periodiski arī katedras vadītāja 
pienākumus. 

J. Putniņa vadībā disertācijas izstrādāja 
pieci aspiranti: Valentīna Koroļkova, Judena 
Kaļina, Valentīna Purmale, Jānis Millers un 
Modris Drille. 

Ar aizrautību un interesi J. Putniņš pieda-
lījās skolēnu un studentu ķīmijas olimpiāžu 
organizēšanā un praktisko darbu vadīšanā, 
kam sekoja arī rezultātu analītiski pedantis-
ka izvērtēšana. 

Darbs ar studentiem J. Putniņam bija ho-
bijs, viņš bija noguris no darba, bet laimīgs.  
Kā viņš reiz teica — darbs ar jauniešiem ir 
jaunības eliksīrs.  Bet tajā pat laikā viņš bija 
objektīvi prasīgs, vērtējot studentu un kolēģu 
darbus. Jānis Putniņš bija ļoti godīgs un par 
savu godīgumu arī dažkārt cieta. 

Visu savu mūžu viņš deva zināšanas kat-
ram, kas vien to vēlējās saņemt: gan stu-
dentiem, gan kolēģiem, gan draugiem un 
paziņām, atbildot uz dažādiem jautājumiem 
analītiskās ķīmijas jomā. Tagad, satiekot 
bijušos studentus viņu darbavietās Latvijas 
dažādās laboratorijās, prieks dzirdēt, ka Jāni 
Putniņu atceras ar pateicību par dotajām zi-
nāšanām. 

Šis ir klasiskais gadījums, kad ļoti pra-
sīgos pasniedzējus atceramies visu mūžu, 
jo kādā jomā, pat pret savu gribu, kļuvām 
gudrāki. Jānis Putniņš bija pasniedzējs, kurš 
prata iemācīt, kas tad ir analītiskā ķīmija un 
precizitāte. 

Sit tibi terra levis.

Dr. chem. M. Drille, 
LZA īstenie locekļi M. Turks,  

V. Kampars, V. Kokars, R. Valters  
un Dr. chem. J. Millers
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2021. gada 17. februāris atnesa skumju 
ziņu no Amerikas — mūžībā aizgājis lite-
rāts, publicists, kultūras laikmeta liecinieks 
un pētnieks, bibliofils un bibliogrāfs, spožs 
intelektuālis, mākslas zinātnieks, sirdī rūve-
nietis — Jānis Krēsliņš seniors, kurš atzinis: 
“Mana identitāte balstās valodā un vēsturē”.

Jānis Krēsliņš dzimis farmaceita ģimenē 
Mālpilī 1924. gada 19. augustā. Pats at-
minas, ka “bērnībā vasaras svarīgākas par 
ziemām, tās pavadītas pie dažādiem ra-
diem, vec- un vecvecmāmiņām un tantēm. 
Gandrīz iespaids, ka ar šo radu palīdzību 
nedzīvoju vis neatkarīgajā Latvijā, bet kādus  
100 gadus agrāk — dažādās muižās, mež-
sarga mājās, braukādams uz Vidzemes simt-
gadīgajām dzirnavām, smēdēm, mazpilsēti-
ņām un gadatirgiem. Tā nostāsti par senās 
dzīves fragmentiem saplūda kopā ar īstenībā 

piedzīvoto un pieredzēto un visām lietām, 
piedeva citas, daudz tālākas dimensijas.”

J. Krēsliņš sevi pamatoti uzskatīja par 
ziemeļvidzemnieku, jo dzimtas saknes abu 
vecāku un vecvecāku līnijās aptver Mazsa-
lacu, Strenčus, Rūjienu, Straupi, Dzērbeni, 
Mālpili, arī sievas Skaidrītes radi ir ziemeļ-
vidzemnieki. Viņš mācījies Rūjienas pamat-
skolā, Rūjienas vidusskolā, beidzis Rīgas 
2. pilsētas ģimnāziju, kara beigās nokļuvis 
Vācijā. Sarunā ar Paulu Raudsepu atzinis, 
ka vēlējies kļūt par etnogrāfu — griezis no 
žurnāliem dažādus tautisko rakstu zīmēju-
mus un ar draugu Teni Grasi braucis pa Rū-
jienas apkārtni etnogrāfiskās ekspedīcijās.

Pēc Otrā pasaules kara J. Krēsliņš Tībin-
genas Universitātē (1946–1949) studēja 
anglistiku un vēsturi. 1949. gada 1. maijā 
izceļoja uz ASV, Ņujorku, kur dzīvoja līdz 
mūža nogalei — “Tā mēs cauri bezgalīga-
jām jūras pļavām iebraucām Ņujorkas ostas 
ūdeņos, un vakara debesīs jau ilgas stundas 
iepriekš dega reklāmu un citu milzīgās pilsē-
tas uguņu ziemeļblāzmas.” Studijas J. Krēs-
liņš turpināja Kolumbijas Universitātē ASV 
(1951–1963). J. Krēsliņa, tāpat kā katra 
jaunatbraucēja, sākumlaiks jaunajā zemē 
nebija viegls. Iemīļota vieta bija Ņujorkas 
Botāniskais dārzs – tur patvērusies neskarta 
daba, “mūža meža gaisotne”. Savukārt in-
terese par Baltijas valstu un Latvijas vēsturi 
un literatūru vienmēr bijusi viņa privāta lie-
ta, brīvā laika aizraušanās, ne maizes darbs. 
Viņš atdzejojis no angļu, vācu, franču un 
latīņu valodas, bijis žurnāla “Jaunā Gaita” 
(1959–1962) literārās un tēlotājas mākslas 
nodaļas vadītājs.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS ĀRZEMJU LOCEKĻA 
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J. Krēsliņa pirmās publikācijas, galve-
nokārt par latviešu glezniecību un mākslas 
izstādēm, arī gleznotāju Jāni Kalmīti, kopš 
1946. gada bija lasāmas latviešu bēgļu 
izdevumos, savukārt 1948. gada 10. sep-
tembrī laikrakstā “Nedēļas Apskats” publi-
cētais dzejolis “Uz akmens plākšņu galda” 
varētu būt pirmā dzejas publikācija. Bēgļu 
nometņu laikā J. Krēsliņa publikācijas bija 
galvenokārt žurnālos “Ceļš” (Vircburgā), 
“Laiks” (Eslingenā), laikrakstā “Nedēļas 
Apskats” (Detmoldā), “Latvju Ziņas” (Stok-
holmā).

1960. gadā ar meitas Māras vāka zī-
mējumu Ņujorkā iznāca J. Krēsliņa dzejas 
krājums ar zīmīgu nosaukumu “Tomēr, es 
atceros”. Šis atcerēšanās motīvs raksturīgs 
visām viņa darbošanās šķautnēm.

J. Krēsliņa astoņdesmitgade iezīmē-
jās ar Rīgā apgādā “Valters un Rapa”  
Dr. philol. Daces Lūses sakārtojumā izdoto 
“Rakstu” pirmo sējumu, literāru sarīkoju-
mu Latviešu Biedrības namā un citiem no-
tikumiem. Pēteris Bankovskis recenzijā par 
“Rakstu” pirmo sējumu un J. Krēsliņa dze-
ju rakstīja: “Krēsliņa dzeja ir gudra, erudīta 
cilvēka darināts slazds citiem tikpat gudriem 
un erudītiem — iespējamiem lasītājiem. Ja 
viņi šajā slazdā iekrīt, tad nav jābaidās no 
garo ziemas vakaru garlaicības — būs ko 
analizēt, meklēt avotos, filoloģiski izvērtēt.” 
Otrais “Rakstu” sējums ar nosaukumu “Vēs-
tures vārtos” (2006) apkopo periodikā pub-
licētos, lasītos referātus par baltvāciešiem, 
Bībeles tēmu, luterāņiem un hernhūtiešiem, 
piemiņas rakstus. “Rakstu” trešajā sējumā 
(2008), kam dots apakšvirsraksts “Laikmeta 
liecības”, ietverta sarakste, raksti par valod-
niecību, grāmatniecību, bibliotēkām, latvie-

šiem dažādos laikmetos, tēlotāju mākslu un 
māksliniekiem, kā arī dzejoļi.

“No 1970. gada līdz 2002. gadam biju 
redaktors un autors nodaļai Recent Books 
on Baltic History (“Jaunākās grāmatas par 
Baltijas vēsturi”), Association for the Advan-
cement of Baltic Studies (“Baltijas Studiju 
veicināšanas biedrība”) izdevumos Bulletin 
of Baltic Studies, AABS Newsletter, Jour-
nal of Baltic Studies un Baltic Studies 
Newsletter,” stāstīja J. Krēsliņš.

J. Krēsliņš seniors bija ilggadējs padom-
nieks Baltijas vēstures un grāmatniecības 
jautājumos Ņujorkas Publiskajā bibliotē-
kā, 40 gadus nostrādāja par bibliogrāfu un 
bibliotekāru Council on Foreign Relations 
Ņujorkā, bija žurnāla Foreign Affairs avotzi-
ņu nodaļas redaktors (1986–1992).

J. Krēsliņa seniora mūža veikums novēr-
tēts ar atzinībām — viņš ir Ērika Raistera 
piemiņas fonda prēmijas laureāts (1995),  
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1998), 
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda laureāts (2009). Viņš teicis: “Es sevi 
uzskatu par literātu. Vēsturi esmu daudz stu-
dējis, bet man nav augsta akadēmiska grāda 
vēsturē. Man vēsture ir svarīga.”

Mūžībā aizgājusi spilgta personība, cil-
vēks ar enciklopēdiskām zināšanām, prasīgs 
pret sevi un citiem, atstājot paliekošu un no-
zīmīgu veikumu Latvijas kultūrvēstures apzi-
nāšanā. Personība, kas apzinājās grāmatas 
vērtību, fakta vērtību un pētnieciskā darba 
vērtību.

Sit tibi terra levis.

Inguna Daukste-Silasproģe
Dr. philol., LZA korespondētājlocekle
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Pēc smagas slimības 12. martā aiz-
gājis mūžībā mūsu kolēģis Kalvis Torgāns, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais locek-
lis, Latvijas Universitātes profesors, Latvi-
jas Republikas Augstākās Tiesas senators 
(2008–2014). K. Torgāns kopš 1992. gada 
bija arī zvērināts advokāts Latvijas Advokātu 
kolēģijā.

K. Torgānu ievēlējām par Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas korespondētājlocekli  
1992. gadā, bet jau 1997. gadā — par īs-
teno locekli. Akadēmijā K. Torgāns astoņus 
gadus vadīja Uzraudzības padomi, kas šajā 
laikā iesniedza daudzus priekšlikumus Aka-
dēmijas darba pilnveidošanai. 

K. Torgāns kopā ar citiem zinātniekiem 
sarakstījis Latvijas Civilprocesa likuma ko-
mentārus, kas piedzīvojuši vairākus izde-
vumus un kļuvuši par tiesnešu, advokātu, 
juristu rokasgrāmatu. Daudzas reizes izdo-
ta pārstrādātā un pilnveidotā viņa grāmata 

“Saistību tiesības”. K. Torgāns bija viens 
no ražīgākajiem zinātnisku publikāciju au-
toriem, kā arī visvairāk citētais zinātnieks 
Augstākās Tiesas nolēmumos. K. Torgāns 
devis lielu ieguldījumu tiesību zinātnē, sek-
mējot jaunas modernas civiltiesību skolas 
iedibināšanu atjaunotajā Latvijā un nozī-
mīgu teorētisko atziņu ieviešanu praksē.  
2018. gadā viņš apbalvots ar Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas Lielo medaļu. K. Torgāns 
bija  Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris un 
daudzu jo daudzu pelnītu apbalvojumu un 
atzinību laureāts.

Esam zaudējuši vienu no Latvijas izci-
lākajiem tiesību nozares zinātniekiem un 
praktiķiem, atsaucīgu un zinošu, vienmēr 
izpalīdzīgu kolēģi. 

Sit tibi terra levis.

LZA īstenais loceklis Tālavs Jundzis
Latvijas Zinātņu akadēmija
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