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Priekšvārds

2014. gadā pie lasītājiem devās valodnieces LZA īstenās locekles Ainas Blinke-
nas darbu izlase „Caur vārdu birzi”. Šajā zinātnisko un populārzinātnisko darbu izla-
sē bija iekļauta daļa no nozīmīgā veikuma garajā un bagātajā darba mūžā, tajā pub-
licēts arī Ainas Blinkenas dzīves un darbu apskats. Šis sējums „Caur vārdu birzi II” 
sniedz ieskatu vēl vienā daļā Ainas Blinkenas publikāciju, atspoguļojot latviešu va-
lodas un latviešu valodniecības attīstību plašā laikposmā saistībā ar vēsturiskajām un 
politiskajām norisēm.

Izlases pirmā nodaļa „Valodas politika. Valsts valodas statuss” atsauc atmiņā 
trauksmaino un sarežģīto Trešās atmodas laiku, kad latviešu valodnieki iesaistījās 
cīņā par valsts valodas statusa atjaunošanu latviešu valodai. Šai procesā nācās iz-
mantot  visdažādākos argumentus, nereti pret oponentiem vēršot viņu pašu ieročus, 
kā marksisma-ļeņinisma klasiķu citātus. Šo nodaļu ievada 1988. gada 30. augustā 
laikrakstā „Padomju Jaunatne” publicētais Ainas Blinkenas raksts „Par latviešu va-
lodas statusu – vēlamo un esošo”. Uz šajā rakstā pausto aicinājumu izteikt atbalstu 
latviešu valodas statusam atsaucās vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku. Šāda unikāla 
pilsoniskā aktivitāte nodrošināja latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas konsti-
tucionālu apstiprināšanu jau 1988. gada 6. oktobrī. 

Pārējās nodaļās apkopoti raksti par baltu valodām un latviešu literāro valodu, 
interpunkciju, gramatiku, valodas kultūru un terminoloģiju. Izlasē iekļauti arī valod-
niecības vēsturei un izcilām personībām veltīti raksti.

Rakstos saglabāta vēsturiskā pareizrakstība, kāda tā bija raksta publicēšanas 
laikā. Labotas tikai skaidri pamanāmas pareizrakstības un interpunkcijas kļūdas. 
Arī iestāžu nosaukumi saglabāti atbilstoši 20. gs. otrās puses nomenklatūrai, pie-
mēram, PSRS, Latvijas PSR, A. Upīša Valodas un literatūras institūts, LPSR Zi-
nātņu akadēmija.

Izlasē ir vienādota atsauču sistēma, visas atsauces ir dotas parindēs, taču sagla-
bāts to iekšējais izkārtojums, piemēram, nepārveidotas atstātas norādes uz vairāk-
kārtēju citēšanu vienā rakstā, nav papildinātas publicēšanas vietu norādes, nav doti 
autoru pilni vārdi. Saglabāta pirmpublicējumos sastopamā valodas piemēru norādes 
sistēma.


