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PrIekšvārDS

šis darbs ir sagatavots, ņemot par pamatu manu filoloģijas zinātņu 
kandidātes disertāciju.1 Disertācija par Jāņa endzelīna uzskatiem un viņa 
zinātnisko darbību tika izstrādāta aspirantūras laikā no 1966.–1969. gadam 
Morisa Toreza Maskavas Valsts svešvalodu pedagoģiskā institūta Vispārī-
gās valodniecības katedrā, zinātniskais vadītājs – šās katedras vadītājs prof. 
Leonīds Baziļevičs (Л. И. Базилевич). 

Disertācija tika sekmīgi aizstāvēta minētā institūta zinātniskās pado-
mes sēdē 1970. gada 9. februārī; oficiālie oponenti: filol. zin. doktors, prof. 
Jons Kazlausks (Jonas Kazlauskas), filol. zin. kandidāte, doc. emīlija Soida; 
vadošā institūcija – Latvijas PSR ZA Andreja Upīša Valodas un literatūras 
institūta Latviešu valodas sektors. Tā kā slimības dēļ e. Soida uz disertācijas 
aizstāvēšanu nevarēja ierasties, pēc zinātniskās padomes lēmuma oponen-
tes pienākumus papildus veica filol. zin. kandidāte Aina Blinkena.

Pētījumā “Jāņa endzelīna lingvistiskie uzskati” ietverti mani 1989. gada 
publikācijā2 sniegtie papildinājumi. Grāmatas “Valodniecības teorija un 
meto doloģija: valodas pētīšanas metodes” (Теория и методология языко-
знания: Методы исследования языка) nodaļai par J. endzelīna uzskatiem 
un viņa ieguldījumu valodniecībā iekšējais recenzents bija Vītauts Mažulis 
(Vytautas Mažiulis). šās nodaļas izstrādē autorei vērtīgus padomus un mo-
rālu atbalstu sniedza filol. zin. kandidāts Rūdolfs Grabis un filol. zin. doktore 
Aina Blinkena, kā arī Maskavā dzīvojošā latviešu valodniece, filol. zin. kan-
didāte Velta Staltmane. 

Darba izstrādes un piemēru pārbaudes gaitā ir daudz palīdzējusi 
Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūtā sagatavotā un 

1 Д. П. Нитинь. Лингвистические взгляды академика Я. М. Эндзелина. Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата филологических наук. Москва, 1969 (manuskripts, 
287 lpp.). Д. П. Нитинь. Лингвистические взгляды академика Я. М. Эндзелина (677 – 
теория языкознания). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук. Москва: Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков имени Мориса Тореза, 1969, 17 стр. 

2 Д. П. Нитинь. Я. М. Эндзелин и его вклад в развитие языкознания. Теория и методоло-
гия языкознания: Методы исследования языка. Ответственный редактор В. Н. Ярцева. 
Москва: Наука, 1989, стр. 190–255. 



pagājušā gadsimta 70.–80. gados publicētā akad. J. endzelīna “Darbu 
izlase”.3 Grāmatu sagatavojot, ir izmantoti gan autores (1986, 1997, 1999), 
gan Tamāras Porītes (1973), Laimutes Balodes (1984), Ievas Celmiņas 
(1986), Rasmas Grīsles (1988), Sarmas Kļaviņas (2008) un citi publicē-
jumi par J. endzelīnu, kas nākuši klajā vēlākos gados pēc manas disertācijas 
pabeigšanas 1969. gadā. Tie tiks iekļauti atbilstoši tematikai tālākā izklāstā. 
Darbā tiek izmantota ne vien J. endzelīna, bet arī disertācijas tapšanas un 
dažkārt arī vēlāka laika teorētiskā literatūra.   

Izsaku pateicību LU Latviešu valodas institūta direktorei, akadēmiķei 
Ilgai Jansonei par pamudinājumu man atgriezties jaunībā un pie tā laika 
pētījuma, kas saistījās ar ilgām darba stundām dažādās bibliotēkās un arhī-
vos. Par vērtīgiem padomiem un ieteikumiem šās grāmatas pilnveidošanai 
esmu pateicīga recenzentiem: Dr. hum. Jurģim Pakerim un Dr. habil. philol. 
ojāram Bušam.

Daina Nītiņa

3 Jānis endzelīns. Darbu izlase četros sējumos. Rīga: Zinātne, 1971–1982. 


