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2022. gada sākumā Latvijas Zinātņu 
akadēmija saņēma UNESCO Latvijas Nacio-
nālās komisijas paziņojumu, ka valodnieka 
Jāņa Endzelīna 150. gadadiena ir iekļauta 
UNESCO 2023. gada svinamo dienu kalen-
dārā. 

Valodnieks Jānis Endzelīns 
(22.02.1873–1.07.1961) starptautiskā 
vērtējumā ir viens no Latvijas visu laiku izci-
lākajiem zinātniekiem. Eiropas Savienības 
izdevumā “Atlas permanent de l’Union eu-
ropéenne (Eiropas Savienības pastāvīgais 
atlants, 2. izd., 2012) viņš nosaukts līdzās 
ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam un fiziķim 
Jurim Upatniekam.  Katrs no viņiem ir  
licis pamatus kādai jaunai zinātnes apakš-
nozarei. 

J. Endzelīns indoeiropiešu salīdzināmi 
vēsturiskajā valodniecībā iedibināja bal-
tistiku — nozari par baltu valodām. Starp 
profesora 15 grāmatām un apmēram 300 
rakstiem ir četri kapitāli darbi, kas kļuva par 
jaunās nozares stūrakmeņiem. 
1) ”Lettische Grammatik” (1922; 1923), 

faktiski pirmā baltu valodu salīdzināmā 

gramatika, latviski tulkota un izdota arī 
Rīgā (1951);

2) “Latviešu valodas vārdnīca/Lettisch–de-
utsches Wörterbuch” (1922–1932; 
1933–1946), dēvēta par Mīlenbaha un 
Endzelīna vārdnīcu, izdota arī faksimilā 
Čikāgā (1953–1956);

3)  “Senprūšu valoda” (1943), tulkota un 
izdota vācu valodā (1944); 

4)  grāmata ”Baltu valodu skaņas un for-
mas” (1948), tulkota un izdota lietu-
viešu valodā (1957), arī angļu valodā 
ar nosaukumu ”Comparative Phonology 
and Morphology of the Baltic Langua-
ges” (1971). 
Savos darbos J. Endzelīns izskaidroja 

baltu valodu vēsturisko pārmaiņu likumī-
bas, to sakarus ar slāvu, ģermāņu, somugru 
valodām, valodu un dialektu savstarpējās 
attieksmes, arī kuršu etniskās piederības 
jautājumu.  

Latvijas Universitātē 1921. gadā J. En-
dzelīns izveidoja un vadīja pasaules augst-
skolās pirmo un ilgus gadus vienīgo baltu 
filoloģijas nodaļu, līdz 1940. gadam tajā 
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zinātnes dzīve

mācījās apmēram 2800 studentu. Prof.  
J. Endzelīna lekcijas klausīties brauca arī 
zinātnieki no Lietuvas, Čehijas, Somijas,  
Norvēģijas un citām valstīm. 

Jaundibinātajā Latvijas Universitātē pro-
fesors J. Endzelīns, kas jau bija bijis mācīb-
spēks Tērbatas un Harkivas universitātēs, 
kļuva arī par pirmo Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes dekānu (1920–1923). Latvijas 
augstskolā viņš nostrādāja 30 gadus. Pēc 
Otrā pasaules kara [palicis — svītrot] Pa-
domju Latvijā par nepakļaušanos pseidozi-
nātniskām, it kā marksistiskām mācībām 
1950. gadā viņam bija jāaiziet no darba 
Universitātē. Zinātnisko pētniecību līdz 
mūža beigām Latvijas PSR Zinātņu akadē-
mijas (Za) īstenais loceklis turpināja Za Va-
lodas un literatūras institūtā: vadīja Valodas 
daļu, vēlāk — Vārdnīcu sektoru, sagatavoja 
”Latvijas PSR vietvārdu” sējumu.  

Ļoti nozīmīgs ir J. Endzelīna devums 
savai tautai un valstij, tās izglītībai un kul-
tūrai. Jau 20. gadsimta sākumā, kad vēl 
nebija Latvijas valsts, būdams Tērbatas un 
Harkivas universitātes mācībspēks, vasaras 
brīvdienās viņš apstaigāja Latvijas novadus, 
pētīdams izloksnes un vākdams vārdus, bet 
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) vasaras sa-
pulcēs piedalījās labas rakstības izstrādē 
latviešu valodai. Savā valstī J. Endzelīns uz 
zinātniskiem pamatiem radīja publiskai sa-
ziņai nepieciešamo vienoto un kopto valodu. 
Viņš aktīvi līdzdarbojās latviskas termino-
loģijas veidošanā un nostiprināšanā, vārdu 
krājuma paplašināšanā un aktuālu valodas 
prakses jautājumu kārtošanā.

Mantojumā nākamajām paaudzēm 
profesors atstājis arī latviešu valodas mā-
cībgrāmatas, kopā ar Kārli Mīlenbahu sa-
gatavotas, un norādījumus par izrunu un 
rakstību, kas sastādīti kopā ar Pēteri Šmitu 
un pieredzējuši astoņus atkārtotus izdevu-
mus. Brošūras ”dažādas valodas kļūdas” 
(1928) ievadā LU profesors ir atzinis: ”[..] 
jūtos spiests rūpēties kā prazdams un cik 
spēdams arī par latviešu valodas prakses 
jautājumiem. [..] skolotāji, pareizi mācīda-
mi skolniekus latviski runāt un rakstīt, var 
reiz mums atjaunot tīru, nebojātu latviešu 
valodu.”

J. Endzelīns atjaunoja RLB Valodniecī-
bas nodaļu un lielā kopdarbā, piemēram, 
“Latviešu valodas vārdnīcas”, t. s. Mīlenba-
ha un Endzelīna vārdnīcas, radīšanā, iesais-
tīja ļoti lielu tautas daļu. Pēc viņa ierosmes  
1935. gadā tika nodibināta Valodas krā-
tuve, uz kuras pamata ir izaudzis Latviešu 
valodas institūts, darboties sāka Filologu 
biedrība un iznāca tās “Raksti”.  Profesora 
veikuma uzskaiti varētu turpināt, bet tam 
būtu vajadzīga apjomīga monogrāfija.  

J. Endzelīna veikumu pasaules zinātnē 
ir augstu novērtējušas daudzu zemju zināt-
ņu akadēmijas, universitātes un zinātniskās 
biedrības, bet par ieguldījumu savas valsts 
izglītībā un kultūrā viņš ir saņēmis augstākos 
valsts apbalvojumus. 

Paredzēts, ka 2023. gadā tiks rīkoti 
Latvijas un starptautiska līmeņa pasākumi 
Jāņa Endzelīna 150. gadadienas atzīmē
šanai. 
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Summary
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at the beginning of 2022, the Latvian academy of Sciences received a notification from 
the Latvian National Commission for UNESCO that the 150th anniversary of the linguist Jānis 
Endzelīns was included in the UNESCO 2023 calendar of commemorations and anniversa-
ries. The article dwells on Jānis Endzelīns' contribution to indoEuropean, Baltic, and Latvian 
linguistics, Latvian education and culture.


