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1922. gada decembrī no Karla Vintera grāmatu apgāda drukātavas Darmštatē tika 
sagaidīta Latvijas Universitātes profesora Jāņa Endzelīna grāmata Lettische Grammatik. 
Endzelīna ar salīdzināmi vēsturisko metodi veiktais augstvērtīgais latviešu valodas zināt-
niskais apraksts bija arī pirmā baltu valodu salīdzināmā gramatika un kļuva par pirmo 
stūrakmeni jaunai indoeiropeistikas nozarei — baltistikai. Taču grāmatas tapšana un izdo-
šana baltu valodniecības un latviešu grāmatniecības vēsturē palika neizzināta. To izdevās 
noskaidrot, izpētot autora saraksti ar izdevējiem, kas glabājas Valsts bibliotēkā Berlīnē 
(Staatsbibliothek zu Berlin) un Jāņa Endzelīna mazdēla Imanta Zemzara ģimenes arhīvā. 

Raksts atklāj Lettische Grammatik radīšanas un izdošanas ilgo un sarežģīto ceļu no 
līguma ar izdevējiem 1903. gadā līdz grāmatas iznākšanai, kā arī dod ieskatu šajā funda-
mentālajā darbā.
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indoeiropiešu salīdzināmā valodnie-
cība radās un attīstījās Vācijā, sākot ar  
19. gadsimta pirmo ceturksni. Kad Jānis En-
dzelīns (1873–1961) gadsimta beigās tartu/
tērbatas (toreizējā — Jurjevas) universitātē 
studēja klasisko un pēc tam slāvu filoloģiju, 
salīdzināmi vēsturiskā metode bija nostipri-
nājusies un dominēja valodu zinātnē Eiropā, 
galvenokārt Vācijā un Krievijas impērijā.

baltu valodas, īpaši lietuviešu valoda, 
tāpat kā sanskrits, to seniskuma dēļ jau  
19. gadsimta pēdējā ceturksnī tika intensīvi 
izmantotas pētījumos. piemēram, Maskavas 
universitātes profesors Filips Fortunatovs 

(Filipp Fortunatov, 1848–1914) 19. gad-
simta 90. gados pētīja uzsvaru (akcentu) un 
zilbes intonācijas baltu un slāvu valodās.1 
paralēli ar Ženēvas universitātes profesoru 
Ferdinānu de Sosīru (Ferdinand de Saussu-
re, 1857–1913) viņš formulēja likumu par 
cirkumflektētas, t. i., ar stieptu intonāciju 
izrunātas, zilbes uzsvara pārvirzi no vārda 
sākuma uz akutēto, ar krītošu intonāciju iz-
runāto, gala zilbi.

prof. Filips Fortunatovs aicināja latvie-
šus, kuru runā ir dzīvas trīs zilbes intonāci-
jas, aprakstīt šo trejādību un iesūtīt viņam 
vārdu sarakstus ar izrunas apzīmējumiem. 
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uz aicinājumu atsaucās arī tartu univer-
sitātes klasiskās filoloģijas students Jānis 
Endzelīns un pievērsās dzimtās Valmieras 
izloksnes intonācijām. tām ir veltīts viņa pir-
mais zinātniskais raksts “diftongu un garo 
vokāļu izruna latviešu valodā”2, kā arī raksts 
Űber den lettischen Silbenakzent (“par lat-
viešu zilbes akcentu”)3 žurnālā Beiträge zur 
Kunde der indogermanischen Sprachen, 
ko bija dibinājis un rediģēja Kēnigsbergas 
universitātes profesors adalberts becenber-
gers (Adalbert Bezzenberger, 1851–1922). 
beidzis klasiskās filoloģijas un slāvu filoloģi-
jas studijas ar kandidāta grādiem, kā lieci-
na dokumenti igaunijas Valsts arhīvā (iVa) 
tartū, Endzelīns 1903. gada februārī pre-
tendēja savā Alma mater uz privātdocenta 
vietu salīdzināmajā un slāvu valodniecībā.  
1903. gada 28. martā universitātes padome 
viņu apstiprināja šajā amatā.4 lielajiem no-
tikumiem Endzelīna dzīvē 1903. gadā pie-
vienojās vēl kaut kas īpašs.

Uzaicinājums un līgums no 
Getingenes grāmatu apgāda 

Maija beigās jaunais privātdocents saņē-
ma uzaicinājumu no Getingenes zinātniskās 
literatūras apgāda Vandenhoeck & Rup-
recht sarakstīt latviešu valodas gramatiku 
vai vārdnīcu. par šo uzaicinājumu Endzelīns 
rakstīja 1903. gada 1. jūnija vēstulē Kārlim 
Mīlenbaham (1853–1916): “Gramatiku uz-
ņemšos rakstīt, bet vārdnīci [sic! — S. K.] 
rakstīt Jūs esat labāki sagatavoti, un, ja Jūs 
to paņematies [..], tad atrakstiet man drīz; 
tad es rakstīšu, lai viņi tai lietā griežas pie 
Jums.”5 diemžēl nav atrodamas liecības ne 
par Mīlenbaha atbildi Endzelīnam, ne par 
apgāda piedāvājumu Mīlenbaham.

18. gadsimtā dibinātais apgāds kopš 
1840. gada specializējās humanitārajās 
zinātnēs, tātad arī salīdzināmi vēsturiska-
jā valodniecībā. piemēram, no 1877. līdz  
1907. gadam tas izdeva arī žurnālu Beiträ-
ge zur Kunde der indogermanischen Spra-
chen, ko zinātnieki parasti sauc par becen-

bergera Beiträge. šajā izdevumā jau 1899., 
1901. un 1902. gadā bija publicēti septiņi 
nozīmīgi Jāņa Endzelīna raksti par baltu va-
lodu fonētiku, morfoloģiju un etimoloģiju.6 

apgāds Vandenhoeck & Ruprecht rīkojās 
operatīvi: 20. jūlijā Jānim Endzelīnam pie-
sūtīts izdevēju parakstīts līgums par latviešu 
valodas salīdzināmās gramatikas (verglei-
chende Grammatik) izstrādi. līguma ori-
ģināls glabājas Endzelīna mazdēla imanta 
zemzara (dz. 1951) ģimenes arhīvā.7

apgāds vēlējās izdot latviešu valodas 
gramatiku aptuveni 27 autorlokšņu apjomā, 
t. i., tik lielu kā toreizējā Getingenes univer-
sitātes rektora, indoeiropeista un sanskrito-
loga Jakoba Vakernāgela (Jacob Wacker-
nagel, 1853–1938) senindiešu gramatikas 
1. sējums8, tātad apmēram 312 lappuses. 
līguma 3. paragrāfā bija ierakstīts honorāra 
apjoms — 40 vācu markas par autorloksni. 
bija noteiktas arī honorāra likmes, ja manu-
skripta apjoms pārsniegtu līgumā paredzēto 
apjomu, kā arī tā galējā robeža — 35 au-
torloksnes. līgumā bija fiksēti arī atkārtoto 
izdevumu un tulkojumu nosacījumi. 8. pa-
ragrāfs noteica, ka “autors apņemas līgu-
ma darbības laikā bez apgāda piekrišanas 
nepiedalīties kādā citā konkurējošā pasāku-
mā”. Savukārt pēdējais, 9. paragrāfs, pare-
dzēja: “Ja autors slimības vai citu apstākļu 
dēļ nespēj pabeigt darbu, tad viņam ir jāgā-
dā par piemērotu aizstājēju.”9 

Eiropas indoeiropeisti atbildīgo dar bu —  
latviešu valodas gramatikas uzrakstīša nu — 
uzticēja iesācējam salīdzināmajā valodniecī-
bā, trīsdesmitgadīgam, tikko amatā apstip-
rinātam privātdocentam, kuram vēl nebija 
maģistra grāda, bet kura publikācijas liecinā-
ja par labām zināšanām, prasmi un spējām. 

līgums ar Getingenes grāmatu apgādu 
noteica Endzelīna dzīves tālāko perspektīvu, 
taču tuvākajā laikā viņam vēl vajadzēja tēr-
batas universitātē gan docēt salīdzināmās 
valodniecības kursus, gan sagatavot maģis-
tra darbu un iegūt salīdzināmās valodnie-
cības maģistra grādu. Kaut arī līgumā nav  
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norādīts gramatikas izstrādei atvēlētais laiks, 
šis jautājums ir ticis apspriests. par to lieci-
na Endzelīna 1903., 1905. un 1906. gada 
vēstules izdevējiem apgāda Vandenhoeck 
& Ruprecht arhīvā, kas glabājas Valsts bib-
liotēkā berlīnē prūsijas kultūras mantoju-
ma rokrakstu nodaļā (Staatsbibliothek zu 
Berlin — Preuβischer Kulturbesitz, hand-
schriftenabteilung, turpmāk — Sbb pK rn, 
494. f.)10. diemžēl latvijā ir saglabātas tikai 
dažas izdevēju vēstules autoram. 

drīz pēc līguma noslēgšanas Endzelīns, 
godpilnā uzdevuma spārnots, 1903. gada 
jūlijā izdevējus iepazīstināja ar savām iece-
rēm: “apņemšanās rakstīt latviešu valodas 
salīdzināmo gramatiku man jau bija, un 
Jūsu piedāvājums nāk īstajā laikā. protams, 
man jāveic vēl daudzi priekšdarbi, starp 
citu, arī jāizpēta uz vietas daži dialekti, tā 
ka ne agrāk kā trīs gados (tātad 1906) es 
diez vai varētu tikt ar darbu galā, jo vairāk 
tāpēc, ka nevaru tam veltīt visu savu laiku. 
darbs aptvertu visu gramatiku, tātad skaņu 
mācību (Lautlehre), vārddarināšanas mā-
cību (Wortbildungslehre), formu mācību 
(Formenlehre), sintaksi (Syntax) [autora pa-
svītrojumi — S. K.] (detalizētu dialektoloģiju 
ar tekstu paraugiem es gribētu izdot atseviš-
ķi); apjomu es tagad nevaru precīzi noteikt, 
taču darbs tiks rakstīts koncentrētā stilā, un 
tā apjoms daudz nepārsniegs Vakernāgela  
senindiešu gramatikas 1. sējumu.”11 

pēc pusotra gada, 1905. gada febru-
ārī, autors situāciju izdevējiem raksturoja 
jau reālāk: “līdz šim pie “latviešu grama-
tikas” rakstīšanas vēl neesmu ķēries, bet 
pastrādājis tās labā gan esmu. proti, lai te 
vispār man būtu iespēja netraucēti nodoties 
latviešu valodas studijām, man vispirms ir 
jāpublicē maģistra un doktora darbi, bet tos 
abus es ceru pabeigt līdz gada beigām. tā 
kā abi darbi ir par latviešu valodu, tad tie 
reizē ir arī priekšdarbi manai gramatikai.  
1906. gads tiks vēl dažiem noteikti nepie-
ciešamiem priekšdarbiem veltīts (atseviš-
ķu jautājumu noskaidrošanai un dialektu  

pētīšanai uz vietas). 1907. un 1908. gada 
laikā es ceru Gramatiku iespiešanai gatavu 
nodot [izdevēju pasvītrojums — S. K.].”12 
Endzelīns arī šajā vēstulē pauž ticību, ka 
viņa “Gramatika” nepārsniegs Vakernāgela 
Senindiešu gramatikas 1. sējuma apjomu. 

Vēl pēc gada, 1906. gada marta beigās, 
Endzelīns atzīst, ka “Gramatikas” rakstīša-
nai ir veltījis maz laika, taču jautā, vai iz-
devēji neiebilstu, ja viņš uzņemtos izstrādāt 
vienu daļu latviešu valodas skolu gramatikai, 
ko ir lūdzis Mīlenbaha kungs.13 domājams, 
izdevēji neiebilda pret Endzelīna līdzdalī-
bu skolu gramatikas izstrādē, jo tā patiesi 
arī ir priekšdarbs zinātniskajai gramatikai. 

tādējādi priekšdarbu skaits auga, stum-
dams Lettische Grammatik manuskripta 
rakstīšanu tālākā nākotnē. protams, tajos 
gūtās zināšanas un pieredze tieši vai netieši 
turpmāk ieplūda zinātniskās gramatikas lap-
pusēs. 

Daudzie priekšdarbi  
(1903–1911)

iepriekš minēto maģistra darbu Latyshs-
kie predlogi (latviešu prievārdi) Jānis En-
dzelīns veltīja latviešu valodas prievārdu 
vēsturiskai izpētei. 1905. gada pavasarī viņš 
publicēja pētījuma 1. daļu. tās priekšvārdā 
viņš skaidroja darba tematisko dalījumu:  
1. daļā aplūkota prievārdu un priedēkļu 
etimoloģija, prievārdu lietošana, 2. daļā —  
prievārdu rekcija un verbu priedēkļu lieto-
šana. “Sākotnēji man bija nodoms izdot uz-
reiz visu darbu par prievārdiem, bet vēlāk 
tīri ārēju (toties man personiski ļoti svarīgu) 
iemeslu dēļ man vajadzēja šo darbu sadalīt 
divās daļās,”14 tā rakstīja Endzelīns 1. daļas 
priekšvārdā. iemesls pētījuma sadalīšanai di-
vās daļās bija jaunā zinātnieka nodoms par  
1. daļu iegūt salīdzināmās valodniecības 
maģistra grādu, bet par 2. daļu — doktora 
grādu. 

pirmo daļu Endzelīns iesniedza aizstā-
vēšanai tērbatas universitātes Vēstures un 
filoloģijas fakultātē. tā notika 1905. gada  
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15. un 16. decembrī15, bet maģistra grā-
du un diplomu viņš ieguva 1906. gada  
17. martā. 

Jau aprīlī Endzelīns saņēma iespies-
tu prievārdu pētījuma 2. daļu16, bet  
1907. gada pavasarī to iesniedza Sankt-
pēterburgas universitātē aizstāvēšanai, lai 
iegūtu salīdzināmās valodniecības doktora 
grādu. par to liecina privātdocenta Eduarda 
Voltera (vācu: Eduard Wolter, lietuviešu:  
Eduardas Volteris, 1856–1941) 1907. gadā 
rakstītās atsauksmes par Jāņa Endzelīna di-
sertāciju un citiem darbiem Krievijas zinātņu 
akadēmijas arhīvā.17 1907. gada 22. sep-
tembrī notika darba aizstāvēšana. diemžēl 
ar padomes balsojumu — septiņi par grāda 
piešķiršanu, astoņi pret to — doktora grāds 
Jānim Endzelīnam netika piešķirts.18

toties 1907. gadu vainagoja divas Jāņa 
Endzelīna un Kārļa Mīlenbaha sarakstītas 
latviešu valodas gramatikas: “latviešu gra-
matika”19 (“plašāku aprindu vajadzībām”) 
un “latviešu valodas mācība”20 (“skolu 
vajadzībām”). tās abas bija praktiskas un 
normatīvas gramatikas. Endzelīns aprakstīja 
skaņas un vārdu formas, resp. fonētiku un 
morfoloģiju, Mīlenbahs — vārdu šķiras un 
teikumus, resp. sintaksi. 

Varšavas universitātes profesors alek-
sandrs pogodins (Aleksandr Pogodin, 
1872–1947) atzina, ka Endzelīna un Mī-
lenbaha kopdarbs izstrādāts, izmantojot 
indoeiropiešu salīdzināmi vēsturiskās valod-
niecības jaunākās metodes un bagātu baltu 
valodu materiālu.21

profesors pēteris šmits (pēteris 
šmits-Smiters, arī šmidts, 1869–1938), 
kas toreiz strādāja tālo austrumu institū-
tā Vladivostokā, plašā recenzijā lietpratīgi 
un atzinīgi vērtēja Endzelīna un Mīlenbaha 
kopdarbu. Viņaprāt, ““latviešu gramatika” 
sniedz tik daudz jaunu un interesantu lietu, 
kas interesētu arī citu tautu filologus, tādēļ 
varēsim cerēt, ka mūsu centīgie valodnieki 
lūkos sastrādāt vēl plašāku gramatiku vācu 
un krievu valodā”22.

1908. gada sākumā Harkivas universi-
tātes salīdzināmās valodniecības un sans-
krita katedrā profesūra bija vakanta. tāpēc 
1908. gada 27. martā pēc slāvu filoloģi-
jas profesora Stepana Kuļbakina (Stepan 
Kul’bakin, 1873–1941) ieteikuma universi-
tātes padome par ārkārtas profesoru ievēlēja 
Jurjevas (tartu) universitātes privātdocentu 
Jāni Endzelīnu.23 taču Krievijas izglītības 
ministrs viņu šajā amatā neapstiprināja. pēc 
gada jautājums par vakanci atkal aktualizē-
jās, un Harkivas mācību apgabala kurators 
lūdza norīkot Endzelīnu par Harkivas univer-
sitātes privātdocentu. Jurjevas universitātes 
rektors neiebilda, un 1909. gada 30. jūnijā 
Jānis Endzelīns tika pārcelts uz Harkivu pri-
vātdocenta amatā.24

līdzās intensīvam pedagoģiskajam dar-
bam Harkivas universitātē un augstākajos 
sieviešu kursos Endzelīns uzsāka arī latviešu 
gramatikas izstrādi un drīz saprata, ka vis-
pirms pašam sev jānoskaidro baltu un slāvu 
valodu attiecības, par ko jau bija izteiktas 
dažādas hipotēzes un veidotas teorijas.25

apmēram divdesmit mēnešus Endzelīns 
ilgi un rūpīgi salīdzināja baltu un slāvu valodu 
skaņu sistēmas, gramatisko uzbūvi un vārdu 
krājumu. pēc milzīga valodas materiāla ana-
līzes viņam radās savs, no augusta šleihera 
(August Schleicher, 1821–1868) un an-
tuāna Meijē (Antoine meillet, 1866–1936) 
atšķirīgs uzskats par baltu un slāvu jautāju-
mu. Endzelīns secināja, ka jau indoeiropie-
šu pirmvalodas laikā baltu un slāvu senču 
valodas atšķīrās, bet pēc indoeiropiešu ko-
pības sašķelšanās tuvo kaimiņu — slāvu un  
baltu — valodas tuvinājās fonētikā, morfo-
loģijā un sintaksē, taču pēc tam attālinājās. 
pētījumu viņš izklāstīja grāmatā Slavja-
no-baltijskie etjudi26.

1911. gada rudenī Endzelīns šo darbu 
iesniedza Sanktpēterburgas universitātē aiz-
stāvēšanai, lai iegūtu salīdzināmās valodnie-
cības doktora grādu, 1912. gada 4. martā 
veiksmīgi aizstāvēja un ieguva salīdzināmās 
valodniecības doktora grādu. 14. jūnijā  
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Harkivas universitātes padome viņu ievēlēja 
profesora amatā. 

Manuskripta izstrāde Harkivā 
(1911–1917) un ceļš  
uz Latviju (1920)

Kā liecina Jāņa Endzelīna sarakste ar iz-
devējiem Getingenē, Endzelīns, ieguvis sev 
pamatnostādni baltu un slāvu jautājumā, 
1911. gada oktobrī beidzot sāka Lettische 
Grammatik rakstīšanu.27 taču manuskripta 
tapšanā un attiecībās ar izdevējiem drīz ie-
jaucās jauns piedāvājums no cita ievērojama 
Vācijas grāmatu apgāda. 

Karla Vintera apgāds Heidelbergā (carl 
Winter’s Universitätsbuchhandlung) aici-
nāja prof. Jāni Endzelīnu izstrādāt “latviešu 
lasāmgrāmatu” ar ievadu gramatikā un met-
rikā (Lettisches Lesebuch. Grammatische 
und metrische Vorbemerkungen, Texte und 
Glossar) kolekcijai “indoeiropiešu bibliotēka” 
(Indogermanische Bibliothek), ko veidoja 
indoeiropeistikas profesori Vilhelms augusts 
štreitbergs (Wilhelm August Streitberg, 
1864–1925) un Hermanis Hirts (hermann 
hirt, 1865–1936). Endzelīns piedāvājumu 
pieņēma. līgums ar Lettische Grammatik 
izdevējiem noteica bez apgāda piekrišanas 
nepiedalīties kādā citā konkurējošā pasāku-
mā. Kaut arī Lettisches Lesebuch nekonku-
rēja ar Lettische Grammatik, Jānis Endze-
līns par Karla Vintera apgāda piedāvājumu 
1912. gada janvārī ziņoja Vandenhoeck & 
Ruprecht apgādam un lūdza neiebilst pret 
līgumu ar Heidelbergas apgādu.28 Lai gan 
nav saglabājusies Getingenes apgāda atbil-
de, Endzelīna vēstule 1912. gada janvā-
rī jau spilgti liecina par lūzumu autora un 
Lettische Grammatik izdevēju turpmākajās 
attiecībās. Endzelīns tajā ne tikai pavēstī, 
ka līgumu ar Vintera apgādu par Lettisches 
Lesebuch ir parakstījis, bet arī pauž aizvai-
nojumu par Lettische Grammatik izdevēju 
rakstīto: “noslēgumā nevaru noklusēt, ka 
vieta Jūsu vēstules tekstā — “kādas latviešu 
valodas gramatikas izdošana, ko mēs īstenī-

bā esam apņēmušies laist klajā vienīgi savas 
sērijas pilna apjoma labad” — uz mani ie-
darbojas nedaudz dīvaini, jo vairāk tāpēc, ka 
ne es Jums to piedāvāju. Ja šis izteiksmes 
veids nozīmētu to, ka Jūs nožēlojat savu lī-
gumu ar mani, tad es jebkurā laikā Jūs no 
tā atbrīvoju.”29

Jāatzīst, ka izdevējiem bija pamats būt 
neapmierinātiem ar Lettische Grammatik 
autoru. tomēr varēja cerēt, ka, ieguvis dok-
tora grādu 1912. gada martā un jūnijā ievē-
lēts par Harkivas universitātes profesoru, En-
dzelīns varēs daudz vairāk laika veltīt abiem 
līgumdarbiem. paveikt tos, atrodoties tālu no 
dzimtās valodas dzīvā lietojuma, no latviešu 
valodas izloksnēm, protams, nebija viegli. 

Jānis Endzelīns jau 1900., 1901. un 
1902. gada vasarās kopā ar Kārli Mīlenbahu 
rīgas latviešu biedrības (rlb) zinību komi-
sijas uzdevumā bija apceļojuši Vidzemes 
rietumus, Kurzemi un zemgali un izlokšņu 
tekstus un aprakstus bija publicējuši rīgas 
latviešu biedrības zinību komisijas rakstu 
krājumā. 1911. un 1912. gadā vasaras at-
vaļinājumu laikā viņš devās pie Kurzemes, 
Vidzemes un Vitebskas guberņas latviešiem. 
Harkivas universitātes vadība bija tik lab-
vēlīga, ka finansēja šos studiju braucienus 
(Studienreise). par to norisi Endzelīns ziņoja 
Harkivas universitātes rakstos.30 dzimtenē, 
žurnālā “druva”, viņš publicēja pirmo lat-
viešu valodas izlokšņu materiālu vākšanas 
programmu.31 

atvaļinājumu laikā Endzelīns piedalī-
jās arī rlb Vasaras sapulcēs un Skolotāju 
biedrības rīkotos kursos. Visur noderēja viņa 
zināšanas. taču ieguvums bija abpusējs, jo 
profesors noskaidroja viņu interesējošos jau-
tājumus un vēlāk sarakstē no Harkivas preci-
zēja un papildināja iegūtās ziņas. Viņam bija 
plašs korespondentu loks, piemēram, Kārlis 
Mīlenbahs rīgā, apsīšu Jēkabs (īst. v. Jānis 
Jaunzemis, 1858–1929) rīgā un lizumā, 
pēteris šmits Vladivostokā, antons Skrinda 
(latgaliešu: ontons Skrynda, 1881–1918) 
rēzeknē un daudzi citi.
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protams, Lettische Grammatik pamatā 
ir arī milzīgas lingvistiskās literatūras, mā-
cību grāmatu un vārdnīcu, arī daiļliteratūras 
studijas. par to liecina deviņdesmit četri En-
dzelīna rakstīti grāmatu pieprasījumi Harki-
vas universitātes bibliotēkā no 1911. līdz 
1918. gadam, kas glabājas rakstniecības 
un mūzikas muzeja (rMM) krājumā rīgā.32 
droši vien to ir bijis vēl vairāk, bet sagla-
bāti, šķiet, ir tikai tie, uz kuriem profesors 
ir izdarījis dažādas lingvistiskas piezīmes. 
arī Endzelīna kalendārā/piezīmju grāmatiņā 
(Kalendar’ dlia uchitelei na 1913–1914 
uchebnyi god), kas daudzus gadus kalpojusi 
viņam galvenokārt literatūras saraksta ierak-
stīšanai, ar krustiņiem atzīmēti 148 nosau-
kumi, bet ierakstu ir vēl vairāk — grāma-
tas, galvenokārt lingvistiskā literatūra, vācu, 
krievu, angļu, franču, lietuviešu, itāliešu va-
lodā. šī relikvija glabājas Endzelīna mazdēla 
imanta zemzara ģimenes arhīvā.33 

Harkivas universitātes gada pārskatos 
latviešu valodas gramatikas izstrādi Endze-
līns nav pieminējis, jo tā neietilpa darba pie-
nākumos, toties daudzie publicētie raksti un 
recenzijas gan ir nosaukti. par to, kā sekmē-
jās latviešu valodas gramatikas izstrāde, var 
spriest pēc Endzelīna vēstulēm izdevējiem. 
piemēram, 1913. gada oktobrī viņš ziņoja: 
“Skaņu mācība [šeit un turpmāk autora pa-
svītrojums — S. K.] manai latviešu valodas 
gramatikai ir iespiešanai sagatavota, un tās 
apjoms ir apmēram 10 iespiedloksnes. no 
vārddarināšanas mācības man priekšā jau ir 
apmēram 4 iespiedloksnes, un es ceru, ka 
varbūt jau pēc mēneša šī nodaļa būs gata-
va. Morfoloģijas nodaļu un sintaksi diez vai 
pabeigšu pirms 1915. gada, kaut arī tagad 
savu brīvo laiku galvenokārt veltīju šim dar-
bam. Jo man jāapstrādā ļoti plašs materiāls, 
kas lielākoties ir vēl pavisam jauns, un vai-
rākos jautājumos nav priekšdarbu.”34 autors 
arī ierosināja gatavās daļas — Skaņu mā-
cību un Vārddarināšanas mācību — izdot, 
negaidot pārējo daļu pabeigšanu, kā tas 
jau darīts, publicējot Jakoba Vakernāgela  

senindiešu gramatiku un Holgera pedersena 
(holger Pedersen, 1867–1953) ķeltu gra-
matiku. taču šo ierosinājumu izdevēji norai-
dīja, norādot, ka diemžēl tāda pieredze nav 
sevi attaisnojusi. 

autors šaubījās, vai manuskriptu varēs 
pabeigt pirms 1915. gada. tas neizdevās, 
jo 1914. gadā sākās pirmais pasaules karš, 
bet 1917. gada oktobrī Krievijas impēri-
jā notika valsts apvērsums (revolūcija), un 
visā teritorijā sākās nežēlīgs pilsoņu karš 
starp boļševikiem un viņu pretiniekiem. 
Kristaps bahmanis (1867–1942), latvijas 
bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas lo-
ceklis un latvijas pārstāvis dienvidkrievijā 
un aizkaukāzā, grāmatā “latvieši ukrainā  
1917.–1919. ga dos” ir spilgti raksturojis tā 
laika situāciju, arī Harkivā, — varu maiņas, 
haosu, salu, nabadzību, badu, rīdīšanu pret 
latviešiem kā lielinieku (boļševiku) algā-
džiem.35

1919. gada 21. jūnijā, atbildot uz kādas 
aptaujas pirmo jautājumu — “Kā izpaužas 
jūsu zinātniskā darbība?” —, prof. Jānis En-
dzelīns ir atbildējis: “lekcijās un zinātniska-
jos darbos salīdzināmajā valodniecībā, no 
kuriem varu norādīt iespiešanai sagatavoto 
latviešu valodas gramatiku [..].” uz šīs ap-
taujas pēdējo jautājumu — “Kādi apstākļi 
ir nepieciešami zinātniskajai darbībai?” — 
viņa atbilde ir bijusi šāda: “personības un 
mājokļa neaizskaramība, kas dod iespēju 
mierīgi strādāt.”36 diemžēl pilsoņu kara plo-
sītajā Harkivā šī iespēja jau bija zudusi. 

par Lettische Grammatik manuskripta 
pabeigšanu liecina arī dažas citas norādes. 
pirmkārt, pats autors gramatikas pirmizde-
vuma priekšvārdā ir rakstījis: “[..] es tikai 
1911. gada beigās sāku rakstīšanu un tikai 
[pirmā — S. K.] pasaules kara laikā pa-
beidzu. bet, tā kā darbs bija iznācis daudz 
apjomīgāks, nekā bija paredzēts, pēc kara 
Vandenhoecka un ruprechta apgāds lielās 
dārdzības dēļ to vairs nevarēja izdot.”37

otrkārt, latviešu valodas komisijas rak-
stu krājumā "Mūsu valoda" (ņujorka, 1975) 
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ir norādīts, ka Lettische Grammatik manu-
skripts nobeigts 1917.gada vidū.38 

Kā raksta Kristaps bahmanis,  
1918. gada 25. novembrī latviešus ukrai-
nā sasniedza priecīga un negaidīta ziņa par 
latvijas valsts proklamēšanu rīgā.39 nāka-
majā gadā 28. septembrī dzima arī latvijas 
augstskola. latviešu zinātnieki no Krievijas 
un rietumeiropas universitātēm tika aici-
nāti mājup. Jaunās augstskolas atklāšanas 
runā izglītības ministrs Kārlis Kasparsons  
(1865–1962) teica: “Mūsu uzdevums — 
aicināt šurp profesorus Endzelīnu, osi, 
Felsbergu, Krimbergu, altbergu un daudzus 
citus.”40 par latviešu mācībspēku atgrieša-
nos dzimtenē gādāja jaunās valsts valdība 
un jaunās augstskolas vadība, taču viņu 
mājupceļš varēja sākties tikai 1920. gada 
pavasarī. 

1920. gada 26. maijā pirmā pasau-
les kara bēgļiem pārpildītais ešelons, kurā 
brauca arī daži jaunās latvijas valsts un 
augstskolas aicinātie un jau ievēlētie mā-
cībspēki: profesors Jānis Endzelīns no Har-
kivas universitātes un docents Juris plāķis  
(1869–1942) no Kazaņas universitātes, sa-
sniedza latvijas robežu — zilupi. tur sešus 
cilvēkus, arī Endzelīnu un plāķi, aizturēja 
par ķīlniekiem, kamēr atvedīs no latvijas 
apmaināmos komunistus. Visus pārējos pa-
sažierus, arī aizturēto ģimenes, pārlaida pār 
laipu latvijā, bet sešus ķīlniekus zirgu pajū-
gā aizveda atpakaļ uz Krievijas robežpilsētu 
Sebežu. Veselu nedēļu ķīlnieki dzīvoja kādā 
mājā, saņēma pārtiku, cik nu tas tur bija 
iespējams, gāja katru dienu pie lielinieku 
pārvaldes un interesējās, kad varēs tikt uz 
latviju. Kādu rītu agri viņus sēdināja pajūgā 
un veda uz staciju, kur apmaināmie lielinieki 
bija pretī. Veiksmīgi tikuši pāri robežai lat-
vijā, visi aizturētie jutās neaprakstāmi prie-
cīgi.41

Rūpes par izdošanu (1920–1922)
1920. gada 2. jūnijā ilgi gaidītie akadē-

miskās saimes locekļi — profesors Jānis En-

dzelīns un docents Juris plāķis — piedalījās 
latvijas augstskolas organizācijas padomes 
sēdē un tika sveikti. Endzelīns pateikdamies 
solīja ziedot latvijas augstskolai savus la-
bākos spēkus. profesoram tolaik bija četr-
desmit septiņi gadi, un viņš jau bija uzkrājis 
krietnu akadēmiskā darba pieredzi tērbatas 
universitātē (1903–1909) un Harkivas uni-
versitātē (1909–1920), kā arī radījis savu 
pirmo kapitāldarbu — Lettische Gramma-
tik. tagad vajadzēja atjaunot pārtrūkušos 
sakarus ar apgādu Vandenhoeck & Rup-
recht Getingenē, lai risinātu jautājumu par 
iespēju to izdot, kā arī ar Karla Vintera apgā-
du Heidelbergā, lai vienotos par Lettisches 
Lesebuch manuskripta nodošanu. Kā liecina 
latvijas augstskolas Valodnieciski filozofis-
kās fakultātes sēžu protokoli, jau 5. jūnijā 
profesors lūdza četru nedēļu komandējumu 
uz Vāciju, lai divu zinātnisku darbu nobeig-
šanai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem 
valodniecībā.42 Fakultāte komandējumu 
“ar piemērīgu stipendiju” piešķīra. Varbūt 
šī brauciena laikā Endzelīns apmeklēja arī 
Getingeni un Heidelbergu? Varbūt rakstīja 
vēstules saviem izdevējiem? notikumu gaitu 
restaurēt iespējams daļēji, jo ne visas vēstu-
les ir saglabātas. 

tā vai citādi, bet Endzelīns no Getinge-
nes apgāda saņēma 24. augustā rakstītu 
vēstuli, kurā pausta skaudra patiesība par 
radušos situāciju. “Mūsu līgums ir noslēgts 
pirms gandrīz diviem gadu desmitiem, un 
apstākļi kopš tā laika ir tik graujoši mainīju-
šies, ka juridiski mēs vairs neesam ar līgu-
mu saistīti. turklāt vēl tas, kā Jūs rakstāt, 
ka “Gramatika” sasniegusi gandrīz divreiz 
lielāku apjomu nekā savulaik noteiktais. ie-
vērojot šos apstākļus, Jūs nebrīnīsities, ja 
mēs Jums paskaidrosim, ka bez ļoti ievē-
rojama atbalsta šis darbs pie mums nevar 
iznākt.”43  izdevējiem rūpēja drukas darba 
iespējamais noiets, un šajā sakarā viņi no-
rādīja, ka valodas pētnieku skaits, kas pa-
matīgāk nodarbojas ar latviešu valodu, ir 
salīdzinoši mazs. par izdošanu (Verlag) viņi 
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varot domāt vienīgi tad, ja latvijas valdība 
vai kāda biedrība uzņemtos segt augstos 
salikuma (Satz) izdevumus. bez apmēram 
25 000 vācu marku piemaksas izdošana 
neesot iespējama.

1920. gada 12. jūnijā Endzelīnu ievēlē-
ja par Valodnieciski filozofiskās fakultātes 
dekānu. tolaik tā bija trešā lielākā fakul-
tāte aiz Juridiski ekonomiskās un Medicī-
nas fakultātes un to veidoja četras nodaļas: 
Valodniecības, Filozofijas, Vēstures un pe-
dagoģijas nodaļa. Endzelīns dedzīgi darbo-
jās gan fakultātes, gan jaunās augstskolas 
administratīvi organizatoriskajā izveidē un 
tālākā attīstīšanā, arī vislielākās taupības 
apstākļos rūpējoties par mācību literatūras 
un zinātnisko izdevumu sagatavošanu. pie-
mēram, no Krievijas atbraukušo profesoru 
darbu izdošanai piešķirtos 50 000 rubļus 
1920. gada 8. septembrī fakultātes sēdē 
viņš ierosināja sadalīt vienādās daļās starp 
Jāni Endzelīnu, Juri plāķi un pēteri šmitu.44 

nosūtīdams Lettisches Lesebuch ma-
nuskriptu (273 lappuses) uz Heidelbergu 
Karla Vintera apgādam, Jānis Endzelīns oto 
Vinteram (Otto Winter, 1874–1943) ir jau-
tājis, vai nebūtu iespējams viņa apgādā iz-
dot arī Lettische Grammatik. uz to izdevējs 
atbildēja: “Jūsu latviešu valodas gramatiku 
es ļoti labprāt izdotu, bet ar pašreizējām 
ražošanas izmaksām tas nav iespējams. Es 
neuzdrošinos Jums pat rakstīt, cik Jums va-
jadzētu piemaksāt.”45 tomēr Vinters ir precī-
zi izklāstījis 60 lokšņu manuskripta izdoša-
nas izmaksas 1000 eksemplāru tirāžai un 
rezumējis, ka nepieciešamā piemaksa būtu 
30 000 vācu markas. 

1920. gada 31. decembrī vēstuli par 
Lettische Grammatik izdošanas iespējām 
Jānim Endzelīnam sūtīja arī Getingenes iz-
devēji. Viņi rakstīja: “Jūsu Lettische Gram-
matik iespiešanu labprāt uzņemtos mūsu 
valodniecisku tekstu salikšanā spējīgā ti-
pogrāfija hubert & co, bet sagatavot cenas 
piedāvājumu tā var tikai tad, ja Jūs atsūtītu 
manuskriptu vai vismaz vienu no daļām, lai 

visas salikuma grūtības varētu redzēt.”46 Ja 
grāmata tiktu iespiesta Vācijā, tad apgāds 
Vandenhoeck & Ruprecht labprāt uzņem-
tos komisijas izdošanu (Kommisionsverlag),  
t. i., kā starpnieki par zināmu atlīdzību šo 
darījumu nokārtotu. taču izdevēji arī atzi-
na, ka autoram finansiāli izdevīgāks būtu 
24. augusta priekšlikums (par izdošanu ar 
25 000 vācu marku piemaksu). 

Jau 1919. gada vasarā savu grāma-
tu apgādu latvijā bija atjaunojis grāmat-
izdevējs ansis Gulbis (1873–1936), bet  
1920. gada 10. jūlijā viņš kļuva arī par iz-
glītības ministrijas komisionāru. Saskaņā 
ar noslēgto līgumu47 ministrija uzdeva an-
sim Gulbim rūpēties par izdodamo grāmatu  
iespiešanu, par ātru un kārtīgu darba izpil-
dīšanu drukātavās, sietuvēs u. tml. un no-
kārtot ar šīm iestādēm visus aprēķinus, kā 
arī uzņemties grāmatu izplatīšanu starp grā-
matu tirgotājiem.48 tādējādi Jāņa Endzelīna 
Lettische Grammatik izdošana 1921. gadā 
nonāca anša Gulbja gādībā. diemžēl autors 
trīs mēnešus nebija sazinājies ar Getingenes 
izdevējiem un nebija paziņojis par jauno 
situāciju. tikai 27. aprīlī, saņēmis vēstuli 
no Getingenes49, autors strupi atbildēja, ka  
Lettische Grammatik izdot uzņēmies vietē-
jais izdevējs un tās iespiešana uz viņu pašu 
turpmāk neattiecas.50 

pēc četriem mēnešiem, 16. augustā, an-
sis Gulbis jautāja Getingenes izdevējiem, vai 
viņi joprojām būtu gatavi Lettische Gram-
matik 60 iespiedloksnes izdot, un piedāvā-
ja uzņemties izdošanu, ja latvijas izglītības 
ministrija autoram honorāru maksātu ap-
maiņā pret noteiktu eksemplāru skaitu, kas 
nenonāktu grāmatu tirdzniecībā.51 apgāds 
Vandenhoeck & Ruprecht šo priekšlikumu 
noraidīja un arī apšaubīja varbūtību, ka valsts 
ar tik mazu iedzīvotāju skaitu un tik “plānu 
izglītības slāni” (dünner Bildungsschicht)  
spētu pirmajā pusgadā izpirkt Gulb-
ja solītos 300 eksemplārus, pie kam, 
ja grāmatas cena būs vismaz 120 mar-
kas. Ja latvijas pusei būšot vēlme viņu  
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noteikumus izpildīt, tad Getingenes izdevēji 
būtu gatavi riskēt un izdotu Lettische Gram-
matik, jo protot labi novērtēt šā darba zināt-
nisko vērtību un uzskatot to par sava apgāda 
rotu.52 

1921. gada rudenī Getingenes izdevēji 
atgriezās pie jautājuma par Lettische Gram-
matik izdošanu: 1. oktobra vēstulē Jānim 
Endzelīnam viņi ziņoja, ka savu indoeiro-
piešu gramatiku kolekciju vēlas paplašināt, 
iekļaujot tajā arī vārdnīcas, un pirmā no tām 
būšot Kēnigsbergas universitātes profesora 
reinholda trautmana (Reinhold Trautmann, 
1883–1951) Baltisch-slavisches Wörter-
buch, kuras iespiešanu finansiāli atbalstot 
Vācu zinātnes atbalsta biedrība (Notge-
meinschaft). izdevēji rakstīja, ka būtu ļoti 
žēl, ja Endzelīna Lettische Grammatik ne-
parādītos kolekcijā, un atgādināja, ka lielā 
apjoma un nelielā noieta dēļ tās izdošanai 
neizbēgami būs vajadzīgs ievērojams finan-
siāls atbalsts no latvijas valdības. Viņi lūdza 
iespējami drīz atsūtīt manuskriptu, lai varē-
tu aprēķināt izmaksas, pauda arī cerību, ka 
Lettische Grammatik iznākšana cienījamā 
kolekcijā noteikti nāktu par labu tās noie-
tam, un pauda prieku papildināt kolekciju 
ar izcilu darbu.53 uz to Endzelīns 8. oktobrī 
atbildēja, ka viņa Lettische Grammatik un 
Lettisches Lesebuch ar latvijas valsts finan-
siālu atbalstu izdos vietējais izdevējs [ansis 
Gulbis — S. K.] un iespiedīs Karla Vintera 
apgāda tipogrāfijā.54 Saņēmuši šo ziņu, 
Getingenes izdevēji nožēloja, ka Lettische 
Grammatik tomēr neiznāks viņu kolekcijā 
un arī netiks iespiesta viņu apgāda drukā-
tavā, kas, viņuprāt, būtu bijis izdevīgāk un 
ne sliktāk. 

toties Karla Vintera apgāda 1922. gada 
22. aprīļa vēstule no Heidelbergas nesa 
Endzelīnam vairākas iepriecinošas vēstis.55 
pirmkārt, par to, ka Lettisches Lesebuch 
(Viii + 206 lpp.)56 ir jau iespiesta un ka 
apgāds izsūta autoram paredzētos četrus 
brīveksemplārus. otrkārt, oto Vinters arī 
ziņoja, ka ievērojamiem valodniekiem pare-

dzētie astoņi eksemplāri, kā arī recenzēšanai 
domātie ir jau nosūtīti vairākiem žurnāliem, 
piemēram, Indogermanische Forschungen, 
Zeitschrift für vergleichende Sprachfor-
schung, Archiv für slavische Philologie, 
Slavia, Literarische Zentralblatt. 

Lettisches Lesebuch ir dota lieliska, pēc 
formas un satura vispusīga un pārdomā-
ti izraudzīta latviešu valodas tekstu izlase: 
tautasdziesmas, pasakas, fragmenti no mo-
dernās daiļprozas, kā arī izcilu dzejnieku 
dzejoļi. Ļoti bagāts ir visu trīs latviešu valo-
das dialektu un to izlokšņu tekstu paraugu 
kopums, iekļauti arī trīs nelieli fragmentiņi, 
kas rāda polisko ortogrāfiju latgalē un vācis-
ko pārējā teritorijā.

taču Lettisches Lesebuch nav tikai la-
sāmgrāmata. pirms tekstiem, lai padarī-
tu iespējamu to lasīšanu, Endzelīns deva 
pārskatu par latviešu valodas gramatiku 
un arī norādes par pantmēru un dzejas rit-
mu, kā arī pievienoja glosāriju, t. i., mazu 
vārdnīcu ar tekstos lietoto vārdu krājumu. 
šis Endzelīna darbs iekļāvās “indoeiro-
piešu bibliotēkas” mācībgrāmatu rindā kā  
16. sējums. 

īpašu prieku Jānim Endzelīnam sagā-
dāja oto Vintera solījums visiem spēkiem 
sekmēt arī Lettische Grammatik iespieša-
nu. ansis Gulbis kā komisionārs bija vieno-
jies ar Karla Vintera apgādu, ka Lettische 
Grammatik tirāžas daļa iznāks pie viņiem 
un to varēs arī iekļaut kolekcijā “indoeiro-
piešu bibliotēka”.

Gramatikas grāmata sagaidīta 
(1922. gada decembris) 

laikraksta “Jaunākās ziņas” pielikuma 
30. marta numurā ansis Gulbis rakstīja, ka 
prof. Dr. Jāņa Endzeliņa Lettische Gramma-
tik izglītības ministrijas uzdevumā iespiež 
Karla Vintera grāmatdrukātavā darmšta-
tē, kur viena loksne, ierēķinot labu drukas 
papīru, izmaksā 1600 vācu markas.57 iz-
devējs arī sūrojās, ka latvijā par šā darba 
vienu loksni Valstspapīru spiestuve aprē-
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ķināja 11 200 rubļu, bet kāda privātdru-
kātava — 8000 rubļu, neiekļaujot maksu  
par papīru. 

Korektūru veica latvijas universitātes 
baltu filoloģijas studente Edīte Hauzenberga 
(1901–1983) un diplomētā slāviste anna 
ābele (anna alīde ābele, 1881–1975). 
decembrī grāmata bija nodrukāta, iesieta 
cietos vākos un maksāja 750 rbļ. par to 
ansis Gulbis ziņoja “izglītības Ministrijas 
Mēnešraksta” 1922. gada decembra nu-
murā. Savukārt Kritikas, grāmatniecības un 
bibliogrāfijas mēnešraksts “latvju Grāma-
ta” šo priecīgo vēsti publicēja 1923. gada 
janvāra numurā, piemetinot, ka “Cienījamā 
valodnieka jaunais zinātniskais darbs modi-
nājis ārzemju zinātniekos ļoti dzīvu interesi, 
un par viņu sāk parādīties atzinīgas atsauk-
smes”58.

par šo notikumu atzinību un prieku pau-
da vispirms Eiropas zinātnieki un pēc tam 
arī latvijas kultūras un zinātnes darbinie-
ki. Jau 1923. gada sākumā lietuvā par to 
vēstīja ievērojamākais lietuviešu valodnieks, 
Kauņas universitātes profesors Kazimiers 
būga (Kazimieras Būga, 1879–1924):  
“šī grāmata priecēs ne tikai latvieša, bet arī 
katra baltista sirdi, jo tajā ir izgaismoti un 
skaidroti ne vien latviešu, bet arī leišu valo-
das fakti. latviešu milža garadarbs iekaros 
nozīmīgu vietu salīdzināmajā valodu zinātnē 
arī latviešu valodai, kuras fakti līdz šim nav 
pietiekami ievēroti.”59

pazīstamais baltu un slāvu valodu pēt-
nieks, leidenes universitātes profesors, Ho-
landes zinātņu akadēmijas loceklis nikolass 
van Veiks (Nicolaas van Wijk, 1880–1941) 
1924. gadā recenzijā atzina: “[..] man reti 
nācies studēt gramatiku, kura tik spīdoši ap-
mierina visaugstākās prasības, kā Endzelīna 
latviešu Gramatika. Mēs varam apsveikt 
latvju tautu ar šīs gramatikas parādīšanos: 
tāda mātes valodas gramatika ir reta un dār-
ga manta. un salīdzinošā valodniecība ir ne 
mazāk pateicību parādā autoram, ar kura 
darbu baltoloģija, sākot no šī laika, ieņems 

savu pienācīgo vietu salīdzinošās valodniecī-
bas disciplīnu vidū.”60 

atsauksmes par Lettische Grammatik 
trīs gados (1923, 1924, 1925) pēc tās iz-
nākšanas ir publicējuši valodnieki lietuvā, 
itālijā, Vācijā, šveicē, Francijā, nīderlandē. 
to apskatam varētu veltīt atsevišķu rak-
stu, šoreiz rezumējumam izmantošu zentas 
Mauriņas (1897–1978) 1938. gadā rakstī-
to: “[..] tā bija sevišķa svētku diena, kad es 
Heidelbergas universitātes bibliotēkas kata-
logā ieraudzīju Lettische Grammatik. — arī 
mums ir vīri, kam ir ko teikt Eiropas zināt-
niekiem, šī atziņa mani pildīja ar neizsakā-
mu prieku un lepnumu.”61

latvijā, kā ziņo avīze “latvijas Sargs”, 
Lettische Grammatik iznākšanu 1923. gada 
janvāra vidū savā sēdē ir pārrunājusi arī Sa-
eimas izglītības komisija un atzinusi par 
“nelabvēlīgu parādību, ka prof. Endzelīns, 
izdodams latviešu gramatiku vācu valodā 
par valsts naudu, uz vākiem vācu valodā uz-
rakstījis ar trekniem burtiem: no Charkovas 
universitātes prof. Endzelīna, bet ar maziem 
burtiem: tagadējā prof. rīgā”62. avīzes nā-
kamajā numurā profesors publicēja atklātu 
vēstuli, kurā atspēkoja nepamatotos pārme-
tumus.63 

profesoru aizstāvēja dzejnieks Edvarts 
Virza. 1923. gada 24. janvārī avīzē “brī-
vā zeme” rakstā “paviršais demokrātisms 
un paviršais nacionālisms” dzejnieks atgā-
dināja: “[..] prof. Endzeliņš ir viens no lie-
lākiem latvijas gariem. Viņš garīgi atradās 
un darbojās savas tautas vidū jau tad, kad 
tagadējie paviršā nacionālisma aizstāvji 
bija latvietībai muguru pagriezuši. ar viņa 
“latviešu gramatiku” latvija tiek ievesta 
Eiropas gara aristokrātijas aprindās un lat-
viešu valoda top par pētīšanas priekšmetu 
pasaules augstskolās. tāds ir prof. Endze-
liņa nacionālais varoņdarbs, kuru cienīt ir 
nacionālais pienākums. šis godājamais 
profesors ir domājams arī bez mūsu augst-
skolas, bet mūsu augstskola bez viņa nava 
domājama.”64 
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Ieskats grāmatā
par moto savam lielajam darbam Jā-

nis Endzelīns izvēlējās senās romas rētora 
un runas mākslas skolotāja Marka Fābija 
Kvintiliāna (marcus Fabius Quintilianus, 
ap 35–ap 100) atziņu viņa “rētorikas mā-
cībā” (Institutione oratoria): “Inter virtutes 
grammatici habebitur aliqua nescire.” ar 
to Endzelīns, iespējams, gribēja pateikt, ka 
“gramatiķis var kaut ko arī nezināt”.

1910. gada vasarā, tātad Lettische 
Grammatik tapšanas laikā, latviešu skolo-
tāju biedrības kursu klausītājiem zinātnis-
kās valodniecības būtību Jānis Endzelīns 
skaidroja šādi: “Valoda arvien un nemitīgi 
pārgrozās. Maiņa notiek pēc stingri noteik-
tiem likumiem. tikai tāpēc iespējama zi-
nātniska valodniecība un valodas vēsture. 
Valodniecības uzdevums ir rādīt katras va-
lodas vēsturi un izpētīt vispārējos likumus 
valodas attīstības gaitā un maiņā. [..] tiek 
salīdzināta viena laikmeta valoda ar otra 
laikmeta valodu, vienas tautas valoda ar 
radu tautu valodu, kā arī valodas izloksnes 
savā starpā.”65 

Endzelīna Lettische Grammatik ir zināt-
niskā, vēsturiski salīdzināmā gramatika. tās 
priekšvārdā (Vorwort) autors raksta: “šā dar-
ba vienīgais uzdevums ir latviešu valodu da-
rīt pieejamāku salīdzināmajai valodniecībai 
nekā līdz šim.”66 Viņš arī piemetina: “Ja būtu 
laba vēsturiski salīdzināmā leišu valodas 
gramatika, uz ko es būtu varējis atsaukties 
visur, kur tas bija nepieciešams, tad salīdzi-
nošais elements darbā būtu vājāks.”67 tālāk 
viņš lietišķi un konkrēti norāda uz darbā iz-
mantotajiem avotiem: dzīvā latviešu valoda 
un lingvistiskā literatūra.

tā kā latviešu valodā ir simtiem izlokšņu 
(hunderte von mundarten), autors ir iepa-
zinis iespējami daudzas izloksnes, vasaras 
brīvlaikos vairāku gadu garumā viens vai 
kopā ar Kārli Mīlenbahu apceļodams latvie-
šu apdzīvotās vietas. precīzais Endzelīns pat 
nosauc tās 28 vietas, no kurām savākto ma-
teriālu viņam devis Kārlis Mīlenbahs. lielā-

kā daļa no Lettische Grammatik minētajām 
dialektu formām ir iegūta no uzticamiem 
izlokšņu runātājiem, neliela daļa ņemta arī 
no drukātiem avotiem, bet par lietuviešu va-
lodas dialektu formām autors pateicas Kau-
ņas universitātes profesoram Kazimieram 
būgam. 

tikpat precīzi Endzelīns raksturo arī ling-
vistiskās literatūras izmantojumu. Viņš rak-
sta: “uzskatu, ka speciālo literatūru (Fachli-
teratur) esmu izmantojis diezgan pilnīgi. [..] 
Ja kādam pietrūkst norādes uz kādu darbu, 
tad tas nenozīmē, ka es šo darbu nezinu, 
bet gan to, ka šis darbs, pēc manām do-
mām, ir nevērtīgs vai neizdevies. (Vienīgais 
izņēmums šajā ziņā ir p. Kraušaiša [Kriau-
šaitis] un rīģišķu Jona [Rygiškių Jonas] 
Lietuvių kalbos gramatika, kas man nebija 
pieejama).”68 

Lettische Grammatik priekšvārdā autors 
arī formulē savus darba principus: “ziņas 
sniedzot — cik vien iespējams —, tiecos pēc 
precizitātes (Genauigkeit), ticamības (Zuver-
lässigkeit) un pilnības (Vollständigkeit).”69

Endzelīns atzīst: “Sasteigta katrā ziņā šī 
grāmata nav. pēc tam, kad es 1903. gadā 
Vandenhoeka un ruprehta kungiem biju 
apsolījis latviešu valodas gramatiku viņu 
izdevniecībai uzrakstīt, es tikai 1911. gada 
beigās sāku to rakstīt un tikai pasaules kara 
laikā pabeidzu. tā kā darbs iznāca daudz 
apjomīgāks, nekā bija paredzēts, pēc kara 
izdevniecība lielās dārdzības dēļ to vairs 
nevarēja izdot.”70 Viņš arī sirsnīgi pateicas 
tiem, kas sarežģītajā situācijā nodrošināja 
veiksmīgu grāmatas izdošanu: gan izdevē-
jam ansim Gulbim par pūlēm, gan latvijas 
izglītības ministrijai par finansējumu, gan 
Karla Vintera apgādam par iespiešanu. 

īpašus pateicības vārdus Endzelīns veltī 
četriem zinātniekiem, kuru darbi par bal-
tu valodām ir rosinājuši viņu pievērsties 
dzimtās valodas pētīšanai: “Kārlim Mīlen-
baham, kas diemžēl nomira, savu vārdnī-
cu nepabeidzis un latvijas valsts dzimšanu 
nepiedzīvojis, Filipam Fortunatovam, kas, 
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par laimi, nomira, pirms viņa dzimtā Kriev-
zeme neaprakstāmā postā tika iegrūsta, kā 
arī adalbertam becenbergeram un Josefam 
zubatijam, kuriem lemts vēl ilgi dzīvot un 
strādāt.”71 

Grāmatas ievada (Einleitung) sešos pa-
ragrāfos (12 lappusēs) autors dod latviešu 
valodas vispārīgu raksturojumu. Viņš norāda 
runātāju skaitu (ap 1 500 000) un teritori-
ju (latvija un Kuršu kāpu daļa), sniedz arī 
īsu pārskatu par dialektiem un izloksnēm, 
uzrāda kopējo un atšķirīgo latviešu un tuvo 
radu, t. i., baltu, valodās, raksturo gan baltu 
valodu vietu indoeiropiešu saimē, gan svešu 
valodu ietekmes. ievada noslēgumā autors 
iepazīstina ar latviešu valodas pētīšanas 
avotiem un vēsturi. 

pārskatā par valodas sadalījumu izlok-
snēs un dialektos autors norāda, ka latviešu 
valoda sadalās daudzās izloksnēs, jo katrs 
pagasts vairāk vai mazāk ar savu valodu at-
šķiras no kaimiņu pagastiem, taču izlokšņu 
atšķirības to lielākajā daļā ir jau stipri izdzi-
sušas. tas noticis gan rakstu valodas ietek-
mē ar skolas, baznīcas un literatūras palī-
dzību, gan iedzīvotāju brīvas pārvietošanās 
dēļ. arī pirmais pasaules karš, kad liela daļa 
latviešu atradās ārpus dzimtenes, sekmēja 
izlokšņu atšķirību izzušanu. 

Endzelīns atzīst, ka pārskatāmības 
labad apvienot izloksnes dialektos un 
nospraust robežas starp tiem nav vieg-
li. tomēr jau 1863. gadā latviešu valo-
das pirmajā zinātniskajā gramatikā —  
augusta bīlenšteina (August Bielenstein, 
1826–1907) darbā Die lettische Sprache, 
nach ihren Lauten und Formen erklärend 
und vergleichend dargestellt — ir dots 
pārskats par trīs latviešu valodas dialek-
tiem (Oberländische oder hochlettische, 
Nordwestkurische oder Tahmische, mitt-
lere) un to izloksnēm.72 Endzelīns turpina 
bīlenšteina lietoto trīs dialektu šķīrumu, 
dod īsu pārskatu par katra dialekta galve-
najām īpatnībām, bet dialektu robežas liek 
skatīt bīlenšteina darbā Die Grenzen des 

lettischen Volksstammes und der lettis-
chen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert.73

ievadā Endzelīns noskaidro arī latviešu 
valodas attieksmes ar vistuvākajām radu 
valodām: “latviešu valoda kopā ar leišu un  
17. gadsimtenī izmirušo senprūšu valodu 
veido indoeiropiešu valodu saimes baltu 
valodu atzaru. izmirušas ir vēl citas baltu  
valodas, neatstādamas mums nekādus 
[rakstu — S. K.] pieminekļus; tikai no kur-
šu un jātvingu valodas vismaz ir atsevišķas 
druskas zināmas, kas ļauj daudzmaz noteikt 
to vietu starp baltu valodām.”74 no citām in-
doeiropiešu valodām baltu valodas atšķiras 
pa daļai ar savu leksiku un vēl ar skaņu un 
formu īpatnībām, no kurām Endzelīns no-
sauc sešas. piemēram, to, ka pirmatnējās 
indoeiropiešu skaņas, īpaši patskaņi (īsi un 
gari, ar dažādām intonācijām), ir saglabā-
jušies labāk nekā jebkurā citā dzīvā indoei-
ropiešu valodā; ka vārda beigās patvērušies 
līdzskaņi -s un -r, baltu pirmvalodā arī -n; ka 
darbības vārdiem daudzskaitļa trešās perso-
nas forma ir aizstāta ar vienskaitļa trešās 
personas formu. 

Endzelīns norāda, ka visciešāk savā star-
pā radnieciskas ir leišu un latviešu valoda. 
tas parādās gan vārdu krājumā, gan skaņu 
un gramatisko formu īpatnībās, ja salīdzi-
nām ar senprūšu valodu. piemēram, senprū-
šu valodā saglabātais divskanis -ei leišu un 
latviešu valodā uzsvērtā zilbē pārvērties par 
ie-; latviešu valodā ir vietniekvārdi mans, 
tavs, savs, leišu valodā manas, tavas, sa-
vas, bet senprūšu valodā mais, twais, swais. 

Jau ievadā autors nosauc arī daudzas 
latviešu valodas īpatnības, kas to atšķir no 
leišu (un daļēji arī no senprūšu) valodas. 
piemēram, uzsvars vārdā uz pirmās zil-
bes, blakus mantotajām zilbes intonācijām 
(stieptā, krītošā) radusies trešā (lauztā); lei-
šu, arī kuršu un senprūšu, savienojumi an, 
en, in, un pārveidojušies par uo, ie, ī, ū; 
radusies vajadzības izteiksme u. c. leišu 
valoda ir seniskāka par latviešu valodu, un 
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liela daļa latviešu valodas skaņu un formu ir 
radušās no tādām skaņām un formām, kā-
das leišu valodā vēl ir atrodamas. 

īsi raksturojot baltu valodu vietu in-
doeiropiešu valodu saimē, Endzelīns pie-
vērš uzmanību tikai pāris momentiem.  
pirmkārt, tam, ka baltu valodas, tāpat kā 
citu saimes atzaru — slāvu, indo-irāņu, 
armēņu, albāņu, grieķu, romāņu, ķeltu, 
ģermāņu — valodas, ir radušās no indo-
eiropiešu pirmvalodas. otrkārt, tam, ka 
baltu valodām vistuvāk rada ir slāvu valo-
das, ka tomēr noteikt kādu īpašu slāvu un 
baltu pirm valodu nav iespējams, varbūt ti-
kai ciešu attiecību (Wechselbeziehungen) 
periodu, kura laikā radušās vairākas baltu 
un slāvu valodām kopējas iezīmes, piemē-
ram, objekta ģenitīvs pie noliegta darbības 
vārda un daudz kopības leksikā. tomēr jau  
indoeiropiešu kopdzīves laikā baltu un slā-
vu valodas atšķīrās, piemēram, senā līdz-
skaņa s izrunā. daudzās pazīmes, kas ta-
gad šķir baltu un slāvu valodas, lielākoties, 
iespējams, radušās pēc iepriekšminētā cie-
šo attiecību perioda.75

ievadā Endzelīns pieskaras arī citu valo-
du ietekmei, vispirms pieminot aizguvumus 
no vācu valodas, kā arī tās ietekmi sintak-
sē un frazeoloģijā, tad stipru krievu valodas  
iespaidu, pēc tam lībiešu un igauņu valodas 
ietekmi leksikā (dialektos arī gramatikā), 
beidzot arī leišu valodas ietekmi dienvidu 
robežapgabalā un latgalē. autors izklāstu 
neizvērš, vien norāda attiecīgus pētījumus 
par šiem jautājumiem. 

ievadu Endzelīns noslēdz ar pārskatu 
par latviešu valodas pētīšanas avotiem — 
tekstiem, gramatikām, vārdnīcām — un tās 
vēsturi.

Grāmatas struktūra. Kad Endzelīns ga-
tavoja Lettische Grammatik manuskriptu, 
Eiropā jau bija publicētas vairākas atseviš-
ķu valodu un pat visas indoeiropiešu valodu 
saimes vēsturiski salīdzināmās gramatikas, 
piemēram, augusta šleihera compendium 
der vergleichenden Grammatik der indo-

germanischen Sprachen (indoeiropiešu va-
lodu salīdzināmās gramatikas kompendijs, 
1861–1862), Karla brugmana (Karl Brug-
mann, 1849–1919) un bertolda delbrika 
(Bertoldt Delbrück, 1842–1922) Grund-
riss der vergleichenden Grammatik der in-
dogermanischen Sprachen (indoeiropiešu 
valodu salīdzināmās gramatikas pamati,  
5 sējumos, 1897–1916), arī augusta šlei-
hera Litauische Grammatik (lietuviešu valo-
das gramatika, 1856) un augusta bīlenštei-
na Die lettische Sprache, nach ihren Lauten 
und Formen erklärend und vergleichend 
dargestellt (latviešu valoda, tās skaņās un 
formās skaidrojoši un salīdzinoši attēlota,  
2 sējumos, 1863–1864). 

tradicionāli fonētiskās un gramatiskās 
uzbūves elementu vēsture un apraksts tajās 
izklāstīts trīs daļās: Skaņu mācība (Lautleh-
re), Vārdu mācība (Wortlehre) un teikumu 
mācība (Satzlehre). arī Endzelīna darbu 
Lettische Grammatik veido: Skaņu mācība 
(170 lappuses, 13.–183. lpp.), Vārdu mācī-
ba (615 lappuses, 184.–799. lpp.), teiku-
mu mācība (42 lappuses, 800.–842. lpp.).

Kopsavilkums
Jāņa Endzelīna lieldarba Lettische 

Grammatik tapšana atspoguļo tās autora 
divu gadu desmitu dzīves gājumu. latvie-
ši saka: “darbs dara darītāju”, vācieši —  
Arbeit macht den meister. Lettische Gram-
matik radīšanas laikā no klasisko un slāvu fi-
loloģiju studējuša jaunekļa izauga profesors, 
salīdzināmās valodniecības eksperts.

Endzelīns gribēja savu dzimto valodu 
darīt pieejamāku pasaules salīdzināmi vēs-
turiskajai valodniecībai, bet viņa veikums 
pārsniedza iecerēto. Lettische Grammatik 
kļuva par pirmo baltu valodu salīdzināmo 
gramatiku un par pirmo stūrakmeni baltis-
tikai — jaunai nozarei indoeiropiešu salīdzi-
nāmi vēsturiskajā valodniecībā. 

1922. gada decembrī publicētais darbs 
tika izdots arī 1923. gadā Heidelbergā “in-
doeiropiešu bibliotēkas” ietvaros, un Jāņa 
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Endzelīna Lettische Grammatik bija gods 
iesākt šīs sērijas jaunu nodaļu — Baltische 
Bibliothek. 

Lettische Grammatik manuskriptu En-
dzelīns sagatavoja Harkivā no 1911. gada 
beigām līdz 1917. gada vidum paralēli pe-
dagoģiskajai darbībai universitātē un augstā-
kajos sieviešu kursos. autors nelokāmi tiecās 
pēc precizitātes, ticamības un pilnības. ap-
jomīgais manuskripts kopā ar profesoru no-
nāca latvijā tikai 1920. gada maija beigās. 

paralēli spraigam darbam jaunās lat-
vijas augstskolas izveidē divus gadus bija 
smagi jācīnās par Lettische Grammatik 

izdošanu. līdz šim baltu valodniecības un 
latviešu grāmatniecības vēsturē tai nav pie-
vērsta uzmanība. izpētot autora saraksti ar 
izdevējiem, kas glabājas Valsts bibliotēkā 
berlīnē un Jāņa Endzelīna mazdēla imanta 
zemzara ģimenes arhīvā, man izdevās res-
taurēt sarežģīto ceļu no līguma ar izdevējiem 
1903. gadā līdz grāmatai 1922. gadā. 

latvijas, Vācijas, igaunijas un Krievijas 
arhīvu liecības liek pievienoties dzejniekam 
Edvartam Virzam, kas Lettische Grammatik 
radīšanu nosauca par varoņdarbu.

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.

Avoti un piezīmes 
1 Fortunatov F. ob udarenii i dolgote v baltijskih jazykah. i. Russkij filologicheskij vestnik, 

1895, 33 (1/2): 253–297.
2 Endzelīns J. diftongu un garo vokāļu izruna latviešu valodā. Rakstu krājums, izdots no 

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas, 11. Jelgava, 1897, 107.–121. lpp. 
3 Endzelin J. Űber den lettischen Silbenakzent. Beiträge zur Kunde der indogermanischen 

Sprachen, 25. Hrsg. von a. bezzenberger und W. prellwitz. Göttingen, 1899, S. 259–274.
4 iVa, 402. f., 3. apr., 2003. l., 56. lp.
5 lnb rrl, latviešu valodniecības rokrakstu fonds, inv. nr. 51-8477.
6 piemēram: ursprung und Gebrauch des lettischen debitivs. BB, 1901, 26, 66–74; zur 

deklination der lettischen bestimmten adjektiva. BB, 1902, 27, 310–315; lettische Com-
parativbildungen, BB, 1902, 27, 315–319; zu den lettischen zahlwörtern, BB, 1902, 27, 
319–329; lettische Etimologien [piedurkne, auša, zutis, ķeiris, kamieši, ļoti], BB, 1902, 
27, 329–331.

7 iza, līgums ar V&r, 1903.
8 Wackernagel J. Altindische Grammatik. teil 1. lautlehre. Göttingen: Vandenhoeck & 

ruprecht, 1896, 312 S. 
9 iza, līgums ar V&r, 1903. tulkojusi anita lapsa.
10 Sirsnīgi pateicos Dr. philol. Gundegai zēhauzai (Gundega Seehaus, dz. buša, 1944) berlī-

nē par nozīmīgo palīdzību šī vērtīgā avota apguvē.
11 Sbb pK rn, 494. f., 1903.028. l., 227. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
12 Sbb pK rn, 494. f., 1905.036. l., 50. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
13 Sbb pK rn, 494. f., 1906.041. l., 141. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
14 Endzelin J. Latyshskie predlogi, ch. 1. iur’ev: Mattisen, 1905, 219 s.
15 plašāk par to sk.: Kļaviņa S. Jāņa Endzelīna ienākšana salīdzināmi vēsturiskajā valodnie-

cībā: akadēmiskā statusa aspekts. Res Balticae. miscellanea italiana di studi baltistiki. 
2013, 13: 127–138.

16 Endzelin J. Latyshskie predlogi, ch. 2. iur’ev: Mattisen, 1906, 142 s.
17 Kzaa, 178. f., 1. apr., 132. un 133. l.
18 plašāk sk.: Kļaviņa S. Jāņa Endzelīna akadēmiskās biogrāfijas mazzināma lappuse: Sankt-

pēterburga, 1907. Latvijas Universitātes Raksti. latvistika. 2008, 728: 35–42. 



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    3. numurs

26

19 Endzelīns J., Mīlenbahs K. Latviešu gramatika, J. Endzelīna un K. Mīlenbaha sarakstīta. 
rīga: K. J. zihmaņa apgāds, 1907, 248 lpp.

20 Endzelīns J., Mīlenbahs K. Latviešu valodas mācība, J. Endzelīna un K. mīlenbaha sa-
rakstīta. rīga: K. J. zihmaņa apgāds, 1907, 140 lpp.

21 pogodin А. [rec.: latviešu gramatika, J. Endzelīna un K. Mīlenbaha sarakstīta. rīga, 
1907]. Russkij filologicheskij vestnik. 1908, 59 (52): 394–395.

22 šmidts p. [rec. par: Latviešu gramatika, J. Endzelīna un K. Mīlenbaha sarakstīta]. Latvija, 
1908. g. 19. febr.: 5.

23 iVa, 402. f., 3. apr., 2003. l., 120. lp.
24 ibid., 124. lp.
25 plašāk sk.: dini p. u. Baltu valodas. rīga: Jāņa rozes apgāds, 2000, 155.–159. lpp. 
26 Endzelin J. Slavjano-baltijskie etjudi. Khar’kov: M. zil’berberg i synovja, 1911, 207 s. 
27 Sbb pK rn, 494. f., 1911.068. l., 284. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
28 Sbb pK rn, 494. f., 1912.075. l., 326. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
29 ibid., 327. lp.
30 Endzelin J. otchot o letnej komandirovke 1911 g. v Kurljandskoi, lifliandskoi i Vitebskoi 

gubernii dlja izuchenija latyshskih govorov. Zapiski imp. har’kovskogo universiteta. Kn. 2. 
1912, s. 7–10; Endzelin J. otchot o letnei komandirovke 1912 g. v Kurliandskuju, lifli-
andskuju i Vitebskuju gubernii dlja izuchenija latyshskih govorov. Zapiski imp. har’kovsko-
go universiteta. Kn. 1. 1913, s. 19–22. 

31 Endzelīns J. programma izlokšņu aprakstiem. Druva, 1912, (12): 1544–1545.
32 rMM, J. Endzelīna f., inv. nr. 344376.
33 iza. Kalendārs/piezīmju grāmatiņa, 1913/1914.
34 Sbb pK rn, 494. f., 1913.082. l., 740. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
35 bahmanis K. Latvieši Ukrainā 1917.–1919. gados. rīga: autora izd., 1926, 384 lpp.: 

154–155. 
36 rMM, J. Endzelīna f., inv. nr. 344375.
37 Endzelin J. Lettische Grammatik. Herausgegeben vom lettischen bildungsministerium. 

riga: Kommissionsverlag a. Gulbis, 1922, 861 S.: Vii–Viii. 
38 īss Jāņa Endzelīna dzīves un darba pārskats. mūsu valoda. bičolis J., norvilis p.(red.). 

rakstu krājums, 2./3. ņujorka: latviešu valodas komisija, 1975, 5. lpp.
39 bahmanis, op. cit, 65. lpp. 
40 dāle p. (sast.). Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību 

pirmā (1919./20.). mācības gadā. rīga: a. Gulbis, 1921, 76 lpp.: 33.
41 rMM, J. plāķa f., inv. nr. 503076.
42 lu ab Mb, S. Kļaviņas f., lu FFF 1. protokolu grāmata, 45. lpp.
43 iza. Vēstule no V&r, 1920.
44 lu ab Mb, S. Kļaviņas f., lu FFF 1. protokolu grāmata, 54. lpp.
45 iza. Vēstule no C. W, 1920.
46 rMM, J. Endzelīna f., inv. nr. 470345.
47 lVVa, 1632. f., 2. apr., 1239. l., 84. lp.
48 lu ab Mb, a. Gulbja f. dažādi līgumi, 17. lp.
49 iza. Vēstule no V&r, 1921.
50 Sbb pK rn, 494. f., 1921.128. l., 842. lp. tulkojusi Gundega zēhauza.
51 ibid., 844. lp.
52 ibid., 843. lp. 



27

Jāņa EndzElīna liEldarba LETTISchE GRAmmATIK tapšana un izdošana

53 ibid., 838. lp.
54 ibid., 839. lp.
55 rMM, J. Endzelīna f., inv. nr. 460230.
56 Endzelin J. Lettisches Lesebuch. Grammatische und metrische Vorbemerkungen, Texte 

und Glossar. Heidelberg: Carl Winter’s universitätsbuchhandlung, 1922, 206 S.
57 Gulbis a. Muita uz kultūru. Jaunākās Ziņas. Pielikums, nr. 73, 1922, 30. marts: 3.
58 Sk.: lettica. Latvju Grāmata, 1923, 1: 53.
59 būga K. [rec. par: J. Endzelin. lettische Grammatik]. Tauta ir Žodis, 1923, 1: 423–424. 
60 Wijk van n. J. Endzelīna lettische Grammatik. Latvju Grāmata, 1924, (4), 307.–312. lpp.: 

312.
61 Mauriņa z. Sveiciens prof. J. Endzelīnam. Mauriņa z. Kopoti raksti. 1. sēj. rīga: Valters un 

rapa, 1939, 193.–194. lpp.: 193. 
62 -ans. universitātes satversmi turpināja apspriest. Latvijas Sargs, 1923. g. 19. janv. 
63 Endzelīns J. atklāta vēstule. Latvijas Sargs, 1923. g. 20. janv.: 1.
64 Virza E. paviršais demokrātisms un paviršais nacionālisms. Brīvā Zeme, 1923. g.  

24. janv.: 1. 
65 Endzelīns J. ievadījums valodniecībā. Izglītība, 1910, (8): 592–604. 
66 Endzelin, op. cit., 1922, V lpp. šeit un turpmāk mani tulkojumi — S. K.
67 ibid. 
68 ibid., Vii lpp.
69 ibid., Vi lpp.
70 ibid., Vii lpp.
71 ibid., Viii lpp. 
72 bielenstein a. Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklärend und verglei-

chend dargestellt. Erster theil. die laute. die Wortbildung. berlin: Ferd. dümmler’s Ver-
lagsbuchhandlung, 1863, 485 S.: 12–13. 

73 bielenstein a. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in 
der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. St. petersburg: Kaiserliche akademie der Wissen-
schaften, 1892, 548 S.

74 Endzelin, op. cit., 1922, S. 6.
75 ibid, S. 8.

Apzīmējumi un saīsinājumi
iVa — igaunijas Valsts arhīvs.
iza — imanta zemzara ģimenes arhīvs.
Kzaa — Krievijas zinātņu akadēmijas arhīvs.
lnb rrl — latvijas nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu lasītava.
lu ab Mb — latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka.
lVVa — latvijas Valsts vēstures arhīvs.
rMM — rakstniecības un mūzikas muzejs.
Sbb pK rn — Staatsbibliothek zu Berlin, Preuβischer Kulturbesitz, rokrakstu nodaļa 

(handschriftenabteilung).
apr. — apraksts.
f. — fonds.
inv. nr. — inventāra numurs.
kn. — kniga (grāmata).



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    3. numurs

28

l. — lieta.
lp. — lapa.
lpp. — lappuse.
s. — stranica (lappuse — krievu val.).
S. — Seite (lappuse — vācu val.).
V&r — Vandenhoeck und Ruprecht.
C. W — carl Winter.

Par autori
Sarma Kļaviņa ir Dr. philol., lza Dr. h. c. philol. doktora grādu ieguvusi Viļņas universi-

tātē 1977. gadā par latviešu valodas funkcionālo stilu pētījumu ar kvantitatīvās lingvistikas 
metodēm. latvijas universitātē (1967–2009) docējusi vispārīgo valodniecību, valodniecī-
bas vēsturi, kvantitatīvo lingvistiku, latviešu valodas morfoloģiju, latviešu valodas kultūru. 
publicējusi sešas grāmatas un ap 200 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu. pēta Jāņa 
Endzelīna dzīves gājumu un zinātnisko darbību.

About the Author
Sarma Kļaviņa, Dr. philol., Dr. h. c. philol. of the latvian academy of Sciences. She 

received her doctor’s degree at Vilnius university in 1977 for her academic research of the 
functional styles of latvian language by methods of quantitative linguistics. Her subjects of 
teaching at the university of latvia (1967–2009) have been General linguistics, History 
of linguistics, Quantitative linguistics, Morphology of latvian language, Culture of latvian 
language. Her publications include six books and around 200 scientific and popular-science 
articles. Her subject of interest is the research of the life and academic activity of Jānis 
Endzelīns. 

CReAtIon AnD PUbLICAtIon of Lettische Grammatik —  
tHe GReAt WoRK by JānIS enDzeLīnS

Sarma Kļaviņa
sarmak@latnet.lv

Summary
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The book Lettische Grammatik by Jānis Endzelīns, professor of the university of lat-
via, saw its release in december 1922 from Carl Winter’s publishing house in darmstadt. 
the high-quality historical-comparative description of latvian language was also the first 
comparative grammar of the baltic languages, becoming a cornerstone for a new branch 
of indo-European studies — baltistics. However, the challenges of the book’s release have 
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so far not been addressed. by researching the correspondence between the author and the 
publishers, stored in berlin State library (Staatsbibliothek zu Berlin) and in the family ar-
chives of imants zemzaris, grandson of Jānis Endzelīns, it has been possible to reconstruct 
the publishing process. 

the article uncovers the long and complex road of the creation and publication of Lett-
ische Grammatik from the contract with the publishers in 1903 until the book’s release, and 
provides insight into this fundamental work. 


