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2.4. Filozofs par dzimto un citām valodām

Materiāls izstrādāts 
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 

aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” 
Latvijas Universitātes realizētā projekta 

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 

(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga 2011 



2.4. FILOZOFS PAR DZIMTO UN CITĀM VALODĀM

Skat.: 
Lightbox galerijā

     Nazips Hamitovs – filozofs, rakstnieks, psihoanalītiķis, 
1985.g.  beidzis  Tarasa  Ševčenko  vārdā  nosaukto  Kijevas 
universitāti. Filozofijas zinātņu doktors   
      N.Hamitovs ir jauna virziena dibinātājs. Viņa interešu 
lokā  ir  filozofijas  un  psiholoģijas  saskarsmes  pētīšana, 
psihoanalīze u.c. ar cilvēka apziņu saistītie jautājumi. 
      Rakstījis arī filozofiskas esejas, romānus un aforismus, 
vada radio raidījumus.

1. uzdevums

• Izlasiet,  
lūdzu, Nazipa 
Hamitova  
poētiskās  
rindas par 
dzimto valodu. 

• Atrodiet un 
uzrakstiet,  
kādas atziņas 
pauž to autors. 

     
     Dzimtā valoda – tā ir dvēseles dzīļu valoda. Tas ir tavs liktenis, 
kas vienmēr ir ar tevi. Nododot dzimto valodu, tu nodod savu 
dvēseli. Tā ir nodevība pret māti, kas sarunājās ar tevi savas 
jaunības valodā un dziedāja tajā šūpļa dziesmas. Tā ir nodevība pret 
sevi pašu, pret dzimtajā valodā pirmoreiz pateikto: „ Es tevi mīlu“.
     Tomēr, kad cilvēks atsakās no visām valodām dzimtās valodas 
dēļ, tā nav dvēseles varonība, bet gan tās seklums. Tā mēs 
atsvešināmies no kultūras un cilvēcības. Dzimtajai valodai jādzīvo 
kaimiņos ar citām valodām un kultūrām. Jāsargās tikai no tā, ka šīs 
valodas un kultūras pārvērš tavu dzimto par svešinieci.
     Vai dzimtā valoda vienmēr ir vecāku valoda? Bet kas ir tad, ja nu 
sieviete kopā ar uzvārdu pieņem kā dzimto arī viņa valodu?  Vai 
viņa nodod sevi, savus vecākus, tautu? Kā izturēties pret vīrieti, kas 
pieņēmis sievas ticību un valodu? 

(http://www.liveinternet.ru/users/scaldir/post120798342/)

Atziņas:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Iepazīstieties!

http://www.liveinternet.ru/users/scaldir/post120798342/


2.uzdevums

• Strādājiet, lūdzu, grupās vai pāros.
• Izmantojot savu dzīves pieredzi un vērojumus, atrodiet atbildes uz N.Hamitova  

esejā uzdotajiem jautājumiem un ierakstiet tās 4.1. tabulā. 

1. tabula

Jautājums Jā Nē Arguments

Vai dzimtā 
valoda 
vienmēr ir  
vecāku 
valoda?

Vai sieviete/  
vīrietis,  
pieņemot 
otra dzimto 
valodu,  
nodod sevi,  
savus 
vecākus un 
tautu?



3. uzdevums

• Kādai, pēc N.  
Hamitova uzskatiem, 
jābūt cilvēka attieksmei  
pret citām valodām,  
kāpēc? 

• Kāda ir Jūsu 
attieksme pret  
svešvalodām un to  
apguvi?Atbildi uz šo  
jautājumie ierakstiet  
4.2. tabulā.

N. Hamitovs uzskata, ka ..

2. tabula

Jautājums Atbilde

Kāpēc, Jūsuprāt,  
jāapgūst 
svešvalodas?



Kā Jūs izvēlaties,  
kuru svešvalodu 
mācīties?


