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PRIEKŠVĀRDS 

 

Tagad, kad šī grāmata tiek nodota iespiešanai, ir pagājis vairāk nekā gads kopš tās pirmā varianta uzrakstīšanas – 

un, kad tā būs nonākusi pie lasītājiem, būs pagājis vēl ilgāks laiks, pilns ar pārmaiņām un jauniem notikumiem. Taču ir 

liels pamats cerēt, ka grāmatas tēma nebūs zaudējusi aktualitāti arī tad, jo valodas pareizības jautājumi reti kuru atstāj 

vienaldzīgu, un latviešu sabiedrībā jo īpaši. 

Grāmatas pamatā (ar nelielām izmaiņām) ir 2010. gadā pabeigtā un Latvijas Universitātē aizstāvētā disertācija 

(jeb, mūsdienīgāk un akadēmiski precīzāk izsakoties, promocijas darbs) „Valodas pareizības izpratne un 

preskriptīvisma cēloņi un sekas: Latvijas un pasaules pieredze”. Mani pētījumi par šo tēmu aizsākās 2000. gadā, kad 

Kembridžas Universitātē aizstāvēju maģistra darbu par preskriptīvās valodniecības lomu Latvijā. Tas bija laiks, kad 

Latvijā šis jēdziens un termins vēl nebija populārs un tikai vietumis sāka parādīties valodnieku tekstos – kaut gan pati 

parādība mums ir pazīstama jau sen; te jāpiezīmē, ka dažus preskriptīvisma aspektus ir ierasts apzīmēt arī ar vārdu 

„pūrisms”. (Savukārt angliski runājošajā pasaulē termins prescriptivism valodnieciskajā literatūrā tiek lietots jau 

daudzus gadu desmitus un ir pazīstams arī ārpus zinātnes lauciņa.) Gadu gaitā, atbildot uz cilvēku jautājumiem, par ko 

ir mana disertācija, bieži pēc atbildes esmu saņēmusi nākamo jautājumu: „Kas ir preskriptīvisms?”. Ir gadījies 

saskarties arī ar iebildumiem par šī vārda neērto un grūti izrunājamo formu un ar ierosinājumiem, ka šo terminu 

vajadzētu latviskot -(te varētu atrast argumentus gan par, gan pret). Pamazām es sapratu, ka vispiemērotākā atbilde uz 

nespeciālista jautājumu, par ko ir mans darbs, būtu: „Par cilvēku attieksmi pret valodas pareizību”, un šādu atbildi es 

lietoju vēl tagad, kad īsos vārdos jāraksturo manas grāmatas tēma. 

Nez vai vēl kāda valodnieciska parādība ir bijusi tik dažādu un pretrunīgu viedokļu, attieksmju un mītu krustugunīs 

kā preskriptīvisms – cilvēku rūpes par valodas pareizību vai „tīrību”; vēlme, lai valoda (vai drīzāk tās lietojums vai 

lietotājs) sekotu kādiem priekšrakstiem (latīņu val. praescriptio, no tā arī cēlies preskriptīvisma nosaukums). Valodas 

pareizības jautājumos vienaldzīgo praktiski nav. Katrs savu reizi ir juties aizkaitināts, izdzirdot vai izlasot kādu valodas 

kļūdu, vai arī saņemot aizrādījumu par šādu kļūdu; katram kaut kas šķiet nepieņemams cita cilvēka valodas lietojumā vai 

attieksmē pret valodu. Tomēr dažādās kultūrās mēdz veidoties arī atšķirīga valdošā nostāja pret valodas pareizības 

jautājumiem. Ikviens, kurš iepazīstas ar valodniecības zinātni Rietumpasaulē un jo īpaši angļu valodas vidē, pārliecinās 

par to, cik nosodoša reizēm ir (vai vismaz 20. gadsimta laikā ir bijusi) Rietumu valodnieku attieksme pret to, ko mūsu 

sabiedrībā tradicionāli pieņemts uztvert kā pašu par sevi saprotamu, – pret viedokli, ka valodu vajag „kopt” un „tīrīt” un 

ka valodniekiem jāzina un jāiesaka citiem, kas valodā ir pareizs vai nepareizs. Šāds viedoklis bieži ir ticis nosaukts par 

nezinātnisku, novecojušu un valodniecībai vispār nepiederīgu. Tomēr laiks ir pierādījis, ka arī aksioma „Valodniecībai 

jābūt deskriptīvai (t. i., aprakstošai), nevis preskriptīvai”, ar kuru ir uzaudzinātas vairākas Rietumu valodnieku paaudzes, 

nebūt nav tik viennozīmīga. Arī citas antipreskriptīvisma pamatidejas – piemēram, sauklis „Lieciet valodai mieru!”1, kā 

                                                           

1  Tas izsaka savulaik populāro nostāju, ka valodā neko nedrīkst mākslīgi ietekmēt. Vairāk informācijas par šo saukli skat. ievadā un arī 1. nodaļas 

5.2. sadaļā. 
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arī apgalvojums, ka viss, ko vien cilvēks saka savā dzimtajā valodā, jau pēc būtības ir pareizs – slēpj gan zināmu loģiku 

un patiesības graudu, gan arī aizspriedumus un pārpratumus. Tāpēc pēdējo pārdesmit gadu laikā arvien vairāk Rietumu 

sociolingvistu iedziļinās preskriptīvisma fenomenā, saprotot, ka šīs parādības aizslaucīšana vēstures mēslainē ir bijusi 

pārsteidzīga un varbūt nemaz nav iespējama.  

Ne bez iemesla gan katram indivīdam, gan katrai sabiedrībai un kultūrai ir savs viedoklis par valodas pareizību un 

arī savi apstākļi, kas šādu viedokli ir veicinājuši. Šī grāmata ir mēģinājums atklāt, ko un kāpēc valodas pareizība nozīmē 

mums, latviešiem, un ko mūsu pieredze savukārt var dot pasaules kontekstā.  

… 

Par to, ka šī grāmata ir uzrakstīta, pirmkārt jāpateicas visiem tiem filologiem un valodniekiem manā mūžā, kuri gadu gaitā 

apliecinājuši, ka valoda nekādā ziņā nav tikai sazināšanās līdzeklis vai sausi zinātnisku pētījumu objekts, bet arī aizraujošu, 

interesantu sarunu un atklāsmju neizsmeļams avots. Šo cilvēku vidū ir gan mana māte Ieva Strelēvica, gan viņas bijusī kolēģe Rūta 

Augstkalne, gan vairāki mani studiju biedri, draugi un kolēģi, gan mana promocijas darba vadītāja profesore Ina Druviete un 

vairāki citi mani skolotāji un padomdevēji Rīgā, Kembridžā un citur, gan arī daudzi citi savulaik dzirdētie vai lasītie valodas 

pētnieki. 

Paldies par iedvesmu un palīdzību būtībā jāsaka visiem manā grāmatā citētajiem dažādo laikmetu un zemju cilvēkiem – sākot 

ar slaveniem zinātniekiem un beidzot ar anonīmiem interneta komentētājiem, kā arī vārdos nenosauktajiem manā pētījumā izmantotās 

aptaujas dalībniekiem. Jo katrs no viņiem ir vērtīgs ar savu viedokli, kuru izlēmis izteikt vārdos un darīt zināmu citiem.  

Visbeidzot, pateicība par „dodot gūto” gandarījumu pienākas arī tiem, kas mācījušies no manis – maniem bērniem, studentiem, 

lasītājiem un klausītājiem, valodniecisku diskusiju partneriem, padoma meklētājiem un visiem pārējiem, kam savulaik noderējis un, 

cerams, vēl noderēs tas, ko es zinu un varu pateikt par valodu. 

 

 

 


