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MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 11 

 
 
Vēstule karalim par Valonijas un Flandrijas atdalīšanu 
 
 
1912. gada 15. augustā plaši pazīstams beļģu jurists, politiķis un rakstnieks Žils Destrē nosūtīja 
toreizējam Beļģijas karalim Albēram I vēstuli, kurā aizstāvēja franču valodas un kultūras 
izmantojumu šajā valstī. Ž. Destrē apgalvoja, ka valoda un identitāte ir cieši saistītas. Lūk, 
fragments no viņa vēstules: 
 
„Taču vēl raksturīgāks un vēl pārliecinošāks pierādījums Jūsu karalistes fundamentālajai 
dualitātei — vēl spēcīgāks nekā tas, ko varētu konstatēt, aplūkojot zemi, ainavas, darbības, 
temperamentus un uzskatus, — ir valoda. (Valoda ir bagātība, ko cilvēku kopums uzkrājis gadu 
gaitā. Tā ietver atmiņas par šī cilvēku kopuma tikumiem, uzskatiem un ciešanām un to atbalsis. 
Tā modina cilvēkos, kas to runā, miglainus iespaidus no senaizmirstām bērnu dienām, kas 
pavadītas mātes klēpī, un sniedzas vēl tālāk — līdz pat tāltāliem senčiem. Piesaiste valodai ir 
noslēpumaina, jo izriet ne tik daudz no mūsu racionālā prāta, bet gan dziļas zemapziņas. Un 
tikai tad, kad šis jautājums tiek aplūkots tādā veidā un kad mēs par to domājam kā par 
miljoniem sīkstu sakņu, kas iestiepjas pagātnes dzīlēs, tikai tad mēs saprotam valodas svētumu 
un to, cik trausli un cilvēka prāta vienkāršajiem procesiem neatrisināmi ir jautājumi, kas saistīti 
ar valodas lietojumu.)”  
 
Vēstules turpinājumā Ž. Destrē izmanto valodu kā pēdējo argumentu saistībā ar identitāti: 
„(Jūs valdāt) pār divām tautām. Beļģijā dzīvo valoņi un flāmi — Beļģijā nedzīvo beļģi.”  
 
Kopš 19. gadsimta 20.-tajiem gadiem tika pieņemta virkne tiesību aktu, kas papildus franču valodai 
par valsts valodām atzina nīderlandiešu un vācu valodas.  
 
Avots: tīmekļa vietne „Les Belges, leur histoire”  
 
„Ja esi spānis, runā spāniski” 
 
 

 
 
 
Šajā grafiti ir attēlots politiskais sauklis, ko Spānijā izmantoja ģenerāļa Francisko Franko 
diktatūras (1939–1975) laikā, un paša ģenerāļa Franko seja. Grafiti teksts: 
„Ja esi spānis, runā spāniski”.  
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Šādi saukļi tika izmantoti galvenokārt Katalonijā pēc tam, kad varu pārņēma ģenerāļa Franko armija, 
gan pilsoņu kara pēdējā posmā 1939. gadā, gan pēc kara, lai nepieļautu katalāņu valodas lietošanu. 
Ierobežojumi katalāņu valodas lietojumam tika noteikti arī citos Spānijas vēstures periodos. 
 
 
Avots: Wikimedia commons 
 
 
„La langue de la République est le français” 
„Francijas Republikas valsts valoda ir franču valoda” 
 
 
1992. gadā Francijas valdība izdarīja grozījumus Francijas konstitūcijā, ieviešot tajā frāzi 
„Francijas Republikas valsts valoda ir franču valoda”. Taču Francijā ir daudzas minoritāšu 
valodas — viena no tām ir bretoņu valoda, kas tiek izmantota Bretaņā. Bretoņu valoda tiek 
uzskatīta par svarīgu šī reģiona identitātes daļu, un tie, kas šajā valodā runā, uzskata, ka ir 
svarīgi saglabāt bretoņu valodu turpmākajām paaudzēm. Tomēr ne visi Francijā pret valodas 
saglabāšanu izturas labvēlīgi, jo daudziem liekas, ka valodu daudzveidība negatīvi ietekmēs 
nācijas identitāti un novedīs pie … 
„Francijas balkanizācijas” (Francijas bijušais iekšlietu ministrs Žans-Pjērs Ševenemāns) vai  
„francūžu identitātes dislokācijas” (laikraksts Le Figaro). 
 
 
Avots: Jon Henley, 27.06.1999., The Guardian  
 
 


