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PAR LATVIEŠI! VALODAS VĀRDIEM AR PRIEDĒKLI AT - 
Kārlis D r a v i ņ š

1. Latviešu valodā, tāpat kā citās dzīvās valodās, vērojamas pastā
vīgu pārmaiņu un attīstības tendences - gan dažādu vecu parādību iz
nīkšanas, gan visādu jauninājumu virzienā. Kā varam konstātēt, tā 
tas ir bijis jau tanīs tālajos laikos, no kuriem saglabājušies visagrā
kie teksti mūsu valodā; tāpat šīs pārmaiņas turpinājušās līdz mūsu 
gadsimtam, pie kam šādi attīstības procesi arī mūsu dienās nav nekā 
zaudējuši no savas dinamikas. Latvijas brīvvalsts pirmie gadi nāca 
ar lielu daudzumu jaunu zinātnisku terminu; tas pats sakāms par pēdē

jo gadu desmitu, kad, piemēram, kodolfizikas, astronautikas, kibernē
tikas u.c.nozaru milzīgie panākumi spieduši meklēt apzīmējumus jaunu 
procesu un objektu simtiem un atkal simtiem. Ja mūsu gadsimta 20. 
un 30. gadi iezīmīgi ar mūsu valodas tīrīšanu no visādiem svešiem pie- 
gružojumiem, kas tiešām vainagojās lielām sekmēm, tad arī 60. un 70. ga
dos latviešu valodas kultūras un attīstības problēmām pievērsta uzmanība 
kā dzimtenē1), tā arī trimdas apstākļos. Šinī rakstā lūkots īsumā pie
skarties parādībai, ka mūsu valodas vārdu grupai ar priedēkli at-, īpa
ši verbiem, mūsu dienās ir tendence sakuplot aizvien pilnīgāk.

2. Latviešu valodas priedēkļa at- plašu aplūkojumu sniedzis ļ. 
Endzelīns savā lielajā gramatikā (Lettische Grammatik, Rīgā 
1922. g., un tās latviešu izdevumā Latviešu valodas grama
tika, Rīgā 1951. g., abās 513. - 516. par.). Šādu vārdu (ar at-) no
zīmju nianses, sniedzot prāvu piemēru skaitu, aplūkotas arī kopdarbā 
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 1, Fo
nētika un morfoloģija, Rīgā 1959, Zinātņu akadēmijas Valodas un li- 
ter. instit. izdevums, 349. - 3 5 1. lapp. (417. par.).

3. Labs skaits verbu (un tamlīdz substantīvu) ar priedēkli at-, kas 
mūsu dienās pazīstami, Mīlenbacha vārdnīcā (ME) un tās papildinā
jumos (EH) nav uzejami. Sī darba sastādīšanas laikā tie, jāspriež, 
vai nu nemaz vēl nebūs eksistējuši, vai arī vismaz nebija necik ievie
sušies,un tāpēc ar nodomu leksikonā nav uzņemti (salīdz. J. Endzelī- 
na sacīto Mīlenbacha vārdnīcas 1. sējuma priekšvārdos, 4. lapp.). 
Dibinoties uz pašreiz piesniedzamiem materiāliem, nav, protams, 
iespējams noteikti pasacīt, kas un kad kuru no šiem vārdiem būtu lie
tojis rakstos pašu pirmo reizi.

Zināms, jāņem vērā, ka Mīlenbacha vārdnīca pati nebūt nepretendē 
uz tādu pilnību, ka tanī un tās papildinājumos būtu uzņemti it visi



kaut kur rakstos, to starpā arī visvecākajos, uzejamie latviešu vārdi. 
Tā pats J. Endzelīns savā laikā vairākkārt tika aizrādījis šīs vārdnīcas 
sastādīšanas darba talciniekiem, ka visu agrāko latviešu rakstu 
ekscerpēšana paliek nākotnes uzdevums; iegūtie materiāli tad varēs 
tikt iestrādāti latviešu valodas tēzaurā (dižvārdnīcā).

Vārdnīcas materiālos tas labi arī redzams. Tā, piem., Andr. Ģecelis 
raksta (1628. g.), ka meži tiek atkailoti, ar to tulkojot „entblősst die 
Walder". Šāds verbs atkailot minēts Mīlenbacha vārdnīcas papildināju
mos (EH 1, 145) ar nozīmi „entblőssen“, liekot pie tā zvaigznīti, ar ko 
tiek apzīmēti jaunvārdi2); par avotu norādīts laikraksts "Jaunākās Zi
ņas", 1929. g. 11. marta numurs.

4. Ja pievēršamies atsevišķiem jaunāku laiku darinājumiem ar prie
dēkli at-, tad nākas konstatēt, ka to stārpā ir daļa tādu, kas būs radu
šies jau mūsu gadsimta 20. un 30. gados. Tā, piem., E. Blese par mū
su valodu raksta, ka tā pēc 1918. gada sākusi atlatviskoties (Latv. 
Konversāc. Vārdn. 11, Rīgā 1934.- 1935. g., 22268. sl.), kas jāsaprot 
tā, ka mūsu valoda pakāpeniski atkal kļūst latviskāka, sākdama vairīties 
no svešiem elementiem frazeoloģijā un leksikā. Līdzīgi tam E. Blese 
rakstījis savā grāmatā Izteiksmes līdzekļu jaunizveido
jumi mūsu literārajā valodā vēsturiskā atskatā, Lon
donā 1964, 28. lapp., par valodas atlatviskošanu .

Līdzīgā veidā šķiet, ka jau mūsu valsts neatkarības gados sākts lie
tot participu atgarots, skat., piem., P. Jureviča rakstā Paaudžu 
un pasaules uzskatu konflikti, Trimdas skola, 8. nrs, Stok
holmā 1956, 294. lapp.: "Saraustīti, bez iekšēja satura, cilvēki gan 
ļoti kustīgi un „šiverīgi" šai pilnīgi atgarotā pasaulē, bet patiesībā tie 
ne par ko vairs īsti neinteresējas..." Šim verbam (atgarot) ME 1, 158, 
sniegta nozīme „verschalen", bet formai atgarēt EH 1, 141, dota nozīme: 
"atgarināt" (ar jautātāju) un „ausdűnsten, verrauchen, abkűhlen", re- 
fleks. „erkalten, sich abklűhlen". P. Jureviča rakstā atgarots turpretim 
jāsaprot citā nozīmē: tāds, kas zaudējis garu, kas ir bez garīguma.

Laikam jau 20. gados (ja ne vēl agrāk) būs radies un plašāku lieto
jumu guvis apzīmējums atsegums (runājot par zemes pamatiežiem, kad 
kvartārā sega tos kādā vietā neapklāj). Tiek tad nu runāts un rakstīts 
arī par kādu zemes slāņu atsegšanos u.tml., sal., piem., J. Rutka Lat
vijas ģeogrāfiju, Stokholmā 1960, 18. lapp. (... pamatieži, kas 
parādās atsegumos, ...; ...ieži neatsedzas dienas gaismā, ...), sal. tur
pat vēl 20., 22., 23. u.c. lapp.

Kādi abstraktas nozīmes vārdi ar priedēkli at- arī būs piedalāmi 
šiem 20. un 30. gadu darinājumiem, tā, piem., atvalkans (= abstrakts),
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kas sastopams J. Vesela darbos un varētu būt viņa paša darināts.

Latvijas neatkarības beigu posmā presē varēja sastapt vēl dažādus 
citus agrāk svešus vārdus ar priedēkli at-, Tā, piem., tika rakstīts 
par govju atkāpurošanu, ar to saprotot zemādas kāpuru iznīcināšanu 
šiem lopiem; bija sastopams arī izteiciens atšaut (stirnas vai kādus 
citus meža dzīvniekus), ar to apzīmējot viņu skaitu samazināšanu iz
medījot.

5. Šādu darinājumu ar priedēkli at- pēdējos gadu desmitos radies 
klāt vēl vairāk; tie kļuvuši populāri, aizvien plašāk iesakņodamies mū
su valodā. Vedas domāt, ka dažs labs šāda tipa darinājums radies kā
das svešas valodas ietekmē, dažkārt pat, laikam, kā kāda attiecīga 
verba vai substantīva tiešs tulkojums. Kā labi zināms, līdzīgas nozī
mes atbilstošie verbi dabū, piem., franču valodā ar pievienotu priedēk
li de-, angļu arī ar de-, čechu un poļu ar od-, krievu ar of-, vācu ar 
ent-, bet dažkārt arī ar vēl citiem priedēkļiem. Te var atgādināt pazī
stamo faktu, ka otrā pasaules kara laikā ļoti populārs kļuva verbs atu- 
tot - kas tieši atbilst vācu vārdam entlausen. Kļuva plaši pazīstama 
vēl rinda citu, radniecisku apzīmējumu , tā atutoties, atutošana u.c.

Tagad šādus vārdus ar priedēkli at- aizvien lielākā skaitā sastop 
īpaši dzimtenē publicētos darbos, kā spriežams, ne bez tās krievu ver
bu un substantīvu grupas ietekmes, kam ir priedēklis ot-, bet kādā 
daļā arī vy-. Tāds tiešs sekojums krievu valodas paraugam saskatāms 
Latvijā tagad stipri populārajā atskurbtuves vārdā (salīdz, krievu vy- 
trezvitel’). Līdzīgi tam tagad daudz runā un rakstā par atskurbšanu, 
kurpretim agrāk varēja lasīt laikrakstos, ka tāds un tāds nogādāts po
licijas iecirknī, lai izgulētu dzērumu resp. skurbumu, kaut gan verbs 
atskurbt bijis pazīstams jau sen (sal. ME 1, 193 - ar nozīmi „wieder 
nűchtern werden, den Rausch verlieren") .

6. Kā jau no augstāk minētiem piemēriem redzams, šādiem verbiem 
ar priedēkli at- var būt par objektu gan pats priekšmets, no kā kaut ko 
atdala, atņem, attīrī u.tml., gan arī tas, ko no šī priekšmeta atdala. Tā, 
piem., var atslaucīt celiņu (= atslaucīt nost sniegu), bet var arī atslau
cīt sniegu no celiņa, atmazgāt piedegumu no katla dibena u.d.c. Šādas 
divējādas iespējas tad nu redz plaši izmantotas pēdējo gadu desmitu 
rakstu valodā, sal., piem., tādus izteicienus kā atsegt gultas segu un 
atsegt ar sniega arklu mētras mežā (lai kustoņiem būtu pieejama barība), 
sal. Zinātne un technika (turpmāk: ZuT) 1966, Rīgā, 1. nra
1. lapp.

Jauni šāda tipa darinājumi, kas agrāk vai nu nemaz nebija pazīstami, 
vai arī bija maz populāri un nepamanīti, ir sastopami, piem., arī šādos iz-
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teicienos: ...Kubā arī ierīko ūdens atsālīšanas fabriku (Laiks, 1964. g.
12. aug. nrā); ... (upes ir) sauszemes atūdeņotājas (hidrologs Pauls 
Ludvigs darbā Pie Latvijas ūdeņiem (vēl nepublicēts manu
skripts) 4. lapp.la); ...(pret sviedru smaku) jālieto atsmakošanas smidzi- 
nātāji (Laiks, 1966. g. 17. aug. nrā) utj.

7. Vērojams arī, ka no jauna rodas klāt darinājumi ar at-, kur verbs 
apzīmē darbību, kuras rezultātā kaut kas atgriežas savā agrākajā stāvok
lī, restaurējas (varbūt varētu sacīt - ..sākotnējas"). Šāda "sākotnēša- 
nās“ akcija ir saskatāma, piem., izteicienos ...paredzēta... upju ūdens 
izmantošana, to filtrējot un attīrot (Laiks, 1965. g. 25. aug. nrā, rakstā 
Steidzīgi soļi pret ūdens badu). Te objekts, ko attīrīs, nav 
gruži vai kādi citi netīrumi, bet - attīrīs ūdeni, t.i., padarīs to atkal tī
ru. Līdzīgi arī citur, piem., Zu65., 12, 3. lapp. (neattīrīti notekū
deņi) .

Šinī grupā iederas rinda citu verbu, tā jau pieminētais atskurbt, atmag- 
netizēt (tēraudu), atklimatizēt gaisu, arī gaisa atklimatizētājs (Laiks, 
1964. g. 12. febr. nrā, lasītāju vēstulēs).

Novērojumi liecina, ka pašreiz skaidri izpaužas tendence turpat vai 
katram latviešu valodas verbam, kas salikumā ar priedēkli ap- (event. arī 
ar pie-, sa-, no- u.v.c.) var apzīmēt kāda priekšmeta vai vielas apklāša- 
nu, apsegšanu, noslēpšanu, arī kādas vielas daudzuma palielināšanos 
kādā objektā, radīt antonimu, vārdu ar pretēju nozīmi. To panāk, šādam 
verbam priedēkļa ap- u.v.c. vietā pievienojot minēto at-, sal., piem., 
tādus verbus kā piedūmot, apdūmot, nodūmot vai sadūmot - un kā pret
statu verbu atdūmot.

8. Ir jājautā, kā mūsu valodas praksē uz šāda tipa jauniem darināju
miem skatīties. Ir skaidrs, ka, mūsu valodai nemitīgi attīstoties, rodas 
vajadzība pēc aizvien jauniem vārdiem, lai apzīmētu kādas vai nu agrāk 
nepazītas, vai arī no līdzīgām parādībām un akcijām skaidri neatšķirtas, 
mūsu domāšanā skaidri vēl nediferencētas darbības vai parādības. Tā 
kā šādiem darinājumiem ar at- mūsu valodā ir, kā jau sacīts, veci labi 
paraugi, tad jāspriež, ka šāda tipa jauni darinājumi nebūtu apkarojami 
kā kādas valodas nezāles.

No otras puses - tomēr ne katrs šāds darinājums ar at- ir akceptējams. 
Tā jau 20. gados presē bija sastopams vārds atbūte un atbūtne (ar pretē
ju nozīmi kā klātiene)3) , sal.MF. 1, 152. ļ. F.ndzelīns savos  Valo- 
das prakses jautājumos, Rīgā 1935. g., 13. lapp., tika ieteicis 
no šiem vārdiem izvairīties. Kā labi zināms, tagad plaši izplatījies un 
jau pilnīgi ieviesies substantīvs neklātiene 4). Rīgā izdotajā K r i e-
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vu-1 atviešu vārdnīcā (kollektīvs darbs) , 1. sēj. 1959. g., vārds 
otsutstvie (1089. lapp.) attiecīgajā nozīmes niansē tulkots ar vārdu 
prombūtne, atsevišķos krievu izteicienus tulkojot arī ar kādām vairāku 
vārdu kopām. Vērojams, ka abu šo vārdu (neklātiene un prombūtne) 
nozīmes diferencējušās.

Nebūs ieteicami arī tāda tipa darinājumi kā termins atūdeņi, sal.,
piem.........jānovērš tā (=upju ūdens) bojāšana ar noteku un rūpniecības
atūdeņiem (Laiks, 1965. g., 25. aug. nrā) . Aknīstes izloksnē ir pazīs
tams verbs atūdinēties „Wasser aussondern" (sal. EH 1, 177), kamēr 
par atūdeņiem minētajā laikrakstā dēvēti netīrie, piesārņotie kloāku un 
fabriku ūdeņi.

Nav šaubu, ka jālūkojas arī, lai šādi vārdi, darināti ar at-, nebūtu kā
di smagi, neērti, neveikli veidojumi; tādi kādreiz var rasties, tieši tul
kojot kādus speciālus terminus no svešvalodām. Tā, piem., nederēs 
krievu substantīvu defetišizacija (zvukovych zakonov) (T. A. Degterova, 
Puti razvitija sovremennoj lingvisti ki, 3, Maskavā 1964, 
g., 165. lapp.) tulkot ar kādu nedaiļskanīgu „(skaņu likumu) atjetišē- 
šanu“.

9. Šķiet, ka turpmāk vislielākā vajadzība darināt vēl citus, līdz šim 
nelietotus vārdus (vai plašāk ieviest līdz šim maz pazīstamus šāda tipa 
darinājumus) ar at- varētu būt tad, kad jārunā, kā augstāk sacīts, par 
priekšstatiem, kad kaut kas tiek atņemts, atdalīts, attīrīts no kaut kā, 
arī atgriezts, pārvērsts, pārtaisīts agrākā stāvoklī. Daudz gadījumos 
(tomēr ne vienmēr) mūsu jēdzieniskā domāšana varētu atļaut lietot arī 
attiecīgo verbu refleksīvās formas (sarakstā zemāk tās saīsinātā veidā 
pievienotas iekavās).

Minētā katēgorijā iederas, cita starpā, zemāk minētie verbi. Parallē- 
li tiem būtu iespējami un, kur lietderīgi, varētu tikt lietoti arī substan- 
tīvi ar-šana un-ums, dažos gadījumos arī ar-e (piem., atduļke, atsāle
u.tml.).

atakmeņot (zemi, trauku mālus utt.) (-ties);

atbaltēt (kādu priekšmetu), sal. ME 1, 150;

atduļķot (kādu šķidrumu) (-ties), sal. pieduļķot (ZuT 1965, 12. nra 
2. lapp.) ;

atdūmot (gaisu) (-ties); 

atdzirksteļot (dūmus) (-ties);

ateļļot (kādu šķidrumu, metalla priekšmetu utt.) (-ties);
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atfosforēt (kādu vielu) (-ties); 

atgružot (smiltis u.tml.) (-ties);

atkailot, atkailināt (kokus u.tml.) (-ties), sal. augstāk; 

atkaļķot (ūdeni u.c.) (-ties);

atkrāsot (kādu krāsotu priekšmetu, kādu šķidrumu u.tml.) (- ties);

atledot (ceļu, arī vēseni (=vēso ledus skapi) un salteni (= stipri 
auksto ledus skapi), atkausējot ledu, u.tml.) (-ties);

atmālot (smiltis u.tml.) (-ties);

atmēslot (mēslus no kāda laukuma vai priekšmeta); 

atmežot (kalnus, zemes gabalus) (-ties); 

atnezāļot (sēklu, druvu) (-ties);

atpīšļot, atputekļot (gaisu, grīdu u.tml. - atdalot, notīrot nost putek
ļus) (-lies);

atsaldēt (sasalušas vielas, Iedus skapī izkausēt ledu, sal. 
augstāk atledot) (-ties);

atsālīt, atsālināt (jūras ūdeni) (-ties), skat. augstāk; 

atsārņot (kādu vielu, metalla kausējumu u.tml.) (-ties); 

atsērot (kādu vielu, sēra daļas attīrot) (-ties); 

atsmakot (atdalot smaku no kaut kā) (-ties), sal. augstāk; 

atsmilšot (mālus u.tml.) (-ties); 

atsniegot (zemi, ceļu u.tml.) (-ties); 

atsodrējot (dūmus, gaisu, dūmeņus) (-ties); 

attaukot (kādu vielu, kādu dzīvu radījumu u.tml.) (-ties);

attīrīt (kādu vielu.no kaut kā, ceļu no sniega u.tml.), sal. augstāk; 
(-ties) (sal., piem., ZuT, 1965. g. 12. nra 3. lapp. ūdeņu pašat
tīrīšanās) ;

atūdeņot ( 1/ ūdeni novadīt prom, piem., no pļavas; 2/ atdalīt ūdeni 
no kādas vielas, dzīvām šūnām u.tml.) (-ties);

atodot (kādā apvidū iznīcināt visus odus);

atvaskot ( 1/ medus šūnām noņemt aizvaskojumus, sal. EH 1, 178;
2/ atdalīt vaska daļas no kādas vielas) (-ties);

atzāļot (likvidēt organismā kādu zāļu vai indigu vielu iedirbi, lietojot 
kādus preparātus, pretzāles) (-ties);
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atzaļumot (kādā pilsētas daļā vai apvidū iznīcināt visus kokus, krūmus, 
zāli u.c. augus) (-ties).

Kāda daļa no augstāk minētiem vārdiem jau uzejama vienā vai otrā 
iespiestā darbā. Tīri teorētiski var domāt, ka līdzīgā veidā attiecīgo no
zaru speciālisti varētu darināt vēl veselu rindu citu šāda pat tipa vārdu, 
sevišķi runājot par ķīmiskiem procesiem. Tā zināmos apstākļos var ras
ties vajadzība runāt ne vien par jau pieminēto atkaļķošanu, atsālīšanu 
vai atfosforizēšanu, bet arī par, piem., atkobaltošanu, atvaŗošanu, attitā- 
nošanu utj. Ir sagaidāms tāpēc, ka nākotnē šāda tipa darinājumu skaits 
vēl stipri pieaugs.
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1) Tā, piem., rinda mūsdienu valodas problēmu diskutēta, sākot ar 
1965. gadu, Rīgā izdodamos rakstu krājumos Latviešu valo
das kultūras j a u t ā j u m i (7. sējums 1971.g.).

la) Šī raksta iespiešanas laikā jau publicēts grāmatā.
2) Sal. ME 2. burtn. (1923) vākā J. Endzelīna informāciju: „Ar * aiz 

kāda vārda Műlenbachs apzīmē šo vārdu par rakstnieku jaundari
nājumu".

3) Verbs atbūt rakstos bijis sastopams vēl agrāk, sal. ME 1, 152.
4) G. Fr. Stendera latviešu vārdnīcā, 2. daļas 23. lapp., uzejams sub- 

stantīvs neklātums, kas savukārt pārņemts no J. Langes leksikona, 
sal. EH 2, 14.

... valoda, būdama ārēji sakaru uzturēšanas līdzeklis ļaužu 
starpā, tomēr nav tikai sakaru uzturēšanas līdzeklis vien kā, piem., 
kāda šifra sistēma vai signālizācija. ... jāzina, ka valoda nav vērtēja
ma arī vienīgi pēc tā, cik tanī kupla un bagāta literātūra, lai gan, sa
protams, taisni zināmā valodā pastāvošā literātūrā vispilnīgāk izpau
žas valodas bagātības, un ikdienišķā dzīvē mēs parasti esam labākās 
domās par to valodu, kurā literātūra kuplāka. Intelliģentam cilvēkam jā
saprot, k a valoda ir j au milzīga garīga vērtība p a t i par sevi - sa
vās skaņās, formās un vārdu savienojumos, neatkarīgi no valodā darinā
tiem dzejas un prozas darbiem, jāsaprot, ka valoda ir nepārtraukta garī
ga darbība, nemitīgs cilvēka gara izpaudums.

Ernests Blese žurnāla ..Daugava" 1928. g. 3. b-ā, 351. lpp-ē.


