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Aizgūto verbu (lielākoties internacionālismu) prefiksācija latviešu valodā ir aktīvs 
vārddarināšanas process, kur spilgtāk atklājas vārddarināšanas kā valodiskas darbības rak-
sturs un paša runātāja iesaistīšanās jaunu prefiksālo atvasinājumu darināšanā uz analo-
ģijas pamata. Izmantojot plašus skaitliskus datus, rakstā tiek ieskicēta internacionālismu 
prefiksācijas tendence, aplūkojot to arī saistībā ar valodas kultūru. Šis jautājums nav pie-
nācīgi iztirzāts nedz latviešu vārddarināšanā, nedz aspektoloģijā, taču negatīvi vērtēts 
valodas kultūrā. 
Rakstā īpaši tiek analizēti divi priedēkļi – no- un pa-. Priedēklis no- ir visvairāk pievienots 
aizgūtajiem verbiem (pēc autora aprēķina 40,0% no 1230 aizgūtajiem verbiem) un visbiežāk 
kritizēts valodas kultūrā par lieku perfektivitātes uzsvēršanu.
Priedēkļa pa- pievienojums aizgūtiem verbiem valodas kultūrā tiek saistīts ar darbības 
nenopietnas nianses vai neliela daudzuma uzsvēršanu. Tāpat kā deminutīvi, kas blakus 
priekšmeta mazumam izsaka kādu subjektīvo vērtējumu, pa- verbi bez darbības neliela 
daudzuma mēdz apzīmēt runātāja subjektīvo vērtējumu par darbību vai par kādu saistītu 
parādību.
Priedēkļi iekļauj aizgūtos verbus valodas leksiskajā sistēmā, vienlaikus piešķirot verbam 
zināmu runātāja pasaules uztveri. Piem., priedēkļi no- un pa- izsaka vienlaikus darbības 
perfektīvo redzējumu un subjektīvo vērtējumu – tādējādi „latvisko” svešus vārdus. 
Paradoksāli, ka valodas kultūra nostājas pret šo valodisko darbību, jo, cik domājams, tai 
piemīt teksta individualizācijas funkcija (aspektuālas opozīcijas un subjektīvā vērtējuma 
izpausme, ekspresivitāte un prefiksācijas jaunrades raksturs).

Atslēgvārdi: internacionālismi, prefiksācija, priedēkļi, valodas kultūra, aspekts, subjektīvais 
vērtējums.

Ievads
Globalizācijas laikmetā īpašu vietu leksikā ieņem aizguvumi, it īpaši 

internacionālismi. Internacionālisms ir „vārds, ko savstarpēji atbilstošā izrunā, 
rakstībā un vienādā nozīmē lieto vismaz trijās dažādu valodu grupu valodās” 
(VPSV 2007, 162). 

Pamatnozīmē nacionalizācija ir pretēja privatizācijai. Šajā rakstā nacio-
nalizācijas jēdziens tiek saprasts nevis saistībā ar valstiskām, bet ar konkrētai 
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valodai raksturīgām īpašībām. Jēdziens izriet no atziņas, ka „katrā dabiskā valodā 
atspoguļojas noteikts pasaules uztveres veids” (Апресян 1986, 5).

Ir vispāratzīts, ka aizguvumi, ienākot valodā, pakļaujas valodas gramatiskajai 
un leksiskajai sistēmai. Latviešu valodā vairākumam aizgūto verbu ir izskaņas -ēt 
vai -ot, piem., interpretēt vai sportot. Tādējādi vārds morfoloģiski tiek noformēts 
no „beigām” un iekļauts vārdšķirā, kas atbilst latviešu valodas gramatiskajai 
sistēmai. Mēdz būt arī aizgūta vārda noformējums no „sākuma”, piem., 
izinterpretēt vai pasportot. Vispār afiksācija – gan sufiksācija, gan prefiksācija – ir 
adaptācijas paņēmieni un attiecībā uz aizgūtajiem vārdiem afiksi ir „nacionālie” 
formveidošanas vai vārddarināšanas līdzekļi. Taču piedēkļi un priedēkļi parasti 
funkcionē dažādās adaptācijas procesa stadijās. Lielākajai daļai aizgūto verbu 
sufiksācija ir priekšnosacījums tam, lai verbi funkcionētu kā verbi, un tai seko 
prefiksācija, kas balstās uz sufiksāliem verbiem. To nosaka arī vārddarināšanas 
virziens (primārais verbs instalēt → sekundārie verbi uzinstalēt, sainstalēt, 
atinstalēt u. tml.). 

Raksta autors izveidojis 1230 aizgūto verbu sarakstu, no Svešvārdu vārdnīcas 
(25 000 vārdu) ekscerpējot 598 verbus; sarakstam vēl pievienoti šajā vārdnīcā ne-
iekļauti, bet praksē sastopami aizgūtie verbi. Vairākums ir Rietumeiropas valodu 
(angļu, vācu, franču valodas un citu valodu, bet senāk – latīņu vai grieķu valodas) 
cilmes internacionālie verbi. Verbu sarakstā autors nav mēģinājis stingri noteikt, 
vai attiecīgu verbu var uzskatīt par internacionālismu. Ir tikai ap 20 verbu, kurus 
nevar droši uzskatīt par internacionālismiem. Tie galvenokārt ir tādi vācu un krievu 
cilmes verbi kā andelēt, kaifot, kas sastopami sarunvalodā. 1230 verbu sarakstā šo 
verbu esamība būtiski neietekmē vispārīgos skaitliskos datus. No 1230 aizgūtajiem 
verbiem izskaņa -ēt ir 1114 verbiem (90,6%), bet izskaņa -ot – 116 verbiem (9,4%). 
Visi ir otrās konjugācijas verbi.

Autors izmantojis laikrakstu arhīvu Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv), 
ar vārda meklēšanas sistēmu fiksējot priedēkļverbu esamību un to lietojumu 
plašsaziņas līdzekļos pēdējos 15–20 gados. Priedēkļverbu meklēšanā tehnisku 
iemeslu dēļ nav nošķirti priedēkļverbi un cirkumfiksa verbi (priedēkļverbi ar 
refleksīvo -s vārda beigās).

Lai gan rakstā tiek apskatīta internacionālismu prefiksācija latviešu valodā, 
izmantotā teorētiskā literatūra aptver arī pētījumus slāvu valodu, sevišķi krievu 
valodas, materiālā. Slāvu valodās tāpat kā latviešu valodā prefiksācija ir produktīvs 
vārddarināšanas paņēmiens un priedēkļi modificē verbus galvenokārt telpiski un 
aspektuāli.

1. Runātāja iesaistīšanās prefiksācijā
Jeļena Zemska (Елена Земская) monogrāfijā Vārddarināšana kā darbība 

(Словообразование как деятельность) pievērsusies vārddarināšanai kā 
valodiskai darbībai, kurā svarīgs ir runātāja princips un cilvēciskais faktors, un 
vārddarināšanā viņa saskata darbības raksturu (деятельностный характер) 
(Земская 2009, 4–5). 

Internacionālie verbi mēdz apzīmēt parādības, kas mūsdienās ir sevišķi ak-
tuālas, it īpaši dažādas tehnoloģijas, piem., skvotot, dīdžejot, ofšorizēt, klonēt, 
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instalēt, skenēt, gūglēt, čatot, tvītot. Turpretī prefiksālie atvasinājumi „bieži nav 
saistīti ar jauna denotāta vai jauna veida darbības parādīšanos”, bet „aktīvāk 
atspoguļo cilvēka subjektīvo pozīciju pret darbību” un prefiksālo verbu darināšanā 
„stiprāks ir subjektīvi cilvēciskais faktors nekā sociālais” (Земская 2009, 85). 
Piem., latviešu valodā priedēkļa atvasinājumi bieži atspoguļo runātāja aspektuālu 
un telpisku vērtējumu, un prefiksālie internacionālismi nav izņēmumi: paskvotot, 
padīdžejot, noofšorizēt, saklonēt, uzinstalēt, ieskenēt, iegūglēt, pačatot, ietvītot, 
iefeisbukot, ielaikot (‘nospiest pogu „like” sociālajā tīklā’).

Pievienojot 11 priedēkļus 1230 aizgūtajiem verbiem, teorētiski iespējami 
13 530 priedēkļverbi. Taču priedēkļu un verbu leksisko ierobežojumu dēļ Laik rak-
sta bibliotēkā atrasti 2642 priedēkļverbi (19,5% no teorētiski iespējamiem 13 530 
verbiem). 783 verbiem (63,7% no 1230 aizgūtajiem verbiem) pievienojas vismaz 
viens priedēklis, kas tomēr apliecina aizgūto verbu prefiksācijas aktivitāti.

Salīdzinot ar mantoto verbu prefiksāciju, aizgūto verbu prefiksācija atklāj 
lielāku runātāja iesaistīšanos vārddarināšanas procesā un izceļ prefiksācijas va lo-
diskās darbības raksturu. Mantotie priedēkļverbi ir vārddarināšanas procesā jau 
„sen gatavi”, turpretī aizgūti vārdi, tikko ienākuši valodā, parasti ir bez prefiksa. 
To pievieno runātājs konkrētā saziņas situācijā, lai apmierinātu savu valodisko 
vajadzību, un viņam nav svarīgi, ka šie priedēkļverbi nav reģistrēti leksikogrāfiski. 
Dažreiz iespējams fiksēt, kurā brīdī atvasināts jauns priedēkļverbs, un pat noteikt 
priedēkļverba autoru (par mūsdienu cilvēkiem – autora piezīme): Nopietni domā, 
un paša vārdiem sakot, aizanalizējas. (Druva. 10.08.2002.) Ar paša vārdiem sakot 
teksta autors norāda, ka verbs aizanalizēties ir viņa izdomātais vārds, un Laikrakstu 
bibliotēkā šis ir vienīgais priedēkļverba piemērs.

Neatkarīgi no tā, vai jauns vārds tiek atvasināts pēc produktīva vai maz pro-
duktīva vārddarināšanas modeļa, tā atvasināšanas un izprašanas mehānisms dar-
bojas pēc analoģijas principa (Земская 2009, 204). Priedēklis tiek pievienots pēc 
esošās vārddarināšanas sistēmas parauga. Piem., vārddarināšanas modelis aiz- + 
refleksīvais -s nozīmē ‘aizrauties, aizmirsties, tēlaini – nogrimt kaut ko darot’ un ir 
atrodams kā mantotajos verbos – aizsapņoties, aizsēdēties, aizlasīties, tā arī inter-
nacionālajos – aizdiskutēties, aizkritizēties, aizdriblēties.

Tomēr internets palīdz sazināties ar draugiem un radiem, kuri ir ļoti tālu. 
Citkārt varbūt nesazvanītos, nesarakstītos, bet internets to visu atvieglo. Tas ir 
arī lētāk. Bieži vien ar draugiem saskaipojos (saziņas programma Skype – red.), 
papļāpāju. (Druva. 06.03.2007.)

Zīmīgi, ka verbam saskaipoties redakcija dod piezīmi tikai par celmu, bet ne 
par pašu verba struktūru un semantiku. Lasītājam tāpat ir skaidrs, ka ar sufiksu 
-o- produktīvi atvasina verbus no nomena un vārddarināšanas modelis sa- + 
refleksīvais -s norāda uz savstarpēju darbību. Tādējādi priedēkļverbs saskaipoties 
nozīmē ‘sazināties ar Skype palīdzību’. Izprast pirmoreiz sastapto verbu palīdz arī 
tekstā lietoti citi verbi ar vienādu struktūru un semantiku: sazvanīties ‘sazināties 
telefoniski’ un sarakstīties ‘sazināties rakstiski’.

Jaunradi uz analoģijas pamata var saistīt ar vienu no stilistiskajiem pa ņē-
mieniem – alūziju. Darbību var izteikt aprakstoši, piem., saskaipoties – ‘sazināties 
ar Skype programmu’, bet vārda autors it kā uzdod lasītājam mīklu, ko lasītājs 
uzmin, izmantojot kopīgu vārddarināšanas zināšanu fondu.
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2. Priedēkļi valodas kultūrā
Vēsturisko apstākļu dēļ valodas kultūra vienmēr bijusi aktuāls jautājums gan 

latviešu valodniecībā, gan sabiedrībā. Kalpojot par starpnieci starp valodniecību kā 
zinātni un sabiedrību, tā vienlaikus novilkusi vairākas paralēles: valodiski apzināti 
un neapzināti cilvēki, teorija un prakse, normas un atkāpes vai kļūdas, latviskais 
un svešais.

Latviešu priedēkļu pētījumā nevar neatzīmēt, ka internacionālismu prefiksācija 
ne tik daudz aprakstīta aspektoloģijā, vārddarināšanā vai leksikoloģijā, cik 
negatīvi vērtēta valodas kultūrā. Visvairāk kritizēta liekas pabeigtības uzsvēršana 
ar priedēkļa no- palīdzību (Augstkalne 1968; Riekstiņa 1974; Ozola 1984; Kalna 
1988; Freimane 1993; Kušķis 2006, 2009; daļēji arī Šmidebergs 2008), kaut 
gan Inta Freimane nosacīti pieļauj tādus no- verbus kā nocitēt vai nodemonstrēt 
(Freimane 1993, 153). Pabeigtības uzsvērums ir negatīvi vērtēts arī lietuviešu 
valodas kultūrā, piem., atrestauruoti, prafinansuoti (VLKK).

Slāvu valodās internacionālismu prefiksācija salīdzinoši plaši tiek aplūkota 
aspektoloģijā, jo veida opozīcija ieņem svarīgāko vietu ar verbiem saistītos 
jautājumos, tāpēc lielāka uzmanība tiek pievērsta internacionālismu divveidībai un 
tās novēršanas vai, gluži otrādi, saglabāšanas tendencēm (krievu valodā Мучник 
1966, 1971, 129–156; Aвилова 1968; L’Hermitte 1968; serbu un horvātu valodā 
Lazic 1976; poļu valodā Kudlińska 1988; arī sastatāmajos pētījumos krievu un 
slovāku valodā Исаченко 1960, 146–148; krievu un serbohorvātu valodā Magner 
1963; serbu un horvātu, un poļu valodā Mitrinović 1990). Slāvu valodās aspekts 
ir gramatiska kategorija, un internacionālismu prefiksācija apliecina gramatiskās 
kategorijas funkcionēšanu. Tāpēc slāvu valodās negatīva vērtējuma no valodas 
kultūras viedokļa parasti nav bijis daudz.

Slāvu valodās divveidu internacionālo verbu prefiksāla perfektivācija visvairāk 
vērojama rietumslāvu valodās, vismazāk – dienvidslāvu valodās (Иванова 1964, 
246–247). Zīmīgi, ka dienvidslāvu valodās tāpat kā latviešu valodā perfektivējošie 
priedēkļi valodas kultūrā vērtēti negatīvi. Serbu un horvātu valodas kultūrā jau 
20. gadsimta 50. gadu sākumā norādīts, ka tādi priedēkļverbi kā замаскирати, 
закамуфлирати, сконцентрисати ir kalkēti no krievu valodas, kuras ietekme 
politiskajā un kultūras dzīvē bija palielinājusies pēc 2. pasaules kara, un ka tādus 
priedēkļverbus „lieto rakstnieki, kas rūpējas par savas valodas tīrību” (Стевановић 
1951–1952, 303). 

Savukārt bulgāru internacionālo verbu perfektivējošiem priedēkļiem pēdiņās 
lietots apzīmējums „parazītisks” attiecībā uz priedēkli, un tāpat kā serbu un horvātu 
valodā tendence novērst divveidību bulgāru valodā ir skaidrota ar krievu valodas 
ietekmi (Иванова 1964, 250). 

Arī latviešu valodas kultūrā lieku prefiksāciju saista ar krievu valodas ietekmi 
(Ozola 1984, 127–128; Kušķis 2006, 61–63; Kušķis 2009, 185, 187 u. c.). Raksta 
autors nemēģina apskatīt prefiksāciju saistībā ar krievu valodas ietekmi, jo abās 
valodās priedēkļi ir formāli un semantiski līdzīgi un prefiksācijai piemīt produkīvs 
un dinamisks raksturs, kas var apslēpt kalkus un apgrūtināt to noteikšanu 
priedēkļverbu vidū.
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3. Priedēklis no-
Priedēklis no-, pēc raksta autora aplēsēm, ir visproduktīvākais priedēklis: 

tas pievienojas 40,0% aizgūto verbu un ievērojami pārspēj citus priedēkļus: aiz- 
(13,1%), ap- (7,8%), at- (9,1%), ie- (25,0%), iz- (23,3%), pa- (20,6%), pār- (23,3%), 
pie- (13,8%), sa- (25,8%), uz- (13,1%). Tiesa, priedēkļi ne vienmēr tiek izmantoti 
attiecīgā perfektīvā verba darināšanai, bet pati priedēkļa no- produktivitāte nav 
apšaubāma.

Latviešu aspektoloģijā tradicionāli šķir perfektīvu un imperfektīvu veidu 
(par šaubām šīs tradīcijas sakarā lietuviešu valodas analīzē sk. Arkadiev 2011). 
Perfektivējošu priedēkli dēvē par formālo priedēkli (Staltmane 1958), bet priedēkli 
no- var uzskatīt par „formālāku” priedēkli, jo salīdzinājumā ar citiem priedēkļiem 
tas bieži perfektivē pamatverbus bez leksiskas saistības, nemodificējot pamatverbu 
telpiski vai citādi (Horiguchi 2011, 229–230). 

No perfektīvā un imperfektīvā verba semantiskām opozīcijām vispirms mi-
nama opozīcija neilgstošs/ilgstošs. Valodas kultūras galvenais arguments pret 
prie dēkli no- ir pamatots ar to, ka pašam pamatverbam saskatāma perfektīva nozī-
me. Bet raksta autors izvirzījis domu, ka pamatverbam saskatāma perfektīva no-
zīme nav šķērslis pamatverba relatīvai perfektivācijai (plašāk sk. Horiguči 2011, 
103), piem.: 

Laukos viss tika nolikvidēts. Tagad arī pēdējie gateri likvidējas. (Dzirkstele. 
13.12.2008.)
Situācija veidojas tāda, ka pakāpeniski likvidēs piena ražotājus un nolikvidēs 
lopkopību kā tādu. (Ogres Ziņas. 14.05.2008.)
Doma bija – mūs (kultūras iestādes – autora piezīme) iznīcina pa vienam, 
aizbildinoties ar naudas trūkumu, šo muzeju likvidēs, to teātri aizslēgs, vēl 
kaut ko likvidēs. Kamēr būs viss nolikvidēts. (Diena. 19.06.2010.)
Pēdējā piemērā katra darbība (muzeja likvidēšana, teātra aizslēgšana un 

vēl kādas iestādes likvidēšana) var būt uztverta drīzāk kā neilgstoša, pabeigta 
darbība. Taču, ja darbība attiecas uz vairākiem objektiem līdz noteiktai robežai, tad 
pretstatā nolikvidēt pamatverba apzīmēta darbība tiek procesualizēta. Perfektīvo 
verbu lietojumus pamato arī tādi vārdi kā kamēr vai viss, kas norāda uz darbības 
perfektivitāti. 

Nākamajos piemēros darbības pilnīgums, tai skaitā tās veicēju mērogs, īpaši 
uzsvērts ar vārdu pilnībā: 

Ja mēs gribam, lai tiešām notiek deklarēšanās Latvijā, (..) liksim, lai visi 
deklarējas! Lai nodeklarējas pilnībā visi, kas Latvijā dzīvo! (Latvijas 
Vēstnesis, 24.05.2011.)
.. policija iejaucās, un laucinieki Triumfa arku nepaguva nodrapēt pilnībā. 
(BNS. 06.09.1996.) 
Salīdzinajumam: 
Fermeri drapē Triumfa arku melnu. (Turpat, virsraksts) 
Francijā fermeri piektdien drapēja Triumfa arku ar melnām plastikāta 
lentēm .. (Turpat)
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Aspektuāla opozīcija nošķir runātāja skatījumu uz darbību, izmantojot 
darbības laiku apzīmējošo locījumu (lokatīvs/akuzatīvs) atšķirību:

Labākais futbola bumbas driblētājs izrādījās Zuntners, kas minūtē kājbumbu 
nodriblēja 165 reizes. (Latvijas Avīze. 13.09.2010.)
Milena driblēja bumbu 44 187 reizes, neļaujot tai nokrist deviņas stundas un 
sešas minūtes. (Diena. 20.03.2004.)

Abos piemēros ar nodriblēt/driblēt runa ir par bumbas driblēšanas skaitu, 
bet atšķirīgs ir runātāja skatījums uz darbību no ārpuses un iekšpuses. Piemērā 
ar nodriblēt lietots laika lokatīvs, kas kopā ar perfektīvo verbu apzīmē darbību 
noteiktās laika robežās. Savukārt piemērā ar driblēt laika akuzatīvs palīgteikumā, 
kas apraksta driblēšanas apstākli (neļaujot tai nokrist = to turot gaisā), norāda uz 
darbības ilgumu. Tas ir salīdzināms tādos piemēros kā Baznīcu cēla trīs gadus un 
Baznīcu uzcēla trīs gados.

Aspektuālā opozīcija ir skaidrojama arī ar semantisku opozīciju konkrēts/
vispārīgs (Kalnača 2004, 19) vai, pēc raksta autora domām, konkretizācijas/
vispārinājuma pretstatījumu, jo uz vienu un otru pazīmi darbību attiecina pats 
runātājs pēc sava ieskata:

Lūgts nopozēt, Kalniņš nīgri atrūca, ka viņam nepatīkot fotografēties. Taču 
koķetēt un pozēt krievu presei Kalniņam nebija nekādu iebildumu. (Vakara 
Ziņu Žurnāls. 25.07.2008.)

Šajā piemērā pretstatīti atšķirīgi pozēšanas veidi: ar nopozēt – tieši toreiz, kad 
Kalniņš atteicās no žurnālista lūguma pozēt, bet ar pozēt – tad, kad viņš vispār 
uzstājās krievu preses priekšā.

Tādējādi aspektuāla opozīcija ir jāsaprot ne tikai sakarā ar semantisko opo-
zīciju neilgstošs/ilgstošs, kam ir tieša attieksme pret darbības iekšējo laika norisi, 
bet daudz plašāk. Savukārt cita semantiska opozīcija konkrēts/vispārīgs ir visai 
problemātiska un neabsolutizējama, jo katra opozīcijas pazīme pašai parādībai 
sākotnēji nepiemīt, bet tā ir relatīva un runātāja subjektīvā nolūka nosacīta konkrētā 
saziņas situācijā.

4. Aspekts un tā sakars ar subjektīvo vērtējumu un 
ekspresivitāti

Aspekti ir „dažādi skatījumi uz situācijas iekšējā laika struktūru” (Comrie 
1976, 4) un „atspoguļo runātāja vienu vai otru „vērtējumu” un raksturojumu 
attiecībā uz darbības vārda apzīmēto darbību neatkarīgi no runas momenta” 
(Маслов 1978, 8). Aspekts ir balstīts uz runātāja darbības iekšējā laika 
interpretāciju. Tādā ziņā aspekts ir „interpretacionāla kategorija” (Бондарко 1976, 
47–49) un „subjektīvi objektīva kategorija” (Маслов 1984, 6). Tāpēc jāatceras, ka 
aspektuālas nozīmes ir ne tikai perfektīvas/imperfektīvas darbības pretstatījums, 
bet arī darbības sākums, ilgums vai īsums, augsta vai zema intensitāte, vienkārtēja 
vai daudzkārtēja norise utt.

Aspektoloģijā tiešā veidā nav runāts par aspekta sakaru ar subjektīvo vēr-
tējumu, bet aspektoloģijas un vārddarināšanas krustcelēs tas ir minēts dažādās 
slāvu valodās. Edvards Vajda (Edward Vajda) krievu valodā izceļ afiksālos verbus, 
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kas apzīmē ne tikai notikumu, bet arī runātāja emocionālos pārdzīvojumus vai viņa 
subjektīvo iespaidu par darbības laiku. Tādus verbus Vajda dēvē par „stāstījuma 
marķētiem verbiem” („narratively marked verbs”): сказануть ‘pateikt ko nevietā’, 
толкануть ‘nospiest stipri’, понаехать ‘pakāpeniski sabraukt lielā daudzumā’, 
попрятать ‘noslēpt daudz ko’, изолгаться ‘kļūt par nelabojamu meli’. Tādos 
verbos afiksi atspoguļo runātāja darbības uztveri: negaidītība, augsta intensitāte, 
negatīvs darbības vai tās seku vērtējums, darbības īstenošanās pakāpeniskums, 
darbības subjektu un objektu daudzums (Vajda 1987, 64–66, 71–73, 77–79, 164). 

Subjektīva vērtējuma izpausme ir tieši saistīta arī ar ekspresivitāti un sti-
listisku ierobežojumu. Vārdi ar subjektīva vērtējuma afiksiem bieži tiek lietoti 
sarunvalodā. Leksikoloģe Ņina Lukjanova (Нина Лукьянова) atzīst sufiksus -ыва- 
un -ану- (resp. daudzkārtēja un vienkārtēja darbība ar vienkāršrunas nokrāsu) par 
ekspresīviem (Лукьянова 1986, 30). Afiksu ekspresivitāte krievu valodā ir atzīta 
daudzos pētījumos (Земская 1955; Janda 1984, 188; Russell 1986, 8–10, 79–80 
u. c.). Čehu sarunvalodā un vienkāršrunā bieži lieto darbības vienreizīguma sufiksu 
-nou-: kicknout pretstatā kickovat ‘atsist’ (Лебедь 1983, 131; Svobodová 2007, 72).

Tradicionālajā latviešu valodas aspektoloģijā un vārddarināšanā aspekta un 
subjektīvā vērtējuma saikne nav tikusi pieminēta. Tiesa, dažiem iteratīvajiem 
verbiem ir saskatāma pejoratīva nozīme (Soida 2009, 196–197), bet iteratīvā 
aspekta sakarība ar pejoratīvo nozīmi paliek neizskaidrota. Cirkumfiksa verbi 
bieži uzskatāmi par ekspresīviem verbiem un sastopami sarunvalodā (Staltmane 
1958, 254, 259), jo tie norāda uz darbības seku vērtējumu, kas izriet no tās augstas 
intensitātes: 

Mūsējais puika jau veselu mēnesi pirms tam vairs nemācījās, tad gatavoja 
kaut kādu darbu projektam. Tagad ir noprojektējies tā, ka diez vai tiks uz 
nākamo klasi. (Neatkarīgā Rīta Avīze. 01.04.1999.)
Izsportojies cilvēks labāk izjūt sevi un savu ķermeni. (Diena. 02.02.2006.)
.. ja par daudz sasportojos, esmu noguris, un tas var traucēt manā darbā. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze, 15.07.2002.)

Ja mēs saprotam aspektu ne tikai kā perfektīvas/imperfektīvas darbības 
opozīciju, bet arī citu afiksu noteiktu aspektuālo nozīmju sakarā, rodas plašāka 
iespēja runāt par aspekta sakaru ar subjektīvo vērtējumu. 

5. Priedēklis pa-
Priedēklis pa-, pēc autora domām, spilgti atspoguļo runātāja subjektīvu 

vērtējumu, kas saistīts ar aspektuālu nozīmi ‘mazliet’.
Poļu un čehu priedēkļa po- pētījumā lakoniski norādīta šī priedēkļa semantikas 

„plūstoša pāreja no darbības kvantitatīvā vērtējuma uz tās afektīvo vērtējumu” 
(Piernikarski 1969, 131; Piernikarski 1975, 28). Arī krievu valodā priedēklim по- 
ir atzīta vērtējoša funkcija, kas izriet no aspektuālas nozīmes ‘mazliet’ (Петрухина 
2000, 147–151; Kараванов 2006; Мустайоки & Пуссинен 2008). Balstoties 
uz Alekseja Karavanova (Алексей Kараванов) ideju, ka krievu no- verbus var 
salīdzināt ar deminutīviem (Kараванов 2006, 107), arī latviešu valodā saskatāma 
pa- verbu līdzība ar deminutīviem, jo „darbības mazums” un „priekšmeta mazums” 
izsaka līdzīgu vērtējošu nozīmi.
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Latviešu pa- verbiem Velta Staltmane lieto apzīmējumu pamazinājuma jeb 
deminutīvā nozīme, to būtību plašāk neaplūkojot (Staltmane 1958, 233). Savukārt 
valodas kultūrā šis priedēklis ir vairākkārt kritizēts (Riekstiņa 1974, 25–26; 
Freimane 1993, 158; Kušķis 2006, 55–56), jo tas norāda uz „nenopietnu, paviršu 
attieksmi pret darbību” (Freimane 1993, 158).

Kā zināms, praksē deminutīvi bieži apzīmē nevis reālo priekšmeta mazumu, 
bet runātāja subjektīvo vērtējumu. Tas pats sakāms arī par pa- verbiem, kas apzīmē 
īslaicīgu, zemas intensitātes (atenuatīvu, resp., pavājinātu) darbību, kas mēdz būt 
visai subjektīva. 

Pa- verbus bieži pavada laika akuzatīvs, kas norāda uz nelielu darbības 
ilgumu. Piem., izvēloties padzīvot vai nodzīvot Latvijā četrus mēnešus, runātājs 
uztver četrus mēnešus kā īsu vai ilgu laikposmu. Laika akuzatīvs, lai gan 
salīdzināms ar konkrētu un objektīvu „darbības izmēru”, var saistīties gan ar 
pamatverbu, gan ar pa- verbu. Kaut gan laika ierobežojuma nozīmes saistība ar 
deminutīvo nozīmi nav norādīta (Staltmane 1958, 234), nākamajos piemēros pa- 
verbi pretstatā pamatverbiem var norādīt ne tikai uz darbības ilgumu, bet arī uz 
runātāja subjektīvu darbības vai parādību vērtējumu:

Manam treniņdarbam nebija īstas sistēmas. Trīs dienas trenējos, un tad 
divas dienas atpūtos. Tad vēl trīs dienas patrenējos un braucu uz turnīru. (..) 
Pēdējās trīs dienās es nopietni trenējos un, lūk, rezultāts. (Diena. 28.04.2010.)

Šajā piemērā laika akuzatīvs trīs dienas attiecas gan uz pamatverbu, gan pa- 
verbu. Šeit runa nav tikai par darbības imperfektīvā un perfektīvā aspekta atšķirību. 
Priedēkļa esamība nosaka runātāja attieksmi pret treniņu un trīs dienu treniņa 
atšķirīgu kvalitāti: agrāk sportists trīs dienas trenējās, bet trīs dienas pēc divu dienu 
atpūtas un pirms paša turnīra trenējās citādi – bez pienācīgas pašatdeves – un 
nesasniedza atbilstošu rezultātu.

Piektdien importa nacboļševiki uztika Pēterbaznīcas tornī un divas stundas 
tur demonstrēja. Divas stundas pademonstrējuši un brangi nosaluši, padevās 
policijai. (Jaunā Avīze. 20.11.2000.)

Līdzīgu ainu rāda šie teikumi par divas stundas ilgu demonstrāciju, kas 
izteikta ar pamatverbu demonstrēt un pa- verbu. Ar pamatverbu norādīts vispārīgs 
notikuma fakts, bet pa- verbs kopā ar vērtējošu vārdu brangi spilgti parāda 
rakstītāja ironisko attieksmi pret notikumu vai tā dalībniekiem.

Kaut gan subjektīvais vērtējums biežāk izrādās negatīvs, tas var būt arī 
pozitīvs:

Iveta atklāj, ka viņai patīk dažādas ķermeņa kopšanas procedūras: parīvēties, 
pamasēties, ar skrubjiem padarboties, kontrastdušā ieiet. (Mājas Viesis. 
11.09.2010.)

Salīdzinot ar masēties, pamasēties kopā ar citiem pa- verbiem ne tikai 
apzīmē atenuatīvu darbību, bet arī norāda uz darbības veicējas pozitīvo attieksmi 
pret ķermeņa kopšanas procedūru. Pa- verbi var būt aizstāti ar pamatverbiem, jo 
subjektīvā vērtējuma izpausme neietekmē teikuma propozīciju.

Dažreiz pa- verba apzīmēta parādība nemaz nevar būt saistīta ar īstenību un 
semantiku ‘mazliet’, bet vienkārši norāda uz autora subjektīvo vērtējumu. Kad 
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2008. gadā Krievijas karaspēks uzbruka Gruzijai, tika lietots gan pamatverbs 
bombardēt, gan sa- verbs, gan pa- verbs:

„Kopumā Gruziju bombardēja 75 reizes. (..) Bombardēja visu Gruziju. 
Kāpēc?”. (Mājas Viesis. 07.08.2009.)
„Viņi (Krievijas karavīri – autora piezīme) visu ir nozaguši. Viņi visu ir 
sabombardējuši. (..)” teicis kāds Gori iedzīvotājs. (Latvijas Avīze. 22.08.2008.)
.. vienreiz pavizinājusies ar tankiem citas neatkarīgas valsts teritorijā, vienreiz 
to pabombardējusi un paslaktējusi tur cilvēkus (..), Krievija, iespējams, to 
gribēs darīt vēl un vēl. (Diena. 12.08.2008.)

Kā izriet no pirmajiem diviem piemēriem, 75 reižu bombardēšana, kas 
aptvērusi visu Gruziju, nemaz nav iedomājama ar darbības vāju intensitāti vai 
īslaicīgumu. Pa- verbā rakstītājs atspoguļo savu negatīvo attieksmi pret darbības 
subjektu. Turklāt teikumā lietoti citi pa- verbi pavizinājusies un paslaktējusi, 
kas tekstā veic to pašu vērtējošo funkciju. Līdzīgs skaidrojums sniedzams šiem 
piemēriem:

.. Lietuvas futbola fani sestdien Slokā demolēja tribīnes. (NRA. 03.06.2008.)
Pagaidām futbola fanu izdemolēto Jūrmalas stadiona tribīņu remontu 
apmaksās Latvijas Futbola federācija. (Turpat)
„Tas, ka sestdien stadionu pademolēja huligāni, nenozīmē, ka (..) vairāk 
neļausim Slokā rīkot futbola spēles. Huligāni ir visur, un ar to diemžēl 
jārēķinās.” (Turpat)

Imperfektīvais pamatverbs vispārīgi apraksta pašu notikumu, savukārt 
perfektīvais iz- verbs attiecas uz kārtīgi sabojātajām tribīnēm. Bet stadiona 
pārstāvis, lietojot pa- verbu, negatīvi vērtē huligānu rīcību vai nepieņem to par 
nopietnu.

Secinājums un perspektīvas
Valodas kultūrai pretstatot internacionālismu prefiksāciju kā valodisku darbību 

un priedēkļus kā „nacionalizācijas” līdzekļus, mūsu priekšā parādās pretrunīga 
aina. Ja priedēkļi „latvisko” internacionālismus, tos iekļaujot valodas leksikas 
sistēmā, domājams, ka valodas „latviskošanās” tieksme ir attaisnojama: priedēkļi 
piešķir pamatverbam aspektuālu semantiku (resp., priedēkls no- – aspektuālo 
opozīciju un priedēklis pa- – atsevišķu atenuatīvu aspektu), kas reprezentē noteiktu 
pasaules uztveres atspoguļojumu latviešu valodas sistēmā. Valodiskas darbības un 
valodas kultūras pretstats parāda, ka valodas kultūra var ierobežot šo valodisko 
darbību tieši tādēļ, ka prefiksācijai piemīt teksta individualizācijas pārsvars: 
aspektuālās opozīcijas izpausme, subjektīvā vērtējuma izpausme, ekspresivitāte un 
prefiksācijas jaunrades raksturs. Tādi subjektīvie faktori būtu jāņem vērā latviešu 
valodas priedēkļu pētījumā no aspektoloģijas un vārddarināšanas viedokļa.

Saīsinājumi
VLKK Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VPSV Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca
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Summary
Prefixation of borrowed verbs (mostly internationalisms) in Latvian is an active word-
formational process, where we find the activity character of prefixation as linguistic activity 
and the speaker’s involvemnent in derivation of new prefixal derivatives based on analogy. 
We discuss prefixation of internationalisms in Latvian in contrast to the culture of language, 
because this question has not been enough discussed neither in aspectology nor word-
formation, but only evaluated negatively in culture of language. Further we focus on two 
prefixes no- and pa-.
The prefix no- is most productively added to borrowed verbs (40,0%) and most criticized in 
culture of language for its redundant accentuation of perfectivity, which is not desirable for 
most borrowed verbs. 
The prefix pa- is criticized in culture of language because it adds an unserious meaning to the 
action. Just like diminutives denoting some subjective evaluation besides the smallness of 
an object, pa-verbs express the smallness of action and the speaker’s subjective evaluation.
Prefixes include borrowed verbs in the lecixal system of the language, adding at the same 
time to the verbs certain way of recognizing the world – in these cases with no- and pa- the 
aspectual viewpoint and subjective evaluation – and „latvianize” therefore foreign words. 
Paradoxally, however, the culture of language manifests itself against this linguistic activity, 
because the prevalence of individualization of text (expression of aspectual opposition, 
expression of subjective evaluation, expressivity, creativeness of prefixation) is inherent for 
this kind of prefixation.


