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Rakstā sniegts ieskats kalku pētniecības aizsākumos un vēlākos pētījumos, kas ļauj secināt, 
ka vārddarināšanas kalki ir tradicionāls kalku veids, kas analizēts gan senākos, gan jaunākos 
kalku aprakstos. Piedāvāta jauna vārddarināšanas kalku definīcija, un minēti apsvērumi, kas 
bijuši pamatā, lai attiecīgā kalku veida apzīmēšanai no latviešu valodniecībā lietotajiem 
terminiem izvēlētos tieši terminu vārddarināšanas kalki. Aplūkojot dažādos pētījumos 
nošķirtos vārddarināšanas kalku paveidus, iezīmētas vērojamās klasifikācijas atšķirības. 
Raksta beigu daļā, balstoties uz autores klasifikāciju, aprakstīti vārddarināšanas kalku 
paveidu norobežošanas problēmjautājumi, kas sasaucas ar kalku un pašcilmes vienību 
norobežošanas problemātiskumu vispār.

Atslēgvārdi: aizguvumi, kalki, vārddarināšanas kalki, afiksālie kalki, salikteņkalki.

Kalku pētniecības vēsture aizsākusies aptuveni pirms simt gadiem (par to 
sk. arī Jansen 2005, 3). Pirmo aprakstu vidū var minēt, piem., franču valod nieka 
Šarla Balī (Charles Bally) monogrāfiju Traité de stylistique française (pirmiz-
devums 1909. gadā) un Kārļa Mīlenbaha rakstu Jaunvārdi (daļēji publicēts 
1901. gadā, pilnībā – 1909. gadā, darbu izlasē pārpublicēts 2009. gadā). Jāņem 
vērā, ka minētajos un citos līdzīgos aprakstos kalki nav galvenais pētījuma objekts 
(tie aplūkoti vien atsevišķā(-ās) rindkopā(-ās) vai nodaļā) un tajos parasti nav 
skatīti visi kalku veidi. Plašāk, veidojot klasifikāciju, kalki analizēti darbos, kas 
publicēti, sākot ar 20. gadsimta vidu. Te galvenokārt minami Vernera Beca (Werner 
Betz), Einara Haugena (Einar Haugen) un Uriela Veinreiha (Uriel Weinreich) 
darbi (piem., Haugen 1950; Betz 1974; Weinreich 1976), līdz ar kuriem valodu 
kontakti uzskatīti par jaunu pētniecības lauku (par to sk. Oksaar 1996, 3; Treffers-
Daller 2010, 18).

Kalku vēlāka izpēte salīdzinājumā ar leksiskajiem aizguvumiem (tie pētīti 
jau 19. gadsimta otrajā pusē, valodniecībai izveidojoties par patstāvīgu zinātni, 
sk. Oksaar 1996, 2; IEL1 2003, 242) tiek saistīta ar salīdzināmi vēsturiskajā 
valodniecībā sākotnēji pausto uzskatu, ka gramatisku elementu vai paraugu 
aizgūšana nav normālas attīstības ceļš, jo tādējādi rastos jauktas valodas, kas, 
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pēc komparatīvistu domām, nav iespējams (IEL1 2003, 243). Vēl 20. gadsimta 
sākumā Antuāns Meijē (Antoine Meillet) paudis uzskatu, ka morfoloģija un 
sintakse atšķirībā no leksikas ir slēgtas sistēmas, ko no ārpuses nevar ietekmēt 
(Meillet 1921, 84).

Šarls Balī 20. gadsimta sākumā atzinis, ka kalku izpēte tikai sākas un ka tie 
ir maz pazīstami, kā iemeslu minot faktu, ka tie nav viegli nošķirami no pašcilmes 
valodas vienībām (Bally 19XX1, 49). Latviešu valodniecībā šo aspektu attiecībā uz 
vārddarināšanas kalkiem vēlāk uzsvērusi Antonija Ahero: „ir grūti atdalīt vārdus, 
kas darināti pēc citu valodu paraugiem, no vārdiem, kas darināti pilnīgi patstāvīgi 
pēc latviešu valodas modeļiem” (Ahero 1967, 20), jo jaunie vārdi var būt darināti 
pēc to latviešu valodas vārdu parauga, kam tikai sākotnēji par ierosmi noderējis 
citas valodas paraugs (Ahero 1967, 19). Valodas vienības nešaubīga atzīšana par 
kalku problemātiska arī tādēļ, ka vairumā gadījumu kalkošanas faktu nav iespējams 
pierādīt – par iespējamu kalkošanu liecina vien konstatējamās citvalodas(-u) 
paralēles, kuru uzrādīšana atkarīga no pētnieka valodu zināšanām. Līdzīgi kā kalku 
konstatēšana, problemātiska ir arī kalku cilmvalodas jeb paraugvalodas noteikšana. 
Šajā rakstā citvalodu paralēles minētas pēc saīsinājuma sal. ar, atsakoties no 
aizguvumu aprakstos parasti izmantotās norādes <. 

Ņemot vērā cilmes aspektu, zināmas grūtības var rasties arī kalku būtības 
skaidrošanā. Lai gan parasti kalki tiek uzskatīti par aizguvumiem, valodnieki 
norādījuši arī uz kalku savdabību. Piem., Alīse Laua rakstījusi, ka „izcelšanās 
ziņā kalki atrodas it kā vidū starp mantotiem un aizgūtiem valodas elementiem” 
(Laua 1969, 147). Jons Paļonis (Jonas Palionis), saucot tos arī par hibrīdiem, 
atzinis, ka, no vienas puses, kalki ir tuvi aizguvumiem, no otras puses – darināti no 
savas valodas materiāla (Palionis 1999, 207). 

Vārddarināšanas kalki uzskatāmi par tradicionālu kalku grupu, jo tie ietverti 
jau sākotnējos kalku aprakstos (sk. Bally 19XX; Bloomfield 19332; Endzelīns, 
Mīlenbahs 1907; Mīlenbahs 19093) un, izmantojot katra autora izvēlēto terminu, 
saglabāti arī piedāvātajos kalku klasifikācijas modeļos (sk. Haugen 1950; 
Weinreich 1953/1976; Laua 1969/1981; Betz 1974; Grase 1981; Freimane 1993).

Vārddarināšanas kalki kā atsevišķs kalku veids definēts gan dažādās 
valodniecības terminu vārdnīcās, gan pētījumos. Apvienojot vairākas publicētās 
definīcijas, vārddarināšanas kalkus var definēt šādi: 

Vārddarināšanas kalki ir aizgūti polimorfēmiski vārdi (atvasinājumi un 
salikteņi), kas darināti, par paraugu izmantojot citvalodas vārdu morfēmisko 
struktūru un attiecīgās citvalodas morfēmas pilnībā vai daļēji aizstājot ar savas 
valodas (aizguvējvalodas) morfēmām.

Vārddarināšanas kalkus aplūkojot normatīvā aspektā, latviešu valodniecībā 
uzsvērta papildu pazīme, proti, ka tie darināti, „netipiski [izcēlums mans – A. B.] 
izmantojot receptorvalodas vārddarināšanas līdzekļus un paņēmienus” 
(Freimane 1993, 356). Līdzīga norāde par savas valodas līdzekļu netipisku 

1 Izmantots Šarla Balī monogrāfijas Traité de stylistique française (1909) otrais izdevums, 
kura izdošanas gads nav zināms, tāpēc tas apzīmēts ar 19XX.

2 Izmantots 1995. gada izdevums (literatūras sarakstā sk. Bloomfield 1995).
3 Izmantots raksta pārpublicējums darbu izlasē (literatūras sarakstā sk. Mīlenbahs 2009).
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izmantojumu atrodama arī lietuviešu valodniecībā (sk. Gaivenis, Keinys 1999, 
228; Kvašytė 2005, 87). Tā kā šajā rakstā kalku analīzē nav ņemts vērā normatīvais 
aspekts, šī pazīme nav izmantota.

Piedāvātajā definīcijā kā aizstājējmorfēmu cilmes valoda minēta gan sava 
valoda (resp., runātāja/rakstītāja dzimtā valoda), gan arī aizguvējvaloda, jo parasti 
par aizgūšanu runā tad, kad kādas vienības tiek aizgūtas savā valodā, bet plašākā 
nozīmē par aizgūšanu var runāt arī tad, ja kādas vienības tiek pārnestas no jebkuras 
valodas uz jebkuru valodu (IEL1 2003, 242).

Attiecībā uz definīcijā izmantotajiem terminiem papildus var minēt, ka 
vācu un angļu valodā, aprakstot valodas vienību tiešu pārņemšanu, tiek lietoti 
termini v. Gebersprache, Nehmersprache, a. donor language, recipient language, 
savukārt, aprakstot kalkošanu, nereti tiek lietoti termini v. Modellsprache, 
Replikasprache, a. model language, replica language (sk., piem., Jansen 2005, 
5; Heine, Kuteva 2005, 3). Iespējams, ka šāds šķīrums būtu noderīgs arī latviešu 
valodniecībā, kur pagaidām tas nav stingri ieviests. 

Šajā rakstā attiecīgā kalku veida nosaukšanai izmantots termins vārd-
darināšanas kalki. Minēto terminu sastatot ar citiem latviešu valodas pētījumos 
sastopamajiem terminiem, kas lietoti šā kalku veida apzīmēšanai – morfoloģiskie 
kalki (Laua 1969/1981), leksiskie kalki4 (Grase 1981), derivatīvie (vārddarināšanas) 
kalki (Freimane 1993), izvēles pamatā bijuši šādi apsvērumi:

1) latviešu valodniecībā vārddarināšana kā patstāvīga apakšnozare no 
morfoloģijas norobežota līdz ar Emīlijas Soidas pētījumu Vārddarināšana, 
kas sarakstīts 20. gadsimta 70. gadu sākumā (sk. Dzintras Paegles 
priekšvārdu, Soida 2009, 7), tādēļ vārddarināšanas kalki šķirami no 
morfoloģiskajiem kalkiem;

2) termins leksiskie kalki neatsedz attiecīgā kalku veida būtību (vārdi kā 
aplūkojamās vienības ir gan vārddarināšanas, gan semantisko kalku 
gadījumā);

3) termins derivatīvie kalki attiecināms tikai uz vienu vārddarināšanas kalku 
daļu – afiksālajiem kalkiem (sk. termina derivācija definīciju VPSV: „vārdu 
darināšana, vārda saknei vai celmam pievienojot afiksu – piedēkli, 
priedēkli vai derivatīvo galotni – atbilstoši valodas vārddarināšanas 
modeļiem, piem., celt – celšana; zaļš – zaļgans; krist – uzkrist; ciets – 
ciet-e ..”, VPSV 2007, 57), tādējādi neietverot salikteņus, lai gan salikteņi 
veido būtisku kalku daļu.

Vārddarināšanas kalku nozīmīgumu pārējo kalku veidu starpā apliecina 
tas, ka, definējot kalkus vispār, kā piemēri visbiežāk tiek izmantoti tieši 
vārddarināšanas kalki, un kā īpaši zīmīgs daudzkārt izmantots piemērs minams 
jēdziens debesskrāpis, kura apzīmējumi dažādās valodās (a. skyscraper, 
fr. gratte-ciel, it. grattacielo, kr. neboskrjob, latv. debesskrāpis, sp. rascacielos, 
v. Wolkenkratzer) savstarpējā sastatījumā norādīti dažādās terminu vārdnīcās, 
enciklopēdijās un pētījumos (sk., piem., IEL1 2003, 243; Jones, Singh 2005, 39–40; 

4 Atbilstošs termins lietots arī lietuviešu un krievu valodniecībā, attiecīgi – liet. leksinis 
vertinys, leksinė kalkė; kr. kal'ka leksicheskaja (sk., piem., Gaivenis, Keinys 1990, 
228–229; Kvašytė 2005, 87; Ahmanova 1966, 188; Rozental’, Telenkova 2001, 159).
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Matthews 2007, 47; VPSV 2007, 178). Dažkārt vārddarināšanas kalku jēdziens 
pat identificēts ar kalku jēdzienu vispār. Tas redzams šādā piemērā: „kalks – 
aizguvums, kurā katrs vārda elements tulkots aizguvējvalodā” (oriģinālā: „a type 
of borrowing in which each element of a word is translated into the borrowing 
language”; Yule 2006, 238). 

Leksisko aizguvumu un vārddarināšanas kalku nošķiršanā tradicionāli ņem-
ta vērā vārdu pārveidošanās – vai svešās morfēmas aizguvējvalodā saglabātas vai 
aizstātas (Haugen 1950; Weinreich 1953/1976; Betz 1974), savukārt morfēmu aiz-
stāšanas pakāpe (pilnībā vai daļēji) bijusi pamatā vārddarināšanas kalku paveidu – 
pilnīgo un daļējo – nošķiršanai. Piem., V. Becs, ņemot vērā morfēmu aizstāšanas 
pakāpi, vācu valodā sastopamos vārddarināšanas kalkus (Lehnformungen) dalījis 
pilnīgos (Lehnübersetzungen) un daļējos (Lehnübertragungen); pilnīgu vārdda-
rināšanas kalku piemēri: v. Großvater ‘vectēvs’, sal. ar fr. grand-père, v. Freitag 
‘piektdiena’, sal. ar lat. Veneris dies (Betz 1974, 135); daļēju vārddarināšanas kalku 
piemēri: v. Halbinsel ‘pussala’, sal. ar lat. paeninsula, v. Vaterland ‘tēvzeme’, sal. 
ar lat. patria (Betz 1974, 136). Arī E. Haugens nošķīris vārdus, kuru morfēmas aiz-
stātas daļēji (loanblends), un vārdus, kuru morfēmas aizstātas pilnībā (loanshifts), 
pirmos sīkāk iedalot pēc tā, vai aizstāta sakne, priedēklis, piedēklis vai salikteņa 
komponents (Haugen 1950, 215). No piemēru klāsta var minēt norvēģu valodas sa-
likteni julekard ‘Ziemassvētku kartīte’, kurā paturēts angļu valodas salikteņa Christ-
mas-card otrais komponents, bet aizstāts pirmais (Haugen 1972, 368).

Latviešu valodniecībā vārddarināšanas kalki bieži vien skatīti sasaistē ar 
jaunvārdu ienākšanu valodā un leksikas papildināšanos (te atkārtoti minams 
K. Mīlenbaha raksts Jaunvārdi, sk. Mīlenbahs 2009, kā arī Klementija Gailuma 
raksts Leksika, sk. Gailums 1951 (plašāk par šo rakstu sk. Butāne 2010), un 
A. Ahero raksts Par citu valodu ietekmi vārdu darināšanā, sk. Ahero 1967), 
tādējādi zināmā mērā veidojot paralēles ar E. Haugena pētījumiem, kuros leksiskie 
un semantiskie aizguvumi jeb kalki analizēti kā jaunievedumi valodā (linguistic 
innovations) (Haugen 1950).

Blakus latviešu valodniecībā publicētajiem pētījumiem, kuros vārddarināšanas 
kalki skatīti kopumā, ir arī pētījumi, kuros aplūkoti to paveidi. A. Lauas pētījumā 
Latviešu leksikoloģija nošķirti kalkoti salikti vārdi (piem., latv. baltrocis, sal. 
ar kr. белоручка) un atvasināti vārdi (piem., latv. izraksts, sal. ar kr. выписка) 
(Laua 1981, 135), resp., nošķīrumā ņemts vērā tas, vai kalks ir saliktenis vai 
atvasinājums. Intas Freimanes pētījumā Valodas kultūra teorētiskā skatījumā 
vārddarināšanas kalki sīkāk iedalīti šādos paveidos: 1) īstie (pilnīgie) derivatīvie 
kalki, tos iedalot īstajos afiksālajos derivatīvajos kalkos (piem., latv. atskaite, 
sal. ar kr. otchjot) un īstajos derivatīvajos salikteņkalkos (piem., latv. savlaicīgs, 
sal. ar kr. svoevremennyj), 2) kategoriāli derivatīvie (derivatīvi gramatiskie) kalki 
(piem., latv. iztrūkst, sal. ar v. ausfallen), 3) šķietamie derivatīvie kalki (derivatīvie 
kvazikalki) (piem., latv. pabūt, sal. ar kr. pobyt') (Freimane 1993, 356–369). No 
uzskaitījuma redzams, ka arī šajā klasifikācijā vārddarināšanas kalku nošķiršanā 
ņemts vērā tas, vai kalks ir atvasinājums vai saliktenis, bet papildus izmantoti arī 
citi kritēriji.

Turpmāk rakstā ieskicēti vārddarināšanas kalku paveidu norobežošanas 
problēmjautājumi, par pamatu ņemot šādu agrākos kalku pētījumos (galvenokārt 
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V. Beca un A. Lauas) balstītu, raksta autores veidotu vārddarināšanas kalku 
iedalījumu: 

1) afiksālie kalki (kas ietver pilnīgos afiksālos kalkus, piem., latv. bezceļš, sal. 
ar kr. bezdorozh'e, un daļējos afiksālos kalkus, piem., latv. bezatkritumu, 
sal. ar a. waste-free, wasteless);

2) salikteņkalki (kas ietver pilnīgos salikteņkalkus, piem., latv. mērķvaloda, 
sal. ar a. target language, v. Zielsprache, un daļējos salikteņkalkus, piem., 
latv. mērķfunkcija, sal. ar a. goal function, kr. celevaja funkcija).

Afiksālo kalku un salikteņkalku norobežošanas problemātiskums var būt 
saistīts ar atšķirībām valodas vienību klasifikācijā. Piem., atkarībā no tā, vai tādus 
aizgūtus valodas elementus kā anti-, post-, sub- analizē kā aizgūtu priedēkli vai 
kā salikteņa daļu, resp., komponentu, var būt atkarīga kalka uzlūkošana vai nu 
par afiksālu kalku, vai salikteņkalku (piem., antiviela, subnesējs). Tā Svešvārdu 
vārdnīcā elements post- uzrādīts kā aizgūta salikteņa daļa, savukārt sub- uzrādīts 
kā aizgūts priedēklis (sk. SV 2006, 616, 758).

Savukārt pilnīgo afiksālo kalku un daļējo afiksālo kalku, kā arī pilnīgo 
salikteņkalku un daļējo salikteņkalku norobežošanā problemātiskumu var 
radīt leksiskā aizguvuma senums, proti, vai leksiskais aizguvums tiek uztverts 
un analizēts kā svešvārds. Piemēram var izmantot ģenitīveni necenu (sal. ar 
a. nonprice, kr. necenovoj). Kā zināms, vārds cena ir sens aizguvums no krievu 
valodas, kuru daudzi valodas lietotāji, visticamāk, vairs neizjūt kā aizgūtu. Ja 
tiek pieņemts, ka neatkarīgi no aizguvuma senuma šādas vienības kalku analīzē 
uzskatāmas par tieši aizgūtām, vārds necenu atzīstams par daļēju afiksālo kalku. 
Līdzīgi par daļēju salikteņkalku būtu atzīstams arī, piem., saliktenis augstskola 
(sal. ar v. Hochschule), jo arī vārds skola ir sens aizguvums no vācu valodas. Otra 
iespēja ir senus aizguvumus, kurus lietotāju vairākums jauna kalka ieviešanas 
brīdī, visticamāk, vairs neuztver kā aizguvumus, kalku analīzē uzskatīt par savas 
valodas līdzekļiem. Šajā gadījumā salikteni augstskola varētu dēvēt par pilnīgu 
salikteņkalku. 

Sastopami arī gadījumi, kad sveša cilme konstatējama visiem salikteņa 
komponentiem, piem., vaskapuķe (sal. ar. v. Wachsblume) un cukurbiete (sal. ar 
v. Zuckerrübe). Šādi gadījumi norāda uz to, ka pamatotāk būtu izmatot otro minēto 
pieeju, proti, senus aizguvumus uzskatīt par savas valodas līdzekļiem, kas tiek 
izmantoti, aizstājot citas valodas vienības.

Minētais un vēl citi nepietiekami skatīti kalku definēšanas un klasificēšanas 
problēmjautājumi norāda uz to, ka, lai gan pētījumu par aizguvumiem valodniecībā 
ir samērā daudz, atsevišķu kalkiem veltītu pētījumu aizvien ir maz, it īpaši latviešu 
valodniecībā (par to sk. arī Baldunčiks 2010, 67).
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Summary
The article provides an insight into the beginnings of studies on loan-translations 
(e.g., monograph of the French linguist Bally “Traité de stylistique française”, 1909) and 
in later studies (e. g., an article by Latvian linguist Ahero “On influence of other languages 
on word formation”, 1967) that let to conclude that loan-formations is a traditional type 
of loan-translations and it has been analysed in different loan-translations descriptions in 
different times.
It has been admitted that the significance of loan-formations among the other types of 
loan-translations is approved by the fact that by defining loan-translations as such loan-
formations are used as samples most often, for instance, the denomination of the notion “sky-
scraper” in different languages: English skyscraper, French gratte-ciel, Italian grattacielo, 
Russian neboskrjob, Latvian debesskrāpis, Spanish rascacielos, German Wolkenkratzer 
(sometimes the notion of loan-formation is even identified by the notion of loan-translation 
in general).
The author of the article offers a new definition of loan-formation and mentions reasons 
(word-formation as an independent sub-branch etc.) on the basis of which the term 
vārddarināšanas kalki (loan-formations) has been chosen for designating the respective 
type of loan-translations from the terms used by Latvian linguistics. By examining the sub-
types of loan-formations separated in different studies, the differences observed between the 
classifications have been marked (the basis of which are criteria for separating sub-types of 
loan-translations – level of morpheme substitution; type of morphemes; type of the loan-
translation, resp., whether the loan-translation is a derivative or a compound).
In the concluding part, on the basis of author’s classification, problem issues on separating 
sub-types of word-formations have been described (regarding loan-units from other 
languages as components of compound or prefixes; age of loan-words used in loan-
formations) that coincides with the problematical issue of separating loan-translations and 
units of own language in general.


