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IEVADS

Anrī Matiss (Henri Matisse) ir viens no māksliniekiem, kas, meklējot savu individuālo
pieeju mākslai un atsakoties no realitātes tiešas atdarināšanas, padarīja 20. gs. sākuma mākslu
dinamisku un aizsāka tajā krasas pārmaiņas. Viņa ieguldījums palīdzēja pavērst mākslu prom
no tradīcijām un ir bagātinājis mākslas ainu līdz pat mūsdienām. Šī jaunrades darba
tulkojumam izvēlētas intervijas ar gleznotāju A. Matisu, jo darba autore jau 3. kursā savu
kursa darbu rakstījusi par A. Matisu un viņa nozīmi 20. gs. mākslā, līdz ar to šo interviju
tulkošana bija iespēja labāk iepazīt gleznotāja personību, uzzināt vairāk par viņa dzīvi un
uzskatiem, kā arī izmantot agrāk iegūtās zināšanas tulkošanas procesā.
Šīs intervijas veicis Pjērs Kurtions (Pierre Courthion) 1941. gada aprīlī Francijas
pilsētās Lionā un Nicā, taču līdz pat 2013. gada vasarai tās nebija publicētas un pieejamas
plašākai publikai, līdz ar to tas ir aktuāls un saistošs notikums mākslas vēstures jomā.
A. Matisa nezūdošo aktualitāti mākslā pierāda arī joprojām rīkotās viņa darbu izstādes kā,
piemēram, A. Matisa kolāžu izstāde, kas šogad tiek rīkota Teita mākslas galerijā Londonā un
pēc tam būs apskatāma arī Teita mākslas galerijā Ņujorkā.
Darba mērķis: radīt avotvalodas tekstam atbilstošu tulkojumu latviešu valodā,
nezaudējot oriģinālā teksta būtību un tā ciešo saikni ar franču kultūras un mākslas kontekstu,
reizē izmantojot nepieciešamās izmaiņas un papildinājumus, lai tulkojums latviešu valodā
būtu saprotams un viegli uztverams lasītājam.
Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:
1. Izmantojot pieejamos informācijas avotus, iepazīt interviju tapšanas gaitu, kā arī
iegūt papildus informāciju par notikumiem, vietām, mākslas darbiem un
personībām, par ko tiek runāts intervijās.
2. Izmantojot teorētisko literatūru, iepazīt dažādas tulkošanas teorijas un stratēģijas
un izvēlēties atbilstošāko teorētisko pamatu tulkojuma veikšanai.
3. Analizējot tulkojamo tekstu un tā specifiku gan pirms tulkošanas, gan tulkošanas
laikā, konstatēt galvenās ar tulkošanu saistītās problēmas un meklēt to iespējamos
risinājumus gan teorētiskajos materiālos, gan praktiskajā tulkošanas gaitā.

3

Darba teorētisko daļu veido trīs nodaļas, no kurām pirmajā vispārīgi apskatītas galvenās
tendences tulkošanas teorijā dažādos laikos, īpaši pievēršot uzmanību 20. gs. un tādu
mūsdienu tulkošanas teorētiķu idejām kā Umberto Eko (Umberto Eco), Jūdžins Naida
(Eugene Nida), Jānis Sīlis u.c. Izvēloties galvenās teorētiskās vadlīnijas veicamajam
tulkojumam, to principi un pielietojums apskatīti saistībā ar tulkojamo tekstu un tā specifiku.
Nākamajās nodaļās tiek apskatītas konkrētas ar tulkošanu saistītas problēmas, kā arī to
risinājumu meklēšanas process.
Otrajā nodaļā tiek apskatīta mākslas terminoloģijas atveide latviešu valodā un galvenie
principi, pēc kuriem jāvadās, lai termini tiktu izmantoti atbilstoši latviešu valodas prasībām.
Kā teorētiskais pamats ar terminoloģiju un terminu problēmātikas saistīto jautājumu apskatei
izmantoti galvenokārt latviešu valodnieces un terminoloģes Valentīnas Skujiņas darbi. Šajā
nodaļā tiek apskatīts arī pats terminoloģijas tulkošanas process, kas ietver ne tikai vispārīgās
tulkošanas vārdnīcas, bet arī citu tulkošanas un informācijas resursu izmantošanu.
Trešajā nodaļā risinātas problēmas, kas saistītas ar netulkojamību, t.i., ar vārdiem un
izteicieniem, ko nevar tieši iztulkot, kas visbiežāk ir saistīts ar to ciešo saikni ar avotvalodas
kultūras kontekstu. Šajā nodaļā par teorētisko pamatu izmantoti Jāņa Sīļa, kā arī valodnieku
Alises Lauas un Andreja Veisberga darbi par frazeoloģismiem un reālijām, un to tulkošanu.
Darba praktisko daļu veido interviju tulkojums. No kopā esošajām deviņām
tematiskajām intervijām, kas tika izveidotas, balstoties uz P. Kurtiona un A. Matisa
savstarpējām sarunām, tulkojumam izvēlētas četras. Šīs intervijas izvēlētas tāpēc, ka tajās tiek
runāts par notikumiem, kas aptver dažādus A. Matisa dzīves posmus – gan pašu karjeras
sākumu, gan laiku, kad viņš jau bija plaši atzīts mākslinieks.
Pirmajā intervijā A. Matiss stāsta par to, kā sākotnēji studējis tiesībzinātnes un strādājis
advokāta birojā, līdz beidzot sapratis, ka viņa dzīves aicinājums ir glezniecība. Otrajā intervijā
tiek runāts par to, kā A. Matiss ieradies Parīzē, lai uzsāktu mākslas studijas, viņš galvenokārt
stāsta gan par saviem pirmajiem pasniedzējiem Žiljēna akadēmijā un Mākslas skolā, gan par
citiem jaunajiem māksliniekiem, ar ko kopā mācījās. Trešās intervijas galvenās tēmas ir
A. Matisa mākslinieciskās karjeras sākumposms, kad viņš strādāja pie dekorāciju gleznotāja
Marsela Žambona (Marcel Jambon), kā arī jauno un vēl neatzīto mākslinieku grūtie dzīves
apstākļi, centieni atrast pircējus savām gleznām, pirmo izstāžu organizēšana un pirmie
panākumi. Pēdējā no tulkotajām intervijām oriģinālajā tekstā ir septītā pēc kārtas, un tajā
stāstīts par laiku, kad A. Matiss jau kā atzīts un pazīstams mākslinieks strādāja pie skatuves
dekorāciju un kostīmu veidošanas divām Sergeja Djagiļeva (Сергей Дягилев) vadītās Krievu
baleta trupas izrādēm.
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1. TULKOŠANAS STRATĒĢIJU IZVĒLE UN IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI TULKOJAMĀ TEKSTA SPECIFIKAI

Tulkošanas prakse ir sena un pastāvējusi vienmēr, kad vien ir bijusi nepieciešama
komunikācijas nodrošināšana un informācijas nodošana starp dažādām kultūrām un tautām ar
atšķirīgām valodām. Tai līdzi ir attīstījušies arī dažādi teorētiskie uzskati un tulkošanā
izmantojamās stratēģijas. Tradicionāli tulkošanas teorijas aizsākumi tiek saistīti ar Seno
Romu un Cicerona un Horācija izteiktajām idejām par tulkošanu. Kopš tā laika līdz
mūsdienām tulkošanas teorija ir attīstījusies dažādos virzienos, ik pa laikam valdot vienai vai
otrai tendencei, kā arī mainoties tulkotāja statusam un nozīmei. Ir grūti tulkošanas teoriju
periodizēt un stingri nošķirt laika periodus, kuros ir valdījusi tikai viena noteikta tendence, jo
kopumā tulkošana un tās teorija ir dinamisks un sarežģīts process, kas iekļaujas kopējās
kultūras un valodas attīstības tendencēs un mainībā.
Tomēr ir iespējams izdalīt galvenās nostājas un tendences, kas bieži vien ir pretējas un
no kurām katra ir bijusi dominējošā kādā noteiktā laika periodā. Piemēram, divas no pretējām
nostājām, kuras savās teorijās ir izdalījuši jau Cicerons un Horācijs, ir tulkošana „vārds pret
vārdu” un „jēga pret jēgu” jeb burtiska tulkošana un tulkošana, kuras galvenais mērķis ir
mērķvalodā izteikt to pašu domu un nozīmi, kas izteikta avotvalodā. Ja mūsdienās burtiska
tulkošana var tikt izmantota tikai tehniska rakstura tekstos un arī ne vienmēr, tad literāro
tekstu tulkošanā pārliecinoši valdošā ir jēgas tulkošana, kas pieļauj ievērojamas sintaktisko
konstrukciju, gramatisko formu u.c. atšķirības starp avotvalodu un mērķvalodu. Laika gaitā ir
dominējušas atšķirīgas attieksmes arī pret pašu tulkotāju – tulkotājs ir ticis uzskatīts gan par
mehāniska un automātiska darba veicēju, kura darba rezultātam nav nekādas augstākas
mākslinieciskās vērtības, gan par oriģinālā teksta autoram līdzvērtīgu līdzautoru, kurš, veicot
tulkojumu, sniedz savu māksliniecisko ieguldījumu un rada gandrīz vai jaunu, no oriģināla
neatkarīgu darbu, kā arī spēj dot ieguldījumu mērķvalodas bagātināšanā un attīstībā.
20. gs. un īpaši gadsimta otrajā pusē līdz pat mūsdienām dažādas tulkošanas teorijas ir
attīstījušās ļoti strauji, un šo attīstību īpaši veicinājusi tulkojumzinātnes saskarsme ar tādām
zinātnes disciplīnām kā lingvistika, socioloģija, starpkultūru komunikācija, semiotika u.c.
Īpaši liela nozīme bijusi ar kultūru saistītajiem aspektiem, jo, kā norāda tulks, salīdzināmās un
sastatāmās valodniecības profesors Jānis Sīlis darbā „Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un
prakse”, pēdējos 30-35 gados ir izveidota vesela virkne tulkošanas teoriju, kuras mutisko un
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rakstisko tulkošanu ļauj uzskatīt par starpkultūru parādību, ja kultūra tiek definēta plašākā
antropoloģiskā nozīmē kā parādība, kas aptver visus sociāli determinētos cilvēka dzīves
aspektus.1 Tā, piemēram, tulkošanas teorētiķis Entonijs Pims (Anthony Pym) kultūras jēdziena
definīciju saista ar tulkošanu, norādot, ka robeža starp divām kultūrām pastāv tur, kur
veiksmīgai saziņai nepieciešama nododamo tekstu intralingvāla vai interlingvāla šo tekstu
tulkošana.2
Tāpat tulkojumzinātnes attīstību ir iespaidojusi arī datorizētās tulkošanas attīstība un
pretējie viedokļi par mākslīgā intelekta izveidošanas varbūtību, kas, iespējams, ļautu visus
tulkojumus veikt tikai ar datora palīdzību. Tomēr pastāv ļoti maza iespējamība, ka dators
spētu aizstāt cilvēku, lai pareizi interpretētu tekstus un izvēlētos kontekstam atbilstošu
tulkojumu, tāpēc tulki un tulkotāji joprojām ir neaizstājami, lai nodrošinātu kvalitatīvu
komunikāciju starp valodām un to pārstāvētajām kultūrām. Līdz ar to ikvienam, kas tulko
kādu darbu, arī šī darba autorei, nākas izvēlēties noteiktas stratēģijas un praktiskos
paņēmienus, ko izmanot, lai radītu kvalitatīvu un avottekstam uzticīgu tulkojumu, kas reizē
arī ņemtu vērā mērķvalodas īpatnības un tai atbilstošo kultūru, kuras pārstāvji būs tulkojuma
potenciālā publika.
Jautājums par to, kāds ir kvalitatīvs tulkojums, nav viennozīmīgi atbildams, un atbilde ir
atkarīga no dažādiem faktoriem, kas katrā konkrētajā tulkojumā būs atšķirīgi un individuāli.
Tas nozīmē, ka nav iespējams radīt universālu tulkošanas teoriju ar paņēmieniem, kas derēs
jebkurā situācijā tulkojumiem starp jebkurām divām valodām. Taču, piemēram, Jūdžins Naida
norāda, ka, lai novērtētu tulkojuma kvalitāti un pareizību, kā arī lai radītu kvalitatīvu
tulkojumu, pirmkārt, ir jāuzdod divi galvenie jautājumi: „Kam?” un „Kādā kultūras
kontekstā?” teksts tiek tulkots.3 Avotvalodas un mērķvalodas atšķirīgās kultūras ir ļoti
nozīmīgs faktors, ko nedrīkst neņemt vērā, veicot tulkojumu, un kas bieži vien arī apgrūtina
tulkošanas procesu – jo atšķirīgākas kultūras, tajās valdošie uzskati, idejas, pat to
ģeogrāfiskie, politiskie u.c. apstākļi, jo tulkošanas process ir sarežģītāks. Kā to norāda arī
J. Sīlis: „Jo vairāk teksts orientēts uz oriģinālās valodas un kultūras specifiku, jo augstāka
tulkošanas grūtības pakāpe.”4

1

Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi: teorija un prakse. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009. 13. lpp.

2

Pym, Anthony. Translation and Text Transfer: An Essay on the Principles of Intercultural Communication.

Pieejams: http://usuaris.tinet.cat/apym/publications/text_transfer/1.html [skatīts 2014, 31.marts]
3

Nida, Eugene A., Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Boston: Brill, 2003. VII lpp.

4

Sīlis. Tulkojumzinātnes jautājumi. 19-20.lpp.
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Tas nozīmē, ka, lai tulkotu kādu tekstu, tulkotājam ir jābūt pietiekami plašām zināšanām
ne tikai par valodu, tās gramatiku, sintaksi u.tml., bet arī par kultūru, kuras kontekstā tapis
tulkojamais teksts. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka katras kultūras īpatnības un tajā valdošais
pasaules uzskats ļoti izteikti atspoguļojas arī valodā. Vārdi un izteicieni sevī ietver ne tikai
gramatisku un informatīvu saturu, tiem var piemist dažādas konotācijas, simboliskums,
dažādas intensitātes ekspresivitāte, kas maina teksta nianses, parāda runātāja vai rakstītā
teksta autora attieksmi u.tml. Visas šīs nianses tulkotājam ir jāprot sajust un atpazīt, lai tās
netiktu zaudētas arī mērķvalodā iztulkotajā tekstā.
Turklāt tulkotājam ir labi jāorientējas ne tikai vispārējā avotvalodas lietojumā un tās
kultūras kontekstā, bet labi jāpārzina arī konkrētā teksta tapšanas konteksts: teksta autors jeb
šajā gadījumā – divi intervijas dalībnieki, teksta tapšanas laiks un vieta, iemesls, mērķi utt. Šis
konteksts pēc iespējas jāiepazīst jau pirms tulkošanas uzsākšanas, bet izzināšanas process
turpinās arī tulkošanas laikā, meklējot papildinformāciju, lai precizētu dažādas neskaidrības.
Arī šī darba tapšanas ietvaros autore iepazinās ar informāciju par intervijas
dalībniekiem, par to, kā un kāpēc intervijas tapušas, kā arī meklēja papildinformāciju avotos,
kas saistīti ar tēmām, par kurām intervijās tiek runāts. Turklāt abi intervijas dalībnieki runā
par tēmām, kurās viņiem ir padziļinātas zināšanas, – par sava laika kultūras un mākslas dzīvi.
Viņi paši to ir piedzīvojuši, pazinuši cilvēkus, par ko tiek runāts, redzējuši mākslas darbus un
izrādes, kas tiek pieminētas. Līdz ar to, lai labāk iejustos šo interviju kontekstā un lai labāk tās
saprastu un varētu iztulkot, arī autore ne tikai lasīja informāciju par konkrētajām tēmām, bet
arī apskatīja to darbu reprodukcijas, kas intervijās tiek pieminēti, apskatīja attēlus no baleta
izrādēm, par kurām tiek runāts. Šīs zināšanas palīdz labāk iztēloties un saprast tekstu, un līdz
ar to arī precīzāk to iztulkot. Īpaši dažādi apraksti un attēli palīdzēja iztulkot interviju, kurā
A. Matiss stāstījis par to, kā veidojis skatuves dekorācijas un kostīmus Krievu baleta trupas
izrādēm. Lasot tikai Matisa teikto, ne vienmēr var pilnībā saprast un iztēloties, kā izskatījies,
piemēram, priekškars vai imperatora tērps izrādē „Lakstīgalas dziesma”, līdz ar to kā
papildlīdzeklis tulkošanā tika izmantotas Matisa veidotās skices un fotogrāfijas no izrādēm.
Svarīga ir ne tikai avotvalodas un tās kultūras laba pārzināšana, bet arī mērķvaloda un
tās kultūra, turklāt tulkotājam ir jāspēj arī novērtēt abu valodu un kultūru atšķirības pakāpe un
identificēt iespējamās ar to saistītās problēmas, kuras varētu rasties tulkošanas gaitā. Skatoties
plašākā mērogā, gan Francija, gan Latvija pieder pie Rietumu pasaules, līdz ar to starp tām
nepastāv lielas atšķirības jau pašos pamatos, piemēram, pasaules uztverē un reliģiskajos
uzskatos, kā tas būtu starp Rietumu un Austrumu kultūrām. Turklāt laikā, kad tika veiktas
P. Kurtiona intervijas ar A. Matisu – 1941. gadā – gan Francija, gan Latvija bija iesaistītas
7

Otrajā Pasaules karā, kura laikā piedzīvoja okupāciju un lielas ekonomiskās grūtības. Tātad
arī vispārējais konteksts laika periodam, par kuru tiek runāts intervijās, ir pietiekami tuvs un
saprotams arī latviešu publikai, līdz ar to nerada arī īpaši izteiktas problēmas tulkošanā.
Taču intervijas galvenokārt koncentrējas uz mākslas dzīvi un procesiem modernisma
attīstības laikā Francijā, īpaši Parīzē, kas 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā bija viens no
nozīmīgākajiem mākslas centriem visā pasaulē. Arī Latvijā 20. gs. sākumā mākslā ienāca
jaunas parādības un sāka veidoties modernisms, taču intervijās tiek runāts par tieši Francijai
specifiskiem notikumiem un parādībām, tiek pieminēti ļoti daudz dažādi notikumi, nosaukumi
un it īpaši mākslinieku vārdi, kuri tā laika mērķauditorijai noteikti paskaidrojumus neprasītu,
bet ne vienmēr ir saprotami un uzreiz nerada skaidras asociācijas mūsdienu latviešu lasītājam,
īpaši gadījumos, kad kāds personas vārds vai kāds nosaukums ir norādīts nepilnīgi. Līdz ar to
šādos gadījumos tulkojumā tika izmantoti zemsvītras komentāri, lai norādītu dažādu
personību pilnos vārdus, dzīves datus, kā arī īsi norādītu viņu nozīmi intervijas un franču
mākslas kontekstā kopumā.
Ar tulkošanas grūtībām, ko rada kultūru savstarpējās atšķirības, ir saistīti arī
avotvalodas kultūrā pastāvošo reāliju nosaukumi un citi tieši netulkojamie termini un
izteicieni, un par to kā atsevišķu problēmu tiks runāts darba 3. nodaļā.
Pēc kultūru atšķirību izvērtēšanas jāpievēršas arī pašu valodu atšķirībām un
individuālajām īpatnībām. Kā norāda J. Naida, tad katrai valodai ir tieši tai raksturīgās
īpatnības, kas var būt gan priekšrocības, gan trūkumi, īpaši tulkošanas procesā, cenšoties pēc
iespējas precīzāk atveidot mērķvalodā to, kas sākotnēji izteikts avotvalodā. Darba autore par
vienu no svarīgākajām tulkojumam nepieciešamajām īpašībām uzskata ne tikai tā spēju nodot
to pašu jēgu un nozīmi, kas izteikta avotvalodā, bet arī spēju to izdarīt latviešu lasītājam pēc
iespējas saprotamākā un pieejamākā veidā, un viens no galvenajiem veidiem, kā to izdarīt, ir
pareizas un dabiskas latviešu valodas izmantojums. Tas nozīmē, ka autores mērķis nebija
latviešu tulkojumā pēc iespējas tuvāk atveidot franču valodas teikumu konstrukcijas,
gramatiskās formas un vārdu kārtību teikumā, īpaši gadījumos, kad šāds atveidojums
neatbilstu latviešu valodas likumiem. Tātad ar nosacījumu, ka tiek saglabāta oriģinālā teksta
nozīme un jēga, tika pieļautas lielākas vai mazākas valodisko formu izmaiņas.
Dažādas sintaktiskās un gramatiskās izmaiņas tulkojumā no franču uz latviešu valodu
pieļaujamas, piemēram, tāpēc, ka franču valodā tiek izmantoti noteiktie un nenoteiktie
artikuli, bet latviešu valodā tādi nepastāv, līdz ar to tos nav iespējams atveidot arī tulkojumā.
Uz niansēm, ko rada artikulu izmantojums, iespējams norādīt tikai tad, ja lietvārds lietots
kopā ar to apzīmējošu īpašības vārdu, kuram latviešu valodā var izmantot noteikto vai
8

nenoteikto galotni. Latviešu valodā nav nepieciešams atveidot arī visus franču tekstā
izmantotos personas vietniekvārdus, lai ar vienādu vietniekvārdu vairākkārtēju atkārtošanu
viena teikuma vai vairāku blakusesošu teikumu ietvaros netraucētu dabiskam un stilistiski
pareizam latviešu valodas skanējumam. Šāds vietniekvārdu retāks izmantojums salīdzinājumā
ar franču valodu iespējams tāpēc, ka latviešu valodā persona ir nosakāma pēc darbības vārda
galotnes, līdz ar to teikuma gramatisko centru var veidot tikai izteicējs bez teikuma
priekšmeta, kamēr franču valodā darbības vārds vienmēr tiek lietots kopā ar teikuma
priekšmetu, uz kuru tas attiecas. Līdzīgi ne vienmēr ir nepieciešams tulkojumā atveidot franču
valodā izmantotos piederības vietniekvārdus, jo piederība bieži noprotama pēc konteksta un
pārlieku biežs piederības vietniekvārdu izmantojums var radīt stilistiski neveiklu iespaidu.
Arī sintaktiskās uzbūves ziņā starp latviešu un franču valodām pastāv lielas atšķirības.
Tas saistīts ar to, ka franču valodā, tā kā tā ir analītiska valoda, vārdu savstarpējo sintaktisko
saistību parādīšanai galvenokārt tiek izmantota nevis vārdu locīšana, bet īpaši vārdi ar
gramatisku funkciju. Šī iemesla dēļ analītiskajām valodām raksturīga stingra vārdu kārtība,
kas franču valodā parasti ir šāda: teikuma priekšmets – izteicējs – papildinātājs. Turpretim
latviešu valoda ir sintētiska valoda, kurā lielāka nozīme ir vārdu locījumiem, bet vārdu kārtība
ir daudz brīvāka nekā franču valodā. Līdz ar to arī tulkojumā, lai panāktu pēc iespējas
dabiskāku latviešu valodas skanējumu, ir iespējams mainīt vārdu kārtību, nesaglabājot franču
tekstā ievēroto teikumu struktūru.
Ar šī tulkojuma specifiku saistīts arī tā publicistiskais raksturs, kas ietekmē tulkošanas
stratēģiju izvēli. Pirmkārt, publicistikas valodas stila galvenais mērķis, īpaši intervijās, ir
informēt lasītāju, iepazīstināt to ar intervējamo personu, nereti reizē arī izklaidējot lasītāju. To
apliecina arī interviju piederība publicistikas stila informatīvajam apakšstilam.5 Publicistikas
teksti parasti ir mērķtiecīgi, un to autori visbiežāk cenšas izveidot kvalitatīvu komunikāciju ar
lasītāju, lai tam nodotu skaidru informāciju par tekstā apskatīto tēmu. Par to liecina arī autores
tulkotajās intervijās bieži atrodamās ziņas par precīzām vietām, faktiem, datumiem, cilvēkiem
u.c. Tā kā oriģinālā teksta mērķis ir informēt lasītāju, arī tulkojumā ir jāizvairās no
neprecīziem un dažādi interpretējamiem izteicieniem, ja vien tie nav bijuši neviennozīmīgi jau
oriģinālajā tekstā.
Bez tādām publicistikas stila pazīmēm kā aktualitāte, mērķtiecīgums un konkrētums tam
ir raksturīgi arī sarunvalodas elementi un emocionāli ekspresīva leksika, kas spilgti izpaužas
arī intervijās, kuru dalībnieki necenšas izmantot tikai sarežģītas un visām literārās valodas
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prasībām atbilstošas frāzes, bet izmanto arī sarunvalodai raksturīgus izteicienus, dažādus
izsaucienus u.c. Lai publicistika labi veiktu savu uzdevumu, tiek izmantoti ne tikai racionālie
izteiksmes līdzekļi, piemēram, fakti, skaitļi u.tml., kas iedarbojas uz prātu, bet arī emocionālie
izteiksmes līdzekļi, kas kopā ar tiešo informāciju norāda uz intervijas dalībnieku attieksmi,
sniedz pozitīvu vai negatīvu emocionālo vērtējumu, pauž emocionālu noskaņu utt.6 Arī
tulkojumā ir jāsaglabā visas nianses, ko rada racionālo un emocionālo izteiksmes līdzekļu
apvienojums, kā arī visas intervijā iesaistīto personu valodas īpatnības un viņu izmantotie
valodas slāņi, necenšoties viņu valodu padarīt literāri pareizu, jo tas tikai traucētu intervijai
sasniegt vienu no saviem mērķiem – atklāt intervējamā cilvēka raksturu, personību un
īpatnības.
Publicistikas stilam raksturīgs arī dažādu citu stilu izmantojums, kurus tulkotājam ir
jāprot identificēt un arī izmantot atbilstošus tulkošanas paņēmienus. Piemēram, atkarībā no
intervijas tēmas un intervējamās personas, intervijā var tikt izmantots zinātniskais stils ar citu
nozaru terminoloģiju. Tā tas ir arī autores tulkotajās intervijās, kurās tiek izmantota ar mākslu
saistīta terminoloģija, un problēmas, kas saistītas ar terminoloģijas atveidi latviešu valodā,
tiks apskatītas nākamajā nodaļā. Tāpat publicistikas stila tekstos atrodami arī daiļliteratūras
valodas stila elementi, piemēram, tādi tēlainās izteiksmes līdzekļi kā metaforas, salīdzinājumi,
epiteti utt. Autores tulkotajās intervijās šādus valodas elementus visbiežāk izmantojis
intervētājs P. Kurtions, īpaši interviju ievados un citos savos komentāros. Gan šiem
daiļliteratūras stila elementiem, gan visiem pārējiem daudzveidīgajiem publicistikas stilam
raksturīgajiem elementiem ir jābūt atspoguļotiem tulkojumā, lai netiktu zaudēts nekas no
oriģinālā teksta bagātības un daudzveidības.
Visbeidzot ar publicistikas stila tekstiem, īpaši intervijām, parasti saistīts arī noteikts
teksta izkārtojums, kas padara vieglāku teksta uztveršanu un lasīšanu. Tā kā oriģinālais teksts
ir interviju laikā veiktā transkripcija, ko pēc tam vēl ir rediģējuši un papildinājuši gan
P. Kurtions, gan A. Matiss, bet kura tā arī netika publicēta, tad tajā nav ievērots parasti
intervijās izmantotais noformējums, piemēram, nav atzīmēts, kurš no intervijas dalībniekiem
saka ko, un tas darba autorei bija jāsaprot pēc konteksta. Lai atvieglotu tulkojuma lasīšanu,
autore tajā izmantoja atbilstošu teksta izkārtojumu un ar iniciāļiem norādīja, ko teicis katrs no
intervijas dalībniekiem.
Tomēr kopumā, lai arī cik uzmanīgi tulkotājs ievērotu visas avotvalodas teksta un
valodas īpatnības, lai cik precīzi tas censtos atveidot šo tekstu un tā jēgu mērķvalodā un lai cik
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atbilstoši pielietotu dažādas tulkošanas stratēģijas, vienmēr ir jāsaprot, ka ideāls tulkojums
nav iespējams, un tam piekrīt arī vairākums mūsdienu tulkošanas teorētiķu un paši tulkotāji.
Pirmkārt, tas, protams, ir saistīts ar valodu un kultūru atšķirībām, taču svarīgs faktors ir arī
pats tulkotājs. Kā norāda U. Eko savā darbā Translation and Interpretation, tad tulkošana ir
zināma veida interpretācija, kurā valda tikai tulkošanai atbilstoši principi.7
Tātad tulkotāja darbs nav mehānisks un automātisks, tulkotājs nevar izvairīties no
tulkojamā teksta interpretēšanas un no dažādu izvēļu izdarīšanas, piemēram, izvēloties starp
vairākiem iespējamajiem viena vārda tulkojumiem, kas atrodami vārdnīcā. Ne vienmēr ir
iespējams pateikt, ka tikai viena izvēle ir vienīgā pareizā, turklāt viss tulkojums sastāv no
neskaitāmi daudzām izvēlēm, līdz ar to katrs tulkotājs vienu un to pašu tekstu iztulkotu
atšķirīgi. Tajā pašā laikā ir iespējams, ka vairāk nekā viens vai pat visi no šiem tulkojumiem
tiktu uzskatīti par pareiziem un kvalitatīviem. Līdz ar to arī darba autore, veicot šo tulkojumu,
centās saglabāt tā veseluma un atsevišķo daļu būtību, kas nemainīgi būtu atrodama jebkurā
konkrētā teksta kvalitatīvā tulkojumā, un nākamajās nodaļās tiks apskatītas atsevišķas
specifiskas ar tulkošanu saistītās problēmas, kurām bija jāatrod risinājumi, lai sasniegtu
izvirzīto mērķi un radītu avotvalodas tekstam atbilstošu tulkojumu.

7
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2. MĀKSLAS TERMINOLOĢIJAS ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ

Lai pievērstos terminoloģijas tulkošanai un tās problemātikai, vispirms jānoskaidro,
kāda ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (turpmāk tekstā – LZA TK)
izveidotā vienotā izpratne par terminoloģijas un termina jēdzienu, kā arī jāiepazīstas ar šīs
komisijas noteiktajām nozaru terminoloģijas izveides un lietošanas vadlīnijām. Atbilstoši
LZA TK mājas lapā publicētajām vadlīnijām termins tiek definēts kā vārds vai vārdkopa īpašā
funkcijā. Tātad tā ir funkcionāla vienība ar divām pamatfunkcijām: nosaukt un iezīmēt, t. i., ar
minimāliem valodas līdzekļiem definēt attiecīgās nozares jēdzienu iespējami precīzi, reizē
norādot uz šī jēdziena vietu attiecīgās nozares jēdzienu sistēmā. Tādējādi termins kā
funkcionālā vienība ir cieši saistīts ar specifiskajiem nozares jēdzieniem un tā būtību nosaka
lietošanas sfēra un funkcionālā nozīme.8 Terminoloģijas un leksikoloģijas speciāliste Marija
Terēza Kabrē Kastelbi (Maria Teresa Cabré Castellví) izdala trīs aspektus, kas reizē raksturo
un definē terminu: termini ir, pirmkārt, gramatiskas vienības, kas ir daļa no konkrētās valodas
leksikas; otrkārt, zināšanu vienības, kas sevī ietver noteiktu informāciju; treškārt,
komunikācijas vienības, kas valodas lietotājiem ļauj savstarpēji apmainīties ar informāciju.9
Plašākā nozīmē par terminu uzskatāmi arī ar cilvēka speciālās darbības sfēru (ne tikai
zinātnisko, bet arī profesionālo un arodniecisko) saistīto objektu nosaukumi, arī tautā lietoti
sarunvalodas vārdi, apvidvārdi u.c.10 Arī vispārlietojami vārdi var kļūt par terminiem, ja tie
tiek lietoti ar konkrēto nozari saistītā speciālā tekstā, un māksla ir viena no nozarēm, kur šāda
parādība ir novērojama. Piemēram, šī tulkojuma gadījumā tāds vispārlietojams vārds kā
„glezna” uzskatāms par terminu, jo lietots profesionālās glezniecības kontekstā un ir stingri
norobežots no tādiem blakusjēdzieniem kā „freska”, „akvarelis” u.c.
Atbilstoši LZA TK terminoloģijas izveides vadlīnijām terminam kā valodas leksikas
vienībai jāatbilst valodas normām, vārddarināšanas likumībām, pašu valodas vārdu un aizgūto
terminu samēra prasībām u.c. Savukārt, lai termins sekmīgi veiktu tam paredzēto specifisko
8
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funkciju, tā izvēlē vai izveidē ir jāievēro specifiskās prasības no kurām galvenās ir:
sistēmiskums, nozīmes precizitāte un formas īsums, viennozīmīgums un mononīmiskums,
t. i., sinonīmijas nevēlamība, kā arī kontekstneatkarība, emocionālā neitralitāte u.c. 11 Tā kā
šajā tulkojumā jauni termini netika veidoti, tad šie principi tika ievēroti izvēlē starp vairākiem
pieejamajiem terminiem un terminu konsekventā izmantojumā.
Tomēr ir vairāki faktori, kas neļauj terminoloģijai atbilst visām pamatprasībām. Pie
šiem faktoriem minams šo prasību bieži vien relatīvais raksturs, terminoloģijas veidošanas
grūti regulējamais process un dažādās tendences, kas tajā izpaužas, kā arī dažādie
intralingvālie, interlingvālie un ekstralingvālie principi, kas ietekmē terminoloģijas izveidi 12.
Tā kā nav iespējams radīt kādas nozares terminoloģiju, kas pilnībā atbilstu visām
pamatprasībām, tas rada arī problēmas, tulkojot kādas nozares tekstus, jo bieži vien tiek
pieļauti, piemēram, vairāki sinonīmi, lai apzīmētu vienu jēdzienu.
Arī šajā tulkojamajā tekstā atrodami piemēri ar sinonīmiem, kad vienam franču
terminam latviešu valodā atbilst vismaz divi termini, kas abi tiek izmantoti ar attiecīgo nozari
saistītajos tekstos. Visbiežāk viens no sinonīmiem ir latviskas, bet otrs – internacionālas
cilmes, kā tas ir, piemēram, vārdiem paysage, buste un moulage. Vispārīgajā tulkojošajā
vārdnīcā šiem vārdiem tulkojumi mākslas nozarē ir attiecīgi: peizāža un ainava, biste un
krūšutēls, mulāža un atlējums. Tātad redzams, ka viens tulkojums ir latviskas cilmes, bet otrs
– franciskas, taču šie franciskās izcelsmes vārdi visticamāk latviešu valodā nav ienākuši tieši,
bet gan caur krievu valodu laikā, kad tā bija viena no latviešu valodas galvenajām
kontaktvalodām, jo arī krievu valodā tiek izmantoti franču izcelsmes vārdi šo pašu jēdzienu
apzīmēšanai – пейзаж, бюст, муляж. Šajā tulkojumā izmantoti vārdi ar latvisku izcelsmi –
ainava, krūšutēls un atlējums –, jo tie ir labāk uztverami un saprotamāki lasītājam bez
padziļinātām zināšanām par mākslu un mākslas terminoloģiju. Arī M. T. Kabrē Kastelbi
norāda, ka viens no terminoloģijas mērķiem ir sociālas nepieciešamības izpildīšana, kas
saistīta ar informācijas nodošanu un komunikāciju.13 Tā kā autores tulkotajās intervijās
komunikācija notiek ne tikai starp diviem mākslas speciālistiem, bet arī starp intervijas
dalībniekiem un intervijas lasītājiem, tad arī terminiem jābūt pielāgotiem tā, lai tos saprot visi
dalībnieki, kas iesaistīti komunikācijā.
Turklāt franču cilmes termini var būt ne tikai nesaprotamāki, bet, piemēram, vārds
peizāža parasti tiek lietots senākos ar mākslu saistītos izdevumos vai arī kā sarunvalodas
11
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vārds, nereti ar negatīvu nokrāsu. Kā divas no galvenajām vadlīnijām terminu izmantojumā
izvēloties saprotamību un konsekvenci, visā tulkojumā šajā un līdzīgos gadījumos tika
izvēlēts tikai viens no iespējamajiem terminiem, bet sinonīmi netika lietoti.
Terminu lietojums, līdz ar to arī terminu tulkošanas specifika, ir atkarīgi arī no
konteksta, kādā tie tiek izmantoti. M. T. Kabrē Kastelbi izdala piecas situācijās, kādās
terminoloģija var tikt lietota:
1. Jaunu specializētu zināšanu veidošanās un nodošana augsta līmeņa speciālistu
starpā ar starptautisku publikāciju palīdzību, kā rezultātā veidojas jauna
terminoloģija, kas nereti kļūst par paraugu arī plašākā mērogā.
2. Spontāna specializētu zināšanu veidošanās un nodošana speciālistu darba procesa
laikā, kā rezultātā veidojas jauna terminoloģija, ko var sākt izmantot plašākā
mērogā.
3. Specializētu zināšanu izmantojums vai nodošana tādā specializētā vidē, piemēram,
izglītības jomā, uzņēmumu darbā u.tml., kur terminoloģijas izveidi un lietojumu
nosaka arī didaktiski, sociolingvistiski vai komerciāli mērķi.
4. Specializētu zināšanu izmantošana situācijās, kurās terminoloģija tiek izmantota
tikai kā līdzeklis zināšanu sakārtošanai un kurās tā atbilst kādas augstākas
institūcijas noteiktajām normām.
5. Situācijas, kurās specializētās zināšanas pieejamas plašākai publikai, piemēram,
periodiskajos izdevumos, un kurās terminoloģijas izmantojuma dažādība un
neviendabīgums palielinās atbilstoši tam, cik ļoti samazinās publikācijas
specializācijas līmenis.14

Pēdējam variantam visvairāk atbilst arī autores tulkotās intervijas, jo, lai arī interviju
dalībnieki ir augsta līmeņa speciālisti mākslas jomā, interviju mērķis nav nodot augsta līmeņa
specializācijas zināšanas par mākslas teoriju un praksi. Intervijas dalībnieki par mākslu runā
neformālos apstākļos, un pašu interviju mērķis ir radīt priekšstatu par A. Matisa personību un
uzskatiem, nodot lasītājam informāciju par gleznotāja dzīves pieredzi, un šādā situācijā
zinātniski precīzs terminoloģijas izmantojums nav noteicošais. Līdz ar to arī tulkojumā, tāpat
kā oriģinālajā tekstā, pieļaujamas atkāpes no stingras terminoloģijas izmantojuma vadlīniju
ievērošanas gadījumos, kad šādas atkāpes ir arī teksta franču versijā, kā arī tad, ja precīzi
atbilstoša un pareiza termina neizmantošana būtiski nemaina franču teksta nozīmi. Piemēram,
lai netraucētu labskanībai un lai nevajadzētu vairākas reizes izmantot vienu un to pašu vārdu
14
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viena vai vairāku blakus esošu teikumu ietvaros, var savstarpēji mainīt tādus sinonīmus kā
glezna, mākslas darbs un darbs vai gleznotājs un mākslinieks u.c., ja tas nemaina teksta
būtību.
Pēc iepazīšanās ar terminu darināšanas vadlīnijām latviešu valodā, konkrētā tulkojuma
galveno vadlīniju noteikšanas terminu izmantojumam un konteksta novērtēšanas nākamais
solis ir terminu tulkošana no franču valodas latviešu valodā. Lai precīzi iztulkotu ar mākslu,
īpaši ar glezniecību, saistītos terminus, tika apzināti un izmantoti vairāki pieejamie attiecīgās
nozares

terminoloģijas

resursi,

kas

ietver

nozaru

terminu

vārdnīcas,

datubāzes,

enciklopēdiskos izdevumus, zinātniskās publikācijas, mācību literatūru, rokasgrāmatas un
citus resursus, kuros atrodamas ziņas par nozarē lietotajiem terminiem. Lai to izdarītu,
pirmkārt, tika izmantots Valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” veiktais
pētījums „Latviešu valodas terminoloģijas resursu kvalitātes un pieejamības apzināšana
dažādās zinātnes un praktiskas darbības nozarēs”, kurā ir apkopota informācija par latviešu
nozaru, tajā skaitā mākslas zinātnes, terminoloģijas vārdnīcām, kas izdotas no 20. gs. sākuma
līdz 2007. gadam, kā arī informācija par enciklopēdiskajiem izdevumiem, svešvārdu
vārdnīcām, elektroniskajām terminu datubāzēm un citiem nozaru terminoloģijas resursiem.
Atbilstoši šajā pētījumā pieejamajai informācijai, neskaitot vispārīgās tulkojošās
vārdnīcas, nav pieejama neviena mākslas zinātnes terminu tulkojošā vārdnīca, kurā būtu
norādīti glezniecības terminu tulkojumi franču valodā, taču ir pieejami vairāki terminu
skaidrojošie krājumi un enciklopēdiskie izdevumi ar skaidrojumiem un definīcijām latviešu
valodā, kā arī viens terminu krājums, kurā starp vairākām citām valodām norādīti ar teātri un
skatuves mākslu saistīto terminu tulkojumi arī franču valodā. Līdz ar to, lai iegūtu precīzu
terminu tulkojumu, vispirms tika izmantotas vispārīgās tulkošanas franču-latviešu (atsevišķos
gadījumos vispirms franču-angļu, pēc tam angļu-latviešu) vārdnīcas. Gadījumos, ja bija
pieejami vairāki iespējamie tulkojumi, kas nebija sinonīmi, tika salīdzināti šo iespējamo
tulkojumu skaidrojumi latviešu valodā ar tulkojamajā tekstā izmantotā termina definīciju
franču valodas skaidrojošajās vārdnīcās. Šāda skaidrojumu un definīciju salīdzināšana tika
izmantota arī citos gadījumos, lai pārliecinātos par vārdnīcā atrastā vienīgā tulkojuma
pareizību. Turklāt, lai precizētu un pārliecinātos par tulkojuma pareizību, tika izmantoti ne
tikai skaidrojošie resursi, bet arī aprakstošie resursi, piemēram, mācību līdzekļi u.tml.
izdevumi, kuros termina lietojums fiksēts noteiktā kontekstā.
Tulkojumā bija arī gadījumi, kad vispārīgajā tulkošanas vārdnīcā franču valodas
terminam nav atrodams mākslas nozarei atbilstošs tulkojums latviešu valodā. Kā piemēru var
minēt vārdu dessous, kura pamatnozīme ir „apakšā, lejā”. Lai uzzinātu šī termina nozīmi
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glezniecības kontekstā, vispirms tika atrasti tā skaidrojumi franču valodā – la première
couche de peinture d’une toile15 un enduits colorés posés sur le support préalablement traité
par impression16 –, bet pēc tam atbilstošais termins latviešu valodā. Tā kā pēc franču
definīcijas var saprast, ka tas ir viens no gleznojuma slāņiem, tad šis termins tika meklēts
atbilstošajās nodaļās izdevumos par glezniecības tehniku. Lai pārliecinātos par atrastā termina
„pagleznojums” pareizību, pēdējais solis ir atrast tā definīciju latviešu valodā: „Pirmā
gleznojuma kārta, kas iezīmē attēlojamo objektu un figūru aprises, gaismēnu laukumus.”17
Grūtības tulkojot sagādāja arī tas, ka latviešu valodā mākslas terminoloģija bieži vien
nav tik detalizēta un termini nav tik stingri nodalīti, kā tas ir franču valodā, kur ar mākslu
saistītā terminoloģija ir detalizētāka un sistemātiskāka, kas, iespējams, saistīts ar franču
mākslas un mākslinieciskās izglītības senajām tradīcijām. Piemēram, franču valodā ir skaidri
noteikti termini, lai raksturotu krāsas slāņa biezumu glezniecībā – frottis par ļoti plānu, pat
caurspīdīgu gleznojumu, demi-pâte par vidēja biezuma gleznojumu un empâtements par
bieziem un reljefiem otas triepieniem. Latviešu valodā visbiežāk gleznojuma raksturošanai
tiek izmantoti dažādi epiteti, taču enciklopēdiskajos izdevumos un izdevumos par gleznošanas
tehniku atrodami arī specializētāki termini, attiecīgi – lazējošs gleznojums, sedzošs
gleznojums un pastozs gleznojums.
Vēl viena problēma, ar ko tulkojuma laikā nācās saskarties, bija ne tikai mākslas
zinātniskās terminoloģijas tulkošana, bet arī profesionālās leksikas jeb profesionālismu
tulkošana. Gan termini, gan profesionālismi ir speciālo jēdzienu apzīmējumi, un tos savā
valodā lieto galvenokārt nozīmes speciālisti, taču tiem ir arī vairākas atšķirīgas pazīmes.18
Profesionālismus savā leksikā biežāk lieto tieši konkrētās profesijas pārstāvji, turklāt to
veidošana nenotiek sistemātiski un atbilstoši standartiem, un tādējādi tie bieži atbilst nevis
sistēmiskuma prasībām vai zinātnes un valodas tālākās attīstības vajadzībām, bet gan ir īsi,
izteiksmīgi, pat tēlaini. Galvenais to veidošanās kritērijs ir ērta lietošana ikdienas saziņā starp
attiecīgās

profesijas

pārstāvjiem,

turklāt,

atšķirībā

no

zinātniskajiem

terminiem,

profesionālismi var būt arī ar emocionāli ekspresīvu nokrāsu.
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Šajā tulkojumā kā piemēru var minēt vārdu pompier, ko var lietot dažādos vārdu
savienojumos – peintre pompier, art pompier utt. –, lai raksturotu kādu mākslinieku vai viņa
glezniecību. Gan vairākās mākslas terminoloģijas vārdnīcās19, gan vispārīgajās skaidrojošajās
vārdnīcās20 pie šī vārda definīcijas tiek minēta tā emocionāli negatīvā nokrāsa un piederība
pie arodžargonismiem. Par to, ka šis nav zinātnisks termins, liecina arī tas, ka mākslas
literatūrā daudz plašāk izmantots ir apzīmējums akadēmisks (piemēram, akadēmiskā
glezniecība), kura nozīme ir tāda pati, bet kuram nepiemīt ekspresīvi emocionālā nokrāsa.
Tāpat šis vārds nav veidots un netiek izmantots atbilstoši terminoloģijas pamatprincipiem.
Vārda pompier pamatnozīme ir ugunsdzēsējs, un šo vārdu sāka attiecināt uz mākslu, lai
raksturotu Žaka Luija Davida (Jacques Louis David) gleznas, kurās redzami kaili kareivji ar
antīkā stila bruņucepurēm, kas atgādina ugunsdzēsēju ķiveres. Vārds pompier ātri tika
pārņemts un izmantots, lai raksturotu visus akadēmiskā stila gleznotājus un viņu daiļradi
kopumā, bet 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, modernisma attīstības laikā, tas ieguva negatīvu
nokrāsu.
Tā kā šis akadēmiskās mākslas apzīmējums veidojies franču kultūras kontekstā un ir ar
to cieši saistīts, tad ir grūti atrast tam atbilstošu jēdzienu latviešu valodā. Ja vārdu tulkotu tieši
kā ugunsdzēsējs, ugunsdzēsēju māksla u.tml., lasītājam nebūtu skaidrs, kas ar to domāts, jo
latviešu valodā šāds apzīmējums netiek izmantots. Autore sava tulkojuma ietvaros izvēlējās
izmantot apzīmējumu pompozs, jo, pirmkārt, tam piemīt negatīva nokrāsa, un, otrkārt, arī
franču valodā vārds pompier rada asociācijas ar vārdu pompeux jeb pompozs.
Šis gadījums parāda, kā kultūras konteksts var ietekmēt valodu un līdz ar to arī
tulkošanu, radot situācijas, kad kāds vārds vai izteiciens nav tieši iztulkojums. Ar šādiem
vārdiem un izteicieniem saistītās tulkošanas problēmas un to iespējamie risinājumi sīkāk
apskatīti nākamajā nodaļā.
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3. TIEŠI NETULKOJAMI VĀRDI UN IZTEICIENI

3.1.

Reālijas

Teksta tulkojamības vai netulkojamības pakāpe ir viena no dažādo tulkošanas teoriju
apskatītajām problēmām, kas teorētiķu redzeslokā nonākusi salīdzinoši nesen, jo ne antīkajā
pasaulē, ne viduslaikos neradās šaubas, ka kāds teksts varētu būt netulkojams, un teorētiskais
pamats uzskatam, ka zināmi avotvalodas tekstu tipi nav tulkojami, sāka veidoties tikai 18. gs.
beigās.21 Autore sava tulkojuma veikšanas laikā vadījusies pēc tulka un valodniecības
speciālista J. Sīļa atziņas, ka ir iespējams iztulkot jebkuru tekstu, ja vien tā veseluma būtības
saglabāšanas vārdā tulkošanas procesā tiek izdarītas atsevišķu avotvalodas teksta elementu
modifikācijas atbilstoši mērķvalodas un mērķkultūras specifikai.22 Tātad galvenā problēma ir
tas, cik lielā mērā konkrētais teksts ir tulkojams, un tas savukārt ir atkarīgs no tā, cik ļoti
teksts orientēts uz avotvalodas un kultūras specifiku. Jo šī orientācija ir izteiktāka, jo lielāka ir
teksta netulkojamības pakāpe.
Atkarībā no tā, vai teksts vairāk koncentrējas uz avotvalodas specifiku vai kultūras
specifiku, var izdalīt divas galvenās tulkošanas grūtību iemeslu grupas. Pie pirmās grupas
pieder lingvistiskie iemesli, kad mērķvalodā neeksistē avotvalodai atbilstoši morfoloģiski,
sintaktiski, leksiski u.c. elementi. Konkrētajā tulkojumā no franču uz latviešu valodu kā
piemēru var minēt to, ka latviešu valodā neeksistē artikuli, kas turpretim ir ļoti raksturīgi
franču valodai. Taču šajā nodaļā lingvistiskie tulkošanas grūtību iemesli plašāk netiks
apskatīti.
Pie otras grupas pieder kultūrspecifiskie tulkošanas grūtību iemesli. Ja lingvistiskās
grūtības ir saistītas ar atšķirībām starp avotvalodu un mērķvalodu, kurām visbiežāk ir rodams
risinājums, vienkārši pielāgojoties mērķvalodai un tās gramatiskajiem, sintaktiskajiem u.c.
likumiem, tad ar kultūras atšķirību radītās problēmas ir grūtāk pārvaramas, jo tās saistītas ar
to, ka avotvalodas tekstā atrodamajiem kultūrspecifiskajiem jēdzieniem jeb reālijām nav
precīzi atbilstoša jēdziena arī mērķvalodā. Lai spētu šīm problēmām rast risinājumu un atrast
veiksmīgāko veidu, kā mērķvalodā atveidot avotvalodas reālijas, tulkotājam ir jāpārzina gan
avotvalodas, gan mērķvalodas kultūra, tradīcijas, vēsture utt., jo, pirmkārt, reālija avotvalodas
21
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tekstā jāmāk atpazīt un saprast tās kultūras kontekstā, bet pēc tam jāatrod pēc iespējas tuvāks
šīs reālijas atveidojums mērķvalodā un tās kultūras kontekstā.
Šo uzdevumu grūtāku padara tas, ka reālijas bieži nav tikai atsevišķs vārds ar konkrētu
nozīmi, bet tās ir cieši saistītas ar noteiktām kultūras sistēmām un modeļiem, līdz ar to tās var
sevī ietvert plašu semantisko jēgu ar atsaucēm uz avotvalodas kultūru. Tas nozīmē, ka veids,
kādā tās tekstā tiks uztvertas, ir lielā mērā atkarīgs no lasītāja, no viņa kultūras un vēsturiskā
konteksta, pat viņa vecuma, sociālā statusa u.tml.23 Tā kā tulkojumu lasīs cita publika no
atšķirīga vēsturiskā un kultūras konteksta, tulkotājam ir jāatrod veids, kā pielāgoties šai
publikai, kā arī tulkojumā sasniegt oriģinālā teksta mērķi un iespaidu. Autores tulkotās
intervijas nav daiļliteratūras darbs, līdz ar to tajās reālijas nav izmantotas ar mākslinieciskiem
mērķiem, bet gan dabiski iekļaujas abu intervijas dalībnieku sarunā kā ikdienišķas viņu dzīves
detaļas. Tāpēc arī latviešu valodas tulkojumā autore centās panākt reāliju dabisku iekļaušanos
tekstā, tajā pašā laikā necenšoties tās pārāk pielāgot latviešu kultūrai, jo lasītājam ir zināms,
ka tiek runāts par Franciju un franču kultūru, līdz ar to franču reāliju ekvivalentu meklēšana
un izmantošana latviešu valodā izskatītos neiederīgāk nekā franču reālijas, kurām atsevišķos
gadījumos, iespējams, nepieciešams paskaidrojums.
Reāliju tulkošanai var izmantot dažādas metodes, un katrs gadījums ir jāizvērtē
individuāli, lai izvēlētos piemērotāko metodi. Viens no visbiežāk izmantotajiem variantiem ir
aizstāt specifisko reāliju ar vārdu, kuram ir augstāka vispārināšanas pakāpe. Tas ļauj
tulkojumā izmantot vieglāk uztveramu vārdu, kas lasītājam būs saprotams, turklāt nav
nepieciešams paskaidrot avotvalodas tekstā minēto reāliju, taču galvenais šīs metodes trūkums
ir teksta pārāk liela vispārināšana un vienkāršošana, kuras rezultātā daļēji var tikt zaudēta
oriģinālā teksta nozīme un būtība. Autores tulkotajās intervijās šis paņēmiens tika izmantots,
piemēram, lai iztulkotu vārdu Bottin. Šo vārdu izmanto, lai apzīmētu adrešu un telefonu
grāmatu, kurai katrā valstī var būt atšķirīgs specifisks nosaukums, piemēram, Latvijā telefonu
un adrešu grāmatu apzīmēšanai tiek izmantots nosaukums „Zaļās lapas”. Tulkojumā tika
izmantots vispārinošais jēdziens adrešu grāmata.
Tāpat var izmantot arī pretēju metodi, kad vispārīgs jēdziens tulkojumā tiek aizstāts ar
specifiskāku, taču šī metode tiek izmantota retāk, jo parasti specifiskāku jēdzienu atrast ir
grūtāk nekā vispārinošu, turklāt tas var radīt vēl lielāku risku, ka tulkojumā tiks izmainīta
23
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oriģinālā teksta jēga. Tulkotajās intervijās šis paņēmiens izmantots vienu reizi, lai iztulkotu
vārdu rosette, ar kuru var apzīmēt ordeņa rozeti tās vispārīgajā nozīmē, taču intervijā šis vārds
atsaucas uz Francijas Goda Leģiona ordeni, kas Matisam piešķirts 1925. gadā. Tas ir Francijas
Republikas augstākais apbalvojums, un avotvalodas teksta lasītāji saprastu, par kādu ordeni
tiek runāts, taču latviešu lasītāji to var arī nezināt, līdz ar to tulkojumā tika precizēts pilnais
ordeņa nosaukums.
Vēl viens variants ir aizvietot avotvalodas tekstā atrodamo kultūrspecifisko jēdzienu ar
mērķvalodā atrodamu kultūrspecifisku jēdzienu, kas tiek izmantots, lai apzīmētu līdzīgu lietu
vai parādību, un kas līdz ar to radītu uz tulkojumu lasītāju līdzīgu iespaidu kā oriģinālais
teksts uz savu lasītāju. Lai arī šāds tulkojums ļauj lasītājam vieglāk identificēties ar izmantoto
jēdzienu un to labāk saprast un tulkotājam nav nepieciešams iekļaut garākus paskaidrojumus,
šī metode tomēr jāizmanto ar piesardzību, jo nedrīkst aizmirst, ka mērķvalodā izmantotajam
jēdzienam var būt atšķirīgs lietojuma konteksts un radītās asociācijas, kas var radīt
pārpratumus un nepareizu teksta interpretāciju. Autore savā tulkojumā šo metodi izmantoja,
lai iztulkotu vārdu massier, ko franču valodā izmanto, lai apzīmētu audzēkni, kas, savu biedru
ievēlēts, mākslas skolu darbnīcās veic dažādus pienākumus kā, piemēram, rūpējas par kursa
finansēm. Latvijas izglītības iestādēs līdzīgus pienākumus pilda klašu un kursu vecākie, bet
atsevišķa nosaukuma kursa vecākajam tieši mākslas augstskolās nav. Tā kā abu jēdzienu
nozīmes ir tuvas, īpaši attiecībā gan uz massier, gan kursa vecākā statusu attiecībā pret citiem
studentiem un abu veiktajām funkcijām, tad tulkojumā tika izmantots jēdziens kursa vecākais,
sīkāk nepaskaidrojot, ka oriģinālajā tekstā izmantotais vārds attiecas tieši uz mākslas
augstskolu darbnīcām.
Tāpat ir iespējams izmantot arī avotvalodas tekstā atrodamo vārdu, to fonētiski
transkribējot mērķvalodā. Tādā veidā tiks saglabāta tulkojuma saistība ar avotvalodas kultūru,
tomēr visbiežāk būs nepieciešams arī jēdziena paskaidrojums, lai lasītājs saprastu tā nozīmi
avotvalodas kultūras kontekstā. Šādi tika iztulkots, piemēram, franču tekstā atrodamais vārds
sou, fonētiski to transkribējot kā sū. Tā ir Francijā senāk izmantota naudas vienība, ko,
meklējot ekvivalentu latviešu valodā, varētu tulkot kā grasis vai santīms. Tomēr naudas
vienību nosaukumi parasti netiek tulkoti, turklāt arī pēc konteksta intervijās ir saprotams, ka
tiek runāts par naudu, līdz ar to vārds sū nepadara tekstu mazāk saprotamu un grūtāk
uztveramu.
Tomēr ir gadījumi, kad neviena no iepriekš minētajām metodēm nešķiet labākais
risinājums un kad nav iespējams atrast konkrētu jēdzienu, ko izmantot reālijas tulkošanai.
Viens no risinājumiem šādā gadījumā ir reāliju pārfrāzēt, īsi paskaidrojot tās nozīmi turpat
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tulkojuma tekstā, bet neizmantojot kādu konkrētu jēdzienu tās apzīmēšanai. Šīs metodes
priekšrocība ir tāda, ka ir iespējams diezgan precīzi lasītājam radīt iespaidu par lietu vai
parādību, kuru grūti iztulkot, taču šādā gadījumā parasti viens vārds tiek aizvietots ar garāku
frāzi, līdz ar to radot atšķirību starp to, cik garš ir oriģinālais teksts un tā tulkojums. Šo
metodi, veicot interviju tulkojumu, autorei nācās izmantot vairākkārt, piemēram, lai iztulkotu
vārdu pion. Tas ir skolēnu starpā izmantots žargonvārds, kas apzīmē skolotāja asistentu jeb
palīgu, kas bieži vien ir students un kas uzrauga skolēnus ārpus stundu laika. Tā kā Latvijas
skolās šāds amats un to apzīmējošs žargonvārds nepastāv, tad tulkojumā nācās īsi pārfrāzēt
pion kā skolotāja palīgs, kas gan neļauj latviešu lasītājam nodot pilnīgu informāciju par to,
kāda ir šī palīga loma Francijas skolās un kādus pienākumus viņš tur veic.
Visbeidzot kā pēdējais risinājums, kad citu iespēju reālijas iztulkošanai nav iespējams
atrast, ir to vienkārši izlaist un tulkojumā nepieminēt. Šo risinājumu, protams, nevar izmantot
vienmēr, tomēr, rūpīgi izvērtējot katru konkrēto gadījumu un reālijas izlaišanas iespējamās
sekas, ir iespējami tādi gadījumi, kad reālijas neesamība tulkojumā nebūtu tik liels zaudējums,
kas būtiski ietekmētu teksta nozīmi. Atsevišķos gadījumos reālijas izlaišana var pat padarīt
tekstu uztveramāku, jo tajā nebūtu ne lasītājam nesaprotamu jēdzienu, ne garu paskaidrojumu,
kuri turklāt nav būtiski kopējā teksta fragmenta kontekstā. Šajā tulkojumā šis paņēmiens
netika izmantots.

3.2.

Frazeoloģismi

Tulkošanas gaitā autorei nācās saskarties ne tikai ar dažādām reālijām, bet arī ar
izteicieniem un vārdu savienojumiem, kuri, tāpat kā reālijas, var būt kultūrspecifiski un kurus
visbiežāk nav iespējams iztulkot tieši. Šādi vārdu savienojumi tiek saukti par
frazeoloģismiem. Frazeoloģismu var definēt kā vismaz divu vārdu struktūru, tas ir stabils
veidojums, ko valodas lietotāji pārņem jau gatavā veidā. Tāpat frazeoloģismu raksturo
īpatnēja nozīme, kas neizriet no frazeoloģismu veidojošo atsevišķo vārdu nozīmes.24 Jau šī
definīcija ļauj secināt, ka, tā kā frazeoloģisma jēgu neveido tā atsevišķo vārdu nozīmes, tad arī
tulkojumā nedrīkst tulkot katru atsevišķo vārdu, bet gan jācenšas atveidot frazeoloģisma
kopējā jēga. Tulkojumā jāņem vērā arī citas iezīmes, kas nepiemīt visiem, bet lielākajai daļai

24

Laua, Alise. Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 20.lpp.

21

frazeoloģismu,

–

metaforiskums,

ekspresivitāte,

emocionalitāte,

stilistika,

nozīmes

neparedzamība, necaurskatāmība utt.25
Lai arī pastāv frazeoloģismi, kas ir gandrīz vienādi vai vismaz ļoti līdzīgi dažādās
valodās, tomēr liela daļa no tiem ir cieši saistīti ar savas kultūras kontekstu un ietver sevī
atsauces uz kultūru. Frazeoloģismi nav nejauši vārdu savienojumi, un frazeoloģija ir tā
valodas daļa, kurā visuzskatāmāk atspoguļojas tautas un cilvēces vēsture, cilvēka pieredze,
objektīvā īstenība, noteikta pasaules uztvere.26
Pirmais solis, lai frazeoloģismu iztulkotu, ir tā atpazīšana avotvalodas tekstā un pareiza
tā interpretēšana, ņemot vērā arī tā konotatīvo nozīmi atbilstoši avotvalodas kultūras
kontekstam, un tas no tulkotāja prasa labas avotvalodas zināšanas un spēju brīvi tajā
orientēties. Kad frazeoloģisms ir atpazīts un tā jēga saprasta, ar tā iztulkošanu mērķvalodā var
būt saistītas vairākas problēmas. Piemēram, mērķvalodā var nebūt frazeoloģisma ar tādu pašu
nozīmi, turklāt, ja arī ir atrodams frazeoloģisms ar tādu pašu nozīmi, tā forma un to veidojošie
vārdi visbiežāk būs savādāki nekā avotvalodā. Tāpat mērķvalodā var būt līdzīgs
frazeoloģisms, taču tas var tikt lietots citā kontekstā, kā arī frazeoloģisms avotvalodā var tikt
lietots reizē gan burtiskā, gan frazeoloģiskā nozīmē, un tādā gadījumā ir gandrīz neiespējami
mērķvalodā atveidot šo vārdu spēli ar abām nozīmēm.27
Frazeoloģismu tulkošanai var izmantot dažādus paņēmienus, bet pats galvenais ir
netulkot katru frazeoloģismu veidojošo vārdu atsevišķi. Kad frazeoloģisma nozīme
avotvalodā ir saprasta, nākamais solis ir censties atrast frazeoloģismu mērķvalodā, kam būtu
gan tāda pati nozīme, gan forma, tas ir, to veidotu tādas pašas vai vismaz ļoti līdzīgas
leksiskās vienības. Tas ir iespējams tad, ja konkrētais frazeoloģisms ir pārņemts kā kalks no
avotvalodas vai no kādas citas starpniekvalodas, vai arī tam ir cits internacionāls avots,
piemēram, Bībele, antīkā mitoloģija, literatūra vai vēsture. Taču visbiežāk frazeoloģismu
izcelsmi ir grūti noteikt, jo pat vienādi frazeoloģismi vairākās valodās var būt radušies
neatkarīgi.28 Tas var būt, piemēram, gadījumos, kad frazeoloģisma un tā nozīmes pamatā ir
vērojumi par cilvēku – par viņa ķermeņa daļu darbību, par psihisko stāvokli, par psihiskā
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stāvokļa ārējām izpausmēm, piemēram, žestiem, mīmiku, balss intonāciju u.tml. Ja divās
atšķirīgās kultūrās vienādi tiek uztverts, piemēram, viens un tas pats žests, tad uz šī žesta
pamata abās valodās neatkarīgi var rasties frazeoloģisms ar vienādu nozīmi. Frazeoloģismus
ar cilvēka ķermeņa daļu nosaukumiem sauc par somatiskajiem29, un atkarībā no konteksta tie
var tikt lietoti gan savā tiešajā, gan frazeoloģiskajā nozīmē. Kā piemēru no autores tulkotajām
intervijām var minēt frazeoloģismu tourner le dos à quelqu’un un tam atbilstošo latviešu
variantu uzgriezt muguru kādam, kuru abu pamatā ir viens un tas pats žests, kā arī to nozīme
ir vienāda – novērsties no kāda, atteikties runāt ar kādu, neievērot kādu u.tml.
Vēl viens intervijās atrodamais frazeoloģisms, ko gan pēc formas, gan pēc nozīmes
varēja diezgan precīzi atveidot latviešu valodā, bija c’est de l’hébreu, ko autore latviešu
valodā iztulkoja ar frazeoloģismu kā ķīniešu ābece. Franču valodā šajā frazeoloģismā nav
izmantots vārds ābece, arī valodas nosaukums ir atšķirīgs, tomēr abos par pamatu nozīmes
radīšanai ir izmantota kādas frazeoloģisma lietotājam grūti saprotamas valodas nosaukums –
ebreju un ķīniešu. Gan franču, gan latviešu valodā šie frazeoloģismi tiek lietoti, lai apzīmētu
kaut ko grūti saprotamu vai pat pilnīgi nesaprotamu. Turklāt franču valodā ar šo pašu nozīmi
var tikt lietots arī frazeoloģisms c’est du chinois, kurā izmantots ķīniešu valodas nosaukums.
Abiem šiem franču frazeoloģismiem ir mazliet atšķirīga izcelsme, jo, lai arī abas valodas –
gan ebreju, gan ķīniešu – vidusmēra cilvēkam ir nesaprotamas un tās izmanto atšķirīgu
rakstības sistēmu, ebreju valodu agrāk mēdza mācīties un izmantot vislabāk izglītotā
sabiedrības daļa, līdz ar to tā daļēji simbolizē arī pārējai sabiedrībai nepieejamās un
nesaprotamās zināšanas. Taču šī atšķirība mūsdienu kontekstā, kā arī tulkoto interviju
kontekstā nav tik nozīmīga, tāpēc latviešu valodas frazeoloģisms kā ķīniešu ābece uzskatāms
par pietiekami precīzu tulkojumu, kas mērķvalodā ļauj saglabāt avotvalodā izteikto nozīmi.
Frazeoloģisms, kas atbilst avotvalodai gan pēc nozīmes, gan formas, ir visprecīzākais
tulkojums, taču visbiežāk tāds nav atrodams, tāpēc vēl viena iespēja ir meklēt frazeoloģismu,
kas atbilst vismaz pēc nozīmes. Arī šajā gadījumā tulkojums būs pietiekami precīzs un netiks
zaudēts pārāk daudz no avotvalodas teksta, lai arī tiks zaudēta tā atsauce uz avotvalodas
kultūras kontekstu. Tieši šī iemesla dēļ tulkošanas teorijā ir atrodams arī tāds uzskats, ka
frazeoloģismu ir jātulko tieši vārds vārdā no avotvalodas, tādā veidā saglabājot teksta saistību
ar avotvalodas kultūru, taču šī tulkojuma ietvaros šāda metode netika izmantota, lai
nepadarītu tekstu latviešu valodā pārāk nesaprotamu un nepieejamu lasītājam. Autoresprāt,
svarīgāk ir saglabāt dabisku valodas skanējumu un panākt to, ka latviešu tulkojums uz lasītāju
iedarbojas tāpat kā oriģinālais teksts uz tā lasītāju, un tas nebūtu iespējams, ja kāds
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frazeoloģisms tiktu iztulkots tieši, jo tādā gadījumā lasītājs vispār nesaprastu jēgu teikumam,
kurā šis frazeoloģisms ir atrodams.
Kā piemēru no intervijām var minēt franču frazeoloģismu à bâtons rompus, ko izmanto,
lai raksturotu kaut ko (visbiežāk – runu, sarunu, domas) neregulāru, juceklīgu, ar
pārtraukumiem u.tml. Šī frazeoloģisma izcelsme, visticamāk, saistīta ar militāro jomu, kur ar
šādu izteicienu apzīmēja bungu sišanu, kad, pārtraucot ierasto ritmu, tika izdarīti divi sitieni
pēc kārtas ar katru no bungu vālītēm.30 Tā kā latviešu valodā nav frazeoloģisma, kas atbilstu
pēc formas un kuram arī būtu līdzīgas atsauces savas kultūras kontekstā, nākas meklēt
izteicienu, kas atbilst pēc nozīmes. Viens no variantiem varētu būtu krustu šķērsu, kura viena
no nozīmēm ir „nekārtīgi, juceklīgi”, taču tas vairāk liek domāt par fiziskiem priekšmetiem,
kamēr intervijas kontekstā tas būtu jāattiecina uz „idejām, domām un stāstiem”, līdz ar to tika
izvēlēts izteiciens juku jukām, ko drīzāk var uzskatīt par stabilu vārdkopu, nevis
frazeoloģismu.
Līdzīgi arī intervijās atrodamais frazeoloģisms manger de la vache enragée ir cieši
saistīts ar savas valodas kultūras kontekstu un radies saistībā ar to. Burtiski tulkojot, tas
nozīmē ēst traku govi, un to izmanto, lai raksturotu nabadzīgu dzīvi ar līdzekļu un pārtikas
trūkumu. Tā izcelsme ir saistīta ar tādiem vēsturiskajiem apstākļiem, kuros cilvēki bijuši tik
nabadzīgi un izsalkuši, ka bijuši gatavi ēst pat dzīvniekus, kas nomiruši kādas slimības dēļ.31
Latviešu valodā, lai izteiktu šo pašu nozīmi, tiek izmantots frazeoloģisms kārt zobus vadzī,
kas izmantots arī interviju tulkojumā. Tomēr, lai arī abu frazeoloģismu nozīme ir tuva, šajā
gadījumā tulkošanu sarežģī nākamie teikumi franču tekstā, kas atsaucas uz izmantotā
frazeoloģisma burtisko nozīmi. P. Kurtions, saka: C’est ce qu’on appelle la vache enragée.
J’en ai mangé. Ça n’a guère le goût de viande! Tādā veidā viņš izmanto gan burtisko, gan
frazeoloģisko šī izteiciena nozīmi, atsaucoties uz to, ka viņš šo trako govi ir ēdis un ka tā
nepavisam negaršo pēc gaļas. Tā kā latviski iztulkotajā frazeoloģismā nekas netiek teikts par
kaut kā ēšanu, arī nākamos teikumus nav iespējams iztulkot tieši, bet ir jāpielāgojas
izmantotajam frazeoloģismam, tādā veidā zaudējot franču tekstā esošo vārdu spēli.
Visbeidzot ir iespējama arī situācija, kad avotvalodā nav atrodams frazeoloģisms ar
nozīmi, kas atbilstu avotvalodas frazeoloģismam. Šādā gadījumā var mēģināt frazeoloģismu
vienkārši pateikt citiem vārdiem, to paskaidrot mērķvalodā. Šādi bija jārīkojas, piemēram, ar
izteicieniem, ko intervijas dalībnieki izmantojuši, lai raksturotu vīnu. Atšķirībā no Latvijas,
Francija ir valsts ar senu un augsti attīstītu vīna ražošanas un baudīšanas kultūru, līdz ar to
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franču valodā ir izveidojies plašs izteicienu klāsts, lai raksturotu vīnus, to dažādās garšu
nianses u.tml. Turklāt ir pieejamas arī speciālas skaidrojošās vārdnīcas, kurās atrodami dažādi
ar vīnu degustāciju saistīti vārdi un izteicieni.32 Šajās vārdnīcās atrodami ne tikai tēlaini
epiteti, bet arī tādi izteicieni kā vin qui a du corps, kurš izmantots arī tulkotajās intervijās un
kurš tiešā tulkojumā būtu vīns ar ķermeni vai vīns, kuram ir ķermenis. Lai arī ar vīnu
degustācijām saistītos tekstos latviešu valodā ir atrodams līdzīgs vārda ķermenis izmantojums,
attiecinot to uz vīna garšu, tas tomēr netiek plaši izmantots, un ļoti iespējams, ka lasītājam
nebūtu skaidrs, par kādu vīnu tiek runāts. Līdz ar to tulkojumā tika izmantoti apzīmējumi, kas
raksturo tās vīna īpašības, kas izteiktas ar izmantoto franču valodas izteicienu, – vīns ar
pilnīgu, bagātīgu garšu.
Šādos gadījumos, kad tulkojumā nav iespējams izmantot frazeoloģismu, tomēr tiek
zaudēta daļa no avotvalodas bagātības, tik spilgti vairs netiek atveidotas intervijas dalībnieku
valodas īpatnības. Vienīgais, ko šādā gadījumā var darīt, ir censties līdzsvarot šo zaudējumu,
izmantot frazeoloģismu kādā citā vietā, kur avotvalodā tas nav izmantots, bet ir atrodams ļoti
piemērots un labi iederīgs frazeoloģisms mērķvalodā.
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KOPSAVILKUMS

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un radītu tulkojumu, kas reizē ir gan uzticīgs oriģinālajam
tekstam franču valodā, gan arī viegli uztverams un saprotams latviešu lasītājam, interviju
tulkošana tika uztverta ne tikai kā starpvalodu, bet arī kā starpkultūru parādība. Līdz ar to tika
izvērtētas ne tikai valodu, bet arī kultūru īpatnības un atšķirības, kas jāņem vērā, veicot
tulkojumu. Kā galveno pamatprincipu izvēloties pēc iespējas precīzu oriģinālā teksta domas
un būtības tulkojumu, nevis burtisku tulkojumu, interviju tulkojumā latviešu valodā tika
pieļautas vairākas izmaiņas un papildinājumi.
Tika izmantoti sinonīmi, pievienoti vai izlaisti atsevišķi vārdi, mainītas teikumu
konstrukcijas, kā arī vārdu kārtība un gramatiskās formas netika precīzi atdarinātas, bet gan
pielāgotas latviešu valodas gramatiskajiem un sintaktiskajiem likumiem, lai radītu pēc
iespējas dabisku un stilistiski pareizu latviešu valodas skanējumu.
Tika pievienoti arī zemsvītras paskaidrojumi, lai sniegtu papildus informāciju par
intervijās pieminētajām personībām, vietām, notikumiem u.c., tādā veidā ļaujot lasītājam
labāk izprast intervijas dalībnieku teikto un novērtēt interviju nozīmi Francijas kultūras
kontekstā. Ar mērķi padarīt tekstu vieglāk uztveramu tika mainīts arī tā izkārtojums un
pievienoti intervijas dalībnieku iniciāļi, lai norādītu, ko saka katrs no viņiem.
Lai intervijas iztulkotu precīzi un atbilstoši oriģinālajam tekstam, bija jāņem vērā arī to
publicistiskais valodas stils, kuram piemīt informatīvs raksturs, kā arī dažādu valodas slāņu un
stilu izmantojums. Visas publicistiskajam valodas stilam raksturīgās pazīmes tika saglabātas
arī tulkojumā, cenšoties precīzi iztulkot intervijās sniegto informāciju, kā arī saglabāt
intervijas dalībnieku runas īpatnības arī gadījumos, kad netiek izmantota literāri pareiza
valoda.
Viena no specifiskajām šīm intervijām raksturīgajām ar tulkošanu saistītajām
problēmām bija mākslas nozares terminoloģijas precīza atveide latviešu valodā. Terminu
lietojumā ievērotas LZA TK noteiktās nozaru terminoloģijas lietošanas vadlīnijas, tajā pašā
laikā ņemot vērā, ka intervijas nav augsti specializēts zinātnisks teksts, līdz ar to gan
oriģinālvalodā, gan tulkojumā pieļaujamas atkāpes no stingri precīza terminu izmantojuma.
Praktiskajā tulkošanas procesā izmantotas ne tikai vispārīgās tulkojošās vārdnīcas, bet arī
skaidrojošās vārdnīcas un aprakstošie resursi, lai pārliecinātos par terminu nozīmes atbilstību
un to pareizu izmantojumu kontekstā.
Tulkošanas gaitā nācās saskarties arī ar netulkojamības problēmu, ko rada reālijas un
frazeoloģismi, kas radušies un tiek izmantoti ciešā saistībā ar savu kultūru. Galvenais
26

princips, izmantojot dažādas frazeoloģismu un reāliju tulkošanas metodes, bija panākt tulkoto
frazeoloģismu un reāliju pēc iespējas dabisku iekļaušanos intervijas dalībnieku teiktajā, tajā
pašā laikā necenšoties tos pārāk pielāgot latviešu kultūrai.
Gan tulkojot frazeoloģismus un reālijas, gan arī citos gadījumos, bieži nācās izvēlēties
starp vairākiem iespējamajiem tulkojumiem, turklāt ne vienmēr ir iespējams pateikt, ka tikai
viens no tiem ir pareizais. Šajās izvēlēs svarīgu lomu spēlē arī tulkotājs un viņa interpretācija
par tulkojamo tekstu, līdz ar to visās situācijās svarīgi ir ievērot līdzsvaru starp avotvalodas un
tās kultūras ietekmēm un pārāk izteiktu orientāciju uz mērķvalodu un tās kultūru, kā arī starp
tulkotāja interpretāciju un paskaidrojumiem un starp iespēju pašam lasītājam interpretēt un
izprast tulkoto tekstu.
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SUMMARY

The title of this research paper is Translation of Pierre Courthion’s interviews with
Henri Matisse, translating the terminology of art and other problems in relation to
translating. Its main aim is to create a translation of the interviews that is faithful to the
French text and its culture, but is also well adjusted to the Latvian reader. The research paper
consists of 3 main chapters, 2 subchapters and 2 appendices with the original French text of
the interviews, as well as its translation in Latvian.
The first chapter of the theoretical part explores different translation theories and
strategies that have been used according to the particularities of the text. The second and third
chapters focus on more specific translation problems, such as translating the terminology of
art and dealing with the untranslatability when translating culture specific words and
expressions.
The practical part of the research consists of the translation of four interviews with
Henri Matisse. In these interviews, the artist talks with Pierre Courthion about his early
career and his struggles as a young painter, as well as his work on designing the costumes and
the stage for the Ballets Russes.
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RÉSUMÉ

Le titre de ce mémoire de fin d’études est Traduction des entretiens de Pierre
Courthion avec Henri Matisse, la traduction de la terminologie d’art et d’autres problèmes
concernant la traduction. Le but principal du mémoire est de créer une traduction fidèle au
texte français, mais qui est également bien adapté au lecteur letton. Le mémoire comporte 3
chapitres, 2 sous-chapitres et 2 annexes avec le texte des entretiens en français et sa traduction
en letton.
Le premier chapitre de la partie théorique se concentre principalement sur les théories et
stratégies de traduction qui ont été employées conformément aux particularités du texte. Le
deuxième et le troisième chapitres examinent en détails les problèmes plus spécifiques de
traduction concernant la traduction de la terminologie d’art, ainsi que le problème
d’intraduisibilité culturelle.
La partie pratique du mémoire est la traduction des 4 entretiens avec Henri Matisse.
Dans ces entretiens, l’artiste parle avec Pierre Courthion de sa carrière et de ses difficultés
comme un peintre jeune et inconnu, ainsi que de son travail sur les costumes et la scène pour
les spectacles des Ballets Russes.
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1. pielikums

PJĒRA KURTIONA INTERVIJU AR ANRĪ MATISU TULKOJUMS
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2. pielikums

INTERVIJU TEKSTS FRANČU VALODĀ
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