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IEVADS

Autores  izvēlētā  darba  tēma  ir  „Eižena  Jonesko  lugu  „Plikgalvainā  dziedātāja”  un 

„Stunda”  tulkošana  un  ar  to  saistītie  jautājumi”.  Abas  lugas  tapušas  1950.  gadā  un  ir 

dramaturga pirmie darbi. „Plikgalvainā dziedātāja” pirmo reizi iestudēta Parīzē 1950. gadā, 

bet „Stunda” 1951. gadā. Kopš 1957. gada abas lugas bez pārtraukuma tiek izrādītas Parīzes 

Théâtre de la Huchette līdz pat mūsdienām.1 2 

Abas lugas pieder absurda drāmas žanram, kas izveidojas avangarda kustības laikā. Par 

absurda teātri tiek dēvēti darbi, kas pieder 20. gadsimta otrās puses rakstnieku paaudzei, kuru 

vidū  iekļaujas  arī  Eižens  Jonesko (Eugène Ionesco,  1909 –  1994).  Savos darbos  absurda 

drāmas autori lauž līdz tam pastāvošos dramaturģijas likumus un paņēmienus, rādot varoņus, 

kas pazaudējuši paši sevi un maldās pasaulē, kuru nespēj izskaidrot. Valoda un runa sadalās 

un nereti cikliskas darbības zaudē savu sākotnējo jēgu, notiek atsvešināšanās. Teātrim, kas 

rodas pēc Otrā Pasaules kara, tiek pārmests pesimistisks skatījums uz cilvēces stāvokli, kas 

izslēdz jebkādu progresa un pārmaiņu iespējamību.3 Absurda drāma tiek dēvēta arī par „anti – 

teātri”,  to  pretstatot  klasiskajai  dramaturģijas  izpratnei.  To  galvenokārt  veido  pārdomas, 

ironija un attālināšanās ne tikai no skaidri saprotama teksta, bet arī no iepriekš zināmajām 

teātra formām.4

Darba  galvenais  mērķis  ir  radīt  Eižena  Jonesko  lugas  „Plikgalvainā  dziedātāja”  un 

„Stunda” tulkojumu latviešu valodā,  kas saglabātu oriģinālā atrodamās īpatnības, taču tajā 

pašā laikā būtu saistošs mērķa valodas auditorijai. Lai to paveiktu, autore izvirza sekojošus 

uzdevumus.: 

• Izpētīt  pieejamo  literatūru  par  absurda  teātri  un  tā  raksturiezīmēm,  kā  arī  par  E. 

Jonesko daiļradi.

• Aplūkot  dažādas  tulkošanas  stratēģijas,  no  kurām  piemeklēt  izvēlētajām  lugām 

atbilstošāko, un iegūt papildus informāciju par dramaturģijas tulkošanas specifiku.

1 Lamont, Rosette C.  Ionesco's imperatives: the politics of culture. Michigan: University of Michigan Press, 
1993., 3. lpp

2 http://www.theatre-huchette.com/a-laffiche/la-cantatrice-chauve-la-lecon/ [Skatīts: 27.02.2014.]

3 Ryngaert, Jean – Pierre. Lire le théâtre contemporain. Paris : Armand Colin, 2007., 173. lpp

4 Santerres – Sarkany, Stephane. Theorie de la litterature.  Presses Universitaires de France, Paris, 1990.,
 88. lpp
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• Konstatēt tulkošanas procesā radušās problēmas un meklēt to risinājumu teorētiskajā 

literatūrā un praktiskajā darbā

Tulkojuma teorētiskā  pamatojuma  pirmajā  daļā  darba  autore  vēlas  pievērsties  tām 

Eižena Jonesko lugu īpašībām, kas absurda drāmu atšķir no klasiskās teātra formas – laika un 

telpas  īpatnībām,  darbības  cikliskumam,  personāžu  savdabīgajiem  raksturiem  un  valodas 

specifikai. Otrajā daļā autore vēlas pievērsties lugu tulkošanas procesa izpētei, vārdu spēļu 

tulkošanas problēmai.

Darba izstrādes laikā autore izmantos pieejamos informācijas avotus franču, angļu un 

latviešu valodās gan par teātra, gan literatūras vēsturi un teoriju, Eižena Jonesko sarakstītos 

darbus par savu daiļradi,  kā arī  grāmatas par tulkošanu. Kā galvenie autori  izvēlēti  Pīters 

Ņūmārks (Peter Newmark,  1916 – 2011), Sjūzena Basneta (Susan Bassnett, 1945), Martins 

Eslins  (Martin  Esslin,  1918  –  2002)  un  Klifords  Landerss  (Clifford  E.  Landers). Lugu 

tulkošanas procesā autore izmanto franču – latviešu valodas vārdnīcas un franču skaidrojošo 

vārdnīcu.
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1. ABSURDA TEĀTRA IEZĪMES

Angļu rakstnieks un teātra kritiķis Martins Eslins, raksturo absurda teātri kā „centienus 

izpaust  cilvēka  stāvokļa  bezjēdzību  un  racionālas  pieejas  nepiemērotību,  atsakoties  no 

loģiskas un analizējošas domāšanas.”5 Lai arī apzīmējums „absurda teātris” liek domāt par 

kādu vienotu kustību, tā autori darbojās individuāli un noslēgti viens no otra. Neskatoties uz 

to, ir iespējams runāt par kopīgām iezīmēm, kas vieno absurda teātrim piedēvētos darbus.6 

Pirmajā nodaļā autore pievērsīsies trīs aspektiem, kuros absurda teātris ienes jauninājumus un 

kuri visuzskatamāk izpaužas tulkotajās lugās.

1.1. Laika ritējums

 

Teātrī laiks ir tas, kas ļauj skatītājam sasaistīt lugas notikumus ar brīdi, kurā atrodas viņš 

pats, taču absurda teātrī autori spēlējas ar ierastām laika norādēm, lai uzsvērtu lugas trauslumu 

un  tajā  attēlotās  pasaules  dīvainību.7 Spilgts  piemērs  spēlēm  ar  laiku  parādās  lugā 

“Plikgalvainā dziedātāja” (La Cantatrice chauve), kur pulkstenis no vienkārša laikrāža kļūst 

par  it  kā patstāvīgu tēlu,  radot  paradoksālas  situācijas.  Lugas  pirmajā ainā teikts:  “Angļu 

pulkstenis  sit  septiņpadsmit  angļu  sitienus”.8 Reaģējot  uz  to,  Smita  kundze  nosaka:  “Ir 

deviņi”.9 Līdzīgas epizodes atkārtojas visā lugas gaitā, liedzot skatītājam vai lasītājam izprast 

laika  ritējumu.  Piemēram,  “pulkstenis  nosit  divdesmit  deviņas  reizes”.10 Tāpat  mainās  arī 

pulksteņa skaļums, ar mērķi ietekmēt zālē esošos skatītājus. Piemēram, “Pulkstenis ļoti skaļi 

nosit vienu reizi. Sitienam jābūt tik skaļam, lai skatītāji satrūktos. Martinu pāris to nedzird.”11 

5 Esslin, Martin. The Theatre of The Absurd. 3rd Edition [1st Ed. 1961.], New York: Knopf Doubleday Publishing 
Group, 2004., 24. lpp 

6 Turpat, 22. lpp

7 Ryngaert, Jean – Pierre. Lire le théâtre contemporain. Paris : Armand Colin, 2007., 83. – 84. lpp

8 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris : Édition Gallimard, 1954., 11. lpp

9 Turpat

10Turpat, 30. lpp

11 Turpat, 31. lpp

5



Šādi patvaļīgi rotaļājoties ar laiku, Jonesko sarauj jebkādu lugā redzamo notikumu saistību ar 

realitāti. Viņš sagrauj ierastos teātra principus un nostāda savu stāstījumu “ārpus laika”.12

Līdzās  “Plikgalvainajā  dziedātājā”  attēlotajam  pulkstenim  nozīmīgu  lomu  abās 

tulkotajās lugās ieņem darbības cikliskums, kas izslēdz laika lineāras attīstības iespējamību. 

“Plikgalvainajā dziedātājā” laika cikliskums atklājas lugas noslēdzošajā ainā, kad, no jauna 

paceļoties priekškaram “Martina kungs ar kundze sēž kā Smiti lugas sākumā. Luga atsākas, 

Martini atkārto tās pašas replikas, ko Smiti lugas sākumā.”13

Arī “Stundā” (La Leçon) darbības cikliskums atklājas lugas beigās, kad mājkalpotāja, 

redzot, ka skolotājs nogalinājis savu skolnieci, iesaucas: “Tā ir šodien ir četrdesmitā reize!... 

Katru dienu viens un tas pats! Katru dienu!”14 Lugas noslēdzošajā ainā mājkalpotāja savāc 

iepriekšējās skolnieces atstātās mantas un ielaiž dzīvoklī jaunu meiteni, gluži tāpat kā sākumā. 

Lai gan atkārtošanās atsevišķās ainās var šķist komiska, tajā pašā laikā tā rada traģisma 

un  bezcerības  sajūtu.  Cikliskums  izslēdz  varoņu  tālākas  attīstības  iespējas  un  atklāj  viņu 

pakļautību  liktenim,  ko  nav  iespējams  ne  izmainīt,  ne  no  tā  izbēgt.15 Cikliskums  un 

atkārtojumi parādās arī lugas valodā.

1.2. Valoda

Kā  raksta  Eslins,  absurda  teātris  vislielākās  pārmaiņas  dramaturģijā  ievieš  tieši 

attieksmē  pret  valodas  lietojumu.  Notiek  mēģinājumi  mainīt  lugas  valodu  un  atklāt 

tradicionālu skatuves dialogu bezjēdzību. Teksta absurds rodas pateicoties tā ikdienišķumam. 

Tiek  izmantotas  stereotipiskas  frāzes,  replikas  zaudē  savu  dabiskumu  un  emocionalitāti, 

vienkārši  attēlojot  varoņu  savstarpējās  attiecības  bez  kādas  dziļākas  jēgas.16 Lugu 

“Plikgalvainā dziedātāja” pats autors dēvē par “valodas traģēdiju”17, kas darba autorei šķiet 

ļoti atbilstošs apzīmējums uz skatuves notiekošajam.

12 Ryngaert, Jean – Pierre. Lire le théâtre contemporain. Paris: Armand Colin, 2007., 84. lpp

13 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris : Édition Gallimard, 1954., 81. lpp

14 Turpat, 145. lpp 

15 Hubert, Marie – Claude. Langage et corps fantasmé dans le théâtre des années cinquante. Paris : Librairie 
José Corti, 1987., 52. lpp

16 Eslin, Martin. Theatre of the Absurd. The Tulane Drama Review, Vol. 4, No. 4, 1960., 10. – 11.lpp. 
Pieejams: http://web.iitd.ac.in/~angelie/courses_files/TOA/esslin%20essay%20tdr.pdf [Skatīts 2014. gada 
4.aprīlī] 

17 Ionesco, Eugène. Notes et contre – notes. Paris: Édition Gallimard, 1966., 248. lpp.
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Varoņi  Jonesko  lugās  runā  bez  apstājas,  neieklausoties  apkārtējos  un  nepievēršot 

uzmanību  tam,  vai  apkārtējie  ieklausās  viņos.  Piemēram,  lugas  “Plikgalvainā  dziedātāja” 

sākumā Smita  kundze  atstāsta  vakariņu  gaitu  savam vīram,  kurš  tikai  turpina  lasīt  avīzi, 

nereaģējot uz sievas teikto. 

“SMITA KUNDZE: Kartupeļi  ar  speķi  ir  ļoti  labi,  salātu eļļa  nebija  rūgta.  Eļļa  pie 

pārdevēja uz stūra ir labāka par eļļu pie pārdevēja pāri  ielai,  tā pat ir  labāka par eļļu pie 

pārdevēja ielas galā. Bet es negribu teikt, ka viņu eļļa ir slikta. 

SMITA KUNGS turpina lasīt un klakšķina mēli.

SMITA KUNDZE: Tomēr eļļa pie pārdevēja uz stūra ir vislabākā...

SMITA KUNGS turpina lasīt un klakšķina mēli.

SMITA KUNDZE: Šoreiz Marija labi pagatavoja kartupeļus. Iepriekšējo reizi viņa tos 

labi nepagatavoja. Man tie patīk tikai labi pagatavoti.”18

Teikumi lugā tiek veidoti vienkārši un īsi, it kā aprauti. Šajā fragmentā arī parādās darba 

autores  jau  iepriekšminētie  atkārtojumi,  kas  padara  tekstu  skatītājam un  lasītājam grūtāk 

uztveramu. Vairākkārt atkārtots, vārds zaudē savu jēgu. Lugas kulminācijā valoda uz skatuves 

tiek pilnībā sagrauta, liekot varoņiem atkārtot tikai atsevišķas skaņas. 

 Līdzīgi piemēri, ka varoņi neieklausās viens otra teiktajā, parādās arī ”Stundā”. Katru 

reizi, kad skolniece pārtrauc skolotāja lekciju, iebilstot, ka viņai kas sāp, viņš tikai nosaka: 

”turpinām”19, neņemot vērā meitenes sacīto. Lugas gaitā skolotājs tikai ar valodas palīdzību 

noved dzīvespriecīgo un enerģisko meiteni līdz pilnīgam fiziskam sabrukumam. 

Nereti varoņu teiktais nonāk pretrunā ar viņu rīcību, kas rada paradoksālas situācijas, 

vēl izteiktāk nošķirot lugā notiekošo no realitātes. Piemēram, lugā ”Plikgalvainā dziedātāja”: 

”UGUNSDZĒSĒJS:  Atvainojiet,  bet  es  nevaru  ilgi  uzkavēties.  Es  labprāt  noņemšu 

ķiveri, bet man nav laika apsēsties. (Viņš apsēžas, bet nenoņem ķiveri).”20

1.3. Lugas varoņu raksturojums

Autores tulkotajās lugās par tās varoņiem ir zināms ļoti maz, vairākumā gadījumu nav 

zināms,  ne varoņu vārds,  ne nodarbošanās.  Tiek sniegta  minimāla informācija par  varoņu 

pagātni un lugas darbības cikliskums izslēdz attīstības iespējas nākotnē. Varoņiem trūkst arī 

18 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris : Édition Gallimard. 1954., 11. – 12. lpp

19 Turpat, 125. lpp

20  Turpat, 49. lpp
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individualitātes  iezīmju.  Piemēram,  lugas  ”Plikgalvainā  dziedātāja”  divus  no  galvenajiem 

varoņiem ir precēts pāris – Smita kungs un kundze, varoņu vārdi nav doti.  Pēc Londonas 

universitātes Koledžas (London University College) veiktā pētījuma ”Smits” ir visizplatītākais 

uzvārds  Lielbritānijā.21 Šis  fakts,  autoresprāt,  lugas  lasītājam  un  skatītājam  liek  skaidri 

noprast, ka varoņi ne ar ko neatšķiras no citiem līdzcilvēkiem. Smitu pāra kaimiņi – Martina 

kungs  un  kundze  –,  ierodoties  vakariņās,  nemaz  neatpazīst  viens  otru,  bet  tikai  sarunu 

rezultātā atklāj, ka ir vīrs un sieva. Lugas finālā Martinu pāris aizstāj Smita kungu un kundzi, 

darbībai atsākoties no jauna. Tas vēlreiz pierāda tēlu bezpersoniskumu. 

Pats Jonesko ”Plikgalvainās dziedātājas” varoņus raksturo kā ”personāžus bez rakstura. 

Būtnes bez sejas. Tukšs ietvars, kam aktieri var aizdot paši savu seju, raksturu, dvēseli, miesu 

un kaulus. Tukšos vārdos viņi var ielikt visu, ko vēlas, izteikt to, ko vēlas (..), jo viņi ir tikai  

viņi paši”.22

Arī lugā ”Stunda”,  tieši  tāpat kā ”Plikgalvainajā dziedātājā”,  lasītājam un skatītājam 

netiek dots plašs ieskats varoņu pagātnē vai pašreizējā dzīvē. Tāpat nav zināmi skolotāja un 

skolnieces  vārdi,  par  viņu vienīgo apzīmējumu kļūst  abu nodarbošanās,  kas uzreiz  sniedz 

nešaubīgu priekšstatu par abu attiecībām. Taču atšķirībā no iepriekšējās lugas, šeit tēli sižeta 

gaitā  piedzīvo  būtiskas  pārmaiņas  savā  uzvedībā.  Pirmajās  ainās  skolotājs  raksturots  kā 

”pārmērīgi pieklājīgs, ļoti kautrīgs, ar klusinātu balsi, ļoti pareizs”23, taču lugas gaitā, apjaušot 

savu varu un ietekmi pār meiteni, viņš kļūst aizvien valdonīgāks un agresīvāks. Turpretim 

skolnieces  pārmaiņas  noris  pretēji.  No dzīvespriecīgas,  enerģiskas  un  smaidīgas  meitenes 

viņa, skolotāja ietekmē, kļūst aizvien mierīgāka, līdz beigās pilnībā zaudē dzīvības pazīmes 

un nespēj aizstāvēt sevi.

Eslins, runājot par pārmaiņām, kuras lugas gaitā piedzīvo absurda teātra varoņi, norāda 

uz  atsvešinātības  sajūtu,  ko  izraisa  šādas  izmaiņas.  Skatītājs  un  lasītājs  vairs  nespēj 

identificēties ar varoņiem, viņu rīcības motīvi paliek neizprotami. Taču tajā pašā laikā autors 

arī norāda, ka, ”lai arī notikumi un skatuves ir absurdi, tos joprojām ir iespējams identificēt ar 

reālo  dzīvi  un  tās  absurdu,  galu  galā  liekot  skatītājam  saskarties  ar  savas  eksistences 

iracionālo pusi”.24 

21 London University College, 2006.gads 18. janv. Surname Profiler. Pieejams: 
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0601/06011801 [Skatīts 2014. gada 4.aprīlī]

22 Ionesco, Eugène. Notes et contre – notes. Paris : Édition Gallimard, 1966., 251. lpp

23 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris : Édition Gallimard, 1954., 89. lpp

24 Eslin, Martin. Theatre of the Absurd. The Tulane Drama Review, Vol. 4, No. 4, 1960., 5. lpp 
Pieejams: http://web.iitd.ac.in/~angelie/courses_files/TOA/esslin%20essay%20tdr.pdf [Skatīts 2014. gada 
4.aprīlī.]
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2. TULKOŠANAS PROCESS

Sjūzena Basneta tulkotāja uzdevumu definē kā ”rakstīta teksta pārnesi no vienas valodas 

otrā, padarot pieejamu iepriekš nesasniedzamu materiālu”.25 Līdzīgu skaidrojumu tulkošanai 

sniedz arī Žoržs Munēns (Georges Mounin  1910 - 1993), to raksturojot kā ”kontaktu starp 

valodām”.26 Taču  tulkošanas  teorētiķi  uzsver,  ka  lielākā  problēma  tulkošanas  procesā  ir 

ekvivalences  atrašana  starp  abām  valodām,  padarot  oriģinālo  tekstu  un  tulkojumu 

līdzvērtīgus.27 

Šajā nodaļā autore vispirms pievērsīsies tulkošanas procesa izpētei un tajā izmantotajām 

metodēm. Otrajā apakšnodaļā tiks apskatītas tās īpatnības, kam jāpievērš uzmanība tulkojot 

dramaturģijas  tekstus,  savukārt  trešajā  apakšnodaļā  uzmanība  tiks  vērsta  uz  vārdu  spēļu 

tulkošanas iespējām.

2.1. Tulkošanas stratēģijas

Kā savos darbos norāda tulkotājs Pīters Ņūmārks, tulkošanas procesam ir četri līmeņi:

1. Avota valodas līmenis – jebkuras tulkošanas sākums ir oriģinālais teksts, pie kura 

darba laikā nemitīgi  jāatgriežas. Tas ir  tulkošanas pirmais posms, kad avota valoda ar tās 

gramatiskajām konstrukcijām tiek pārnesta mērķa valodā. Šajā līmenī notiek pārfrāzēšana un 

sinonīmu izvēle.

2. Atsaukšanās līmenis jeb priekšmetu un notikumu līmenis – lai pārnestu notikumus 

un lietas no vienas valodas otrā, tie jāvizualizē un jāizprot. Šajā posmā svarīgākā ir teikuma 

jēga un nozīme.  Tulkotājs  atrod veiksmīgāko risinājumu daudznozīmīgu vārdu tulkošanai, 

idiomām un metaforām. 

3.  Teksta  kohēzijas  jeb  saistības  līmenis  –  teksta  piemērošana  mērķa  valodas 

gramatiskas likumiem. Šajā līmenī notiek arī teksta noskaņas pārnešana no vienas valodas 

otrā, izvēloties vārdus ar pozitīvu, negatīvu vai neitrālu emocionālo nokrāsu.

4.  Dabiskuma  līmenis  –  tulkojumam  mērķa  valodā  jāizklausās  dabiski  un  viegli 

uztverami.  Tam jābūt dabiskam gan no valodas puses, gan gramatiski, jāatbilst  konkrētam 

25 Bassnett, Susan. The Translator as Cross – Cultural Mediator. In: The Oxford Handbook of Translation 
Studies. Oxford Univesity Press, 2011., 95.lpp

26 Mounin, Georges. Les problemes theoriques de la traduction. Paris: Éditions Gallimard, 1963., 4. lpp

27 Bassnett, Susan. The Translator as Cross – Cultural Mediator. In: The Oxford Handbook of Translation 
Studies. Oxford Univesity Press, 2011., 95.lpp
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valodas līmenim un leksikas slānim. To panāk novēršoties no teksta avota valodā un pārlasot 

tulkojumu mērķa valodā.28 

Tulkošanas teorijā galvenokārt tiek runāts par divām metodēm: tulkošanu, kas vērsta uz 

avota valodu, un tulkošanu, kas vērsta uz mērķa valodu. 

Uz avota valodu vērsti tulkojumi saglabā oriģinālā teksta struktūru un cenšas precīzi 

pārnest autora ieceri mērķa valodā. Šajā kategorijā iekļaujas burtiskie tulkojumi, kad teksts 

tiek tulkots vārdu pa vārdam, ārpus konteksta.29

Uz  mērķa  valodu  vērsti  tulkojumi  ir  brīvāki  un  to  galvenais  uzdevums  ir  pārnest 

oriģinālā teksta ideju, bet ne gramatisko struktūru. Šajā grupā ietilpst adaptācijas, kas tekstu 

pilnībā pielāgo mērķa valodas kultūrai; brīvai tulkojums, kas vairāk ir teksta pārfrāzēšana.30

Daiļliteratūras tulkojumam mērķa valodā būtu jārada tādas pašas emocijas kā oriģinālā. 

Lai  literārs darbs kļūtu sasniedzams lasītājiem, tulkotājs  kļūst  kā vidutājs  starp autoru un 

lasītājiem  citās  valodās.  Kā  norāda  Klifords  Landerss,  daiļliteratūras  darbu  tulkotāja 

uzdevums ir pārnest avota valodā izteikto domu, nevis katru teikumu vārds vārdā, jo pārāk 

liela pieturēšanās pie oriģinālā teksta var radīt liekvārdību un apgrūtināt teksta uztveri.31

Savu tulkojumu autore vēlas veidot vērstu uz mērķa valodu, lai padarītu to saistošu gan 

lugas lasītājiem, gan skatītājiem. Tajā pašā laikā autores iecere ir saglabāt Jonesko rakstīšanas 

stilu, tulkojumā nepazaudējot absurda teātra iezīmes, kā arī atrast veiksmīgu risinājumu vārdu 

spēlēm, kuru atveide plašāk apskatīta trešajā apakšnodaļā. 

2.2. Dramaturģijas teksta tulkošana

Tulkošanai izvēlētie darbi ir divas viencēliena lugas, kam attiecīgi piemīt vairākas šim 

literatūras  žanram  specifiskas  raksturiezīmes.  Dramatiskā  tekstā  personas  atklājas  tikai 

dialogos un monologos. Vēstītāja valoda neparādās (izņēmumi ir remarkas, taču tās nepieder 

pie  mākslinieciskā  teksta  un  ar  tām  saskaras  tikai  lugas  lasītājs,  nevis  skatītājs).  Tā  kā 

personas atklājas tikai sarunās, un tās top it kā par galveno tēlojuma objektu, tad tieši tas 

nosaka dramatiskā darba kompozīcijas īpatnības, kā arī dalījumu cēlienos, ainās un skatos. 

Lugas kopējā struktūrā noteicošā ir iekšējā kompozīcija, kas balstās uz konfliktu un tā norisi. 

Galvenie  komponenti  drāmā  ir  tēli,  to  sistēmas  un  sižets  kā  notikumu  sistēma.  Personu 

28 Newmark, Peter. A Textbook of Translation. New York: Prentice – Hall International, 1988., 19. – 29. lpp

29 Turpat, 45. – 46. lpp

30 Turpat, 46. – 47. lpp

31 Landers, Clifford E. Literary Translation. A Practical Guide. Bristole: Multilangual Matters Ltd, 2001., 49. – 
55. lpp
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sarunas drāmā organiski saistās ar darbību, kā arī var viena otru aizstāt, piemēram, replika 

rīcības  vietā  vai arī  rīcība izsaka replikā sakāmo.  Drāmā darbību virza personas,  tiecoties 

realizēt savus nodomus. To autors izkārto zināmā secībā un ar zināmu kāpinājumu.32

Dramaturģijas tekstu tulkošana ir vismazāk izpētītā no šīs zinātnes jomām un visbiežāk 

tiek  pielīdzināta  prozas  tekstu  tulkošanai,  kas  nav  labākā  metode.33 Tas,  kas  atšķir 

dramaturģiju no citiem daiļliteratūras veidiem ir tās divējādā daba – luga var tikt gan lasīta, 

gan uzvesta uz skatuves. 

Kā  nozīmīgāko  faktoru  dramaturģijas  tulkošanā  Basneta  min  darba  ”spēlējamību” 

(playability).34 Ja lugas mērķis ir to uzvest uz skatuves, tad tās valoda ir veidota savādāk, nekā 

prozā.  Kā  jau  autore  norāda  apakšnodaļas  sākumā,  tieši  monologi  un  dialogi  ir  tie,  kas 

dramaturģijas darbā palīdz atklāt varoņus, viņu savstarpējās attiecības un tajā pašā laikā arī 

virza  lugas  sižetu.  Lugas  skatītājam  teksts  nav  redzams,  viņš  to  uztver  tikai  klausoties 

aktieros. Šī iemesla dēļ frāzēm ir jābūt viegli izrunājamām un saprotamām, kā arī jāizklausās 

dabiski. Landerss šo aspektu sauc par ”izrunājamību” jeb speakability.35 Šo pašu terminu lieto 

arī Kevins Vindls (Kevin Windle).36

Taču Jonesko lugās atrodami arī piemēri, kad dramaturgs atkāpjas no šī nosacījuma un 

varoņu replikas apzināti sarežģī, lai pastiprinātu absurda sajūtu un apgrūtinātu teksta uztveri. 

Piemēram,  ”Plikgalvainās  dziedātājas”  astotās  ainas  beigās  ugunsdzēsēju  kapteiņa  stāsts 

”Iesnas”37,  izmantojot  palīgteikumus  un  divdabja  teicienus,  tiek  padarīts  skatītājam  un 

lasītājam pilnībā neuztverams.

Ņemot vērā faktu, ka luga tiks iestudēta uz skatuves, tulkotājs nevar paskaidrot vārdu 

spēles un divdomības, jo skatītājs to neredzēs. Dramaturģijas teksts liek uzsvaru uz darbību un 

darbības vārdu, nevis aprakstiem un paskaidrojumiem.38 Viena no lielākajām lugu tulkošanas 

32 Valeinis, Vitolds. Ievads literatūrzinātnē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 80. – 81. lpp

33 Bassnett, Susan. Translation Studies, 3rd Edition [1st Ed. 1981], London: Routledge Taylor & Francis Group, 
2002., 119. lpp

34 Turpat, 121. lpp

35 Landers, Clifford E. Literary Translation. A Practical Guide. Bristole: Multilingual Matters Ltd, 2001.,104. 
lpp

36 Windle, Kevin. The Translation of Drama. In: The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford 
University Press, 2011., 156. lpp

37 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris: Édition Gallimard, 1954., 61. lpp

38 Newmark, Peter. A Textbook of Translation. New York: Prentice – Hall International, 1988., 113. lpp
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problēmām ir līdzsvara atrašana starp dramaturga ieceri un teksta pārnešanu mērķa valodas 

auditorijai.39

2.3. Vārdu spēļu tulkošana

Vārdu spēle ir „stilistiska figūra, kuras pamatā ir paronomāze, kas izpaužas kā vienādi 

vai līdzīgi skanošu atšķirīgas nozīmes vārdu satuvināšana, ar ko runā vai tekstā rada komisku 

efektu vai vārdu spēli”.40

Pie vārdu spēlēm pieder arī  dažādi citi  valodas paņēmieni,  piemēram, aliterācija jeb 

vienādu  līdzskaņu  atkārtošana  frāzē  vai  pantā,  jaunvārdu  darināšana  vai  vārdu  kļūdaina 

lietošana. Lielākoties šādi stilistiski paņēmieni nav tieši tulkojami, tādēļ tulkotājam iespējams 

atrast jaunus risinājumus teksta ietvaros. 41 

Vārdu spēļu tulkošanā tiek piedāvātas vairākas iespējas:

1. Vārdu spēli no avota valodas pārtulko mērķa valodā. Šajā gadījumā tulkojums var 

atšķirties no oriģināla, ja tiek mainīta teikuma uzbūve un jēga.

2. Vārdu spēle tulkošanas procesā pazūd un tiek aizstāta ar parastu frāzi.

3.  Avota  valodas  vārdu  spēle  tiek  aizstāta  ar  aliterāciju,  atkārtojumu,  atskaņām, 

metaforu vai paradoksu, lai mērķa valodā radītu līdzīgu efektu kā oriģinālā. 

4. Teksta daļa, kas satur vārdu spēli, tulkojumā tiek izlaista.

5. Vārdu spēli mērķa valodā netulko, bet pārnes no avota valodas, saglabājot oriģinālo 

rakstību.

6.  Tulkotājs  mērķa valodā rada vārdu spēli  tur,  kur  tās nav avota valodā,  tādējādi 

kompensējot vārdu spēles zaudējumu kādā citā teksta daļā.

7. Tulkotājs pievieno zemsvītras piezīmes ar paskaidrojumiem.42

Autores  izvēlētā  tulkošanas  stratēģija  ir  vārdu  spēļu  pārnešana  no  franču  valodas 

latviešu valodā, nepieciešamības gadījumā piemērojot tekstu mērķa valodas īpatnībām. Taču 

39 Anderman, Gunilla. Drama Translation. In: Routledge Encyclopedia of Tranlation Studies. Routledge Taylor 
& Francis Group, 2nd Edition [1st Ed. 1998], 2011., 95. lpp

40 Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi: teorija un prakse, Ventspils augstskola, 2009., 143. lpp

41 Landers, Clifford E. Literary Translation. A Practical Guide. Bristole: Multilingual Matters Ltd, 2001., 109. – 
110. lpp

42 Delabastita, Dirk. Wordplay as a translation problem: a linguistic perspective. In: Übersetzung Translation 
Traduction: An International Encyclopedia of Translation Studies. Berlin : Walter de Gruyter, 2004., 604. lpp
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atsevišķos  gadījumos  vārdu  spēle  veiksmīgi  darbojas  abās  valodās.  Piemēram,  lugā 

„Plikgalvainā dziedātāja”:

„M. SMITH: Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux!”43

Franču valodas  jēdzienam „cercle  vicieux”  eksistē  latviešu valodas  ekvivalents  „apburtais 

loks”, kas atvieglo šīs replikas pārnešanu no vienas valodas otrā:

„SMITA KUNGS: Paņemiet loku, noglāstiet to, tas kļūs apburts!”

Līdzīgs piemērs atrodams arī lugā ”Stunda”:

”LE PROFESSEUR: Continuons. Ainsi, pour vous donner un exemple qui n’est guère  

qu’une illustration, prenez le mot front ...

L’ÉLÈVE: Avec quoi le prendre?

LE PROFESSEUR:  Avec  ce  que  vous  voudrez,  pourvu que  vous  le  preniez,  mais  

surtout n’interrompez pas.”44

Autores piedāvātais tulkojums šajā situācijā ir sekojošs :

„SKOLOTĀJS: Turpinām. Lai jums būtu piemērs ilustrācijai, paņemiet vārdu „prāts”...

SKOLNIECE: Ar ko to paņemt?

SKOLOTĀJS: Ar ko vēlaties, galvenais, ka paņemiet un nepārtrauciet.”

Gan franču, gan latviešu valodā darbības vārds „paņemt” saistās ar fizisku darbību, kā 

arī lietojams salikumā ar „piemēru”. Vārdu „front” (piere) autore tulkojumā aizstāj ar vārdu 

„prāts”,  jo  tas  atvieglo  tālāko repliku  tulkošanu,  ļaujot  lietvārdam pievienot  piedēkļus  un 

priedēkļus, kas nebūtu iespējams, saglabājot franču valodā lietoto vārdu.

Tulkošanas procesā autore visvairāk sastapās ar aliterāciju tulkošanas problēmām, jo 

nereti,  pārnesot  franču valodas vārdus  latviešu valodā,  frāze zaudē autora radīto  skanisko 

efektu. Piemēram:

Mme. MARTIN: Touche pas ma babouche!

M. MARTIN: Bouge pas la babouche!

M. SMITH: Touche la mouche, mouche pas la  

touche.

Mme. MARTIN: La mouche bouge.

Mme. SMITH: Mouche ta bouche.

M.  MARTIN:  Mouche  le  chasse-mouche,  

mouche le chasse-mouche.

M. SMITH: Escarmoucheur escarmouche!

MARTINA KUNDZE: Nešauj uz mušu!

MARTINA KUNGS: Nešauj uz dušu!

SMITA KUNGS: Nešauj uz mušu, muša nav 

dušā.

MARTINA KUNDZE: Muša pūš.

SMITA KUNDZE: Aizpūšam mušu. 

MARTINA KUNGS:  Muša  sēž  dušā,  muša 

sēž dušā.

SMITA KUNGS: Noskumušas mušas.

43 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivi de La leçon. Paris: Édition Gallimard, 1954., 72. lpp

44 Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve suivie de La leçon. Paris: Édition Gallimard, 1954., 125. – 126. lpp
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Mme. MARTIN: Scaramouche!

Mme. SMITH: Sainte-Nitouche!

M. MARTIN: T'en as une couche!

M. SMITH: Tu m'embouches.

Mme.  MARTIN: Sainte  Nitouche touche ma 

cartouche.

Mme.  SMITH:N'y  touchez  pas,  elle  est  

brisée45

MARTINA KUNDZE: Pazudušas!

SMITA KUNDZE: Sagurušas!

MARTINA KUNGS: Nolej ar tušu!

SMITA KUNGS: Aizej pie zuša.

MARTINA KUNDZE: Zuši sēž pie mušām.

SMITA KUNDZE: Tukšumā.

Šī  fragmenta  tulkošanā  nav  iespējams  saglabāt  oriģinālā  esošo  skaņu  „u”  un  „š” 

atkārtošanos, pārnesot vārdus no franču valodas uz latviešu valodu. Lai atrisinātu problēmu 

un nepazaudētu Jonesko radīto skanisko spēli, autore latviešu valodā piedāvā jaunu variantu, 

kas ļauju saglabāt jau esošo skaņu atkārtojumu. Tā kā oriģinālais teksts nenes sevī nekādu 

dziļāku jēgu, bet tikai ilustrē dramaturga ieceri attēlot valodas sabrukumu, par kuru runāts 

iepriekšējā  nodaļā,  tas  sniedz  autorei  iespēju  veidot  brīvāku  tulkojumu,  tajā  pašā  laikā 

nezaudējot skanisko rotaļu.

45 Turpat, 77. lpp – 78.lpp
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NOBEIGUMS

Autores  izstrādātā  darba tēma ir  „Eižena Jonesko lugu „Plikgalvainā  dziedātāja”  un 

„Stunda”  tulkošana  un  ar  to  saistītie  jautājumi”.  Ievadā  definētais  darba  mērķis  ir  tāda 

tulkojuma radīšana,  kas saglabātu oriģinālteksta stilu,  taču reizē būtu arī  viegli  uztverams 

latviešu  lasītājiem  un  skatītājiem.  Mērķa  sasniegšanai  izvirzītie  uzdevumi  tika  izpildīti, 

veidojot darba teorētisko daļu.

Pirmo nodaļu veido absurda teātra spilgtāko raksturiezīmju un to lietošanas nozīmju 

apraksts. Šeit galvenokārt izmantoti teātra kritiķa Martina Eslina teorētiskie pētījumi. Nodaļas 

mērķis ir radīt izpratni par absurda teātra atšķirībām no klasiskās dramaturģijas. Otrajā nodaļā 

autore pievēršas tulkošanas procesa izzināšanai, par pamatu ņemot Pītera Ņūmārka, Sjūzenas 

Basnetas  un  Kliforda  Landersa  darbus.  Nodaļas  ietvaros  tiek  apskatītas  divas  galvenās 

tulkošanas stratēģijas, no kurām izvēlēta viena – uz mērķa valodu vērsts tulkojums. Atsevišķa 

apakšnodaļa veltīta dramaturģijas tekstam un tā tulkošanas specifikai. Otrās nodaļas ietvaros 

autore arī pievēršas vārdu spēļu tulkošanai, kas jaunrades darba izstrādes procesā sagādāja 

vislielākās problēmas.

Kopumā  tulkošanas  procesu  autore  vērtē  kā  interesantu  un  radošu.  Izvēlētās  lugas 

sniedza iespēju meklēt jaunus risinājumus un piedāvāt savas idejas teksta pārnešanā no avota 

valodas  uz  mērķa  valodu.  Autoresprāt,  Jonesko lugas  ir  interesants  materiāls  un reizē  arī 

izaicinājums  gan  aktieriem,  gan  režisoram,  kas  ļauj  spēlēties  ar  dažādiem  izteiksmes 

līdzekļiem. Autore cer, ka darbs radīs interesi iztulkot arī citu absurda teātra pārstāvju darbus 

un tos iestudēt.
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TĒZES

• Absurda teātris, kas nereti dēvēts arī par anti-teātri un, rodas 20.gadsimta otrajā pusē 

kā pretstats klasiskajai dramaturģijai.

• Saikni ar realitāti absurda teātris sarauj, atsakoties no lineāra un loģiska laika ritējuma 

un izmantojot cikliskumu.

• Absurds  tiek  panākts  izmantojot  stereotipiskas,  ikdienišķas  frāzes,  pretrunas, 

paradoksus un atkārtojumus, attēlojot komunikācijas neiespējamību varoņu starpā.

• Lugu  varoņi  veidoti  bez  individualitātes  pazīmēm,  bezpersoniski,  ar  tiem  nav 

iespējams identificēties.

• Tulkošanas  process  iedalāms  četros  posmos,  kas  palīdz  pārnest  tekstu  no  vienas 

valodas  otrā,  saglabājot  tā  jēgu,  taču  piemērojot  mērķa  valodas  īpatnībām  un 

gramatiskajiem likumiem.

• Izšķir divas tulkošanas metodes, no kurām viena ir vērsta uz avota valodu un saglabā 

oriģinālā teksta struktūru un gramatiskās konstrukcijas, bet otra ir vērsta uz mērķa 

valodu un par galveno uzskata vēstījuma pārnešanu.

• Dramaturģijas tekstā dialogi un monologi palīdz atklāt personāžus, kas savukārt virza 

lugas darbību, veidojot un risinot konfliktu.

• Dramaturģijā nozīmīgs ir „spēlējamības” vai „izrunājamības” aspekts, kas nosaka, lai 

teksts būtu viegli izrunājams un uztverams.

• Vārdu  spēles  tekstā  veido  paronomāze,  aliterācija,  jaunvārdi  un  vārdu  kļūdains 

lietojums, kas visbiežāk nav tulkojami un prasa cita veida risinājumu.

• Viena no iespējām ir vārdu spēles atmešana, taču to pārnest mērķa valodā var, mainot 

tās jēgu un saturu, aizstājot to ar aliterāciju, atskaņām vai pievienojot paskaidrojumu.
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SUMMARY

The title of the work is ”The translation of Eugene Ionesco’s plays “The Bald Soprano” 

and “The Lesson” and the questions about it”. It consists of three chapters and eight sub-

chapters, of which two are the translation of the plays. 

Author’s main goal of the work is to translate two Eugene Ionesco’s plays and answer 

the  problematic  questions  about  the  process.  The  first  chapter  serves  to  explain  the 

characteristics of the theatre of the absurd and their usage in Ionesco’s works. The author 

chooses three points of interest: the time, the characters and the language. The second chapter 

focuses  on  the  theory  of  translation.  It  starts  with  a  description  of  a  chosen  translation 

strategy, and later approaches the subject of translating drama. Third sub-chapter is dedicated 

to  the  question  of  translating  word  play,  illustrated  with  the  examples  from  author’s 

translation. During these chapters the author mainly uses the ideas taken from Susan Bassnett, 

Clifford E.  Landers,  Peter  Newmark and Martin  Esslin.  The third chapter  consists  of  the 

Latvian translations of Ionesco’s plays “The Bald Soprano” and “The Lesson”.
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RÉSUMÉ

Le titre de la thèse est  « La traduction des pièces d’Eugene Ionesco « La cantatrice 

chauve » et  « La lesson » et  des questions qui la concernent » (The translation of Eugene 

Ionesco’s plays “The Bald Soprano” and “The Lesson” and the questions about it). La thèse se 

compose de trois chapitres et  huit sous-chapitres, dont deux se composent de la traduction 

des pièces.  

Objectif principal de l'auteur de l'œuvre est de traduire deux pièces d'Eugène Ionesco et 

répondre aux questions problématiques sur le processus. Le premier chapitre sert à expliquer 

les  caractéristiques  du  théâtre  de  l'absurde  et  leur  utilisation  dans  les  œuvres  d’Ionesco. 

L'auteur choisit trois points d'intérêt: le temps, les personnages et la langue. Le deuxième 

chapitre se concentre sur la théorie de la traduction. Il commence par une description de la 

stratégie  de  traduction  choisie,  et  plus  tard  approche  le  sujet  de  la  traduction  de  drame. 

Troisième sous-chapitre est consacré à la question de la traduction des jeux de mots, illustrés 

par  les  exemples  de  traduction  de  l'auteur.  Au  cours  de  ces  chapitres,  l'auteur  utilise 

principalement les idées prises de Susan Bassnett,  Clifford E. Landers, Peter Newmark et 

Martin Esslin. Le troisième chapitre se compose de traductions lettones de «La Cantatrice 

chauve » et « La Leçon ».
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