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IEVADS 

 

Jaunrades darba tulkojumam tika izvēlētas četras nodaļas no Ellas Maijāras (Ella 

Maillart) ceļojuma apraksta „Nežēlīgais ceļš” (La Voie Cruelle), kuru autore iepazinusi 3. 

kursā, rakstot darbu par Šveicē dzimušās rakstniece, ceļotājas, sportistes un fotogrāfes dzīves 

un daiļrades atspoguļojumu ceļojumu aprakstos. Aprakstītais ceļojums uzsākts 1939. gada 

jūnijā un ilgst sešus mēnešus, tā laikā šķērsojot Turciju, Irānu un Afganistānu, lai sasniegtu 

Kafiristānu. Ella Maijāra automašīnā ceļo kopā ar draudzeni Annemariju Švarcenbahu 

(Annemarie Schwarzenbach; tekstā - Kristīna), jo vēlas tikt uzņemta etnogrāfu biedrībā un 

palīdzēt ceļabiedrenei izārstēties no narkotiku atkarības. Atlasītajās nodaļās darbība norisinās 

Afganistānā, tādēļ arī galvenās tulkojuma problēmas saistītas ar šī reģiona ainavu aprakstiem, 

ģeogrāfiskajiem nosaukumiem un īpašvārdiem, kā arī atsevišķiem svešvārdiem, kuru izcelsme 

tekstā nav norādīta un detalizētāki paskaidrojumi nav sniegti. Afganistānas daba valsts 

ģeogrāfiskā stāvokļa un politiskās situācijas dēļ ne tikai latviešu, bet arī pasaules literatūrā un 

dabaszinātnēs nav detalizēti aprakstīta, tādēļ bakalaura darba autore vēlējusies iepazīstināt 

nelielu daļu latviešu lasītāju ne tikai ar ceļojumu aprakstu kā žanru, bet arī ar Afganistānas 

specifiskajām ainavām.  

Ellas Maijāras personība un daiļrade autores skatījumā ir nozīmīgs kultūrvēsturisks 

mantojums, jo rakstniece bijusi viena no nozares novatorēm, iedvesmojusi rakstniekus – 

laikabiedrus un citus ceļotājus, kā arī spēlējusi nozīmīgu ceļošanas kā aktivitātes un literatūras 

attīstībā 20.gs. garumā.  

Darba mērķis: izveidot avotvalodas tekstam franču valodā atbilstošu tulkojumu 

latviešu valodā, saglabājot oriģinālteksta būtību un respektējot rakstnieces stilu, vienlaicīgi 

pielāgojot tekstu latviešu valodas gramatikas un stila likumiem, lai tas būtu viegli uztverams 

lasītājam. 

Darba uzdevumi:  

1. Analizēt E. Maijāras ceļojuma apraksta nozīmi 20.gs. kultūrvēsturiskajā 

aspektā un aktualitāti mūsdienās; 
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2. Iepazīties ar teorētiskajiem materiāliem par tulkošanas teorijām un stratēģijām, 

lai izvēlētos piemērotāko attiecīgā tulkojuma veikšanai; 

3. Analizējot tekstu, konstatēt galvenās ar tulkošanas procesu saistītās problēmas 

un meklēt to risinājumus. 

 

Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, no kurām pirmajā sniegts 

īss biogrāfisks Ellas Maijāras dzīves un daiļrades apraksts, kā arī iekļauts ceļojums apraksta 

„Nežēlīgais ceļš” kopsavilkums. 

Nākamajā nodaļā tiek aprakstītas galvenās tulkošanas teorijas, detalizētāk pievēršoties 

mūsdienu teorētiķu uzskatiem. Izvēloties galvenās tulkošanas metodes autores tulkojumam, to 

pielietojums skatīts saistībā ar tulkojamo tekstu un tā īpatnībām. 

Trešā nodaļa veltīta E. Maijāras ceļojuma apraksta tulkojuma problemātikai un tās 

risinājuma meklējumam. Atsevišķas apakšnodaļas veltītas ģeogrāfisko nosaukumu un 

īpašvārdu atveidei latviešu valodā, ekvivalences un netulkojamības problēmai, 

oriģinālrakstījumiem latviešu valodā un frazeoloģismiem. 

Ceturto darba daļu veido Ellas Maijāras ceļojuma apraksta „Nežēlīgais ceļš” četru 

nodaļu tulkojums latviešu valodā, kuru darbība norisinās attiecīgi Šebergānā, Polehomrī, 

Bandeamirā un Begramā, pilsētās Afganistānas teritorijā. Attiecīgās daļas tika izvēlētas, jo, 

autoresprāt, tajās visspilgtāk un daudzveidīgāk parādās tulkošanas problēmas, kā arī teksta 

būtība visvairāk atbilst Ellas Maijāras ceļojuma gaitā tapušajai filosofijai, personīgajām 

pārdomām un attieksmei.  
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1. ELLAS MAIJĀRAS BIOGRĀFIJA UN DAIĻRADE 

  

Ella Maijāra ir 1903. gadā Šveicē dzimusi ceļotāja, rakstniece un fotogrāfe. Jau kopš 

bērnības Maijāra bijusi ļoti sportiska, nodarbojusies ar slēpošanu, burāšanu un hokeju, 

pārstāvējusi Šveici 1924. gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs regatē vieniniekā, kā arī 

piedalījusies dažādās slēpošanas sacensībās. 

Sapnis par ceļošanu uz tālām zemēm radies Pirmā pasaules kara gados, kas uz Maijāru 

atstājis dziļu emocionālu iespaidu. Tādēļ septiņpadsmit gadu vecumā viņa pametusi skolu, lai 

dotos ceļojumā pa Vidusjūru sešu mēnešu garumā. Tā laikā izkristalizējies jaunietes lielākais 

dzīves sapnis - doties uz Klusā okeāna salām un apmesties tur uz dzīvi. Tomēr neilgi pēc šī 

ceļojuma sākuma 1925. gadā, burukuģa kapteines veselības stāvokļa dēļ ārsts aizliedzis 

turpmāku burošanu. Šo notikumu Maijāra smagi pārdzīvojusi, jo visu dzīvi kvēli loloto sapni 

vajadzēja aizmirst. Pēc tam viņa īslaicīgi strādājusi par mašīnrakstītāju un modeli skulptoram 

Reimondam Delamāram (Reymond Delamare) Parīzē, kā arī Berlīnē 1929. gadā bijusi 

kaskadiere filmā par kalniem, kuras nosaukums nav zināms. Maijāras sarakstītajiem filmu 

scenārijiem netika atrasts finansējums, tādēļ režisēšana nekļuva par ceļotājas galveno 

nodarbošanos.  

Tomēr Maijārai izdevies sagatavot reportāžas, ceļojot uz Maskavu, Ķīnu, Turciju, 

Indiju, Afganistānu un Irānu. Balstoties uz šiem ceļojumiem, sarakstītas septiņpadsmit 

grāmatas, kā arī izveidoti fotogrāfiju albumi. Slavenāko darbu vidū ir 1930. gada „Krievu 

jaunatnes vidū” (Parmi La Jeunesse Russe), kurā aprakstīts ar studentu grupu iepazītais 

Kaukāzu reģions, 1936. gadā Libānā sarakstītā „Aizliegtās oāzes” (Oasis interdites), 1939. 

gada „Nežēlīgais ceļš” (La Voie Cruelle), 1950. gada autobiogrāfiskais darbs „Jūras braucieni 

un karavānas” (Croisières et caravanes) un „Šerpu zeme” (The Land of the Sherpas), kas 

sarakstīts Indijā. Rakstniece piedalījusies arī dažādās konferencēs vairākās valstīs, informējot 

citus par veiktajiem novērojumiem.  

Lielu daļu savas dzīves Maijāra pavadījusi Indijā (no 1939. g. līdz 1945. g. un atkārtoti 

no 1951. g. līdz 1987. g) izglītojoties pie dažādiem garīgajiem skolotājiem. Rakstniece 

organizējusi arī kultūras ceļojumus tūristu grupām Āzijas valstīs. Deviņdesmito gadu sākumā 

no Maijāras Lozannas (Šveicē) muzejam dāvātajiem fotogrāfiju negatīviem tikusi izveidota 

pirmā izstāde, kurā apkopoti visi veiktie ceļojumi; šī izstāde tikusi izrādīta arī vairākās 
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Eiropas valstīs. Dzīves pēdējās desmitgades ceļotāja un rakstniece pavadījusi pārdomās par 

planētas ekoloģisko nākotni. Ella Maijāra mirusi 1997. gadā Šandolinā, Šveicē. 

Rakstnieks Pols Morāns (Paul Morand) par Ellu Maijāru ir teicis: „Šī sieviete ir 

apāvusi zābakus no jēru ādām, ar dūraiņiem rokās, augstuma vai tuksneša vēju sasārtušu 

seju, un pēta nepieejamus reģionus kopā ar ķīniešiem, tibetiešiem, krieviem vai angļiem, 

kuriem lāpa zeķes, pārsien brūces un ar kuriem kopā pilnīgā nevainībā guļ zem klajas debess. 

Un šī sieviete ir Ella Maijāra.”1  

 

Ceļojumu apraksts, kura fragmenti tikuši tulkoti bakalaura darba ietvaros, sākotnēji 

sarakstīts angļu valodā (The Cruel Way), rakstniecei atrodoties Indijā no 1943. līdz 1945. 

gadam, un tikai laikaposmā starp 1947. un 1948. gadu autore to pārrakstījusi franču valodā ar 

nosaukumu La Voie Cruelle. Ceļojuma apraksta, kura tulkojumi veikti arī vācu, zviedru, 

spāņu un nīderlandiešu valodās, pašreizējais izdevums franču valodā piemērots to vietu un 

vēsturisko personāžu nosaukumiem, kas sastopami 1982. gada Larousse Lielās Vārdnīcas 

izdevumā, tādējādi visu ģeogrāfisko vietu un personvārdu rakstība grāmatas izdošanas brīdī 

1988. gadā ir atjaunināta un padarīta iespējami moderna, jo ceļojums veikts gandrīz pirms 

piecdesmit gadiem. Grāmata sastāv no priekšvārda, epiloga un trīsdesmit nodaļām, no kurām 

katra veltīta lielākajām pilsētām, caur kurām tiek ceļots. Izdevumā iekļauta arī viena karte, 

kurā iezīmēts veiktais ceļš, sniedzot precīzas norādes par ceļojuma gaitu. 

Ella Maijāra automobiļu firmas Ford ražotajā mašīnā ceļā dodas ar draudzeni 

Annemariju Švarcenbahu, kuras īstais vārds nekad netiek pieminēts un grāmatas ietvaros viņa 

tiek dēvēta par Kristīnu), par galamērķi izvēloties Kafiristānu2. Maijāras mērķis ir tikt 

uzņemtai etnogrāfu biedrībā, kas ceļošanu padarītu par galveno viņas dzīves nodarbošanos, 

savukārt Švarcenbaha ceļojumam pievienojas personīgas dabas problēmu mākta, vēloties 

izārstēties no narkotiku atkarības un atrast dzīves jēgu.  

Viens no Maijāras galvenajiem mērķiem ir atrast klejotāju tautas, kuru pirmatnējo 

dzīvesveidu un kultūru nav ietekmējusi Rietumu pasaule. Viņas vēlme pēc primitīvas un 

mierpilnas dzīves ir pilnībā saprotama, ņemot vērā, ka Maijāra ir piedzīvojusi Pirmo pasaules 

karu un izpostīto pasauli 1918. gadā, un 1939. gadā, laikā, kad ceļojums tiek uzsākts, pasaulē 

valda saspringums un jauna kara sākums ir tikai laika jautājums. 

                                                           
1 Ella Maillart. Pieejams: http://www.ellamaillart.ch/bio_fr.php 
2 Mūsdienās Kafiristāna ir neliela Afganistānas ziemeļaustrumu daļa Nuristānas provincē 



7 

 

1939. gada jūnijā Annemarija Švarcenbaha un Ella Maijāra dodas ceļā, lai automašīnā 

šķērsotu Turciju, Irānu un Afganistānu, iepazīstoties ar diplomātiem, baroniem, augstmaņiem 

un vietējiem iedzīvotājiem, apmeklējot mošejas un kapa pieminekļus, izzinot apmeklēto 

pilsētu un celtņu vēsturi, kā arī dabu, lai vēlāk šķirtos pēc sešiem kopā pavadītajiem 

mēnešiem.  

Šis darbs ir pieskaitāms pie starptautiskā un starpkultūru ceļojumu aprakstu žanra, jo 

ceļojuma laikā tiek šķērsoti kontinenti, braucot no Eiropas cauri Āzijai, sastapti dažādu rasu 

un vietējo kultūru pārstāvji. Ceļojuma apraksts ir retrospektīvs, pirmās personas stāstījums par 

rakstnieces pieredzēto, nepazīstamo vidi un cilvēkiem, papildināts ar Maijāras domām, 

iespaidiem un jūtām. Ir jūtama autobiogrāfiska pieskaņa, Maijārai aprakstot savu personīgo 

pieredzi, kas vienmēr papildināta ar atsaucēm uz īstenību, saglabājot saikni ar realitāti, 

tādējādi atšķirot to no romāniem un novelēm. Lietotais valodas stils ir publicistisks, bet 

brīžiem arī literārs, tādējādi aptverot dažādus leksikas slāņus. Iespējams, laikā, kad grāmata 

tika izdota pirmoreiz, tā varēja tikt uzskatīta par efektīgu ceļojuma aprakstu vai ceļvedi, jo 

sniedza precīzus pilsētu pārskatus un dažkārt arī praktiskus padomus ceļošanai, bet mūsdienās 

tas nav iespējams, jo politiskās robežas, pilsētas un apkārtne ir mainījusies, tādēļ vairs 

neatbilst Maijāras sarakstītajam tekstam.  

Darba struktūra ir loģiska, notikumi tiek atstāstīti secībā, kādā tikuši piedzīvoti, 

sekojot veiktajam maršrutam - sākot ar ideju par ceļojumu un beidzot ar dienu, kad abas 

ceļotājas izlemj šķirties un turpināt ceļu atsevišķi. 1939. gada novembrī Maijāra dodas tālākā 

ceļojumā uz Indiju, savukārt Švarcenbaha nolemj atgriezties Šveicē. 

Grāmata līdzinās ceļojuma dienasgrāmatai, lai gan nekur netiek minēts, vai Maijāra 

rekonstruējusi notikumus pēc atmiņas vai ceļojuma laikā veiktiem pierakstiem. Tomēr saikne 

ar realitāti, pieminot dažādus politiska satura ierobežojumus, norāda uz apraksta 

dokumentalitāti un nošķir to no fikcijas. Šis darbs ir daļa no ceļojumu aprakstu hibrīdžanra, 

kas aptver tādas nozares kā vēsture, ģeogrāfija un antropoloģija, turklāt šo grāmatu caurvij 

filozofiskas pārdomas un politiski komentāri, piedzīvojumi un garīgie meklējumi. 

Nežēlīgais ceļš, par kuru tiek vēstīts visa ceļojuma apraksta laikā, nav tikai ceļa posms 

līdz Kafiristānai, kas ir nogurdinošs un sagādā dažādas fiziskas grūtības, bet arī metafora 

ceļam, kura laikā ceļotājas meklē atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem, bagātinot savas 

personības un pieredzi. Tādēļ par galamērķi tika izvēlēta vieta, kas atrodas tālu no Eiropas, 
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kurā attiecīgajā laikaposmā bija neiespējami pievērsties iekšējās pasaules veidošanai, jo 

ārpasaule bijusi haotiska. 

Bakalaura darba autore Ellas Maijāras personību un daiļradi uzskata par nozīmīgu 20. 

gs. kultūrvēsturiskajā aspektā, jo, būdama viena no retajām sievietēm ceļotājām gadsimta 

pirmajā pusē, veikusi ceļojumu uz iepriekš nepētītu reģionu, un, uzturoties Āzijas iedzīvotāju 

dabiskajā vidē, ko ilglaicīgi neviens nebija darījis, veikusi nozīmīgus secinājumus par 

pārmaiņām vietējo iedzīvotāju dzīvesveidā un kultūrā, kuru nozīme ir zinātniska. „Nežēlīgais 

ceļš” ir svarīgs kultūrvēsturisks materiāls, kurā aprakstīta padomju sistēmas ietekme uz 

dabiskā un primitīvā vidē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas šajā laikaposmā tikusi ignorēta un 

padomju varas negatīvais iespaids nav ticis pieminēts. 

Bakalaura darba autoresprāt, E. Maijāras ceļojuma apraksts ir vērtīgas un unikālas 

informācijas glabātājs, ar kuru vajadzētu iepazīties arī latviešu lasītājam, vedinot to pārdomāt 

mūsdienu laikmeta tehnoloģisko sarežģītību un ekoloģiskās problēmas, kā arī lai veicinātu 

saskarsmi ar Latvijā mazpazīstamas kultūras vēsturisko un ģeogrāfisko mantojumu. Šo ideju 

īstenošanai bija nepieciešams noskaidrot tulkošanas pieejas un stratēģijas, kas visvairāk 

atbilstu tulkojuma latviešu valodā vajadzībām, vēlāk tās pielietojot praktiski. 
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2. TULKOŠANAS TEORĒTISKIE ASPEKTI 

 

Par tulkošanas sākumiem var uzskatīt laiku, kad radusies rakstība; visvecākais 

zināmais tulkotais darbs radīts apmēram pirms 4500 gadiem. Eiropā pirmos teorētiskos 

mēģinājumus aprakstīt tulkošanu veikuši tulkotāji Senajā Grieķijā un Romā aptuveni pirms 

240 gadiem p.m.ē., pievēršoties tulkošanas pieeju un ideju meklēšanai. Homērs un Cicerons 

bijuši pirmie, kas nošķīruši burtisku tulkojumu no jēgpilnas avotvalodas teksta atveidošanas, 

un gadsimtu gaitā par šīm abām pieejām visvairāk ticis diskutēts, to aktualitāti uzsverot arī 

mūsdienu tulkojumzinātnē. 

20. gs. 50. gados, kļūstot par pastāvīgu disciplīnu, tika izveidotas dažādas teorijas un 

vispārējs priekšstats par tulkojumzinātni, tomēr nesniedzot vienotu tulkošanas definīciju, jo 

vienlaicīgi tā aptver dažādus aspektus, kas mainās atkarībā no tulkojamā teksta un tulkojuma 

valodas specifikas. Tulkotāji un teorētiķi atzinuši, ka baudāma tulkojuma radīšanai ir 

nepieciešams tulkot avota tekstu kā veselumu, atzīstot, ka tulkotājs ir tiesīgs pieļaut dažādas 

izmaiņas tulkošanas procesā, lai lasītājam nodotu mērķa valodas normām un stilistikai 

atbilstošu tekstu.  

Tulkošanas teorija pēdējās desmitgadēs ir attīstījusies, un par vienu no tās galvenajiem 

uzdevumiem tiek uzskatīta tulkošanas teorijas un prakses mijiedarbība. Lorenss Venuti 

(Lawrence Venuti) darbā „Tulkotāja neredzamība” (Translator’s Invisibility) uzsver tulkotāja 

atbildīgo lomu un aicina tulkotājus atsvešināt lasītājus no tulkojuma, lai garantētu, ka lasītājs 

apzināti lasa citas kultūras ietvaros radītu tekstu. Ja tiek iznīcināts viss svešādais, tulkotājs 

kļūst neredzams, pazudinot arī būtiskas teksta iezīmes. Tulkotājam jābūt apdomīgam, 

neuzbāzīgam, bet vienlaikus arī drosmīgam un oriģinālam. Venuti atsvešinātības teoriju, kura 

tulkotājam iesaka ar svešvārdu un citas kultūras ietekmi lasītāju ievest viņam nezināmā, līdz 

ar to svešā vidē, vērtē kā nozīmīgu tulkošanas pieeju, kuras ietvaros tulkotāja ieguldītais darbs 

ir manāms un var tikt novērtēs.3 Arī darba autore ņēmusi vērā šo ieteikumu un ceļojuma 

apraksta tulkojumā atstājusi svešvārdus, kas bijuši neatņemama teksta sastāvdaļa, tomēr, kur 

bijis iespējams, sniegusi zemsvītras komentārus. Sjūzena Basneta (Susan Bassnett), Umberto 

Eko (Umberto Eco) un Valters Benjamins (Walter Benjamin) atzīst, ka tulkojums ir jāpadara 

pieejams mūsdienu auditorijai, neaizmirstot, ka modernizētie tulkojumi visātrāk noveco 

                                                           
3 Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London; New York: Routledge, 1995. P. 1. – 43. 
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valodas nepārtrauktās attīstības dēļ, kuras laikā rodas gan jauni vārdi, gan mainās dažādu 

vārdu nozīmes.4 Tulkotājam jāpanāk līdzsvars starp tulkojuma lasāmību un autentiskumu, 

mūsdienu sabiedrību un tradicionālām vērtībām. Tulkojums ir teksts, kurā tulkošanas gaitā ir 

ieviestas izmaiņas, lai to pārveidotu jaunam lasītāju lokam; tā ir radoša nodarbe, kuras laikā 

no laba tulkotāja tiek prasīta prasmīga teksta pārrakstīšana ar izdomas palīdzību, vienlaicīgi 

nezaudējot tā jēgu. Tulkošana nav tikai neskaidro vārdu sameklēšana vārdnīcā un to precīza 

atveidošana, tā ir pārdomāta un apzināta izlases veikšana, salikšana kopā, strukturēšana, kuras 

laikā tulkotājam jāpieņem dažādi lēmumi. Ideāls tulkojums nav iespējams, tomēr valoda 

nedrīkst būt nošķirta no konteksta, ir jāņem vērā dažādas kultūras atšķirības un īpatnības, kā 

arī klusuma, paužu un citu ārpusteksta simbolu nozīmei teksta ietvaros.5 

Ja 20. gs. sākumā vēl valdīja uzskats, ka tekstu nepieciešams tulkot burtiski, tad 

gadsimta otrajā pusē parādījās krietni vairāk tulkošanas pieeju. Viena no tām bija 

strukturālistiskā pieeja, kuras skatījumā teksts ir saistītu sistēmu kopums, kas darbojas citas 

sistēmas ietvaros. Tulkotājam ir tiesības mainīt oriģināltekstu, ja rezultātā lasītājam tiek 

sniegts stilistiskajām un idejiskajām normām atbilstošs teksts. Tulkojums nekad nevar būt 

identisks oriģinālam, jo tas radīts, lai pielāgotos jaunam lasītāju lokam, to ir iespējams tikai 

radoši pārlikt no vienas valodas otrā. Umberto Eko uzskata, ka tulkojumā jāņem vērā 

konteksts, tekstā pastāvošās konotācijas un jāizmanto nevis burtiskā tulkošanas pieeja, bet 

jāsaglabā oriģinālteksta galvenā būtība. Tomēr sinonīmu meklēšana nevar nodrošināt nozīmes 

ekvivalenci; nav absolūtas sinonīmijas starp leksikas vienībām, jo dažādi teikumi dažādās 

valodās var izteikt vienādu domu. Veidojot starpkultūru tulkojumus, ir jāpielāgojas mērķa 

kultūrai, tomēr tekstā esošie svešvārdi jāsaglabā svešvalodā, jo oriģinālā tas ir būtiski.6 Šim 

uzskatam piekrīt arī Pols Rikērs (Paul Ricoeur), uzsverot, ka labam tulkojumam raksturīga 

atvērtība svešajam, pieņemot svešvārdus un nepazīstamus elementus. Ideāls tulkojums nav 

iespējams, jo semantiskie, sintaktiskie lauki, konotācijas, konteksti un kultūras atšķirības 

vienmēr būs pārākas pār valodu vienādošanu.7 Arī Valters Benjamins piekrīt svešā ienākšanai 

tulkojuma valodā, pretējo rīcību uzskatot par tulkotāja vislielāko kļūdu, jo tādējādi ir 

nepieciešams padziļināt un paplašināt savu valodu.8 

Romāns Jākobsons (Roman Jakobson) izdala trīs veidu tulkojumus: interlingvistisko 

(teksts tiek tulkots no vienas valoda citā valodā), intralingvistisko (teksts tiek pārveidots un 

                                                           
4 Bassnett, Susan. Reflections on Translation. Bristol: Multilingual Matters, 2011. P. 24. - 25. 
5 Bassnett. Reflections on Translation. P. 102. 
6 Eco, Umberto. Experiences in Translation. Toronto: University of Toronto Press, 2001. P. 20. 
7 Ricœur, Paul. On Translation. London; New York: Routledge. P. 16. - 17. 
8 Benjamins, Valters. Tulkotāja uzdevums. No: Iluminācijas. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. 71.lpp 
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pārfrāzēts vienas valodas ietvaros) un intersemiotisko (vārdisko zīmju kopa tiek pārlikta citā 

zīmju sistēmā). Džona Draidena (John Dryden) tulkošanas kategorijām ir līdzīgs sadalījums, 

proti, viņš izšķir metafrāzēšanu (burtiskais tulkojums), parafrāzēšanu (jēgas tulkošana, 

neizmantojot burtisko tulkošanas pieeju) un imitēšanu (brīvais tulkojums, adaptācija). Šo 

kategoriju izveidotājs priekšroku dod parafrāzēšanai, iesakot izvairīties no abiem pārējiem 

tulkošanas paņēmieniem.9 Etjēns Dolē (Etienne Dolet) jau 16. gs. izšķir piecus tulkošanas 

principus, kas savu nozīmi saglabā arī mūsdienās: tulkotājam ir pilnībā jāizprot oriģinālteksta 

jēga; tulkotājam ideāli jāpārvalda abas valodas; jāizvairās no burtiska tulkojuma un 

neparastām formām; jācenšas pēc iespējas daiļrunīgāk savienot vārdus. Aleksandrs Freizers 

Taitlers (Alexander Fraser Tytler) apgalvo, ka tulkojumam un oriģinālam uz lasītāju jāatstāj 

vienāds iespaids, tādēļ iesaka ievērot trīs galvenos tulkošanas likumus: tulkojumam jāsniedz 

oriģinālā sastopamās idejas, stilam un rakstīšanas stilam jāatbilst oriģinālam, kā arī tam jābūt 

tikpat plūstošam un viegli lasāma. Arī Frīdrihs Šleiermahers (Friedrich Schleiermacher) par 

būtisku uzskata oriģinālā esošā iespaida pārnešanu uz tulkotā teksta lasītāju, kā arī uzsver visa 

svešā un nepazīstamā pārnešanu mērķvalodā.10 Valters Benjamins par galveno tulkotāja 

uzdevumu uzskata līdz niansēm atveidojamu oriģināla būtiskāko ideju, nepievēršot lielu 

uzmanību tā formai, jo būtiskāk ir radīt tulkojumu, kas būtu piesaistīts oriģinālam idejiskā 

ziņā. Tulkojuma valodai ir jāļaujas savam plūdumam un jābūt precīzam sintakses 

atveidojumā, jo norāda uz vārda būtisko nozīmi tulkojuma pamatelementu vidū.11 

Lai izveidotu oriģinālam atbilstošu ceļojuma apraksta tulkojuma iespaidu uz lasītāju, 

ir nepieciešams saglabāt šim žanram raksturīgos elementus, proti, attēlot to kā dialogu starp 

ceļotāja personību un fiziski veikto ceļu, kurā tiek atklāti novērojumi par apkārtējo pasauli, 

jauniepazīto vidi un cilvēkiem. Ceļojumu apraksti mēdz iekļauties vēstures, ģeogrāfijas, 

antropoloģijas un sabiedrisko zinību zinātnēs, radot sava veida hibrīdžanru, kas konstatējams 

arī E. Maijāras darbā. Ceļojuma aprakstam vienmēr ir jābūt retrospektīvam, pirmajā personā 

sarakstītam rakstnieka dokumentālam stāstījumam, subjektīvam un personīgam, ar 

autobiogrāfisku pieskaņu, tomēr nezaudējot atsauces uz realitāti. Šī žanra darbi ir izglītojoši 

un informējoši, izraisot lasītbaudu, tāpat kā romāni vai piedzīvojumu pasakas, lai gan pēc 

būtības ir tiem pretnostatīti. Tādēļ arī tulkojums ir veidots kā informatīvs raksts, nevis 

daiļliteratūras darbs, jo tiek uzskatīts, ka ceļojumu aprakstiem var nebūt literāri estētiska 

nozīme. 

                                                           
9 Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London; New York: Routledge, 2008. P. 26.  
10 Munday. Introducing Translation Studies. P. 31. 
11 Benjamins. Tulkotāja uzdevums. 69. - 70.lpp 
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Tulkošanas gaitā vienmēr uzmanība jāpievērš kultūrai, kurā radīts oriģināls, un, tā kā 

no E. Maijāras ceļojuma apraksta „Nežēlīgais ceļš” tulkojuma veikšanai tika izvēlētas četras 

nodaļas, kuru darbība norisinās Afganistānā, bakalaura darba autorei bija nepieciešams 

iepazīties tuvāk ar šī reģiona dabu un kultūru, jo bieži tiek aprakstītas ainavas un iedzīvotāju 

dzīvesveids. Šis reģions detalizēti nav ticis pētīts tā politiskās vēstures un ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas dēļ, tādēļ arī latviešu valodā nav pieejami daudzveidīgi materiāli, kas ļautu to 

labāk iepazīt. Taču, izmantojot dažādas enciklopēdijas, atlantus un noskatoties filmu 

„Ceļojums uz Kafiristānu” (The Journey To Kafiristan) (2001), kuras adaptācija balstīta uz 

Maijāras ceļojuma apraksta motīviem, autore centusies pēc iespējas precīzāk un 

daudzveidīgāk attēlot grāmatā pieminētos dabas aprakstus un vietējo iedzīvotāju ikdienu. 

Ceļojumu aprakstu var pieskaitīt pie publicistikas stila tekstiem, jo ir informējošs un 

tajā sastopama faktoloģiska precizitāte, izteiksmes tēlainība un tiek pieminēti arī vēsturiski 

notikumi un sociālais vērtējums. Tas ir uz satura un informācijas nodošanu lasītājiem 

orientēts teksts, no kura netiek gaidīts burtisks tulkojums, bet gan jēgas pārfrāzēšana. 

Daudzveidīgi tiek izmantota arī leksika: plaši lietoti personvārdi, ģeogrāfiskie nosaukumi, 

institūciju un amatu nosaukumi. Lai pildītu savu funkciju, tekstā ir gan racionāli (skaitļi, fakti, 

dati), gan emocionāli izteiksmes līdzekļi, kas dod tiešo informāciju un norāda uz autora 

attieksmi un vērtējumu pret runas objektu. Ir sastopami gan stāstījuma, jautājuma, gan 

izsauksmes teikumi, kā arī dialogi.12  

Tulkot var no dažādiem aspektiem: vēsturiskā, filozofiskā, kultūras, psiholoģiskā, 

funkcionālā, kā arī no tulkošanas lingvistiskā aspekta, kas izmantots arī E. Maijāras ceļojuma 

apraksta tulkošanā. Tā kontekstā tulkojums ir avotvalodas ekvivalents tekstuālais atveidojums 

mērķvalodā, kurš apskata dažādu valodas elementu (galvenokārt vārdu un teikumu uzbūves) 

sakārtojumu avota un mērķa valodās, kā arī apraksta lingvistiskās ekvivalences problēmas, 

kas tuvāk apskatītas nodaļā 3.2. „Ekvivalence un netulkojamība”. 

Ieva Zauberga rakstā „Tulkojumvalodas stilistiski strukturālā neviendabība”13 analizē 

tulkojumus kā hibrīdtrekstus (pragmatiski neviendabīgus tekstus), meklējot neviendabības 

iemeslus. Tulkojumam raksturīgas pretrunas, jo atkāpšanās no valodas normām citu valodu 

ietekmē saziņas procesā ir neizbēgama. Tulkojumā vienmēr būs jūtama oriģinālteksta 

ietekme, dažreiz tai esot tiešai, piemēram, transkribējot dažādus vārdus, kā tas ir redzams arī 

                                                           
12 Kvašīte, Regīna. Latviešu valodas stili. No: Latviešu Valoda. LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 186. - 187.lpp 
13 Zauberga, Ieva. Tulkojumvalodas stilistiski strukturālā neviendabība. No: Linguistica Lettica. Rīga: Latviešu valodas 

institūta žurnāls, 1999. 215. - 223.lpp 
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bakalaura darba autores tulkojumā, bet visbiežāk oriģinālteksta ietekmē tiek radīts stilistiski 

neveikls teksts, kas izklausās samākslots mērķa valodā. Lai tulkotu ceļojuma aprakstu, no 

tulkošanas stratēģijām tika izvēlēts radīt oriģinālam tuvu tulkojumu, paaugstinot tā 

hibriditātes pakāpi. Zauberga arī norāda, ka mazajām kultūrām ir saasināta nacionālās 

piederības sajūta, tādēļ tās vairāk respektē kultūras atšķirības un no tulkojumiem tiek sagaidīta 

precīza atbilstība oriģinālam, ievērojot visas tā īpatnības, mazāk uzmanības pievēršot 

tulkojuma labskanībai vai tekošumam. Tā kā latviešu kultūra pieder pie mazajām kultūrām, 

tad latviešu lasītājs no tulkojuma gaida tuvu atbilstību oriģinālam, to respektējot un imitējot, 

radot augstu interferences pakāpi. Plaši tiek izmantotas zemsvītras piezīmes, kultūras 

atšķirību skaidrojums un citvalodu vārdu tulkojums. Tiek izmantota funkcionālā pieeja, 

tulkojot vārdu funkcijas, ko tie veic attiecīgajā kultūrvidē. Latviešu tulkotāji gan neizmanto šo 

paņēmienu atšķirīgo tulkošanas tradīciju vai teorētisko zināšanu trūkuma dēļ.14 Arī bakalaura 

darba autore izvairījusies no šī paņēmiena, tā vietā sniedzot zemsvītras piezīmes un citvalodu 

vārdu tulkojumus. Tulkošana pēc būtības ir starpkulturālās saziņas process, tādēļ latviešu 

kultūrvidē tulkojumiem raksturīga augsta hibridizācijas pakāpe un neviendabība. Tomēr 

nedrīkst aizmirst arī tulkotāja lomu tulkošanas procesā, jo tieši tulkotājs izlemj par lasītājam 

nododamo informāciju un dažādu oriģinālvalodas elementu saglabāšanu mērķvalodā.  

Iepazīstoties ar tulkošanas teorētiskajām stratēģijām, bakalaura darbam tika izvēlētas 

lingvistiskā un strukturālajā pieeja, kurās galvenā uzmanība vērsta uz oriģināltekstu un tā 

līdzvērtīgu tulkojumu mērķvalodā, skatot tekstu gan kā saistītu sistēmu vārdkopu ziņā, gan arī 

kā veselumu un vienotu kopumu. Balstoties uz vadošo tulkošanas teorētiķu uzskatiem, 

tulkojumā ir saglabātas svešvalodu ietekmes, ņemot vērā mērķa valodas un avota valodas 

specifikas, gramatikas un stilistikas likumus. Ceļojuma apraksts tulkots kā publicistikas stila 

teksts, pieļaujot oriģinālam tuva teksta radīšanu, par svarīgām uzskatot latviešu kultūras 

pārstāvēto lasītāju vēlmes, kas, respektējot citu kultūru īpatnības, vēlas, lai tulkojums precīzi 

atbilstu oriģinālam..  

 

 

 

                                                           
14 Zauberga. Tulkojumvalodas stilistiski strukturālā neviendabība. 218. - 219.lpp 
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3. ELLAS MAIJĀRAS CEĻOJUMU APRAKSTA „NEŽĒLĪGAIS CEĻŠ” 

FRAGMENTU TULKOJUMA PROBLEMĀTIKA 

3.1. Īpašvārdu un ģeogrāfisko nosaukumu atveide latviešu valodā 

 

Pēdējos gadu desmitos aizvien vairāk tiek diskutēts par svešvalodu īpašvārdu 

atveidošanu latviešu valodā, kam par cēloni uzskatāms pieaugošais ārzemnieku ieceļotāju 

skaits valstī un Latvijas iedzīvotāju aizvien pastiprinātā saskare ar apkārtējo pasauli. Juris 

Alunāns rakstā „Kāds vārds par latviešu valodu”15 bija pirmais, kas jau 19. gs. vidū izvirzīja 

citvalodu īpašvārdu fonētisko atveides principu kā galveno, atveidojot tos ar latviešu alfabēta 

burtiem ar attiecīgajām galotnēm. Latviešu valodniecībā vispārīgos principus par īpašvārdu 

atdarināšanu (rakstību latviešu valodas ortogrāfijai un izrunai ar latviešu valodas skaņām) ir 

formulējis valodnieks prof. Jānis Endzelīns. Šie pamatprincipi nosaka, ka citvalodu īpašvārdu 

rakstībai latviešu valodā pēc iespējas pilnīgāk jāatspoguļo šo vārdu izruna oriģinālvalodā, 

rakstībā jālieto latviešu alfabēta burti un jāloka latviešu valodā. Tomēr tas nenovērš dažādības 

citvalodu īpašvārdu izrunā un rakstībā, saistītām ar nekonkrētību īpašvārdu atdarināšanas 

likumos latviešu valodā. Lai tās atrastu, ir nepieciešams pētīt atsevišķu citvalodu īpašvārdu 

atdarināšanu latviešu valodā, ar ko saistītas vairākas problēmas, piemēram, ja citas valodas 

skaņu atdarināšanai nav ekvivalentu latviešu valodā, tad šādos gadījumos tās jāaizstāj ar 

latviešu valodas skaņu, kas skanējumā vai artikulācijā ir vistuvākā attiecīgajai valodai. Otra 

svarīgākā problēma ir svešvalodu īpašvārdu gramatizēšana. Minētie pamatprincipi nosaka, ka 

ģeogrāfiskajiem nosaukumiem dzimte parasti nosakāma pēc latviešu valodas likumiem, 

piemēram, pilsētu, upju u.c. nosaukumi ir sieviešu dzimtē, taču ezeru, kalnu, mežu u.c. ir 

vīriešu dzimtes vārdi. Personvārdu dzimte nosakāma pēc attiecīgās valodas personas 

dzimuma. Visi citvalodu īpašvārdi tiek locīti pēc latviešu valodas deklināciju parauga. Īpaša 

pieeja nepieciešama vietvārdiem, kas svešvalodā ir salikteņi vai vārdkopas, no kuriem viena 

daļa ir atsevišķs šīs nomenklatūras vārds. Ja citvaloda Latvijā ir pazīstama, šo vārdu var 

tulkot, taču mazāk pazīstamo valodu īpašvārdos to lietderīgāk ir atstāt netulkotu. Tāpat arī 

netiek tulkoti personvārdi, arī plaši pazīstamu vietvārdu tulkošana nav ieteicama. Trešā 

problēma citvalodu īpašvārdu atdarināšanā saistīta ar valodas praksē iesakņojušos tradīciju 

atkāpties no īpašvārda izrunas oriģinālvalodā, kas saistīta ar vārda rakstību svešvalodā. 

                                                           
15 Baldunčiks, Juris. Citvalodu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Pieejams: 

http://www.letonika.lv/article.aspx?id=personvardi 
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Citvalodas rakstību pārsvarā pārņem gadījumos, kad vārda izruna ir attālināta no tā grafiskā 

attēla, kā tas redzams, piemēram, portugāļu valodā. Daudzi vārdi latviešu valodā ienāk ar citas 

valodas starpniecību, vienlaicīgi pārņemot attiecīgā vārda rakstību un izrunu starpniekvalodā, 

līdz ar to atkāpes no oriģinālvalodas var būt diezgan lielas. Latviešu valodā uzsvars tiek likts 

uz pirmo zilbi, neatkarīgi no akcenta vietas oriģinālvalodā. Tomēr saglabāt tradīciju, it īpaši 

gadījumos, kad tā rada nevajadzīgus izņēmumus atdarināšanā, ne vienmēr ir iespējams un 

atkāpšanās no normas sagādā mazāk grūtību nekā dažādu izņēmumu paturēšana.  

Eksistē vairākas īpašvārdu atveides pieejas, proti: oriģināla grafiskās formas 

saglabāšana gadījumos, kad alfabēts ir gandrīz identisks (latīņu) (raksturīgs gandrīz visām 

Rietumeiropas valodām); oriģināla grafiskās formas modificēšana (šis princips kļuvis par 

normu latviešu valodā; fonētiskās rakstības principa izmantošana izklāstīta Ministru Kabineta 

2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114, kas izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 19. 

panta trešo daļu un 23. panta trešo daļu, nosakot, ka „citvalodu personvārdus latviešu valodā 

atveido iespējami tuvu to izrunai oriģinālvalodā, kā arī ievērojot atveides tradīcijas”16); 

fonētiskais rakstības princips izmantojams gadījumos, kad mērķvalodas alfabēts būtiski 

atšķiras no avotvalodas alfabēta (kiriliskā, ivrita, arābu rakstība, hieroglifi u.c.) un īpašvārdu 

atveide nav reglamentēta MK noteikumos, tādēļ tradīciju nosaka kādas trešās valodas 

ietekme; pilnīgs vai daļējs semantiskais tulkojums, kuru izmanto, lai izvairītos no citvalodu 

aizguvumiem, tādēļ īpašvārdus pārtulko attiecīgās valodas rakstībā; fonētiskā principa 

apvienojums ar daļēju tulkojumu, kuru praktizē Ķīnā, kontinentu, valstu un pilsētu 

nosaukumos; īpašvārdi saglabā savu būtību arī citas valodas vidē, neskatoties uz biežo 

pielīdzināšanu svešai kultūrai, tāpēc tulkotāja meistarība var palīdzēt, lai tas nebūtu kontrastā 

ar tulkojums valodas kultūrvidi.17 

Tulkošanas darba gaitā autorei nācās saskarties ar dažādām valodām, gan franču, vācu, 

angļu, kā arī persiešu un ķīniešu, secinot, ka ceļojumu apraksts ir daudzvalodīgs, tādējādi 

padarot tekstu komplicētāku un daudzslāņaināku. Vislielākās grūtības autorei sagādāja 

persiešu valodas vārdi, uz kuru piederību citvalodai tekstā norāda izcelšana ar kursivējumu. E. 

Maijāra oriģinālajā tekstā nav atstājusi norādes ne par šo svešvārdu izcelsmi, ne nozīmi, tādēļ 

sākotnēji bijis sarežģīti noteikt to izcelsmi un tika pieņemts, ka to izcelsme meklējama arābu 

valodā, balstoties uz tās izplatību Centrālāzijas reģionā. Lai noskaidrotu šo svešvārdu nozīmi 

un rakstību un lai pēc iespējas precīzāk tos atveidotu latviešu valodā, autore sazinājās ar 

                                                           
16 Ministru kabinets. Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju  Nr. 114. Izdoti 

Rīgā, 2004. gada 2. martā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=85209 
17 Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi: teorija un prakse. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009. 78. - 82.lpp 
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Latvijas Universitātes Āzijas studiju un Orientālistikas nodaļu, iegūstot Abdellaha Bufakri 

(Abdellah Boufakri), bijušā arābu valodas pasniedzēja Latvijas Universitātē, 

kontaktinformāciju. Tikšanās ietvaros 2014. gada 5. aprīlī tika noskaidrots, ka Maijāras darbā 

lietotie svešvārdi ir persiešu izcelsmes, tādējādi sarežģījot tulkošanas procesu. Latvijā 

persiešu valodas izplatība ir niecīga, nav zināmi arī persiešu valodas speciālisti Latvijas 

teritorijā, tādēļ vārdu izrunas uzzināšana, kas padarītu iespējamu fonētiskās citvalodu vārdu 

atveides principa ievērošanu, tika izslēgta. Ar Bufakri starpniecību autorei izdevās sazināties 

ar valodas speciālistu, kas pārzina persiešu valodu, tomēr elektroniskās saziņas dēļ autorei 

izdevās iegūt svešvārdu skaidrojumu un rakstību, bet ne izrunu. 

Viena no problēmām, ar kuru bakalaura darba autorei nācās saskarties, rakstot 3. kursa 

darbu par E. Maijāras dzīvi un daiļradi, bija rakstnieces vārda pareizrakstība. Tolaik, 

nepārzinot franču īpašvārdu atveides noteikumus latviešu valodā, tika pieņemts vārda Ella 

Maillart latviskojums Ella Meijarte, kas nav atbilstošs izrunai franču valodā. Tādēļ šajā darbā 

autore, izmantojot Baibas Bankavas sastādītās grāmatas „Franču īpašvārdu atveide latviešu 

valodā” norādījumus, tika izveidots visprecīzākais rakstniece vārda un uzvārda, kā arī citu 

ceļojuma aprakstā sastaptu īpašvārdu atveide latviešu vārdā. Sieviešu personvārdu sarakstā ir 

pieminēts vārds Ella, kura atveide latviešu valodā ir tam identiska, savukārt uzvārda izskaņas 

–art un –ard atveido kā –ārs/āra, kas apvienojumā ar dubulto ll, kuru latviski, izņemot 

atsevišķus gadījumus, izrunā kā j, rezultātā radot uzvārdu Maijāra. Minētā grāmata noderējusi 

arī citu īpašvārdu atveidei, piemēram, nosakot, ka pilsēta Deauville latviešu valodā ir Dovila, 

uzvārds Hackin vislabāk atveidojams kā Akens/a, jo burtu h franču valodā neizrunā, savukārt 

divskani in, ja vien tas neatrodas starp diviem patskaņiem, izrunā kā ɛ ̃(kuram latviešu valodā 

atbilst divskanis en), beigās pievienojot attiecīgā dzimuma galotni. Joseph attiecīgi kļūst par 

vārdu Žozefs, bet Meunié par Menjē.  

Tomēr tekstā sastopami arī vairāki personvārdi, kas nav franču izcelsmes, tādēļ to 

atveidei bija nepieciešams noskaidrot, no kādas valodas tie nākuši, proti, kāda ir pieminētās 

personas izcelsme, un, ņemot vērā attiecīgās valodas īpašvārdu atveides tradīcijas latviešu 

valodā, tie tikuši latviskoti. Tā oriģināltekstā pieminētais Herr Kuhn un Herr Pertsch, uz kuru 

vācisko izcelsmi norāda uzvārda priekšā lietotais vārds, kurš apzīmē vārdu kungs latviski, 

saskaņā ar atveides norādījumiem, tulkojumā kļuvuši par Kūna un Pērča kungiem. Angļu 

izcelsmes personvārdi Rupert Hay un J. H. Oldham latviskojot pārveidoti par vārdiem 

Ruperts Hejs un Dž. H. Oldems. Personvārdi, kuru izcelsme bijusi nekonkrēta, atveidoti ar 

franču valodas kā starpniekvalodas palīdzību, iegūstot vārdus Zara, Hamita, Aminulla u.c. 
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Sarežģītāk ir bijis atveidot vārdus, kuriem nav izstrādājušās rakstības vai izrunas 

tradīcijas latviešu valodā to nepopularitātes dēļ Latvijas kultūras vēsturē, jo ir raksturīgi 

Centrālāzijas vēsturei, kas nav detalizēti aprakstīta latviešu valodā. Lai neatstātu šos 

personvārdus netulkotus, tikušas meklētas sakarības starp to rakstību franču valodā un izrunu 

latviski. Latviešu kultūrā ir zināms personvārds Čingishans, kas franču valodā tiek rakstīts kā 

Gengis Khan, tādēļ līdzīgi tika radīti latviskojumi no vārdiem Hashim Khan par Hašimhans, 

Wali Khan par Valihans etc. Savukārt personvārdi, kuru galotnes franciski tiek rakstītas kā 

shah, tiek latviskota kā –šāhs, ievērojot Latvijas padomju enciklopēdijas 1. sējumā minēto 

tradīciju. Tādējādi radies, piemēram, vārds Nadiršāhs. 

Oriģināltekstā ir sastopami vairāki ģeogrāfiski nosaukumi, kuri agrāk nav tikuši plaši 

lietoti latviešu valodā, līdz ar to nav iestrādājusies to tulkošanas tradīcija, tādēļ bakalaura 

darba autorei nācās veikt detalizētu izpēti enciklopēdijās un atlantos. Izmantojot „Lielo 

pasaules atlantu”, „Pasaules uzziņu atlantu”, prof. R. Krimberga, prof. N. Maltas, Dr. A. 

Bīlmaņa un A. Grīna redakcijā tapušās grāmatas „Zeme un Tautas” IV Āzijas krājumu un 

Māra Grīnvalda „Lielo ģeogrāfijas enciklopēdiju”, izdevās atrast lielāko daļu no 

nepieciešamajiem ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, kas minēti ceļojuma aprakstā, tādējādi 

atvieglojot tulkošanas darbu un ievietojot tulkojumā vārdus, kuru rakstība jau izveidojusies 

latviešu valodā. Tādējādi izdevās atrast sekojošus vārdus: Andhoja, Badahšāna, Samangāna, 

Baglāna, Šībara, Čārīkāra, Kūhestāna, Kāpīsa, Mazārešarīfa, Meimane, Polehomrī, Balha, 

Bamijāna, Šībara, Čāla, Aibaka, afgāņu Turkestāna u.c. 

Izpētes gaitā tika atrasti arī vairāki viena nosaukuma rakstības varianti, šādos 

gadījumos autore priekšroku devusi jaunākā informatīvā izdevuma variantam. Galvenokārt 

ģeogrāfisko nosaukumu atveidojumi meklēti 2010. gadā izdotajā „Pasaules uzziņu atlantā”, jo 

tajā iekļauta informācija par visām pasaules valstīm, neatkarīgi no to statusa vai neskaidrās 

politiskās situācijas, kā arī Jāņa Sētas izdevniecībā sastādītajā „Lielajā pasaules atlantā”. 

Atlants izmantots par pamatu ģeogrāfisko nosaukumu atveidei latviešu valodā, jo ir 

visjaunākais izdevums un Afganistānas teritorijā minēti visvairāk pilsētu, upju un reģionu 

nosaukumi. Tā tika iegūti attiecīgie pilsētu nosaukumi: Kondoza, Mazārešarīfa, Herāta, 

Polehomrī, Bādgīsa, Morgāba, Andhoja, Pandžāba, Aibaka, Šebergāna, Kabula, Bamijāna, 

Samangāna, Pešavāra u.c.; upju nosaukumi: Pandža, Samangāna, Amudarja, Inda; reģionu 

nosaukumi, kas lielākoties atbilst to administratīvo centru nosaukumiem: Kondoza, Kabula, 

Badahšāna.  
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No Latvijas Padomju enciklopēdijas 1981.gada 1.sējuma tika aizgūti tādi nosaukumi 

kā Fundukistāna, Kandahāra, kas nebija atrodami „Pasaules uzziņu atlantā”. Savukārt „Zeme 

un Tautas” IV Āzijas krājumā autore iepazinusies tuvāk ar Afganistānas dabu un iedzīvotāju 

dzīvesveidu, izskatu, kā arī tādiem nosaukumiem kā afgāņu Turkestāna un Bandeturkestāna. 

Daži nosaukumi tika atveidoti pēc analoģijas principa, piemēram, ja latviešu valodā 

tradicionāli ir zināmi valstu nosaukumi: „Afganistāna” un „Turkmenistāna”, tad, balstoties uz 

tiem, radīti vietvārdi Fundukistāna, Kafiristāna, Sistāna, Kurdistāna, Taškurgāna. 

Ceļojumu aprakstā sastopamie ķīniešu izcelsmes īpašvārdi un vietvārdi tika 

transkribēti, izmantojot Jeļenas Staburovas raksta „Ķīniešu valodas īpašvārdu atveide latviešu 

valodā” norādījumus. Tādējādi no vārda Xinjiang tika iegūts latviskojums Sjiņdzana (tas ir 

provinces nosaukums, tādēļ pievienota sieviešu dzimtes galotne), Xuan Zang, kura franču 

valodas versija bija Hiuan Tsang, tika pārveidots par Sjuaņdzans (personāžs vēsturē, kura 

personvārda dzimte ir atbilstoša cilvēka dzimumam) u.c. 

3.2. Ekvivalence un netulkojamība 

 

Lai novērtētu tulkojuma kvalitāti, dažādas tulkošanas teorijas ņem vērā atšķirīgus 

elementus, tomēr visās ekvivalence ir būtiskākais koncepts. Tulkojums parasti tiek uztverts kā 

kāda teksta reprodukcija, tādēļ tas ir piesaistīts gan oriģināltekstam, gan potenciālajam 

lasītājam, raksturojot tulkojuma ekvivalences pamatnostādni. Šis koncepts ir relatīvs, jo to 

nosaka gan sociovēsturiskie nosacījumi, kuros tulkojums tiek radīts, kā arī valodiskie un 

kontekstuālie faktori (gan avotvalodas, gan mērķvalodas teikumu struktūra, vārdu lietojums, 

kultūras aspekti, interpretācija un izpratne, radošums u.tml). 

Ekvivalence ir viena no būtiskākajām tēmām tulkošanā, kurai sākot ar 20. gs 50. un 

60. gadiem tulkošanas teorētiķi pievērsušies aizvien vairāk. Jūdžens Naida (Eugene Nida) ir 

viens no tiem, kas pētījis šo jautājumu, uzsverot, ka vārdam nav vienas noteiktas nozīmes, jo 

tā tiek iegūta caur kontekstu un atšķiras atkarībā no kultūras. Naidas tulkojuma modelī ir 

svarīgi sākotnēji iepazīties ar avotvalodas tekstu, pēc tam pievēršoties tā analīzei, 

pārveidošanai un pārstrukturēšanai, lai visbeidzot to atveidotu mērķa valodā.  

Tulkojuma teorijā izšķir divus ekvivalences veidus: 1) formālo ekvivalenci, kas 

koncentrējas uz nododamo ziņu, formu un saturu, uzskatot, ka vēstījumam jābūt pēc iespējas 

tuvinātam mērķa valodai. Bieži tiek lietotas zemsvītras piezīmes, lai tuvinātu mērķa valodu 
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avotvalodai un tās paražām; 2) dinamisko ekvivalenci, kuru pielietojot, vēstījumam jāatbilst 

saņēmēja valodas prasībām valodā un kultūrā, par tās mērķi nosakot izpausmes dabiskumu, 

gramatikas likumu, leksikas un kultūras atsauču mainīšanu un pielāgošanu avotvalodai. 

Svešzemju ietekme ir minimāla.  

Pēc Naida uzskatiem, tulkojums var tikt uzskatīts par veiksmīgu, ja ir loģisks, saglabā 

oriģināla garu un stilu, tā izteiksme ir nepiespiesta un dabiska, kā arī tiek panākta līdzvērtīga 

reakcija uz tulkojumu, kāda tiek pausta attiecībā uz oriģināltekstu. Nozīmes ekvivalence ir 

būtiskāka par ekvivalenci stila ziņā. Naida tulkojuma modelis ir orientēts uz lasītāju, burtisks 

tulkojums netiek augstu vērtēts.18  

Pītera Ņūmārka (Peter Newmark) tulkošanas modelis ir līdzīgs, izdalot semantisko un 

komunikatīvo tulkojumu. Semantiskajā tulkojumā uzmanība tiek vērsta uz semantisko un 

sintaktisko struktūru atveidošanu, saglabājot kontekstuālo nozīmi, savukārt komunikatīvais 

tulkojums vērsts uz oriģinālteksta efekta atveidošanu un pārnešanu mērķa kultūrā. 

Komunikatīvais tulkojums tiek vērtēts augstāk par semantisko, jo uzsver tulkošanas ētisko un 

patiesības meklēšanas pusi, bet rakstīšanā tiek saglabāti estētiskie principi.  

Tulkojot tekstu no franču uz latviešu valodu, ir jāņem vērā dažādas atšķirības teikumu 

uzbūvē, kas nepieciešamo struktūru franču valodā neļauj precīzi pārnest latviešu valodā, tādēļ 

ir jāveic dažādas izmaiņas. Franču valoda ir veidota, izmantojot dažādas prepozīcijas un 

noteiktos/nenoteiktos artikulus, taču latviešu valodā tiek izmantoti vārdu locījumi; franču 

valodā ir izstrādājusies spēcīga teikuma uzbūves struktūra (teikuma priekšmets + darbības 

vārds + papildinātāji), taču latviešu valodā šī vārdu kārtība var būt brīvi interpretējama, 

nemainot teikuma jēgu. Avota tekstā bieži lietotie atkārtotie vietniekvārdi labskanības dēļ 

latviešu valodā bieži netiek atkārtoti, bet nomainīti ar personvārdu vai tiek izlaisti.  

Galvenā tulkojumam izvirzītā prasība ir teksta jēgas un rakstnieces stila saglabāšana, 

ļaujot to pielīdzināt mērķa valodas teikuma struktūrām. Darba autore ir centusies apvienot 

abas šīs prasības bakalaura darbā un pēc iespējas biežāk saglabāt teikumu struktūru – veidot 

E. Maijāras rakstībai raksturīgos īsos, vienkāršos nepaplašinātos teikumus, kas dažkārt atdalīti 

ar semikolu, kā arī atkārtoti veidot jaunas rindkopas, nošķirot jaunu domu vai epizodi 

ceļojuma gaitā. Tomēr dažkārt teksta labskanības dēļ ir veiktas nelielas izmaiņas, lai lasītājam 

teksts būtu vieglāk uztverams. 

                                                           
18 Nida, A. Eugene, Taber  R. Charles. The Theory and Practice of Translation. Leidon: Boston: Brill, 2003. P. 42. – 50. 
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 Latviešu valodā semikols ir pieturzīme, kuru lieto starp teikumiem, kas nav tik 

patstāvīgi, lai rakstītu atsevišķus teikumus vai tik sakarīgi, lai starp tiem liktu komatu, bet kuri 

satura ziņā ir tik tuvi viens otram, ka punkts starp tiem būtu nevietā. Ar semikolu atdala divus 

neatkarīgus teikumus ar tuvu cēlonisku domu sakaru vai arī pretstatītus neatkarīgus teikumus, 

ja vienā no tiem ir izteikta tikai daļa domas. Franču valodā semikolam ir līdzīgs lietojums, 

tādēļ tas lielākajā daļā gadījumu tika saglabāts. Arī daudzpunktei latviešu un franču valodās ir 

līdzīgs lietojums, apzīmējot nepabeigtu domu, emocionālu stāvokli, domas aprāvumu vai 

pārtraukumu. Tomēr oriģinālajā tekstā tika konstatēts latviešu valodas likumiem neatbilstošs 

kolu un domuzīmju lietojums, tādēļ, ņemot vērā teikuma konstrukciju un jēgu, darba autore 

tos aizstājusi ar situācijai atbilstošākām latviešu valodas pieturzīmēm. Maijāra savā tekstā 

slīprakstā atstājusi dažādus vārdus, kas tradicionāli norāda uz tekstā iekļautiem citvalodu 

vārdiem vai frāzēm, tādēļ šis rakstniecei raksturīgais slīpraksta izmantojums ir atstāts arī 

tulkotajā versijā, jo atbilst lietošanas tradīcijām latviešu valodā. 

Bakalaura darba autore sava jaunrades darba izstrādē sekojusi Naida formālās 

ekvivalences principiem un attiecīgi Ņūmārka semantiskā tulkojuma modelim, jo ceļojuma 

apraksts netiek uzskatīts par daiļliteratūras darbu, tas drīzāk ir informatīvs teksts, kurā būtiski 

ir saglabāt vēsturiskos faktus un datus, kā arī svešzemju kultūras efektu. Bieži tiek lietotas arī 

zemsvītras piezīmes, lai lasītājam paskaidrotu lietoto vārdu nozīmi, jo, pieņemot lēmumu 

neinterpretēt mazpazīstamos vārdus un nepielāgot tos latviešu kultūrai, autore vēlējusies pēc 

iespējas vairāk tuvināt avota valodas tekstu mērķa valodas lasītājam.  

Jānis Sīlis rakstā „Tulkojamības problēma „netulkojamos tekstos” un dažās latviešu 

folkloras reālijās” 19 uzsver, ka visi teksti ir tulkojami, ja uzsvars tiek likts uz divu valodu un 

kultūru kopīgajām iezīmēm, nevis to atšķirībām. Līdz 18. gs. beigām, kad Imanuels Kants 

nāca klajā ar jēdzieniskās relativitātes koncepciju, tika uzskatīts, ka visus tekstus ir iespējams 

iztulkot. Tomēr ar šīs teorijas ienākšanu 20. gs. izplatījās ideja, ka dzimtā valoda nosaka 

domāšanu, līdz ar to uzskatot, ka divu dažādu kultūru pārstāvjiem nav iespējams savā starpā 

saprasties. Gadsimta otrajā pusē radušās tulkošanas lingvistiskās teorijas aizvien vairāk sāka 

uztvert tulkošanu kā starpkultūru komunikācijas parādību. Teorētiķis Entonijs Pims (Anthony 

Pym) uzsver avotvalodas un mērķvalodas kultūru asimetriskumu kā būtisku faktoru 

tulkošanas ekvivalences asimetriskumam, proti, jo dažādākas ir kultūras, jo grūtāk iztulkot 

tekstu no vienas valodas otrā; jo vairāk teksts orientēts uz oriģināla valodas un kultūras 

                                                           
19 Sīlis, Jānis. Tulkojamības problēma” „netulkojamos” un dažās latviešu folkloras reālijās. No:  Linguistica Lettica, Rīga: 

Latviešu valodas institūta žurnāls, 5.sējums, 1999.g., 102. - 117. lpp 
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specifiku, jo augstāka tulkošanas grūtību pakāpe.20 Tomēr pretēji šim uzskatam, ir iespējams 

izveidot tulkojumu, ja tā veseluma saglabāšanas dēļ tiek veiktas dažādu elementu izmaiņas, 

lai pielīdzinātu tās mērķvalodai un tās kultūrai.  

Tulkojamības jēdziens uzsver, ka starp kultūrām ir nepieciešams veidot dialogu, lai ar 

transpozīcijas palīdzību pārvarētu kultūras atšķirības. Tekstiem ir dažāda tulkojamības 

pakāpe, un tās iemesli parasti ir lingvistiski un kultūrspecifiski. Gadījumos, kad tulkojumā 

nākas saskarties ar teksta netulkojamību, ir iespējams pielietot transkripcijas paņēmienu, 

oriģinālteksta skaņas, burtus vai vārdus saglabājot tulkojumā un sniedzot paskaidrojumus 

iekavās vai zemsvītras atsaucēs. Transkripciju parasti neiesaka, jo tiek uzskatīta par 

automātisku nodarbi, kuras laikā tiek zaudēta saikne ar kontekstu, tomēr bakalaura darba 

tulkošanas procesā tika konstatēts, ka E. Maijāra ir pielietojusi šo tehniku, atveidojot vārdus 

no persiešu valodas, tādēļ arī latviskajā tulkojumā tā uzskatīta par pieļaujamu. 

Transkripcija jāveic no oriģināla, iespējami precīzāk atspoguļojot izrunu attiecīgajā 

oriģinālvalodā. Starpniekvalodas klātesamība, kā arī oriģinālvalodas nepārzināšana var radīt 

neprecizitātes un kļūdas. Tas attiecināms arī uz tulkojumā sastopamajiem personvārdiem, 

kuru oriģinālrakstība norādīta iekavās aiz latviskotās versijas.  

Gadījumos, kad svešvārdi nav rakstīti latīņu alfabēta burtiem, tie ir jātransliterē, t.i., 

jāatveido kāda alfabēta burtus un burtkopas ar atbilstošiem cita alfabēta burtiem. Grūtības 

parasti rodas ar valodām, kuras Latvijā ir mazāk zināmas (arābu, ķīniešu, japāņu u.c.), tajā 

skaitā arī ar persiešu valodu, kura sastopama Maijāras ceļojumu aprakstā. Šajos gadījumos ne 

vienmēr izdodas transliterēt tieši no oriģinālvalodas un ir nepieciešams izmantot 

starpniekvalodu, līdz ar to pieaugot tās nozīmei citvalodu nosaukumu un vārdu atveidojumā. 

Transliterācijai ir būtiska nozīme nosaukumu unifikācijā latīņalfabētiskās rakstības robežās.21 

Bakalaura darba autore arī saskārās ar būtisku netulkojamības problēmu ceļojumu 

apraksta tulkošanas procesā. Tajā tika konstatēta literārā daudzvalodība pāris desmitu vārdu 

apjomā, iekļaujot ne tikai franču un vācu, bet arī latīņu, ķīniešu, angļu un persiešu valodas. Šo 

īpatnējo iezīmi bija ļoti svarīgi saglabāt tulkošanas procesā, jo norāda uz citādākas kultūras 

klātesamību un teksta specifisko īpatnību, kuras zaudējums nav pieļaujams. 

                                                           
20 Sīlis, Jānis. Tulkojamības problēma” „netulkojamos” un dažās latviešu folkloras reālijās. 104. lpp 
21 Šulce, Dzintra. Oriģinālrakstījumi latviešu valodā. No: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr.4. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2009. 91. - 92. lpp 
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Lai latviešu lasītājam tulkojumu padarītu pievilcīgāku vai vismaz saprotamāku, 

persiešu valodas vārdi tika transliterēti no arābu rakstības latīņu alfabētā, pēc tam tos fonētiski 

transkribējot latviešu valodā. Lai fonētiski atveidotu vārdus no persiešu valodas angļu valodā, 

tika izmantotas interneta vietnē esošās programmas22, darba izstrādes procesā tās atzīstot par 

ļoti noderīgām. Ar Latviešu valodas aģentūras starpniecību tika iegūtas vadlīnijas citvalodu 

īpašvārdu transkripcijai latviešu valodā, kas apvienojumā ar interneta vietnes programmām 

tika izmantotas, lai iespējami precīzāk transkribētu persiešu valodas svešvārdus. Autore arī 

sniegusi zemsvītras paskaidrojumus tiem vārdiem, kurus bija iespējams identificēt.  

Tā, piemēram, Ella Maijāra savā darbā slīprakstā iekļāvusi vārdu „tchaïkhana”, kura 

oriģinālatveidojums ir ه چاي  un apzīmē tējnīcu, kafejnīcu. Latīņu alfabētā tas tiek خان

pierakstīts kā „chaï khana” un, balstoties uz internetā pieejamajiem persiešu valodas 

pārveidotājiem angļu valodas fonētiskajās skaņās, to izrunā kā „cheay khanh”. Latviešu 

valodā šis vārds tika pārveidots par „čaīhāna”, ņemot vērā arī pētījuma gaitā veiktos 

novērojumus par persiešu valodas atveides īpatnībām. Vārda dzimte tika noteikta, balstoties 

uz šī vārda latviskās versijas lietvārda dzimti.  

Oriģināldarbā ietvertais „mihman khana” persiešu rakstībā ir ه مهمان  ar nozīmi خان

„viesistaba, viesu nams”, rakstību „mehman khana” un fonētisko izrunu „mheman khanh”, 

tādēļ latviešu valodā tas pārtapa par „mēmanhāna”.  

Dažiem vārdiem tika dotas dažādas oriģinālrakstības, piemēram, vārds „tchapan” 

pierakstīts gan kā ن ان gan kā ,چاپ  Pirmais fonētiski tiek pierakstīts kā „cheapen”, bet tam .چاپ

sekojošais kā „cheapean”. Apvienojot abus variantus, par visoptimālāko latviešu valodā ticis 

izvēlēts „čāpāns”; vīriešu dzimtes galotne izvēlēta, jo čāpāns apzīmē apģērba gabalu, kura 

nozīme un funkcija ir ļoti līdzīga kaftānam, tos mēdz uzskatīt arī par sinonīmiem, tādēļ 

pieņemta vīriešu dzimte atbilstoši stabilākajam vārdam latviešu valodā.  

Tādējādi autore izveidojusi kopumā desmit vārdu, kuriem bijis iespējams noteikt to 

oriģinālrakstību, veicot transkripciju ticamā līmenī. Oriģinālajā tekstā tie pierakstīti kā 

„karakouli”, „hadith”, „bouta”, „khoda hafiz”, „ziarat”, „kaleh”. 

Tomēr daļai vārdu izcelsme un oriģinālrakstība tā arī netika noskaidrota, tādēļ, lai tos 

transkribētu, netika izmantota oriģinālvaloda, bet gan franču valoda, kurā tie jau vienreiz 

tikuši transkribēti. Lai arī darba autore riskē atveidot šos vārdus neprecīzi vai pat neatbilstoši 

                                                           
22 Farsi Romanization. Pieejams: http://mylanguages.org/farsi_romanization.php un 

http://mylanguages.org/romanization_cleanup.php 
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to oriģinālam, darba tulkošanas gaitā nerodot citu transkribēšanas un tulkošanas variantu, ticis 

pieļauts izņēmums, jo secināts, ka noskaidrot atlikušo vārdu izcelsmi nav iespējams, bet 

zaudēt citas, nepazīstamas kultūras noskaņas tulkojumā būtu vēl nekorektāk attiecībā pret 

oriģinālu. 

Pētījuma izstrādes gaitā autore sazinājusies ar vairākām Latvijas iestādēm, piemēram, 

Arābu kultūras centru, kurā tika noskaidrots, ka starp centra darbiniekiem nav neviena 

persiešu valodas zinātāja; autore palīdzību lūgusi arī vairākiem tulkošanas birojiem, no 

kuriem atsaucās divi: Baltic Translations, kuri par nestandarta pasūtījumu pieprasīja augstus 

finansiālos ieguldījumus no lūguma iesniedzējas puses, savukārt Baltic Media Ltd projektu 

vadītāja Elvita Pūķe noraidīja iespēju palīdzēt darba atrisināt šo situāciju, neskatoties uz 

mājaslapā23 piedāvātajiem persiešu speciālistu pakalpojumiem. 

3.3. Oriģinālrakstījumi tulkojumā 

 

19. gs. otrajā pusē, kad Latvijā aizvien biežāk ienāca svešvalodu ietekme, veidojās 

tradīcija citvalodu vārdus, teicienus un nosaukumus rakstīt atbilstoši to izrunai oriģinālvalodā. 

Mūsdienās šī tradīcija ir saglabājusies, mainoties tikai biežumam, stilam un žanram. 21. 

gadsimtā oriģinālrakstījumi tiek lietoti arvien plašāk visos valodas stilos, taču šajos gadījumos 

rakstību reglamentē starptautiskā tradīcija. Tie raksturīgi visdažādāko nosaukumu rakstībā, 

kuri iekļaujas sekojošās nosaukumu grupās: laikrakstu un žurnālu nosaukumi, preses 

aģentūru, firmu un to ražojumu, augu šķirņu, mašīnu marku, skaņdarbu un ansambļu, iestāžu, 

starptautisku balvu un sarīkojumu, kā arī sporta klubu un komandu nosaukumos.24 

Balstoties uz šo novērojumu, bakalaura darba autore savā tulkojumā atstājusi 

netulkotus žurnāla Geographical Journal, starptautiskās enciklopēdijas Encyclopaedia 

Britannica un reliģisko publikāciju Christian News Letters nosaukumus, uzsverot arī Maijāras 

kā rakstnieces izvēli tos netulkot un neintegrēt tekstā. Oriģinālrakstības princips ievērojams 

arī citvalodu vārdu un teicienu rakstībā, kas bieži mēdz būt rakstīti latīņu valodā. 

Oriģināltekstā vienīgais atrodamais latīņu valodas vārdu savienojums ir ad Caucasum, kas 

atstāts oriģinālrakstībā un, izmantojot Latiņu-latviešu 1955. gada vārdnīcas izdevumu, 

izmantojot zemsvītras atsauci, paskaidrots kā „pie Kaukāza”, jo sakrīt ar kontekstu, kurā tiek 

runāts par Aleksandra Lielā koloniju, kas atradās Hindukuša kalnos. Arī atsevišķi vārdi no 

                                                           
23 Baltic Media Ltd. Pieejams: http://lv.balticmedia.com/persiesu-valodas-tulkojumi-tulkosanas-birojs/ 
24 Šulce, Dzintra. Oriģinālrakstījumi latviešu valodā. 91. - 92. lpp 
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angļu valodas, piemēram, movies un rest-house ceļojuma aprakstā atstāti oriģinālrakstījumā, 

tādēļ arī bakalaura darba autore sekojusi šai tradīcijai un atstājusi tulkojumā šos vārdus, ar 

zemsvītras piezīmi paskaidrojot to nozīmi un izcelsmes valodu. 

Atsevišķos gadījumos oriģinālrakstības noskaidrošanai izmanto starpniekvalodu, taču 

citas rakstības ietekmē var rasties kļūdas un pārveidojumi. Par drošu pareiza rakstījuma un 

izrunas avotu uzskatāms tikai rakstījums oriģinālvalodā. Oriģinālrakstījumiem jābūt bez 

izmaiņām, saglabājot diakritiskās zīmes, lielo burtu lietojumu, artikulus, rakstījumu kopā vai 

šķirti.  

Daiļliteratūrā citvalodu nosaukumu un teicienu atveidošanā iespējamas dažādas 

pieejas: tos var paturēt oriģinālrakstījumā, pārtulkot vai sniegt oriģinālu kopā ar tulkojumu. 

Šādā ziņā īpaši izceļas publicistikas stils, proti, ceļojumu aprakstu žanrs, kurā rakstniece Māra 

Svīre izvēlējusies atstāt oriģinālos vietvārdu nosaukumus, blakus minot arī to tulkojumus 

latviešu valodā.25 Veiksmīgi oriģinālrakstības piemēri ir vērojami arī citos Latvijā izdotajos 

ceļojumu aprakstos, kuriem ir izglītojoša nozīme. Bakalaura darba autore savā tulkojumā šo 

metodi nav pielietojusi, jo uzskatījusi, ka ģeogrāfisko vietu nosaukumi oriģinālrakstījumā 

latviešu lasītājā izraisītu atsvešinātības sajūtu un mazāku estētisku iespaidu nekā to 

latviskojumi. Tomēr gadījumos, kad nosaukums latviešu valodā jau ir ticis lietots un ir 

nostiprinājies valodā, tas jāizmanto. 

3.2. Frazeoloģismi 

 

Par frazeoloģismu sauc stabilu veidojumu, vārdkopu no vismaz diviem vārdiem, kurā 

ir vismaz daļējs nozīmes pārnesums un kuru runātājs pārņem jau gatavā veidā. Sarunvalodā 

visbiežāk izmantotā frazeoloģijas daļa ir idiomas, nozīmes ziņā nedalāmi, ar tradīciju 

nostiprināti vārdu savienojumi, kas izsaka ko citu nekā vārdi, kuri tos veido. Ir arī 

frazeoloģismi, kuros kāds no vārdiem saglabā savu leksisko nozīmi, taču arī to nozīmes 

vienmēr jāvērtē kopumā un nav izsecināma no atsevišķo vārdu nozīmēm. Nozīmju pārnešana 

ir grūti definējama un ļoti subjektīva, jo atkarīga no individuālās pieredzes un personīgās 

kultūras. Starp frazeoloģismiem tiek minēti arī sakāmvārdi un parunas, kuros ir daļējs vai 

pilnīgs nozīmes pārnesums, metaforiskums un funkcionēšana valodā. Frazeoloģismi bagātina 

valodu, padara to krāšņāku, dzīvāku un izteiksmīgāku, tādēļ, lai arī oriģināltekstā satopami 

tikai daži, tulkojumā frazeoloģismu lietojums ir saglabāts.  

                                                           
25 Šulce, Dzintra. Oriģinālrakstījumi latviešu valodā. 94. lpp 
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Lai tulkojumā atveidotu frazeoloģismu, tulkotājam vispirms tas tekstā ir jāatpazīst un 

jāsniedz piemērots interpretējums. Par labu frazeoloģisma tulkojumu liecina tā atbilstība 

oriģinālam, ideālā gadījumā tā struktūra ir vienāda vai ļoti līdzīga avotvalodas izteicienam, kā 

arī to nozīmes neatšķiras. Ja autors kāda iemesla dēļ ir mainījis izteicienu, kas tradicionāli ir 

zināms, tulkotājs nedrīkst to ignorēt. Pastāv četri veidi, kā tulkot idiomātiskus izteicienus: 

1)izmantot līdzvērtīgu izteicienu, kas gan nozīmes, gan struktūras ziņā atbilst oriģinālam; 

2)izmantojot līdzīgu frāzi mērķa valodā ar daļējām izmaiņām struktūrā, bet saglabājot tā 

nozīmi; 3) izmantojot radošumu, atveidot frazeoloģisma būtību, struktūrai pilnībā mainoties; 

4) ar vienu vārdu vai garāku teikumu aizstāt izteicienu, tādējādi zaudējot tā stilistisko efektu 

un mazinot tulkojuma kvalitāti, tādēļ parasti no šī paņēmiena iesaka izvairīties.26 Galvenās 

problēmas frazeoloģismu tulkošanā saistītas ar to atpazīšanu un iederīgu lietošanu tulkojumā. 

Tulkotājs var nepamanīt frazeoloģismu un to iztulkot burtiski, ja šis teikums, tulkojot burtiski, 

vēl arvien ir loģisks, kā arī, ja mērķvalodā ir sastopams līdzīgas formas izteiciens, bet 

kontekstuāli ir attiecināms uz citu situāciju, ar citādākām konotācijām. Tulkotājs var arī 

izlemt par labu frazeoloģisma izlaišanai tekstā, ja nav atrasts ekvivalents un tas tiek 

izskaidrots citiem vārdiem.27  

Frazeoloģismu atveidošanai gaitā tika pielietota Le Robert Dictionnaire des 

expressions et locutions un Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. E. Maijāras ceļojuma aprakstā ir 

sastopami daži frazeoloģismi, kurus darba autorei vajadzēja tulkot, saglabājot to semantisko 

nozīmi un pēc iespējas precīzāk atveidot tā struktūru. Tas izdevās ar vairākiem 

frazeoloģismiem, piemēram, rompre la glace burtiski tulkojot nozīmē „salauzt ledu”. No 

tulkojuma franču valodā tas nozīmē „spert pirmo soli, mazināt saspringtu situāciju”, kuram ir 

ekvivalents arī latviešu valodā, proti „ledus ir lauzts”, ko izmanto, ja ir izzudusi saspīlētība un 

vēsums cilvēku attiecībās. Tādējādi burtisks tulkojums šoreiz ir bijis izmantojums, jo to 

nozīmes abās valodās neatšķiras. Struktūras un nozīmes ziņā veiksmīgi tika iztulkots vārdu 

savienojums de bon coeur, kas franču valodā raksturots kā „bez piespiešanās, labprāt”, kam 

latviešu valodā atbilst „no visas sirds”. Ar izmaiņām struktūrā, bet aizvien saglabājot nozīmi, 

tika atveidots frazeoloģisms sur le champ, kura nozīmes latviešu un franču valodās sakrīt, 

proti, ar nozīmi „tūlīt, nekavējoties” un tiek latviskots kā „uz līdzenas vietas”. Arī vārdu 

savienojuma tendre l’oreille latviskajā versijā tika mainīta tā struktūra ar identisku nozīmi, 

proti, franču valodas skaidrojumā nozīmējot „pievērst uzmanību, uzmanīties”, latviešu valodā 

tika rasts frazeoloģisms „turēt acis un ausis vaļā”, kas apzīmē situāciju, kad ir nepieciešams 
                                                           
26 Veisbergs, Andrejs. Idioms in Latvian. Riga: University of Latvia, 1999. P. 61. - 64. 
27 Akbari, Monireh. Strategies For Translating Idioms. Pieejams: http://www.academians.org/articles/August2013-4.pdf 
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novērot, uzmanīgi sekot kaut kam līdzi, censties izprast situāciju, tādēļ pilnībā atbilst 

oriģināltekstā aprakstītajai situācijai.  

Teorētiskā pētījuma gaitā iepazīto tulkošanas metožu un stratēģiju pielietojums ir 

skatāms praktiskā pielietojumā 4. nodaļā, kurā bakalaura darba autore apvienojusi 

informācijas vākšanas un analizēšanas gaitā iegūtās zināšanas. Tulkojums sastāv no četrām 

Ellas Maijāras ceļojumu apraksta „Nežēlīgais ceļš” nodaļām, kuru darbība norisinās 

Afganistānā. Tulkojums ir veidots atbilstoši tekstam ar tulkošanas procesā veiktām nelielām 

izmaiņām, nezaudējot darba galveno domu. Zemsvītras atsaucēs ir dotas norādes par 

pieminēto vietvārdu ģeogrāfisko atrašanās vietu, svešvārdu izcelsmi un nozīmi, un 

personvārdu īpašniekiem, kuri tikuši atrasti informācijas meklēšanas rezultātā.  
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KOPSAVILKUMS 

 

Bakalaura darba veidošanas procesā autore apskatījusi vairākas mūsdienu teorētiskās 

tulkošanas pieejas un stratēģijas, visbiežāk atsaucoties uz Sjūzenas Basnetas un Umberto Eko 

vispārējiem uzskatiem par tulkojumzinātnes metodēm, kā arī izmantojot Lorensa Venuti un 

Pola Rikēra teorētiskos pamatojumus, kas aizstāv svešā un ārzemnieciskā saglabāšanu 

tulkojumvalodā. Tulkošanas procesā lieti noderēja arī Jāņa Sīļa pētījums par tekstu 

tulkojamību, sevī ietverot arī transkripcijas pielietošanu, kā arī Ievas Zaubergas zinātniskais 

raksts par tulkojumvalodas neviendabību, uzsverot latviešu lasītāja vēlmi pēc avotvalodas 

tekstam atbilstoša teksta, tādēļ autore centusies pielāgoties oriģinālteksta īpatnībām, kura 

tulkošanas procesā konstatēti dažādi izaicinājumi. Ellas Maijāras ceļojuma apraksts tulkots, 

izmantojot lingvistisko un strukturālo pieeju, atveidojot to pēc iespējas tuvu tekstam, bet 

vajadzības gadījumā, pēc autores ieskatiem, mainot sintaktisko struktūru, morfoloģiju un 

pieturzīmju lietojumu, vienlaicīgi saglabājot galveno tekstā pausto domu. 

Visveiksmīgā autorei izdevies atveidot ģeogrāfiskos nosaukumus latviešu valodā; 

apakšnodaļas 3.1. izstrādē galvenokārt tika izmantots Lielais pasaules atlants un Pasaules 

uzziņu atlants, kuru kartogrāfiskajos uzziņu materiālos ir sniegta visdaudzveidīgākā un 

jaunākā informācija. Tomēr dažus nosaukumus nācies atveidot, izmantojot kādas citas 

starpniekvalodas palīdzību, jo to latviskās versijas nebija sniegtas apskatītajos materiālos. 

Autore zemsvītras atsaucēs sniegusi paskaidrojumus par ģeogrāfiskajām vietām, lai lasītāju 

lokalizētu ceļojuma apraksta darbības vietā, par lielu ieguvumu uzskatot lasītāja informēšanu, 

kas ir būtiska ceļojumu apraksta žanra sastāvdaļa. 

Dažkārt grūtības sagādājuši arī dažādas kultūrspecifiskas situācijas, pie kurām latviešu 

kultūras pārstāvis nav pieradis, tādēļ nav saprotamas. Kaut arī Ella Maijāra ir eiropiete, kas 

apraksta veikto ceļu no ārzemnieces skatupunkta, aprakstītie notikumi un dažādās kultūras 

reālijas tiek paustas dabiski, nesniedzot sīkākus paskaidrojumus un neieslīgstot detaļās, 

visticamāk tādēļ, ka pēc iepriekš veiktajiem ceļojumiem Āzijas reģionā viņai tie ir tuvi un 

saprotami. Taču to nepavisam nevar attiecināt uz vidusmēra latviešu lasītāju, kuram 

Afganistānas vietējo iedzīvotāju paražas un dzīvesstils ir tāls un nesaprotams, tādējādi 

ceļojuma apraksts to ieved citā, svešādā realitātē. Latviešu lasītāja pasaules izjūta nav tik 
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izteikta, jo vēsturiski Latvijā nav ienākušas nepazīstamu un tālu kultūru ietekmes, kas 

mūsdienās ļautu vieglāk ar tām identificēties. Gadījumos, kad oriģināltekstā aprakstītās 

situācijas, autoresprāt, nebūtu izprotamas potenciālajam lasītājam, doma tikusi parafrāzēta, 

pieliekot dažus vārdus, lai galveno domu padarītu skaidrāku. Piemēram, Afganistānas 

iedzīvotājiem raksturīgi ir atrasties uz zemes un būt tās tuvumā, tādēļ arī audumi tiek austi, 

atrodoties uz zemes. Savukārt latviešiem kultūrvēsturiski aužamās stelles ir rīks, kuru pielietot 

nav iespējams, sēžot uz zemes. Šādā gadījumā autore pievienojusi vārdus, lai tulkojums būtu 

saprotams. 

Tulkošanas gaitā autorei negaidītas un visbūtiskākās problēmas sagādāja persiešu 

valodas vārdu atveidošana, galvenokārt tādēļ, ka rakstniece oriģināltekstā nav sniegusi 

norādes par izmantoto svešvārdu izcelsmi vai nozīmi, tāpēc palīdzību nācās meklēt persiešu 

valodā runājošajiem ļaudīm. Uzzinot vārdu oriģinālrakstību, ar internetā sastopamo 

programmu palīdzību tie tikuši transliterēti latīņu alfabētā un pēc iespējas precīzāk latviskoti. 

Noskaidroto vārdu nozīmju skaidrojumi sniegti zemsvītras piezīmēs. Taču dažos gadījumos 

vārdu nozīme un oriģinālizcelsme netika noskaidrota, riskējot svešvārdus atveidot neprecīzi 

un neatbilstoši oriģinālam, tādējādi samazinot tulkojuma autentiskumu – lai tulkojumā 

citvalodu vārdus padarītu latviskus, tie atveidoti, pielietojot fonētiskās transkripcijas metodi 

no franču valodas. Tomēr jāatzīst, ka darba autore plaši meklējusi palīdzību un tika darīts viss 

iespējamais, lai rastu optimālāko risinājumu tulkojuma veidošanā. 

Analizējot tulkošanas procesa gaitu, ir nepieciešams atzīmēt, ka Latvijā informācija 

par persiešu valodu un kultūru ir grūti pieejama vai arī neeksistē, tādēļ tulkot daudzvalodīgu 

tekstu, kāds ir E. Maijāras ceļojuma apraksts, ir izaicinājums, kuru autorei ir bijis sarežģīti 

pārvarēt. Tomēr problemātikas risinājuma meklējums licies saistošs un sniedzis autorei 

vienreizīgu ieskatu tulkotāja darba aizkulisēs, kas vienlaicīgi ir gan aizraujoša, gan sarežģīta 

nodarbošanās. Iespējams, lielākus panākumus būtu devusi informācijas meklēšana cittautu 

kopienās ārpus Latvijas, paplašinot pētījuma robežas. Rezultatīva varētu būt pētījuma 

veikšana frankofonajās valstīs ar augstu svešzemnieku klātbūtni, piemēram, Francijā, kā arī 

Šveicē, rakstnieces dzimtenē, kurai veltītajā muzejā varētu būt atrodamas ceļojumu detaļas un 

norādes, kas nav minētas iespiestā veidā un nav sastopamas internetā, tomēr varētu būt 

noderīgas precīzākai tulkojuma veikšanai. 
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ABSTRACT 

 

The title of the research paper is The Issue of Translating Extracts From the 

Travelogue “La Voie Cruelle” by Ella Maillart. 

The first part describes the biography and creative work of Ella Maillart, including a 

summary of the book La Voie Cruelle whose extracts have been translated. 

The second chapter examines the theoretical aspects of translation and opinions of 

modern theorists. The specificity of the travelogue is analyzed using different methods and 

strategies of translation.  

The third part presents the problems and solutions of translating the travelogue. The 

sub-divisions review the reproduction of place-names and proper names in Latvian, 

equivalence and untranslatability, the original writings and translation of idioms. 

The fourth chapter consists of the translation from French into Latvian of extracts 

from the travelogue La Voie Cruelle written by Ella Maillart whose action occurs in 

Afghanistan.  

In the research process different theoretical methods and strategies of translation were 

used, including opinions of Umberto Eco, Lawrence Venuti, Paul Ricœur, Ieva Zauberga and 

Jānis Sīlis. Reproduction of place-names and proper names has been estimated as the most 

successful. The greatest difficulties were found in the transcription of names in Persian into 

Latvian as well as translating Afghan realia. The author has concluded that the process of 

translating was complicated because of the lack of information on Persian language in Latvia, 

suggesting studying the subject more detailed in foreign countries. 
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ANNOTATION 

 

Le titre de ce mémoire est La problématique de traduction dans les extraits du récit de 

voyage „La Voie Cruelle” par Ella Maillart. (The Issue of Translating Extracts From the 

Travelogue “La Voie Cruelle” by Ella Maillart.) 

Dans la première partie du travail l’auteur a décrit la biographie et l’œuvre d’Ella 

Maillart, y compris le compte rendu du livre La Voie Cruelle dont les extraits ont été traduits. 

Le deuxième chapitre étudie les aspects théoriques de traduction et les opinions des 

théoriciens de nos jours. La spécificité du récit de voyage est examinée en utilisant les 

différentes méthodes et stratégies de traduction. 

La troisième partie présente la problématique et la solution en traduisant le récit de 

voyage. Dans les sous-chapitres est décrite la reproduction des noms de lieux et des noms 

propres en letton, l’équivalence et l’intraduisibilité, la rédaction originale et la traduction des 

locutions. 

Le quatrième chapitre contient la traduction du français vers le letton du récit de 

voyage La Voie Cruelle écrit par Ella Maillart dont l’action se produit en Afghanistan.   

En faisant la recherche les différentes méthodes et stratégies théorétiques de traduction 

ont été utilisées, y compris les opinions d’Umberto Eco, Lawrence Venuti, Paul Ricœur, Ieva 

Zauberga et Jānis Sīlis. La reproduction des noms de lieux et des noms propres a été estimée 

comme la plus réussie. La plus grande difficulté a été constatée dans la transcription des noms 

du persan vers le letton, ainsi que dans la traduction des realia afghanes. L’auteur a conclu 

que le processus de traduction a été compliqué à cause de l’information minimale sur la 

langue persane en Lettonie, en suggérant de faire la recherche plus détaillée à l’étranger.        
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