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IEVADS

Bakalaura grāda iegūšanai Latvijas Kultūras akadēmijā studiju apakšprogrammas
Starpkultūru sakaru Latvija - Vācija ietvaros ir izvēlēta tēma „Filipa Lēles lugas „Liekie.
Vesterns pēc patiesiem notikumiem” („Die Überflüssigen. Ein Western nach wahren
Begebenheiten”) tulkojums latviešu valodā”.
Darbs veidots kā jaunrades darbs, kurā tiek tulkota vācu autora Filipa Lēles luga un
veikta tulkošanas procesa analīze, tādā veidā arī Latvijā popularizējot nu jau Vācijā, Austrijā
un Šveicē atpazīstamā autora Filipa Lēles daiļradi. Tā kā lugas avotvaloda ir vācu valoda, tad
tulkojot to uz latviešu valodu, autorei ir iespēja izmantot četru studiju gadu laikā iegūtās vācu
valodas zināšanas praksē, kā arī uzlabot dzimtās valodas zināšanas, strādājot ar mērķvalodu,
jo tulkošana prasa ne tikai avotvalodas pārzināšanu, bet arī labu dzimtās valodas stilu.
Filoloģijas doktors, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes Anglistikas katedras
salīdzināmās

un

sastatāmās

valodniecības

profesors

Jānis

Sīlis

savā

grāmatā

„Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse” pauž viedokli, ka tulkošana nav tikai „vienas
valodas tekstuālā materiāla aizvietošana ar citas valodas tekstuālo materiālu”, kā to,
piemēram, savā definīcijā apgalvo angļu tulkošanas teorētiķis Ketfords1, „bet gan sarežģīta
vairāklīmeņu starpkultūru saziņa”.2 Līdz ar to var secināt, ka būtiskas ir ne tikai studiju laikā
iegūtās vācu valodas prasmes, bet arī zināšanas par vācu kultūru.
Bakalaura darba mērķis ir veikt kvalitatīvu Filipa Lēles lugas „Die Überflüssigen. Ein
Western nach wahren Begebenheiten” tulkojumu latviešu valodā. Mērķa sasniegšanai tiek
izvirzīti sekojoši uzdevumi:
•

iepazīties ar autoru un viņa daiļradi;

•

veikt teorētiskās literatūras analīzi;

•

veikt dotā teksta tulkošanas problemātikas analīzi;

•

iztulkot lugu, rediģēt tulkojumu.

Lugas tulkošanas problemātikas analīze galvenokārt tiek veikta, balstoties uz Kristianes
Nordas (Christiane Nord) grāmatu „Fertigkeit Übersetzen”, kurā aprakstīti teksta ārējās un
iekšējās analīzes kritēriji, kā arī uz Ulriha Kauca (Ulrich Kautz) izstrādāto tulkošanas
promlēmu iedalījumu trīs kategorijās, kas aprakstīti grāmatā „Handbuch Didaktik des
1

Citēts pēc: Catford, J.C. A linguistic Theory of Translation. No: Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi.
Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 36. -37.lpp.
2
Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 36. -37.lpp.
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Übersetzens und Dolmetschens“. Taču bakalaura darba tapšanas ietvaros tiek izmantota arī
citu autoru teorētiskā literatūra par translatoloģiju, kā, piemēram, jau minētā filoloģijas Jāņa
Sīļa grāmata „Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse”, Marijas Kristofiakas (Maria
Krysztofiak) grāmata „Einführung in die Übersetzungskultur“, Norberta Greinera (Norbert
Greiner) „Übersetzung und Literaturwissenschaft“, kā arī tādu tulkojumzinātnieku, kā Terje
Logusa (Terje Loogus) un Paula Kusmaula (Paul Kußmaul) teorētiskie darbi.
Bakalaura darbs ir strukturēts piecās nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek raksturota darbā
tulkotā luga un tās autors Filips Lēle, atsaucoties gan uz Sāras Pīpereitas (Sarah Piepereit)
Vīnes

Universitātē

izstrādāto

maģistra

darbu

„Mūsdienu

rakstīšanas

maniere”

(„Schreibweisen der Gegenwart”), kurā analizēta Filipa Lēles daiļrade un rakstīšanas maniere,
gan arī uz lugas atsauksmēm, recenzijām un intervijām ar autoru. Otrā nodaļa veltīta
tulkošanas jēdziena attīstībai un tulkošanas specifikai tieši lugu tekstos. Trešajā nodaļā tiek
veikta lugas pirmstulkošanas analīze, bet ceturtajā nodaļā – dotā teksta tulkošanas
problemātikas analīze. Savukārt piektā nodaļa ir Filipa Lēles lugas „Liekie. Vesterns pēc
patiesiem notikumiem” tulkojums latviešu valodā.
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1. FILIPS LĒLE UN VIŅA LUGA „LIEKIE. VESTERNS PĒC PATIESIEM
NOTIKUMIEM”

Filips Lēle ir daudzsološs un populārs mūsdienu autors no Vācijas, taču pasaules slavu
Lēle vēl nav iemantojis. Arī Latvijā autors vēl ir mazpazīstams, tomēr jau pagājušajā
akadēmiskajā gadā bakalaura darba ietvaros tika iztulkota viena no populārākajām Lēles
lugām „Saukts par Gospodinu”, ar kuru autors guvis lielu popularitāti tieši Vācijā un saņēmis
pat vācu teātra aprindās nozīmīgu apbalvojumu3. Filips Lēle ir dzimis Rāvensburgā 1978.
gadā, bet uzaudzis Bādenbādenē. Autors studējis vēstures, teātra un mediju zinātnes, kā arī
vācu literatūru Erlangenē un Romā. Pirmie radošie darbi (lugas, īsfilmas, dokumentālās filmas
un žurnālistiskie teksti) radās jau studiju laikā. No 2008. - 2010. gadam Filips Lēle strādāja
Maksima Gorkija teātrī (Maxim Gorki Theater) Berlīnē. 2011./2012. gada teātra sezonā Lēle
darbojās Manheimas Nacionālajā teātrī (Nationaltheater Mannheim), bet 2012./2013. gada
sezonā – Maincas Pilsētas teātrī (Staatstheater Mainz).4 Taču šosezon Filips Lēle strādā
Bernes Koncertteātrī (KonzertTheater Bern) Šveicē.5
Lēles kā savus galvenos iedvesmas avotus min Semjuelu Beketu un viņa lugu „Gaidot
Godo”, kā arī amerikāņu multiplikācijas filmu „Simpsoni”. Tieši šo Beketa lugu autors sauc
par „Dialogu bībeli” („die Bibel des Dialogs”) un uzskata, ka katru reizi, to pārlasot, tajā var
atrast ko jaunu, kā arī no tās ko iemācīties. Savukārt „Simpsonos” Filipu Lēli uzrunā tieši
ironiskais un sarkastiskais humors, ar kā palīdzību tiek kritizēta mūsdienu sabiedrība un
attēlota tipiska amerikāņu vidusmēra pilsētiņa, kas pēc Lēles domām nemaz nav tik atšķirīga
no vidusmēra pilsētas Vācijā. To ironisko un sarkastisko humoru var novērot arī Lēles darbos
un tieši tas tos padara viegli lasāmus un saprotamus katram lasītājam un skatītājam. 6 Savos
darbos Lēle sevi ir pierādījis kā lielisku cilvēku novērotāju un pazinēju, kas spēj kritiski
novērtēt mūsdienu sabiedrību.7

3

Philipp Löhle. Rowohlt Theaterverlag. Goethe Institut. Pieejams:
http://www.goethe.de/kue/the/nds/nds/aut/loe/deindex.htm
4
Ibidem. Pieejams: http://www.goethe.de/kue/the/nds/nds/aut/loe/deindex.htm
5
Fabulamundi. Playwriting Europe. Philipp Lohle. Pieejams: http://www.fabulamundieurope.eu/deutschphilipp-lohle/?lang=en
6
Piepereit, Sarah. Schreibweisen der Gegenwart. Magisterarbeit. Wien: Universität Wien: 2012 S. 40. Pieejams:
http://othes.univie.ac.at/18080/1/2012-01-15_0609230.pdf
7
Ibidem. 42.lpp. Pieejams: http://othes.univie.ac.at/18080/1/2012-01-15_0609230.pdf
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Filipa Lēles luga „Die Überflüssigen. Ein Western nach wahren Begebenheiten” ir
tapusi sociālo pētījumu projekta „Par dzīvi pārmaiņu laikā” („Über Leben im Umbruch”)
ietvaros, kurā sadarbojās pētnieki no Eiropas Etnoloģijas institūta (Institut für Europäische
Ethnologie), Berlīnes Humbolta Universitātes (Berliner Humboldt-Universität), Kaseles
Universitātes Socioloģijas fakultātes (Fachbereich Soziologie der Universität Kassel),
Hamburgas

Sociālo

pētījumu

institūta

(Hamburger

Institut

für

Sozialforschung),

Brandenburgas-Berlīnes Sociālo zinātņu institūta (Brandenburg-Berliner Institut für
sozialwissenschaftliche Studien), Bolevikas Tīnena institūta (Thünen Institut Bollewick) un
mākslinieki no Maksima Gorkija teātra (Maxim Gorki Theater). Projekta mērķis bija
noskaidrot, kā cilvēki izdzīvo tādos apstākļos, kādi šobrīd ir izveidojušies Vācijas pilsētiņā
Vitenbergā, kas reprezentē tādas Eiropas mēroga sociālās pārmaiņas kā deindustrializācija
(Deindustralisierung), depopulācija un sadrumstalotība, veicot gan teorētiskos, gan lauka
pētījumus.8 Pirms Vācijas atkalapvienošanās Vitenberga bija pazīstama ar tajā ražotajām
Singer šujmašīnām un tajā laikā ir bijusi industriāli attīstīta, kas to vēl jo vairāk padara par
nozīmīgu pētījumu objektu.9 Kā otro projekta mērķi pētnieku un mākslinieku grupa izvirzīja
raisīt sabiedrībā diskusijas par šo tēmu, veidojot teātra izrādes, lasījumus un dažādus
iestudējumus.10 Lugu teksti tika veidoti, autoriem cieši sadarbojoties ar pētniekiem, studējot
pētījuma laikā veiktās aptaujas, kā arī, lugu tekstos atspoguļojot savu personisko viedokli un
pieeju tēmai.11 Taču Lēle tajā laikā arī pats aktīvi piedalījās šīs vides iepazīšanā, ar velosipēdu
izbraukādams reģionu ap Elbas upi.12
Tieši šī pētījuma dēļ Filips Lēle kā lugas otro nosaukumu izvēlas tieši tādu: „Vesterns
pēc patiesiem notikumiem” („Ein Western nach wahren Begebenheiten”), jo tajā daļēji ir
atspoguļota pati Vitenbergas pilsēta, tās iedzīvotāji un viss, ko autors tur bija redzējis un
dzirdējis.13 Šo vietu autors apraksta kā Dieva pamestu nostūri, kurā nekas nenotiek – uz
turieni vilciens kursē vairs tikai vienreiz dienā un pat frizētava ir bankrotējusi, jo visi vietējie
iedzīvotāji matus apgriež sev paši. Autors tai ir devis nosaukumu Lükke, kas ir ārkārtīgi
8

Thünen Institut für Regionalentwicklung. Über Leben im Umbruch. Pieejams:
http://www.ueberlebenimumbruch.de/wb/?p=140
9
Piepereit, Sarah. Schreibweisen der Gegenwart. Magisterarbeit. Wien: Universität Wien: 2012 S. 58. Pieejams:
http://othes.univie.ac.at/18080/1/2012-01-15_0609230.pdf
10
Thünen Institut für Regionalentwicklung. Über Leben im Umbruch. Pieejams:
http://www.ueberlebenimumbruch.de/wb/?p=140
11
Ibidem. Pieejams: http://www.ueberlebenimumbruch.de/wb/index.php?page_id=5
12
Meierhenrich, Doris. Kollision mit dem Stillstand. berliner-zeitung.de. 31.05.2010. Pieejams:
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/-die-ueberfluessigen--von-philipp-loehle-im-gorki-studio-kollision-mitdem-stillstand,10810590,10720052.html
13
Piepereit, Sarah. Schreibweisen der Gegenwart. Magisterarbeit. Wien: Universität Wien: 2012 S. 61.
Pieejams: http://othes.univie.ac.at/18080/1/2012-01-15_0609230.pdf
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līdzīgs vācu vārdam Lücke, un tos izrunā vienādi. Vārds Lücke vācu valodā nozīmē „plaisa”,
„sprauga”, „tukšums”, vai pat „caurums”. Šī vieta ir nekas, un tajā nekā nav – pilnīgs tukšums
uz pārējās pasaules fona. Lugas galvenais varonis ir Edijs – veiksmīgs reklāmas speciālists,
kurš atgriežas dzimtenē uz savu vecāku bērēm. Taču Edijs vairs nesaprot šīs pilsētiņas
iedzīvotājus un viņi nesaprot Ediju. Viņš nesaprot arī savu brāli Uvi, kurš ir izvēlējies palikt
šajā Dieva pamestajā nostūrī un pēc viņa domām ir vienkārši pārāk slinks, lai pamestu savu
ērto dzīvesveidu pie vecākiem. Bet ko darīt, kad vecāki ir miruši? Edijs, kurš apstākļu spiests
atgriežas mājās, tagad šajā pilsētā saskata iespēju – iespēju pelnīt, iespēju attīstīt tūrismu,
iespēju lielām pārmaiņām, un šo iespēju viņš saskata tieši tajā, ka šajā pilsētā nekā nav – tā ir
vieta, kurā cilvēki varētu paslēpties no ikdienas steigas. Taču pārējiem – īstajiem pilsētiņas
iedzīvotājiem pacietības mērs ir pilns un tādas “fiksās idejas” šķiet bezjēdzīgas, un tas Edija
uzturēšanos dzimtajā pusē vairs nepadara tik drošu, kā tas sākumā varēja šķist. Mazpilsētas
iedzīvotājiem ir pilnīgi citāda – pašiem sava identitātes, lepnuma un piederības izjūta. Lugas
nosaukums ir „Liekie” („Die Überflüssigen”), kas izraisa jautājumu, kuri tad īsti ir tie
„liekie” – pilsētiņas iedzīvotāji, kas neiederas pārējā pasaulē, vai visi tie, kas nesaprot šo vietu
un tās iedzīvotājus? Lai gan lugas sižeta aprakstos autors liek noprast, ka liekie ir pilsētiņas
iedzīvotāji, tomēr, iepazīstot lugu, nepamet sajūta, ka liekie varētu būt arī visi pārējie – šajā
gadījumā – viens liekais, un tas ir Edijs.14

14

Kasch, Georg. DieÜberflüssigen. - Philipp Löhles neues Stück im Rahmen von „Über Leben im Umbruch”.
High noon auf die Dorfstraße.Pieejams:
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4403:die-ueberfluessigen&catid=52
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2.

TULKOŠANA UN TĀS SPECIFIKA LUGU TEKSTOS

20. gs. vidū valodniecības klasiķis Romans Jakobsons tulkošanu definēja kā „vienā
valodā izteiktas domas (idejas) aizvietošanu nevis ar atsevišķiem koda elementiem, bet gan ar
citā valodā izteiktas domas (idejas) kopumu.”15 Savukārt 20. gs. otrajā pusē angļu tulkošanas
teorētiķis Ketfords tulkošanu uzskatīja par „vienas valodas (avotvalodas) tekstuālā materiāla
aizvietošanu ar citas valodas (mērķvalodas) tekstuālo materiālu.”16 Arī Latvijas Zinātņu
akadēmijas mājas lapas Akadēmiskajā terminu datubāzē pieejamā tulkošanas definīcija ir
ārkārtīgi līdzīga Ketforda definētajai, proti, ka tulkošana ir „vienā valodā (oriģinālvalodā vai
avotvalodā) rakstītā vai runātā vārda, teksta satura, jēgas, domas (ieskaitot zemtekstus u. c.)
izteikšana ar citas valodas (mērķvalodas jeb tulkojumvalodas) līdzekļiem.”17 Taču mūsdienās
tulkošanas teorētiķi arvien biežāk par tulkošanu runā kā sarežģītu vairāklīmeņu starpkultūru
saziņas formu. Arī Ventspils Augstskolas profesors Jānis Sīlis pārstāv šo uzskatu, un pauž
viedokli, ka tulkošanas procesā nevajadzētu ignorēt sociolingvistiskos, kultūras, tekstuālos un
citus situatīvos faktorus.18
Tādu teoriju rašanos, kurās uzskatīja, ka tulkošana nav tikai „koda” atšifrēšana, bet gan
starpkultūru saziņas process, 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā lielā mērā veicināja vācu
literatūrzinātnieks un filozofs Volfgangs Īzers. Viņš pārstāvēja uzskatu, ka vairāk ir
jāorientējas uz mērķteksta funkciju, nevis uz avotteksta „norādēm”. Savukārt, pēdējos gados
visnozīmīgākā ir Paula Kusmaula (Kussmaul) un Hansa Hēniga (Hönig) izstrātātā teorija,
kurā tiek izvirzīts uzskats, ka „tulkojums ir teksta „implants” mērķkultūrā” un tulkošanas jeb
„teksta implantēšanas” procesā tulkotājam pastāv divas iespējas: „saglabāt avottekta sākotnējo
funkciju savā kultūras vidē vai mainīt funkciju, lai labāk to pielāgotu mērķkultūras
specifiskajām vajadzībām. 19
Tā kā bakalaura darba ietvaros tiek tulkota luga, tad svarīgi ir arī apskatīt tieši drāmas
tekstu tulkošanas īpatnības. Runājot par drāmas tekstiem, Vīnes Universitātes un Hamburgas
Universitātes profesors Norberts Greiners (Norbert Greiner) norāda, ka luga nav tikai teksts,
15

Citēts pēc: Jakobson, Robert. On Linguistic Aspects of Translation. No: Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes
jautājumi. Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 36.lpp.
16
Citēts pēc: Catford, J.C. A linguistic Theory of Translation. No: Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi.
Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 36.lpp.
17
Akadēmiskā terminu datubāze. AkadTerm. Pieejams:
http://termini.lza.lv/term.php?term=tulko%C5%A1ana&list=&lang=LV&h=yes
18
Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 37.lpp.
19
Turpat. 38. - 39. lpp.

8

kas paredzēts lasīšanai. Lielākoties lugas ir teksti, kas ir paredzēti uzvešanai uz skatuves un
tas ir faktors, kas būtu jāņem vērā arī lugas tulkotājam,20 jo, tulkojot lugu, jāsaprot, ka ir
jāveido teksts nevis tikai lasīšanai, bet gan arī runāšanai.21 Luga tāpat kā filma ir uzskatāma
par multimediālo tekstu, kas savieno gan tekstuālo un gan vizuālo materiālu.22 Poznaņas
Universitātes profesore Marija Kristofiaka (Maria Krysztofiak) uzskata, ka tulkojot lugas
tekstu svarīgi ir ievērot tulkojamās frāzes garumu, skaņas akustiku, izrunājot tekstu, kā arī to,
vai dialogi iederas viens aiz otra un pēc iespējas vairāk atbilstu oriģināltekstam un autora
iecerei, citādi var rasties kļūdas un pārpratumi.23 Vārdam, kas izteikts uz skatuves, respektīvi,
teātra izrādes laikā, piemīt ne tikai tā faktiskā nozīme, bet arī semantiskā nozīme, kas atkarīga
no tajā brīdī lietotās ķermeņa valodas, vai priekšmetiem. Tāpat arī izteiktā vārda nozīmi
paspilgtina intonācija, temps un ritms, kādā tiek runāts. 24
Tulkojot lugu, vienmēr ir jāņem vēra, ka tekstam ir jābūtu gan „izspēlējamam”, gan
„izrunājamam” uz skatuves, taču nedrīkst iekrist galējībās, runāto tekstu pārāk vienkāršojot.
Kā uzsver dramaturgs Mihaels Vahsmans (Michael Wachsmann), labam aktierim visi teksti ir
„izrunājami” un izspēlējami.25 Līdz ar to var secināt, ka tulkojot lugu, būtiski ir ievērot
drāmas tekstu specifiku, taču vienmēr ir iespēju robežās jāpieturas pie autora ieceres un
oriģinālteksta.

20

Greiner, Norbert. Übersetzung und Literaturwissenschaft. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2004. S. 132.
Ibidem. S. 135.
22
Krysztofiak, Maria. Einführung in die Übersetzungskultur. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013 S 150. - 151.
23
Ibidem. S 153.
24
Greiner, Norbert. Übersetzung und Literaturwissenschaft. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2004. S. 136.
25
Op. cit.: Wacsmann, Michael. Die Architektur der Worte. Überlegungen zur Shakespeares ins Deutsche. No:
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3. LUGAS „LIEKIE. VESTERNS PĒC PATIESIEM NOTIKUMIEM”
PIRMSTULKOŠANAS ANALĪZE

Bakalaura darba ietvraos tiek veikta arī vācu translatoloģes Kristianes Nordas
(Christiane Nord) izstrādātā teksta analīze, kas ir jāveic pirms tulkošanas uzsākšanas. Katrs
analīzes solis palīdz pilnībā izprast tekstu, kas atvieglo tālāko tulkošanas procesu. Kristiane
Norda ir izveidojusi teksta ārējo un iekšējo faktoru analīzes modeli, kas balstās uz tulkojamā
teksta izpēti. Analīze sastāv no vairākiem tā saucamajiem K-jautājumi (W-Fragen), uz kuriem
tulkojamā teksta izpētes procesā ir jārod atbildes, lai to pilnībā izprastu un tulkošanas procesā
būtu vieglāk izvēlēties oriģināltekstam visatbilstošāko tulkojumu.26 Teksta ārējā analīze ietver
sevī visus jautājumus, kurus var atbildēt pirms lugas izlasīšanas, bet iekšējā analīze jāveic
pēc dziļākas teksta izpētes. Teksta ārējās analīzes laikā ir jāatbild uz tādiem jautajumiem kā:
•

kas ir teksta autors;

•

kādam nolūkam teksts ir radīts, jeb kāds ir teksta mērķis;

•

kam paredzēts šis teksts jeb kas ir saņēmējs/lasītājs;

•

kādā veidā tas tiek nodots saņēmējam vai kā tas tiek pasniegts;

•

kur vai kādā kultūrā teksts ir tapis;

•

kad teksts ir tapis;

•

kāpēc jeb kādam iemeslam/gadījumam teksts tika radīts;

•

kāda ir teksta funkcija?

Savukārt teksta iekšējās analīzes jautājumi ir:
•

par ko tas ir jeb kāda ir tekstā atspoguļotā tēma;

•

kas ir tas, ko mēs uzzinām, izlasot tekstu – kādu informāciju tas mums sniedz;

•

kas nē jeb kas ir tas, ko mēs neuzzinām no teksta, bet jūtam to intuitīvi
(respektīvi, tā informācija, kas lasītājam ir pašsaprotama);

•

kādā secībā tiek atspoguļota informācija (teksta kompozīcija);

•

kādi neverbālie elementi sastopami tekstā (piemēram, ilustrācijas, tabulas,
grafiki, logotipi, mākslinieciskais noformējums);

•

ar kādiem vārdiem jeb kāda ir leksika (metaforas, salīdzinājumi, vārdu
spēles);

26

Christiane Nord. Fertigkeit Übersetzen. Berlin: BDÜ Fachverlag, 2010. S. 72. -73.
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•

kāds ir teikumu lietojums (sintakse);

•

kādā tonī jeb kāds ir valodas skanējums;

•

kāda ir teksta iedarbība?

Apvienojot ārējos un iekšējos faktorus, būtu jārod atbilde uz jautājumu Kāda ir teksta
iedarbība?27
3.1. Teksta analīze pēc ārējiem faktoriem
Lugas „Liekie. Vesterns pēc patiesiem notikumiem.” („Die Überflüssigen. Ein Western
nach wahren Begebenheiten”) autors ir nu jau Vācijā, Austrijā un Šveicē populārais
rakstnieks Filips Lēle. [skat. 1. nodaļu]. Tā kā luga ir tapusi sociālo pētījumu projekta „Par
dzīvi pārmaiņu laikā” („Über Leben im Umbruch”) ietvaros, tad tās mērķis sakrīt ar paša
projekta mērķi, proti, noskaidrot, kā cilvēki izdzīvo tādos apstākļos, kādi šobrīd ir
izveidojušies Vācijas pilsētiņā Vitenbergā, kas reprezentē tādas Eiropas mēroga sociālās
pārmaiņas kā deindustrializācija (Deindustralisierung), depopulācija un sadrumstalotība, kā
arī raisīt sabiedrībā diskusijas par tādām pilsētām, kas agrāk bijušas industriāli attīstītas, taču
šobrīd atrodas uz pagrimuma robežas.28
Tā kā tā ir luga, tad pie sabiedrības tā nonāk gan drukātā formā – kā grāmatas teksts,
gan runātā – kā teātra izrāde. Lugas pirmizrāde notika 2010. gada 28. maijā Maksima Gorkija
teātrī Berlīnē, režisora Dominika Frīdela (Dominic Friedel) iestudējumā, taču jau 2010. gada
1. oktobrī luga tika iestudēta arī Austrijā – Vīnes teātrī (Scauspielhaus Wien) Sebastiana Šuga
(Sebastian Schug) režijā. 2010. gadā lugas teksts tika izdots arī drukātā formā kopā ar vēl
piecām citām Lēles lugām.29 Taču lugu tekstus sabiedrībā vairāk pazīst kā teātra izrādes, nevis
kā literārus darbus, un tā kā teksts ir tapis Vācijā, tad vācu publika to lielākoties atpazīst kā
izrādi. Teksta oriģināls un arī tulkojums ir luga, līdz ar to abi ir paredzēti gan lasīšanai, gan
iestudēšanai uz skatuves.
Jautājumu par teksta funkciju Kiristiane Norda skaidro kā katra teksta lasītāja, vai šajā
gadījumā arī teātra izrādes skatītāja personīgo izpratni par tekstu, kas var būt atšķirīga no
autora ieceres.

27

Christiane Nord. Fertigkeit Übersetzen. Berlin: BDÜ Fachverlag, 2010. S. 74.
Thünen Institut für Regionalentwicklung. Über Leben im Umbruch. Pieejams:
http://www.ueberlebenimumbruch.de/wb/?p=140
29
Piepereit, Sarah. Schreibweisen der Gegenwart. Magisterarbeit. Wien: Universität Wien: 2012 S. 58.
Pieejams: http://othes.univie.ac.at/18080/1/2012-01-15_0609230.pdf
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3.2. Teksta analīze pēc iekšējiem faktoriem
Lugas galvenā tēma ir par mazpilsētu dzīvi un tās iedzīvotājiem. Tajā stāstīts par pilnīgu
nošķirtību no apkārtējās pasaules – par „liekajiem” – par tiem, kuri neiederas nekur citur, un
vislabāk un visdrošāk jūtas tikai savā mazajā pasaulītē. Kā arī par to, vai tādiem cilvēkiem ir
kaut kādā veidā iespējams palīdzēt, un vai tas vispār būtu jādara. Lugas tekstā galveno tēmu
īpaši paspilgtina divi piemēri no reālās dzīves. Piemēros tiek stāstīts par kādu zēnu, kurš
piedzimis ar ārkārtīgi retu imūnsistēmas vājumu, tādēļ viņam ir jādzīvo nošķirtā vidē no
pārējiem – īpaši veidotā „burbulī”, kas ir attīrīts no visiem mikrobiem, un meitene no
Ukrainas, kas ir uzaugusi kopā ar suņiem. Apkārtējie cilvēki viņus gribēja glābt – zēnu
operēja un meitenei mācīja dzīvot normālu dzīvi, taču abi mēģinājumi beidzās neveiksmīgi.
Zēns nomira, bet meitene nolādēja to dienu, kad tika „izglābta”, jo viņi abi jutās laimīgi savā
pasaulē, savā vidē. Tad nu atklāts paliek arī jautājums vai lugas galvenajam varonim Edijam
vajadzēja iejaukties mazpilsētas iedzīvotāju dzīvēs?
Jau pats virsraksts „Liekie” norāda uz inormāciju par lugas galveno tēmu, proti, par
tādiem cilvēkiem, kas neiederas apkārtējā pasaulē. Lugas sākumā autors sniedz informāciju
arī par vietu, kurā norisinās lugas darbība. Vietas nosaukums Lükke, an der Luhk ir izdomāts
un dzīvē šāda vieta nemaz neeksistē. Taču par to, ka darbība norisinās Vācijā liecina ne tikai
citu pilsētu nosaukumi, kas minēti tekstā, kā, piemēram, Disena (Dissen) vai Bikgena
(Bückgen), bet arī kultūrspecifiskās leksikas lietojums, piemēram, vācu vārds Hartz, kas
apzīmē Vācijā izstrādātu darba tirgus konceptu, kas sevī ietver arī atbalstu bezdarbniekiem.
Termins Hartz dod norādi arī uz laika periodu, kurā norisinās lugas darbība. Šis darba tirgus
koncepts Vācijā tika ieviests no 2003. – 2005. gadam, līdz ar to var secināt, ka lugas darbība
nenotiek ātrāk, kā tika ieviests šis Harca (Hartz) koncepts, respektīvi, mūsdienās.30 Savukārt
notikumu daudzveidība liecina par to, ka darbība risinās ilgākā laika periodā – iespējams
vairākas nedēļas vai pat mēnešus.
Lugas tekstā ir arī vairāki vācu vārdi vai izteicieni, kas vācu lasītājam vai skatītājam
uzreiz izraisa konkrētās asociācijas un neprasa dziļākus paskaidrojumus, tomēr latviešu
lasītājam tas tādas asociācijas nerada. Piemēram, vācu vārds aufbahren burtiski tulkojot
nozīmē „novietot”, „nolikt”, „izkārtot” vai „novietot zārku konkrētā vietā”, taču latviešu
kultūras pārstāvim pazīstamāk šķistu, ja tekstā tiktu paskaidrots tieši kur zārks tiek novietots,
respektīvi, kapličā, jo latviešu kultūrā atvadīšanās no mirušā parasti notiek tieši kapličā.
30
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Luga ir dalīta 23 ainās. Teksta sākumā, replikās tiek iepazīstināts ar tēliem un vietu,
kurā norisinās darbība, vēl paskaidrojot, ka:”Iespējams būtu interesanti parādīt, ka starp Tukši
un pārējo pasauli atrodas liels attālums.”31 Pirmais sarežģījums rodas brīdī, kad nomirst arī
galvenā varoņa Edija brālis Uve, un Edijam atkal ir jāatgriežas mazajā pilsētiņā uz jau otrajām
bērēm. Notikumi vēl vairāk sarežģās, kad Edijs vairs negrib doties prom no savas dzimtās
pilsētas, bet gan grib no tās izveidot īstu tūristu paradīzi ar moto – „Uz laiku nozust”. Viņš
ieplāno no veco māju akmeņiem uzcelt pilsētiņas centrā statuju, kas pievilinās tūristus, taču
savā aizrautībā nemana vai varbūt nemaz nevēlās pamanīt, ka vietējie iedzīvotāji nevēlas
nekādus tūristu pūļus un nekādas pārmaiņas – viņiem ir labi tā, kā ir. Kulminācija iestājas
brīdī, kad pēc vairākām neveiksmēm Edijs tomēr nepadodas un dodas kopā ar draugu Krisu
meklēt vecās viensliežu vilciena sliedes. Viņš tās bija iecerējis pārdot un par iegūto naudu par
spīti visam tomēr uzcelt pilsētā statuju, taču arī pašam Edijam gadījās „nelaime” – viņš it kā
paslīdēja, atsita galvu un noslīka vietējā strautā. Notikušais vietējiem iedzīvotājiem arī
atrisināja radušos situāciju, jo tagad arī pēdējais no Zeisu ģimenes, kas pilsētā gribēja ko
mainīt, nu bija miris.
Tekstu nepapildina ilustrācijas, fotogrāfijas, grafiki, logotipi vai cita veida vizuālie
materiāli. Arī pašas grāmatas vizuālais noformējums ir klasisks, neuzkrītošs un vienkāršs.
Grāmatas vāks ir zilganos toņos (tumši zils + zilganzaļš) un grāmatas virsraksts ir baltā krāsa,
līdz ar to var secināt, ka neverbālie elementi lugas tekstā nespēlē galveno lomu, ļaujot vaļu
lugas ietudētājiem, režisoram un scenogrāfiem strādāt pie izteiksmes veida un skatuves
noformējuma.
Savukārt valodas lietojums ir daudzveidīgs. Tekstā sastopamas gan vārdu spēles, gan
dažādi frazeoloģismi, gan metoforas un salīdzinājumi. Jau pašā sākumā parādās iepriekš
minētā vārdu spēle Lükke – Lücke, kas sarežģī vietas nosaukuma tulkošanu, bet tā kā vārds
Lücke vācu valodā apzīmē „plaisu”, „spraugu”, „tukšumu”, vai pat „caurumu”, tad latviskajā
tulkojumā tas tiek pielāgots kā vietas nosaukums - Tukše. Divdomīgs ir arī autora
paskaidrojums, ka: ”Iespējams būtu interesanti parādīt, ka starp Tukši un pārējo pasauli
atrodas liels attālums,” jo vācu valodā autors izmanto vārdus „lange Weile” – kas nozīmē
„liels attālums”, taču lasot to kopā iznāks vārds „Langeweile”, kas nozīmē garlaicība, un
vārds „garlaicība” izteikti raksturo mazajā pilsētiņā valdošu atmosfēru.32 Tulkošanai sarežīts
31
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ir arī salīdzinājums Wie Sau aus West (burtiski tulkojot – kā mežacūka no rietumiem), kuru
lugas sākumā lieto Ellena, lai salīdzinātu riebīgo un svilpojošo rietumu vēju. Teiciens ir
sarežģīti tulkojams, jo tulkojot to burtiski, tas neizsaka oriģināltekstā domāto jēgu. Kādā no
lugas recenzijām var noprast, ka „Sau aus West” ir vārdi ar kuriem kādreizējās Vācijas
Demokrātiskās Republikas iedzīvotāji apsaukāja Vācijas Federatīvajā Republikā, respektīvi,
rietumos dzīvojošos. Līdz ar to var secināt, ka teiciens raskturo domu par attiecībām starp
Rietumvāciju un Austrumvāciju. Pilsētai uzmācas riebīgs rietumu vējš, tāpat kā tās riebīgās
Rietumvācijas cūkas pārņem kontroli arī par Austrumvāciju. Tā kā tekstā pārsvarā lietota
sarunvaloda, tad bieži sastopami arī vācu valodas ikdienas runā lietoti frazeoloģismi,
piemēram, „etwas im Urin haben” – kas nozīmē kaut ko intuitīvi zināt, sajust.
Lugas tekstu galvenokārt veido dialogi ar galveno varoni Ediju, taču vietām mēdz būt
arī garāki monologi, piemēram, 5. ainā, kur Edijs prezentē matu kopšanas reklāmas veiksmīgo
kampaņu. Dialogi reprezentē ikdienas sarunvalodu un kā jau tas sarunvalodā mēdz būt,
teikumi mijas viens ar otru no vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem, kuri sastāv tikai no
viena vārda, līdz gariem, saliktiem paplašinātiem teikumiem. Lugas tekstā lielākoties ir
klasisks pieturzīmju lietojums, taču vietām pat tādos teikumos, kuros izteiktas emocijas un
ekspresija, autors tomēr teikuma beigās visbiežāk lieto punktu, nevis izsaukuma zīmi – pat
dialogos, kuros varoņi strīdās vai ir rupji. Arī pēc dažiem jautājuma teikumiem, autors kā
beigu pieturzīmi lieto punktu, taču tulkojot, jautājuma teikumu beigās tomēr tiek lietota
jautājuma zīme, jo latviešu valodā tāds pieturzīmju lietojums nav pieņemts. Valoda ir
ikdienišķa – tā atspoguļo konkrēta sociālā slāņa valodas stilu, kas parādās dialogos starp
pilsētiņas iedzīvotājiem. Brīžiem traģisms mijas ar komismu, kas arī nosaka lugas kopējo
noskaņu.
Lai gan stāsts patiesībā ir traģisks, tas neiedarbojas uz lasītāju kā skumju un empātiju
izraisošu notikumu virkne, jo autors prot traģisko ietērpt ironijas, sarkasma un viegluma
atmosfērā, līdz ar to pēc lugas izlasīšanas nepaliek tāda smaguma sajūta, tomēr tā liek
aizdomāties par to, cik dažādi ir cilvēki, un cik dažāda ir izpratne par pilnvērtīgu dzīvi. Arī
lugas recenzijās un atsauksmēs vērojama vienprātība par to, ka Filips Lēle prot par svarīgām
lietām runāt ar vieglumu, ironiju un humoru, tomēr visiem saprotamā valodā un lugu apzīmē
kā melanholisku komēdiju.33

33
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4. TULKOŠANAS PROBLEMĀTIKAS ANALĪZE

Tā kā tulkošana ir sarežģīta vairāklīmeņu starpkultūru saziņas forma,34 kas ietver sevī
ne tikai valodu zināšanas, bet arī kultūrspecifiskās zināšanas, nereti tulkošanas procesā rodas
arī dažādi sarežģījumi un problēmas. Kā apgalvo vācu tulkojumzinātnes pētnieks, tulks un
tulkotājs Ulrihs Kaucs (Ulrich Kautz), problēmas parasti parādās tajā brīdī, kad uzreiz nav
iespējams „atkodēt”, jeb piemeklēt burtisko 1:1 tulkojumu mērķvalodā.35 Vislielākos
sarežģījumus, tulkojot literārus tekstus, sagādā tieši kultūru atšķirības.36 Tartu Universitātes
pasniedzēja Terje Logusa (Terje Loogus) šīs kultūru atšķirības apzīmē ar jēdzienu
kultūrspecifika, sīkāk paskaidrojot, ka katrā kultūrā ir savas normas, kas to raksturo un padara
atšķirīgu no citām kultūrām, taču tas nenozīmē, ka vairākām kultūrām nevarētu piemist
līdzīgas vai pat vienādas normas, bet kultūrspecifikas jēdzienu lieto tikai tad, kad saskaras
divas atšķirīgas kultūras, kā tas bieži ir vērojams tulkošanas procesā. 37
Izvēloties visatbilstošāko tulkojuma variantu, tulkošanas process ietver sevī arī lēmumu
pieņemšanu, un tā ir atkarīga no tulkotāja pieredzes un kompetences.38 Lai kļūtu par labu un
kompetentu tulkotāju, vācu tulkošanas teorētiķe Kristiane Norda norāda, ka apgūstot
tulkojumzinātni, svarīgi ir strukturēt tulkošanas procesā radušās problēmas.39 Taču, lai arī
translatalogu vidū bieži tiek runāts par problēmām, ar ko nākas saskarties tulkošanas procesā,
to klasifikāciju nepiedāvā daudzi teorētiķi. Viena no senākajām ir 1966. gadā veidotā Roberta
Policera (Robert Politzer) tulkošanas problēmu klasifikācija, kas iedalās divās grupās:
kultūras un valodas radītajās problēmās.40 Pēteris Šmits (Peter Schmitt), piemēram,
tulkošanas problēmas klasificē evidentajās (redzamajās) un latentajās (slēptajās) problēmās.
Evidentās problēmas rodas gadījumā, ja pietiekami labi netiek pārzināta mērķa vai
oriģinālvaloda, kā arī tad, ja nav pietiekamas specializētās zināšanas par tulkojamā teksta
tēmu vai arī, ja oriģinālteksts ir kļūdains vai nepilnīgs, bet latentās problēmas saistītas ar

34

Sīlis, Jānis. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse. Ventspils augstskola, 2009. 37.lpp.
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36
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SAXA Verlag, 2008. S. 75.
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Ibidem. S. 53.
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Ibidem. S. 161.
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interkulturālajām nesakritībām.41 Vācu tulkošanas teorētiķe Kristiane Norda, savukārt, izvirza
jau četrus kritērijus, pēc kuriem tiek iedalītas tulkošanas problēmas:
1) No avotvalodas tekta atkarīgās tulkošanas problēmas;
2) Pragmatiskās tulkošanas problēmas;
3) Kultūru pāra specifiskās tulkošanas problēmas;
4) Valodu pāra specifiskās tulkošanas problēmas.42
Taču bakalaura darba ietvaros tiek izmantota vācu tulkojumzinātnes pētnieka Ulriha
Kauca izstrādātā tulkošanas problēmu sistematizācija. Viņš to ir veidojis, balstoties uz Nordas
izstrādātajiem kritērijiem. Atšķirībā no Nordas, Kaucs nenodala atsevišķi no avotvalodas
teksta atkarīgās problēmas un pieskaita tās

pie valodu pāra specifiskajām problēmām,

uzskatot, ka problēmu kategorijas viena ar otru pārklājas. Viņš uzsver, ka gan tulkošana, gan
tulkošanas problēmu sistematizācija ir subjektīva, jo tas, kas vienam tulkotājam sagādā
grūtības, kādam citam problēmas nesagādātu. Atšķiras gan tulkotāji un viņu zināšanas, gan
tekstu veidi, tāpēc izveidot vienu tulkošanas problematizācijas shēmu ir ļoti sarežģīti.43 Arī
Terje Logusa norāda uz to, ka lielākoties tulkošanas problēmas ir viena ar otru saistītas un
viena no otras atkarīgas, kā arī subjektīvas.44 Iespējams, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc
translatologu vidū tiek bieži diskutēts par tulkošanas problēmām, tomēr tikai daži teorētiķi
piedāvā problēmu sistematizāciju.
4.1. Pragmatiskās tulkošanas problēmas
Pragmatiskās tulkošanas problēmas izriet no dažādu komunikācijas situāciju atšķirībām,
kas ir saistītas ar tulkošanas mērķi un mērķa teksta funkciju. Svarīgi izprast arī autora nolūku,
kā arī noskaidrot, vai ir kāds īpašs – tieši autoram raksturīgs izteiksmes veids. Pie
pragmatiskajām tulkošanas problēmām pieskaitāmas arī avotekstā esošās kļūdas vai defekti,
kas tulkotājam, pārnesot to uz mērķvalodu, ir jāizlabo. Tekstā esošās reālijas vai ģeogrāfiskie
nosaukumi jāadaptē mērķkultūrā un jāpielāgo saņēmējam saprotamā formā. Tieši tas pats
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attiecas arī uz paražām un tradīcijām. Jāpievērš uzmanība arī avotteksta vietām, kurās tiek
raksturots konkrēts laika periods vai notikums.45
Tā kā tulkošanas mērķis ir veikt kvalitatīvu Filipa Lēles lugas tulkojumu, lai tas būtu
saprotams, kā arī atbilstošs lugas iestudēšanai uz skatuves, tad tam ir jābūt arī viegli
izrunājamam. Avottekstā netika atrastas nekādas īpašas kļūdas, taču autoram raksturīgā
ironija un sarkasms bija vērojamas arī šajā lugā, par to liecina, piemēram, vien fakts, ka lugas
notikumu gaitā nomira trīs cilveki, tomēr autora izteiksmes veidā nebija jūtamas skumjas –
drīzāk neliela humora un ironijas deva.
Avottekstā ir minēti vairāki ģeogrāfiskie nosaukumi, kas tika atveidoti atbilstoši
noteikumiem par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, piemēram:46
•

Pliegen – Plīgena (ie – ī);

•

Dissen – Disena ( ss – s);

•

Schogg – Šoga (sch -š; gg – g);

•

Bückgen – Bikgena (ü – i vai ī).

Taču pats lugas darbības vietas nosaukums Lükke, an der Luhk veido vārdu spēli un tiek
pielāgots latviešu valodai, tāpēc tas pieskaitāms pie valodu pāra specifiskajām problēmām.
Arī ielu nosaukumi, kas sastopami lugas tekstā pieder pie pragmatiskajām tulkošanas
problēmām. Piemēram, nosaukums „Lange-Straße” tiek lokalizēts un tulkots kā „Garā iela”.
Savukārt vācu kultūras tradīcijas tekstā atspoguļo, piemēram, vāciešu populārākie
ceļošanas galamērķi, ko galvenais varonis Edijs nosauc, cenšoties popularizēt Tukši. Viņš kā
iecienītākās atpūtas vietas izvēlas tieši Parīzi, Venēciju un Malli. Parīze un Venēcija ir
populāras arī latviešu vidū, taču Malle, kas ir reģions Beļģijā, latviešu lasītājam un skatītājam
var šķist sveša un neizraisīt asociāciju kā par populāru tūrisma atpūtas vietu, tāpēc Malle
tulkojumā tiek aizstāta ar Latvijas kaimiņos esošo Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, jo arī
Beļģija ir Vācijas kaimiņvalsts.
4.2. Kultūru pāra specifiskās problēmas
Kultūru pāra specifiskās problēmas rodas, galvenokārt, saskaroties atšķirīgām kultūrām
un to paradumiem, pieņemtajām normām un pieņēmumiem, respektīvi, visam tam, kas ir dziļi
iesakņojies kādā kultūrā. Ulrihs Kaucs to skaidro ar to, ka pats avotteksts ir iesakņojies tajā
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kultūrā, kurā tas tika radīts, bet tulkojot, tas ir it kā „jāpārstāda” mērķkultūrā.47 Saskaroties ar
kultūrspecifiskajām problēmām, ir svarīgi, lai tulkotājs pārvaldītu ne tikai valodu, bet arī tai
attiecīgo kultūru, jo tieši kultūrspecifiskie vārdi vai teikumi pieprasa lielāku vai mazāku teksta
pārveidošanu, pielāgošanu vai paskaidrošanu, lai arī mērķteksta lasītājs spētu saprast tekstā
izteikto domu.48
Lai atpazītu kultūru pāra specifiskās problēmas, ir jāpārzin ne vien mērķkultūras, bet arī
avottekstam atbilstošās kultūras pieņemtie likumi un normas gan teksta veida, gan gramatikas
ziņā. Piemēram, jāpievērš uzmanība kā dažādās kultūrās tiek lietota tiešā vai netiešā runa,
citāti, bibliogrāfiskie dati, pieturzīmes, īpašvārdi, transkripcija, transliterācija, uzrunas formas,
mērvienības un pieklājības formas.49
Lai arī latviešu valodas un vācu valodas gramatika ir līdzīga un arī pieturzīmju
lietojums ir līdzīgs, tomēr vietās, kur aiz jautājuma teikuma netika lietota jautājuma zīme, bet
gan punkts, tulkojumā punkta vietā tiek lietota jautājuma zīme, kā arī tiešā runa tiek likta
pēdiņās, lai gan autors, izmantojot tiešo runu, pēdiņas nelieto. Piemēram: „...und dann er
sagt: Gehst du zum Bahnhof, Edie.”, taču tulkojumā pieturzīmju lietojums ir šāds: „...un tad
viņš teica: „Vai tu ej uz staciju, Edij?”” Vācu valodā gramatika nosaka arī to, ka visi lietvārdi
ir jāraksta ar lielo burtu, savukārt latviešu valodā ar lielo burtu tiek rakstīti tikai īpašvārdi.
Grūtības sagādāja arī kultūrspecifiskie vārdi, piemēram, vārds Strapazion, ko galvenais
varonis Edijs prezentē kā matu kopšanas līnijas nosaukumu. Vārds Strapazion, ir atvasināts
no vācu lietvārda Strapaze un darbības vārda strapazieren, kas nozīmē „liela fiziska piepūle”,
„smagi pūlēties”, „nesaudzēt spēkus”, „sasprindzināt”, „piepūlēt”. Edijs šo jēdzienu raksturo
kā mūsdienu modernās sabiedrības raksturojošu vārdu. Vācu valodā matu kopšanas
kosmētikas jomā nereti tiek lietots vārdu savienojums strapaziertes Haar, kas nozīmē „bojāti
mati”, taču matu kopšanas līnijas nosaukumam ir jābūt pozitīvam un jānorāda, ka pēc
šampūna lietošanas mati būs veseli un mirdzoši. Tulkojumu sarežģī arī tas, ka galvenais
varonis ārkārtīgi detalizēti raksturo šo šampūna nosaukumu. Viņš to raksturo kā vārdu, kas
ietver sevī gan stresu un nogurumu, taču neizklausās pēc kalpības vai verdzības. Vēl pie tam,
ar tādu nosaukumu ir paredzēts arī izstrādāt produktu līniju bērniem. Problēmas rodas arī
tāpēc, ka Lavijā nav daudz kosmētikas firmu, līdz ar to nav arī daudz latvisku produktu līniju
nosaukumu, kas palīdzētu izprast kosmētikas līniju nosaukumu radīšanas procesu. Pēc
47
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pamatīgas izpētes produktu līnijas nosaukums galu galā tiek tulkots kā: „Sprints”, kas ir vārds
ar pozitīvu nozīmi, bet ietver sevī arī nogurumu, ātrumu un stresu.
Pie kultūru pāra specifiskajām problēmām pieskaitāms arī salīdzinājums „Wie Sau aus
West” [skat. 3.2. apakšnodaļu], jo salīdzinājums vācu lasītājam un skatītājam uzreiz šķiet
saprotams un nerodas jautājumi, kāpēc vējš būtu jāsalīdzina ar cūku tieši no rietumiem. Vācu
vēsturē vārdiem ‘rietumi’ un ‘austrumi’ ir sava politiskā nozīme, jo agrāk Vācija bija dalīta
divas daļās – Vācijas Federatīvajā Republikā (Rietumvācijā) un Vācijas Demokrātiskajā
Republikā (Austrumvācijā).
Tieši tāpat vācu kultūrā vārdi Mauerstein un Mauer ir ar īpašu kultūrspecifisku nozīmi.
Vācijā šie vārdi uzreiz izraisa asociācijas ar Berlīnes mūri, kā arī ar laiku, kad tas tika
nojaukts un mūra gabaliņi tika tirgoti kā piemiņas lietas vai suvenīri,50 taču latviešu kultūrā
vārdam „mūris” (Mauer) nav politiskas vai kultūrspecifiskas nokrāsas. Līdz ar to tulkojot
lugas tekstu, kurā Branko stāsta par mūra gabaliem, vārds Mauerstein tiek tulkots kā
„Berlīnes mūra gabaliņš”, lai lasītājs vai skatītājs uzreiz saprastu, ka tiek runāts par Berlīnes
mūri, jo burtiski tulkojot, vārds Mauerstein nozīmē „ķieģelis” un, šādi tulkots, vārds neraisītu
avotkultūrā pareizās asociācijas.

4.3. Valodu pāra specifiskās problēmas

Valodu pāra specifiskās problēmas izriet no divu valodu strukturālajām atšķirībām,
galvenokārt leksikas, sintakses un valodas stila jomā. Ir jāpievērš uzmanība dažādām leksikas
īpatnībām, piemēram, vācu valodā ļoti bieži ir novērojams izteikts nominālstila lietojums, kas
latviešu tekstos tik bieži netiek lietots. Tāpat jāievēro arī interference, kas rodas, piemēram,
brīdī, kad šķietami pazīstamiem avottvalodas vārdiem mērķvalodā ir pavisam cita nozīme.
Problēmgadījumi rodas arī tad, kad avotvalodā tiek lietots dialekts vai apvidvārdi. Tāpat arī
pie valodu pāra specifiskajām problēmām vācu translatalogs Ulrihs Kaucs pieskaita arī vārdu
spēles, kas samērā bieži novērojamas tieši literāros tekstos.
Uz sintaksi attiecas, piemēram, biežais ciešamās kārtas lietojums vācu sarunvalodā,
savukārt latviešu valodā ciešamā kārta pārsvarā tiek lietota tikai zinātniskos tekstos.
Uzmanība jāpievērš arī palīgteikumu lietojumam. Taču būtisks ir arī valodas stils, kas var
radīt problēmas, pārnesot tekstu uz mērķvalodu, piemēram, vācu valodā ļoti bieži tiek lietota
50
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ironija, kas citām kultūrām nebūt nav tik raksturīgi. Jāsaprot ir arī metaforu, personifikāciju,
sinonīmu lietojums, kā arī viena un tā paša vārda atkārtojums, kas citās valodās var būt
pieņemams, bet citās uzskatāms par stila kļūdu.51
Tulkošanas procesā visbiežāk sastopamas bija tieši valodu pāra specifiskās problēmas,
kas arī sagādāja vislielākās grūtības. Protams, nācas saskarties arī ar tik ļoti bieži vācu valodā
lietoto ciešamo kārtu, taču, tulkojot uz latviešu valodu, teikums tiek veidots darāmajā kārtā.
Piemēram, teikums: „Nein. Weil’s nicht so viel gekauft wurde,” tiek tulkots: „Nē. Jo tās
nepirka tik daudz.” Piemeklēts tieši šāds risinājums, jo latviešu sarunvalodā lielākoties
ciešamo kārtu nelieto. Valodu atšķirības raksturo arī nolieguma lietojums abās valodās.
Latviešu valodā, tāpat kā daudzās citās (krievu, lietuviešu u. tml.), ir divkāršs noliegums: bez
izteicēja ir noliegts vēl kāds teikuma loceklis.52 Tāpēc, piemēram, lugas teikums Niemand hat
ein Auge zugetan in dieser Nacht, kurā noliegums ir lietots tikai vienreiz, tiek tulkots kā:
„Tajā naktī neviens neaizvēra ne aci.”
Autors tekstā ir veidojis arī vairākas vārdu spēles. Piemēram, pilsētiņas nosaukums
Lükke, an der Luhk veido vārdu spēli, kas to asociē ar caurumu vai tukšumu, līdz ar to kā
atbilstošākais tulkojums tiek izvēlēts: „Tukše pie Tukšes upes” [skat. 3.2. apakšnodaļu]. Ar
pilsētas nosaukumu saistīta vēl viena vārdu spēle, kur galvenā varoņa Edija draugs paskaidro,
ka viņi (Tukšes iedzīvotāji) problēmas risina tās akceptējot. Viņš saka: „Wir schließen Lücken
durch Zusammenrücken” – vārdu spēle veido atskaņas, bet burtiski tulkojot, teiciens atskaņas
neveido: „Mēs aizpildām tukšumus apvienojoties”. Lai teiciens tomēr izklausītos kā vārdu
spēle un veidotu arī atskaņas, tad latviešu valodā, tas tiek tulkots: „Tukša vieta - laba lieta”.
Daudz lietoti tiek arī frazeoloģismi, taču ne vienmēr tiem izdevās piemeklēt atbilstošu
frazeoloģismu latviešu valodā. Piemēram, vācu frazeoloģisms etwas im Urin haben ir ar
nozīmi „kaut ko intuitīvi sajust, zināt”, latviešu valodā tam pēc nozīmes atbilst frazeoloģisms
„nolasīt no acīm”, kas arī nozīmē „uzminēt kāda domas, vēlēšanos”53, taču pārnesot to uz
latviešu valodu tas zaudē skarbumu. Bet, piemēram, teicienam der Dritte im Bunde, kas
nozīmē „trešais, kurš piedalās”, tulkojot uz latviešu valodu, vienkārši tiek paskaidrota tikai tā
nozīme. Tas pats attiecināms uz teicienu ob er aufs richtige Pferd gesetzt hat - tulkojot tiek
izskaidrota tikai teiciena nozīme, nespējot atrast tam atbilstošu frazeoloģismu latviešu valodā,
līdz ar to tas tiek tulkots kā: „vai tā bija Uves pareizā izvēle”. Taču, piemēram, vācu teicienam
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ihr sitzt hier auf einer Goldader pastāv arī pēc nozīmes analogs frazeoloģisms latviešu
valodā, kas tiek tulkots kā: „jūs dzīvojat uz īstas zelta āderes.” Taču frazeoloģismu nehmen
Sie die Beine untern Arm var adaptēt latviešu teicienam: „ņemiet kājas pār pleciem,” vai arī
teicienu er ist ein harter Brocken var pielāgot latviešu teicienam „viņš ir ciets rieksts”.
Tā kā vācu tekstā tiek lietota runātā valoda, lai to atveidotu arī tulkojumā, tiek lietoti
gan žargonismi, gan barbarismi. Piemēram, vācu vārdi geil oder nichtgeil tiek tulkoti ar
latviešu valodas žargonismiem „forši vai neforši”, kā arī frāze Hing am Banhof rum tiek
tulkota kā: „Tusējas ap staciju.” Savukārt vācu vārds knapp tiek tulkots ar barbarismu
„knapi”.
Saskaroties ar šādiem problēmgadījumiem, ļoti svarīgas ir tulkotāja valodas un kultūras
zināšanas, kā arī tulkotāja kompetence, jo, piemēram, vārdu spēles, nereti ir kas tāds, kas
„strādā” un ir saprotams tikai oriģinālvalodā, un pārnesot to uz mērķvalodu, tās zaudē savu
būtību. Pēc iespējas tuvāka vārdu spēles atdarināšana mērķvalodā līdzinās pat atdzejošanai,
kas prasa vēl lielāku kompetenci un zināšanas. Tieši tāpat svarīgi ir veikt iepriekšēju izpēti par
autoru, pašu lugu, kā arī vairākas reizes izlasīt tekstu avotvalodā, lai izprastu valodas stilu.
Pēc iespējas precīzāku tulkojumu būtu iespējams izveidot, arī veicot līdzīgu pētījumu
avotklutūrā,, uzturoties līdzvērtīgā vidē, sarunājoties ar tāda paša sociālā slāņa cilvēkiem, kādi
attēloti lugā, novērojot valodas stilu.
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NOBEIGUMS
Bakalaura darbs veidots kā jaunrades darbs, kurā tiek tulkota vācu autora Filipa Lēles
luga “Liekie. Vesterns pēc patiesiem notikumiem.” Izvirzīto mērķi palīdzēja sasniegt
izpildītie uzdevumi - tulkojamā darba autora daiļrades iepazīšana, lai sagatavotos konkrētā
teksta analīzei, tulkošanas procesa analīze, kā arī tulkojums un tā rediģēšana.
Tulkošanas procesu un tā analīzi veido pirmstulkošanas analīze, kas tiek balstīta uz
Kristianes Nordas izstrādāto pirmstulkošanas analīzes modeli, un tulkošanas problemātikas
analīze, kuras kritērijus izstrādājis Ulrihs Kaucs. Tieši šāda veida analīzes modeļi izvēlēti no
plašāka teorētiskajā literatūrā aplūkota klāsta, jo tie palīdz identificēt un strukturēt tulkošanas
procesā radušās problēmas, un atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu. Gan pirmstulkošanas
analīze, gan tulkošanas problemātikas analīze, pierāda to, cik ļoti svarīgi ir veikt iepriekšēju
izpēti gan par autoru, gan pašu lugu, kā arī vairākas reizes izlasīt lugas tekstu avotvalodā, jo
tas palīdz pilnībā izprast tekstu un tajā lietoto valodas stilu.
Tulkošanas procesā vislielākās grūtības sagādāja tieši valodu pāra specifiskās
problēmas, it īpaši vārdu spēles un to atveidošana mērķvalodā. Taču arī kultūru pāra
specifiskās problēmas pieprasa pamatīgu izpēti, jo neprecīza kultūrspecifisko vārdu tulkošana
bieži vien tulkojumā var radīt pārpratumus, vai pat kļūdas, līdz ar to var secināt, ka zināšanas
par attiecīgās valsts kultūru, tulkošanas procesā spēlē tik pat nozīmīgu lomu, cik labas
avotteksta valodas zināšas.
Lugas galvenā tēma ir mazpilsētas, un to iedzīvotāji. Autors mazpilsētas iedzīvotājus
savā lugā atveido, kā pilnīgus vienpašus, kuri ir nošķirti no apkārtējās pasaule. Tā kā lugā tiek
runāts par par dzīvi laukos, var secināt, ka tās tematika šķistu saistoša arī latviešu lasītajam un
skatītājam, jo arī Latvijā pastāv līdzīga veida reģionālās politikas problēmas. Lugā atveidoto
pilsētiņu Tukši var salīdzināt ar gandrīz jebkuru Latvijas pagastu vai ciematu, kur valda
bezdarbs un daudzas citas sociāla un politiska rakstura problēmas.
Tā kā luga ir tapusi sociālo pētījumu projekta „Par dzīvi pārmaiņu laikā” ietvaros un tās
sižets balstās uz novērojumiem par Vācijas pilsētu Vitenbergu, tās iedzīvotājiem un viņu
valodas stilu, var secināt, ka, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu lugā atveidotā sociālā slāņa
valodas stilu, arī avotkultūrā būtu jāveic līdzīgs pētījums, kādu ir veicis pats autors.
Rediģēšanas procesā atklājās, cik svarīgi izkopt valodas izjūtu mērķvalodā, kā arī tas, ka
fakts, ka mērķvaloda ir tulkotāja dzimtā valoda vēl negarantē perfektu šīs valodas lietojumu
starpkultūru komunikācijas situācijā.
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KOPSAVILKUMS

Bakalaura darbu veido Filipa Lēles lugs „Liekie. Vesterns pēc patiesiem notikumiem”
tulkojums, un tā teorētiskais pamatojums. Filips Lēle ir daudzsološs un populārs mūsdienu
autors no Vācijas, taču pasaules slavu Lēle vēl nav iemantojis. Arī Latvijā autors vēl ir
mazpazīstams, taču bakalaura darbs var kalpot kā informatīvs materiāls, kurā tiek stāstīts par
pašu autoru, viņa sasniegumiem un lugu „Liekie. Vesterns pēc patiesiem notikumiem”, lai arī
Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja iepazīt jauno mākslinieku un viņa daiļradi. Tā kā tulkota
tiek luga, tad tulkojums iespējams var izraisīt arī kāda teātra režisora interesi.
Darba struktūru veido piecas nodaļas, kurās tiek atspoguļota informācija par pašu
autoru, viņa lugu un tulkošanas teoriju. Tulkošana ir sarežģīts process, kas pieprasa ne tikai
labas valodas, bet arī kultūrspecifiskās zināšanas. Tā neatņemama sastāvdaļa ir arī lēmumu
pieņemšana, tāpēc luga tiek analizēta pēc Kristianes Nordas izstrādātā pirmstulkošanas
analīzes modeļa, savukārt tulkojums tiek analizēts, balstoties uz Ulriha Kauca izstrādātajiem
tulkošanas problemātikas kritērijiem. Gan pirmstulkošanas analīze, gan tulkošanas
problemātikas analīze palīdz pilnībā izprast tekstu, kā arī atvieglo tālāko tulkošanas procesu.
Tulkošanas procesā problēmas parādās tajā brīdī, kad uzreiz nav iespējams „atkodēt”,
jeb piemeklēt burtisko 1:1 tulkojumu mērķvalodā, un translatologs Ulrihs Kaucs tulkošanas
problēmas dala trīs grupās - pragmatiskajās, kultūru pāra specifiskajās un valodu pāra
specifiskajās problēmās. Pēc tulkošanas problēmu analīzes var secināt, ka tulkošanas procesā
visbiežāk sastopamas bija tieši valodu pāra specifiskās problēmas, kas izriet no divu valodu
strukturālajām atšķirībām, galvenokārt leksikas, sintakses un valodas stila jomā. Tās arī
sagādāja vislielākās grūtības lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas procesā, jo,
piemēram, vārdu spēles, nereti ir kas tāds, kas „strādā” un ir saprotams tikai oriģinālvalodā,
un pārnesot to uz mērķvalodu, tā zaudē vārdu spēles būtību.
Taču nenoliedzami problēmgadījumu risināšanā lielu lomu spēlē arī tulkotāja
kompetence, jo to, ko viens tulkotājs uzskata par problēmu, kāds cits tulkotājs kā sarežģījumu
var neuztvert. Analīzes procesā radušās problēmas tiek paskaidrotas ar piemēriem, piedāvājot
autores kompetences ietvaros, visatbilstošāko tulkojumu.Tulkošanas process un tā analīze arī
pierāda to, cik svarīgi ir veikt iepriekšēju izpēti par autoru, pašu lugu, kā arī vairākas reizes
izlasīt tekstu avotvalodā, lai izprastu valodas stilu.
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SUMMARY

The topic of the Bachelor Paper of the student at the Academy of Culture of Latvia
Linda Stauģe is “Translation into Latvian of the play by Philipp Löhle “Die Überflüssigen.
Ein Western nach Wahren Begebenheiten "". Bachelor's supervisor is a lecturer, Mg. philol.
Laila Niedre.The work consists of an introduction, five chapters, a conclusion, a summary and
appendix.
The aim of the Bachelor Paper is a high quality translation into Latvian the play by
Philipp Löhle “Die Überflüssigen. Ein Western nach Wahren Begebenheiten ".
To achieve the aim, the following tasks were set:
● becoming familiar with the author and his work;
● analyzing of theoretical literature;
● analyzing the problems of translation of a given text;
● translation of the play, editing of the translation.
Problems of the translation of the play was mainly analyzed based on internal and
external analysis criteria of the text developed by Christiane Nord, as well as division of
translation problems into three categories developed by Ulrich Kautz.
The work is developed as a creative work in which the play of Philipp Löhle is
translated and the analysis of the translation process is carried out so that the work of the
already well-known author in Germany, Austria and Switzerland, Philipp Löhle, is
popularized.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Thema der Bachelor-Arbeit der Studentin der Lettischen Kulturakademie Linda
Stauģe ist „ Übersetzung des Theaterstückes von Philipp Löhle „Die Überflüssigen. Ein
Western nach wahren Begebenheiten” ins Lettische”. Wissenschaftliche Betreuerin der
Bachelor-Arbeit ist Lektorin, Mg. philol. Laila Niedre. Das Werk besteht aus einer
Einführung, fünf Kapiteln, einem Abschluss, einer Zusammenfassung und einer Anlage.
Das Ziel der Bachelor-Arbeit ist eine hochwertige Übersetzung ins Lettische des
Theaterstückes von Philipp Löhle „Die Überflüssigen. Ein Western nach wahren
Begebenheiten”. Um das Ziel zu erreichen, wurden folgende Aufgaben gestellt:
•

Sich mit dem Autor und seinem Schaffen vertraut zu machen;

•

Theoretische Literatur zu analysieren;

•

Übersetzungsproblematik des gegebenen Textes zu analysieren;

•

Theaterstück zu übersetezen, Übersetzung zu bearbeiten.

Übersetzungsproblematik des Theaterstückes wurde hauptsächlich nach den von
Christiane Nord entwickelten internen und externen Analysekriterien des Textes, sowie auch
nach der von Ulrich Kautz entwickelten Aufteilung der Übersetzungsprobleme in drei
Kategorien, betrachtet.
Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Übersetzung des Stückes „Die
Überflüssigen. Ein Western nach wahren Begebenheiten” ins Lettische. Dadurch wird das
Schaffen des schon in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bekannten Autoren Philipp
Löhle popularisiert.
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