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Bezmaksas izdevums.

(Novilkums no Ceļu IX sējuma)

Tulkojumi no antīkās literatūras.

1918. —1938.

Pāvils Zicāns.

Visos latviešu literatūras posmos saskatāma antīkas pa-

saules ietekme, kas izpaužas gan oriģināldarbu saturā un

formā, gan tulkotu darbu veidā (sk. prof. K. Strauberga rakstu

Antīkās pasaules iespaids latviešu literātūrā. Latvieši II 1932.,

311—326).

Mans uzdevums ir aizrādīt uz to grieķu un latīņu darbu

tulkojumiem, kas parādījušies Latvijas pastāvēšanas laikā.

Savā apskatā neaplūkošu dažādus mazākus tulkojumus, kas

parādījušies periodikā, bet, balstoties uz veseliem tulkotiem

darbiem resp. darbu kopojumiem, centīšos raksturot šo tulko-

jumu nozīmi un vērtību. Ja, aplūkojot dažādu jaunāko tautu

literāro darbu tulkojumus latviešu valodā, jārēķinās ar lieliem

grāmatu plūdiem, tad antīko darbu tulkojumus varam gan-
drīz skaitīt uz pirkstiem. Bet tāpēc nevaram vēl teikt, ka

šinī nozarē būtu bijis par maz pūlu un ka vispāri klasiskās

filoloģijas nozarē latviešu zinātnieki būtu par maz strādājuši.
Te jāņem vērā apstākļi, kas antīkajai literātūrai ierāda īpat-

nīgu vietu citu literātūru starpā.

Visiem ir zināms, ka antīkajā literātūrā sastopam daudz

tāda, kas mums liekas stipri pazīstams, jo antīkā literātūrā

devusi savu dzīvinošo spēku visām vēlākā laika literātūrām.

Domāju, ka man nevajadzēs še minēt, cik liela ir antīkās lite-

ratūras nozīme atsevišķās dzīves nozarēs, atsevišķās zināt-

nes disciplīnās, kuras pa daļai balstās uz antīkā senatnē lik-

tiem pamatiem. Bet no otras puses katrs, kam ir bijusi iz-

devība 'ģimnāzijā vai vēlāk ūniversitātē lasīt antīku oriģināl-

darbu, sapratīs, cik lielu iedziļināšanos prasa šāda teksta lasī-

šana. Lai to pienācīgi veiktu, mēs nevaram aprobežoties

vienīgi ar valodas zināšanām, bet mums jāiedzīvojas attiecīgā

laika sabiedriski kultūrālos apstākļos, jāpazīstārTffkais cii-
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vēks ar savu pasaules uzskatu un domāšanas veidu. Ņemot

vērā teikto, jāatzīst, ka antīkās literātūras darba tulkojums

prasa lielas pūles gan satura, gan formas atveidojuma. Bieži

vien vienkāršs vai, tā sakot, burtisks antīkā darbatulkojums

lielākajam lasītāju vairumam ir nesaprotams — tādēļ vaja-

dzīgi paskaidrojumi. Šādus ir iespējams vai

nu zināmā mērā ietilpināt pašā tulkojumā, ka to ir jau prakti-

zējuši daži cittautu klasiķiTtulftotāji, vai tulkojumam pievie-

not piezīmju veidā. Pēdējais ceļš šķiet pareizāks, jo tada

kārtā tulkojums iznāk daudz tuvāks orīģināltekstam.

Bet no tulkojuma tiek prasīts nevien labs oriģināldarba

satura atveidojums, bet arī jo radniecīgs formas ietērps.

Agrāk loti bieži mēdza runāt par, tā saucamo, burtisko un

literāro tulkojumu, un bieži vien ne „burtisko", ne „literaro"

tulkojumu nevarēja turēt par tādu, kas pilnīgi aizstātu oriģi-
nālu. «Burtiskais" tulkojums bieži vien sniedza latviešu va-

lodā nesakarīgu vārdu savārstījumu, bet „literārais",_ bieži

vien ietērpts gan dzejiskos vārdos, aizlidoja pārāk tālu no

teksta. Zinātne atzīst gan tikai vienu tulkojumu, ko_ parasti

sauc par precīzu tulkojumu. To dabūjam, ja lietas būtību iz-

sakām pareizā latviešu valodā, lietojot izteicienus, kas iespē-
jami precīzi tuvojas oriģinālvalodai. Šādam tulkojumam ir

jāsaskan ar latviešu valodas garu, bet tur nedrīkst būt arī

patvaļīgi dzejiski vai proziski darinājumi, kuri nesaskan ar

orīģināltekstu. Bet tulkotājam gan ir vajadzīgs liels dzejnieka

talants, lai izmantotu dzejas līdzekļus tādā vietā, kur tulkoja-
mais teksts to prasa, dažreiz ķeroties arī pie jaundarināju-
miem. Mēs zinām, cik bagāta ir bijusi antīkās dzejas un

mākslas prozas valoda. Vēl lielākas grūtības tulkotājam sa-

gādā oriģināla tulkošana attiecīgā pantmērā. Bieži vien pant-
mēra dēl tulkotājam jāatsakās no tulkojuma precizitātes.

Ja turam prātā vērtību, kas piemīt antīkās literātūras

darbiem, un esam aizrādījuši uz grūtībām, kuras rodas tulko-

tājam, tad jārunā arī par šāda tulkojuma nozīmi. Katram būs
skaidrs, ka tulkojums nekad pilnīgi nevar aizstāt oriģinālu.
Sevišķi tas jāsaka par antīkiem oriģināliem jau augstāk mi-

nēto apstākļu dēļ. Tādēļ katram, kas grib zinātniski nodar-

boties ar antīkas literātūras resp. kultūras studijām, attiecīgā
valoda ir jāpazīst. Bet antīko valodu pietiekoša prašana

prasa daudz gadu studijas, kurām nodoties mūsu dienās var

tikai nedaudzi. Lai vienīgi mazai izredzēto saujiņai nebūtu

dota iespēja pazīt antīkās kultūras vērtības, bet tās varētu

klut par plašākas sabiedrības garīgu īpašumu, ir nepieciešami

tulkojumi. Tiem visādā ziņā ir liela populārzinātniska no-
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zīme. Bet arī tiem, kas attiecīgo valodu jau saprot, labs tul-

kojums var dot jaunus ierosinājumus — pavērt ceļu tālākām

studijām.
Ja pārejam tieši pie mūsu klasiķu tulkojumiem, tad va-

ram tos pēc satura sadalīt divi grupās: literāro darbu tulko-

jumi — še pa lielākai daļai pieder dzejas darbi — uti zināt-

nisku darbu — vēstures, filozofijas — tulkojumi.
Lielākā dala no pirmās grupas tulkojumiem saistās ar di-

viem tulkotāju vārdiem — Augustu ()iezenu un Kārli Strau-

bergu. Pārējos varētu nosaukt par gadījuma tulkotajiem. Abi

augstāk minētie tulkotāji snieguši gan atsevišķus šaurāka ap-

mēra tulkojumus, gan beidzot katrs no viņiem tulkojis kādu

plašāku darbu: Oiezens Homēra īliadu, Straubergs Horatija

darbus.

Samērā lielu vērību tulkotāji ir piegriezuši antīkai drā-

mai. Tas ir ļoti saprotami, jo drāma ir tā antīkās literātūras

nozare, kas var saistīt arī mūsu laiku sabiedrības lielāku

ievērību. A. Oiezens tulkojis Sofokla Antigonu, J. Grīns So-

fokla „Kēniņu Oidipu", K. Straubergs Aischila „Saistīto Pro-

meteju" un Pļauta „Pvīņus". Grieķu traģēdiju tulkošanai,

liekas, liela loma bijusi utilitāram principam — izrādīt tās uz

latviešu skatuves. Šādu tulkojumu populārizētāja nozīme ir

loti liela, jo ļaužu masas, kas apmeklē teātri, neapšaubāmi ir

lielākas par cilvēkiem, kas kādreiz paņem rokā grieķu lirikas

antoloģiju vai filozofisku apcerējumu. Paši tulkojumi, kalpo-

jot savam populārizētāja uzdevumam, nevarēja būt diezcik

zinātniski. Valoda veidota tā, lai latviešu klausītājam tā būtu

labi uztverama.

Lai_nespeciālists lasot varētu vēl vairāk iedziļināties grie-
ķu traģēdijas būtībā, tulkojumiem pievienoti ievadi un pa-

skaidrojumi.
Ģiezena tulkojumu ievada īss apcerējums par Sofokla

dzīvi un darbiem, grieķu drāmu vispārīgi un grieķu teātri.

Tulkojumam seko piezīmes par atsevišķām traģēdijas rindām.
Tāpat Strauberga tulkojumam seko 5 lappuses ar īsiem

paskaidrojumiem par „Saistīto Prometeju", grieķu traģēdiju
un Aischila dzīvi.

Vairāki tulkotāji nodarbojušies arī ar grieķu lirikas tul -
košanu. Sevišķi te jāmin A. Oiezens, R. Rudzītis un K. Strau-

bergs. Pēdējais tulkojis visvairāk dzeju un savus, kā arī divu
iepriekšējo autoru tulkojumus sakopojis krāiumā „Grieku li-

rika" (1922.).
Ta ir pirmā grieķu dzejas antoloģija mūsu valodā, un tās

uzdevums ir gan vispari iepazīstināt lasītāju ar grieķu liriku,
gan kalpot skolas vajadzībām, kā to sakārtotājs arī aizrāda



4

priekšvārdā. Grāmatai ir vispirms ievads par grieķu dzejas

pantmēriem. Tad seko atsevišķu dzejnieku darbi un darbu

fragmenti. No dzejniekiem, kuru darbi uzglabājušies pilnīgāki,

izvēlēti tikai paraugi. Grāmata rūpīgi sadalīta pēc parastā

grieķu antoloģiju parauga. Sākumā klasiskais laikmets: elē-

ģija, jambi, melika; seko Aleksandrijas un romiešu laikmets.

Grāmatas beigās liriskās partijas no grieķu traģēdijas un ko-

mēdijas. Katra dzejnieka darbu tulkojumu ievada īss apce-

rējums par tā dzīvi un darbību. Grāmatas beigās piezīmes.

Tās atkal domātas personām, kas par antīko pasauli maz ko

zina, jo sastopam šādus paskaidrojumus: Afrodīte — mīlestī-

bas dieve; Kiklopi — vienači, milži etc. Lai gan tulkojums

nevar pretendēt uz zinātnisku precizitāti — tulkotāji grāma-

tas priekšvārdos paši atzīst savus trūkumus — tomēr tulko-

juma populārzinātniskā vērtība ir nenoliedzama. Lai iegūtu

vispārēju skatu par grieķu liriku, tulkojumu ar interesi lasīs

arī tie, kas ar grieķu literātūru jau nodarbojušies. Lasītāji
interesi vairo tulkojumu dzejiskais ietērps, jo visi trīs tulko-

tāji lielākā vai mazākā mērā ir dzejnieki. Vareni skan, pie-
mēram, Kallina, Tirtaja un Archilocha distichi, loti iejūtīgu
ietekmi atstāj Sapfojas intīmā lirika, kas tulkota oriģināla
pantmērā. Grūtāk, protams, vienkāršam lasītājam uztverama
Pindara un Bakchilida koru lirika. Bet ar interesi katrs la-

sīs Teokrita idilles, kur tulkotājam labi izdevies atveidot Si-

cilijas ganu dzīves kolorītu.

Richards Rudzītis savus tulkotos grieķu liriķu darbus iz-

devis sevišķā krājumā „Bišu melodijas". Šis nelielais krāju-
miņš iepriecina_ gan ar izmeklētām intimām dzejas pērlēm,
kas tulkotas iejūtīgā valodā, gan ar savu ārieni.

Tālāk_ jāmin drvi darbi, kas izvēlēti tulkošanai nevis kā

labi antīkas_ literātūras paraugi, bet lai sniegtu lasītājam inte-

resantu lasāmvielu. Tie ir Pāvila Rozīša tulkotais Longa
„Dafnis un Chloja" un Augusta Ģiezena Apuleja „Amors un

Psīche".

P. Rozītis augšā minēto darbu, liekas, nav tulkojis pēc
oriģināla. Nepieciešamos labojumus izdarījis K. Straubergs.

Pie_tulkojuma nav nekādu paskaidrojumu, ne piezīmju, jo tul-
kotājs turējis par vienīgo uzdevumu sniegt lasītājam darba
satura atveidojumu.

A. Oiezens stāstu par Amoru un Psīchi sniedz vieglā,
gluda valodā. Ja neņem vērā īso ievadu par Apuleju, citādu

piezīmju pie darba nav. Bet darba saturs arī tā lasītājam
interesants un labi saprotams.

Pedeja laika parādījušies atklātība divi lielāki tulkojumi
— H&mera Tliada un lielākā dala no Horātija darbiem. Gar
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šiem darbiem tulkotāji strādājuši ilgāku laiku, un tie tiklab

sava apmēra, kā apstrādājuma zinā ir ievērojamākie klasiķu

tulkojumi Latvijas pastāvēšanas gados.

Augusta Ģiezena Homēra Iliadas tulkojums latviešu grā-

matniecībā ir liels ieguvums. Tas ir viens no pamatakmeniem
visā pasaules literatūrā. Tādēļ tulkojumam ir arī liela utili-

tāra nozīme. Kas attiecas uz tulkojuma formu, tad jāsaka, ka

tulkotājs darījis visu, kas bijis viņa spēkos, lai tulkojums būtu

iespējami tuvs oriģinālam un lai arī latviešu valodas izteiksme

būtu koša. Lai atceramies daudzos frazeoloģiskos jaundari-

nājumus, krāšņos epitetus, gleznainos izteicienus, kas izcel gan

Homēra, gan arī latviešu valodas bagātības.

Protams, tulkotājam bijis jāpārvar daudz grūtību. No

vienas puses tulkotājam jāsniedz precīzs tulkojums, no otras

puses tas jāietilpina panmērā, kas dažreiz prasa atkāpties no

vēlamās precizitātes. Tulkojums varētu būt vēl precīzāks, ja

tulkotājs nebūtu izvēlējies holodaktilu teoriju, nebūtu Iliadu

atdzejojis tikai tīros daktilos. Pantmēra dēt bieži vien īpaš-
vārdi dabū nedabīgu akcentu. Uz dažām kļūdaini un nepre-

cīzi tulkotām vietām aizrāda E. Dīls Izgl. Min. Mēnešrakstā

1937. g. 3. nr. Tulkojuma sākumā ir plašāks ievads, bet bei-

gās piezīmes. Pēdējām ir populāri informātīva vērtība.

K. Strauberga Horātija darbu tulkojums ir vienīgais tul-

kotais darbs, kam ir arī zinātniska nozīme. Līdz šim iznāku-

šas 3 grāmatas: I satiras — 1924. gadā, II epodi — 1930. g.,

111 odu pirmā puse — 1936. g. Arī pārējos darbus ceram drīz

vien redzēt. Šis tulkojums ir ilggadīgu Horātija studiju rezul-

tāts. Tulkotājs pie darba ķēries sistēmatiski, un viņa nolūks

ir dot ne tikai precīzu tulkojumu, bet ievadīt lasītāju dziļākā
Horātija izpratnē. Tādēļ tulkojumu izdevumu lielāko dalu aiz-

ņem apcerējumi un paskaidrojumi. Arī tulkoto darbu kārtība

nav tāda, kādu to parasti sastopam Horātija izdevumos. Lai

lasītāju varētu metodiski pareizi iepazīstināt ar tulkotājiem
darbiem, ievērots chronoloģiskais princips: tulkotājs sāk ar

satirām un beidz ar odām. Tulkojuma I daļas sākumā tulkotājs
sniedz plašāku ievadu par Horātija dzīvi un darbību. Tas

stingri pamatots ar Horātija darbos atrodamām ziņām.

Satiru tulkojumu ievada raksts par satirām, kurā izceltas

galvenās Hor. problēmas un norādīti sakari ar citiem romiešu

satiru rakstniekiem. Bez tam katrai satirai pievienots sevišķs
ievads un piezīmes. Līdzīgi iekārtots epodu un odu izde-

vums.

Tulkojuma formai nak par labu tas, ka tulkotajā persona

apvienots zinātnieks un dzejnieks. Nupat iznākušā K. Strau-
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berga orīģināldzeju krājumā „Dienvidu skaņas" redzam, ka

autoram liela erudīcija dzejas paņēmienos, sevišķi pantmērā.

To pašu varam teikt arī par Straubergu kā tulkotāju. Bieži

redzam, cik asprātīgi viņš atveidojis Horātija izteiksmi, daž-

reiz atrodot pavisam jaunus izteiksmes līdzekļus. Neprecīzs

tulkojums dažās vietās izskaidrojams galvenām kārtām ar to,

ka tulkotājs priekšroku devis pantmēra pareizībai.

Beidzot jāmin tulkojumi, kas nekalpo tikdaudz antīkās

literātūras, kā zinātnes populārizēšanai. Tie rakstīti prozā.

No jau minētiem tulkotājiem A. Oiezens tulkojis Aristoteļa
Poētiku. Bet visu šo darbu vairumu tulkojis Fr. Garais. Ar

Platona dialogu tulkojumiem viņš centies lasītāju iepazīstināt

ar grieķu filozofiju, ar Tukidida Peloponēsiešu kara tulkojumu
— ar vienu no lielajiem vēsturniekiem. Platona darbu tulko-

jumiem pievienoti plaši ievadi un paskaidrojumi: Protagora

tulkojumu ievada raksts par grieķu solistiem, Sokrāta aiz-

stāvēšanās runas, Kritona un Faidona ievadā tulkotājs runā

par grieķu filozofiju no tās pirmsākumiem līdz Platonam. Ar

līdzīgu ievadu un piezīmēm apgādāts „Peloponēsiešu kara"

tulkojums.

Nevar noliegt centību, ar kādu tulkotājs nodevies darbu

tulkošanai un skaidrošanai. Jāsaka tomēr, ka tulkojuma formā

šiem darbiem ir daudz trūkumu. Bieži trūkst precizitātes, un

arī latviešu valoda vietumis nerit gludi. Tulkotājs nav ņēmis

vērā daudzus mūsu zinātnieku atzinumus. Starp citu tas jā-

saka par īpašvārdu transkripciju. Tulkotājs lieto „Sokrate",

„Alcibiads", „lacedaimonieši" etc. (pareizi „Sokrats", „Alki-

biads", Jakedaimonieši").

Aplūkojot tulkotos darbus, varam konstatēt, ka grūti te

runāt par sistēmatisku tulkošanas darbu. Tulkošanai gan iz-

vēlēti daži no vērtīgākiem darbiem, bet blakus tiem sastopam

arī mazāk vērtīgus.

Lielākā tulkojumu dala nākusi no grieķu valodas. Tas

laikam izskaidrojams ar šīs literātūras prioritāti. Mums ir

paraugi no grieķu epa, lirikas, drāmas un arī prozas. Ja me-

tam skatu romiešu literātūrā, tad redzam, ka aina drūmāka.

Horātija darbi še ir gandrīz vienīgie. Par romiešu literātūru,

spriežot pēc latviešu tulkojumiem, nevaram iegūt nekādas

ainas. Cik labprāt varētu lasīt labā latviešu prozā tulkotus

Cicerona darbus! Tāpat labi skanētu mūsu valodā Vergīlija
vai cita kāda dzejnieka ritmi.

Labi tulkojumi, sevišķi zinātniski komentēti, labi node-

rētu arī studentiem, jo nevienam gan studiju laikā nav iespē-



jas izlasīt visus ievērojamākos antīko rakstnieku darbus ori-

ģinālā. Tulkojums varētu pildīt daudz robu.

Kas attiecas uz tulkoto darbu formu, tad šinī zinā varētu

daudz ko vēl vēlēties. Protams, to atzīst arī paši tulkotāji.
Priekšvārdos tie bieži aizrādījuši uz grūtībām, ar kādām vi-

ņiem jāsaduras.

Tomēr veiktais darbs ir jāpieņem ar atzinību, sevišķi, ja

lūkojamies uz to, ka tulkojumu tradicija Latvijas valsts un

Latvijas Universitātes pastāvēšanas gadu rindā nemitīgi pro-

gresējusi un arvienu vairāk tuvojas pilnībai.

RAMAVES APGĀDS

Grāmatu spiestuves paju sab. „Gramatrupnieks" Rīga, Pils ielā 14
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