
_____ Latviešu tautasdziesmu tulkošana svešvalodas.

šinī sanāksmē, nav nekādu šaubu, nav vairs parunā, kas ir

latviešu tautasdziesmas un kāda tām nozīme un vērtība. Tāpat 

nav vairs jārunā, vai latvieši būtu kāda anonima tauta Eiropā. 

Ir pienācis laiks, kad piepildījušies vecā Anša Leitāna pra- 

* vietīgi sacītie vārdi (dzejolī Uz Gutenberga piemiņu):

Pēc simts gadiem latvju dziesmas 

Augstā pulkā skandinās,

Citas tautas sveicinās 

Apskaidrota prāta liesmās.

Šodien un se mums tuvāk pārrunājams jautājums, kā latviešu 
tautasdziesmas (turpmāk: tdz.), šos māsu tautas "gara greznu-

mus", padarit vēl plasak pieejamas sveštautiešiem. Konkrētais

jautājums ir - latv. tdz. tulkošana kādā no t.s. lielajām
  kongresa iepriekšējās dienās

Eiropas valodām (kā aizvakar un vakar tika spriests - anglis

ki) , tālāk - šāda event. sastrādāta tulkojumu kopojuma pub
licēšana iespiestā veidā.

Aplūkojamais jautājums, kā tas citādi nemaz nevar būt, sa- 
tur rindu atsevišķu problēmu. Galvenos vilcienos tās ir:

1) publicēšana: a) apgāds resp. apgādi,
b) līdzekļi iespiešanai un iesiešanai,
c) event. līdzekļi honorāriem - agrāko 

krājumu kārtotājiem un rakstu autoriem 
(resp. viņu mantiniekiem), ja šādas 
prasības rastos.

2) materiāls, kas būtu jātulko:
a) pašas tautasdziesmas,
b) apcerējumi par tām.



3) darbinieki: a) tulkotāji,
b) rediģētāji,
c) šo personu atalgo šana.

Katrs no šiem jautājumiem jāaplūko īsumā pats par sevi.

Kongresa iepriekšējās dienās tika izteiktas domas, ka tulko-

jumi būtu domājami cieša sakara ar Kopenhāgenas latviešu tautas

dziesmu izdevumu (12 sējumi, 1952 - 1956). Ja tekstu tulkošana 
jautājums tiktu tā atrisināts, tad lietā varētu būt ieinteresēt!

Imantas apgāds resp. tā īpašnieks I.Reitmanis. Tiesām varam do

māt, ka viņa rīcībā varētu būt arī nepieciešamie kapitāli (vai, 

vismaz, kredita iespējas), kas atļautu viena vai otra apmēra 

darbus izdot. Var tomēr notikt, ka jāmeklē apgāds, kas uzņemtos 

publicēšanu vai nu pilnīgi ar saviem līdzekļiem, vai arī ar kā

da latviešu fonda daļēju atbalstu, daloties ar pēdējo iespiesta- 

jos eksemplāros. Var arī atgadīties, ka jāapsveŗ iespēja, vai 

publicējamo darbu (resp. darbus) nevarētu izdot kāds fonds 

viens pats, pats arī saņemot un iztirgojot visus iespiestos 

eksemplārus. Vispār, publicēšanas jautājums ir diezgan sarež

ģīts, un to skaņu te tikai gaŗām ejot.

Tulkojamais materiāls, kā jau sacīts, varētu būt, vienkārt, 
pašas tautasdziesmas, otrkārt, darbi par tām.

Līdz ko skaŗam jautājumu, ko īsti no latviešu tautasdzies- 

mām tulkot svešajā valodā (konkrēti - angliski), tad stāvām 

grūtas problēmas priekšā. Pirmkārt, varam jautāt, vai tulkot 

it visas? Cik latviešu tautasdziesmu īsti ir?

Ziņā Sola jaunu daiņu izdevumu, kas iespiesta Ameri k ā  iznā

košajā laikrakstā Laiks (1965.g. 27. nov. nrā) sacīts, ka Lat- 

vijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literātūras institūta Folk

loras sektora vaditaja Elza Kokare sniegusi informāciju par 
šī sektora paredzētiem darbiem:



 
Mūsu gatavojamā tautas dziesmu zinātniskā izdevuma pare

dzētajos 15 sējumos ievietots ļoti liels tautas dziesmu 

skaits, apmēram 1 1/2 miljons tautas dziesmu, kamēr Baronam 

Latvju Dainu 8 grāmatas ievietots tikai 218.000 tautas dzies

mu. Tautas melodiju izdevums paredzēts 7 sējumos. Visā izde

vumā būs izmantoti 20.000 tautas dziesmu melodiju. Pirmais 

sējums jau iznācis, bet tautas dziesmu izdevuma pirmās grā

matas iznāks 1967. g.

Tātad atbilde uz iepriekšējo jautājumu, cik tdz. tulkot kādā 

svešā valodā, vienā aspektā ir skaidra: v i s a s  mūsu tdz. 

nemaz nav iespējams pārtulkot - vienkārt, tās visas nemaz vēl 

nav publicētas, otrkārt, visas tās nemaz nedrīkstētu tulkot, jo 

būtu pārlūkojams, vai tur nav ieviesusies kādi falsifikāti, kas 

būtu izmetami, treškārt, šāds milzu izdevums iznāktu pārmērīgi 

dārgs.

Bet ja tā, tad varam runāt tikai par kādas i z l a s e s  

pārtulkošanu angliski. Ļoti reprezentātīva izlase ir jau publi

cēta - minētais I.Reitmaņa izdevums. Tur jau nav pārspiests

viss, kas publicēts Kr.Barona un P.Šmita krājumos. Varbūt pār
tulkot visu šo Kopenhāgenas izdevumu?

Iekams iztirzājam šo jautājumu, jāatgādina vecā patiesība, 

ka, kādu darbu publicējot, vienmēr jājautā, kas būs tā lasītāji. 

Tā nu arī mums jāapstājas pie problēmas - kas īsti varētu būt 

šādu latviešu tdz. tulkojumu lasītāji. Gluži reāli raugoties, 

uz to jāatbild: tās neinteresēs vienkāršo, mazāk izglītoto 

sveštautu lasītāju. Pat vairā k izglītotos visai maz. Tāpat ka 

mēs bez sevišķas vajadzības nelasām, piemēram, jaungrieķu, slo

vēņu vai pat tik tuvu kaimiņu kā poļu tdz., pat ja tās pieeja

mas pārtulkotās kādā mums pazīstamā valodā.



Toties tāds tulkojumu krājums varētu interesēt kādus zinātnie

kus, kas grib pētīt tieši latviešu folkloru. Tomēr ir jautājums, 

cik tādu vispār atrastos, otrkārt, tāds tieši b a l t u  tautu 

folkloras pētnieks, sekodams savām interesēm, katrā ziņā būs ie

mācījies pietiekami augstā pakāpē kā lietuviešu, tā arī mūsu va

lodu.

Toties svarīgi, ka šāds angliski pārtulkotu tdz. krājums va

rētu ļoti noderēt tiem pētniekiem, kas, pētīdami kādas citas nā

cijas (visbiežāk jau nu paši savas) materiālo vai garīgo kultū

ru, meklēs mūsu tautasdziesmās attiecīgo salīdzināmo materiālu. 

Visbiežāk tās būs, vedas domāt, kādas motīvu parallēles.

Pie šī ļoti svarīgā punkta še tirzājamos jautājumos jāapstājas 

drusku ilgāk. Mums jājautā - kādus motīvus un citas parallēlas 

parādības kādu citu tautu pētnieki mūsu tdz. kopumā varētu mek

lēt. Jāatzīst, ka to iepriekš pasacīt, uzminēt nemaz nav iespē

jams, jo pētījamās problēmas var būt visdažādākā rakstura, kāpēc 

arī taujājumi pēc atbilstošām motīvu un citam parallelēm var būt 

nepārskatāms daudzums.

Kā mazu illustrāciju var pieminēt, ka 1965.g. Mārburgā nāca 

klaja Ingeborgas Veberes-Kellermanes (Weber-Kellermann) grāmata 

Erntebrauch in der lāndlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts. 

Tur, starp citu, aplūkotas Austrumprūsijas pļaujas un appļāvību 

paražas, sniegtas arī dziesmas, ar kuŗām strādnieki resp. talci

nieki prasa sev pacienājumu (105. un sek. lapp.). Prūsija ir veca 

baltu zeme, un pētnieki varētu jautāt, vai ir  kādas līdzīgas 

parallēles arī lietuviešu un latviešu tradicijās un folklorā.

līdzīgi tas varētu būt ar neskaitāmiem cietiem motīviem piem., 

ko darīja, kapā aizejot? Lauza koku ceļmalā? Cirta koka krustu? 

Cirta cirvi ozolā? Tālāk - kaut vai tādi piemēri kā briežu ragi



rotājamos, tauru un vēršu ragi kā dzeŗamie trauki, kaķa loma pa

reģojumos, ieroču izlietojums kāzu u.c. rituālos utj. utj.

Visai svarīgs ir apstāklis, ka kādam pētniekam nozīmīgais ma

teriāls var būt izkaisīts pa mūsu tdz. plašo krājumu dažādām vie

tām. Tā kā katra izlase ir n e p i l n ī g s  materiāla, tad kā- 

dos citos, dotajā izlasē neuzņemtos tekstos un it īpaši vēl va

riantos var slēpties tieši tas, pēc kā svešais autors meklējis.

Tā uz variantu lielo nozīmi pētījumos norādījusi, piem., Ed.Hau- 

zenberga-Šturma, iebilzdama pret A.Gātera spriedumu (par verbu 

laika formām latv. tdz.), sal. LTDz 11, 619. un sek. lapp.

Jājautā, kas šādos apstākļos un šādā aspektā varētu būt vis

vērtīgākais. Jāatbild - visvērtīgākais ir pasu latviešu autoru 

pētījumi. Tādi, kas remti pamatīgās folkloras materiālu studijās, 

kad, par doto problēmu interesējoties, pārlūkoti visi piesniedza

mie tdz. teksti un sīki izvērtēta atsevišķu attiecīgu izteicienu 

un vārdu nozīme (atšķipot poētiskas izteiksmes darinājumus, ste-
 reotipus izteicienus utt. no realitāšu apraksta vai minējuma), 

reizē izdarot salīdzinājumus ar citiem (vēstošās folkloras, vēs

tures utt. ) datiem. Kā uz izciliem šāda tipa darbiem var norādīt, 

piem., uz Har.Biezā un Andr.Johansona pētījumiem, kas turpmāk,
 

neapšaubāmi,noderēs daudziem citiem sveštautu zinātniekiem.
Kā nekritiska sprieduma piemērs palicis prātā kāds nelaiķa 

agronoma J.Mazvērsīša apcerējums, kuŗā p ē c  tdz. poētiskā izteiciena, 

ka govij "kūtī ragi nesatilpa" tiek  bez kā tālāka 

spriests, ka seno latviešu ragulopi bijusi liela auguma. Šis vi

sai spilgtais piemērs ir tikai viens no tiem, kas rāda, ka zināt

niskiem nolūkiem publicējamā latv. tdz. tulkojumu krājumā nepie

tiek tikai ar pašiem pārtulkotiem tekstiem vien. Kailais tulkojums 

var būt neskaidrs, dažādi izprotams vai pat var tikt galīgi pār

prasts. Daudziem tdz. tekstiem būtu jāpievieno attiecīgi kommen- 
tāri.



Citādi tas arī nevar būt: tdz. valoda parasti ir ļoti koncen

trēta, vides skatījums daudzkārt senlaicīgs, objekti un uzskati 
vairs maz pazīstami, pie tam piejaucas vēl klāt visādi poētiskās 
izteiksmes elementi. Tā norāda arī Ed.Hauzenberga-Šturma: "Mūs

dienu latvietim dziesmu teksta izpratne nepavisam vairs nav ab

solūta" (LTDz 11, 620 ).
Vēl jo vairāk tas jāsaka par tulkotājiem, kas var nokļūt lie

lās, pat nepārvaramās grūtībās. Pārprastu vietu dažādos līdz

šim publicētos latv. tdz. tulkojumos vai cik, tā, piem. , rakstu
RĪgā 1930 . g . ,

krājumā Die Letten, prof. L.Bērziņa raksta Ūber das lettische

Volkslied (to vāciski tulkojis kāds cits). 307. lapp. tur Tā
  mana

saulīte, tā zemīte saprasta par "Diese Sonne, diese Erde" un
mūža māte par"meine Mutter fur Zeit meines Lebens", kamēr Kr.

 resp. tā variantus _ 
Barons šo tekstu gluži dibināti ievietojis nodaļā par miršanu 

 3 . daļas
un aizkapa dzīvi, skat. Latvju Dainas. 3. sēj. 940. lappusē

27 729. tekstu. Līdzīgi tam turpat, 323.lapp., apzīmējums

tautu meita tulkots ar "meines Volkes Kadchen" utj. utj.

Lai kādi svešā valodā pārtulkoti mūsu tdz. teksti savas ļoti

koncentrētās izteiksmes un vēl citu augstāk minēto apstākļu

dēļ netiktu pārprasti vai pat nepaliktu pavisam nesaprotami,

daudziem no tiem nāksies pievienot kādus paskaidrojumus. Tā,

piem., J.Andrupa tdz. apskatā (viņa un V.Kalves kopdarbā Lat-

vian Literature. Stokholmā 1954.g.), 31. lapp. sniegts tdz. 

teksts, kur sacīts, ka ...saule... Tek kalnā, tek lejā. pie

kam angliskajam tulkojumam pievienots vēl paskaidrojums, ka

cilvēka liktenis savā mainīgumā te pielīdzināts saules gājumam

pa debesu kalnu (the alternation of good and bad fortune in

man’s life is likened to the rising and setting of the sun in

the sky). Daudzkārt vietā būs vispārējas dabas paskaidrojumi, 
tā, piem., tulkojot tdz. tekstu, ka Stundu šķinda zelta pieši

v

No kumeļa nolecot ar izteicienu Golden spurs kept jingling for



^  V/

an hour When he jumped off his colt (J.Andrups, op. cit. , 30. 

lapp.), šāds tulkojums var tikt pārprasts, ja kaut kur nestāv 

piezīme, ka par kumeļu mūsu tdz. sauc arī pieaugušu zirgu.

Vispār, kāds cittautu zinātnieks nevarēs kādā jautājumā bal

stīties tikai uz kādu atsevišķu tekstu, viņam būs nepieciešams 

pārredzēt problēmātiku visumā, tāpat būs savarīgi konstatēt, kā 

di atbilstoši motīvi mūsu tdz. vispār sastopami.

Motīvu pētīšana, pie tam starptautiski salīdzināmā plāksnē, 

literatūrzinātnē un tamlīdz arī folklorā mūsu dienās gūst aiz

vien plašāku apjomu. Tā, piem., nu jau otrā izdevumā nācis klajā 

Franča Anzelma Šmita (Schmitt) darbs par motīviem vācu literātu-

rā - Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literatur: Eine
jaunākajiem

Bibliographie. Berlin 1965; no pētījumiem par sižetam un motī- 

vien krievu tautasdziesmās var atzīmēt Sergeja G. Lazutina grā

matu Očerki po istorii russkoj narodnoj pesni (filologičeskoe 

issledovanie), Voronež,1964.g.

Cik svarīgi cittautu folkloristiem būtu pazīt baltu tautu - 

un to starpa arī latviešu tautasdziesmu motīvus, līdz ko viņi 

meklē pēc parallelem Eiropas tautu garamantās, par to viegli vai 

pārliecināties, ieskatoties kādos publicētos cittautu folkloras 

materiālu krājumos. Tā , piem., nesen nācis klajā kāds plašāks 

ukraiņu dziesmu kopojums (īstenībā - vienas pašas teicējas dzies- 

mu pūrs: Pisni Javdochi Zuichi. Kyiv 1965. Tur sastopams prāvs

skaits tādu motīvu, kas mums labi pazīstami no mūsu dainu krāju-
piem.

miem, uzejamas pattik tuvas parallēles,  mūsu "zelta kalniem"

un " zīda pļavām" ka frāze V nas hori zolotii. V nas travi šov-
  \  folkloraskovii (172. lapp.) Līdzīgi vēl dažādos citos materiālu krāju
mos.



Panākt, lai regulāri rastos klāt jauni un atkal jauni latvie-
  
šu zinātnieku pētījumi, kur būtu iestrādāts arī mūsu tautasdzies-

mu materiāls un kas varētu, stāvēdami Eiropas klases līmenī, no

derēt arī cittautu pētniekiem, nestāv mūsu spēkos. Domājot tur-
 pretim par kādu t d z .  tulkojumu izdevumu it ka sveštautu

zinātnieku vajadzībām, esam spiesti, dibinoties uz visu augstāk

sacīto, secināt, ka nebūtu nekādas lielas nozīmes tulkot svešā

valodā kādu nelielu t d z . vi z l a s i, kaut arī repre-
 paša 

zentatīvu. Tas  attiecas tiklab uz Kr. Barona izlases četrām grā
matām kā arī uz citām izlasēm, tamlīdz arī uz I.Reitmaņa izde

vumu.

Šiem negātīviem spriedumiem jāpievieno vēl kāds cits - par 

Kopenhāgenas  t d z .  izdevuma iespiestajiem apcerējumiem.

Atļaujos domāt, ka nebūtu nozīmes tos tulkot un publicēt, vismaz 

ne visus tādā noveidojumā, kādā tie ir tagad. Tam svarīgi iemes-
li. Pirmkārt, jakonstatē so rakstu ļoti nevienādais raksturs: 
blakus tiešām ļoti vērtīgiem apskatiem tur uzejam tādus, kas ir

pārāk konspektīvi, nepilnīgi, daži arī stipri novecojušies. Otr- 

kārt, daudzi no šiem apcerējumiem domāti tikai pasu māju, pašu 

latviešu lasītāju vajauzĪbām. Treškārt, kāda šo rakstu daļa

satur daudz pārāk) elementāru skaidrojumu, kas domāti caurmēra 

līmeņa latviešu lasītājam, bet neder izdevumā, kā lasītāji, sa

gaidāms, varētu but augstākas klases zinātnieki ārzemnieki. Ce

turtkārt, daļa so rakstu satur dažādas polemikas ar citu kādu 

autoru uzskatiem; šo polemiku nozīme vai nu novecojusi, vai arī 
gluži nenozīmīgas starptautiska foruma.

Illustrācijai daži piemēri. LTDz 1. sēj., V-XXV lapp., ir 

prof. A. Švābes raksts Tautas dziesmu likteni. Lietpratēja raksts, 

bet vēršas pret latviešu lasītāju. Tā, piem., starptautiskai audi- 

torijai nevar minēt mums pazīstamo autoru vārdus vienus pašus, 
nesniedzot nekādu ziņu par viņiem pašiem (tādi tur minēti autori



ir, piem., Vecais Stenders, Pr.Brīvzemnieks, Kr.Barons u.d.c.). 

Būtu jāsniedz arī konkrēti bibliogrāfiski dati, arī pati izteik

sme daudz vietās būtu jāpārveido. Tā kā pats autors miris, tad
kāda cita ___

jājautā , vai šis raksts, stipri partaisīts un gludināts,
būtu   maz vairs,paša Švā bes darbs.

Šinī pat LTDz 1. sējumā publicēti vel trīs prof. K.Strauberga 

raksti; pirmais no tiem (Tautas dziesmas un to dziedāšana) ir 

pārāk populārs, otrs (Grūtniecība un dzemdības) satur daudz vēr

tīgu, arī cittautu zinātniekiem noderīgu datu, taču savā tagadēji 

noformējumā neder starptautiskai informācijai. Tas pats sakāms 

par trešo rakstu (Bērna godības). Par rindu citu lietpratēju rak

stu jāsaka, ka tie nebūtu tulkojami kādā svešvalodā sava pārāk 

saspiestā, konspektīvā rakstura dēļ: to tulkojums daudzus cittau

tu lasītājus atstātu nesaprašanā.

Vai būtu arī kādi pozitīvi, konstruktīvi ieteikumi?
Pirmkārt, derētu sekmēt vērtīgu monogrāfisku pētījumu publicē

šanu, ja šādi manuskripti atrastos. Otrkārt, būtu jāievada saru

nas ar I.Reitmani, lai viņš izdotu savam Latviešu tautas dziesmā 

vēl vienu papildsējumu, tādu, kas būtu domāts tieši sveštautiešu 

vajadzībām. Tas publicējams angļu valoda.

Šādam Latviešu tautas dziesmu sējumam, pēc manām domām, būtu 

jāsniedz nevis tieši atsevišķo rakstu un pašu tautasdziesmu tek

stu angļu tulkojumi, bet gan it detalizēts referējums par to, 

kas katra no šiem apcerējumiem rakstīts, kādām problēmām autors 

tur pieskaries. Tāpat būtu sniedzamas stipri sīkas ziņas par to, 

kas uzejams pašos dziesmu tekstos, konkrēti katras nodaļas un

posma kopumā. Cik plaši vien iespējams, būtu jāsniedz arī tautas- 
dziesmu tekstu satura motīvu saraksts.

Konkrētā noveidojumā tas Izskatītos sekoš i. Latviešu tautas 
dziesmu sējumos Iespiesto zinātnieku rakstu tituli tiek  sniegti anglis

ki, kā apakstitulus pievienojot tos arī latviski. Pēc tam seko



koncentrēts raksta satura atstāstījums (konspekts), akcentējot 

nozīmīgāko.

Tautasdziesmu grupējumiem dotie tituli tāpat būtu sniedzami 

angliski un latviski; Šķiet, ka būtu lietderīgi sniegt rindu 

jaunu titulu (atšķirības dēļ tos varētu likt kvadrātiekavās).

Par atsevišķiem dziesmu posmiem un puduŗiem būtu sniedzamas kādas 

15 - 30 rindu gaŗas piezīmes - tādas, lai sveŠtautu zinātnieki 

varētu pietiekami sīki orientēties dziesmu krājuma saturā. Šādas 

annotācijas būtu daudz pārāks līdzeklis orientēties saturā nekā 

krieviskais un vāciskais saturrādis Kr.Barona Latvju Dainās.

Šķiet, ka šāda darba sākumā gluži nepieciešams būtu vēl īpašs 

vispārējs pārskats par latviešu tautasdziesmām. Jāpiebilst, ka 

kāds tāds angliski jau publicēts: J.Andrupa apcerējums viņa un 

V.Kalves grāmatā Latvian Literature. Sis raksts varbūt varētu 

tikt uzņemts projektējamā sējumā, ja autors to pārveidotu, mērķ

tiecīgi paturēdams acīs, kas varētu būt šī raksta nākamie lasī

tāji.

Minētajam darba saturam no jauna būtu  jāpievieno klāt vēl 
dažādas bibliogrāfiskās norādes - un tā jau kā pie ievada, tā 

arī pie atsevišķiem rakstiem un pie dziesmu tekstu nodaļu satura 

atstāstījumiem. Protams, minami būtu tikai nozīmīgākie raksti. 

Krājuma beigās vajadzētu sekot vēl otram bibliogrāfijas rādītā- 

jam, autoru vārdus sniedzot alfabētiskā secībā.

Jāatzīst, ka šādam darbam būtu jāpievieno arī Latvijas karte 

ar  p a g a s t u  robežām. Jāseko Latvijas pagastu alfabētiskam 

rādītājam, norādot arī apriņķi un parallēli sniedzot vecos 

vāciskos nosaukumus. Praksē izrādījies, ka bez šādām papildzi

ņām grūti izmantot dažādus vecākus avotus un citus darbus, īpa

ši vēl sveštautiešiem.

Minētā darba sastādīšanas gaitā varētu izrādīties, ka lietde- 

ri ĝi pievienot vēl kādus citus reģistrus.



Protams, šāds Krājums daudz Ko iegūtu, ja tam tiktu pievienotas 

kādas norādes, kur un pie kā attiecīgie zinatnieki, Kas būtu kādās 

latviešu folKloras problēmās ieinteresēti varētu konsultēties. Šā

di padomu devēji dainoloģijas jautājumos varētu būt, vispirmā Kār

tā, atsevišķi latviešu zinātnieKi vienā vai otrā zemē, tomēr varē

tu, varbūt, minēt ari Kādas latviešu organizācijas un, protams, arī 

pašu apgādu, kas darbu laidis klajā. Pēdējā rīcība, domājams, vien

mēr varētu būt ziņas, kuŗa persona svešajam pētniekam dotajā gadī

jumā var  ar konkrētiem padomiem un ziņām izlīdzēt.
Pats šo savu projeKtu turu par reāli gluži iespējamu (nevis par

Kāda fantasta tuKŠām iedomām), neilgā laikā realizējamu, naudas 

ziņā diezgan lētu un zinātniskā plāksnē visai lietderīgu.

Jā domātu par šāda projekta konkrētu reālizāciju, būtu jāievada 

sarunas ar I.Reitmani, raugot ar viņu noskaidrot dažādus edicijas, 

event, subsīdiju u.v.c. jautājumus. Gadījumā, ja Imantas apgāds 

šādu Latviešu tautas dziesmu papildsējumu izdot nebūtu ieintere

sēts, būtu jānoskaidro, vai tiktu atļauts viņa tautasdziesmu izde

vumu izmantot augstāk minētiem nolūkiem bez atlīdzības.

Ja šāda vienošanās ar Imantas apgādu viena vai otra iemesla dēļ 

nebūtu panākama, tad darbs varētu tikt izdots, ņemot par pamatu 

Kr.Barona un P.Šmita Krājumus.

Šķiet, ka būtu lietderīgi bez darba sastādītāja izraudzīt vēl 

trīs personas visa manuskripta pārlūkošanai. Visminimālākais domā

jamais atalgojums varētu būt - autoram ap 3500 zviedru kronu, dar

ba pārlūkotājiem (rediģētājiem) katram pa 400 kr., kopā par ma

nuskriptu latviešu versijā ap 4700 kronu. Tulkošana angliski un

valodas Kontrole varētu izmaksāt vismaz 1500 kronu; gatavs manuskripts

angļu versijā tātad izmaksātu vismaz kādas 6200 zviedru Kronas.

Piebilstams, ka gadījumā , ja autors pats rakstītu visu tekstu anglis-
ki, tulkošanas maksa būtu pieskaitāma viņa atalgojumam.


