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Kopējais kulturas mantojums

L iteratūras pieminekļus” dibinājām 1987. gadā kā starpizdevnieclbu projek

tu. Sērijas noformējumu veidoja mākslinieks Valdis Villerušs, redakcijas 

kolēģiju vadīt uzņēmās dzejnieks Jānis Peters. Pirmā grāmata -  Andreja Pum 

pura „Lāčplēsis” iznāca „Zinātnē” 1988. gadā, kad atzīmējām „epus” pirmizde- 

vuma simtgadi.

Literatūras pieminekļi mums likās kā pīlāri, kas balsta mūsu debesjumu, 

mūsu valodas, tautas un, ja atļauts izteikties, mūsu cilvēces nākotni. Tie ir stip

rāki par „ideoloģiskām prasībām” vai lasošās publikas gaumi, par teātru reper

tuāru, skolu un augstskolu programmām.

Mēs bijām iecerējuši izdot Vecās un Jaunās derības tekstus kā literatūras pie

minekļus. Mūsu rīcībā tad jau bija „Dziesmu dziesmas” atdzejojums, ko Knuts 

Skujenieks veicis „padomju politlēģerī”, kā viņš pats raksturo savas pēcdiploma 

studijas Krievijā, Mordovijas APSR. Tur latvju dzejniekam palīdzējis senebreju 

valodas pratējs, politieslodzītais Ādolfs Rafalovičs no Ļeņingradas. Pēcāk fi

loloģisko virsvadību un kom entāru rakstīšanu uzņēmās mūsu izcilākais Vecās 

derības zinātājs -  Daugavpils Universitātes profesors Joēls Veinbergs. „Dzies

mu dziesma” viņu abu sadarbības gaitā kļuva par aktuālu tekstu visai sabiedrī

bai. „Literatūras pieminekļu” sērijā tā iznāca jau pēc revolucionārajām pārm ai

ņām -  1993. gadā. Vēlāk Skujenieka radīto modeli akceptēja Latvijas Bībe

les biedrības Teksta komisija. Viņa atdzejojums ņemts par pam atu „Dziesmu 

dziesmas” tekstam jaunajā latviešu Bībelē (2012). Cits Skujenieka sapnis -  sti

listiski un semantiski „padziļināts” Kalna sprediķa atdzejojums ir līdz šodienai 

palicis neīstenots.

1997. gadā „Literatūras pieminekļu” sērijā manā tulkojumā iznāca „ījabs”, 

2000. gadā -  „Pulcētājs”, kuru citkārt pazīstam ar tikpat atbilstīgo „Mācītāja”
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nosaukumu, 2005. gadā -  Psalmi, kurus saskaņā ar ebreju vārda semantiku no
saucu par „Slavinājumiem”.

Visām šīm grāmatām pēcvārdu un komentārus rakstīja profesors Veinbergs. 
Tagad strādājam pie „Sakāmvārdiem”, tulkojums ir gatavs, komentārus raksta 
semitologs Ilmārs Zvirgzds. Nākotnes plāni ir plaši, un mana lasītāju paaudze 
drīkst cerēt, ka sagaidīs Senās Divupes „Gilgamešu” atdzejojumā no akādiešu 
valodas, pie kura jau sācis strādāt Ilmārs Zvirgzds.

Daži vārdi par „Igorteikas” izdevuma struktūru. Sākumā pēc Knuta Sku- 
jenieka ievadvārdiem nāk mūsu abu atdzejojums, tad profesores Marijas Pļu- 
hanovas vēsturiskā uzziņa, viņas komentāri un eseja par „Teikas” mīklu, par 
„Teikas” drāmu, kura vēl nebūt nav noslēgusies. Tālāk jau sekojam „Teikas” 
likteņiem Latvijā, izdevumu papildinot ar Krieviņ-Kuivu Andreja tulkojumu 
(1888) un Arvīda Griguļa atdzejojumu (1950) un viņu komentāriem. Nobei
gumā tulkojumu likteņgaitas caurlūko literatūrzinātniece un valodniece Ruta 
Veidemane savā pētījumā „Igora trešais karagājiens”.

„Igorteikas” atdzejojums iznāk dramatiskā, patiesībā traģiskā brīdī, kad 
par īstenību kļuvis bruņots konflikts starp divām austrumslāvu nācijām, senās 
Ruses mantiniecēm. Vēl tikai minam, vai un kad tiks atjaunots starptautiskais 
līdzsvars, ievēroti starpvalstu līgumi, starptautiskās vienošanās un garantijas. 
Vēstures pieredze rāda, cik bieži kopējais kultūras mantojums šādās situācijās 
„tiek neitralizēts”, atstumts malā vai pat izmantots aktuālajai propagandai. 
Jā, kuru Eiropas karu tad remdējis Kalna sprediķis?!

Mani pašu vislaik velk un vilina tie rakstu un mutiskās daiļrades piemi
nekļi, kas reljefi vai pat nežēlīgi izrāda savus varoņus, nevis piedāvā pliekanu 
romantisko idilli: sak, mani senči ara tik ar arklu, bet zobenu tvēra, kad nā
cās stāt pret svešzemju iebrucējiem... Nē, tu nemelo man un nemelo pats sev! 
Visi esam izstaigājuši asiņainos, baisu rēgu apsēstos vēstures ceļus. Nežēlīga, 
bieži jau derdzīga patiesība mūs uzrunā tajās karagaitās, kas aprakstītas Veca
jā derībā, un tad un tāpēc noticam Tanaha un Talmuda stāstiem par cilvēku 
cildenumu, uzupurēšanos un augstsirdību pret ienaidnieku. Tāda pati pa
tiesa ir „Mana vectēva Korkuda grāmata”, kas vēstī par seno oguzu -  turku, 
azeriešu un turkmēņu pirmtautas grēkdarbiem un varoņdarbiem. Tāda ir 
spāņu „Dziesma par manu Sidu”. Un tāpat „Igora karagaitā” bruņinieks iz
jāj svešu asiņu liet, sirt slavas un mantas, kņazs izjāj „uz paļaudi”, lai ievāktu
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zobena ražu, ko Dievs kņazam pielēmis. Ar zobenu art -  tas ir grūts un atbil
dīgs darbs, un tas īsteni parāda, kāds vīram tikums. Igors tiek svērts un par 
vieglu atrasts! Nu mēs noticam! Un te, senajā tekstā, nav vietas vēlīnai „etnis
kai propagandai”, kas aizmiglojusi tik daudz no XIX un XX gadsimtā sadzie
dātā un uzrakstītā.

Sākumā mums būtu gribējies šajā izdevumā nodrukāt oriģināla tekstu. Jā, 
bet tad -  kuru no rekonstrukcijām? Varbūt pirmizdevuma faksimilu ar tek- 
stoloģiskiem komentāriem? Skaidrs, ka šāda publikācija nevar būt mūsu uzde
vums, patiesībā kādas vienas rekonstrukcijas izvēle pārsniegtu mūsu kompeten
ci. Ieinteresētos lasītājus aicinām pie daudzajām izdotajām rekonstrukcijām, 
pie daudzajiem veiksmīgajiem tulkojumiem un atdzejojumiem austrumslāvu 
valodās.

Šim izdevumam iecerētais mērogs bija par lielu atdzejotāju „daiļrades labo
ratorijas” izrādīšanai. Nenoslogojām grāmatu ar „Tulkotāju piezīmēm”. Pats 
mūsu tulkošanas process, diskusijas, „variantu cīņa” un sinonīmu nomaiņa 
paliek malā. Mūsu godkārīgais sapnis ir parādīt latviešu lasītājam jaunu, mūsu 
atdzejas skolas līmenim un pretenzijām atbilstošu interpretācijas mēģinājumu. 
Un parādīt „Literatūras pieminekļu” sērijā, kā unikālais un noslēpumainais 
Teksts simtgadu ritē ienācis latviešu valodā. Vai tam visam būs kāda loma seno 
rusu rakstu pieminekļu turpmākā apbalsošanā? Vai būsim ko veikuši, lai pa
dziļinātu latviešu kultūras kontaktus ar trim austrumslāvu nācijām? Gribēt jau 
gribējās gan.

Ja nu filoloģijas zinātne reiz pierāda, ka mums darīšana ar ģeniālu 
XVIII gadsimta viltojumu? Tā jau nebūs, bet -  ja nu?! Ko tad, vai apgriezīsi
mies kapā uz sāna? Nebūt ne. Tad iznāks, ka latviešu valodai esam piedāvājuši 
„tulkojuma tulkojumu”, kas patiesībā atspoguļo -  ģeniāli, adekvāti pārceltu se
nās Ruses garīgumu, kādu to lasām desmitos un simtos citu rakstu, kādu ska
tām simtos un tūkstošos svētbilžu un būvmākslas meistardarbu. Nu, tad atliek 
tik pārfrāzēt turku dzejnieku Fāzilu Hisni Dāglardžu: „Mūsu oriģināls bija 
skaists, bet oriģināla Oriģināls bija vēl skaistāks.”

ļļ , "
Mēs, abi tulki, tāpat visa vērtētāju, pētītāju, interpretētāju, „Zinātnes” re

daktoru kopa sakām paldies tiem, kas mums palīdzējuši un darījuši šo izde
vumu iespējamu. Paldies kādreizējiem kolēģiem -  izdevniecības „Liesma”
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redaktoriem, kas sāka darbu pie grāmatas starpizdevniecību projekta ietvaros. 

Paldies izcilajam filologam akadēmiķim Vjačeslavam Ivanovam par padomiem, 

interpretācijām un par zinīgo ieklausīšanos latviešu atdzejojuma tekstā -  pirms 

gadiem, kad atdzejotāji tikko spēra pirmos biklos soļus.

Uldis Bērziņš



Garīgā maize

i

Abu tulku -  Ulža Bērziņa un mans -  veikums vēsmainajos 80. gados rezul- 
tējās „Igora karagaitas” žurnālversijā: tā nodrukāta „Karoga” 1985. gada 

12. numurā. Darbu un sapņošanu biju uzsācis jau sen, es -  jauns Gorkija Lite
ratūras institūta students Maskavā, laikmets -  Ņikitas Hruščova sološā, taču 
viltīgā „liberalizācija”. Tas bija laiks, kad inteliģence „visās piecpadsmit sarka
najās republikās” (Ojārs Vācietis) vērsās pie sava un cittautu garīgā mantojuma, 
meklēdama atslēgas atkal jaunam, šoreiz varbūt patiesākam humānismam.

Tagad uz savu un kolēģa Bērziņa darbu atskatos no trīsdesmit gadu atsta
tuma. Pēc „Karoga” publikācijas mūsu strīdi turpinājās, vārdus un sintaktis
kās konstrukcijas radījām -  svītrojām -  pārtaisījām. Pa šiem gadiem gājusi uz 
priekšu „Teikas” izpēte, padziļinājies plašais un bieži vien emocionāli sakaitē
tais „Igorteikas” diskurss pasaulē, to šajā izdevumā reprezentē profesores Mari
jas Pļuhanovas analīze un argumenti.

Kam šodien pieder „Igorteika”? Atbildēt šo jautājumu mums, abiem tul
kiem, ir pavisam viegli, jo neturamies pie „skeptiķu skolas” un esam raduši do
māt par „Teiku” kā par autentisku sentekstu. Katra no trim austrumslāvu nā
cijām šodien var lepni pateikt: „Senā Ruse -  tie bijām mēs!” Katra lasa seno 
kņazu un piļu vārdus atbilstoši savai šodienas fonētikai. Mēs, abi atdzejotāji, 
esam prastāku ļaužu -  mēs turamies pie papīra, pie burta un pie tās atveides, 
kas iepriekšējo latviešu tulku un vēsturnieku iedibināta.

Un tagad es kā „priekšvārdnieks” atgriežos pie 1986. gadā rakstītā:
„īsa uzziņa. Pirmais „Teikas par Igora karagaitu” tulkojums latviski parādī

jās 1888. gadā. Tulkotājs -  Krieviņ-Kuivu Andrejs (īstajā vārdā Andrejs Slē- 
ziņš), Maskavas Universitātes students, Maskavas latviešu pulciņa dalībnieks; 
šajā pulciņā likti latviešu profesionālās zinātnes pamati. Tulkots no senkrievu 
oriģināla, ar plašu zinātnisku komentāru, kas vēl šobrīd nav zaudējis nozīmi.
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Pats tulkojums neizkoptās latviešu literatūras stilistikas dēļ diemžēl novecoja 
ātri. Tā parādīšanos sekmēja Maskavas latviešu pulciņa tuvināšanās krievu sla
vofilu aprindām, kas latviešiem deva zināmas cerības uz aizstāvību pret Baltijas 
muižniecības piekoptajām ģermanizācijas tendencēm.

Otrs tulkojums -  1950. gadā -  piederēja latviešu dzejnieka un literatūr
zinātnieka Arvīda Griguļa spalvai. Tas ir spilgts un dzejisks, bet ne īpaši pat
stāvīgs traktējumā. Turklāt tulkots no Alekseja Jugova versijas, tāpēc tekstā 
ir daudz neargumentētu pieņēmumu, kurus tagad vairums pētnieku noraida. 
Tulkojums sešdesmitajos gados pārpublicēts Arvīda Griguļa Kopotos rakstos.

1985. gadā publicēts trešais latviešu tulkojums, ko veikuši divi: Uldis 
Bērziņš un šo rindu autors. Kādi apstākļi noteica jauna tulkojuma tapšanu? 
Sava loma bija ari lielajai 800 gadu jubilejai. Mūsdienu tulkošanas un lasīšanas 
praksē padziļinās un kļūst sistemātiska interese par dažādu zemju un tautu 
folkloru. No otras puses, pieaug interese par viduslaiku literatūru un kultūru. 
„Teika” izcili veiksmīgi atbilst abām šīm tendencēm.

„Teikas” tulkošana jebkurā neslāvu valodā ir īpaša problēma. Latviešu va
loda savā dziļajā struktūrā ir radniecīgāka senslāvu, gotu vai islandiešu nekā 
mūsdienu slāvu un ģermāņu valodām. Latviešiem pieder viena no senākajām 
Eiropas folkloras tradīcijām, turklāt nepārtraukta, tās saknes sniedzas tālu aiz 
Igora karagājiena laikiem. Vārdi zegzica vai orataj dzīvo mūsdienu latviešu va
lodā -  „dzeguze” un „arājs”. Gusķ (latviešu variantā kokles) arī mums ir dzīvas 
un lietotas jau varbūt vairāk nekā tūkstoš gadu.

Savukārt literatūras tradīcija, tas ir, profesionālā dzeja un atdzeja, mums aiz
sākās tikai XIX gadsimta vidū, precīzāk -  1856. gadā. Šīs divas pārāk atšķirī
gās amplitūdas latviešu atdzejas praksei piešķir īpašu specifiku. Vēl jāpiebilst, 
ka mūsu folklorā trūkst episkā momenta, tā ir izteikti liriska.

Tagad par vairākām pamatievirzēm. Ņemot vērā „Teikas” unikalitāti sen
krievu grāmatniecībā, mēs to centāmies skatīt maksimāli plašā starptautiskā 
kontekstā. Bez austrumslāvu tautas mākslas un literatūras tradīcijas pēc iespē
jas izmantojām skandināvu, tjurku, bizantiešu, romāņu, somu un baltu tradī
ciju. Būtībā viss leduskalns palika „zem ūdens” -  zemtekstā, bet tas mums ļāva 
aktualizēt „Teikas” varoņu raksturus un rīcību. Viduslaiku ētika un morāle, 
kas nelīdzinās mūsējai, nedrīkst novirzīt no galvenā, bet galvenais ir cilvēku 
tieksmes, ciešanas un prieki. Poētiskā un episkā loģika mums bija svarīgāka
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par burtisku precizitāti. Mēs nolēmām „Teiku” drīzāk skatīt tautas daiļrades, 
nevis literatūras kontekstā un domājam, ka zināmā mērā bijām tiesīgi to darīt. 
Pašā tekstā jūtams stiprs mutvārdu runas zīmogs. Tas nepavisam neizslēdz lite
rāru reminiscenču esamību. Pasaules folkloras tradīcija, piemēram, skandināvu 
balādes, šai ziņā demonstrē ļoti sarežģītas attiecības starp rakstīto un runāto 
vārdu.

Nākamā ievirze. Mēs „Teiku” traktējām ne tik daudz kā varonīgu izaicinā
jumu uz apvienošanos nākotnē, cik kā elēģiju par zaudēto vienotību. Uzska
tām, ka tas vairāk atbilst attiecīgā laikmeta garam un reljefāk atklāj kolīziju un 
konfliktu būtību. Protams, tulkošanas ētika neļauj patvaļīgi apieties ar tekstu, 
taču mēs emocionālākos akcentus salikām, iespējams, ne tik taisnvirzienīgi, kā 
to bieži dara.

Atšķirībā no iepriekšējiem tulkotājiem mēs uzskatījām par vajadzīgu precī
zāk apzīmēt „Teikas” personu etnisko piederību. Atceroties, ka „rusiči” apzīmē 
visu austrumslāvu etnosu kopā, centāmies šķirt jēdzienus rusiči un russkije, Rus 
un Rossija. Šādas šķirtnes līdz šim latviešu valodā nav bijis, tāpēc ieviesām lie
tošanā vārdu „rusi”, kas latviešu valodā ir neoloģisms.

Tas nav vienīgais neoloģisms mūsu tulkojumā.
Vispār latviešu tulkojuma stilu nācās veidot pēc pašu saprašanas, jo mutiska 

vai rakstiska tradīcija, uz kuru varētu orientēt „Teikas” tekstu kā sistēmu, Lat
vijā nepastāv. Ir bagātīgs paņēmienu arsenāls 4 no neoloģismiem līdz arhais
miem, bet šī bagātība izmantojama ārkārtīgi piesardzīgi, lai neieslīdētu eklekti
kā. Mūs īpaši nenodarbināja problēma, kā tulkot -  prozā vai dzejā. Par galveno 
dzejas pazīmi mēs uzskatām nevis runas organizāciju, bet māksliniecisko do
māšanas veidu. Tāpēc mums nebija ne mazāko šaubu, ka „Teika” ir dzeja. Mēs 
neizvēlējāmies noteiktu pantmēru, bet meklējām atbilstību oriģināla ritmiska
jai, stilistiskajai un gramatiskajai struktūrai. Vietām senslāvu un mūsdienu lat
viešu izteiksme sakrita, bet reizēm mums nācās izteicienus konstruēt.

Centāmies atrast līdzsvaru starp dzeju un folkloru. Tas nav viegls uzde
vums. Abu tulkotāju darbs nebūt nenoritēja mierā un saskaņā. Katram savi uz
skati par pasauli, par stilu, par poētisko tehniku; reizēm tie ir pilnīgi pretēji. 
Strīdējāmies. Dzejiskus atradumus pārbaudījām ar filoloģisku precizitāti, filo
loģiskos -  ar poētiku. Faktiski viss tulkojums ir kompromisa auglis, trešā, ce
turtā, piektā risinājuma meklējumi.
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Tekstu vācām kopā pa daļām, pilnībā neuzticēdamies nevienam no pastāvo

šajiem traktējumiem. Slāvu atdzejojumu versijas mums palīdzēja, bet bieži arī 

ieveda strupceļā. Vairums šo versiju ir pa pusei fantāzijas ar lielāku vai mazāku 

devu nepārtulkotu un nepaskaidrotu oriģināla vārdu. Kaut vai tādu k ā.polk un 

poļe. Lai kāda burvība piemistu šiem nepārtulkotajiem vārdiem, to jēgas robe

žas paliek nenoteiktas. Tāpēc pam atu pamats mums bija senais oriģināls. Tiesa, 

arī tulkojums no tā būtībā ir transkulturāls. Oriģināla tekstoloģijas nedrošība, 
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Teika par Igora karagaitu
Knuta Skujenieka un Ulža Bērziņa atdzejojumā

*

Vai piedien mums, brāļi,

senajiem vārdiem

sākt gaužos stāstus

par Igora Svjatoslavliča karagaitu?

Gan sākties šai dziesmai

no šī laika bijumiem,

neba no Bojana izdomām.

Tas ģiedais Bojans,

kad gribēja kādam dziesmu dziedāt,

vāverē tekalēja pa koku,

pelēkā vilkā pa zemi,

sirmā ērglī zem debesiem.

Viņš esot vēl turējis prātā 

pirmējo laiku strīdus.

Tad uzlaidis

10 vanagus gulbju pulkam, -  

kuru panāk, 

tas pirmais sāk dziesmu 

no vecā Jaroslava,



no drosmīgā Mstislava,
kurš Rededju nokāvis Kasogu pulku priekšā,
no daiļā Romana Svjatoslavliča.
Bet Bojans, brāļi,
neba jau 10 vanagus gulbju pulkam uzlaida, -  
savus gudros pirkstus dzīvajām stīgām uzlika, 
un tās pašas no sevis 
kņaziem skandēja slavu.

Sāksim nu, brāļi, šo stāstu 
no senā Vladimera 
līdz mūslaiku Igoram, 
kas savā stiprībā izasinājis prātu, 
varonībā uztrinis sirdi, 
vedis savus drosmīgos pulkus 
pret Polovu zemi 
par Rusu zemi.

Tad Igors pavērās spožajā saulē 
un ieraudzīja no tās 
visus savus vīrus ar tumsu apklātus. 
Un Igors sacīja savai karadraudzei: 
„Brāļi un karadraugi!
Labāk nokautam būt nekā saņemtam būt,

> 7

tādēļ lecam, brāli, 
mūsu straujajos kumeļos -  
palūkot zilo Donu!"



Uznāca kņaza prātam gribēšana, 
un kārums pēc Lielās Donas 
aizstājās zīmēm priekšā. 
„Gribu," viņš teica, „lauzt šķēpu 
Polovu Lauka malā; 
ar jums, Rusu dēli, 
vai nu galvu likt,
vai no bruņucepures Donu dzert!" 

Ai, Bojan,
tu senseno laiku lakstīgala!
Tu gan šīs karagaitas būtu appogojis,
domās tekalējot pa koku,
prātā lidinoties zem debešiem,
kopā savijot abas puses tolaiku slavai,
skrienot pa Trojana taku
pār laukiem uz kalniem!

Tā tiktu dziedājis 
dziesmu Igoram 
Velesa mazdēls: 
„Neba viesulis vanagus 
aiznes pār plašiem laukiem -
kovārņu bari

>

laižas uz Lielo Donu!"

Vai arī tā būtu dziedāt 
tev, ģiedais Bojan, 
Velesa mazdēl:



„Zviedz zirgi aiz Sulas -  
skan slava Kijevā! 
Taures sauc Novegradā -  
stāv pulki Putivļā!"

Igors gaida savu mīļo brāli Vsevolodu.
Un teic viņam Meža Taurs Vsevolods:
„Viens brālis,
viens gaišuma gaišums -
tu, Igor!
Abi mēs Svjatoslava dēli! 
Seglo, brāli,
savus straujos kumeļus, -  
mani jau gatavi,
apsegloti stāv priekšā pie Kurskas.
Un mani Kurskieši slaveni vīri:
pie tauru skaņām autiņos tīti,
zem bruņucepurēm auklēti,
no šķēpgala baroti;
ceļi tiem viedami,
gravas tiem zināmas,
stopi tiem uzvilkti,
bultu maki atvērti,
zobeni uztrīti, -
paši lēkšo kā pelēki vilki laukā,
meklēdami sev godu,
bet kņazam slavu!" >



Tad kņazs Igors
iekāpa zelta kāpslī
un aizjāja plašajā Laukā.
Saule viņam ar tumšumu ceļu aizklājusi,
nakts, baisumā vaidēdama,
putnus uztrauc,
zvēru svelpieni ceļas,
Mežainis trūcies -
kliedz ķpka galā,
klausīt liek Nezināmajai zemei -
gan Volgai,
gan Jūras malai,
gan Sulas krastam,
gan Surožai,
Korsuņai,
gan arī tev, tu Tmutorokaņas elks!

pa nebrauktiem ceļiem 
steidzas uz Lielo Donu. 
Kliedz naktsvidū rati, 
tu teiktu: uztraukti gulbji!

Igors uz Donu vīrus ved. 
Jau viņa nestundu 
noglūn putni no ozoliem, 
vilki okšķerē postu pa gravām,

Un Polovieši
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ērgļi klikstēdami
zvērus pie kauliem sauc,
lapsas rej uz sarkaniem vairogiem.

Ai, Rusu zeme, 
tu jau aiz kalna!

Ilgi tumst nakts. 
Ausma gaismu dedz, 
migla jau laukus klāj, 
lakstīgalas stāj pogot, 
kovārņu klaigas mostas. 
Rusu dēli plašus laukus 
sarkaniem vairogiem pāržogojuši, 
meklēdami sev godu, 
bet kņazam slavu.

Piektdien no paša rīta
tie samina nešķīstos Polovu pulkus
un, kā bultas izkaisīdamies laukā,
laupīja skaistās Polovu meitas
un līdz ar tām zeltu
un smalkus zīdus,
un dārgus samtus.

Ar seģenēm un ar mēteļiem, un ar kažokiem
tie sāka tiltus tilt
pāri purviem un dūkņu vietām,
un arī ar visādiem Polovu greznumiem.



Sarkans kāts, 
balts karogs, 
sarkana dzergzde, 
sudraba smaile -  
drosmīgajam Svjatoslavličam!

Guļ skadru miegu lauka vidū
Oļega drosmīgā ligzda.
Tālu tā aizlidojusi!
Tā nebij par apsmieklu pasaulē laista
ne vanagam,
ne piekūnam,
ne tevim, tu, melnais kraukli, 
nešķīstais Polovieti!

Gzaks skrien pelēkā vilkā, 
Končaks tam ceļu ved 
uz Lielo Donu.

Otrā dienā 
no paša rīta
asinu blāzmas ausmu vēsta, >
melni debeši nāk no jūras, 
grib aizsegt 4 saules, 
un tajos trīcinās zili zibeņi.

Būt milzu negaisam,
lietum skriet bultās no Lielās Donas.
Tur būs šķēpiem lūzt,



tur būs pret Polovu bruņucepurēm zobeniem atcirsties 
pie Kajalas upes, 
pie Lielās Donas.

Ai, Rusu zeme, 
tu jau aiz kalna!

Skat, vēji, Debesdieva mazdēli,
pūš bultas no jūras
uz Igora drosmīgiem pulkiem!
Zeme dun,
upes tek duļķainas,
putekļi laukus apklājuši;
sasaucas pulki.

Polovi nāk 
no Donas, no jūras,
no visām pusēm Rusu pulkus tie apsēduši. 
Velna bērni
ar klaigām pāržogojuši lauku, 
bet drosmīgie Rusu dēli pāržogojuši 
sarkaniem vairogiem.

Meža Taur Vsevolod!
C īniņā stāvot, tu svaidi bultas,
pret bruņucepurēm šķindini tērauda šķēpus.
Kur, Taur, tu pielēc,
savu zelta bruņucepuri mirdzinādams,
tur gul Polovu nešķīstās galvas.
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Ovāru bruņucepures pušu šķeltas 
taviem rūdītiem zobeniem, 
Meža Taur Vsevolod!

Bet kas ir brūces, 
mīļotie brāli,> j '
tam, kurš aizmirsis godu un mantu, 
un Cerņigovas zeltkalto tēva troni, 
un sava  ̂mīļotās sievas, 
daiļās Gļebovnas rūpestību un mīlestību!

Bija Trojana laiki, 
aiztecējuši Jaroslava gadi, 
bij Oļega Svjatoslavliča karagaitas. 
Tas Oļegs
ar zobenu ķildas kala

5

un bultas pa zemi sēja.
Viņš iekāpj zelta kāpšļos
Tmutorokaņas pilsētā -
to šķindu dzirdēja senais diženais Jaroslavs,
bet Vsevoloda dēls Vladimirs
Cerņigovā ikrītus aizbāza ausis!
Bet Borisu Vjačeslavliču
slava veda pie soda,
un Kaņinas krastā
dēļ Oļega ciestiem pārestiem
zaļu līķautu klāja
jaunam un drosmīgam kņazam.



No tās Kajalas
Svjatopolks savu tēvu
Ungāru aidiniekiem
aizlīgoja uz Svēto Sofiju Kijevā.
Tad Oļega Bēdneša laikos
sējās un auga strīdi,
Dodieva mazdēlu dzīve putēja,
kņazu ķildās saraucās laužu mūži,5 > > 7
tad Rusu zemē reti arāji saukāja, 
bet bieži kraukļi kraukāja,
miroņus dalīdami,

> 7

un kovārņi runāja savu runu, 
gribēdami laisties uz izēšanos.

Tā bija taīs kaujās un taīs gaitās, -  
bet šāda kauja nav dzirdēta!

No agra rīta līdz vakaram,
no vakara līdz pat rīta gaismai
ārdētas bultas skrien,
zobeni šķind pret bruņucepurēm,
tērauda šķēpi lūst
svešā laukā,
Polovu zemes vidū.
Melnā zeme zem zirgu kājām
kauliem apsēta,
asinīm aplaistīta:
sadīga bēdas pa visu Rusu zemi!



Kas man tur dun,
kas man tur skan
pirmīt agri pirms ausmas?
Igors pulkus griež atpakaļ:
žēl viņam mīļotā brāļa Vsevoloda.

> > 5

Kāvās dienu, 
kāvās otru, 
trešā^flienā pret vidu 
krita Igora karogi.

Tur brāli šķīrās > >
straujās Kajalas krastā; 
tur asiņu vīna nebija gana, 
tur drosmīgie Rusu dēli pabeidza dzīres; 
precniekus padzirdījuši, 
paši galvas nolikuši 
par Rusu zemi.

Nīkst zāle no žēlabām, 
bet koks aiz skumjām 
pie zemes liecies.

Nu jau, brāļi,
bēdu laiki ir klāt,
jau apsedzis klajums pulkus.
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Pārestība cēlās Dodieva mazdēlu pulkos,

jaunavas izskatā gāja pa Trojana zemi,

saplivināja gulbes spārnus

zilajā jūrā pie Donas,

plunčādamās tā aiztrauca leknos laikus.

Iznīka kņazu kari ar nešķīstajiem, 

jo brālis sacīja brālim: 

„Tas ir mans, un tas arī ir mans!" 

Un sāka kņaziy
pret mazumu sacīt: „Liels!" 

un paši pret sevi 

kaldināt ķildas. 

Bet nešķīstie nāca uzvarēdami
5

no visām pusēm 

uz Rusu zemi.

Ai, tālu aizskrējis vanags, 

vajādams putnus -  

līdz jūrai!

Bet Igora drosmīgos pulkus 

vairs neuzcelt.

Pēc viņiem Sodība brēc
>

un Žēlaba auļo pa Rusu zemi, 

ļaudīm liesmu 

iemetot uguns ragā.



Rusu sievas lēja asaras, 
sacīdamas:
„Vairs mums mūsu mīļos 
ne ar domu sadomāt, 
ne ar prātu saprātot, 
ne acīm saredzēt, -  
un zeltu un sudrabu 
i rokās vairs nepaauklēt!" 
Un tad vaidēja Kijeva, 
brāļi, 
aiz sērām
un Cerņigova aiz nelaimēm. 
Skumība plūda pār Rusu zemi, 
bieza bēda tecēja Rusu zemē. 
Bet kņazi kala 
ķildas paši pret sevi, 
un nešķīstie paši \
uzvarēdami siroja Rusu zemi, 
ņemdami meslam pa vāveres ādai 
no katras sētas.

Tāpat tie divi drosmīgie Svjatoslavliči:
Igors un Vsevolods -
atkal sacēla nejaucību,
kuru jau bija noremdinājis viņu tēvs,
bargais un varenais Kijevas Svjatoslavs,
nomierinājis to
ar saviem stiprajiem karapulkiem un tērauda zobeniem,
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uznācis Polovu zemē, 
nomīdījis kalnus ar gravām, 
sakūlis upes un ezerus, 
izsusinājis strautus un purvus. 
Bet nešķīsto Kobjaku 
no jūras līkuma,
no Polovu dižajiem dzelzu pulkiem 
viņš kā viesulis izrāva, 
un iekrita Kobjaks Kijevas pilsētā, 
paša Svjatoslava sargu kambarī!

Nu Vāci un Venēdieši, 
nu Grieķis un Morāvs 
Svjatoslavam dzied slavu, -

Peļ kņazu Igoru,
ka tas mantu noslīcinājis, -
Kajalas,
Polovu upes dibenā 
sabēris Rusu zeltu! 
Nu kņazs Igors 
no zelta segliem 
iesēdās verga seglos.

Noskumuši pilsētu mūri, 
un līksmība iznīkusi.



Bet Svjatoslavs 
augšā, Kijevā, 
redzēja smagu sapni:

„Šonakt no vakara 
ietina mani" -  
saka -
„melnā līķautā 
dēļu gultā
smēla man zilu vīnu, 
ar mielēm sajauktu, 
kaisīja man
no nešķīsto Tolkoviešu tukšajiem bultu makiem
prāvas pērles azotē
un kaitēja mani.
Jau dēļi bez knēses
manā zeltjumtā namā.
Visu nakti no vakara
pelēkās vārnas
ķērca pie Pleseņas palienē,
Kisanas biezoknā > >

un tad aizlaidās projām 
uz zilo jūru."

Un sacīja bajāri kņazam:
„Kņaz, skumjas jau prātu pārņēmušas!
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Rau, divi vanagi 
aizlaidās projām 
no tēva zeltkaltā troņa 
Tmutorokaņas pilsētas dzīties 
vai dzert ar bruņucepurēm Donu. 
Jau vanagiem spārni 
apcirsti nešķīsto zobeniem, 
bet paši tie ielikti dzelzu pinekļos.

Jo tumšs kļuva 3-šajā dienā: 
divas saules aptumsa, 
divi uguns stabi apdzisa 
un jūrā nogrima,
un līdz ar tiem divi jauni mēneši -
Oļegs un Svjatoslavs -
tumsu pārvilkās.
Pie Kajalas upes
tumsa pārklāja gaismu:
pa Rusu zemi
izklīda Polovieši kā pardu midzenis 
un lielu dūšu 
iedeva Hiniešiem.

Jau negods uzkrita godam, 
jau nebrīve uzklupa brīvei, 
jau brucis Mežainis zemē! 
Rau, daiļās Gotu meitas 
uzsāk dziesmas pie zilās jūras, 
skandinot Rusu zeltu,



dziedot par Busa laiku, 
Sarokana atmaksu lolojot. 
Bet mums, karadraudzei, 
līksme pagalam!"

Tad dižais Svjatoslavs 
bilda zelta vārdus, 
jauktus ar asarām, 
sacīdams:

„Ai, mani bērni,
Igor un Vsevolod!
Agri jūs esat sākuši
Polovu zemi zobeniem durstīt
un paši sev slavu gādāt.
Bez goda jūs uzvarējāt,
bez goda jūs nešķīsto asinis izlējāt.
Jūsu drosmīgās sirdij
cietā tēraudā iekaltas,
dūšībā rūdītas.
Vai tā jums bij darīt
manam sudraba sirmumam?
Nu vairs neredzu Jaroslava,
mana stiprā un turīgā,
un pulkiem bagātā brāļa varenību -
ar Cerņigovas bajāriem,
ar Mogutiem
un Tatraniem,
un ar Selbiriem,
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un ar Topčakiem, 
un ar Revugiem, 
un ar Olberiem. 
Tie tak bez vairogiem,
tik ar aizstulmu nažiem kliegšus cīniņā uzvar, 
skandinot sentēvu slavu.

Bet jūs teicāt: 
„Stiprināsimies paši, -  
priekšējo slavu laupīsim, 
pēcāko paši dalīsim."

Vai kāds brīnums, brāļi,
ir vecam kļūt jaunam?
Kad vanags vigu met,
augstu sniedz putnus,
savai ligzdai nedod nodarīt pāri.
Bet, re, kas par nelaimi, -
no kņaziem nav palīga:
laiki aplami apgriezušies.
Jau tie pie Rimas
brēc apakš Polovu zobeniem,
bet Volodimirs apakš brūcēm.
Posts un nelaime Gleba dēlam!" 

>

Dižais kņaz Vsevolod! 
Vai tad ne domās 
tev netraukties šurpu no tāluma 
rūpēt zeltkalto tēva troni?



Tu tak Volgu vari airiem izšļakstīt,
bet Donu bruņucepurēm izsmelt!
Ja tu te būtu,
tad gane būtu par grasi,
bet vergs par vērdiņu!
Tu taču vari
laist gar krastiem kā dzīvas bultas
drosmīgos Gļeba dēlus!

*

Tu, negantais Rurik, un tu, Dāvid! 
Vai tad ne jūsu vīri 
zelta bruņucepurēm 
asinīs mirka?
Vai tad ne jūsu drosmīgie karadraugi 
mauj kā tauri, 
ārdētiem zobeniem sadurti 
svešajā laukā?
Sēdieties, kungi, zelta kāpšļos 
atriebt par šā laika pārestiem -  
par Rusu zemi, 
par Igora,
negantā Svjatoslavliča brūcēm!

Galiciešu Jaroslav Astoņprāti! 
Augsti tu sēdi savā zeltkaltā tronī, 
Ungāru kalnus atslējis 
saviem dzelžainiem pulkiem, 
aizcirtis karalim ceļu, 
aizslēdzis Dunavas vārtus,



cauri debešiem bluķus svaidīdams,
līdz pat Dunavai tiesu spriezdams.
Tavi pērkoni tek pār zemēm,
tu atver Kijevas vārtus,
tu no tēva zeltkaltā troņa
aiz zemju zemēm
sultānus šauj.
Sauj, kungs, Končaku,
nešķīsto vergu, -
par Rusu zemi,
par Igora,
negantā Svjatoslavliča brūcēm!

Un tu, negantais Roman, un tu, Mstislav! 
Droša doma
nes jūsu prātus uz darbiem. 
Augsti lidojat savos darbos 
kā neganti vanagi, 
vējā plētušies,
gribat pārdroši putnu uzveikt. 
Ir taču jūsu vīriem
dzelzu saites zem Latīņu bruņucepurēm.
No viņiem zeme dreb
un daudzi novadi -
Hinieši,
Leiši,
Jātvingi,
Deremeli un Polovi -  
savus šķēpus nolaiduši



un galvas noliekuši
zem vinu tērauda zobeniem.

>

Bet nu kņazam Igoram 
apdzisa saules gaišums, 
un neba uz labu 
koks meta lapas. 
Gar Rosu un Sulu 
pilsētas sadalītas! 
Bet Igora drosmīgo pulku 
vairs neuzcelt! 
Dona, kņaz, tevi sauc
un aicina kņazus uz uzvaru ->

Oļegdēli, drosmīgie kņazi, 
klāt jau uz kauju...

Ingvar un Vsevolod 
un visi trīs Mstislaviči, 
sessparnu vanagi 
neba no nieka ligzdas! 
Nevis jau kauju uzvarās 
jūs savas zemes laimējuši! 
Kur jūsu zelta bruņucepures, 
kur Ļahu šķēpi un vairogi? 
Aizcērtiet Laukam vārtus 
savām asajām bultām -  
par Rusu zemi, 
par Igora,
negantā Svjatoslavliča brūcēm!



Vairs netek Sula sudraba straumēm 
uz Perejaslavas pilsētu, 
un Daugava purvos tek 
pie bargajiem Polockiešiem 
cauri nešķīsto klaigām.

Viens vienīgs Izjaslavs
Vasilka dēls >
pašķindināja savus asos zobenus 
pret Leišu bruņucepurēm, 
papluinīja sava vectēva Vseslava slavu, 
bet pats zem sarkaniem vairogiem 
asinu laistītā zemē, 
Leišu zobenu plucināts, 
ar līgavu likdamies zemes gultā, 
sacīja:
„Tavu karadraudzi, kņaz,
putni ar spārniem apģērbuši,
bet zvēri asinis izlaizījuši."
Nebija tur ne brāļa Bračislava,
ne otra -  Vsevoloda,
viens pats viņš izritināja pērļu dvašu
no drosmīgās miesas
caur zelta apkakli.
Noskuma balsis,
pieklusa līksme,
Gorodnas taures skan.



Jaroslav
un jūs, visi Vseslava mazdēli! 
Nolaidiet nu savus karogus, 
ielieciet makstis 
savus aplauztos zobenus, 
jo esat izlēkuši 
no sentēvu slavas. 
Ar savām ķildām 
jūs^ākāt nešķīstos vedināt 
uz Rusu zemi, 
uz Vseslava novadu. 
Caur ķildām atnāca spaidi 
no Polovu zemes.

Tajā septītajā Trojana laikā 
Vseslavs kauliņus meta 
par meitu, 
tīkamu sirdij.
Viņš izgudrēm apsviedās seglos 
un ielēca Kijevas pilsētā, 
un ar šķēpa kātu 
aizsniedza Kijevas zelta troni. 
Tad no viņiem 
niknā zvērā atlēca prom 
nakts vidū iz Baltās Pils, 
ietinies zelta miglā, 
sagrāba veiksmi: 
trejiem belzieniem 
atvēra vārtus Novegradai,



nopostīja slavu Jaroslavam,
atlēca vilkā pie Ņemigas -  nopūta kuļu.

Pie Ņemigas kūļus no galvām krauj,
tērauda spriguļiem kuļ,
dzīvības kulā klāj,
vētī no miesām dvēseles.
Ņemigai asins krasti
neba ar labību apsēti -
apsēti Rusu dēlu kauliem.

Kņazs Vseslavs )
ļaudīm tiesu turējis, 
kņaziem pilsētas dalījis, 
bet pats nakti vilkā lēkšojis -  
līdz rīta gaiļiem
no Kijevas noskrējis Tmutorokaņā, 
dižajam Horsam 
kā vilks
šķērsu ceļam skraidīdams.
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Kad viņam rītā agri 
Polockas Svētajā Sofijā 
zvanīja rītlūgšanu, 
tad viņš Kijevā zvanus dzirdēja.

Kaut arī gudra dvēsele 
drošā miesā,
bet bieži viņš cieta no nelaimēm.9



Tam gudrais Bojans 
jau sen tādu parunu 
izgudrēm pierunājis: 
„Ne veiklam, 
ne knašam, 
ne putnam ašam 
Dieva sodības neizbēgt!"

Ai, vaimanāt Rusu zemei,
atminot pirmos laikus un pirmos kņazus!
To vecveco Vladimiru
Kijevas kalniem nepiekalt.
Tagad nostājuši Rurika pulki,
un citi tie -  Dāvida,
bet šķirti to karogi plivinās,
šķēpi dzied!"

Pār Dunavu
\ i ' 

Jaroslavnas balss tālu laižas,
agri rītā bārā dzeguzē gaužas:

„Skriešu," teic, „dzeguzīte, pa Dunavu, 
iemērkšu zīda piedurkni Kajalas upē, 
slaucīšu kņazam asinu brūces
vina mocītā miesā!" 

>



Jaroslavna
agrā rītā no Putivļas pilsmūra ž 
sacīdama:

„Ai, vējiņ, vējpūti! 
Kam tu, valdniek, 
tik spītīgi pūt?
Kam tu savos viegliņos spārnos 
nes Hiniešu bultiņas 
pret mana mīļotā karavīriem? 
Vai tev maz rūpju 
zem debešiem vējot, 
šūpojot kuģus zilajā jūrā? 
Kam tu, valdniek, 
manu līksmību 
izsējis lauka smilgās?"

Jaroslavna 
agrā rītā
Putivļas pilī no mūra žēlojas, 
sacīdama:

„Ai, Dņepra, Dižupīt! 
Tu grauzusi akmeņu kalnus 
caur Polovu zemi, 
tu līgojusi 
Svjatoslava laivas 
uz Kobjaka pulkiem.



Atlīgo, valdniec,
manu mīļoto šurpu pie manis,
lai nesūtu asaras viņam
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agrajā rītā pār jūru." 

Jaroslavna
agrā rītā no Putivļas pilsmūra žēloj;
sacīdama: 

*
„Spožo
un spožumu spožo saulīt! 
Visiem tu silta un jauka, 
kāpēc tad, valdniec, 
tu izplēti savus svelošos starus 
pār mīļotā karavīriem? 
Sausā laukā
tiem stopi aiz slāpēm salīkuši, 
bultu maki aiz bēdām aizkaltuši."

Sacēlās jūra naktsvidū, 
nāk viesuļi debešos. 
Kņazam Igoram 
Dievs rāda ceļu 
no Polovu zemes 
uz Rusu zemi, 
uz zeltkalto tēva troni.



Nodzisa vakaram blāzma. 
Igors snauž -  
Igors jauš,
Igors prātā ceļu mēro 
no Lielās Donas 
līdz Mazajai Doņecai.

Pusnaktī
zirgu svelpj Ovlurs aiz upes -
dod kņazam zīmi:
Igoram, kņazam -  te nepalikt!

Iesaucās -  
iedimdējās zeme, 
iešalcās zāle, 
Polovu nami salīgojās.

Un kņazs Igors 
sermulī aizskrēja meldros, 
baltā gaigalī ūdenim pāri, 
uzlēca straujajā kumeļā, 
zemē nolēcis, 
pelēkā vilkā
aizskrēja Doņecas līkumu
un vanagā laidās zem mākoņiem,
kaudams zosis un gulbjus
pusrītā,
pusdienā,
vakarā.



Kad Igors vanagā laižas,
tad Vlurs vilkā skrien,
bārstīdams salto rasu:
nodzinusi tie savus straujos kumeļus!

Doneca teic: >
„Kņaz Igor! 
Gana tev dižuma, 
Konjakam nemīlības, 

bet Rusu zemei līksmības!"

Igors teic:
„Ai, Doneca!

Gana tev dižuma,
kņazu pa viļņiem šūpodamai,
zaļu zāli tam klādamai

>

savos sudraba krastos,
siltu miglu to ģērbdamai
paēnī zaļam kokam.
Tu to gaigalī glābi uz ūdeņiem,

kaijā pa straumēm,
nirā pa vējiem.

„Ne tāda gan," saka, 

„Stugnas upe, 
liesa tai straume,
svešus strautus un tērces sadzērusi, 

grīvu izpletuši, -



kņazu Rostislavu, jaunekli, 
ieslodzījusi
dzelmē pie tumša krasta." 
Raud māte
pēc jaunekļa, kņaza Rostislava. 
Nonīka puķes aiz žēlabām, 
bet koks aiz skumjām 
pie zemes liecās.

Ne jau tur žagatas iežadzinājās -
Igoram nopakaļ
Gzaks ar Končaku dzenas.

Tad kraukļi nekrauca, 
kovārņi klusēja, 
žagatas nežadzināja, 
tikai glodenes lodāja.
Dzeni kaldami>

ceļu rāda uz upi, 
lakstīgalas
ar līksmām dziesmām 
gaišumu vēsta.

Gzaks saka Končakam: 
„Ja vanags laižas uz ligzdu, 
nošaut mums vanadzēnu 
ar mūsu zelta bultām!"



Končaks teic Gzakam: 
„Ja vanags laižas uz ligzdu, 
tad vanadzēnu mums piesiet
ar daiļu meitu!" >

Un saka Gzaks Končakam:
„Ja mums to piesiet
ar daiļu meitu,
tad ne mums būs vanadzēna,
nedz daiļās meitas; 
tad sāks putni mūs knābāt 
Polovu laukā."

Teica Bojans un Hodina, 
Svjatoslavam dziesmu licēji 
no Jaroslava vecajiem laikiem, 
kagana Oļega mīluļi: 
„Grūti tak galvai bez pleciem, 
slikti tak rumpim bez galvas," -  
tā i Rusu zemei bez Igora.

Saule spīd debesīs -  
Kņazs Igors Rusu zemē, 
Dzied meitas pār Dunavu -  
balsis lokās pār jūru uz Kijevu.

*
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Igors jaj pa Boriča ceļu 
uz Torņa Dievmātes baznīcu. 
Zemes ir priecīgas, 
pilsētas līksmas.

Pirmāk dziedājām vecajiem kņaziem, 
nu dziedam jaunajiem:

Slava Igoram Svjatoslavličam, 
Meža Tauram Vsevolodam, 
Vladimiram Igora dēlam! 
Veseli, kņazi un karadraugi, 
par kristīgiem cīnoties 
pretī nešķīsto pulkiem!

Kņaziem slava un karadraugiem!

Āmen.



Zīmes pie debesīm



Kņaza Vladimirka apbedīšana 
un viņa dēls Jaroslavs Astoņprātis tronī



Poloviešu sirojums, 
1169.-1170. gads



Rusu priekšpulka pirmā kauja ar hana Kobjaka karaspēku, 
1184. gads



Igora kauja ar Končaka karaspēku 
1185. gada 11. maijā



Igors krīt poloviešu gūstā 
1185. gada 12. maijā



Svjatoslava „zelta vardi" un 
Končaks pie Perejaslavļas 1185. gadā



Igors pie lielkņaza Svjatoslava, 
1185. gads



Vēsturiska uzzina
>

T eika par Igora karagaitu" stāsta par patiesiem un seno rusu hronistiem 
labi pazīstamiem notikumiem: par Severas Novgorodas (tag. Siveras Nov- 

horoda -  HoBropoA-CiBepcbKHH -  Ukrainā) kņaza Igora 1185. gada sirojumu 
uz „poloviešiem" (jeb kumāniem, jeb kipčakiem), kurš noslēdzās ar gaužu ne
veiksmi, rusu karaspēka bojāeju, Igora un pārējo kņazu sagūstīšanu.

Vienīgais pamatīgākais Krievzemes vēstures priekšmongoļu posma izpētes 
avots ir hronikas. Senās Rusu zemes dienvidu daļā kņazu hronogrāfija vislabāk 
saglabājusies divos XIV-XV gs. krājumos -  Hipatija un Lavrentija hronikā.

Nebūs pārspīlēts, ja teiksim, ka XII gs. hronikas risina patiesībā tikai di
vas tēmas -  tās vēstī vai nu par rusu kņazu savstarpējām ķildām, vai par cīņu 
ar polovu tautu. Un abas šīs tēmas nereti savienojas, kad kņazi cīņā par Kijevas 
lielkņaza troni vai par dalienu troņiem aicina palīgos kipčaku hanus.

XII gs. otrajā pusē par Kijevas troni savā starpā cīnās Monomahoviči un 
Oļgoviči -  kņaza Vladimira Monomaha un Cerņigovas (tag. Cernihova Uk
rainā) kņaza Oļega pēcteči. Polovu Laukā -  Melnajā un Baltajā Kumānijā -  
tikmēr turpinās konsolidācijas procesi pēc smagajām sakāvēm, kuras kipčaki 
XII gs. padsmitajos gados cieta no Vladimira Monomaha. Starp Rusu zemi un 
Nearto Lauku pastāvēja gan naidīgas, gan draudzīgas kaimiņattiecības, notika 
gan nikni sirojumi, gan raita tirdzniecība, veidojās ciešas radniecības saites rusu 
kņazu un kipčaku hanu starpā.

Kņazs Igors, Cerņigovas kņaza Svjatoslava Oļgoviča dēls, dzimis 1151. gadā. 
Hronikas raksta par viņu maz, taču uzskata par vajadzīgu pavēstīt hronogrāfi
ja reti atzīmējamu detaļu -  Igora dzimšanas dienu. Viņš dzimis Klusās nedēļas 
otrdienā. 1179. gadā Igors saņem samērā sīku dalienu -  Cerņigovas kņazistes 
pilsētu Severas Novgorodu. Kā vairums dienvidu pierobežas kņazu, viņš diezgan 
bieži nonāca ar Lauku gan sabiedroto attiecībās, gan bruņotos konfliktos.
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1180. gadā Svjatoslavs Vsevolodovičs, vecākais Oļegdēlu dzimtas kņazs, kopā 
ar citiem Cerņigovas kņaziem devās karagaitā uz Kijevu, lai gāztu Ruriku Ros- 
tislaviču, Kijevas kņazu no Monomaha dēliem. Svjatoslava brālēns Igors atveda 
viņam palīgos uz Kijevu kipčakus hanu Kobjaka un Končaka vadībā. Svjatosla
va spēki cieta sakāvi, Igors bēga kopā ar Končaku. Uzvarētājs Ruriks, vēlēda
mies mieru un atzīdams Svjatoslava vecākumu, aicināja Svjatoslavu līdzvadoņos 
un atdeva tam Kijevas pilsētu, sev paturot Kijevas lielkņazistes pārējās pilsētas. 
No šā brīža abi kņazi apvieno savus pūliņus cīņā pret Lauku. 80. gadu pirma
jā pusē viņi rīko vairākus veiksmīgus karagājienus uz poloviešiem; taču Igors 
Svjatoslavičs dažādu iemeslu dēļ nedodas līdzi apvienotajiem rusu kņazu spēkiem. 
1185. gadā pēc kārtējās Svjatoslava un Rurika uzvaras pār poloviešiem Igors no
lemj pasirot stepē patstāvīgi -  un ar pavisam nelieliem spēkiem; viņš aicina līdzi 
tikai tuvākos radiniekus. Hipatija hronika vēstī: „...ņemdams sev līdzi brāli Vse- 
volodu no Trubčevskas un Svjatoslavu Oļgoviču, savu brāļadēlu, no Riļskas, un 
Volodimeru, savu dēlu, no Putivļas. Un Jaroslavam viņš izlūdzās palīgos Oļstinu 
Oļeksiču, Prohora mazdēlu, ar Cerņigovas koujiem" (HA, cta6. 367-368; kouji 
jeb kovuji -  Cerņigovas kņaza vasaļi no turktautu oguzu atzara, kipčaku tradi
cionālie ienaidnieki).

Abas senkrievu laikagrāmatas, Lavrentija un Hipatija hronika, apraksta Igora 
karagaitu: pirmā -  īsi un nosodoši, otrā -  pamatīgi, ar simpātijām. Pēc hroniku 
ziņām, Igora karagaitas sākumā vai neilgi pirms tās bijis saules aptumsums, kas 
varēja tikt uztverts vienīgi kā nelaimes priekšvēsts. Stepē sadūries ar poloviešu 
priekšpulku, Igors viegli gūst uzvaru. Lavrentija hronika apgalvo, ka rusu kara
spēks saņēmis „lielu gūstu, sievas un bērnus, un stāvējis 3 dienas pie [polovu] na
miem un līksmojies" (AA, cta6. 397).

Tad piesteidzas hana Končaka sapulcētie spēki, un Igors cieš drausmīgu sa
kāvi; Hipatija hronika piebilst, ka poloviešu galvenie pulki atsteigušies jau nāka
majā rītā pēc pirmās kaujas un nogurušajiem rusu pulkiem nepieticis spara jau
nai cīņai. Rusu karapulki iet bojā, ievainotais Igors nonāk Končaka gūstā.

Pēc uzvaras kipčaki šķiet atguvuši pirms gada zaudēto iniciatīvu un drosmi; 
kipčaku spēki ielenc Perejaslavļu, nodedzina Rimovu (Rimu), taču pagriežas at
pakaļ, uzzinājuši, ka Svjatoslavs un Ruriks gatavojas lielam karagājienam.

Gadu pavadījis gūstā, Igors bēg uz Rusu zemi; viņa dēls Volodimers atgriežas 
vēlāk, jau precējies ar hana Končaka meitu.
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Lavrentija hronika Igora pārsteidzību skaidro ar kāri gūt vieglu uzvaru un 
slavu, Hipatija hronika -  ar jaunības degsmi. Karagājiena traģiskajās sekās Hi- 
patija hronika saskata Dieva sodu par visas tautas grēkiem: „Un šādi soda mūs ar 
nešķīstajo atnākšanu, ka padevībā atjēgtumies no ļaunā ceļa" (ИЛ, стлб. 648). 
Hipatija hronika Igoru tēlo vai nu pašaizliedzīgus varoņdarbus veicot, vai nožē
las un cildena izmisuma brīžos. „Teika" vietām tuva Hipatija hronikas tekstam. 
Bet Igora atgriešanās no gūsta „Teikā" izvēršas par gandrīz vai kosmisku līksmī
bas ainu. 
i

Vērīgs lasītajs izjūt neatbilstību starp tēlojuma varenību un tēlotā ne visai he
roisko raksturu. Šī izjūta arī daudziem pētniekiem liek meklēt īpaši „ieslēptu" 
interpretāciju. Piefhēram, Levs Gumiļovs uzskata, ka „Igorteikā" alegoriski no
tēlota rusu kņazuvalstu sakāve mongoļu iebrukuma rezultātā XIII gs. vidū. Pēc 
Gumiļova domām, „Teika" ir politisks pamflets, kura mērķis -  izjaukt Ņevas 
Aleksandra savienību ar Zelta Ordu un panākt Krievzemes kņazu koalīciju ar 
Vācu ordeni pret Ordu (Гумилёв).

Olžass Suleimenovs saskata „Teikā" kņaza Igora -  senkrievu un seno kipčaku 
tautu draudzības grāvēja -  asu nosodījumu (Сулейменов). Andrejs Robinsons 
pieņem, ka XII gs. pastāvējuši īpaši priekšstati par Oļegdēlu dzimtas vēstures 
liktenīgo saistību ar saules aptumsumiem. Pierādījumus viņš atrod hronikās, 
kur vēsti par tā vai cita Oļgoviča nāvi bieži vien pavada ziņas par debesu parādī
bām, visbiežāk -  par saules aptumsumiem (Робинсон). Katrs no šiem „Igortei- 
kas" interpretācijas mēģinājumiem satur interesantus atzinumus.

Viena no svarīgākajām „Teikā" ir, bez šaubām, kņazu savstarpējo ķildu tēma. 
Tās izpētei veltīti vairāki akadēmiķa Dmitrija Ļihačova darbi (Лихачев). Kņa
zu ķildu tēma, kura nebija diezko aktuāla XII gs. 80. gados, varēja iegūt lielā
ku nozīmi gadsimta beigās, kad pēc Svjatoslava nāves 1194. gadā Monomaha 
dēlu pārstāvis Ruriks Rostislavičs viens pats palika Kijevas tronī. Oļegdēli atkal 
sāka kurnēt. 1196. gadā rusu kņazi lūko spiest Oļegdēlus apzvērēt, ka tie vairs 
nepretendēs uz Kijevas troni, taču veltīgi. Šajā periodā hronikās vislielāko vie
tu aizņem Oļgoviču konflikti ar citiem rusu kņaziem. Ja datējam „Teiku" ar 
XII gs. pašām beigām, kā ierosina Nataļja Demkova (Демкова), saprotamāks 
kļūst arī „Teikai" raksturīgais lielkņaza Svjatoslava -  „miera nesēja" tēls, kurš 
nebūt neatbilst viņa reālajai politikai un iespējām. Šāds skatījums visiespējamāk 
varēja izveidoties juku un ķildu laikmetā pēc Svjatoslava Vsevolodoviča nāves.
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Taču „Oļegdēlu problēma" saglabā asumu arī vēlāk; 1206.-1208. gadā Oļgoviči 
atkal ved savus kipčaku sabiedrotos uz Rusu zemi, ieņem Kijevu. Ar savu ne
valdāmo dabu izcēlās kņaza Igora dēli, jo sevišķi Volodimers Igorevičs. Bet pats 
Igors pēc bēdīgi slavenās karagaitas vairs nepiesaista īpašu hronogrāfu uzmanī
bu. 1201. gadā pēc brālēna Volodimera Vsevolodoviča nāves Igors ieņem Cer- 
ņigovas troni, bet gadu vēlāk mirst; hronikas vēstī, ka šajā 1202. gadā novērots 
neparasti daudz zīmju pie debesīm.

Blakus 1185. gada notikumiem, kuri veido „Igorteikas" sižetu, Autoram 
īpaši svarīgs arī cits vēstures periods -  XI gadsimtenis, „vectēvu laikmets". 
„Teika" gandrīz nemaz neskar „tēvu laikmetu" -  XII gs. pirmo pusi; visa no
tiekošā cēlonību un jēgu Autors -  saskaņā ar viduslaiku vēsturiskās domāšanas 
īpatnībām -  meklē „sākotnē", tradīcijā, senatnes nostāstos. „Teikas" varoņi ir 
savu vectēvu -  „veco kņazu" -  likteņa un personīgo īpašību mantinieki.

„Teikas" Autors liekas esam labi pazīstams ar XI gs. hronogrāfiju -  ar „Lai
ka gadu rakstiem", kuri ievada abus minētos XIV-XV gs. krājumus. Interesan
ti atzīmēt, ka „Laika gadu raksti" atspoguļoti „Igorteikas" tekstā tikai mājiena 
līmenī -  it kā rēķinoties ar lasītājiem, kuriem tie jau labi pazīstami...

Kā vēstī „Laika gadu raksti", kņazs Oļegs Svjatoslavičs, tiekdamies pēc Cer- 
ņigovas troņa, 1078. gadā atvedis poloviešus uz Rusu zemi un ieņēmis Cerņi- 
govu, taču Bežatinas Ņivas kaujā viņš cieš sakāvi no savu tēvoču Jaroslaviču 
apvienotajiem spēkiem un bēg uz Tmutorokaņu -  pašu attālāko no rusu kņazu 
valdījumiem. 1079. gadā Oļegu sagūsta hazāri un nosūta uz Konstantinopoli; 
bizantieši nometina kņazu Rodas salā, kur viņš paliek divus gadus. 1083. gadā 
Oļegs atgriežas un atgūst varu Tmutorokaņā. Šajā laikā Cerņigovas troni no 
Oļega tēvoča Vsevoloda jau mantojis Oļega brālēns Volodimers Vsevolodovičs -  
vēlākais Vladimirs Monomahs. 1094. gadā Oļegs ar saviem poloviešu sabiedro
tajiem ierodas pie Cerņigovas un atkal, kā žēlojas hronists, „nokauti tapa daudz 
kristīgo" (AA, cta6. 226). Piesardzīgais Volodimers, apzinādamies, ka Oļega di- 
nastiskās tiesības ir pamatotas, gandrīz vai labprātīgi atdod pilsētu sāncensim.

1095. gadā Volodimers aicina Oļegu sirojumā uz poloviešiem; taču Oļegs ne
nāk. 1096. gadā Volodimers kopā ar savu brālēnu Svjatopolku iet pret Oļegu un 
padzen viņu no Cerņigovas. Oļegs bēg uz Starodubu. Pēc ilga Starodubas aplen
kuma Volodimers un Oļegs izlīgst. Tajā pašā 1096. gadā Oļegs kaujā nogalina 
Volodimera dēlu Izjaslavu. 1097. gadā Ļubečā kņazi noslēdz mieru, un Oļegs
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līdz pašai savai nāvei vairs neiesaistās lielākos konfliktos ar Vladimiru Monoma- 
hu. Oļegs nomirst 1115. gadā, un, par kņaza nāvi vēstījot, hronists piemin saules 
aptumsumu.

Stāstot par kņazu Igoru, gan Lavrentija, gan Hipatija hronika uzsvērti viņu 
dēvē par „Oļega mazdēlu", bet „Teikā" Igora liktenis ir Oļega Bēdneša likteņa 
atspulgs.

„Igorteikai" svarīgs ne vien priekšstats par „Oļega ligzdas" kņazu radnie
cības un likteņa saistību, bet arī doma par visu rusu kņazu asinsradniecību. 
Aicinot kņazus sadzīvot mierā un vienotībā, „Teika", visticamāk, runā nevis par 
visu rusu zemju apvienošanu viena lielkņaza varā (tas neapšaubāmi būtu ana
hronisms!), bet garf par saticību un kārtību „brāļu" -  visu Krievzemes kņazu -  
dzimtas ietvaros.

Tālāk, komentējot vēstures notikumu atspoguļojumu „Igorteikā", mēs cen
tīsimies pēc iespējas pilnīgāk norādīt, kādā attiecībā tas atrodas ar seno rusu 
hroniku ziņām. Visai noteikti jūtams „Teikas" tuvums tām Hipatija hronikas 
vietām, kur aprakstīta Igora karagaita. Visbiežāk poēmas Autora un hronista 
vērtējumi sakrīt, minēti tie paši slavas apvītie cilvēku vārdi, tās pašas pilsētas un 
āres. Taču vietām „Teikas" Autoram raksturīgs pavisam īpatnējs domas veids; 
citkārt viņš stāsta par hronikās neatspoguļotiem notikumiem, iztēlē aiztraucas 
turp, kur hronisti nekad nav bijuši, daudzina kņazus, kuru vārdi hronistiem ne
saka neko vai gandrīz neko. Šī dīvainā un neviennozīmīgā saikne ar seno rusu 
hronogrāfiju piešķir „Igorteikai" vēl lielāku noslēpumainību, un tās dēļ mums 
vēl jo grūtāk izsecināt, kad, kādos apstākļos un kā rokas uzrakstīts šis tik nepa
rastais literatūras piemineklis.

Marija Pļuhanova



Komentāri

17. lpp.: Teika -  (слово); latviski citos kontekstos arī „runa" vai „vārdi". Šis 
termins senkrievu literatūrā apzīmē episku vai oratorisku sacerējumu, kurš satur 
uzrunu vienam vai vairākiem adresātiem; sal. Kijevas Svjatoslava „zelta vārdus" 
(злато слово) 33. lpp.

17. lpp.: Vai piedien mums, brāļi, senajiem vārdiem sākt gaužos stāstus... -
„Igorteikas" sākums satur līdz galam neatrisinātu tekstoloģijas problēmu. Ņikita 
Meščerskis un Aleksejs Burikins uzskata, ka tekstā zudis tur semantiski un sin- 
takstiski nepieciešamais vārds „пЪснь": „sākt dziesmu ar gaužo stāstu senajiem 
vārdiem" (1985. g. izd., 441. lpp.). Daudzi pētnieki, sākot ar Vsevolodu Milleru 
līdz Rikardo Pikio, piedāvājuši „gaužo stāstu (jeb -  karastāstu) senos vārdus" sa
prast kā norādi uz stilistisku vai faktoloģisku pirmavotu, kuru izmantojis jaunās 
„Igorteikas" Autors. Tad „Teika" būtu jādatē ar laikmetu, kad šādi pirmavoti jau 
varēja tikt apzīmēti kā „seni".

17. lpp.: Tas ģiedais Bojans... -  viena no „Teikas" grūtākajām mīklām. 
Senkrievu literatūrā Bojana vārds sastopams vienīgi „Igorteikā" un „Aizdo- 
nā". Vairākkārt Bojanu piemin Х1-ХП gs. Novgorodas tāšu raksti. Turkolo- 
gi pamato Bojana vārda turcisko cilmi (Баскаков, с. 143), bet Katrīnas kopijā 
šis personvārds izlasīts kā „Zojans". Tālāk „Igorteikas" tekstā parādās vēl viens 
noslēpumains personāžs -  Trojans. Speciālisti apgalvo, ka Rietumkrievijas rok
rakstos burtus „б", „з" un ligatūru „тр" apzīmējuši vienādi. Tā kā „Igorteikas" 
rokraksts pieskaitāms Pleskavas rakstu tradīcijai, īpašvārdu „Bojans" varētu la
sīt arī kā „Trojans" (un otrādi). Vsevolods Millers, kurš „Igorteikā" saskata dzi
ļu bulgāru kultūras ietekmi, Bojana tēlā redz Bulgārijas karaļa Simeona dēla 
Bajana iezīmes (Миллер, с. 130). Romāns Jakobsons (Jakobson, p. 238-241) 
uzskata, ka „Teikas" sākums ir XII gs. grieķu poēmas -  Konstantīna Manasijas
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„Hronikas" -  fragmenta parafrāze. Manasijas poēmas atbilstošais fragments 
ievada Trojas kara aprakstu, tajā apspriests kara dziesminieka Homēra dzejas 
stils: autors atsakās rakstīt Homēra manierē. XIV gs. šī poēma Bulgārijā tika 
pārtulkota senslāvu (baznīcas slāvu) valodā un XVI gs. beigās bija diezgan plaši 
pazīstama austrumslāvu zemēs. Rikardo Pikio (Пиккио, с. 90) norāda, ka tādi 
dzejas manieres raksturojumi kā „Igorteikas" sākumā un arī Manasijas darbā bi
juši raksturīgi ar Trojas leģendu saistītajai viduslaiku literatūras tradīcijai. Tad
dziesminieks Bojans būtu nevis vēsturiska persona, bet gan literārs tēls.

«

17. lpp.: ... vāverē tekalēja pa koku... -  „мыаю" vai „мысл1ю"? Senkrievu 
tekstā vārds, kurš varētu apzj^nēt gan zvēriņu (meža peli, vāveri vai lidvāveri), 
gan domu: „lika domai tekāt pa koku". Analoģija ar „vilku" un „ērgli" liekas 
runājam par labu „vāverei", taču sal. 19. lpp.: ...domās tekalējot pa koku... 
Vladimirs Koļesovs domā, ka Autors varējis apzināti apspēlēt šos divus vār
dus, kurus senkrievu ortogrāfijas norma ļauj uzskatīt par homogrāfiem (1985. 
g. izd., 442. lpp.). Boriss Gasparovs raksta, ka šādas semantiskas spēles vispār 
raksturīgas „Igorteikai" (Гаспаров). Bojana pārvērtību notēlojumā var saskatīt 
arhaisko mītu par Pasaules koku: ērglis ir augšējās, vilks -  apakšējās pasaules ie
mītnieks, kamēr koks, pa kuru tekalē vāvere vai pele, ir mediators, kurš abas šīs 
pasaules vieno (sk. Мифы народов мира, т. I, с. 184, 398; Шарыпкин Д. М. 
Боян в „Слове о полку Игореве" и поэзия скальдов // Труды Отдела 
древнерусской литературы. Т. 31. Ленинград: Наука, 1976, с. 14-22).

17. lpp.: Tad uzlaidis 10 vanagus gulbju pulkam... -  Metaforisks dziesmi
nieka daiļrades notēlojums, kuram pasaules folklorā un literatūrā trūkst tuvu 
analoģiju. Vsevolods Millers pievērš uzmanību tam, cik oriģināli apspēlēts 
„gulbja dziesmas" motīvs (Миллер, с. 186); rusu kņaziem dzied slavu vanaga 
plosītais gulbis. Priekšstats par gulbja priekšnāves dziesmu mitoloģijā plaši iz
platīts. Tā kā kliedzošā gulbja tēls „Teikā" parādās arī turpmāk, var domāt, ka 
tas izteic ne tikai savas mitoloģiskās nozīmes, bet ieņem noteiktu vietu arī paša
Autora radītā simbolu sistēmā.

ļ j  v

17. lpp.: ... no vecā Jaroslava... -  Jaroslavs Vladimirovičs, Kijevas lielkņazs 
(miris 1079. g.). „Laika gadu raksti" slavē viņu par mīlestību uz grāmatu gudrī
bu un par Sofijas (Dieva gudrības) dievnama uzcelšanu Kijevā.
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18. lpp.: ... no drosmīgā Mstislava, kurš Rededju nokāvis Kasogu pulku 
priekšā... -  Mstislavs Vladimirovičs (miris 1079. g.), Tmutorokaņas un Cerņi- 
govas kņazs, Jaroslava Gudrā brālis. „Laika gadu raksti" cildina viņa drošsirdī
bu. Pret 1022. gadu tur aprakstīta Mstislava divkauja ar kasogu (adigiešu, čerke- 
su) virsaiti Rededju.

18. lpp.: ... no daiļā Romana Svjatoslavliča. -  Romāns Svjatoslavičs (miris 
1079. g.), Tmutorokaņas kņazs. Valdīdams tālu no Rusu zemes, Romāns varēja 
dot patvērumu kņaziem, kuriem nācās glābties ķildu laikos. Viņš deva pajumti 
arī savam jaunākajam brālim Oļegam, kņaza Igora vectēvam. Par Romana skais
tumu hronikas nerunā; acīmredzot visi trīs kņazi iemieso trīs ideāla viduslaiku 
aristokrāta īpašības: „vecumu" (t. i., gudrību, pieredzi), drosmi, daiļumu (sk. 
Миллер, с. 186).

18. lpp.: ... no senā Vladimera... -  Vai nu runa par Kijevas lielkņazu Vladi
miru Svēto, Krievzemes kristītāju, visu „Teikā" pieminēto kņazu ciltstēvu (miris 
1015. g.), vai par Vladimiru Monomahu (miris 1125. g.), kura vārds saistās ar cī
ņām pret poloviešiem. Ja pieņemam, ka Autors „sāk" savu stāstu no dzimtas sen
tēva Vladimira Svētā, tad „Teika" patiesībā vēstī par Rurikdēlu aristokrātiskās 
dzimtas likteņiem; taču, ja te minēts tāds „ideāls politiķis" kā Vladimirs Mo- 
nomahs, tad redzam, ka „Igorteika" tiecas dot interpretāciju visas Rusu zemes 
politiskajai vēsturei.

18. lpp.: ... un ieraudzīja no tās visus savus vīrus ar tumsu apklātus. -
Astronomiski aplēsumi liecina, ka saules aptumsums bijis 1186. gada 1. maijā, 
Igora karagaitas astotajā dienā. Saules aptumsums visā viduslaiku literatūrā tiek 
interpretēts kā nelaimes zīme. Taču teikas simbolu sistēmā aptumsums iegūst 
vēl īpašu nozīmi. Kņazi „Igorteikā" pastāvīgi asociēti ar sauli. Igora atgriešanās 
no gūsta „Teikas" noslēgumā tēlota kā saules triumfs. Boriss Gasparovs inter
pretē visu „Igorteiku" kā solāro mītu -  stāstu par saules aptumsumu, „norietu", 
valdnieces saules īslaicīgo „nāvi" un „augšāmcelšanos".

19. lpp.: ... un kārums pēc Lielās Donas aizstājās zīmēm priekšā. -  Bo
riss Ribakovs, Svetlana Pļetņova u. c. uzskata, ka „Lielā Dona" ir Polovu zemes 
daļa tagadējās Severas Doņecas vidustecē, ka par „Donu" XII gs. saukta Seve- 
ras Doņeca līdz ietekai tagadējā Donā un tālāk Dona līdz grīvai; bet „Doņecas"
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vārds apzīmējis tagadējās Doņecas pieteku Udupi (Словарь, вып. 2, с. 37-38). 
Viktors Vinogradovs domā, ka „Lielā Dona... -  dzejisks epitets: diženā, ūdeņiem 
bagātā..." (Словарь, вып. 1, с. 93).

19. lpp.:... skrienot pa Trojana taku... -  Pjotrs Vjazemskis, Rikardo Pikio 
u. c. „Trojas hipotēzes" piekritēji uzskata, ka „Trojas taka" ir „homēriskās" dzejas 
tradīcijas metafora un kņaza Igora neveiksmīgā karagaita jāuztver kā senatnes 
traģisko notikumu -  Trojas kara -  paralēle. Pēc citu domām, „Trojana taka" drī
zāk varētu būt ģeogrāfisks nosaukums līdzīgi dienvidu slāvu „Trojana valnim". 
Dienvidu slāvu toponīmikā un folklorā saglabājušies priekšstati par Romas 
imperatoru Trajanu (m. ē. II щ. sākums). Trešā hipotēze apgalvo, ka Trojans ir 
slāvu pagānu dievība; apokrifs „Dievmātes sāpju ceļi" (ХН-Х1Н gs.) tiešām pie
min Trojanu starp citiem senslāvu dieviem. Taču šis avots vispār sniedz diezgan 
neparastu slāvu panteona ainu, turklāt tas pats varēja nonākt „Igorteikas" iespai
dā, ja pieņemam, ka „Teika" radusies Х11-ХШ gs. mijā.

19. lpp.: Tā tiktu dziedājis dziesmu Igoram Velesa mazdēls... (t. i., Bo-
jans?). Senkrievu teksts pieļauj divējādu tulkojumu: „Tā tiktu dziedājis dzies
mu Igoram tā [t. i., Velesa] mazdēls" vai „Tā tiktu dziedāta dziesma Igoram, 
tā [Oļega?] mazdēlam". Sal. tālāk: Vai arī tā būtu dziedāt tev, ģiedais Bo- 
jan, Velesa mazdēl... Veless -  senslāvu dievība, lopu aizbildnis; netieši dati 
liecina, ka Velesa funkcijas varēja ietvert arī aizgādnību pār muzikantiem un 
dziesminiekiem. Burvji, kuriem, tāpat kā „Teikas" Bojanam, piemitušas spējas 
pārvērsties zvēros un putnos, uzskatīti par Velesa priesteriem (Иванов В. В., 
Топоров В. М. Исследования в области славянских древностей . Москва: 
Наука, 1974). Izteiciens „Velesa mazdēls" norāda uz „Teikas" distancēšanos no 
pagāniskajiem ticējumiem, saglabājot tikai to figurālās nozīmes; tā Homēru 
kristīgās Bizantijas tradīcijā varēja nosaukt par „Apollona dēlu" (sk. Jakobson, 

P- 241).

20. lpp.: Zviedz zirgi aiz Sulas... -  Sulas upe -  Dņepras pieteka, XII gs. -  
robeža starp Rusu zemi un Nearto Lauku.

20. lpp.: Taures sauc Novegradā... -  Severas Novgoroda -  Cerņigovas 
kņazistes pilsēta austrumslāvu cilts severiešu zemē; hronikā pirmoreiz minēta 
1146. gadā.
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20. Ipp.: ... stāv pulki Putivļā! -  Tāpat kā Severas Novgoroda, ari Putivļa ir 
viena Cerņigovas kņazu dinastijas atzara troņpils. Putivļas karadraudze pieda
lās Igora karagaitā sava kņaza Vladimira Igoreviča vadībā, taču Hipatija hronika 
apgalvo, ka viņš dzimis 1173. gadā; ja tā, tad karagaitas laikā viņam būtu tikai 
12 gadi.

20. Ipp.: Igors gaida savu mīļo brāli Vsevolodu. -  Vsevolods Svjatoslavičs 
(miris 1196. g.) bija Trubčevskas un Kurskas kņazs. Hipatija hronika dēvē Vse
volodu par pašu kareivīgāko un varonīgāko starp Oļega pēctečiem, taču neuzrā
da konkrētus šā kņaza varoņdarbus.

20. Ipp.: Un mani Kurskieši slaveni vīri... -  Kurska bija Rusu zemes un 
Lauka robežpilsēta, tādēļ kurskieši „Teikā" cildināti kā „dzimti" karavīri. 
Andrejs Mihailovs atklājis vecfranču dzejā tuvu paralēli kurskiešu slavināju
mam „Igorteikā"; franču tekstam gan piemīt ironisks raksturs (sk. Михай
лов А. Д. Об одной старофранцузской параллели „Слову о полку 
Игореве" // Исследования „Слова о полку Игореве": сборник. Ленинград: 
Наука, 1986, с. 87-90).

20. 1рр.: ... meklēdami sev godu, bet kņazam slavu! -  „Goda" un „sla
vas" jēdzienu attiecību senkrievu literatūrā pētījis Jurijs Lotmans (sk. Лотман, 
с. 100-102). „Gods" izpaužas materiālās vērtībās, t. i., gūtajā kara laupījumā, 
kamēr „slava" realizējas dziesmā, teikā vai nevārdiskā „zīmē" kā, piemēram, sud
raba ieroči vai karogs tālāk „Teikas" tekstā, un pienākas vienīgi pašam kņazam.

21. Ipp.: ... zvēru svelpieni ceļas, Mežainis trūcies -  kliedz koka galā... -
Tulkotāji izvēlējušies vienu no slāvu saknes nozīmēm -  „mežonīgs". Mežainis 
(дивъ) minēts tajā pašā avotā, kur Trojans, -  „Dievmātes sāpju ceļos" -  citu pa
gānu dievību starpā. „Aizdonā" tas pats personāžs parādās vārdformā „диво", 
kura rosinātu izšķirties par citu saknes nozīmi -  „savāds, dīvains". Daži pēt
nieki saskata šajā vārdā pupuķa vai kāda cita putna apzīmējumu (sk. Словарь, 
вып. 2, с. 29-31). „Aleksandrijā" -  romānā par Aleksandru Lielo, kas senkrievu 
tulkojumā pazīstams jau XII gs., minēts Bābeles elks Dijs -  augstākās dievības 
tēls, kurš stāvējis staba galā; Aleksandra nāves brīdī Dijs pravieto -  un izkustas no sa
vas vietas (sal. tālāk 32. Ipp.: ... jau brucis Mežainis zemē). Sk.: Истрин В. M. 
Александрия русских хронографов. Москва, 1893,1 ред., с. 103-104.
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Iespējami ari citi šīs vietas lasījumi. Romāns Jakobsons lasa: „Нощь стонущи 
ему грозою птичь убуди, свист зверинъ в съта зби." -  „Nakts, pāri viņam, 
baisumā vaidēdama, putnus trauca, bet zvēru svelpieni pulcināja tos simtiem" 
(Jakobson, p. 166-167). Andrejs Zaļizņaks pieļauj divus atšķirīgus lasījumus 
„въ стаи зби" -  „zvērus ietrieca migās" („зверей в логовища забил"); vai arī -  
kā mūsu tulkotājiem: „въста; збися" -  „zvēru svelpieni ceļas; slējies (uztrūcies) 
Mežainis" (Зализняк, с. 337).

21. lpp.: ... gan Volgai, gan Jūras malai, gan Sulas krastam, gan Suro- 
žai, Korsuņai, gan arī tev, tu Tmutorokaņas elks! -  Suroža (tag. Sudaka) 
un Korsuņa (tag. tH ersona),r- bizantiešu pilsētas Krimā. Senkrievu tekstā to- 
ponīmu rinda acīmredzot veidota kā skaņu tēls, turklāt „Tmutorokaņas elka" 
fonētiskais veidols asi kontrastē ar iepriekšējo skaņu rindu, gan ietver sevī tās 
elementus (u, r, k, n, s). Smalka fonētiska teksta organizācija vispār raksturīga 
„Igorteikai".

Tmutorokaņa -  pilsēta Tamaņas pussalā Ziemeļkaukāzā, sākotnēji grieķu 
kolonija Tamatarha, vēlāk bazāru pilsēta, kopš X gs. beigām vairākkārt biju
si senkrievu kņazu rokās. Vēlāk to ieņem polovieši; bet Arsenijs Nasonovs ap
galvo, ka „XII gs. otrajā pusē Tmutorokaņa jau piederēja pie Bizantijas pārval
dītajām teritorijām..." -  sk. Словарь, вып. 6, с. 35. Par „Tmutorokaņas elku" 
sk. Словарь, вып. 1, с. 56-58.

22. lpp.: Ilgi tumst nakts. Ausma gaismu dedz, migla jau laukus klāj... -
Pētnieku starpā nav vienprātības, par kādu diennakts laiku ir runa. Teksts pie
ļauj divējādu lasījumu -  blāzma vai nu „dzēš" gaismu, vai „iededz". Tālākais 
teksts: ... lakstīgalas stāj pogot, kovārņu klaigas mostas -  liek domāt, ka ap
rakstīta rīta ausma.

23. lpp.: Gzaks skrien pelēkā vilkā, Končaks tam ceļu ved uz Lielo Donu. -
Andrejs Robinsons raksta: „Jāizdala jautājums par to, ka attiecībā uz polovie- 
šiem „vilka" simbolam bija nevis estētiska, bet gan daudz dziļāka -  totēmiska 
nozīme" (Робинсон А. H. Литература Древней Руси в литературном  
процессе средневековья (Х1-ХШ вв.). Москва: Наука, 1980, с. 296).

Par poloviešu haniem Gzaku un Končaku sk.: Плетнева С. А. Донские 
половцы // „Слово о полку И гореве'и его время. Москва, 1985, с. 249-281.
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24. lpp.: ... pie Kajalas upes, pie Lielās Donas. -  Hipatija hronikā teikts, 
1185. gadā kauja notikusi pie Siurlijas (Сюурлии) upes. Taču, apraudot Igora 
karapulkus, Hipatija hronika saka: „Un tā nu svētā svētdienā sūtīja tiem Kungs 
savas dusmas. Prieka vietā deva tiem raudas un līksmības vietā žēlas pie Kajalas 
upes" (ИЛ, стлб. 643). Acīmredzot Kajala nav vis reāls hidronīms, bet simbo
lisks apzīmējums no vārda „каяти" -  „žēlot, nosodīt", varbūt „nožēlas vieta" -  
jo Hipatija hronikā tālāk seko Igora nožēlnieka monologs. Taču turkologi saska
ta šajā vārdā turkvalodu cilmes hidronīmu -  „Klinšotā", „Klinšupe" (Менгес, 
с. 100).

24. lpp.: Skat, vēji, Debesdieva mazdēli... -  Debesdievs (Стрибогъ) -  aus- 
trumslāvu dievība, kura ar vēja stihiju saistīta vienīgi „Igorteikā". Vjačeslavs Iva- 
novs un Vladimirs Toporovs par Stribogu un Daždbogu: „... šie divu dievu vārdi 
korelatīvi kā salikteņi ar vienādu otro komponentu (-богъ) un tādiem pirmajiem 
komponentiem, kuri (katrā ziņā vismaz vēlākā tautas etimoloģijā) varēja tikt uz
tverti kā gramatiski identi (pavēles izteiksmes formas стри, дать) un semantiski 
saistīti kā mantas un laimes dāvāšanas akta dažādi nosaukumi" (sk. Словарь, 
вып. 5, с. 235-236). Sakne „стри" var tikt etimoloģiski saistīta ar mūsdienu 
krievu valodas vārdu „простирать", tā var arī būt indoeiropiešu teonīma *ptr-ei 
*deiwo (tēvs dievs) atbilstums slāvu valodās (sk. Мифы народов мира, т. 2, 
с. 471).

Sakne „даждь" saistāma vai nu ar latviešu vārdu „dot", vai „degt"; pētnieki 
norāda uz iespējamo Saules dieva -  „Degdieva" pārvēršanos „Dodievā" t. s. tau
tas etimoloģijas nostiprināšanās rezultātā.

„Igorteikas" attieksme pret pagānu dievu vārdiem jāatzīst par unikālu. 
XII gs. beigās -  XIII gs. sākumā pagānisms vēl bija bīstams pareizticīgās baz
nīcas pretinieks, un tā prasīja skatījumu uz pagānu dievībām kā dēmoniem, jo- 
diem. Kaut gan Autors, bez šaubām, ir kristietis, taču pagānu teonīmiku viņš 
uztver ārpus kristietības un pagānisma konflikta -  kā estetizētas mitoloģiskas 
personifikācijas. „Beletristiskā" attieksme pret viņa laikā vēl nepārvarēto pagā
nismu liek saskatīt Autorā cilvēku, kas cieši saistīts ar citām (ne senkrievu) kul
tūras un konfesionālajām tradīcijām.

24. lpp.: ... putekļi laukus apklājuši; sasaucas pulki. -  Vārdu „стягъ" -  
„karogs" -  atdzejotāji lasījuši atvasinātā nozīmē -  „karapulks", tāpat kā iepriekš:
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„Taures sauc Novegradā -  stāv pulki Putivļā!" Teksts pieļauj ari lasījumu „karo
gi sasaucas" (vai „runā").

25. lpp.: ... daiļās Gļebovnas rūpestību un mīlestību! -  Olga Gļebovna -  
Jurija Dolgorukija mazmeita, kņaza Vsevoloda sieva.

25. lpp.: Bija Trojana laiki... -  Nikolaja Karamzina izrakstos no zudušā 
„Teikas" rokraksta nevis ,,bt>hh", bet ,,ct>hh Tpojum" (sk. 1985. g. izd., 26. lpp.). 
Romans Jakobsons pieņem šo lasījumu un tulko: „bija Trojas kari..." Hipotēze 
par Trojas tēmas īpašo nozīmi „Igorteikā" vedina tālāk saskatīt triju „posta lai
ku" uzskaitījumu; tie ir -  episkais Trojas laikmets, Jaroslava Gudrā laiki XI gs. 
pirmajā pusē, kad notika Vladimira Svētā dēlu asiņainas cīņas par Kijevas troni; 
XII gs. vidus, kad notika Oļega Bēdneša kari ar Vladimiru Monomahu par Cer- 
ņigovas troni. Savukārt tie komentatori, kuri saskata Trojanā pagānu dievību, 
atbilstoši interpretē „Trojana laikus": „pagānu laiki" (1950. g. izd., 408. lpp.); 
„sirmas senatnes apzīmējums" (1985. g. izd., 454. lpp.).

25. lpp.: Viņš iekāpj zelta kāpšļos Tmutorokaņas pilsētā... -  Domāts 
Oļega karagājiens no Tmutorokaņas uz Cerņigovu 1094. gadā (sk. Vēsturisko 
uzziņu).

25. lpp.: ... to šķindu dzirdēja senais diženais Jaroslavs, bet Vsevoloda 
dēls Vladimirs Cerņigovā ikrītus aizbāza ausis! -  Teksta izpētes gaitā nav sa
sniegts vienprātīgs viedoklis par to, kādēļ Jaroslavs (un -  kurš Jaroslavs?) sadzird 
Oļega kāpšļu šķindu. Pirmizdevumā gan Jaroslava, gan Vsevoloda vārds dots 
piederības adjektīva formā. Vēlākie interpreti, izdarot tekstā attiecīgas korek
cijas, lasa gan „Jaroslavs Vsevoloda dēls", gan „Vsevolods Jaroslava dēls". Varētu 
pieņemt, ka tekstā sākotnēji bijis vārds „BHyieb" -  „mazdēls", un las īt:... to šķin
du dzirdēja senais diženais Jaroslava mazdēls un Vsevoloda dēls Vladimirs, 
[un] Cerņigovā ikrītus aizbāza ausis vai, alternatīvā lasījumā, bultēja vārtiem 
dzinteles. Tātad runa būtu par Vladimiru Vsevolodoviču Monomahu, Jaroslava 
Gudrā mazdēlu, kurš ar bažām gaida Oļega uzbrukumu Cerņigovai 1078. gadā.

25. lpp.: Bet Borisu Vjačeslavliču slava veda pie soda... -  Kņazs Boriss 
bija gan Oļega, gan Vladimira Monomaha brālēns. Viņš cīnījās 1078. gadā pie 
Cerņigovas Oļega pusē un krita. Dmitrijs Ļihačovs tā komentē šo epizodi -
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Boriss Vjačeslavičs pirms kaujas lielās, viņa nāve ir sods par lepnību (1950. g. 
izd., 411. lpp.).

25. lpp.: ... un Kaņinas krastā... -  Senkrievu teksts šajā vietā bojāts. Vai
rums interpretu ielasa nesaprotamajā vārdā hidronīmu „Kaņina". Taču Romāns 
Jakobsons u. c. saskata te stepes zāli kaviļu (līgu), kura figurē „ Aizdonas" tekstā. 
Kaviļa austrumslāvu folklorā -  skumju, sēru simbols.

26. lpp.: No tās Kajalas Svjatopolks savu tēvu Ungāru aidiniekiem aiz
līgoja uz Svēto Sofiju Kijevā. -  Jaroslava Gudrā dēls Izjaslavs krita 1078. gadā 
kaujā pie Cerņigovas, cīnīdamies pret Oļegu, un Izjaslava dēls Svjatoslavs aiz
veda tēvu uz Kijevu apglabāt. „Teika" šeit apraud abu naidīgo rusu karaspēku 
kritušos. Taču -  kā Kajalas upe varēja izrādīties pie Cerņigovas?! Romāns Ja
kobsons te Kajalas vārda vietā izlasa to pašu stepes līgu -  kaviļu. Bet, ja Kajalas 
vārds saistāms ar darbības vārdu „каяти" -  „pelt, nožēlot, apraudāt", tad šāds 
simbolisks nosaukums varēja tikt attiecināts arī uz Kaņinas upi, kuras krastā iz
vērtās asiņains brāļu karš. Andrejs Zaļizņaks pieļauj veselus četrējus lasījumus: 
Каялы, канины, кавылы, ковылы (Зализняк, с. 340).

26. lpp.: ... Dodieva mazdēlu dzīve putēja... -  Par Dodieva mazdēliem dē
vēti rusi kā vēsturiska un etniska kopība. Sk. komentārā par Debesdievu un Do- 
dievu, sk. arī Мифы народов мира, т. 1, с. 347.

27. lpp.:... tur asiņu vīna nebija gana... -  Vīna aptrūkšanos kāzu dzīrēs Bo
riss Gasparovs saista ar kāzām Galilejas Kānā (Jāņa ev. 2:3) (Гаспаров, с. 50). 
Taču paralēlei „kauja-kāzas" ir arī mitoloģiskas un folkloriskas saknes; „vedē- 
ju-panāksnieku" motīvs te iegūst arī biogrāfisku zemtekstu -  jo Igora dēls Vla
dimirs vēlāk apprec poloviešu hana Končaka meitu.

27. lpp.: Nīkst zāle no žēlabām, bet koks aiz skumjām pie zemes liecies. -
„Teikā" personificētajiem dabas tēliem var atrast paralēles Bībelē un baznīcas li
teratūrā. Vairākas tādas paralēles uzrāda Vladimirs Peretcs, piemēram, Ecēhiēla 
31:15 -  „... un nokalta visi lauka koki" (Перетц). Romāns Jakobsons izmanto 
Peretca vērojumus, lai pierādītu „Igorteikas" organisko iekļaušanos viduslaiku 
literatūras kontekstā (Jakobson, p. 223). Viņš apstrīd skeptiķi Andrē Mazonu, 
kurš dabas personifikācijās saskatīja XVIII gs. romantisma poētiku.
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28. lpp.: Pārestība cēlās Dodieva mazdēlu pulkos... -  Trojas hipotēzes aiz
stāvis Rikardo Pikio raksta: „Pārestība Helēna (Helēna ir klasisks pārinodarī- 
juma un ķildas simbols) sasniedza seno Troju, šķērsojot ahaju gulbjspārņos ku
ģos zilzilo jūru. Trešais cēliens pārnes mūs no Trojas laikmeta Donas krastos. 
„Pārestība", kura skar Krievzemi, arī ir poētisks tēls, ķildas un posta personi
fikācija. Taču tā vairs nav „jaunava Helēna"..." (Пиккио, с. 94). Tomēr šaubas 
izraisa iespējamība saukt senkrievu literatūras kontekstā Helēnu, Menelaja un
Parisa sievu, par „jaunavu".
i

Romans Jakobsons konstatē „Pārestībai" tuvu teļu senajā Krievzemē plaši pa
zīstamā tekstā -  Metodija „Atklāsmē", kurā vēstīts par pasaules galu un pastarā 
laika postu. Metodijs apgalvo, ka „[Dievam] derdzīga jaunava" celsies no Ponta 
(Melnās jūras) un sēdīsies valdīt, un tad iesāksies brāļu kari un liels posts (Ja
kobson, p. 249). Jakobsons uzskata, ka „Igorteikā" tēlotās Rusu zemes posta ai
nas varētu daļēji būt aizgūtas vairākās viduslaiku eshatoloģijās, kuras senkrievu 
literatūrā bieži izmantotas kā „pastaro" motīvu avots. Siem pasaules gala notēlo- 
jumiem raksturīgs mežonīgu pagānu karapulku iebrukuma motīvs.

28. lpp.: Pēc viņiem Sodība brēc un Žēlaba auļo pa Rusu zemi, ļaudīm 
liesmu iemetot uguns ragā. -  Senkrievu tekstā Karna un Zļa. Pirmizdevēji uz
skatīja tos par poloviešu hanu vārdiem (sk. 1950. g. izd., 20. lpp. pēc otrējās nu
merācijas). Tad „uguns rags" varētu apzīmēt „dzļīvo uguni", kuru Hipatija hro
nika min pret 1184. gadu: „Dievamderdzīgais un bezdievīgais, un trejkārt nolā
dētais Končaks ar neskaitāmiem Poloviem gāja uz Rusu zemi, cerēdams saņemt 
Rusu pilsētas un sadedzināt, jo bija dabūjis tādu pagānu vīru, kurš šāva ar dzīvu 
uguni" (ИЛ, стлб. 634). Rusi „pagānu" saņēmuši gūstā jau tajā pašā 1184. gadā 
(ИЛ, стлб. 636). Taču vairums pētnieku vārdu Karna saista ar darbības vārdu 
„карити" -  „apraudāt mirušos" (Словарь, вып. 2, с. 178), bet vārdu „жьля" 
vai „желя" atrod daudzos senkrievu rakstniecības pieminekļos „žēluma, bēdu, 
sēru", arī „apraudāšanas" nozīmē (sk. Словарь, вып. 2, с. 87-89). Pēc Dmitrija 
Ainalova domām, Autors salīdzina žēlabas, kuras skanējušas Rusu zemē, ar to 
pašu „dzīvo uguni" (sk. Словарь, вып. 5, с. 178). Romans Jakobsons „uguns 
ragā" saskata sēru rituāla atribūtu un lasa: „Bet Igora drosmīgos pulkus vairs 
neuzcelt. Pēc viņiem apraudātāja brēca, un žēlabas trauca uz Rusu zemi. Bārs
tot ogles no liesmaina raga, Rusu sievas vaimanāja..." (Jakobson, p. 175). Tekstā
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„смагу людемъ мычючи въ пламянЪ роз"Ь"; „смага" -  vārds, kurš gan nav sa
glabājies citos rakstu pieminekļos, taču austrumslāvu izloksnēs apzīmē „kvēlojo
šas ogles, darvu; karstumu". Atdzejotāji izvēlējušies liesmas vārdu, vadīdamies no 
situācijas koptēla. Interesanti atzīmēt, ka latviešu valodas saknē smag- varētu būt 
saglabājusies mūsdienu slāvu valodās zudusī nozīme un tekstā runa par kaut ko 
saistītu ar smagumu, grūtumu. Vēl jāpiemin asprātīgā, taču nepierādītā Olžasa 
Suleimenova konjektūra: „... dzejnieks izmanto poloviešu terminu, lai apzīmētu 
gaisa pūķi, kurš uzbrucis Rusu zemei. Tas ir gluži dabiski. Un ugunspūtējs „mel
nais pūķis", pazīstams stepes mītu tēls, tiek dēvēts par kara žlan-, [...] Kas attiecas 
uz ragiem, tad tie, protams, neapzīmē mītisko „grieķu uguni". Ragi pavisam īsti -  
neiztrūkstošais velnišķā pūķa atribūts" (sk. Словарь, вып. 2, с. 178).

28. lpp.: Rusu sievas lēja asaras, sacīdamas... -  Sievu raudas strukturāli 
tuvas pravieša Jesajas (6:9-10) pazīstamajiem vārdiem: „... ar acīm tie neredz, 
ar ausīm tie nedzird, ar sirdi tie nesaprot..." Runa ir par Dievam nepaklausīgo 
grēcinieku pazudināšanu; tātad arī Autors liek dziesmā ieskanēties neuzklausī
ta augstākas varas brīdinājuma motīvam? (Sk.: Плаутин С. H. Слово о полку 
Игореве: исправленный и неисправленный тексты. Париж, 1958, вып. I, 
с. 18-19.)

29. lpp.: ... viņu tēvs, bargais un varenais Kijevas Svjatoslavs... -  Kijevas 
kņazs Svjatoslavs patiesībā ir Igora brālēns; par Cerņigovas kņazu tēvu viņš 
saukts tādēļ, ka ir vecākais viņu dzimtā, vai arī sakarā ar viņa lielkņaza stāvokli 
dalienu hierarhijā.

30. lpp.: ... un iekrita Kobjaks Kijevas pilsētā, paša Svjatoslava sargu 
kambarī! -  Poloviešu hans Kobjaks kritis rusu gūstā 1183. gadā Svjatoslava ka
ragājiena laikā (ИЛ, стлб. 632).

31. lpp.: Bet Svjatoslavs augšā Kijevā redzēja smagu sapni... -  Vienas tek
sta rekonstrukcijas autori (1985. g. izd., 462. lpp.) te saskata neatbilstību vēstu
res faktam: saskaņā ar Hipatija hroniku Svjatoslavs Igora karagaitas laikā nemaz 
nav Kijevā. Rekonstruētais teksts atgriežas pie Pirmizdevuma lasījuma: „Bet 
Svjatoslavs redzēja smagu sapni. „Augšā, Kijevā, šonakt no vakara ietina mani" -  
saka -  „melnā līķautā..." Tomēr Svjatoslava sapnis, saruna ar bajāriem un „zelta 
vārdi" drīzāk liecina par orientāciju uz „simbolisku telpu" -  ar Kijevu kā Rusu
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zemes centru; pats Svjatoslava tēls „Teikā" ir simbolisks un tāls no faktiskās pre
cizitātes. Svjatoslava sapni caurvij sēru simbolika: vairākums „Teikas" pētnie
ku uzskata, ka tajā attēlots bēru rituāls -  Svjatoslavs noredz savu nāvi. Intere
santa, pat noslēpumaina teksta īpatnība -  nav nosaukts darbības subjekts, nav 
redzams, kurš (vai kuri?) tad pakļauj kņazu aprakstītajām rituālajām norisēm. 
Olžass Suleimenovs uzskata, ka attēlotais rituāls atbilst turktautu paražām un 
senajai reliģijai, un lasa: „Kaisīja man nešķīsto pagānu kalsnās atraitnes prāvas 
pērles azotē un kaitēja mani" (Сулейменов, с. 63, 82). „Tolkovieši" skaidroti 
gan kā „sabiedrotie", gan kā klejotāju cilts nosaukums, gan kā „svešinieki -  tul
ki" (sk. Словарь, вып. 6, с. 40).

»  *

31. Ipp.: Jau dēļi bez knēses... -  Senkrievu tekstā кнЪсь -  „kores baļķis, 
jumta dziedrs". Šis vārds mūsdienu slāvu valodā atbilstošajā nozīmē vairs nepa
stāv, taču saglabājies latviešu valodā: „knēse". Paradums izjaukt jumtu, atvērt 
logus, lai mirēja dvēselei vieglāk tikt prom no miesas, saglabājies austrumslāvu 
tautu folkloras atmiņā.

31. Ipp.: Visu nakti no vakara pelēkās vārnas ķērca pie Pleseņas palienē, 
Kisaņas biezokņā un tad aizlaidās projām uz zilo jūru. -  Viena no mīklainā
kajām „Igorteikas" vietām. Jādomā, ka rokraksts te bijis bojāts, tādēļ gan Pirmiz- 
devums, gan Katrīnas kopija sniedz pavisam neapmierinošus lasījumus. Latviešu 
atdzejotāji atbilstoši akadēmiskajai tradīcijai nesaprotamos burtu savienojumus 
interpretē kā īpašvārdus. Neiztur filoloģisku kritiku Olžasa Suleimenova lasī
jums, kuru šeit citēsim kā savdabīgu fonu tekstoloģijas problēmai. Suleimenovs 
tekstā saskata mijamies slāvu un turkvalodu vārdus; makaroniskās konjektūras 
tulkojums: „... neticīgās [pagānu atraitnes saka]: „Zini, kā atgūt prātu? Piecus 
dzelžu pinekļus apskalo [seko nesaprasts vārds], atriebīgais tu..." (Сулейменов,
с. 69).

32. Ipp.: Jo tumšs kļuva 3-šajā dienā... -  Vārdu kārtība šajā vārsmā izrai
sa pētnieku strīdus. Pirmizdevumā un Katrīnas kopijā: „... pa Rusu zemi iz
klīda Polovieši kā pardu midzenis, un jūrā nogrima, un lielu dūšu iedeva 
Hiniešiem." Dmitrija Ļihačova rekonstrukcija: „... divi uguns stabi apdzi
sa, un līdz ar tiem divi jauni mēneši -  Oļegs un Svjatoslavs -  tumsu pārvilkās 
un jūrā nogrima, un lielu dūšu iedeva Hiniešiem." Ņikitas Meščerska un
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Alekseja Burikina rekonstrukcija: „... divi uguns stabi apdzisa un jūrā nogrima, 
un lielu dūšu [vai: lielas raizes] iedeva Hiniešiem, un līdz ar tiem divi jaunie 
mēneši -  Oļegs un Svjatoslavs -  tumsu pārvilkās." Latviešu atdzejotāji sekojuši 
Romana Jakobsona rekonstrukcijai, sadalīdami problemātisko frāzi „... un jūrā 
nogrima un lielu dūšu iedeva Hiniešiem" divās daļās. Olžass Suleimenovs lasa: 
„... pa Rusu zemi izklīda Polovieši. Baltsegtais nams [t. i., karavadoņa telts] jūrā 
nogrima un lielu dūšu iedeva Hiniešiem [t. i., poloviešiem]."

Oļegs un Svjatoslavs -  kņaza Igora jaunākie dēli. Daudzi pētnieki uzskata šos 
vārdus par „Teikas" tekstā vēlāk iekļautu piezīmi, jo abi minētie jaunie kņazi ka- 
ragaitā nepiedalījās. No jaunajiem kņaziem sirojumā līdzi devās Igora dēls Vla
dimirs un brāļadēls Svjatoslavs.

Datīva „Hiniešiem" atbilstošā senkrievu forma „хинови" nav lietota hroni
kās. Pētnieki saskatījuši te gan somus („finieši" -  „hinieši"), gan huņņus, gan 
ungārus (sk. tālāk tekstā par Volīnijas un Galīcijas kņaza Romana Mstislaviča 
„ietekmes afēru", kurā ungāri taisni iederētos), gan kipčaku/poloviešu etna aus
trumu atzaru.

32. lpp.: Rau, daiļās Gotu meitas uzsāk dziesmu pie zilās jūras... -  Var
pieņemt, ka runa ir par austrumģermāņu tautu, kura dzīvojusi Melnās jūras 
piekrastē. (Sk. Мавродин В. В. Очерки истории левобережной Украины. 
Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1940, с. 267.)

33. 1рр.: ... dziedot par Busa laiku... -  Vienīgā vēsturiskā persona ar šādu 
vārdu, kuru pētniekiem izdevies sameklēt, ir Buss, antu (slāvu senču?) virsaitis, 
kuru 375. gadā nonāvējuši goti. Taču šāds lasījums liktu atzīt „Teikas" Autora 
īpašu vēsturisku informētību! Varbūt pieļaujams cits vārda „бусовь" lasījums -  
„palsais, pelēkais", t. i., nelaimīgais laiks; sal. „pelēkās vārnas ķērca pie Pleseņas 
palienē". Ukraiņu valodas Aizkarpatu izloksnēs un serbhorvātu valodā sakne 
„бос", „бус" izsaka „dusmu, drūmuma" ideju (sk. Словарь, вып. 6, с. 208).

33. lpp.: ... Sarokana atmaksu lolojot. -  Sarokans jeb Sarukans senkrie
vu hronikās -  poloviešu Sorahans, hana Končaka vectēvs. Dmitrijs Ļihačovs: 
„Doma atriebt par hanu Sarukanu 1185. g. varēja vēl būt aktuāla poloviešu ap
ziņā. To rāda Hipatija hronikas atzīme pret 1185. gadu. Pēc uzvaras pār Igoru 
Svjatoslaviču hans Končaks saka hanam Gzam: „Ejam uz Kijevas novadu, kur
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tika sakauti mūsu brāļi un mūsu lielkņazs Boņaks." Atriebība par Boņaku, par 
kuru runā Končaks, ir arī atriebība par Sarukanu, jo Boņaks un Sarukans cie
ta sakāvi vienā un tajā pašā kaujā 1106. g." (Лихачев, с. 110). „Teikā" atriebība 
par Sarokanu izvirzīta priekšplānā, jo Sarokans ir Končaka vectēvs, tātad viņš 
iekļaujas „vectēvu-mazdēlu" sistēmā, kura „Teikai" īpaši nozīmīga.

33. lpp.: Tad dižais Svjatoslavs bilda zelta vārdus... -  Arī Hipatija hronika 
vēstī: „Un Svjatoslavs, to izdzirdis un smagi nopūties, noslaucīja asaras un teica: 
Ak, mani mīļie brāļi un dēli, un Rusu zemes vīri! Dievs man dāvāja nomākt ne
šķīstos, bet jūs, neapvaldījuši savu jaunību, atvērāt Rusu zemes vārtus. Tā Kunga 
prāts lai notiek it vjļsā! Un tikpat, cik es uz Igoru skaitos, tagad nu žēloju Igoru, 
savu brāli." Tālāk hronists stāsta, ka Svjatoslavs sācis pulcināt kņazu karaspēkus 
(sk. ИЛ, стлб. 645).

„Igorteikas" filoloģijā nav sasniegts kopējs viedoklis par to, kur beidzas 
Svjatoslava „zelta vārdi" -  pēc uzrunas Igoram un Vsevolodam vai daudz zemāk, 
pēc uzrunas ievērojamākajiem Rusu zemes kņaziem. Ja Svjatoslava vārdi beidzas 
augstāk, tad iznāk, ka cīņā pret poloviešiem rusu kņazus aicina pats Autors; tad 
poēma iegūst īpašu politisku konkrētiku, un tai vajadzētu būt sacerētai tūliņ 
pāc aprakstītajiem notikumiem -  1185. vai 1186. gadā. Jaunākie teksta izdevu
mi atstāj šo jautājumu atklātu (sk. 1985 g. izd., 466.-467. lpp.).

ļ  1
33. lpp.: Nu vairs neredzu Jaroslava, mana stiprā un turīgā, un pulkiem 

bagātā brāļa varenību... -  Cerņigovas kņazs Jaroslavs Vsevolodovičs, Svjato
slava brālis, miris 1200. gadā. Jaroslavs piedalījās ilgās un asiņainās dinastiskās 
ķildās, kurās viņš bieži iesaistīja savus poloviešu sabiedrotos un vasaļus.

33.-34. lpp.: ... ar Cerņigovas bajāriem, ar Mogutiem un Tatraniem, un 
ar Selbiriem, un ar Topčakiem, un ar Revugiem, un ar Olberiem. -  Pēc Ni
kolaja Baskakova domām, te minēti Cerņigovas „melno klobuku" -  pie turktau- 
tu oguzu atzara piederīgo kovuju, torku, berendeju dzimtu nosaukumi. „Melnie 
klobuki" bija rusu kņazu vasaļi un sabiedrotie cīņās pret poloviešiem (turktautu 
kipčaku atzaru) (Баскаков, с. 131-137).

34. lpp.: Tie tak bez vairogiem, tik  ar aizstulmu nažiem kliegšus cī
niņā uzvar... -  Boriss Gasparovs (Гаспаров, с. 133) ierosina te minētās deta
ļas traktēt atbilstoši Kajalas kaujas aprakstā veidotajai opozīcijai: „Velna bērni
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ar klaigām pāržogojuši lauku, bet drosmīgie rusu dēli pāržogojuši sarkaniem 
vairogiem." Jaroslava vasaļi nav „savējie", tie nav „rusu dēli": ari viņi karo bez 
vairogiem, ar kaujas saucieniem... Tāpat aizstulmu naži pretnostatīti vairogiem 
kā „aizmugurējais" -  „priekšējam", kā sveša noslēpumaina spēka simbols. Tur
pretim Dmitrijs Ļihačovs (1950. g. izd., 434. lpp.), balstīdamies hronikās, saska
ta te līdz neprātam bezbailīgu rusu karotāju raksturojumu, kuru cīņas metode ir 
negaidīts triecienuzbrukums un tuvcīņa.

34. lpp.: ... skandinot sentēvu slavu. -  Jurijs Lotmans: „... slavas pilni va
roņdarbi tikai atdzīvina mūžam pastāvošo un vienīgi reālo „priekšējo slavu", 
skandina to kā zvanu, kuram piemīt reāla esamība arī klusējot, un tā skaņa ir 
nevis esamība, bet esamības apliecinājums. [...] tā var zaudēt savu spožumu, ja 
viņu neatjaunina ar turpmākiem varoņdarbiem, taču tā vienalga nezūd, turpinā
dama pastāvēt it kā ārpus laika. Netrūkst arī apzīmējumu šādai „sentēvu slavu" 
aizskarošai rīcībai: „jo esat izlēkuši no sentēvu slavas", „papluinīja sava vectēva 
Vseslava slavu", „nopostīja slavu Jaroslavam". Un otrādi, iespējams arī to spod
rināt, „skandinot sentēvu slavu"" (Лотман Ю. M. „Звонячи в прад-Ьднюю 
славу" // Труды по русской и славянской филологии, XXVIII, Тарту, 1977, 
с. 98-101 (Ученые записки Тартуского университета, вып. 414)).

34. lpp.: ... priekšējo slavu laupīsim, pēcāko paši dalīsim. -  Arhaiskajā 
telpas un laika uztverē pagātne tiek izjusta kā „priekšā stāvoša", t. i., kā zināma, 
reāla, redzama, bet nākotne -  kā aizmugure, kas nemitīgi tek mums garām un 
nostājas mums priekšā...

34. lpp.: Kad vanags vigu met, augstu sniedz putnus, savai ligzdai nedod 
nodarīt pāri. -  Sī vieta izraisījusi plašas pētnieku diskusijas, jo tekstā darbības 
vārds tagadnē -  taču spalvu mešanas laikā putns ir īpaši bezpalīdzīgs, bet, „Kad 
vanags ir trīskārt spalvu metis, tas neļausies no savas ligzdas paņemams" („Stāsts 
par Akiru"; sk. Словарь, вып. 3, с. 128-129). Tātad runa par pieauguša, jau vai
rākas reizes spalvu mainījuša vanaga līdzību ar „sirmo" kņazu Svjatoslavu.

34. lpp.: Jau tie pie Rimas brēc apakš Polovu zobeniem, bet Volodimirs 
apakš brūcēm. -  Hipatija hronika vēstī, ka polovieši pēc uzvaras pār Igoru ap
lenkuši Perejaslavļu, taču nav varējuši to ieņemt. Perejaslavļas kņazs Volodimirs 
Gļebovičs devies uzbrukumā no pilsētas un kaujā ievainots trijiem šķēpiem.
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Atkāpušies no Perejaslavļas, polovieši ceļā ieņēma un izpostīja Rimas (Rimo- 
vas?) pilsētiņu.

34. Ipp.: Dižais kņaz Vsevolod! -  Vsevolods Lielā Ligzda, Jurija Dolgorukija 
dēls un Vladimira Monomaha mazdēls, jaunās Vladimiras-Suzdaļas valsts vare
nais kņazs piekopa patstāvīgu politiku, no spēka pozīcijām piedalījās dinastiska- 
jās ķildās, bieži apkarodams Oļegdēlus un dalīdams kņaziem troņpilsētas.

35. Ipp.: ... drosmīgos Gļeba dēlus! -  Rjazaņas kņazi, Gļeba Rostislaviča 
dēli, bija Vladimiras-Suzdaļas kņaza vasaļi.

35. Ipp.: Tu, negantais Rujfik, un tu, Dāvid! -  Ruriks un Dāvids bija Smo- 
ļenskas kņaza Rostislava dēli un Vladimira Monomaha mazdēli. Ruriks Igo
ra karagaitas laikā bija Svjatoslava līdzvaldītājs Kijevas dalienā. Dāvids valdīja 
Smoļenskā.

35. Ipp.: Galiciešu Jaroslav Astoņprāti! -  Hipatija hronika vēstī par Galīci- 
jas kņazu Jaroslavu Vladimiroviču, ka tas, „ja kur pieredzēja pārestību, tad pats 
negāja -  savus pulkus raidīja". Tā, iespējams, veidojies priekšstats par valdnie
ku, kas „no tēva zeltkaltā troņa aiz zemju zemēm sultānus šauj", „cauri debešiem 
bluķus svaida". Taču kopumā Jaroslavs Astoņprātis poēmā tāls no hronista radī
tā priekšstata un acīmredzot ir Autora mākslinieciskās ieceres nosacīts. Iesauka 
„Astoņprātis" (Осмомыслъ) tiek interpretēta dažādi: Jaroslavs bijis „Astoņmē- 
lis", pratis astoņas valodas; iesauka radusies kā glaimojoša paralēle imperatora 
Oktaviāna Augusta vārdam; tā saistīta ar seno rusu priekšstatu par „astoņām 
grēcīgām iekārēm". Fjodors Pokrovskis norāda, ka tekstā tālāk uzskaitīti astoņi 
Jaroslava veikumi (sk. Словарь, вып. 4, с. 38-39). „Sultāni" (vai „saltāni" kā 
poēmas tekstā) jāatzīst par XII un XIII gs. senkrievu literatūrai neraksturīgu 
vārdu. Nikolajs Karamzins uzskatīja, ka te varētu būt mājiens uz Fridriha Bar- 
barosas krusta karagājienu pret sultānu Saladīnu (1189. g.). Jāpiezīmē, ka Galī- 
cija robežoja ar Ungārijas karaļvalsti un Jaroslavs vienīgais no rusu kņaziem zi
nāmos apstākļos varēja „aizcirst karalim ceļu". Astoņprāša tēlam piemīt mītiskā 
Pērkongrāvēja īpašības, iespējama tā turpmāka interference ar biļinu epiku. (Sal. 
ar biļinu epa pērkongrāvēju Iļju biļinā par Vanagkuģi: „Iļja Muromietis kuģī 
uziet,/ Rokā savu stingru loku uzvelk,/ Rūdītu bultiņu lokam uzliek,/ Bultiņai 
uzteic, bultiņai uzdzied:/ Tu, mana bulta rūdītā, lido/ Pār meža galiem, pāri pa
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debešiem,/ Kriti tu, mana bulta rūdītā,/ Turku pilsēta telti zaļajā,/ .../ Pašam 
Sultānam krūtī baltajā..." (.Былины в записях и пересказахXVIĪ-XVIII веков. 
Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1960, с. 209).)

Pērkongrāvēja motīvam atbilstoša liekas frāze „cauri debešiem bluķus svaidī
dams", taču Ņikita Meščerskis un Aleksejs Burikins piedāvā lasījumu: „pārva
dājot [preču] kravas caur mākoņiem". -  „Iespējams, domātas augstās kalnu pār
ejas, pāri kurām gāja tirdzniecības ceļi, kas saistīja Krievzemi ar Rietumeiropu" 
(1985. g. izd., 42., 471. lpp.). 1800. gada izdevumā un Katrīnas kopijā redzam 
vārdu „времены", kuru vairums pētnieku izlasa „бремены" („nastas, sma
gums"), bet Romāns Jakobsons -  „камены" („akmeņi").

36. lpp.: Un tu, negantais Roman, un tu, Mstislav! -  Volīnijas kņazs 
Romāns Mstislavičs (kritis 1205. g.), Rietumeiropā saukts par „Krievzemes ka
rali", Vladimira Monomaha mazmazdēls. Dmitrijs Ļihačovs raksta: „Negantais 
Romāns ir Romāns Mstislavičs. Tas skaidrs no uzskaitītajām viņa uzvarām pār 
leišiem, jātvingiem, deremeliem un poloviešiem. [...] Tieši viņa karaspēkam bija 
raksturīgs „latīņu" apbruņojums" {„Слово о полку Игореве". Сборник исследо
ваний и статей. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1950, с. 47-48).

Blakus Romanam varētu būt minēts viens no diviem viņa sabiedrotajiem -  
Romana brālēns Mstislavs Jaroslavičs Mēmais vai arī Grodņas kņazs Mstislavs 
Vsevolodovičs. Boriss Gasparovs uzskata, ka Autors gribējis vēlreiz atkārtot treju 
Bojana apdziedāto kņazu vārdus: (vecā) Jaroslava, (drosmīgā) Mstislava, (daiļā) 
Romana (Гаспаров, с. 162).

36. lpp.: Jātvingi -  rietumbaltu cilts.

36. lpp.: Deremeli -  Pēc Grigorija Iļjinska un Aleksandra Solovjova hipo
tēzēm, baltu cilts, kura apdzīvojusi Dernas jeb Dernmeles novadu Prūsijā. Pēc 
Omeļjana Pricaka domām, tie ir ХН-ХШ gs. avotos plaši pieminētie „brasli- 
nieki" (бродники), kuri mituši pie Donavas, Dņestras, Doņecas un Donas 
lejteces brasliem un kontrolējuši tur svarīgus tirdzniecības ceļus (sk. Словарь, 
вып. 2, с. 24).

37. lpp.: Gar Rosu un Sulu pilsētas sadalītas! -  Rosa ir Dņepras labā krasta, 
bet Sula -  kreisā krasta pieteka; XII gs. uz dienvidiem no tām sākās Poloviešu 
zeme.
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37. lpp.: Ingvar un Vsevolod un visi trīs Mstislaviči, sešspārnu vanagi 
neba no nieka ligzdas! -  Ingvars un Vsevolods Jaroslaviči -  Mstislava Mēmā 
brāļi, Vollnijas Romana Mstislaviča brālēni. Trīs Mstislavieši, pēc Dmitrija Ļi- 
hačova domām -  Kijevas lielkņaza Mstislava II Izjaslaviča dēli: (Volīnijas) Ro
māns, Svjatoslavs un Vsevolods. Tātad te uzrunāta visa Volīnijas kņazu „ligzda". 
Aleksandrs Solovjovs: „... vārdi „sešspārnains, sešspārnis" gan senkrievu, gan 
jaungrieķu (un, jādomā, arī bulgāru un serbu) valodā apzīmē gan Bībeles zera- 
vu, gan ātru vanagu, gan, beidzot, strauju, brašu bruņinieku" (Словарь, вып. 6, 
с. 180-181).

38. lpp.: Vairs netek Sjgla sudraba straumēm... un Daugava purvos 
tek... -  Straumju saduļķošanās, pārpurvošanās „Teikā" uzskatāma par sēru, ne
laimju un jo sevišķi -  ienaidnieka uzbrukuma zīmi. Jāatzīmē, ka Piedaugavas 
zemes no poloviešu uzbrukuma ciest nevarēja. Daugavas „tecēšana purvos", t. i., 
sēras Daugavas krastos saistītas ar tālāk aprakstīto Polockas kņaza neveiksmi cī
ņās pret Lietavu.

38. lpp.: Viens vienīgs Izjaslavs Vasiļka dēls... -  Mājienus attiecībā uz rusu 
kņazu cīņu pret Lietavu saturēja jau uzruna Romanam un pārējiem Galīcijas un 
Volīnijas kņaziem. Tagad lielkņazs Svjatoslavs (vai -  Autors) uzrunā Polockas 
kņazus -  leišu tiešos kaimiņus. Līdz mūsdienām saglabātās hronikas Izjaslavu 
Vasiļkoviču nepiemin, bet Polockas hronogrāfija ir zudusi.

38. lpp.: ... papluinīja sava vectēva Vseslava slavu... -  Te parādās Polockas 
kņaza Vseslava Bračislaviča tēma, kura veido svarīgu paralēli citam „vectēvu 
laikmeta" varonim -  Oļegam Svjatoslavičam. Abi kņazi ir „bēdneši", abi „ar zo
benu ķildas kala".

38. lpp.: ... ar līgavu likdamies zemes gultā, sacīja... -  Viena no poēmas 
teksta neskaidrajām vietām. Latviešu tulkotāji turējušies pie Pirmizdevēju lasī
juma: „и с хотию на кровать и рекъ", taču devuši tam oriģinālu interpretāciju, 
kas balstīta mītiskos priekšstatos par nāvi -  kā kāzu gultu. Dmitrija Ļihačova 
lasījums: „и схотию на кров, атьи рекь" -  „ar [savu] mīļoto [dziesminieku] asi
nīs, bet tas saka...". Senkrievu teksts pieļauj arī citu dalījumu vārdos: „исхоти 
юна кров, а тъи рекь" -  „tecēja jaunās asinis, un tas teica..." (1985. g. izd., 
473. lpp.).
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38. lpp.: Nebija tur ne brāļa Bračislava, ne otra -  Vsevoloda... -  Bračis- 
lavs Vasiļkovičs minēts hronogrāfijā kā Polockas kņazs (Vsevolodu Vasiļkovi- 
ču hronikas nepiemin). Izjaslava karš ar leišiem it kā veido līdzteci Igora kara- 
gaitai -  ari Igors ir „viens", t. i., bez citu kņazu atbalsta piedzīvo sakāvi Polovu 
laukā. Oļegdēla Igora liktenis ir paralēls Vseslavdēla Izjaslava liktenim -  abi viņi 
ir savu „bēdnešu" vectēvu mantinieki.

38. lpp.: ... Gorodņas taures skan. -  Grodņa (Hrodno) ietilpa Polockas 
kņazuvalstī; varbūt tauru skaņas no pilsētas mūriem vēstī par kņaza nāvi?

39. lpp.: Jaroslav un jūs, visi Vseslava mazdēli! -  Dmitrijs Ļihačovs lasa: 
„[Jūs,] Jaroslava, un jūs, visi Vseslava mazdēli!" Pieņemot šādu konjektūru, pret
nostatām Jaroslava Gudrā mantiniekus Polockas kņaziem -  Jaroslava brāļa Iz
jaslava pēctečiem. Polockas kņazi, ar kuriem tie neatlaidīgi karojuši, nosaukti 
savas dzimtas spilgtākā pārstāvja vārdā par „Vseslava mazdēliem".

39. lpp.: Tajā septītajā Trojana laikā... -  Romans Jakobsons lasa: „Caur 
ķildām atnāca spaidi no Polovu zemes septītā laikā. Trojiski Vseslavs kauliņus 
meta..." Jakobsons te pirmām kārtām uzstājas kā t. s. Trojas hipotēzes piekritējs 
(sk. tālāk komentārā par Vseslava gaitām Kijevā); viņa lasījums ļauj atcerēties 
kristietības eshatoloģiskos pravietojumus par „septīto" -  pastaro cilvēces vēstu
res laikmetu. Pastaro briesmu starpā vienmēr minama neskaitāmu pagānu kara- 
pūļu ielaušanās no austrumiem kā sods par tautu un valdnieku grēkiem.

Latviešu atdzejojuma sintakse turpretim atbilst mūsdienu krievu filologu 
rekonstrukcijām, kuras Trojanā (senkrievu dievība!) saskata pagānisma laikme
ta simbolu. Dmitrijs Ļihačovs: „Vseslavs darbojās septītajā, t. i., pēdējā pagānu 
dieva Trojana gadsimtā, citiem vārdiem: pagānisma laikmeta beigās. „Pēdējības" 
niansi septītajam gadsimtam piešķir viduslaiku priekšstati par skaitli septiņi: 
septiņas radīšanas dienas, pasaules pastāvēšanas septiņi gadu tūkstoši, septiņi 
vecumi cilvēka mūžā utt." (Словарь, вып. 5, с. 119). (Interesanti atzīmēt, ka 
Igors dodas savā kļūmajā karagaitā 6693. gadā kopš pasaules radīšanas, tātad 
7 gadus pirms septītā gadu tūkstoša septītā gadsimta beigām.)

39. lpp.: ... Vseslavs kauliņus meta par meitu, tīkamu sirdij. -  Polockas 
kņazs Vseslavs Bračislavičs (miris 1101. g.) bija Vladimira Svētā un Polockas 
kņaza meitas Rognedas Gorislavnas mazmazdēls. Vseslava tēls „Teikā" tuvs
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viņa raksturojumam „Laika gadu rakstos"; pret 1044. gadu hronists vēstī par 
Vseslava kāpšanu Polockas tronī un piemin ar viņa dzimšanu saistītos apstākļus: 
Vseslavu „dzemdēja māte no burvestības. Kad māte viņu dzemdēja, bija tam tū
ces zīme uz viņa galvas..." Šajā apstāklī hronists redz izskaidrojumu tam, kādēļ 
viņš tik „nesaudzīgs uz asinsizliešanu" (MA, cta6. 143). Pret 1067. gadu „Laika 
gadu raksti" vēstī, ka Vseslavs ieņēmis Novgorodu; uzzinājuši par to, Jaroslava 
dēli Izjaslavs, Svjatoslavs un Vsevolods cēlušies pret Vseslavu. Kaujā pie Ņemi- 
gas upes Vseslavs sakauts bēdzis. Jaroslava dēli, krustu skūpstot, solījušies neda- 
rīt pāri Vseslavam, taču, kad pēdējais ieradies Kijevā pie Izjaslava, Izjaslavs lauzis 
zvērestu un ieslodzījis Vseslavu pagrabā. Vseslavs tad savās lūgšanās vērsies pie 
svētā krusta. 1086. 'gadā kije$eši saceļas, padzen Izjaslavu, atbrīvo Vseslavu un 
sēdina viņu Kijevas tronī. Vseslavs valda Kijevā septiņus mēnešus; kad Kijevai 
tuvojas Izjaslavs ar poļu karapulkiem, Vseslavs gatavojas aizstāvēšanās kaujai pie 
Belgorodas (atdzejojumā Baltā Pils), taču naktī pamet kijeviešu spēkus un bēg 
uz Polocku. Drīz vien Izjaslavs padzen Vseslavu arī no Polockas. Vseslavs bēg, 
taču vēlāk atgūst troni. („Igorteikā" kauja pie Ņemigas un notikumi Kijevā pār
stāvēti otrādā kārtībā.)

Vseslavam Bračislavičam veltīts Jakobsona un Seftela (M. Szefiel) darbs 
„Vseslava eps" (sk. Jakobson, p. 301-362). Izmantojot biļinu par Volhvu Vsesla- 
viču un atrodot tai dienvidu slāvu un skandināvu līdzteces, autori rekonstruē 
mītu par valdnieku vilkati; pēc viņu domām, vēsturiskā Vseslava tēls laikabied
ru uztverē akumulējis šā mīta elementus, kas izskaidro Vseslava tēla izcilo vietu 
etniskajā atmiņā. Hronikas, „Igorteikā" un biļinu eps atspoguļo dažādus šā per
sonāža aspektus. „Teika" pievērš uzmanību tādām mītikai raksturīgām Vseslava 
īpašībām kā konflikts ar sauli -  Horsu, pārvēršanās vilkā, maģiskā spēja pārva
rēt telpu. „Jaunava" -  Kijevas pilsēta. Paralēlismi „pilsēta -  sieviete", „pilsētas 
ieņemšana -  laulības" raksturīgi gan daudzu tautu folklorai, gan Bībelei. Šie 
tēli dabiski ebreju un grieķu kultūrai, jo attiecīgajās valodās „pilsēta" ir sieviešu 
dzimtes lietvārds. Austrumslāvu kultūrās dziļāk apgūts „pilsētas -  mātes", nevis 
„pilsētas -  līgavas" motīvs. Iespējams, ka „Teikā" tas parādās Trojas cikla iespai
dā: cīņa par Troju ir cīņa par Helēnu.

39. lpp.: Viņš izgudrēm apsviedās seglos... -  Viena no neskaidrākajām 
poēmas vietām. Latviešu atdzejotāju izvēlētais variants orientējas uz Ņikitas
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Meščerska lasījumu (1985. g. izd.): „Viņš, viltībā balstījies, ieguvās zirgus..." 
Dmitrija Ļihačova versiju latviski var pārstāstīt šādi: „Viņš ar viltu ieguva [kije- 
viešu] atbalstu zirgu dēļ..." Ļihačovs komentē: „... Vseslavs kļuva par kņazu Ki
jevā pilsētnieku sacelšanās rezultātā; kijevieši prasīja kņazam Izjaslavam ieročus 
[pret poloviešiem]: „Dodi, ... kņaz, mums ieročus un zirgus." So kijeviešu pra
sību izmantoja Vseslavs" (1950. g. izd., 455.-456. Ipp.). Taču Ļihačova mazliet 
mākslotais skaidrojums paliek tikai viena no hipotēzēm. Asprātīgi šo vietu lasa 
Trojas hipotēzes piekritēji (Rikardo Pikio un citi): Vseslavs iekļūst Kijevā ,,tro- 
jiski" (трояни), t. i., ar viltu, tāpat kā ahaji iekļuva Trojā ar zirga palīdzību; arī 
Vseslava nodomā izmantoti zirgi (Пиккио, с. 95).

39. Ipp.: Tad no viņiem niknā zvērā atlēca prom... -  Turpinās mēģinājumi 
precizēt austrumslāvu folklorā un rakstu pieminekļos izplatītās vārdkopas „nik
nais zvērs" leksisko nozīmi: vilks, lauva, tīģeris, lūsis? Ņikita Meščerskis (1985. g. 
izd., 474. Ipp.) pieņem leksēmu „lūsis" (sk. arī Балто-славянские исследования, 
1984. Москва: Наука, 1986, с. 59-78).

39.-40. Ipp.: ... sagrāba veiksmi: trejiem belzieniem atvēra vārtus No- 
vegradai, nopostīja slavu Jaroslavam... -  Latviešu tulkojums te seko Dmitrija 
Ļihačova interpretācijai. Romans Jakobsons lasa: „... dabūjās trejas veiksmes: at
vēra vārtus Novegradai, nopostīja slavu Jaroslavam, atlēca vilkā pie Ņemigas..." 
Ieņēmis Novgorodu, Vseslavs sagrāva pilsētvaldību, kuru novgorodiešiem bija 
dāvājis savās „grāmatās" Jaroslavs Gudrais.

40. Ipp.: ... atlēca vilkā pie Ņemigas -  nopūta kuļu. -  Kņazs vilkatis „no
pūš", notīra kuļu kaujai -  labības kulšanai, kuras tēlojums seko tālāk. Taču 
vairums interpretatoru lasa līdz ar Pirmizdevējiem: „... atlēca vilkā pie Ņe
migas no Dudutkiem". Toponīms „Dudutki" nav līdz šim guvis konkrētāku 
lokalizējumu. Latviešu atdzejotāji, tāpat kā Ņikita Meščerskis (1985. g. izd., 
43., 475. Ipp.), te sekojuši Romanam Jakobsonam, kurš lasa: „Съду ток" -  no- 
minis, nolīdzinājis klonu tālāk aprakstītajai „kulšanai" -  kaujai (Jakobson,
р. 184-185).

40. Ipp.: ... līdz rīta gaiļiem no Kijevas noskrējis Tmutorokaņā... -  Par
kņaza Vseslava karagājieniem uz Tmutorokaņu hronikas gan nevēstī.
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40. lpp.: ... dižajam Horsam kā vilks šķērsu ceļam skraidīdams. -
Horss -  saule (irāņu cilmes vārds), kurai pretstāv kņazs vilkatis, tumšo pazemes 
spēku pārstāvis.

41. lpp.: To vecveco Vladimiru Kijevas kalniem nepiekalt. -  Te domāts 
vai nu Vladimirs Svētais, vai Vladimirs Monomahs, kuri abi bieži devušies kara
gājienos; taču tieši Monomahs guvis uzvaras pār poloviešiem.

41. lpp.: Tagad nostājuši Rurika pulki, un citi tie -  Dāvida... -  Hipati- 
ja hronikā pret 1185. gadu vēstīts, ka Vladimirs Gļebovičs, turēdams poloviešu
spēkus pie Perejaslavļas, aicinājis palīgā abus Kijevas līdzvaldoņus kņazus; taču 

»
Svjatoslavs ar Ruriku kavējušies, gaidīdami Smoļenskas kņazu Dāvidu, kura ka- 
radraudze nemaz netaisījās karagājienā uz Rusu zemes tālajām dienvidu robe
žām. Tas deva iespēju poloviešiem izpostīt un izlaupīt Rimas pilsētu un saņemt 
bagātu gūstu.

41. lpp.: ... šķēpi dzied! -  Patstāvīga sintagma, kuru grūti savienot gan ar ie
priekšējo, gan turpmāko tekstu; jādomā, ka teksts šajā vietā bojāts. Vairākums 
pētnieku „lasa tālāk": „Šķēpi dzied pār dunavu/Donavu."

41. lpp.: Pār Dunavu Jaroslavnas balss tālu laižas... -  Donavas vārds slā
vu tautu un leišu folklorā var apzīmēt jebkuru „ļlielupi"; pētnieki dažkārt atzī
mē šā vārda nozīmē arī „slāvu upes" sēmu. Tāpat kā vairāki citi Austrumeiropas 
hidronīmi, Donavas vārds saistās ar senirāņu „upes" vārdu; grūti noteikt, kurās 
„Teikas" vietās šis hidronīms saglabā savu konkrēti ģeogrāfisko nozīmi, kur 
apzīmē upi vispār -  vai pat visu „Slāvu zemi". Jaroslavna -  Jevfrosinija, kņaza 
Igora sieva, Galīcijas Jaroslava Astoņprāša meita. Jaroslavnas sakars ar Donavu 
varētu būt motivēts tādējādi, ka viņa augusi Galīcijā, kuras īpašumi sniedzās 
līdz Donavai.

41. lpp .:... agri rītā bārā dzeguzē gaužas. -  Tekstā „зегзица", kam vairākās 
slāvu un baltu valodās atbilst tās pašas cilmes vārds ar dzeguzes nozīmi. Taču 
Nikolajs Šarlemaņs un viņa sekotāji norāda, ka „зигзшка" ukraiņu izloksnēs -  
„kaija". „Nabadze kaija" ir nelaimīgas, atstātas sievietes epitets ukraiņu folklorā 
(sk. Словарь, вып. 2, с. 122).
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42. Ipp.: Vai tev maz rūpju zem debešiem vējot... -  Ņikita Meščerskis pie
dāvā lasījumu: „Vai maz tev bija kalnus zem mākoņiem vējot?" (1985. g. izd., 
478. Ipp.)

42. Ipp.: ... tu līgojusi Svjatoslava laivas uz Kobjaka pulkiem. -  Runa ir 
par Kijevas Svjatoslava karagaitu uz poloviešiem 1184. gadā. Jaroslavnas raudu 
dziesma stilistiski un struktutāli izdalās no „Igorteikas" konteksta. Uzbūves 
vienkāršība, refrēni utt. pirmajā brīdī liek domāt, ka mūsu priekšā folkoriskas 
cilmes teksts. Pētnieki secinājuši, ka tajā apvienoti divi folkloras žanri -  rau- 
dudziesma un buramvārdi (1950. g. izd., 304. Ipp.). Taču folkloras tekstam Ja
roslavnas dziesma pārāk sentimentāla un romantiska. Tās sentimentalitāte, 
tāpat kā pārāk elementāra dabasspēku personifikācija dod vielu skeptiskām 
pārdomām: Jaroslavnas raududziesma atgādina vēlīnu folkloras stilizāciju. Sa
vukārt Vsevolods Millers saskata Jaroslavnas dziesmā bizantiešu literatūras 
ietekmi -  grieķu viduslaiku romānam raksturīgo jūtu kvēli un romantisko ska
tījumu uz sievieti (Миллер, с. 57-59).

44. Ipp.: Pusnaktī zirgu svelpj Ovlurs aiz upes... -  Hipatija hronika vēs
tī: „Viņam, būdamam Poloviešos, tur gadījās Poloviešu dzimuma vīrs La- 
vors. Un tas iedomāja svētīgu domu un teica: „Iešu ar tevi uz Rusu zemi"" 
(ИЛ, стлб. 650).

45. Ipp.: „Ne tāda gan," saka, „Stugnas upe..." -  „Laika gadu raksti" pret 
1093. gadu vēstī par Vladimira Monomaha un viņa brāļu poloviešiem zau
dēto kauju pie Stugnas. Kņazi glābās peldus pār Stugnu, upē noslīka Vladi
mira jaunākais brālis Rostislavs. Tālāk seko viena no teksta „dūkņu vietām". 
Pētnieku domstarpības vispirms izraisa akuzatīva „стругы" interpretācija: 
„laivas, kuģus" (latv. „strūgas") vai „straumes, viļņus" (sk. Словарь, вып. 5, 
с. 236-238). Nav vienprātības arī attiecībā uz darbības vārda „ростреми" no
zīmi: „saberzt, samalt" -  tā Pirmizdevēji: „стругы ростре на кусту" -  „satriec 
laivas gar biežņām" -  vai „izplest, paplašināt" -  „простерена к усту" -  „grī
vu izpletuši". Romāns Jakobsons kļūmīgo darbības vārdu saprot kā „strēdzi- 
nāt, ieraut" -  „росте на кусту уношу князя Ростислава" -  „ierāvusi starp 
divi krūmiem jaunekli kņazu Rostislavu". Andrejs Zaļizņaks pieļauj šādas in
terpretācijas iespējas: „ростре..." -  „laivas sadrumslā krūmā" (vai „starp divi
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krūmiem"; vai arī -  „jauneklim kņazam Rostislavam slēgusi Dņepru" (Зализ
няк, с. 349).

47 .1pp.: Teica Bojans un Hodina... -  Poēmas teksts šajā vietā stipri bojāts, 
jādomā, ka zudis ievērojams fragments. Lasījums „Hodina" (Ходына) -  Igora 
Zabeļina un viņa sekotāju mēģinājums izlasīt Pirmizdevuma burtkopu „ходы 
на" kā īpašvārdu. Tālāk tekstā turktautu tituls „kagans" (когань), kurš samērā 
plaši izmantots senkrievu titulatūrā kā „lielkņaza" sinonīms.

48. lpp.: Igors jāj pa Boriča ceļu uz Torņa Dievmātes baznīcu. -  Par Bo-
riča ceļu saukta uzeja vienā no Dņepras krasta pauguriem Kijevā. Par to, kādēļ 
kņazs Igors dodas*tieši uz l'orņa Dievmātes baznīcu, sk. Dmitrija Ļihačova 
rakstīto (Лихачев, с. 211-228).

Marija Pļuhanova
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Igora teika" -  atskats XX un XXI gadsimta

T eika par Igora karagaitu" ir miklām pilns un noslēpumains teksts. Nevar 
apšaubīt tik vienu -  mūsu priekšā dzeja, neparasti spēcīga un intensīva dze

ja ar neskaidrām, noslēpumainām metaforām, ko bieži nākas uztvert jau kā sim
bolus. Tāda dzeja -  ar pēkšņām izjūtu pārlauzām, absurda elementiem -  mums 
atklājās un tapa vajadzīga XX gadsimtā. „Teikas" skaņotnes savā spēkā un ener- 
ģiskumā liekas nepārspējamas un palaikam neatdarināmas: „Свист зверинъ 
вста зби..." -  „Zvēru svelpieni ceļas..."?

Paši vārdi šajā tekstā dzīvo patstāvīgu, bieži vien noslēpumainu dzīvi. Vārdi 
sakņojas senatnē, tajos nospriegota nacionālā mītika, un daļai leksisko vienību 
neatrast analogus nevienā citā senajā rakstu piemineklī; taču nenoliedzami pa
stāv kāda iekšējā forma, sakne un jēga, kas nepieļauj patvaļīgu interpretāciju.1 
Tieši šo tekstu „kā pirmo" vētī un vērtē Osips Mandelštams, rakstīdams par 
dzeju un valodu „kā tādām". Mandelštams mēdza apgalvot, ka vārdiem, kas 
„der" dzejai un paši rada dzeju, ka „īstajiem" vārdiem raksturīga pilnesība -  tie 
staigā miesā un īstenojas notikumā, tajos ir iekšējas brīvības princips, kas tos pa
sargā no patvaļīgas interpretācijas un „sadzīviskas" redukcijas.2

Daudz šajā piemineklī tāda, kas ved mūs ārpus konkrētas vēstures laiktelpas, 
ved turp, kur dīvainais Mežainis, nez no kurienes uzmeties koku galos, „klau
sīt liek Nezināmajai zemei". Vai pēc neizprotamā Mežaina pavēles, vai no tikpat 
noslēpumainā un dīvainā dziesminieka (vai burtnieka, vai burvja) Bojana izdo
mām mēs šajā rakstu piemineklī saklausām ko tādu, kas XX gadsimtā saukts 
par „tālu pasauļu mūziku". Zvēri un putni, dievi un valodas vārdi te uzlūko mūs, 
ļauj savas balsis saklausīt un atkal zūd tajā miglā, kur mums ceļa nav, taču viņi 
iemanto tur mūžību.

„Teika" var noslēgties sevī, var pat no dzejas apvāršņa nozust. XIX gadsimta 
beigās to iekļāva kroņa ģimnāziju hrestomātijās kā nacionālā varoņepa paraugu,
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kaut tas patiesībā nav „nacionāls" -  kāda gan nācija XII gadsimtā? -  un nav īste
ni „varoņeps" -  kā lai saucam par „episku varoni" kņazu Igoru, kura godkāres un 
stratēģiskās paviršības dēļ „Žēlaba auļo pa Rusu zemi" un „drosmīgos Rusu pul
kus vairs neuzcelt", bet pats kņazs „no zelta segliem iesēdies verga seglos"? Ar šā 
teksta „valstisko nozīmi" vēl šodien tirpina un tirda skolēnus. Pārliecināmies, ka 
teksts spītīgi klusē, kamēr daļa pētnieku, skolas gados gana izmocījušies ar „pat
riotiskajām interpretācijām", metas pierādīt, ka tur neklājas meklēt ne „vēstures 
apjausmas", nedz senu mītu atspulgu, bet mūsu priekšā tik metaforas, ko savirk
nējuši erudīti falsifikatori XVIII gadsimta beigās -  nolūkā sagādāt austrumslā- 
vu tautām pašām savu „nacionālo varoņepu". Bet „Teika par Igora karagaitu" 
atrada savu vietu XX gadsimta dzejā, to saklausīja un stājās dialogā ar to paši 
ievērojamākie dzejnieki. Nav nejaušība, ka „Teiku" savas poēzijas mēlē tulkojis 
Rainers Marija Rilke. Nav arī nejaušība, ka to savā daiļradē ievērpis Nikolajs 
Zabolockis, oberiutu  grupas literāts, bieži dēvēts par dzejas absurdistu: viņam 
jau dabas tēli -  koki, kukaiņi, zvēri -  aizvien likušies reālāki un jēgpilnāki par 
cilvēkiem.

XX gadsimtā pats nopietnākais „Igorteikas" sarunu biedrs, kurš vislabāk to 
saklausījis un visvairāk spējis no tās mācīties, ir Veļimirs Hļebņikovs. Simbo
listu dzejas metrs Vjačeslavs Ivanovs teicis, ka Hļebņikovs ir gluži kā „Teikas" 
autors, kas brīnumainā kārtā nodzīvojis līdz mūsdienām. Osips Mandelštams 
risina šo paralēli tālāk: „Kad atskanēja „Igora teikas" dzīvīgais un tēlainais vēs
tījums, caurcaurēm tik šopasaulīgs, laicīgs un tik krievisks ik pavērsienā, tad sā
kās krievu literatūra. Un, kamēr mūsdienu krievu rakstnieks Veļimirs Hļebņi
kovs gremdējas krievvārdu sakņotnes pašās dzīlēs, etimoloģijas naktstumsā, kas 
gudra lasītāja sirdij tik tīkama, tikmēr paliek dzīva pati krievu literatūra, „Igora 
teikas" literatūra."3

Veļimirs Hļebņikovs uzskatīja, ka dzeja atbrīvo vārdu dziļo jēgu, atsedz senos 
mītus līdzīgi vējam, kas nopūš augsnes virskārtu un atsedz saknes, un veiksmīgā 
kārtā viņa poētiskā daiļrade arī top līdzīga vējam. Vārdradē viņam izdodas at
segt valodas slāņojumus, nojēgumus un mītus -  viņš atbrīvo stihi, kurā valodas 
vārdi un dzejas Vārds („Слово"!) nu var izdzīvot savu īsto dzīvi.

Hļebņikovs runā arī par „Teikas" („Vārda"!) klusēšanu un ne-esmi kā tās ie
spējamu ilgesmes formu. Poēmā „Zvērnīca", kas uzrakstīta kā atbilde Vjačeslava 
Ivanova vērtējumiem, Hļebņikovs piekļauj „Teiku" zvēriem, kuru dižumu un



nozīmību dzēsusi zvērnīcas šaurība. Hļebņikovs uzskata, ka zvēros -  tāpat kā 
dzejā, kā vārdu saknēs -  dzīvi senie mīti, senās jēgas un ticības, atmiņas par zvē
ru cilts diženumu, taču Zooloģiskajā dārzā tie pagrimst niecībā, viņu esības jēga 
ir pieduļķota, apgānīta:

„Kur ziloņi aizmirsuši savas bazūņu balsis un brēc tā, it kā žēlotos par kādu 
kaiti. Vērodami mūs mūsu niecībā, tie varbūt nākuši pie atziņas, ka izdvest nī
kulīgas skaņas ir labas gaumes pazīme? Nezinu. Ak, pelēkie, grumbainie kalni! 
Aizās ēdēm un zālaugiem klāti!

Kur zvēros aiziet bojā kādas brīnišķas iespējas, kā Maskavas ugunsgrēkā -  
stundugrāmatā ierakstītā „Teika par Igora karagaitu"."4

Hļebņikovs te runā par versiju, kas plaši atzīta literatūras vēsturē: vienīgais 
senais rokraksts, kas saturēja „Igorteikas" norakstu, gājis bojā Maskavas uguns
grēkā 1812. gadā. Taču viņš neaizmirst radīt un parādīt te savu „vārda bez- 
darbja" tēlu: teksts ierakstīts baznīcas stundugrāmatā starp dienišķi atkārtoja
mām lūgsnām, starp deldētiem vārdiem, kuru senās saknes nevar atsegties, kuru 
dziļākā jēga vairs „nedarbojas".

Revolūcijas laikmeta dzejniekiem „Teika" bija dzejas brīnums un svētki, bet 
vēlākā un skumīgākā laikmetā Mandelštamam -  nu jau „vēlīnajam" -  „Teika" 
ar saviem sāpju un nāves tēliem pārvēršas raududziesmā, pat -  murgā.

„Igorteika": „А въстона бо, 6paTie, Кыевъ тугою, а Чьрниговъ напастьми. 
Тоска разл1яся по Русьскои земли, печяль жирна теме среди земли 
Русьскыи." -

„Un tad vaidēja Kijeva, brāļi, aiz sērām, un Cerņigova aiz nelaimēm. Skumī
ba plūda pār Rusu zemi, bieza bēda tecēja Rusu zemē."

1934. gadā Mandelštams tā sāk savu izmisumā un neprātā rakstīto dzejoli: 
„Uz mēles div-man-trejas frāzes mainās, / Es klāstu augu dienu: mana bēda trek
na... / Ak, Dievs, cik treknas, kādas zilacainas / Ir nāves spāres -  zilgme melna, 
lekna!"5

Arī šīs Mandelštama vārsmas liekas kā dialogs ar „Teiku" -  par nāvi un dze- 
jasvārdu, par aiziešanu nesamaņas tukšumā un atgriešanos: „Man zuda vārds, 
kas jānotur bij ciet, / Tik akla bezdelīga ēnu velvēs pārnāks / Apcirptiem spār
niem -  rēno pulkā diet. / Naktsdziesmu mēma neatmiņa pārmāks. / Nav putnu. 
Nemirstule neuzzied. / Cik tumsas zirgiem krēpes caurspīdīgas. / Pa sausu upi 
tukša laiva iet. / Sienāžu barā teika apklus nīka. / Un lēni aug kā templis vai kā
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telts. / Kā Antigone bezprātā smej skaļa. / Kā beigta bezdelīga tā pie kājām krīt, 
/ Kā Stiksa maiga -  un kā zariņš zaļa. / Kaut redzīgajos pirkstos atgrieztos reiz 
kauns / Un tuklā līksme -  nākt un atkal pazīt..."6

Nu „Teika" atbild: kaut liesā upe svešus strautus un tērces sadzērusi un jau
nekli kņazu ieslodzījusi dzelmē, bet mūsu kņazs Igors tver jau zosis un gulbjus 
maltītei, un viņu gan Doņeca, gan Dņepra, gan jūra jau gatavas pašūpot! Doņe- 
ca teic: „Kņaz Igor! Gana tev dižuma, Končakam nemīlības, bet Rusu zemei 
līksmības!" Igors teic: „Ai, Doņeca! Gana tev dižuma, kņazu pa viļņiem šūpo- 
damai, zaļu zāli tam klādamai savos sudraba krastos, siltu miglu to ģērbdamai 
paēnī zaļam kokam. Tu to gaigalī glābi uz ūdeņiem, kaijā pa straumēm, nirā pa 
vējiem."

Apzināmies, ka daļu no „Teikas" poētiskās kādības nosacījusi tās vēsture. 
Līdz XVIII gadsimtam neviens nezināja par tās pastāvēšanu. Šis dzejasdarbs 
nāk „no nemiņas", un arī vēl šodien, mūsu tūkstoškārt pārlasīts, tas vienalga 
šķiet „pusaizmirsts"; interpretēdami konstrukcijas un leksiskās vienības, brīžam 
tikai sacenšamies erudīcijā, intuīcijā, asprātībā.

„Igorteika" ienāk Krievijas literatūras dzīvē XVIII gadsimta beigās, kad kais
līgs senlietu cienītājs Sinodes ģenerālprokurors grāfs Aleksejs Musins-Puškins līdz 
galam nenoskaidrotos apstākļos iegūst savā īpašumā vērtīgu rokrakstu grāmatu, 
sastādītu no dažādiem viduslaiku tekstiem. To starpā bijusi „Teika par Igora kara- 
gaitu". Pati rokrakstu grāmata zudusi 1812. gada kara laikā. Taču 1800. gadā nā
cis klajā „Igorteikas" pirmizdevums, un jau XVIII gadsimta 90. gados izgatavota 
kopija ķeizarienei Katrīnai II. Rokraksta atšifrēšana bija saistīta ar ievērojamām 
grūtībām, vārdi tajā bijuši sarakstīti bez atstarpēm; jādomā, ka teksts vietām bijis 
bojāts. Atsevišķas arhaiskas vārdformas pārrakstītājiem XVIII gadsimta beigās 
nebija saprotamas, tādēļ kopijās daudz kļūdu. Abi pārraksti atšķiras, jo pirmiz- 
devēju un Katrīnas kopijas rakstītāji kļūdījušies katrs citādāk... Balstoties abos 
saglabājušos teksta variantos, nu jau gandrīz divus gadsimtus turpinās sākum- 
teksta rekonstruēšanas darbs; attiecīgā zinātniskā literatūra ir sasniegusi milzīgu 
apjomu. Sešos „Igorteikas" uzziņu vārdnīcas laidienos apkopoti leksikoloģiskās 
izpētes rezultāti, vārdu dažādie lasījumi un skaidrojumi. Teksta rekonstrukcijas 
stadija, kāda parādās mūsdienu krievu izdevumos, ir gan krievu XIX gadsimta 
zinātnieku darba rezultāts, gan daudzu izcilu XX gadsimta filologu -  Dmit- 
rija Ļihačova, Aleksandra Orlova, Vjačeslava Ržigas, Ņikitas Meščerska u. c.

90



kolektīvo pūliņu auglis. Rietumu slāvistikas skola sniedz savu rekonstrukciju, kuras 
izstrādāšanā vislielākie nopelni pieder Romanam Jakobsonam.

„Teika par Igora karagaitu" ir daudzējādā ziņā neatrisināta un, jādomā, arī 
līdz galam neatrisināma tekstoloģiska problēma.

Teksts uzrakstīts senkrievu valodā (t. i., austrumslāvu pirmtautas -  seno 
rusu valodā) ar lielu baznīcslāvu valodas elementu piejaukumu. Jāpiezīmē, ka 
austrumslāvu tautām viduslaikos senkrievu (rusu) valoda bija mutvārdu daiļra
des un lietišķo rakstu valoda, kamēr baznīcslāvu valodas normas guva pārsvaru 
rakstniecībā, kurai lielākoties reliģisks raksturs.

Teksta rašanās laiks nav precīzi nosakāms, un zinātnē šajā sakarā pastāv vese- 
la virkne pretrunīgu hipotēžu. Visizplatītākais ir uzskats, ka „Igorteika" sacerē
ta drīz pēc tajā aprakstītajiem notikumiem, t. i., XII gadsimta beigās, un netālu 
no šo notikumu vietas, Dienvidkrievzemes teritorijā. Vēlāk teksts pārrakstīts 
Krievzemes ziemeļrietumos un guvis dažas ziemeļrietumu dialekta iezīmes.

„Igorteika" ir anonīms sacerējums, kas viduslaiku literatūras piemineklim 
gluži dabiski. Taču mūsdienu lasītāju uztverei raksturīgā interese par izcilā dze- 
jasdarba autoru liek gan slāvu filologiem, gan visdažādāko profesiju pārstāvjiem 
lasītājiem izsacīt savus minējumus. Starp daudziem varbūtējiem „Teikas" auto
riem minēti: pats kņazs Igors Svjatoslavičs, viņa dēls Vladimirs Igorevičs, Galīci- 
jas kņaza Jaroslava Astoņprāša dēls Volodimirs, izglītotais Kijevas bajārs Pēteris 
Borisovičs, dziesminieks Hodina... Nav izdevies rast reālus pierādījumus nevie
nai no līdzšinējām hipotēzēm.

Ja neskaita atsevišķus austrumu, galvenokārt turkvalodu cilmes vārdus, 
kuri, bez šaubām, ir ļoti seni, tad galvenais „Igorteikas" senuma pierādījums 
paliek tās iespaids Kuļikovas kaujai (1380. g.) veltītajos literatūras pieminek
ļos -  „Aizdona' un „Teiksmā par kauju ar Mamaju". Tie sacerēti XV gadsimtā, 
taču zinātnieki skeptiķi izvirzījuši hipotēzi, ka „Igorteika" radusies daudz vēlāk, 
turklāt „Aizdonas" teksta iespaidā. Skeptiķi saskata „Igorteikā" XVIII gad
simta darinājumu Džeimsa Makfersona 1760. gadā izdoto Osiāna dziesmu garā. 
Meistarīgo falsifikāciju varētu būt sagatavojusi krievu senatnes cienītāju grupa -  
vai pat viens ģeniāls literatūras pieminekļu viltotājs. „Teikas" izpēte XX gad
simtā saistās ar divām lielām polemikām par tās īstenumu. Pirmās polemi
kas (50. gadu sākumā) galvenie dalībnieki bija franču slāvists Andrē Mazons 
(skeptiķis) un viņa oponents -  viens no izcilākajiem XX gadsimta filologiem
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Romans Jakobsons. Otrajā polemikā (60. gados) iesaistījās krievu vēsturnieks 
Aleksandrs Zimins (skeptiķis) un viņa oponents -  pazīstamais senkrievu lite
ratūras pētnieks Dmitrijs Ļihačovs. Zimina pētījumu iespieda 100 eksemplā
ros „dienesta lietošanai" un izdalīja slēgtās apspriedes dalībniekiem.7 Kā vēlāk 
stāstīja tās sēdes dalībnieks Jurijs Lotmans, pēc debatēm zinātnieki lūgti atdot 
eksemplārus, taču viņš un vēl daži citi grāmatu nav nodevuši. 2006. gadā Zimi
na darbs izdots ar pamatīgiem komentāriem, taču nav vairs piesaistījis tik lielu 
speciālistu vērību kā sākotnēji.8

XX gadsimta pirmajā pusē „Igorteika" bija tieši „dzejnieku acuraugs", turpre
tī, sākot ar gadsimta vidu, tā jau vairāk pieder vēsturniekiem un filologiem. Bet 
pēdējos gadu desmitos strīdi par „Teiku" bieži vien saistīti ar cīņu par zinātnisku 
un politisku iespaidu un autoritāti, par finansējumu, par preses, sabiedrības un 
varas iestāžu uzmanību. Var jau būt, ka taisnība postmodernistiem, un katrs dis- 
kurss ir cīņa par varu. Kaut Mazons un Zimins sen aizsaulē, taču polemika, kas 
saistīta ar viņu vārdiem, nav noklususi un laiku pa laikam iedegas ar jaunu spē
ku. Runa vairs nav par literatūras pieminekli, bet par zinātnieku ieņemto pozīci
ju: te Zimins varoņa oreolā stāj pretī padomju dogmām, te atkal Ļihačovs parā
dās kā inteliģentuma un „nepadomju audzināšanas" paraugs, kas cienīgi oponē 
„nesavaldīgajam" Ziminam. Nesen grāmatā parādījušās viņreizējās slēgtās sēdes 
dalībnieku uzstāšanās, un tās pamatā ir profesionālas un no zinātniskā viedokļa 
godīgas, kaut ideoloģiskā spiediena apstākļos it kā vajadzēja būt citādi.

XX gadsimta beigu un XXI gadsimta sākuma posmu raksturo jauna skaļa 
polemika par „Igorteikas" autentiskumu. Edvards Kīnans {Edward L. Keenari) 
nāk ar hipotēzi, kura vispilnīgākajā veidā eksponēta monogrāfijā „Jozefs Do- 
brovskis un Igorteika".9 Kīnans uzskata „Teiku" par izcilā čehu slāvista Jozefa 
Dobrovska sacerējumu. Dobrovskis ceļojis uz Krieviju un strādājis ar senkrievu 
rokrakstiem taisni tajā laikā, kad parādās pirmās ziņas par „Igorteiku". Viņš ie
pazinās ar tekstu, sajūsminājās par to, veica izrakstus un tulkoja. Kīnans uzska
ta, ka Dobrovskis „Teiku" pats arī sacerējis, lai pievērstu ķeizarieni Katrīnu slāvu 
tautu problēmām. Dobrovskim bija ārkārtīgi izcilas zināšanas par slāvu senatni, 
un viņš varētu būt daudz drošāks pretendents uz Autora godu nekā skeptiķu ie
priekšējie kandidāti -  arhimandrīts Joaīls Bikovskis vai Nikolajs Karamzins. Ne 
tik pārliecinoša liekas hipotēze par falsifikācijas motīviem, jo godājamo filologu 
grūti iedomāt politiska viltvārža un filoloģiska avantūrista lomā. Savukārt pret
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„Igorteikas" poētisko skanējumu vēsturnieki skeptiķi izrādās kurli, tāpēc ,,au- 
torkandidātu" talanta problēma viņiem vispār nepastāv.

Kīnanam Amerikas Savienotajās Valstīs palīdzēja krievu vēsturnieks, Zimi- 
na skolnieks Andrejs Pļiguzovs, kas labi orientējās Zimina argumentācijā un 
bija uzticīgs viņa idejām. Taču, pats būdams dzejnieks, viņš sirds dziļumos sa
prata, ka ar grāmatu gudrību vien „Igorteikai" līdzīgu tekstu uzrakstīt nebūtu 
iespējams. Neilgi pirms nāves Pļiguzovs intervijā runā par Kīnana hipotēzi un 
piemin īslaicīgās bezprāta lēkmes, kas piemeklējušas Dobrovski. Pļiguzovs it kā 
norāda mums, ka gan šis teksts, gan pati vēlēšanās ko tādu sacerēt varēja rasties 
ārpus ikdienišķā prāta robežām, aizapziņas mutuļos, neparedzamības sfērā.

Pats jaunākais 'ieguldījums šajā polemikā pievērsts postmodernistiskajiem 
diskursa un varas jautājumiem. Mario Kapaldo {Mario Capaldo), izcili izglītots 
filologs, nesen publicējis trīs rakstus, kas veltīti vienam jautājumam: kādēļ itāļu 
slāvists Rikardo Pikio (.Riccardo Picchio), dziļi „eiropeiski" izglītots un ne tuvu 
ne „rusofils", ne mirkli nešaubījies par „Teikas" senumu un autentiskumu. Kapal- 
do izsecina: Pikio, kurš ilgus gadus nostrādājis Jēlas Universitātē ASV, bijis ame
rikāņu slāvistikas varenā virsvadoņa Romana Jakobsona ietekmē. Nu, bet kāpēc 
pats Jakobsons, kurš tik lepni pozicionējās amerikāņu humanitārās zinātnes 
Olimpā, tā dievināja „Igorteiku", intensīvi nodevās filoloģiskiem pūliņiem „igo- 
ristikas", „slovistikas" laukā un vētraini skandalēja ar „Teikas" pretiniekiem? -  
jautā Kapaldo. Tāpēc, ka Jakobsons kā personībā veidojies revolucionārajā Krie
vijā, vispirmām kārtām jau „labējo futūristu" ietekmē. Precizēsim -  Hļebņikova 
ietekmē. Tādi nu izrādās ceļi, kas ved „Igorteiku" atpakaļ pie tās līdznieka, tai 
konģeniālā krievu dzejnieka Hļebņikova.

Šodien jautājums par „Teikas" autorību liekas cieši saistīts ar mākslinieciskās 
daiļrades pirmavota problēmu. Karstie, pat niknie strīdi liecina par vēlmi sa
prast, kas tas par radošās enerģijas lādiņu, kurš šo tekstu radījis, un kā pārlieci
nāties, vai tad „dievišķas dzirkstis" tiešām pa brīdim atmirguļo laikmetu tumsā?

Pamatīgu akadēmisku izglītotību guvušais Aleksandrs Bobrovs, ilgāku laiku 
sabijis pasniedzēja darbā Japānā, tālu no konservatīvās un idejiski disciplinējo
šās Krievu literatūras institūta gaisotnes, atmet „akadēmiskos aizspriedumus" 
un drošu skatienu meklē „Igorteikai" labāko rašanās laiku un vietu. Un atrod 
to XV gadsimta otrajā pusē Kirila klosterī pie Baltezera ūdeņiem. Turpat bla
kus Ferapontovā savas freskas tad rada Dionīsijs, tur klostera rokrakstu krātuvē
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atrasti brīnišķi rakstudarbi, tādi kā Afanasija Ņikitina „Ceļojums pāri trim 
jūrām" vai „Stāsts par Indijas valstību". Tur strādājis slavenais Jefrosins, mūks 
un liels grāmatnieks, kas savos krājumos mēdza iekļaut smalkus, „negaidītus", 
citur nesastaptus daiļdarbus. Tā visa gan par maz, lai sazīmētu viņā „Igorteikas" 
autoru, un Bobrovs pieņem, ka zem Jefrosina vārda klosterī slēpies kņazs Ivans 
Dmitrijevičs Semjačičs -  Donas Dmitrija pēctecis, kura dzimta gadiem ilgušā 
karā par Maskavas lielkņaza troni izrādījās zaudētāja. Viņa tēvs, negurstošais 
Maskavas troņa pretendents Dmitrijs Semjaka, 1453. gadā noindēts Novgorodā, 
kur tas glābās no uzvarētāja -  lielkņaza Vasilija II. Hronikas gan vēsta, ka Ivans 
Semjačičs patvēries Lietavā, bet Bobrovs ir pārliecināts par šo ziņu aplamību. 
Var saprast pētnieka vēlmi -  likt klosterbibliotekāra dzīslās traukties kņazu Rju- 
rikoviču karstajām asinīm, kas nēsā līdzi aizvainojumu par laupītām tiesībām uz 
troni un revanša alkas! Tad nu hipotētiskais kņazs un mūks pieraksta „Teiku", 
kuru atceras no dzimtajā Galīcijas kņazistē saklausītas mutvārdu tradīcijas, bet 
varbūt, sakāves rūgtuma iedvesmots, pats to sacerē, vadoties no hronikām un 
nostāstiem.10

Citu garaspēka uzkrāsmes nišu „Teikai" rod senās Rusu zemes garīgās mū
zikas speciāliste Natālija Serjogina.11 Viņas solīdā monogrāfija veltīta „Teikas" 
rekonstrukcijai un jaunam lasījumam, kas balstās priekšstatā par liturģisko 
poēziju kā nacionālās kultūras augstāko vērtību. Krievijas humanitārajai videi 
liturģiskie teksti ir grieķu un baznīcslāvu rakstniecības teju vai augstākais sa
sniegums un jauna garīga pieredze, kas piesniedz kultūras apvāršņus, un litur
ģijas bizantisko avotu izpēte rada iekšējas stabilitātes apziņu, nodrošina patiesu 
zinātnisku un garīgu prestižu postmodernajā pasaulē, kur draudīgi sašūpojušās 
tradicionālās vērtības... Zināms, Hļebņikovs nepriecātos par šādu kontekstu 
„Teikai" -  atcerēsimies, kā viņš salīdzina baznīcas stundugrāmatu ar Maskavas 
ugunsgrēku... Vēlīnajos viduslaikos Austrumu baznīcas liturģiskā dzeja, un se
višķi jau baznīcslāvu variantā, ir pakļauta kanoniem un maksimāli strukturizē
ta. Tās tekstuālā virzība lielā mērā „iepriekšparedzama" -  šis apstāklis mūs tālu 
aizved no pasaules, kurā varēja rasties un pastāvēt „Igorteika". Liturģiskās dzejas 
mūsdienu izpētē balstītai teksta rekonstrukcijai lielā mērā raksturīgs racionā
lisms, un tā apelē pie šodienas „veselā saprāta" normām.

Adekvātāks man šķiet konteksts, kuru „Teikai" rod vecās krievu filoloģiskās 
skolas zinātnieks akadēmiķis Vladimirs Peretcs, kurš ar šo tekstu strādājis drīz
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pēc revolūcijas.12 „Igorteikā" viņš saskata Dāvida dziesmu un praviešu retorikas 
ietekmi. Jāpiekrīt, šiem Vecās derības tekstiem raksturīga tāda pati drosmīga ne- 
paredzamība, tāds pats individuālās iztēles spēks kā „Teikai".

Jāpieskaras izcili svarīgiem „Igorteikas" dzimtās stihes meklējumiem jaunā 
gadu tūkstoša sākumā. Te jāmin izcilā lingvista akadēmiķa Andreja Zaļizņaka 
pētījumi.13 Galvenais lingvista zinātniskais nopelns ir Novgorodas dialekta re
konstrukcija un apraksts. Lingvistiskā analīze balstās jaunajos datos, kas gūti no 
t.s. tāšu rakstiem -  nesenu arheoloģisku atklājumu rezultātā iegūtiem un droši 
datētiem autentiskiem senatnes dokumentiem. Sākot no pagājušā gadsimta vi
dus, Novgorodā liela zinātnieku grupa ik izrakumu sezonā atsedz jaunus, dziļā
kus slāņus un gūst aizvien senākus dokumentus. Tekstu gramatiskās un leksis
kās īpatnības mainās no slāņa uz slāni. Rakstu pieminekļi izrādās precīzi datē
jami atbilstoši arheoloģiskajiem slāņiem, un tas ļauj skatīt Novgorodas dialektu 
pavisam jaunā gaismā. Zaļizņaks uzrakstījis senā rietumrusu, tāpat senā Nov- 
gorodas-Pleskavas dialekta gramatiku. Viņš iemācījis lingvistiem atsegt tekstos 
dažādu vēstures posmu gramatiskās īpatnības. „Igorteikas" tekstu viņš apraksta 
kā XII gadsimta gramatikas paraugu ar uzslāņojumiem no XV gadsimta, kad 
rakstīta tā „Teikas" kopija, kam bijis lemts saglabāties līdz XVIII gadsimtam. Šo 
datu gaismā jau pavisam skaidri skatāma „Igorteikas" un „Aizdonas" korelāci
ja. Tie norāda uz „Aizdonas" nekonsekvenci un atdarinātību seno (XI-XIII gs.) 
gramatisko konstrukciju lietojumā, kurpretim „Teikā" šīs konstrukcijas „jūtas 
kā mājās"! Nu pavisam viegli sabrūk „skeptiķu" argumentācija. Kīnans piedēvē 
„Teiku" ģeniālajam Dobrovskim kā erudīcijas ziņā vienīgajam, kurš spētu viltot 
seno tekstu un izvairīties no kļūdām. Zaļizņaks viņam atbild: „Teikas" valoda 
atbilst tam priekšstatam par XI-XIII gadsimta rietumrusu dialektu, kāds mums 
izveidojies tagad, pēc daudzu XX gadsimta lingvistu pētījumiem. Jā, Dobrov
skim piemita izcilas gramatikas zināšanas, viņš bija tālu priekšā visiem saviem 
laikabiedriem, taču viņa rīcībā nevarēja būt XX un XXI gadsimta lingvistikas 
zinātnes secinājumu.

Paralēli darbam ar „Igorteiku" Andrejs Zaļizņaks pētīja vēl kādu datu avotu -  
Novgorodas ekspedīcijas 2000. gada jūnija liktenīgajā 13. dienā atklāto seno 
„vaska grāmatu". Tās bija trīs vaskotas koka plāksnītes, uz kurām baznīcslā- 
vu valodā pierakstītas divas Dāvida dziesmas. Atraduma arheoloģiskais slānis 
liek to datēt ar X gadsimta sākumu. Lai pierakstītu jaunus tekstus, rakstītājs
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izmantojis plāksnītes vairākkārt, ik reizi uzziežot jaunu vaska kārtu. Irbulis 
spiedās cauri vaskam -  un atstāja pēdas kokā. Izmantojot pašu modernāko teh
noloģiju un savu izcilo erudīciju, Zaļizņaks sāka rekonstruēt „slēptos slāņus" 
un atrada tajos agrāk nepazītus tekstus. Tur, kur nepieredzējušais pamanīs tikai 
skrambas un švīkas koksnē, lingvista acis pamazām izlasa tekstus: „Galvenais, 
kas mūsu kodeksa slēptos tekstus atšķir no parastiem rokrakstiem, ir apstāklis, 
ka nemaz nav iespējams restaurēt visus burtus kādā rindiņā, pirms tie apjēgti kā 
teksts. Katrā konkrētas rindas punktā acs pamanīs vairāku dažādu burtu apvei
dus. Mēģinājumi izkārtot lineārā secībā visu, kas rindiņā ieraugāms, būs lemti 
neveiksmei... Tādēļ, lai cik absurdi tas izklausītos, par mūsu kodeksa rindām 
praktiski nav jēgas jautāt: „Kas šajā rindā rakstīts?" Tur sarakstīts tik daudz visa 
kā, un visu fragmentu pilnu sarakstu mēs droši vien nekad nesastādīsim."14

Zinātnieka intuīcija un erudīcija palīdz viņam izdalīt no neskaitāmajām svīt
riņām un iesākt lasīt senos noslēpumainos tekstus -  lūgsnas vai buramvārdus, ko 
sacījuši tie, kas nebija vēl atkāpušies no pagānisma, taču bija atklājuši sev Kristu.

Par šiem tekstiem nepateiksi, ka tie „rekonstruēti", jo būtībā jau neviens ne
spēj ko līdzīgu atkārtot, tie atblāzmo no senatnes kā tikko pamanāma gaisma, 
mums darīšana ar pareģojumiem, kas lingvistam nāk pretī no laika haosa, pa
rādās viņa skatienam tāpēc, ka tas tik ass kā nevienam citam. Parasta vērotāja 
priekšā brīnišķie lūgsnu un buramvārdu teksti zūd, atkāpjas laikmetu miglā, 
„ēnu velvēs". Darbs ar vaska grāmatu kā ar palimpsestu, kura kārtas pārdabiskas 
intelektuālas, intuitīvas saspriedzes ceļā izlasa lingvists, ir viņa paša sīki aprak
stīts, viņa atšifrētie teksti ir publicēti. „Igorteikas" gramatika pieder tam pašam 
laikmetam, tā acīmredzot arī prasa tādu pašu daudzslāņainu juveliera cienīgu 
darbu, maksimāli dziļas, gandrīz pārdabiskas zināšanas. Tā par Hļebņikovu 
XX gadsimta sākumā sacīts, ka viņš varētu būt „Igorteikas" autors, bet, piemē
ram, Karamzins nevarētu. Tāpat varam teikt, ka Dobrovskis nevarēja uzrakstīt 
„Teiku", bet Zaļizņaks, kas zin, būtu to spējis...

Iznāk, ka XX gadsimta sākumā „Teika" sastapa sev vistuvāko dzejisko izteik
smi, bet XXI gadsimta sākumā tā sastop pašu adekvātāko gramatiku un ling
vistisko aprakstu. „Teika" atgriežas no „ēnu velvēm", ietērpjas dzejas realitātē un 
pārliecinošās zinātniskās interpretācijās.

Latviešu valoda, Skujenieka un Bērziņa dzejasbalsis labi uzskaņotas saru
nai ar „Teiku par Igora karagaitu". Latviešu, latgaļu un lietuviešu valodā reljefi



saglabājusies indoeiropiešu lingvistiskā atmiņa, šīs valodas atceras patskaņu 
etimoloģisko īsumu un garumu, deklinācijas svinīgo suverenitāti indoeiropiešu 
senvalodās, seno, gandrīz vai „nosacīto" baltslāvu valodu savienības laikmetu. 
Latviešu atdzejotāji balstījušies ne tikai uz savu tekstoloģisko un vispārfiloloģis- 
ko sagatavotību, bet arī uz lingvistisku intuīciju. Latviešu valodu, kuras atmi
ņa iesniedzas visai dziļi indoeiropiešu valodu vēsturē, lingvisti jau sen izmanto 
austrumslāvu valodas kultūras arhaisko slāņu rekonstrukcijai. Liekas, ka atdze
jotājiem izdevies radīt starp „Igorteiku" un latviešu valodu tādu kontaktu, kurš 

>
izraisa filoloģiski nopietnu un šā problemātiskā rakstu pieminekļa izpratnei pat 
būtisku interpretējumu.

Marija Pļuhanova

Vēsturisko uzziņu, komentārus un eseju 
no krievu valodas tulkojis Uldis Bērziņš

Vēres

1 Par dažiem no tiem runājam komentāros, kur izmantojam vispirms jau „Igorteikas" uzziņu 
vārdnīcu {Словарь-справочник „Слова о полку Игореве"-. в 6-ти выпусках. Ленинград: 
Н аука, 1965-1984) un „Igorteikas" piecsējumu enciklopēdiju {Энциклопедия „Слова о 
полку Игореве"-. в 5 томах. Санкт-П етербург: Дмитрий Буланин, 1995), kurās Z inātņu 
akdēmijas pētnieki apkopojuši dažādus lasījumus un vārdu skaidrojumus, kā arī pievērša
mies dažām pašām jaunākajām  versijām.

2 М андельш там О. О природе слова. (1922 г.)
3 Raksts „О природе слова", citēts по: М андельш там О. Полное собрание сочинений и 

писем-, в трех томах. Т. 2. Проза. М осква: П рогресс-Плеяда, 2010, с. 67 -68 .
4 „Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на 

расстройство. М ожет быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают 
находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. 
О, серые морщинистые горы! Покрытые лиш аями и травами в ущ ельях! Где в 
зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как  вписанное в часослов 
„Слово о полку Игореве" во время пожара М осквы." Poēma sākotnēji ierakstīta ar 
1909. gada 10. jūniju  datētā vēstulē Vjačeslavam Ivanovam. Turpat Hļebņikovs raksta, 
ka sajutis kam ieļa saikn i ar budismu, bet tīģera -  ar islāmu. -  Хлебников В. Собрание 
сочинений. Т. 5. М осква, 2004 (teksts 41., komentārs 393. lpp.).

5 „М еня преследуют две-три случайных фразы, / Весь день твержу: печаль моя 
жирна... / О, Боже, как  жирны и синеглазы / Стрекозы смерти — как  лазурь черна!"
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6 1920. gada dzejolis „Я слово позабыл" -  „Es vārdu aizmirsu" pirm ajā redakcijā saucās 
„Ласточка" -  „Bezdelīga". „Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка 
в чертог теней вернется, / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / 
В беспамятстве ночная песнь поется. / Не слышно птиц. Бессмертник не цветет, / 
Прозрачны гривы табуна ночного. / В сухой реке пустой челнок плывет. / Среди 
кузнечиков беспамятствует слово. / И медленно растет, к ак  бы шатер иль храм, / То 
вдруг прикинется безумной А нтигоной, / То мертвой ласточкой бросается к ногам, 
/ С  стигийской нежностью и веткою зеленой / О, если бы вернуть и зрячих пальцев 
стыд, / И выпуклую радость узнаванья..."

7 Зимин А. А. „Слово о полку Игореве": Источники. Время написания. Автор. М осква, 
1963. Т. 1-3 (ротаторное издание).

8 Зимин А. А. Слово о полку Игореве. Санкт-П етербург: Дмитрий Буланин, 2006. 
800 экз.

9 Keenan Е. L .JosefDobrovsky and the Origins o fth e  Igor' Tale. Cambridge, Mass., 2003.
10 Бобров А. Проблема подлинности „Слова о полку Игореве" и Евфросин Белозер

ский // Acta Slavica Iaponica , Tomus 22, 2005, pp. 238-297 .
11 Серегина H. С. „Слово о полку Игореве" и р усская певческая гимнография XII века. 

М осква: П амятники исторической мысли, 2011.
12 Перетц В. Н. К  изучению „Слова о полку Игореве". Ленинград, 1926; „Слово о полку 

hopeeiM.": памят ка феодально! Украм и-Руси X IIeixy. Кш в, 1926.
13 Зализняк А. А. „Слово о полку Игореве": взгляд лингвиста. Изд. 1-е. М осква: Языки 

славянской культуры, 2004; изд. 3-е, доп. М осква: Рукописные памятники Древней 
Руси, 2008.

14 Зализняк А. А. Тетралогия „От язычества к Христу" из новгородского кодекса 
XI века // Русский язы к в научном освещ ении, № 2 (4). М осква: Языки славянской
культуры, 2002, с. 40.
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Stāsts
par Igora karā-eju,

Igora, Sveteslava dēla, Oļega dela-dela,

(Слово о пълку ИгоревЪ, Игоря, сына Святославля, внука Ольгова.)

T u l k o j u m s  i z  s e n - Kr i e ļ Vu  v a l o d a s  

a r  p i e z i m e j u m i e m .

Krieviņ-Kuivu Andrejs.

R i g A .
D r u k ā t s  un d a b ū j a m s  p i e  W. F. H ā c k e r a .  

1888.
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Дозволено цензурою. Рига, 13 Августа 1888 года.
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Stāsts
par Igora karā-eju,

Igora Svettslava dela, Oļega dēla-dela.

¥ 'I ■■*.

V ai nepieklātos mums, bāleliņi, pdc senlaiku teikām1) iesākt »■ 
b^digu stāstu par Igora, Igora Svetoslaviča, karā-eju? Jaiesākās 
šai dziesmai pčc tagadējo laiku teikām un ne pdc Bojaņa2) iz
domām. Kad mudrais paregons Bojans gribēja kādu apdziedat, 
tad viņš domās pa koku lidinājās3), kā pelēks vilks pa zemi, kā 
zili laistidamies drglis apakš mākoņiem. Kad viņš, kā stāsta, atce- 
rejās pirmo laiku savstarpigas ķildas, tad laida viņš uz gulbju 
bara desmit zeltaiņus vanagus un tiklīdz kāds gulbi panāca, tas

*) T. i. pēc senlaiku tradicijas stāstiem, pēc Bojaņa jeb cita k&da 
tautas dziesminieka stāstiem, ar ko saceretajs grib sacit, ka viņš aprakstīs 
savu varoni tai garā, kā par viņu tika stastits.

2) Stāsta saceretajs nesaka, kas Bojans un kad un kur viņš dzīvoja; 
bet noprotams, ka tas bij senlaiku slaveūs dziesminieks, kuru Stāsta sace
retajs kņezu varoņu darbu apdziedašanā ņēma sev par priekšzīmi. Iz tam, 
ka Bojans apdziedajis pirmo laiku Krievu kņezu ķildas, — skandinajis slavas 
dziesmas vecajam Jaroslavam, dūšīgajam Mstislavam un skaistajam Romanam 
Svetoslavičam, mēs noskārstam, ka viņš dzīvojis piesaukto kņezu laikā, —- 
otra XI. gadusimteņa pusē un XII. gadusimteņa iesākumā. Ir ari aizrādits 
uz to, ka Bojans esot bijis Bulgarijas cara Simeoņa (880—927) dēls, kurš, 
kā Lintprands par viņu stāsta, esot nodarbojies ar maģiju, kurā esot tādā 
mērā iemanijies, ka iz cilvēka varējis pārvērsties vilkaci jeb kaut-kāda citā 
zvērā (pie Perča, III, 39).

Stāsta saceretajs salīdzina Bojaņa dziesmu ritēšanu gan ar pelēka 
vilka sirošanu, gan ar zili laistidamies ērgļa plivinašanos, gan, beidzot, ar 
domu lidinašanos pa koku.

1*
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tad ari tūdaļ dziesmu dziedaja, — vecajam Jaroslavaml) , duši- 
gajam Mstislavam'2), kurš Kasogu kara pulka priekšā nokava 
Rededju3), jeb skaistajam Romanam Svetoslavičam4). Bet Bojans, 
bāleliņi, laida uz gulbju bara ne desmit zeltaiņus vanagus, bet 
viņš pa dzīvam stigām5) laida savus paregoņa pirkstus; tas tad 
pašas skandinaja kņeziem slavu.

Iesaksam nu, bāleliņi, šo stāstu no veca Vladimira6) un se- 
kosam viņu Hdz tagadējam7) Igoram8), kurš norudijis savu pratu,

Jaroslavs I. Mudrais, Vladimira I. Svēta dēls. f  1054. g.
2) Mstislavs Vladimirovičs Drošais, Tmutarakaņas kņezs, Jaroslava I. 

brālis, f  1036. g.
8) Mstislavs Drošais 1022. g. karoja ar Cerkešiem, kurus Krievu hro

nists sauc par Kasogiem un divkaujā, pārvarēja viņu kņezu, milzi Rededju. 
Hronists par šo notikumu šitā stūsta: 6530. gada Mstislavs, kad viņš Tmu- 
tarakaņā vai di ja, gāja kara pret Kasogiem. Kad Kasogu kņezs Rededja to 
izdzirda, viņš gāja tam preti un abju kara pulki nostājās viens pret otru. 
Un Rededja saeija Mstislavam: „kamdēļ mums maitat. savā starpā pavado- 
nibu? bet kausamies mēs paši: kad tu uzvarēsi, tad ņem manu mantu un 
manu sievu un inauus bērnus un manu zemi; bet kad es uzvarēšu, tad es 
ņemšu visu tavu." Un Mstislavs atbildēja: „lai tā notiek." Un Rededja 
sacija Mstislavam: „nekausamies ar ieročiem, bet cikstisamies." Un viņi 
iesāka stipri cikstities. Un viņiem ilgi cīkstoties, Mstislavs sāka zaudēt 
spēku, jo  Rededja bij liels un stipris. Un Mstislavs sacija: „Visšķistākā 
Dievdzemdetaja! palīdz man; kad es šo uzvarēšu, es tavā vārdā uzbūvēšu 
baznicu." Un to sacijis, viņš ar to pa zemi sita, izņēma nazi un nokāva 
Rededju; gāja uz viņa zemi, paņēma visu viņa mautu, viņa sievu un viņa 
bērnus un uzlika Kasogiem meslus. (Иолн. собран, русск. л!;топ., т. I, стр. 63.)

4) Romāns Svetoslavičs Skaistais, Tmutarakaņas kņeza Oļega miesigs 
brālis, Jaroslava I. dēla-dēls. Kad 1078. g. sabiedrojušies kņezi sakāva 
Oļegu, Romāns 1079. g., ar Polovčiem sabiedrojies, iesāka karu ar Kijevas 
lielkņezu Vsevolodu. „Bet pie Perejaslavļas," lasam hronikā., „Vsevolods 
ar Polovčiem noslēdza mieru; un Romāns ar Polovčiem atgriezās atpakaļ 
un Polovci 2. augusta dienā nokāva viņu. Viņa, Svetoslava dēla, Jaroslava 
dēla-dēla, kauli guļ tur Hdz šim brīžam."

&) Stigas Stāsta saceretajs salīdzina ar gulbjiem; dziesminieka Bojaņa 
pirkstus, kurus viņš par paregoņa pirkstiem sauc, — ar tāļredzigiem zeltai- 
ņiem vanagiem.

6) Vladimirs I. Svētais, kurš 988. g. kristijās un kristija Krievu tautu, 
f  1015. g., jeb Vladimirs Monomahs f  1125. g.

7) Vārds „tagadējam" aizraida uz to, ka Stāsts par Igora kara-eju pret 
Polovčiem sacerets ša kņeza laikā.

8) Igors Svetoslavičs, dz. 3. aprili 1151. g., f  1202. g , Stāsta varons, 
bij Severijas Novgorodas kņezs, Cernigovas kņeza Svetoslava Oļgoviča dēls,
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dušibā stiprinājis savu sirdi un varoniba pieņēmies, Polovču1) zemē 
veda savus dušigos kara pulkus, aizstāvēdams Krievu zemi2).

Igors uzlūkoja spodru sauli un ieraudzīja, ka ta bij ar tum
sību apklājuse3) visus viņa kareivus. Un Igors sacija uz saviem 
pavadoņiem: bāleliņi un pavadoņi! labak būt karā kautam, neka 
vangotam: kāpsam, bāleliņi, savds stalt6s kumeļds un apliikosam 
zilo Donu. Kņezs piemirsa sievu un ilgošanās pie lielas Donas 
paciemoties skubinaja viņu neievērot ļauno zimi. Es gribu, sa
cija viņš, tāļu Polovču zemē pārlaust savu šķēpu, gribu ar jums 
Krieviem savu galvu lik t4), jeb ar bruņu cepurēm izdzert Donu.

Tmutarakaņas kņeza Oļefa Svetoslaviča dēla-dēls. Par Severijas Novgo- 
rodas kņezu Igors tapa 1180. g .; uz CJernigovas troni pārgāja 1198. g. Pre- 
cejies viņš bij ar Galicijas kņeza Jaroslava Yladimirkoviča meitu, Eifrosiniju.

Polovci, kā viņus Krievu hronikas sauc, jeb Kumaņi piedereja pie 
Tataru-Turku tautu sugas, iz kurām dažas iz Āzijas Eiropā ienāca vai nu caur 
vārtiem starp Uralu kaluiem un Kaspijas jūru, jeb par Kaukaza kalniem un 
nometās un nomadizeja Krievijas dienvidus stepēs no Donas lidz Dņeprai, 
kur tagad Donas kazaku zeme un Jaunkrievija, Pirmo reizi Polovčus Krievu 
hronikā piemin 1055. g., driz pēc Jaroslava I. nāves, kad Perejaslavļas 
kņezs Vsevolods pārvarēja Turkus un ar Polovču hanu Bolušu, sadereja 
mieru. Dienvidus Krievijā, pie-Dņepras stepēs gar Melno jūru, Polovci no
metās XI. gadusimteņa vidu pēc tam, kad viņi bij sakāvuši savus radiniekus 
Pečeņegus, Turkus jeb Uzus un tie iz pie-Dņepras stepēm aizgāja un iz
nīka. Nometušies pie-Dņepras stepēs, Polovci no turienes pastāvigi uzbruka 
Krievijas dienvidus apgabaliem, postija un dedzinaja pilsētas un ciemus, 
laupija, mocija un apkāva ļaudis, jeb aizveda tos grūta vangibā. A r šiem 
briesmigiem štepiešiem Krievu kņezi gandrīz divus gadusimteņus nerimstoši 
veda asiņainus karus, savu zemi un ļaudis aizstāvēdami un sargadami. — 
Polovču jeb Kumaņu valoda ir Tataru-Turku valodu zars. Doma, ka vārds 
^Kumaņi" apzime štepiešus uu ka Krievu vārds „Polovci" ir tikai tulkojums, 
novasinats no vārda „поле-степь." Tataru tautu valodā „kurn" nozīme „smilti": 
no tam varētu nu noskārst, ka ar vārdu „Kumaņi" apzime smilšaiņu stepu 
apdzivotajus. Paši viņi saucās „Kapčak". Par Kipčakiem vel tagad saucās 
viena Kirgižu daļa.

2) Starp vārdiem „aizstāvēdams Krievu zemi" un „Igors uzlūkoja" etc. 
manama izlaista vieta, jo Stāsta saceretajs apsOlija tak iesākt savu stāstu 
no „veca Vladimira" un sekot to līdz „tagadējam Igoram"; bet, neskatot uz 
to, viņš neka nestāsta par Vladimira Monomaha un citu pēc Monomaha bi
jušo kņezu biežiem kariem ar Polovičiem, bet piepeši pāriet uz Igora karā-eju.

3) Si saules aptumšošanās notika 1. maijā 1185. g. Pēc to laiku no
jēgumiem saules aptumšošanos turēja par nelaimi pasludinošu zimi; tā do~ 
maja kņeza pavadoņi, tā domaja ari pats Igors,

4) Karā krist.
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Ai Bojan, seno laiku lakstīgala! kad tu bittu šo kauju ap dziedājis, 
ka lakstigala pa domu koku lčkadams, domās apakš mākoņiem 
lidinādamies, savienodams seno slavu ar tagadējo, par laukiem uz 
kalniem paTrajana1) ceļu rikšodams. Igoram, Oļega dčla-ddlam? 
pienākas dziedat šādu dziesmu: ne auka pa plašiem laukiem aiz
nesa zeltaiņos vanagus2), kovārņi8) bariem skrien uz lielo Donu. 
Jeb jādzied tā, paregon4) Bojan, Velesa5) dčla-ddl: kumeļi aiz

1) Trajani pieskaita pie mītiskām personām, kuru Stāsta saceretajs 
tad piesauc, kad viņš no vissenakiem laikiem runa, kādus viņš tikai atcere- 
ties var, lietodams teikumus ,.Trajaņa ceļu," „Trajaņa laiki," „Trajaņa 
zemi". Šos teikumus dažādi tulko. Daži, kā Buslajevs, Afanasjevs, Tra
jani tuvina ar to cāru Trajani, par kuru Serbu un Bulgāru teikas stāsta, kur 
viņu tēļo kā kādu mītisku radijumu, pieskaitamu nārām, laumām, rūķiāiem. 
Citi atkal doma, kas vairak ticams, ka Trajans Stāstā par Igora karā-eju 
neesot nekāda mītiska persona, bet Romas imperators Trajans (f 117. g.), kurš 
pa pusei no Slāviem apdzīvotu Dakiju (tagadēja Ungārijā un Rumānijā) ie
kārojis un dienvidus Slāvu atmiņā caur daudz vecām tradicijām uzglabajies. 
A r laiku Trajans pie Slāviem pārvērties kādā sevišķā episkā varoni. Tra
dīcijas par šo episko varoni varējušas no dienvidus Slāviem ari aizsniegt Krieviju.

Trajaņa ceļš (via Trajani) vilkās no Donavas līdz Prutai un no tu
rienes pa dienvidus Krieviju tāļak uz austrumiem. Donavas lejas galu no 
Prutas upes sauca par „provincia Trajani". Vel tagad Bessarabijā redzamas 
tā saucamas Trajaņa valles atliekas.

2) T. i. Krievus.
3) T. i. ienaidnieki.
4) Vārdam piešķīra burvigu spēku, kas cilvēkam varēja atnest labu 

jeb ļaunu. Pēc ši uzskata tad ari Stāsta saceretajs doma sev Bojani kā 
paregoni, zīlnieku, kā ar augstako mudribu apbalvotu personu.

5) Bejiec-b, jeb vel biežāki B ojioci., bij lopu dievs un tad vispāri pil
nības un bagatibas dievs un uevien materialigas pilnibas un bagatibas, bet 
ari garīgas un sevišķi poēzijas ražibas un visādas pārdabigas paregoņa zina- 
šanas un burvibas devejs. Ta ka pēc mitoloģijas cilvēkiem ir radniecibas 
saites ar dieviem, cilvēki dievu pēcnācēji, tad ari saprotams, kāpēc it Īpaši 
Bojans, kā poets, ir poēzijas ražibas deveja Velesa dēla-dēls. Krievi šo 
dievu sev domaja kā milzi ar vienu aci. Sis Slāvu mītus, pēc kura Krievi 
Velesu doma kā milzi ar vienu aci, aizrāda uz to, ka apakš Velesa vispirms 
saprotams saules dievs, kas saskan ar visu citu Āriešu saules dievu mītiem, 
pēc kuriem Ārieši dornaja sauli vai nu kā riteni, jeb kā dieva aci. Tāpat 
pētitaji izskaidro Odina aci mitā par Mimiru. Indiešu vedās saule tiek taisni 
nosaukta par Varuņa aci. Pirmais, kas pierādija, ka Veless pirms bij saules
dievs un tikai ar laiku pārvērties lopu dievā, pilnibas un bagatibas devejā, 
bij akademiks Srezņevskijs. Un tas ari ļoti labi domajams, ka vispirmbuti-
gās attlstibas laikos sevišķi saules dievu, kā gaismas, siltuma deveju un
visas audzelibas veicinātāju dabā, uzskatīja par lopu sargataju. Ari pie radi-
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Sulas1) zviedz, slava skan Kijevā, Novgorodā2) taures puš, Putivļā 
plivinās karogi; Igors gaida mīļo brāli, Vsevolodu3) atnākam. 
Un sacija viņam dižans zumbris4) "Vsevolods: tu, Igor, man viens 
brālis, viena spodra gaisma; abi mēs Svetoslaviči. Seglo, brāl, 
savus staltos kumeļus, jo mani jau priekšā pie Kurskas apsegloti. 
Mani Kurskieši saprātigi kareivi: viņus kara taurēm pūšot tina 
bērnu autiņos, viņi apakš bruņu cepurēm izauklēti, ar šķēpa galu 
baroti; pazīstami viņiem ceļi, meža gravas zināmās, uzvilktas viņu 

„stopas, vaļā bultu vācelites, iztriti jau zobeni, paši, kā pelēki 
vilki pa lauku siro, mekledami sev godu un kņeziem slavu.

Kņezs Igors zelta kāpšļos kāpa un aizjāja pa klajo lauku. 
Saule5) tumsā" aizsedza viņam ceļu. Nakts, viņam negaisā stene- 
dama, uztrauce putnus, stigā zvēri kauc, koka galotnē gaudo 
bada dzeguze6) — liek dzirdēt svešas zemes: "Volgu, Piejuri,

nieku tautām mēs atrodam analoģiju, pie kam aizrādam uz Grieķu Apollonu 
uu Itāliešu Marsu, kurus vispirms godaja kā saules dievus, bet ari pazina 
kā lopkopibas veicinātājus.

Vārda „Bejieet" etimoloģija ir vēl tumša un neviens viņa tulkojums 
nespēj mūs pilnigi pārliecināt. Harkovas professors Potebņa doma, ka ,,Be- 
jiec'jE., Boaoet" stāvot sakarā ar ,,V ars-a s" , Latv. „ va sa ra " , ar ko salīdzi
nāms Sanskr. „ v a rš a s "  — lietus, „ v rša n "  — lidams, apaugļodams, kas 
ir dieva Indra epitets, un ar „ v rša "  — vērsis, apaugļotajs. Vairak pie
laižams, ka vārds „BeJiect" novasinams 110 „nejr-ift" ar suffiksu — cx>, caur 
ko tad ari dabunam ,,Be.i-e-C'£".

*) Sula — Dņepras sānupe, ietek Dņeprā maķenit augšup Kremenčugas.
2) Atradās toreizejas Severijas kņezibā pie Desnas upes, Stāsta va

roņa Igora rezidencija, tagadēja Novgorodseverska Cernigovas guberņā.
s) Vsevolods Svetoslavičs, — Igora jaunākais miesigs brālis, Kurskas 

uu Trubčevskas kņezs. f  1196. g. Aprecejies bij Vsevolods ar kņeza 
Gļeba Jurjeviča meitu, Oļgu.

4) Stāsta saceretajs salīdzina Vsevolodu ar dižanako un stiprāko zvēru 
zumbri, t. i. viņš dtišigo kņezu, lidzibā runadams, nosauc par milzi, varoni.

5) Tiek aizrādits uz Igora pavadonibai naidigu saules darbu un uz to, 
ka daba Igoram draude.

6) Oriģināli stāv — k  ii ij Kas apakš vārda juhme. saprotams, — grūti 
sakams. Pirmie Stāsta izdeveji un tulkotāji spriež, ka ahb'je. apzime — b a i-  
d e k li je b  n a k tsv ā rn u . Professors Buslajevs saka, ka ^HBii'am divas no
zīmes: 1) ērm s un 2) kāda nelaimi sludinadama putna nosaukums — upupa 
epops — badadzeguze. Professors Tihonravovs stāda Krievu jHBTb blakus ar 
Leišu d e iw y s , d e iw e, kas apzime — e lk u , n a k ts  ērm u. Salīdz.Latv. 
d īva in s . Visādā vizē k h b -jš ir kāds mītisks, nelaimi sludinadams radijums. 
Bicins doma, ka p m  esot simboligs štepu sarga tēls, kas, koka galotnē tu
pēdams, ieraudzījis ienaidniekus, Igoram par tiem ziņo.

[107]



Pasuliju1), Surožu2), Korsuņu3) un tevi Tmutarakaņas4) elku. Bet 
Polovei pa nebrugetiem ceļiem steidzās uz lielo Donu; pusnakti 
kauc viņu rati, it kā biitu gulbji sparn6s sacēlušies6). Igors uz 
Donu ved kareivus. Bet putni jau gaida viņa nelaimi; vilki pa 
gravām zīle negaisu; ērgļi ar savu klaigašanu aicina pie kauliem 
zvērus6); lapsas re j7) sarkanos vairogus. Ai Krievu zeme! tu 
esi jau aiz pakalna8). Ilgi nakts krēslu met, gaiša blāzma ap- 
dzisuse, migla laukus apklājuse, lakstigalas pogošana apklususe, 
kovārņu krēkašana pamodusies. Krievi ar saviem sarkaniem vai
rogiem apsprauduši lielo lauku, mekledami sev godu un kņeziem 
slavu.

- Agri piekdienas rītā viņi samina pagānu Polovču barus un 
pa lauku, kā bultas izklīduši, dzina skaistas Polovču meitas un 
lidz ar tām zeltu un villainites un dārgus samt-atlasa audumus: 
no sakšām un mēteļiem un kažokiem un dažādām Polovču rotām 
pa purviem un dumbriem tiltus meta. Dušiga Igora rokās krita 
sarkan-balts karogs, purpura bunčuks9), sidraba šķēps. Laukā

*) Zemes apgabali, kuri ap Sulas upi gulēja.
2) Azovas jtira.
3) Sena Taurijas Herzoneza, kuras drupas vel tagad atrodamas divas 

verstes no Sevastopoles Erimē.
4) Tmutarakaņas zeme stiepās gar Melnas un Azovas jūras austruma 

krastiem un lidz Oļega nāvei piedereja Krievu kņeziem. Pēc Oļega nāves 
Polovei ieņēma Tmutarakaņu. Ta ka Polovei bij pagāni, tad laikam tam
dēļ tiek runāts no Tmutarakaņas e lka.

5) Bezkārtigi šur un tur braukadamu Polovču ratu kaukšana tiek sa- 
lldzinata ar iztraucēta secen skriedama gulbju bara klaigašanu.

6) Atkal ļauna zīme priekš Igora, jo plēsigi zvēri un putni jau iepriekš 
mana, ka kaujas lauka viņus gaida mielasts.

7) Medinieki ievērojuši, ka lapsas dažādām balsīm, kuras līdzinājās 
aizsmakušai suņa riešanai un kaukšanai, pieviļina savus lapsenus.

8) Butkovs, dibinādamies uz Igora karā-ejas topogrāfiskiem pētijumiem, 
tura šo „pakalnu" par Izumas kurgānu (H3K)MCKift icypram>), kura tuvienē 
Igors ar saviem kareiviem par Doņecu pārgāja un Polovču stepēs iegāja. 
Stāsta saceretajs kā brlnidamies jeb izbijies saka, ka Krievu zeme jeb 
Krievu kareivi aiz augsta kurgānā, tāļu Polovču stepēs, pie Donas un ka 
nu viņiem tikai atliekās vai nu uzvarēt jeb mirt.

9) Turku karogs iz zirga astes jeb krēpēm taisits.
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snauž tāļi aizgājuse Oļega dūšiga ģimene1). Viņa dzimuse, lai 
viņai pāri nedaritu ni vanags, ni tu, melnais kraukli, pagāns Po- 
lovci! Gzaks jau skrien kā pelēks vilks; Končaks2) viņam uz 
lielo Donu pēdas rīko.

Otrā dienā ļoti agri asiņaina rīta blāzma vēsti gaismu. 
Melni pērkoņa mākoņi8) nāk no jūras, grib apsegt četras saules4): 
mākoņds zibina zili zibeņi5). Būs briesmigs pērkons, no lielās 
Donas lietus joņiem gāzis. Tur nu šķēpi lūzis, tur nu uz Po
lovču bruņu cepurēm atcirtisies zobeni — uz Kajalas6) upes 
krastiem, pie lielās Donas. Ai Krievu zemei tu esi jau aiz pa
kalna. Rau, fvēji, Stļfiboga7) dēlu-dēli, no jūras pūš bultas uz 
Igora dūšigiem kara pulkiem! zeme dimd, upes tek saduļķojušās, 
putekļi apklāj laukus, karogi plivinās trokšņodami: Polovci nāk 
no Donas un no jūras un no malu malām. Krievu pulki atkāpās.

T. i. Severijas kņezi, Čerņigovas kņeza Oļega Svetoslaviča pēcnākamie.

2) Gzaks un Končaks, — Polovču hani.
3) Polovču kara pulku tuvošanās tiek salidzinata ar pērkoņa mākoņu 

nākšanu.
4) T. i. četri kņezi, Oļega dūšiga ģimene: pats Igors, Igora brālis Vse- 

volods, Trubčevskas kņezs, šo brālēns Svetoslavs Oļgovičs, Biļskas kņezs 
un Igora dēls Vladimirs, Putivļas kņezs. j

5) Kas apakš „ziliem zibeņiem" saprotams, to izskaidro hronika, kur 
lasam: „Kuļikovas laukā, starp Donu un Meču, sastapās stipri kara pulki, 
iz viņiem asiņainas straumes tek un no šķēpu mirdzešanas drebeja zili zi
beņi un tērauda zobiņiem un šķēpiem lūstot kā pērkons ducinaja".

6) Tagad Kagaļnika, ietek Donā.

7) Slāvu dieva vārds „Стрибогъ" sastāv iz divām daļām. Pirmā daļa
— s t r i  nozime vē ju ,  gai su.  No ļ/ stri novasinās „стрйти" — panākt, 
aizsniegt un caur ša verba preterita formu mēs dabunam „стрел а"  — 
bulta, Latv. s t r ē l a ,  senaugst-Vāc. s t r ā l a  — bulta, No стрела novasinats 
стрелять — šaut. Otra dieva nosaukuma daļa „богъ" novasinama no \ b h a g
— bagats, no kurienes sen-Perziešu bag a ,  sen-Baktriešu bagha  — dievs, 
sen-Indiešu b h a d ž  un b h ag a ,  Leišu bagas ,  ar negāciju n ab a ga s ,  Lat
viešu b a g a ts  (nabags), Leišu b a g o t a s ,  Slāvu богатъ (убогъ), no kurienes 
богатство .  No šis etimoloģijas mēs noskārstam, ka богъ nozime bagatu  
un ka богъ un богатый stāv tādā pašā sakarā, kādā atrodās Latiņu deue
— dievs un d i v  es — bagats. Ja  nu savienojam Striboga abas daļas, tad 
redzam, ka šis nosaukums apzime — vēju, gaisa dievu. Striboga vārds vēl 
tagad uzglabajies dažos geografijas nosaukumos, par piem. Стрибоже озеро.
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Velna bērni1) bļaudami aplenca laukus, bet dušigie Krievi 
apsargaja tos ar sarkaniem vairogiem. Brašo2) zumbri Vsevolod! 
tu stāvi priekšpulkā, ar bultām apber kareivus, ar tērauda zo
beniem žvarkšini pa bruņu cepurēm. Kur tu, zumbri, parādies, 
ar savu zelta bruņu cepuri mirdzinadams, tur guļ pagānu Polovču 
galvas, no tevis, brašo zumbri Vsevolod, ar noārdetiem zobeniem 
sakapatas A varu.8) bruņu cepures. Kāda vate dārga tam, bāleliņi, 
kas piemirst slavu un dzivibu un Cernigovas pilsētu, tēva zelta 
troni un savas mīļās sievas Gļebovnas4) imlibu un krāšņumu5)?

Bija Trajaņa laiki, aiztecejuši Jaroslava gadi; bija Oļega 
kari, Oļega Svetoslaviča. Sis Oļegs6) ar zobenu ķildas kala un 
ar bultām zemi apkaisija. Viņš Tmutarakaņas pilsētā kāpj zelta 
kāpšļos7). Zvaņu ari dzirdēja senais Lielais Vsevolods, Jaroslava 
dēls — bet Vladimirs8) Cernigovā ik ritu aizbāza ausis9). Bo
risu10) Večeslaviču slava tak pie soda pieveda11). — Toreiz Oļega

1) T. i. Polovci. Hronika stāsta, ka Krievu kara pulks, kad vis Po
lovču kara spéks sapulcējās, no saules karstuma un ūdens trūkuma jau bij 
noguris, tapée ka viņš tris dienas netika pie udeņa.

2) Salīdzini augstaki ar „dižans zumbris".
8) Avari, — viena iz Kaukaza tautām starp Gruziju un Cerkesiju.
4) T i. Oļga Gļebovna, Kijevas kņeza Gļeba Jurjeviča, Jurija Dolgo- 

rukija déla meita un Perejaslavļas kņeza Vladimira Gļeboviča masa.
5) Briesmīgu kauju aprakstījis, Stāsta saceretajs atgādinās kņezu sav- 

starpigas ķildas, no kurām Krievijai izcēlās bédas un nelaime.
Oļegs Svetoslavičs, Igora vectēvs, valdija Tmutarakaņā no 1065 

lidz 1114;  f  1115. g. Viņš pazīstams caur saviem nelairaigiem piedzīvoju
miem un ķildām, kuras viņš tanīs laikos sacēla ar Vsevolodu Jaroslaviču, 
Vladimira Monomaha tēvu.

7) T. i. sagatavojās karā iet.
8) Vladimirs Vsevolodovičs Monomahs. Valdija pirms Cernigovā un 

péc tam no 1113.—1125. g. bij lielkņezs Kijevā. Slavens Krievijas aizstā
vētājs pret Polovčiem.

9) T. i. Vladimirs Monomahs negrib dzirdēt kara troksni, mile mieru 
un klusumu, nepiedalījās pie ķildām. A r citiem vārdiem: „sènais Vsevolods 
Lielais" dzirdēja no Oļega Svetoslaviča Tmutarakaņā sacelto kara troksni, 
„zvaņu" — un pieņēma izaicinājumu uz karu; „sena Vsevoloda" dēls, Vla
dimirs Monomahs, turpretī, negribeja no kara ni dzirdēt, „aizbāza ausis".

10) Smolenskas kņeza Večeslava Jaroslaviča dēls, krita Nežatinas (Ne
zinās) kaujā 1078. g.

") T. i. pie nāves. Hronikās nāvi  sauc par Dieva sodu. Salīdzini 
zemāki: „Dieva sodam nevar izbēgt ni viltigs, ni izmanīgs, ni veiklis putnis".
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Goreslaviča laikos1) tika sétas un auga ķildas. Daždboga2) dēla
dē la8) dziviba boja gāja, cilvēku mūžs paisinajās kņezu ķildās. 
Toreiz pa Krievu zemi arāji reti atsaucās, bet kraukļi bieži krē- 
kaja, savā starpā līķus dalidami un kovārņi savā valodā saru- 
najās, salasidamies uz mielastu lidināties. Tā tas bij tanīs karôs 
un tanīs kaujās, bet šitāds karš nebij dzirdēts:

No rīta agri līdz vakaram, no vakara līdz gaismai šaudās 
noārdetas bultas, žvarkst zobeni pa bruņu cepurēm, tērauda šķēpi 
braikšedami lūst Polovču zemes svešā klajumā. Kumeļiem pa 
kājām melna zeme kauliem nokaisita, asinīm noslacita, — bēdu 
augļi dfga pa Krievu z^mi. Kas tur trokšņo, kas tur zvana nu
pat agri priekš rīta blāzmas? Igors atgriež atpakaļ savus kara 
pulkus, — jo viņam žēl mīļa brāļa Vsevoloda. Cmijās vienu 
dienu, cmijās otru: trešo dienu pusdienā krita Igora karogi.

x) T. i. tanīs laikôs, kad Oļegs Svetoslavičs sacéla savstarpigas ķildas. 
Stāsta saceretajs sauc Oļegu par Goreslaviču, t. i. par béduli, slavenu caur 
bédâm, tapée ka no viņa saceltas ķildas atnesa viņam pašam un visai Krie
vijai daudz posta, daudz bédu: viņš ar savu zobenu ķildas kala.

2) Даждьбогъ, tiek aii rakstits Дажьбогъ, ir Krievu s a u l e s  d i evs ,  
saules virsdieva Svaroga déls, kà to lasam Hipatija hronikas norakstā: 
„солнце царь сынъ Свароговъ, елее есть Дажьбогъ", jeb „и посемъ царствова 
сынъ его, именемъ солнце, его же наричють Дажьбогъ". Miklosich tulko 
Daždboga nosaukumu ar „dispensator divitiairum" — bagatibas izdalitajs. 
Péc ši tulkojuma Daždbogs tad nu ir bagatibas izdalitajs, tà  kà dabā visa 
sekmiba un auglība atkarajâs no gaismas un siltuma, no dzlvibu un auglibu 
radidamiem saules stariem. Aizrādām vel uz to, ka Grieķu i j h o ç  (=  saule) 
vecôs Slāvu rakstôs tiek tulkots ar Даждьбогъ jeb Дажьбогъ, kas atkal uz to 
zime, ka Daždbogs ir bijis saules dievs. Nupat més redzejam, ka senie Slāvi 
saules dievu sauca ari par Svarogu un par Horsu, kà vélak redzesam, kas pierūda, 
ka viņi jo  īpaši augsti godājuši saules dievu. Dieva Даждьбогъ jeb  Дажьбогъ 
nosaukums sastāv iz divām daļām ; iz даждь jeb  дажь  un богъ. Forma даждь 
ir pareizi hovasinats imperatīvs no Slavu verba дати — dot. Ja  nu savienojam 
formu даждь  ar богъ — vārdu богъ més savā vietā jau izskaidrojam — 
tad mums Miklosiša tulkojums râdàs pierādīts, ka „Даждьбогъ" ir „dispen
sator divitiarum". Formu Дажьбогъ Bnslajevs, Orests Millers, Afanasjevs 
un citi tulko, novasinadami дажь  no Vdagh, sen-Ind. dah,  d a h a t i  — degt, 
d a g d h a  — sadedzis; Leišu degu,  de gt i ;  Latviešu degu,  de gt ;  Gotu 
dags ;  sen-Skandinaviešu dagr .  Péc šis etimoloģijas Дажьбогъ tad būtu — 
uguņa un saules dievs.

3) Krievu tauta tiek šeit saukta par „Daždboga déla-délu", kas pierāda,
ka tautas médz novasinat savu dzimumu no dieviem. Salidz, vélaki: „Dažd
boga dzimuma bédas pieņēmās spékâ".
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Tur uz straujās K ajalas1) krasta brāļi izšķīrās; tur pietrūka asi
ņaina vīna; tur dušigie Krievu dēli pabeidza dzīres2): preceniekus 
dzirdinaja, bet paši apgulās, Krievu zemi aizstāvēdami. Žēlabās 
novīta zāle un skumjās koks pie zemes noliecās8).

Nu, bāleliņi, uznāca bēdigs sēru laiks: tuksnesis4) jau ap
klāja spēku. Daždboga dēla-dēla bēdas pieņēmās un kā meita5) 
ienāca Trajaņa zemē, ar gulbja spārniem ieplivinajās zilajā jūrā, 
pie Donas plivinādamās, atgādinaja svētitos laikus. Kņeziem 
ķildas ar pagāniem mitējās, jo brālis sacija brāļam: „tas mans 
un tas ari mans" un kņezi maguma dēļ sāka „šo svarigo" runāt 
un paši savā starpā ķildas celt: bet pagāni no malu malām kā 
uzvārētāji uzbruka Krievu zemei6). Ak vai! zeltains vanags7), 
uz jūru putnus dzenadams, pa tāļu aizlidinajies! Igora dūšigais 
kara pulks nav vairs uzmodināms. — Raud Krievu sievas, saci- 
damas: nevaram savus mīļos vīrus ni prātā ieņemt, ni domās ie
domāt, ni acīm redzet, ni zeltu un sidrabu rokām taustit. Kijeva, 
bāleliņi, bēdās vaid un Cerņigova nelaimē; sēras pārplūda Krievu 
zemi, lielas skumjas izplatijās pa Krievu zemi; bet kņezi paši 
savā starpā ķildas cēla un pagāni, kā uzvārētāji, rikšoja pa 
Krievu zemi, ņēma meslus pa vāverei8) no ciemata.

x) Kajala ietek Azovas jūrā.
2) Krieva tautas dziesmās, kā ari šeit, kauja tiek daudzkārt salldzinata 

ar dzirēm, Īpaši kāzu dzīrēm, pie kam k a r e i v i s  ir brutgaus, s l a v a  — lī
gava, z ob e n i  — precenieki, k a u j a  — kāzu dzīres, as in i s  — vlus, a s i 
ņ a i n a  zale  — kāzu gulta.

8) Līdz ar saeeretaju ari daba sērojās, ka Krievi pilnigi sakauti un 
apraud Krievu kāreivu boja iešanu.

4) T. i. nejauki, grūti laiki.
5) B ē d a s  tiek personificētas mītiskas meitas veidā ar gulbja spārniem; 

viņa plivinās zilā jurā, pie Donas, kur Krievu kareivi cieta bēdas, kur Po- 
lovci viņus sakāva. Salīdz. Skandināviešu valkiras, kareivigas meitas, ar 
gulbju krekliem.

6) Stāsta saceretajs, par Krievu nelaimi sērodamies, atkal atcerās kņezu 
ķildas, kuras viņš uzskata par Krievu vājibas un Polovču spēka iemeslu.

7) Igors, Stāsta varons. Tā sauc viņu ari vēlāki.
8). Lai gan XII. gadusimteni nauda Krievijā jau bij labi pazīstama, 

tomēr viņas vel bij ļoti maz, tā ka Polovci, ciemiem meslus uzlikdami, tos 
ņēma vāveru ādām. Vel tagad ņem nodokļus cauņu ādām no Sibirijas stai
guļu tautām.

[112]



Svetoslavs1) redzeja nelabu sapni2): Kijevā uz kalniem, sa- 
cija viņš, izgājušo nakti no vakara puses jūs apsedzāt mani uz 
dēļu gultas ar melnu segu, iesmēlāt man ar nāvigām zālēm mai- 
situ zilu vinu, iz tukšām bultu vācelēm bērāt uz gultas pagānu 
gliemežu lielas pērles un mllinajāt mani; manā ar zeltitu jumtu 
jumtā pili dēļi bij bez vērbaļķa. Visu nakti no vakara krēkaja 
velna vārnas3). — Bajari atbildēja kņezam: tavu prātu, kņez, 
bēdas pārņēmušas. Rau, divi zeltaiņi vanagi4) aizlidinajušies 
no tēva zelta troņa iegūt Tmutarakaņas pilsētu, jeb ar bruņu 
cepurēm izdzert Donu. Pagānu zobeni zeltaiņiem vanagiem jau 
aizkapajuši spārnus un pašus gūstijuši dzelžu valg6s. Trešā dienā 
tapa tumš: divas saules4) nomirdza, abi purpursarkanie stabi4) 
apdzisa un līdz ar tiem divi jauni mēneši, Oļegs un Svetoslavs5), 
tumsā tērpās un jūrā nogrima. Uz Kajalas upes krastiem tumsa 
apsedza gaismu: Polovci, it kā lūšu suga, izklīda pa Krievu zemi 
un hanu pataisija jo pārdrošu. — Te lielais Svetoslavs, rauda- 
dams, izmeta zelta vārdu un sacija: ai mani brālēni, Igor un 
Vsevolod! agri jūs iesākāt ar zobeniem kaitinat Polovču zemi un 
sev slavu meklet. Bet bez slavas jūs uzvarējāt: jo bez slavas 
izlejāt pagānu asinis. Jūsu dušigas sirdis iekaltas cietā tēraudā 
un norūditas varonibā. Rau, ko jūs padarijāt maniem sidrabai- 
ņiem sirmiem matiem! Es neredzu vairs mana stipra un bagata 
brāļa Jaroslava6) pavalsti un daudzskaitligos kareivus ar Cerņi- 
govas bajariem7), ar Mogutiem un ar Tatraņiem un ar Selbiriem

1) Kijevas lielkņezs (1181—1194), Vsevoloda Oļgoviča dēls.
2) Neskatot uz to, ka pēc maņu uzskata sapuis Svetoslavam paziņoja 

nelaimi, viņam bez tam vel ir poētisks harakters: Stāsta saceretajs caur 
sapni atgādina Svetoslavam, ka viņa brālēni aizgājuši bojā. Svetoslava 
sapnis un vēlāk Jaroslavņas raudas ir jaukakas Stāsta vietas.

3) Vārnas krēkašanu uzskata par nelaimes zīmi un pašu vārnu par 
paregoni.

4) Igors un Vsevolods.
6) Oļegs — Igora jaunakais dēls; Svetoslavs — Riļskas kņezs, Igora 

brāļa dēls. Abi krita šini nelaimigā kaujā.
6) Kijevas lielkņeza Svetoslava miesigs brālis.
7) Laikam Cerņigovas bajari ir tie paši, kurus hronists sauc par „kobju 

nepHHroBCKie". Par Kovujiem sauca iz Torkiem un Berendejiem deretus 
kara pulkus, kuri dieneja Cerņigovas un citiem kņeziem un iztaisija sevišķus 
kara pulkus. Karamzins pieskaita Kovujus pie Berendejiem.
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tm ar Topčakiem un ar Reguviem un ar Oļberiem1). Tie bez 
vairogiem, ar nažiem, kliegdami uzvarēja pulkus, sentēva2) slavu 
zvanidami. Bet jūs sacijāt: saņemsamies paši vira dūšu, paši8) 
iegūsam nākamo slavu un paši dalisamies pagājušā. Un vai tad, 
bāleliņi, jābrīnās, kad vecs top jauns? Kad zeltains vanags 
spalvas met, viņš augsti gaisos kauj putnus: neļauj aiztikt savu 
ligzdu.

Lielkņez Vsevolod4) ! vai tev ne prātā nenāk iz tāļienes at
steigties, sargat tēva zelta troni6)? Tu tak vari Volgu airiem 
izlaistit un bruņu cepurēm izsmelt Donu. Kad tu būtu bijis, tad 
būtu vangeniece pa nagatei6) bijuse un vangenieks pa rezaņai7). 
Tu tak vari ar Gļeba drošiem dēliem8) tapat pa sausumu šaut9), 
ka dzīvi sapali pa ūdeni lēka. Dižano Rurik un Dāvid10)! vai 
tad jūs ar zeltitām bruņu cepurēm pa asinīm nepeldejāt? Vai 
tad jūsu dūšigie pavadoņi nebauro svešā laukā, kā ar noārdetiem 
zobeniem ievainoti zumbri? Kāpiet, kungi, zelta kāpšļos, no
vērsiet ša laika bēdas, aizstāviet Krievu zemi, atriebiet Igora,

Moguti, Tatraņi, Šelbiri, Topcaki, Reguvi un Oļberi laikam ir Ko- 
vuju kara pulku nosaukumi. Kara pulki, kurus Igors bij sev palīgā aicinajis, 
laikam nosaukti péc viņu vadoņu vārdiem.

2) Svēto slava Jaroslaviča, Cerņigovas kņezu ciltstēva.
8) T. i. bez citu kņezu palidzibas.
4) Vsevolods Jurjevičs, Vladimiras (1176-1212) un Kijevas (1194—1212) 

lielkņezs.
5) Vsevoloda Jurjeviča tévs, Jurijs Vladimirovičs Dolgorukijs sédeja 

uz Kijevas troņa (1155—1157) un tapée Stāsta saceretajs, uzaicinadams Vse- 
volodu aizstāvēt Krievu zemi, t. i. dienvidu Krieviju, sauc Kijevas zelta 
troni par Vsevoloda téva troni.

6) Nagata lidziga mūsu tagadējam pusrubļam.
7) Rezaņa lidziga 20 kapekâm.
8) Rezaņas kņeza Gļeba Rostislaviča déli, — Romans, Igors, Vladimirs, 

Vsevolods un Svetoslavs. Sie Rezaņas kņezi 1180. g. tika piespiesti par savu 
galvu atzit Vladimiras lielkņezu Vsevolodu, kuram viņi 1183. g. palīdzēja karā 
ar Kamas Bulgāriem.

») T. i. rīkoties.
10) Rostislava Mstislaviča (f 1167. g.) déli, Kijevas lielkņeza Mstislava 

Vladimiroviča Liela (1125-1132) déla-déli.

t
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dižana Svetoslaviča, vātis! Galicijas Jaroslav - A sto ņ p rā t! tu 
augsti sédi savā zelta kaldinatā tronī, ar saviem dzelžu kara pul
kiem stutēdams Ungarijas2) kalnus, aiztaisidams ceļu karaļam8), 
tu aizvēri vārtus uz Donavu4), caur mākoņiem mētadams smagus 
akmeņus, līdz Donavai tiesu spriezdams. Tavi draudi tek pa 
malu malām; tu atver Kijevai vārtus3); no tēva zelta troņa tu 
aiz svešām zemēm šauj sultānus6). Sauj, kungs, Končaku, pa
gānu vērgu, Krievu zemi aizstāvēdams, atriebdams Igora, dižana 
Svetoslaviča, vātis. Un tu dižano Roman7) un Mstislav8)! du- 
šigs prāts skubina jus uz varoņu darbiem. Savā sirdibā tu Ro
man dūšigi steidzies i îe varoņu darba, ka zeltains vanags pa 
gaisu lidinādamies, straujibā gribēdams pārspēt putnu. Abiem tak 
jums dzelžu virsbruņas apakš Latiņu9) bruņu cepurēm. — Bet, 
kņez Igor, saulei jau apdzisa gaisma10) un koks, likstu ziņodams, 
nobirdinaja lapas; pa Rosu un Sulu11) izdalija pilsētas, bet Igora

Galicijas kņezs no 1152.—1187. g., Vladimirka Volodareviča dēls, 
Stāsta varoņa Igora sievas tévs. Hronikas Jaroslavu Vladimirkoviču slave 
viņa mndribas un pārliecinošas košrunibas dēļ un tapée tad ari viņu iesauca 
par „OciiOMHCJHi" — Astoņprati,

2) T. i. Karpatu kalnus.
3) T. i. Ungarijas karaļam.
4) T. i. tu nostājies ar saviem stipriem kara pulkiem uz Karpatu kal

niem un aiztaisiji Ungarijas karaļam ceļu.
5) T. i. tu vari Kijevā ielaist ko gribi un kad gribi.
®) Dubenskijs doma, ka apakš teikuma: „tu aiz svešām zemém šauj 

sultānus", Stāsta saceretajs saprotot Fridriķa Barbarossa karā-eju pret au
struma varoni sultānu Saladinu, uz kuru Fridriķis sagatavojās ap 1185. g. 
Var jau bût, ka Galicieši, kopā ar Ungāriem, pie Fridriķa karâ-ejas pieda
lījās, jeb ka stiprais kaimiņš viņus kad ne vairak uzaicinaja pie krusta kara 
piedalities. Tādas domas pielaižamas īpaši tamdēļ, ka Stāsta saceretajs pie
metina „aiz svešām zemēm" — „aa aëMaaMu", kà kad aiz tālam zemēm, — 
aiz Ungarijas, aiz Grieķijas.

7) Romans Mstislavičs, Volinijas kņezs, Kijevas lielkņeza MstislavaH. 
Izeslaviča dēls, no 1197. gada ari Galicijas kņezs. Viņš pārvarēja Jatvingus 
un daudzkārt apkaroja Leišus.

8) Mstislavs Jaroslavičs, Luckas kņeza Jaroslava Izeslaviča dēls, Ro
mānā Mstislaviča brālēns.

9) Par Latiņiem senie Krievi vispārīgi sauca vakara Eiropiešus, kuriem 
bij katoļu jeb Latiņu ticiba, kà Poļus, Ungārus, Cehus un it sevišķi Vāciešus.

10) Zīmējās vai nu uz saules aptumšošanos, jeb uz to, ka jau bij rudenī.
n ) Rosa un Sula — Dņepras sânupes.
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dušigais kara pulks nav vairs uzmodināms. Tevi, kņez, Dona 
sauc un kņezus aicina uzvarā. Tikai Oļgoviči1), dušigie kņezi, 
Īstā bridi atnāca cmities. Ingvars un Vsevolods2) un visi trīs 
Mstislavici, nesliktas ģimenes sešspārņi3), ne caur likteņa nolemtu 
uzvaru jūs ieguvāt sev kņezibas4). Ko Hdz jūsu zelta bruņu 
cepures un Poļu vāles un vairogi?

Jau Sula sidrabaiņām straumēm netek uz Perejaslavļas pil
sētu5) un Daugava, pagāniem kliedzot, saduļķojusies tek(!) uz 
briezmigiem Polovčiem. Tikai viens pats lzeslavs7), Vasiļka 
dēls, ar saviem asiem zobeniem pazvanīja pa Leišu bruņu 
cepurēm, pārspēja sava vectēva Vseslava slavu un pats, Leišu 
zobeniem sakapats, apakš sarkaniem vairogiem uz asiņainas 
zāles paņēma šo slavu uz mirēja gultas, sacidams: „tavus pa
vadoņus, kņez putni ar spārniem apklāja un zvēri laizija viņu 
asinis". Nebij tur ni brāļa Brečeslava8) , ni Vsevoloda; bet 
viens pats viņš iz dušigām miesām izlaida caur zelta kakla 
rotu savu pērļu dvēseli9). Apklusa balsis, noskuma Hgsmiba,

1) T. i. Cernigovas kņezi, Oļega Svetoslaviča pēcnācēji.
2) Ingvars un Ysevolods un viņu trešais brālis Mstislavs, kura vārds 

netiek minets, tapée ka par viņu jau agrak runāts, bij Luckas kņeza Jaros- 
lava Izeslaviča déli, kuri péc sava sentéva Mstislava Liela tiek prasti par 
Mstislavičiem saukti, iztaisa Mstislava Liela ģimeni. Salidz. „Oļega dusiga 
ģimene".

3) Tumš salidzinajums. Karamzius doma, ka Stāsta saceretajs sauc 
Mstislavičus, viņus ar putniem salidzinadams, tamdēļ par „sešspārņiem", ka 
trim putniem seši spārni.

4) T. i. Mstislaviôi, Mstislava Liela eiltes jauuaka liuija, kurai piedereja 
Lucka un Yolinija un vélak ari Galicija, sédeja savās kņezibās kà likumigi 
mantinieki un ne vis kà iekārotāji. Mstislava Liela ciltes vecakai linijai, 
Rostislavičiem, piedereja Kijevas un Smolenskas zemes.

5) Tapée ka Polovci savā starpā izdalijuši pa Sulas krastiem gulošas 
pilsētas.

6) Tapée ka pie Daugavas ieradušies Diiši.
7) Polockas kņeze, krita karā ar Leišiem 1183. g.
8) Brečeslavs Vasiļkovičs, Vitebekas kņezs.

Pēc Krievu tautas uzskata dvēsele cilvēkam atrodoties rīklē, sevišķi 
virs krūškauliņa kakla dobitē, kuru vel tagadēja Krievu tautas izloksnē par 
„душа" (= dvēsele) sauc. Lldzigu poētisku dvēseles izelpošanas aprakstu, 
dibinātu uz mitoloģiska uzskata, mēs atrodam sen - Celm episkā tautas 
dziesmā „Jelen" (Thun, Geschichte aus Böhmens Vorzeit, 92): 

wyrazi z junoše dušu, dušicu, 
sie wyleté pèknym tâhlym hrdlem, 
z hrdla krâsnyraa rtoma.
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Gorodnā1) taures pitš. Jaroslav2) un visi Vseslava pienākamie! 
nolaidiet savus karogus, iebāziet (t. i. makstis) savus apskādetos 
zobenus, jo jūs esiet novirzījušies no sentēva slavas8). Jūs ar 
savām ķildām iesākāt vest pagānus uz Krievu zemi, uz Vseslava4) 
mantojumu5).

Uz Ņemigas6) krastiem galvas kā kū|us klāj, kuļ ar tērauda 
spriguļiem, piedarbā liek dzlvibu, iz miesām pūš dvēseli. Asi
ņainie Ņemigas krasti apsēti ne ar svētibu, apsēti tie ar Krievu 
dēlu kauliem7). Kņezs Vseslavs sprieda ļaudīm tiesu, ierādija
kņeziem pilsētas un pats pa naktīm kā vilks siroja8); iz Kijevas
------------------ „ *

1) Miests Mogiļevas guberņas Pinskas apriņķi, starp Stires un Gorinas 
upēm. Gorinā valdija Izeslavs Vasiļkovičs.

2) Laikam Jaroslavs Vladimirovičs, Mstislava Liela dēla-dēls.
3) T. i. jūs nestaigājiet vairs sava sentēva pēdās.
4) Vseslavs Brečeslavies — Polockas kņezs, Rogņedas un Vladimira 

Svēta dēla-dēla-dēls. Vseslavs sāka Polockā valdit 1044. gadā. Viņš dzī
voja pastāvigā naidā ar Jaroslava Mudra dēliem, — ar Kijevas lielkņezu 
Izeslavu I., Cerņigovas kņezu Svetoslavu un Perejaslavļas kņezu Vsevolodu 
un 1067. g., Jaroslaviču kņezibas apkarodams, ieņēma Novgorodu, izlaupija 
to un aizveda vangiba Novgorodiešu sievas un bērnus. Visi tris Jaroslava 
dēli sabiedrojās, iesāka karu ar Vseslavu un sakāva to pie Ņemigas upes. 
Vseslavs tiko izbēga. Pēe tam Jaroslaviči ar viltibu aizmānija viņu pie 
sevis uz Kijevu un, lai gan bij zvērējuši viņam ļauna nedarit,, tomēr iemeta 
viņu cietumā. Kad Polovči 1068. gadā pie Aitas upites briesmigi Jarosla- 
vičus sakāva un nu pa Krievijas malu malām laupit sāka, Kijevieši pa
ģērēja no sava lielkņeza Izeslava ieročus un lai ved viņus karā pret Polov- 
čiem. Bet izmisis Izeslavs nepaklausija. Kijevieši ar tādu gļēvu lielkņeza 
un viņa pavadoņu izturēšanos nemierā būdami, sacēla bunti, izlaida iz cie
tuma ieslodzito Vseslavu un izsauca viņu par savu lielkņezu. Izeslavs iz 
Kijevas aizbēga uz Poliju pie sava svaiņa, Polijas karaļa Boļeslava II. 
Droša, sabiedrojās ar to un, ro  viņa pailga kara pulku dabūjis, tuvojās Ki
jevai. Vseslavs, 7 mēnešus K.'-tra par lielkņezu sabijis, aizbēga iz Kijevas 
uz savu Polocku. Izeslavs atkal ieņēma Kijevas troni.

5) T. i. Polockas kņeziba.
6) Karamzins doma, ka IjTemiga ir Ņemons, Buslajevs — ka Ņemiga 

ir caurteka, kanals, Minskā, kuru par Ņemizu sauc
7) Kauja tiek salldzinata ar kulšanu un apsētu lauku.
8) Stāsta saceretajs haraktize Vseslavu kā kādu pārdabigu radijumu, 

kā kādu burvi, vilkaci, kurš vilka veidā Horsam, t. i. saulei par ceļu pār- 
rikšo, t. i. saules uzlekžanai aizsteidzās priekša, noskrēja sauli.

2
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viņš līdz gaiļiem aizrikšoja Tmutarakaņā; lielajam Horsam1) kā 
vilks par ceļu pārskrēja2). Polockā viņam Sv. Sofijas baznicā 
agri zvanija rīta dievakalpošanu, bet zvaņu viņš dzirdēja Kijevā3). 
Lai gan dažās miesās mudra dvēsele, tomēr alaž jācieš nelaime. 
Ari mudrais paregons Bojans vispirms sacereja viņam dziesmu: 
„Dieva sodam nevar izbēgt ni viltigs, ni izmanigs, ni veiklis 
putnis." Ak vai! Krievu zemei javaid, atminot pirmos laikus un 
pirmos kņezus. Veco Vladimiru tak nevareja pienaglot pie Ki
jevas kalniem4): vieni viņa karogi tagad pieder Rurikam, otri 
Dāvidam5).

Jaroslavnas6) balss atskan: kā vientule dzeguze7) viņa agri 
kuko: kā dzeguze, saka viņa, es aizlidinašos uz Donavu; Kajalas 
up6 apmērcēšu bebrkažoka piedurkni, uz kņeza varoņa miesām 
noslaucišu viņa asiņainas vātis. Putivļā8) uz pilsētas mūriem

Hors ir tas pats kas Daždbogs, t. i. saules uu kara dievs. Slavu 
vecos rakstos Horsa vārds tiek rakstits: xpi>c'i>, xtpc,t, xoptCT> uu ari xopct. 
Ja  pieņemam, kas Slāvu valodā viegli attaisnojams, ka burts k pārgājis 
burtā h, tad varam xpici> blakam stādīt sen-Slāvu KptCHJKTH — parādities, 
KpicuTH — uzmodināt, atdzivinat, Poļu krzesic — modināt, spirdzināt, Cehu 
krisiti — uzmodināt, spirdzināt. Šiem verbiem par pamatu ir sen - Slāvu 
vārds Kpict — saules meti, fjMov rgon r j,  Slovēņu krēs — ignis festivus» 
svētku uguns, Jāņu uguns. Tā tad vārds xpi.CT> apzīmētu dievu, kas dabu 
modina uz jaunu dzīvi, t. i. gaismas, uguņa, saules dievu. Daži pētitaji 
doma, ka xpi.c'B ņemts iz Perziešu valodas (Kor, Kores, Kores).

2) T. i. priekš saules uzlekšanas Vseslavs jau bij Tmutarakaņā.
s) Stāsta saceretajs zīmējās uz atstāstitiem notikumiem starp Izeslavu 

Jaroelaviču uu Vseslavu Brečislaviču uu laikam grib sacit, ka Vseslavs ilgi 
nevareja aizmirst Kijevas troni un ka viņam rādijās, it ka viņš Kijevā 
atrastos.

4) Stāsta saceretajs nožēlo, ka Vladimiram Monomaliam nebij iespē
jams Kijevā valdit: tad nebūtu kņezu starpā bijušas šķelšanās un ķildas.

5) T. i. Vladimira Monomaha karogi tagad izdaliti starp Ruriku un 
Dāvidu un nu plivinās savrūp, t. i. kņezu starpā nav vairs saderibas, vienprātibas.

fi) Eifrosinija Jaroslavna — Stāsta varoņa Igora otra sieva, Galicijas 
kņeza Jaroslava Vladimirkoviča meita, kuru Igors appreceja 1184. g. Igora 
karā-ejas laikā pret Polovčiem viņa uzturējās Putivļas pilsētā, kura viņas 
padēlam Vladimiram piedereja.

"<) Dzeguze Slāvu tautas poēzija ir noskumušas sievas simbols, tāpat 
kā zeltains vanags ir knašibas un veiklibas un zumbris — brašibas, dūšibas 
un spēcibas simbols.

8) Putivļa — pilsēta Kurskas guberņā.
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Jaroslavna agri raud, sacidama: Ai vējiņi, vējulit! kāpēc pūt tu 
tiešam pretim? kāpēc nes tu uz saviem viegliem spārniem hana 
bultas uz mana mīļa kareiviem? Vai nepietiek tev pūst augšā 
apakš mākoņiem, pa zilo jūru kuģus šūpojot? Kāpēc tu pa smilgām 
izšķaidiji manu prieku? Putivļā uz pilsētas mūriem Jaroslavna agri 
raud, sacidama: Ai slavena Dņepra! tu caur Polovču zemi izgrauzi 
akmeņu kalnus; tu li'dz Kobeka1) sakaušanai uz saviem viļņiem 
lfgoji Svetoslava laivas2): atlīgo pie manis manu mīļo, lai ne- 
-vaidzetu man uz jūru viņam agri asaras sūtit. Putivļā uz pil
sētas mūriem Jaroslavna agri raud, sacidama: spodra, gaiša sau-
lite ! visiem tu esi silta un jauka3): kāpēc sūtiji tu savus karstos

» ^starus uz mana miļa kareiviem? izkaltušā laukā slāpes aizkavēja 
viņu bultas, skumjas aizbāza viņiem bultu vāceles4).

Pusnakti pamodās jūra; ūdens stabi kā migla staiga; iz Po
lovču zemes Dievs uz Krievu zemi, uz tēva zelta troni kņezam Igo
ram ceļu rāda. Blāzma vakarā apdzisa: Igors g u ļ. . .  ne, Igors 
nomodā: domās Igors mēro laukus no lielās Donas lfdz mazajai 
Doņecai. Pusnakti jau kumeļš apseglots; Ovlurs5) viņpus upes 
iesvilpojās, kņezam zīmi dodams. Kņezs Igors neatsaucās. Ie
dūcās zeme, iečaukstejās6) zāle, Polovču teltis sāka šūpoties un 
kņezs Igors kā sērmulis7) aizsteidzās uz niedrāju un kā balta 
pile aizlaidās pa ūdeni; sēdās staltā kļumeļā, nolēca no ta un kā

Polovču hans, kurš tika sakauta un savangots.
2) Zīmējas uz Igora brālēna, Kijevas lielkņeza Svetoslava Vsevolodo- 

viča karošanu ar Polovčiem 1184. gadā.
s) Tikai Igoram viņa naidiga. Manama šeit šās Stāsta daļas saite ar 

saules aptumšošanos, kura pasludinaja Igoram nelaimi.
4) Si ražojuma daļa, kuru par Jaroslavnas raudām sauc, ir vispoētis

kākā Stāsta vieta, kura, neskatot uz viņas poētisko saturu, vel tamdēļ ie
vērojama, ka viņā Jaroslavna pēc sensena tautas uzskata savās bēdās no 
vēja, Dņepras un saules, tos personificēdama un piesaukdama, izlūdzās 
priekš sava vira palldzibu. Tē atkal redzam seno tautas uzskatu, pēc kura
daba pie cilvēka likteņa ņemot dalibu. Jaroslavnas vēja, Dņepras un saules 
piesaukšana tiek tā kā paklausita: Igors no vangibas pārnāk mājās.

6) Ovlurs jeb Vlurs, kā viņu Stāsta saceretajs sauc un Lavers, jeb 
Lavrs, kā viņu hronists sauc, ir Polovcis, kura māte bij Krieviete un kura 
Igoram piedāvaja savu palldzibu izbēgt iz Polovču vangibas.

6) Zāles čaukstēšana redzeja vai nu ļaunu jeb labu zirni.
7) T. i. nemanot kā mazs sērmulis.
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izsalcis vilks aizteceja uz Donas lauku un aizlidinajās kā zeltains 
vanags, brokastīm, azaidam un vakariņām apakš miglām zosis un 
gulbjus kaudams. Kad Igors kā zeltains vanags aizlidinajās, 
tad Vlurs kā vilks teceja, birdinadams aukstu rasu, jo viņi bij 
noskrējuši savus staltos kumeļus. Doņeca1) sacija: kņez Igor! tev 
liela slava, bet Končakam Īgnums un Krievu zemei li'gsmiba. 
Igors atbild: ai Doņeca! vai tev maza slava, ka kņezu uz viļņiem 
šūpoji, ka uz saviem sidrabaiņiem krastiem viņam paklāji zaļu 
mauriņu, ka zaļa koka paēnā aptērpi viņu siltām miglām; sargaji 
viņu kā baltu pili ūdeni, kā kaijas straumēs, kā melnas piles 
gaisos. Vai tāda, rau, ir Stugnas2) upe, kura, sīku straumi tece- 
dama, aprijuse sānu strautus, aiztaisijuse, uz grīvu plati viļņo
damies, jaunekļam kņezam Rostislavam tumšos Dņepras krastus3)? 
Rostislava māte apraud jaunekli kņezu Rostislavu. Žēlabās no
vītušas puķes, skumjās koks pie zemes noliecies un žagatas ne- 
pļukšķinaja4). Pa Igora pēdām jā j6) Gzaks ar Končaku. Vārnas 
tad nekrēkaja, kovārņi apklusa, žagatas, pa zariem tikai lēka- 
damas, nepļukšķinaja; dzeņi kļikšinadami uz upi rāda ceļu; laksti- 
galas, jautri pogodamas, vēsti gaismas aušanu6). Gzaks saka 
Končakam: kad zeltains vanags7) ligzdā skrien, tad nošausam 
vanadzenu8) ar savām zelta bultām. Končaks atbild Gzakam: 
tad valdzinasam vanadzenu ar skaistu meitu9). Un Gzaks atbild

*) A r personificētu Doņecu kņezs ved poētisku saruņu.
2) Stugna ietek Dņeprā. Pie Stugnas 1093. g. Polovči sakāva Krievu 

kņezus Svetopolku II. Izeslavicu, Vladimiru Monomahu un ta pusbrāli Ro
stislavu Vsevolodoviču (Vsevoloda I. Jaroslaviča un Polovču hana meitas 
Annas dēlu). Krievi, no Polovčiem glābdamies, ar Vladimiru Monomahu 
pārtika par Stugnu, pie kam daudz Krievi aizgāja bojā. Monomaha 22 gadus 
vecs pusbrālis Rostislavs, no Polovču vangibas bēgdams, steidzās ari par 
Stugnu pārtikt, bet, no smagām bruņām nomākts, upē noslika, lai gan V la
dimirs visādi pūlējās viņu izglābt.

3) T. i. Stugna neļāva Rostislavam ar Vladimiru pārtikt par Dņepru.
4) Visa daba sērojās par varoņa bēdigu likteni.
5) T. i. dzenās pakaļ.
°) Pate daba veicina Igora bēgšanu.
7) T. i. Igors.
8) T. i. Igora dēls Vladimirs, kurš pēc Igora izbēgšanas vēl kādu gadu 

pie Polovčiem vangibā sabija.
9) Vladimirs Igorevičs, vangibā atrodoties, patiesi bij no Končaka 

meitas valdzinats, kuru viņš ari 1187. gadā appreceja un kuru Stāsta sace- 
sretajs sauc par ..skaistu meitu".
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Končakam: kad mēs viņu valdzinasam ar skaistu meitu, tad ne
būs mums vairs ni vanadzena, ni skaistas meitas, tad Polovču 
laukā sāks mūs putni1) kaut.

Tak sacija JBojans, ka ari paregons Kogans2), seno laiku 
Jaroslava dziesminieks, karu un sena Svetoslava karā-eju slavē
dams8): grūti tev galvai bez pleciem, ļauni jums kamiešiem bez 
galvas, — Krievu zemei4) bez Igora. Kā saule spīd debesis, tā 
kņezs Igors Krievu zemē. Pie Donavas meitas dzied. Balsis 
par jūru atskan līdz Kijevai5). Pa Boričevu6) Igors jā j uz Piro
goščas7) Sv. Dievmātes baznizu. Malu malas priecigas, pilsētas 
lfgsmas. Senos kņezus apdziedājuši, āpdziedasam ari jaunos: 
slava Igoram Svetoslavičam, dižanam zumbrim Vsevolodam, Vla
dimiram Igorevičam! Sveiki kņezi un pavadoņi, kuri kristigo 
labad ar paganiem karojuši ! Slava kņeziem un pavadoņiem amen!

T. i. Krievu kareivi.
2) Poļevojs doma, ka Kogaus esot Jaroslava laiku dziesminieks, lldzigs 

Bojaņam.
3) S1 vieta oriģināli tumša; laikam samaitata.
4) T. i. Kijevas zemei.
5) Igora mājās pārnākšana iz vangibas rada visur prieku un llgsmibu.
6) Viena iz stāvām gatuvēm Kijevā uz Dņepras upi, kur bij celtuve 

par Dņepru.
7) Pirogoščas baznicu uzbūvēja Mstislavs Vladimirovičs Lielais 1131. g. 

Viņa atradās Pirogoščas Dievmātes svētbilde, kuru, pēc tradicijas, mālējis
evangelists Lūkas un kuru tirgotājs Pirogošča atveda iz Konstantinopeles. 
Tur', kur Pirogoščas baznica bij, jeb ap to vietu, tagad arodās Andreja 
Pirmaicinata baznica.

[121]



Stāsts par Igora karā-eju — Слово о пълку йгорев'Ь — pēc 
savas vērtibas bez šaubišanās ir visievērojamakais un vispoētis
kākais iz Krievu senās pasauligās rakstniecibas uzglabajies ražo
jums, kas, ka ievērojama piemiņa savas apzīmējumu dižanibas un 
krāsu spodribas labad, pie pirmā uzskata saceretajā atklāj retu 
mākslenieku. Kas šis mākslenieks bijis, par to mums neziņo ni 
pats poētiskais Stāsts, ni hronikas. Bet iz Stāsta satura mēs 
varam noģist, ka viņa saceretajs ir bijis izglitots un ar bagatu 
poeta talantu apdāvinats pasauligs cilvēks, ne garidznieks, kas 
daudz lasijis un kura krūtis cilaja dziļas patriota jutas. Sace
retajs pazīst visus to laiku kņezus, saprot kņezu sadzīvi ar 
bajariem un pavadoņiem, jo labi zin, kāda satiksme bij Krievijai 
ar stepēm. No visa ta nomānāms, pirmkārt, ka saceretajs dzi- 
vojis Igora karā-ejas la ik<  t. i. № t XII. gadusimteņa pusft «n 
Igora bēdiga likteņa karsta Hdzsajušana, kura visā Stāstā redzama, 
aizrāda, otrkārt, uz to, ka viņš pats laikam pie Igora karā-ejas pie
dalījies. Tai ziņā tad ari saceretaja Stāsts uzskatams par to laiku 
labako viru apcerejumu un jutu atbalsi, kas iepazīstina mūs ar 
sen-Krievu domām un jutām, ar sen-Krievu uzskatu uz kņeziem 
un kņezu ķildām, ar sen-Krievu tautas un tēvijas vienibas sajušanu, 
ar sen-Krievu Īgnumu pret iz Āzijas iebrukušām štepu staiguļu 
tautām, ar sen - Krievu tēvijas mīlēšanu un tēvijas aizstāvu un 
varoņu cienišanu un apbrīnošanu, ar sen-Krievu pieglaušanos 
pie saviem dzimtenes laukiem, mežiem un ciemiem un ar sen- 
Krievu kluso un jautro spirdzinašanos familijas dzīvē. Tamdēļ 
tad ari varam droši sacit, ka neviens Krievu senās poēzijas un 
senās rakstniecibās ražojums nav ieguvis tādas vispārigas patik
šanas, un nav baudijis tādas vienmērigas Krievu visslavenāko valodas 
un rakstniecibas pētitaju uzmanibas, ka mūsu poētiskais Stāsts 
par Igora karā-eju. To jo gaiši pierāda prāvs Stāsta tulkojumu 
skaitlis tagadējā Krievu valodā un citās Eiropiešu valodās un
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gara slavenu mācitu viru vārdu rinda, kuri nopūlējušies ar Stāsta 
izpētišanu, izskaidrošanu, tulkošanu. Ievērojot Latviešu cenšanos 
iepazīties nevien ar Krievu valodu, kuras pamatiga prašana mums 
nepieciešami vaidziga, bet ari ar Krievu tautas garu, kurš jo 
apzlmigi un gaiši atspoguļojās viņas jaukakôs un ievérojamakôs gara 
ražojumds, ceram, nebūs velti, kad Krievu senās rakstniecibas 
vispoētiskāko ražojumu Latviešu valodā savai tautai pasniedzam.

Stāsts par Igora karā-eju ir poētisks ražojums, kas episkas 
poēzijas kārtā ieņem pāriešanas vietu no varoņu eposa uz vélako 
eposu — romānu. Viņš satura sevi Severijas Novgorodas kņeza 
Igora Svetoslavica, t|i brāļa, Kurskas un Trubčevskas kņeza, 
Vsevoloda Svetoslavica, to brālēna, Riļskas kņeza, Svetoslava 
Oļgoviča un Igora déla, Putivļas kņeza, Vladimira, karā-ejas 
poētisko aprakstu pret Polovčiem 1185. gadā.

Polovču uzbrukšanas Krievijai nebij kaut-kādi niecigi atga
dījumi, bet priekš visas dienvidu Krievijas bij liela tautas nelaime. 
Iesākot no otras XI. gadusimteņa puses līdz Tataru iebrukšanai 
Krievijā, gandrīz 200 gadu, Polovči bij Krievijas galvenakie 
ienaidnieki, ar kuriem viņa pastāvīgi karoja. Polovči briesmīgi 
postija visu dienvidu-rietruma Krieviju, kur toreiz koncentrējās 
visa Krievu tautas un valsts dzīve: viņi laupīja un dedzinaja 
Krievu pilsētas un ciemus, apkāva ļaudis, jeb bariem aizveda tos 
savās aiz-Donas štepēs, atņēma vecākiem bērnus, vīriem sievas. 
Ne vienreiz vien viņi ieņēma un nopostija Kijevu, Cernigovu, Pere- 
jaslavļu un citas dienvidu Krievijas pilsētas. „Toreiz kristigie 
daudz cieta . . „Polovči Krievu zemei darija daudz ļauna", 
saka hronists. Tā kā gadusimteņu asiņainie, sīvie Krievu cīniņi 
ar Polovčiem aiztika vistuvākās tautas dzīves intresses, tad ari 
ļoti saprotama ta mllestiba un simpātijā, ar kādu Krievu tauta 
tos kņezus cienīja, kuri Krieviju nerimstoši pret Polovču uzmāk
šanām un postīšanām aizstāvēja un sargaja. No tam nu viegli 
noprotams, kāpēc Stāsts par Igora karā-eju, kura priekšmets 
ņemts iz šo ar Polovčiem vesto sīvo karu vēstures, Krieviem 
tādā lieliskā mērā patika un tagad vel arvien priekš viņiem 
tik intéressants. Bet Stāsts ieguva vel it sevišķu ievērošanu tam
dēļ, ka viņa saceretajs to laiku 110 kņezu savstarpigām ķildām 
saplosītas Krievijas bēdīgos iekšigos apstākļus saista ar ne
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beidzamiem cīniņiem ar Polovčiem. Izlietadami kņezu savstar- 
pigas ķildas, Polovči jo droši iebruka Krievijā, dedzinaja un 
postija tās pilsētas un ciemus. Bet ari paši kņezi, viens ar otru 
ķildodamies un karodami, daudzkārt aicinaja sev palīgā Polovčus. 
Igora karā-eja pret Polovčiem bij nelaimīga; viņa Krieviem ne
atnesa nekādas slavas, bet turpretim beidzās ar pilnigu Krievu 
sakaušanu un paša kara uzsācēja Igora ilgu vangibu un tomēr 
saceretajs šo nelaimigo karu savam stāstam par priekšmetu ņēmis, 
laikam tikai tamdēļ, ka šis nelaimigais karš ar savu bēdigo iz
nākumu jo zi'migi haraktizeja iz kņezu ķildām izaugušu Krievijas 
bēdu un ciešanu iemeslu. Nelaimiga kauja notikās pie Donas, 
netāļu no Azovas jūrā ietekošās Kajalas (tagad Kagaļnika, Donas 
kazaku zemē) grīvas. Si priekš Krieviem nelaimiga kauja jo 
plaši aprakstita Hipatija hronikā, tur kur viņa runa par 1185. 
gada notikumiem. Priekš šās Hipatija hronikas vietas sali'dzina- 
šanas ar Stāsta saturu, pievedisam, ko viņa mums stāsta:

Igors Svetoslavičs, Oļega dēla-dēls, tai laikā, apriļa mēneša 
23. dienā, otrdien, jā ja  iz Novgorodas, sev h'dzpaņēmis brāli Vse- 
volodu iz Trubčevskas un Svetoslavu Oļgoviču, savu brālēnu iz 
Riļskas un Vladimiru, savu dēlu iz Putivļas un no Jaroslava iz- 
prasijis sev palīgā Oļstinu Oļeksiču, Prohora dēla-dēlu, ar Cer- 
ņigovas Koujiem; un tā viņi gāja lēnitiņam, salasidami savu pa- 
vadonibu: jo viņiem bij ļoti nobaroti zirgi. Viņiem uz Doņecas 
upi ejot, pievakarā, Igors, uz debesim paskatijies, ieraudzīja sauli, 
kura kā mēnesis stāvēja un sacija uz saviem bajariem un savu 
pavadonibu: „vai jūs redziet, kas ši par zīmi ir?" Tie paskatijās 
un visi redzeja un nodūra galvas un visi sacija: „kņezl šl zīme šeit 
nav uz labu". Bet Igors atbildēja; „bāleliņi un pavadoņi! Dieva 
noslēpumus neviens nezina un Dievs ir zīmes un visas savas pa
saules raditajs; bet mums tas, ko Dievs nolēmis, vai nu labu, 
vai mūsu nelaimi, taču jāredz". Un to sacijis, viņš pārbrida 
Doņecu un nonāca pie Oskolas un divas dienas gaidija savu brāli 
Vsevolodu, kurš no Kurskas pa citu ceļu nāca; un no turienes 
viņi gāja uz Salnicu; tur pie viņiem atjāja izlūki, kurus bij iz- 
sūtijuši noķert vanginieku un kuri atjājuši sacija: „mēs satikamies 
ar (ienaidnieku) kareiviem: jūsu apbruņojušies kareivi jā j; jājiet 
vai nu drfz, jeb griezieties atpakaļ mājās, jo tagad ne mūsu laiks"
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(aiztikt ienaidniekus). Bet Igors aprunajās ar saviem brāļiem: 
, ja  mēs, nekarojuši, atgriezisamies atpakaļ, tad kauns mums būs 
sliktāks ne kā nāve; la i notiek, kā Dievs mums nolēmis". Un 
tā pārdomājuši, v iņ i jā ja  visu nakti un otrā dienā, kad atnāca 
piekdiena, viņi pusdienas laikā satika Polovču kara pulkus; tie 
sagatavojās uz kautiņu ar viņiem, atstāja savas teltis aiz sevlm 
un, no liela līdz mazam sapulcējušies, nostājās pa Sjuurļas upes 
otro krastu. Un Krievi sarīkoja sešus pulkus: Igora pulks bij 
vidū, pa labai rokai viņa brāļa Vsevoloda pulks un pa kreisai 
rokai brālēna Svetoslava; priekšā bij viņa dēls Vladimirs un 
otris Jaroslava pulks, tie Kouji, kuri ar Oļstinu bij; bet trešais 
pulks, tāpat priekšā, — strēlnieki, kuri bij izlasiti no visiem 
kņezu pulkiem; un tā viņi bij sarīkojuši savus pulkus. Un Igors 
sacija uz saviem brāļiem: „brāļi! to mēs meklejam, clnisamies 
nu"; un tā viņi, uz Dievu palaizdamies, uzbruka ienaidniekiem. 
Un kad viņi pie Sjuurļas upes stāvēja, iz Polovču pulkiem izjāja 
strēlnieki un, pa bultai uz Krieviem izšāvuši, aizaulekšoja projām, 
bet Krievi vel nebij par Sjuurļas upi pārgājuši; un ari tie Po- 
lovci aizaulekšoja Polovču spēku, kuri tāļu no upes stāvēja. 
Bet Svetoslavs Oļgovičs un Volodimers Igorevičs un Oļstins ar 
Koujiem un strēlnieki dzinās viņiem pakaļ, bet Igors un Vsevo- 
lods gāja lēnitiņam, neizklīdināja savu pulku, kamēr tie Krievi, 
kas priekšā bij, viņus (Polovčus) kāva un vangoja; bet Polovci 
aizbēga aiz teltīm un Krievi, līdz teltīm aizgājuši, ņēma vangei 
niekus, citi pat nakts laikā pie pulkiem ar vangeniekiem atjāja. 
Un kad (pēc tam) visi Polovci (atkal) sapulcējās, Iogors sacija 
uz brāļiem un saviem vīriem: „rau, Dievs caur savu spēku mūsu 
ienaidniekus uzvarējis un mums dāvājis godu un slavu; mēs, rau, 
redzejam Polovču pulkus, kuru daudz, bet tur jau gandrīz visi 
viņi sapulcējušies? Bet tagad jāsam cauru nakti, bet kas rītā 
pēc mums jās, tad ari visi jās, tikai labakie jātnieki pāries, bet 
mums pašiem kā Dievs nolēmis". Un Svetoslavs Oļgovičs sacija 
uz saviem vīriem: „es tāļu džinos Polovčiem pakaļ, bet mani 
zirgi nokusuši; kad man jau tagad jā jā j, tad man būs ceļā jā 
apstājas" — un viņam palīdzēja Vsevolods, lai turpat paliktu. 
Un Igors sacija: „nav, brāļi, nekāds brīnums, saprast mirt" — 
un apstājās turpat. Sestdien, gaismai austot, Polovču pulki sāka,
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kā mežs, nākt; Krievu kņezi šaubijās, kam iz tiem kādam pulkam 
jauzbrūk, jo viņu bij neskaitams daudzums. Un Igors sacija: 
„mums vaidzeja zināt, ka pret mums visa (Polovču) zeme sapul
cējusies: Končaks un Kozu-Burnovičs un Toksobičs un Jetebičs 
un Tertrobičs". Un tā apdomajuši, visi viņi nokāpa no zirgiem, 
jo viņi, kaujoties, gribēja aizkļūt līdz Doņecas upei; viņi runaja: 
„ja mēs bēgsam, paši muksam un prastos ļaudis pametisam, tad 
Dieva priekšā mēs grēkosam, tos ienaidniekiem atstādami: iesam, 
vai nu turpat mirsam, jeb dzīvi paliksam". Un to sacijuši, visi 
nokāpa no zirgiem un uzbruka ienaidniekiem; un tā, pēc Dieva 
prāta, Igoru ievainoja rokā un nonāvēja viņa kreiso roku un 
viņa pulkā bij lielas bēdas un priekšpulkā ievainoto pulka va
doni savangoja. Un tā viņi to dienu līdz vakaram stipri cmijās 
un Krievu pulk6s daudz ievainoja un apkāva; atnāca sestdienas 
nakts un kauja arvien vel nemitejās; svētdienai austot Kovuji 
tapa pulkā nemierigi un aizbēga. Ievainots Igors to bridi sēdēja 
zirgā, aizsteidzās pie viņu pulka, gribēdams to atgriest atpakaļ 
pie citiem pulkiem; bet pamanijis, ka no (saviem) ļaudīm tāļu 
aizjājis un, bruņu cepuri noņēmis, steidzās atpakaļ pie (Krievu) 
pulkiem, to daridams tā tamdēļ, lai viņi (Kouji), kņezu pazinuši, 
ari atpakaļ grieztos, bet neviens negriezās atpakaļ, ka tikai Mi- 
ķels Jurjevičs, kņezu pazinis; tomēr krietnie (kareivi) nepalika 
ar Kovujiem nemierigi, bet tikai maz no prastiem, jeb kāds iz 
bajaru kalpiem; krietnie (kareivi) visi, kājām ejot, kāvās — un 
to starpā Vsevolods izrādija ne mazu dūšibu. Un kad Igors sa
viem pulkiem tuvojās, (Polovci) viņam aizņēma ceļu un šāviena 
tāļumā no sava pulka viņu savangoja. Tai bridi, kad Igoru tu
rēja, viņš ieraudzīja savu brāli Vsevolodu stipri cīnāmies un 
lūdza savai dvēselei nāvi, lai neredzetu sava brāļa krišanu; bet 
Vsevolods tikmēr clnijās, kamēr viņa rokā pat ieroču pietrūka 
un (viņa kareivi) kāvās, riņķi ap ezeru iedami. Un tā, svētās 
sestdienas dienā, Dievs Kungs izlēja par mums savu bārdzibu un 
pie Kajalas upes mums prieka vietā bij raudas un jautrības vietā 
skumjas.

[Tāļaku hronika apraksta to iespaidu, kādu Igora satriek- 
šana Krievijā uz visiem sacēla un kņezu vangibu; tad hronika 
stasta par Polovču uzbrukumiem Krievu pilsētām un kņezibām
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\m pēc tam par Igora uzturēšanos Polovču vangibā.] Bet to 
laiku Igors Svetoslavičs bij pie Polovčiem un sacija: „es pēc 
Tava Dieva Kunga prāta pilnigi pelnijis šo sakaušanu un ne pa
gānu pārdrošiba salauza Tavu kalpu spēku; es nesūdzos par to, 
ka par visu no manis padaritu nekrietnibu es dabūjis šis nepa
tikšanas, kādas man tikušas." Bet Polovci, viņa varonibas kaunē
damies, nedarija viņam neka ļauna, bet pielika pie viņa 15 sargu 
iz saviem dēliem un 5 kundzēnus, kopā pavisam 20: bet tomēr 
viņam deva brlvibu; kur viņš gribēja, tur jā ja  un ķēra vanagus 
un viņam Ildzi jā ja  viņa paša 5 jeb 6 sulaiņi; tie, kas viņu vak- 
teja, klausija Igoru un deva viņam godu un kad viņš kādu kur 
sūtija, tad tas bez pretošanās izpildija viņa pavēli. Popi ar svēto 
dievkalpošanu viņš atveda sev iz Krievu zemes: jo viņš Dieva 
prātu nezinaja, bet ierīkojās tur uz ilgu palikšanu. Bet Dievs 
Kungs kristigo lūgšanas paklausīdams, viņu atpestija, tā kā viņa 
dēļ daudzi bēdājās un savas asaras lēja. Tai laikā, kad viņš pie 
Polovčiem bij, tur ieradās Polovču dzimuma virs, ar vārdu La- 
vors: tam ienāca prātā labas domas un viņš sacija: „es iešu ar 
tevi uz Krievu zemi." Igors viņam iesākumā neticeja; viņš gu
droja, paņēmis sev Ildzi savus vīrus, bēgt uz Krievu zemi un sa
cija: „es toreiz slavas dēļ nebēgu no pavadonibas un tagad ari 
neiešu neslavas ceļu." Līdz ar viņu (vangibā) bij tūkstošnieka 
dēls un viņa staļļa uzraugs un tie skubinaja viņu un sacija: „ej, 
kņez, uz Krievu zemi, kad Dievam tevi izpestit patiks;" un ne- 
atgadijās viņam tāda brīža, kādu viņš gaidija. Polovci pārnāca 
(no uzbrukuma) no Perejaslavļas; un Igoram sacija viņa padom
nieki: „tu turi sevi augstas un Dievam nepatīkamas domas, tu 
mekle kādu iz saviem vīriem un ar viņu gribi bēgt, bet kāpēc tu 
to neievēro, ka Polovci no kara pārnāks un ka viņi, kā mēs 
dzirdējuši, apkaušot jūs kņezus un visus Krievus? tad nebūs tev 
ni slavas, ni dzlvibas." Kņezs Igors ieņēma sirdi viņu padomu, 
tapa viņu (Polovču) pārnākšanas dēļ nemierigs un raudzija bēgt. 
Nebij iespējams viņam bēgt ni dienu, ni nakti, jo sargi viņu vak- 
teja, bet tikai saulei norietot tādu bridi atrada. Un Igors sūtija 
pie Lavra savu staļļa uzraugu un lika viņam sacit: „pārjāj par 
Toru ar pavadas zirgu": jo viņš bij ar Lavru norunājis bēgt uz 
Krievu zemi. Polovci to bridi bij kumisa piedzērušies, un tas

[127]



—  —

bij pievakarā; atnācis staļļa uzraugs kņezam Igoram paziņoja, ka 
Lavors viņu gaida. Kņezs izbijies un drebedams piecēlās un 
priekš Dieva svētbildes un krusta paklanījies, sacija: „Kungs, 
siržu redzetajs! vai izpestisi tu, Visuvarenais, mani necienīgo?" 
un paņēmis krustu un svētbildi un pacēlis (teltes) sienu, izlīda 
ārā. Pa to laiku viņa sargi spēlēja un ligsmojās un domaja, ka 
kņezs guļ. Bet šis pie upes nokļuvis, pārbrida un sēdās zirgā: 
un tā viņi aizgāja caur teltīm. So izpestišanu Dievs Kungs iz- 
darija piektdienas vakarā. Un 11 dienu (kņezs) kājām gāja 
līdz Donces pilsētai un no turienes gāja uz savu Novgorodu — 
un par viņu priecājās; iz Novgorodas gāja pie brāļa Jaroslava 
uz Cerņigovu un lūdza, lai tas viņam uz Posemju palīdz, Jaros- 
lavs par viņu priecājās un apsolija viņam palīdzēt; no turienes 
Igors aizjāja uz Kijevu pie lielkņeza Svetoslava un priecigs par 
viņu bij Svetoslavs, tāpat ari Ruriks, viņa precinieks.

Kad pievestām hronikas ziņām blakam stādam Stāsta saturu, 
tad nomānām, ka Stāsts par Igora karā-eju saskan ar hronikas 
stāstu nevien vispārigi, bet pat galvenakds sīkumos. Vieniga 
Stāsta saceretaja izdoma ir Jaroslavnas sērupilnas, poētiskas 
raudas, kuras hronikā netiek minētas. Bez tam vel Stāstā tiek 
minēta Vsevoloda sieva, Oļga Gļebovna. Tā tad Stāsta sa
turs nav kaut-kādas saceretaja izdomas, bet ir vēsturigs, ko hro
nika pilnigi apstiprina. Tam blakam mēs Stāstā no iesākuma 
līdz beigām manam jo krāšņu poēziju, kura sakņojās dzīvā saju
šanā un jaukās bildēs, kādās apraksiti atstāstitie notikumi, kurās 
jo gaiši atspoguļojās Krievu pagānu perioda vēstures senās ticibas 
elementi un tautas teikas par varonigiem senlaiku kņezu slavas 
darbiem. „Senlaiku teikas un dziesminieka Bojaņa izdomas" sa- 
ceretajs ņem savai atmiņai par vadidamu pavedienu un savu 
laiku notikumus aprakstidams, alaž ar savu fantaziju aiztiek vis
senākos, kaut-kādus „Trajaņa laikus", atcerās tautas teikas par 
varoņu slaveniem darbiem, atminēdamies veco Vladimiru, veco 
Jaroslavu, dūšigo Mstislavu un citus varoņus. Bojani, viņu at- 
ceredamies un savu stāstu iesākdams, viņš nosauc par mudru, 
krāšņrunigu paregoni, kas visu zin, par seno laiku lakstīgalu, 
t. i. par seno laiku notikumu apdziedataju, par Slāvu ražibas un 
bagatibas dieva Velesa dēla-dēlu un burvigā veidā zīme ar muziķu
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pavadītu Bojaņa dziedašanu: „kad viņš gribēja kādu apdziedat, 
tad domās pa koku lidinājās, kā pelēks vilks pa zemi, kā zili 
laistīdamies ērglis apakš mākoņiem; savus paregoņa pirkstus laida 
pa dzīvām stigām un tās tad pašas skandinaja kņeziem slavu. 
Kā lakstigala pa domu koku lēkadams, domās apakš mākoņiem 
lidinādamies, savienodams seno slavu ar tagadējo, par laukiem 
uz kalniem pa Trajaņa ceļu rikšodams." Stāsta saceretajs ne
saka, kas Bojans bijis, bet noprotams, ka tas bijis slavens dzies
minieks un mudris prātotājs, kurš apdziedajis veca Jaroslava, 
dūšiga Mstislava, skaista Romana, Rededja nokāvēja, Oļega Sveto- 
slaviča, Svetoslava Jaroslaviea varoņu darbus, Polockas kņezu 
Vseslavu un pirmo laiku kņezu ķildas, un no kura vel saceretaja 
laikos bij uzglabājušies daži ražojumi, iz kuriem saceretajs Stāstā 
pieved divas paruņas ar lldzibas jeb sakamvārda nozīmi. Viena 
paruņa zīmējās uz Polockas kņezu Vseslavu: „Dieva sodam ne
var izbēgt ni viltigs, ni izmanigs, ni veiklis putnis," un otra — 
uz kādu tumši aizrāditu vēstures notikumu: „grūti tev galvai bez 
pleciem, ļauni jums kamiešiem bez galvas," kurai saceretajs no 
savas puses vel piemetina: „Krievu zemei bez Igora". Krievu 
pagānu perioda senās ticibas, mītiskie elementi atspoguļojās aiz- 
rādijumds uz pagānu dieviem. "Vēju Stāstā sauc par Striboga 
dēlu-dēliem: „rau, vēji, Striboga dēlu-dēli no jūras pūš bultas uz 
dūšigiem Igora kara pulkiem;" Krievu tautu sauc par saules 
dieva Daždboga dēla-dēlu: „Oļega Goreslaviča laikos Daždboga 
dēla-dēla dzlviba bojā gāja"; Bojani sauc par Velesa dēla-dēlu; 
Polockas kņezu Vseslavu zīme kā vilkaci-burvi, kas dienā ļaudīm 
tiesu sprieda un nakti kā vilks siroja, „lielajam Horsam kā vilks 
par ceļu pārskrēja". Pie mītiskām personām pieskaitams ari 
Trajans, kuru saceretajs tad piemin, kad no vissenakiem laikiem 
runā, kādi viņa atmiņā uzglabājušies, lietadams teikumus: „bija 
Trajaņa laiki", „pa Trajaņa ceļu rikšodams", „Trajaņa zeme". 
Grūti sakams, kam Stāsta mītiska daļa pieder, vai Stāsta sace
rētajam, jeb Bojaņam. Priekš mums visādi tas ievērojams, ka 
XII. gadusimteņam piederoša Stāsta saceretaja atmiņā bij vel 
gaiši uzglabājušās sirmās senātnes mītiskas tradicijas, kuras sa
ceretajs savā ražojumā jo māksligi iekaisijis. Bet no tam nav 
janoskārš, ka saceretajs būtu pagānu dieviem ticējis: ne, viņš
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bij kristigs cilvēks, kurš savā ražojumā runā no zvaņas baznicā, 
no rīta dievkalpošanas, no Pirogoščas Dievmātes baznicas Kijevā. 
Mitoloģijas elements, sirmās senātnes teikas, kuras Igora karā- 
ejas laikā tauta vel jo dzīvi sajuta, ar kurām tauta savus uz
skatus uz dabu un cilvekiem saistija, der saceretajam tikai kā 
māksligas bildes, ar kurām viņš savu sacerejumu krāšņi izgrezno. 
Līdz ar mitoloģijas elementu un senlaiku teikām par varonigo 
kņezu slavas darbiem mēs Stāstā viscaur redzam saceretaja dziļas 
un cienigas patriota jūtas, kuras saistitas ar to laiku sērām un 
skumjām caur kņezu ķildām saplositas Krievijas bēdiga iekšiga 
stāvokļa dēļ. Uz Igora nelaimigo karā-eju saceretajs ar nosku
mušu sirdi skatās kā us iz kņezu ķildām dabisku iznākumu. At- 
stāstidams „bēdigu stāstu" par Krievu kara spēka satriekšanu 
un kņezu vangibu, saceretajs izsaka savas domas un raktas 
skumjas par to postu, kādu kņezu savstarpigas ķildas Krievijai 
atnesušas un uzaicina kņezus atriebt ienaidniekiem par tēvijas 
postišanu, aizrādidams uz bijušiem laimigakiem laikiem un biju
šiem krietnākiem kņeziem. Savu stāstu sekodams, notikumus at- 
stāstidams, autors alaž piepeši apstājās, atceras Krievu zemes 
grūtibas un izsaka savas dziļas skumjas: episks stāsts pārvēršās 
liriskā apcerejumā. Šādas liriskas vietas, kuras liaraktize sace
retaja cienigo personu, kā cilvēku, kas karsti mile savu tēviju, 
ir Stāstā tās jaukakās. Viņas visā Stāstā rāda dzivibu un mo
dina it Īpašu lasitaja dalibu pie tani aprakstitām personām un 
notikumiem. Tāda paša skaidri liriska haraktera ir Jaroslavnas 
raudas, kuras pēc savas jaukuma izteikšanas un jūtu dziļuma un 
vientiesibas pašas priekš sevis vien jau iztaisa jauku poētisku 
dziesmu. Bildes Stāstā ņemtas iz apkārtējās dabas un lai gan 
vienskāršas, tomēr jo krāšņas un pierāda, ka saceretajs ir Īsts 
tautas poets. Stāstot un aprakstot, viņš vismiļaki lieto salldzi- 
nadamu formu. Kņezu Vsevolodu, viņa spējas un brašibas labad, 
saceretajs sauc par „dižanu, brašu zumbri: dižans zumbris, bra
šais zumbris Vsevolods". Igoru un Vsevolodu, kuri Polovču 
vangibā krita, viņš sauc par „zeltaiņiem vanagiem", kuri aizlidi- 
najušies no tēva zelta troņa un gūstiti dzelžu valg6s. Šo varoņu 
sirdis kaltas no noārdeta tērauda un „norūditas varonibā". No 
Polovčiem pārsteigtus četrus kņezus saceretajs salīdzina ar četrām
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saulēm, kuras apklājuši melni pērkona mākoņi, iz kuriem zibina 
zili zibeņi. Savu viru apraudadamu Jaroslavnu viņš salīdzina ar 
vientuli dzeguzi, kuru tautas poēzija uzskata par sēru un skumju 
simboli. Kā tautas poēzijā salīdzinājumiem daudzkārt negativs 
harakters, tāpat ari dažreiz Stāstā: „Bojans uz gulbju bariem laida 
ne desmit zeltaiņus vanagus, bet viņš pa dzīvām stigām laida sa
vus paregoņa pirkstus un tās tad pašas skandinaja kņeziem slavu". 
Iz salīdzinājumiem Stāstā bieži sastādās veselas jo krāšņas bildes. 
Tā kara pulks tiek tēļots kā melns pērkoņa mākons, iz kura lietus 
joņiem gāž; kauja tiek salldzinata ar piedarbu, kuru kareivu galvām 
kā kūļiem klāj: „uz Ņemigas krastiem galvas kā kūļus klāj, kuļ 
ar tērauda spriguļiem, piedarbā liek dzlvibu, iz miesām pūš dvē
seli;" jeb kauja tiek salldzinata ar asiņainām dzīrēm, kur asiņaina 
vīna pietrūka: „tur pietrūka asiņaina vīna; tur dūšigie Krievu dēli 
pabeidza dzīres: preceniekus dzirdinaja, bet paši apgūlās, Krievu 
zemi aizstāvēdami"; savstarpigas kņezu ķildas tiek salldzinatas ar 
bultām apkaisitu zemi: „Oļegs ar zobenu ķildas kala un ar bultām 
zemi apkaisija . .  . Oļega Goreslaviča laikos tika sētas un auga ķ il
das". Igora žigla bēgšana it Īpaši bagata ar salīdzinājumiem: „un 
kņezs Igors kā sērmulis aizsteidzās uz niedrāju un kā balta pile aiz
laidās pa ūdeni; sēdās staltā kumeļā, nolēca no ta un kā izsalcis 
vilks aizteceja uz Donas lauku un aizlidinajās kā zeltains vanags, 
brokastim, azaidam un vakariņām apakš miglām zosis un gulbjus 
kaudams". Otra, tikpat Stāsta saceretajam mīļa un aprasta ruņas 
forma ir personificešana. Daba Stāstā ar cilvēku stāv vistuvākās 
saitēs: viņa lldzsajut cilvēka laimi un nelaimi, bēdas un priekus. 
Kad Igors karā iet, saules aptumšošanās sludina viņam nelaimi: 
„saule tumsā aizsedza viņam ceļu. Nakts, viņam negaisā stene- 
dama, uztrauce putnus, stigā zvēri kauc, koka galotnē gaudo 
bada-dzeguze". Kad uz Kajalas krastiem Krievu kara spēks bij 
pavisam sakauts un kņezi savangoti, daba šo nelaimi lldzsajut: 
„žēlabās novīta zale un skumjās koks pie zemes noliecās. Nu, 
bāleliņi, uznāca bēdigs sēru laiks: tuksnesis jau apklāja spēku". 
Kad Igors iz vangibas bēga, daba par to priecājās un bēgšanu 
veicinaja: „vārnas tad nekrēkaja, kovārņi apklusa, žagatas ne- 
pļukšķinaja". Aktivas personas Stāstā, tāpat kā tautas poēzijā, 
griežas pie dažadām dabas lietām, tās piesaukdamas. Žēlabās
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xru --

Jaroslavna sūdz savas skumjas saulei, vējam, Dņeprai. Igors sa- 
runajās ar Doņecu: „ai Doņeca! vai tev maza slava, ka kņezu 
uz viļņiem šūpoji, ka uz saviem sidrabaiņiem krastiem viņam pa
klāji zaļu mauriņu, ka zaļa koka paēnā aptērpi viņu siltām 
miglām; sargaji viņu ka baltu pili ūdeni, kā kaijas straumēs, kā 
melnas piles gaisos". Beidzot, Stāstā atrodam daudz tādu epitetu 
un teikumu, kādi ipašigi Krievu tautas poēzijai: zila jūra, sarkana 
saule, zili laistīdamies ērglis, pelēks vilks, klajais lauks un citi. 
Viss tas, bildes, ruņas formas, epiteti un teikumi — tuvina Stāstu 
tautas poēzijai un aizrāda uz to, cik tuvu saceretajs stāvējis savas 
tautas dzīvei, cik cieši viņš saaudzis bij ar savas tautas garu. Jo 
gaiši to pierāda ari vel tas apstāklis, ka saceretajs savu vēsturigo, 
tautiski-poetisko Stāstu nesarakstijis baznizas Slāvu valodā, kura 
viņa laikos Krievu rakstniecibā neaprobežoti valdija, bet to laiku 
tautas saruņas valodā, kura, tā kā Stāsts rakstits dienvidus Krie
vijā, pēc vārdu nozīmes un grammatikas formām tuva maz-Krievu 
izloksnei. Tiesa gan, ka Stāsta valodā mēs manam ari iz baz- 
nicas Slāvu valodas ņemtus elementus, kas no tam izskaidrojās, 
ka Stāsta saceretajs, kā izglitots sava laika rakstniecibas valodas 
pratējs, atradās apakš baznicas Slāvu valodas iespaida. Par 
Stāsta valodu runājot, piemetinām, ka pēc professora Lavrovska 
pētījumiem Stāsta valoda ļoti veca, kurā Krievijas apgabalos 
runājuši jau tad, kad visas Slāvu izloksnes stāvēja vel daudz 
tuvāki viena otrai, ne kā tagad. Tāļaku professors Lavrovskijs 
apgalvo, ka sen-Krievu valoda līdz XIV. gadusirateņam pavisam 
vel nedalījusies divās izloksnēs — liel-Krievu un maz-Krievu, 
kuras tikai vēlāku attistijušās un mūsu laikos pastāv.

Stāstu varam iedalit trijās daļās. Pirmajā Stāsta daļā, pēc ie
vada, apraksta Severijaskņezu karā-eju, viņu kautiņus arPolovčiem, 
kņezu sakaušanu un vangibu. Lai gan Stāsta ievadā saceretajs 
apsola iesākt savu stāstu no veca Vladimira un sekot to līdz 
Igoram, viņš tak neka nerunā ni no Vladimira, ni no citiem 
kņeziem, bet taisni iesāk stāstīt par Igora karā-eju un pie tam no 
ta laika, kad Igors, karā-eju uzsācis, pamanīja saules aptumšo
šanos un visus savus kareivus ar tumsu apklātus. Kā pāriešana 
no pirmās daļas uz otru uzskatama Svetoslava Vsevolodoviča 
Polovcu uzvaras atmiņa. Tiek aprakstiti Svetoslava sapnis un

[132]



viņa sarunašanās ar bajariem, Svetoslava vangoto kņezu aprau- 
clašana un to laiku kņezu uzaicinašana, apbruņoties pret Polov- 
čiem un beidzot Igora sievas Jaroslavnas raudas, kurās redzam 
gaišas pagānu laiku atliekas, no pagānu laikiem uzglabājušos 
personificētu dabas spēku, saules, vēja un Dņepras piesaukšanu 
un pielūgšanu. Trešajā daļā tiek aprakstita Igora bēgšana iz Po- 
lovcu vangibas un viņa mājās pārnākšana, kuru pate daba veicina 
un par kuru malu-malās ligsmojās. Savu stāstu saceretajs beidz 
ar kņezu un kņezu pavadoņu uzslavēšanu, kuri, Krievu zemi sar- 
gadami, ar pagāniem dūšigi un neapnikuši cīnījušies.

Stāstu par Igora karā-eju — Слово о иълку Игоревй — at
rada 1795. gadā. Pirms šo ievērojamo Krievu senās rakstnie- 
cibas ražojumu izdeva, ko 1800. g. apgādaja grafs A. J . Musin- 
Puškins un Maļinovskijs, to Maskavas Senata tipogrāfijā rakstos 
iespiezdami, bij vaidzigs daudz gadu darbs, kamēr izpētija un iz
skaidroja viņa teksti, — darbs, kuram savus spēkus ziedoja Mu- 
sin-Puškins, Maļinovskijs, Bantiš-Kamenskijs un Karamzins. It 
Īpaši nopelni pieder grafam Musin-Puškinam, kurš pie tiem izgā
juša gadusimteņa ne daudz augstas kārtas vīriem piedereja, kuriem 
jo silta interesse bij priekš Krievu senātnes un tās uzglabajušā- 
inies literatūras un mākslas atliekām. No 1775. gada Musin- 
Puškins sāka lasit un krat vecus rakstus, monētas un dažādas 
retas senātnes lietas. Citu vecu rakstu starpā Musin-Puškins at
rada ari Nestora hronikas Laurentija norakstu. Sis atradums 
uzmudinaja grafi vel uzcltigaki meklet un krat senlaiku retus 
rakstus. Lai šis darbs sekmigaki veiktos, viņš daudz pilsētās 
uzklaušinaja un atrada izveicigus kommissionerus, kuriem uzdeva 
iegūt senlaiku rakstus un grāmatas, viņiem atvēlēdams par tiem, 
kad vaidzigs, devigi maksat. Viens no šiem kommissioneriem 
uzklaušinaja un nopirka priekš Musin-Puškina kādu seno rakstu 
krājumu, kurā starp citiem astoņiem senlaiku rakstiem atradās 
„Stāsts par Igora karā-eju". Par šo atradumu Musin-Puškins 
raksta: „Līdz Jaroslavas Pestitaja klostera pārvēršanai bīskapa 
namā viņu pārvaldi]a arhimandrits Joels. Pēc klostera štāta 
pamazinašanas viņš līdz savai nāvei palika tani pašā klosteri. 
Beidzamajos gados viņam pienāca trūciba un tāpēc mans kom- 
missioners nopirka no viņa visas krieviskas grāmatas, starp kurām,

3
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viena apakš Nr. 323, ar nosaukumu „Hronografs", beigās atradu 
„Stāstu par Igora karā-eju". Stāsta rokraksts, kāda senaka ori- 
ginaļa noraksts, bij uz papira rakstits un, kā viņa pirmie izpētītāji 
un izdevēji doma, pēc viņa materiaļa un rakstu zīmēm spriezdami, 
piedereja vai nu XIV. gadusimteņa beigām, jeb XV. gadusimteņa 
iesākumam. Professors Tihonravovs spriež, ka Stāsta rokraksts 
piederejis XVI. gadusimteņa beigām. Kad 1812. gadā Maskav- 
nieki, no Napoleona atgainidamies, paši nodedzinaja savu balt- 
akmeņu māmuliņu Maskavu, tad sadega ari Musin-Puškina bagata 
bibliotēka un viņa senlaiku reto rakstu krātuve un līdz ar to ari tas 
vienigais Stāsta rokraksts. Bojā gājušo rokrakstu atlīdzina mums 
tikai pirmais Musin-Puškina un Maļinovska Stāsta izdevums no 
1800. gada un vel kopija, kuru no 1812. gadā Maskavā sadeguša 
rokraksta priekš ķeizerienes Katrines II. bij norakstījuši un pēc 
ķeizerienes nāves viņas papirös atrada. So ķeizerienes papiros 
atrasto Stāsta rokraksta kopiju 1864. gadā nodrukaja akademiks 
Pekarskijs. No 1800. gada, kad Stāstu pirmo reizi izdeva, viņš 
piedzīvojis daudz izdevumu un tulkojumu gan prozā, gan rīmēs. 
No agrakiem Stāsta izdevumiem tas labakais ir Dubenska izde
vums, kurš viņa teksti ziniski izskaidroja un viņu tagadējā 
Krievu valodā tulkoja un viņam vārdnici piesprauda, kurā gan
drīz katris teksta vārds izskaidrots un tulkots. Labakie jaunako 
laiku Stāsta pētijumi pieder Sevirovam, Maksimovičam, Buslaje- 
vam, Tihonravovam, Potebņam un citiem. Iz Stāsta tulkojumiem 
tagadējā Krievu valodā tie ievērojamākie ir Gerbeļa, Maksi- 
moviča. Maikova un Bicina tulkojumi. Bet nevien Krievijā Stāsta 
jaukumi atraduši vispārigu patikšanu, ari ārzemnieki viņa poēziju 
ievērojuši, ko viņi caur vairak tulkojumiem savās valodās pie- 
rādijuši. Ievērojamākie no šiem tulkojumiem ir: 

Vācu valodā:
Heldengesang vom Zuge gegen die Polowzer des Fürsten vom Sewerischen 

Nowgorod Igor Swätoslawitsch, geschrieben in altrussischer Sprache 
gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts. In die deutsche Sprache 
treu übertragen vom Joseph Müller. Prag. 1811.

Igors Swatoslawitsch. Heldengesang vom Zuge gegen die Polowzer. Von 
Wenceslaw Hanka. Prag. 1821.

Das Lied vom Heereszuge Igors, Sohnes Swätoslaws, Enkels Olegs. Aus 
dem Slawonischen metrisch übersetst vom Pastor Sederholm. 
Moskau 1825.
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Lied vom Heereszuge īgors gegen die Polowzer. Aelteetes russisches 
Sprachdenkmal aus dem XII. Jahrhundert. Herausgegeben vom 
Doctor August Boltz. Berlin 1854.

Franču valodā:
Igor, poème héroique, traduit du russe par N. Blanchard. Moscou 1823. 

Poļu valoda:
Wyprawa Igora na Polowcôw. Poemat slawianski, wydany przez Augu- 

styna Bielowskiego. Lwôw 1833.
Piesn о pôlku Igora. Staroslawiaiiski poemat z XII. wieku. Przeklad 

K. Adama Stanisïawa Krasinskiego, kanonika katedry wilenskiey. 
Petersburg 1856.

Cehu valodā:
Igor Swatosla\vic. Hr$tnsk.y zpiew о tazenj proti Pokwcum. Od Wac- 

lawa Hanky. W. Praze 1821.
Slowo о polku Igoreve. Yudal Martin Hattala. W. Praze 1858.
Dvé zpévu staroruskych totiz: о vyprave Igorove à Zadonstina. Yydal 

Karel Jaromir Erben. W. Praze 1869.
Serbu valoda:

ntciia о полку Игоревомъ (XII в4ка). Съ подлиинога русскога на србскШ 
сзыкъ нреведена и сложена но начину юначкихъ нашихъ народныхъ 
Л'Ьсама. По изданю Михаила Максимовича первый путъ издана у „Го- 
лубици", а садь прегледня и исправлена по издатю Николая Гербеля 
(„Д'Ьла 1ована Хацича," 1858, т. И).

Слово о полку Игоревомъ или пьесма о Игоревой чети. Превео и объяснио 
Давило Медичь. У светомъ Петрограду. 1870.

Bulgāru valoda:
Слово за пълкъ-тъ Иго1)евъ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова. Пре- 

веде отъ старо-русск1й языкъ Р. Жинзифовъ. Москва 1863.
Ungāru valodā:

Szôzat Igor hadjâratârul a polôcok eilen. Magyaritotta Riedl Szende. 
Prâga és Lipcse 1858.

Sai tulkojumu rindai vakar-Eiropiešu valodās piespraužam nu 
ari savu tulkojumu mūsu Latviešu valodā.
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Teiksma par Igora, 
Igora Svjatoslava dēla, 

Oļega mazdēla, 
kauju

Atdzejojis Arvīds Grigulis

PIRMAIS DZIEDĀJUMS 

IEVADVĀRDI

Vai gan būtu vietā, ai vīri,1 
Senatnīgi jums skandēt 
Gaužo stāstu 
Par Igora,2
Igora Svjatoslava dēla kauju?!

Dainojums tāpēc mans sāksies 
Ar gaitu kā mūsdienu dzīve 
Un nevis, kā teiktu Bojans.3

Mūžos viedīgais Bojans,
Ja kaut ko
Dziesmot iecerējis,
Tūlīt aiztraucas:
Ar domu kā vāvere kokā,
Līdzīgi pelēkam vilkam pa zemi,
Mākoņos kopā ar zilgani pelēko ērj



Kad Bojans atceras
Seno karu slavenos vīrus,
Uzlaiž tad
Desmit vanagus
Gulbju baram;
Kuru gulbi satver,
Tas dziesmu sāk dziedāt:
Par veco Jaroslavu4
I drosmīgo Mstislavu,5
Kas nodūra Redegi
Kasožu pulku priekšā,
I par Romānu Svjatoslava dēlu skaisto.

Bet Bojans tak, vīri, 
Ne desmit vanagu 
Gulbju baram uzlaiž, -  
Nemirstīgo pirkstu desmitnieku 
Uzliek dzīvajām stīgām, 
Un stīgas pašas 
Kņaziem slavu skandina!

Tad sāksim ar, vīri, 
So stāstu
No vecā Vladimira6 
Līdz mūsdienu Igoram, 
Kuram uzvaras alka 
Uzveica saprātu, 
Kura sirds 
Kvēloja vīrišķībā, 
Kas cīņas gara pārpilns 
Savus varoņpulkus raidīja 
Uz Polovcu zemi -  
Par Krievzemi!



Bojan!7
Seno laiku lakstīgala!
Kad tu par šīm kaujām skandētu,
Tu slavējumā trauktos
Pa iedomu koka zariem,
Ar prātu zem mākoņiem lidotu,
Vijot slavu
Tagadējam laikam;
Traucot pa Bojana takām8
Pāri laukiem uz kalniem,
TiAā sāktu dziesmot Igoram,
Oļega
Mazdēlam:
„Ne vētra vanagus aiznesa tur 
Pāri klajiem plašumiem, -  
Galīcijas pulki brāžas 
Uz Donu Vareno!..."

Vai arī tā tu dziedātu,9 
Mūžos slavenais Bojan, 
Velesa10mazdēl: 
„Zirgi zviedz viņpus Sulas,11 
Slava skan Kijevā, 
Taures sauc Novgorodā, 
Pulki stāv Putivļā!..."12

KOMENTĀRI PIRMAJAM DZIEDĀJUMAM

„Slovo o polku Igoreve" nereti latviešu valodā tiek tulkots kā „Vārds par 
Igora pulku". „Vārds" ir acīmredzama aplamība, tāpēc „slovo" tulkots kā 
„teiksma", no verba teikt, sacīt.

Senslāvu „polk" nozīmē arī cīņu, kauju; sekojot dažiem pēdējiem pētījumiem, 
tas uzskatāms par tuvāku tulkojumu poēmas tiešajam saturam un tāpēc lietots
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latviskojumā. Senslāvu oriģināltekstā poēma nav iedalīta nodaļās, bet rakstīta 
vienlaidu plūsmā, tomēr, ņemot vērā darba daudzos sižetiskos sazarojumus, labā
kas satura izpratnes dēļ gandrīz visi atdzejojumi krievu valodā sadalīti nodaļās vai 
dziedājumos. Atzīstot, ka iedalījums dziedājumos ar īpašiem apakšvirsrakstiem 
dod lielāku sižetisko skaidrību, šis princips ieturēts arī latviskojumā.

Pirmajā dziedājumā poēmas autors diskutē ar seno dziesminieku Bojanu, 
kāda izteiksmes forma lietojama vēsturisku notikumu skandējumam.

1 Oriģinālā te „bratije" -  parastā uzruna senajos slāvu rakstos. Mūsdienu izprat
nē tas īstenībā neatbilst ne „brāļa", ne „biedra" jēdzienam. Tā kā autors dzie
dājumu skandē savai kara vienībai -  družīnai, tad šis vārds vietām latviskots 
kā „vīri".

2 Igors Svjatoslavičs -  Novgorodas-Severskas kņazs, dzimis 1151. g., miris 
1202. g. Poēmas galvenais varonis.

3 Bojans, hronikās arī Bajans -  seno laiku populārs krievu dziedonis. „Teik
smas" autors nepiekrīt Bojana izteiksmes formai, kur pārāk daudz fantāzijas, 
tāpēc viņš savā skandējumā solās būt lietišķs.

4 Jaroslavs Gudrais (miris 1054. g.).
5 Mstislavs Vladimirovičs Tmutarakanskis, saukts Drošsirdīgais, 1022. gadā cī

nījās divkaujā pret kasožu (kasoži -  sens krievu apzīmējums čerkesiem) kņazu 
Redegi un uzveica to.

6 Vecais Vladimirs -  Vladimirs Monomahs (miris 1125. g.). Par Vladimira 
laikmetu „Teiksmas" autors runā vēlāk (devītajā dziedājumā), kur atkāpjas no 
centrālās sižeta līnijas un atceras senos laikus.

7 Neliels teksta pārveidojums, sekojot A. Jugova ieskatam (Slovo o polku Igore- 
ve -  Sovetskij pisateļ, 1945. g.). Tas dod lielāku sižeta līnijas skaidrību.

8 Senslāvu tekstā šeit „Bojana" vārda vietā „Trojans". Vārds „Trojans" figurē 
„Teiksmā" četrās vietās. Sls vietas skaitās par visneskaidrākajām, jo nav skaid
ras izpratnes par vārda „Trojans" jēgu. Dažas hipotēzes ar to domā Romas 
imperatoru Trajanu, kas dzīvoja 1. gs., citas ar to saprot mitoloģisku jēdzie
nu utt. Nekā loģiska tomēr neviena no šīm hipotēzēm nedod. A. Jugovs un 
vēl daži atdzejotāji un pētnieki domā, ka te vienkārši transkripcijas kļūda, un 
ierosina „Trojana" vārdu aizstāt ar „Bojana" vārdu, jo senslāvu rakstībā „Tr" 
rakstīti tāpat kā ,,B" un ,,Z". Aizvietojot „Trojanu" ar „Bojanu", tiešām katrs
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neloģiskums un neskaidrība zūd. Ar to izskaidrojams arī tas, ka „Katrīnas ko
pijā" sastopams ari „Zojan". Tāpēc, kaut arī šī hipotēze var likties pārdroša, 
latviskojumā ieturēts šis princips.

9 Arī šī vieta tekstā neskaidra. Daži autori domā, ka jātulko nevis „Vai arī tā tu 
dziedātu, mūžos slavenais Bojan...", bet gan kā pretnostādījums: „Bet vai gan 
tā nevajadzētu dziedāt, mūžos slavenais Bojan..." Pie pēdējā ieskata turējies 
dzejnieks Puškins, taču pirmais variants ir populārāks.

10 Veless -  mitoloģisks dieva jēdziens, līdzīgs Panam.
11 Sula -  Dņepras kreisā krasta pieteka. Aiz Sulas toreiz sākās krieviem naidīgi

12

apvidi.
Putivļa -  Igora dēla Vladifhira rezidence.

\
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OTRAIS DZIEDĀJUMS

IGORA KARAPULKI DODAS KARAGĀJIENĀ 
SAULES APTUM SUM A LAIKĀ

Gaida Igors
Mīļoto brāli Vsevolodu.1

Un sacīja tad viņam 
Bui Tur2 Vsevolods: 
„Viens tu man brālis, 
Viena man gaisma gaišā 
Tu, Igor!
Abi mēs Svjatoslava dēli. 
Tad sedlo jel, brāli, 
Savus tramīgos zirgus! 
Manējie, kārtībā sedloti, 
Gaida pie Kurskas priekšā. 
Kurskieši mani 
Tev kaujnieki zināmi! 
Zem taurēm saņemti, 
Zem bruņu cepurēm audzēti, 
No pīķu smailēm baroti!

Ceļi tiem sveši nav, 
Ieplaku strauti zināmi, 
Saujloki savilkti, 
Bultmakstis atvērtas, 
Zobeni iztrīti! 
Paši tie auļo
Kā pelēki vilki pa lauku -
Sev iegūt godu,
Bet kņazam -  slavu!..."



...Tad Igors veras 
Uz spožo sauli 
Un redz, -  
Tā aptumst.
Aptumst ir dvēseles vīriem. 
Uzsauc tad Igors 
Družīnai savai: 
„Brāļi!
Jūs družīna mana! 
Labāk krist kaujā 

*Ne gūstā! 
Tāpēc lai sēžamies, 
Vīri,
Savos straujajos zirgos 
Un traucam skatīt 
Zilajo Donu!"

Kņaza dvēseles alka 
Sasniegt Donu Vareno 
Aizliedza 
Debesu zīmi! 
„Vai nu salauzt pīķi 
So manu 
Polovcu stepē 
Ar jums, krievu vīri, 
Vai nolikt tur savu galvu, 
Vai arī
Ar zelta bruņu cepuri 
Dzert no Donas!"

Tad kāpa kņazs Igors 
Zelta kāpšļos 
Un izjāja plašajā laukā.



Saules aptumsums 
Ceļā tam stājās. 
Nakts,
Ar negaisu draudot, 
Satrauca putnus.

Pulcējās polovci!3 
Zvēru svilpieniem svelpj,4 
No koku galotnēm klaigā; 
Aicina pulcēties mežonis naidīgais 
Zemi Nepazīstamo 
Ir Volgu,

Ir Piejūru, 
Ir Sulas krastus,

Ir Surožu,5 
Ir Korsuņu,6

Ir tevi, 
Tmutarakaņas han!7

Un polovci traucas 
Bez ceļiem, 
Pa ieplakām 
Uz Donu Vareno! 
Pusnaktī rati kauc, -  
Teiksi:
Satraukti gulbji!

... Bet Igors uz Donu 
Ved savus pulkus!...

Jau putni 
Tā nelaimi alkst, 
Kā tas nolikts; 
Jau vilki



Asins kauju gaida ielejās; 
Ērgļi
Ķērcieniem 
Pie kauliem 
Sauc zvērus; 
Lapsas rej
Sarkanos vairogus...

Ai Krievzeme! 
Vēl tuva: 

• 'Tikko aiz pakalniem tu!

Ilgi tumst nakts. 
Atblāzmo blāzma. 
Migla klāj laukus. 
Lakstīgalu čala slīgusi miegā. 
Galīciešu runas apklusušas... 
Krievi nakts nometnei 
Ar sarkaniem vairogiem 
Plašu klaju iežogo, 
Sev alkstot godu, 
Bet kņazam -  slavu!

KOMENTĀRI OTRAJAM DZIEDĀJUMAM

Otrais dziedājums vēstī par Igora sastapšanos ar savu brāli Vsevolodu 
1185. gadā, lai kopā dotos ar saviem karapulkiem uz kauju pret polovciem. Tajā 
laikā notiek saules aptumsums, kas satrauc karavīru prātus, jo tie saskata ļaunu 
debesu zīmi. Tomēr, Igora iedrošināti, karavīri dodas karagājienā. Dziedājuma 
beigu daļa jau apraksta Igora karaspēka ierašanos polovcu stepēs.

1 Vsevolods -  Kursakas un Trubčevskas kņazs Vsevolods Svjatoslavičs, poēmas 
galvenā varoņa Igora jaunākais brālis (miris 1196. g.).
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2 „Bili Tur", arī „Jar Tur" -  varonīgā kņaza Vsevoloda apzīmējums „Teiksmā". Kā 
senos bruņiniekus mēdz slavināt ar pielīdzinājumu lauvām un tīģeriem (bruņi
nieks „lauvas sirds", bruņinieks „tīģeris"), tā šeit šis epitets cēlies no meža vērša 
(urus, bubuļus) vārda. „Teiksmas" ievērojamākie komentatori, kā akadēmiķis 
A. Orlovs u. c., ieteic šo vārdu netulkot.

3 Polovci -  pieder pie turciešu tautām (tjurkskije narodi). Tā ir klejojoša lop
kopju tauta, kas pakāpeniski nostiprina savu varu stepēs starp Volgu un 
Dņepru. Galveno pečeņegu tautas masu no dienvidu apgabaliem polovci at
stūma līdz Donavai Ungārijā, bet daļu uzsūca sevi. Polovci dalījās ordās, kuras 
pārvaldīja hani. Parasti ordas apvienojās, lai uzbruktu kulturālākajām kaimi
ņu zemēm. Krievi pirmo reizi sadūrās ar polovciem 1054. gadā, kad pēdējie 
nonāca līdz Perejaslavļai. No tā laika sākās nepārtrauktas polovcu un krievu 
sadursmes. Miera periodos krievi ar polovciem slēdza tirdznieciskus līgumus, 
un nereti polovcu hani un krievu kņazi stājās radniecībā, precoties ģimeņu lo
cekļiem. Ar laiku polovcu militārais spēks sasniedza tādu pakāpi, ka kļuva par 
nopietnu draudu krievu eksistencei, un pat Bizantija viena nespēja ar tiem tikt 
galā, tāpēc tā nereti slēdza līgumus ar krievu kņaziem, lai atspiestu polovcu 
ordas no Bizantijas robežām.

4 Rindkopa, sākot ar vārdiem: „Pulcējās polovci..." līdz „...Teiksi: Satraukti 
gulbji!" ir viena no neskaidrajām vietām „Teiksmā". Bieži to tulko, it kā kāda 
mitoloģiska būtne „div", Igoram dodoties cauri stepēm, svelpjot no koku ga
lotnēm, ziņo trauksmi plašam apvidum. Daži jaunāki pētījumi (A. Jugovs) 
atsakās no šī pa daļai mistiskā tulkojuma un izvirza hipotēzi, ka „div" jātul
ko par „dikij" (mežonis), kā krievi parasti apzīmēja polovcus. Līdz ar to visa 
šī rindkopa iegūst pavisam citu raksturu: polovci, no izlūkiem uzzinājuši par 
Igora karaspēka tuvošanos, saviem paņēmieniem ziņo trauksmi tajos novados, 
kuros viņiem iespaids un vara. Sekojot šai hipotēzei kā konkrētākai, šī rindko
pa tā ari ir latviskota.

5 Suroža -  Sudakas pilsēta Krimā.
6 Korsuņa -  senā Hersonesa.
7 Tmutarakaņa -  apvidus, kas aptvēra Tamaņas pussalu un, iespējams, ari 

sniedzās pāri Kerčas līcim Krimā. Daži komentatori domā, ka Tmutaraka- 
ņas pilsēta atradusies ap Tamaņu. 11. gs. Tmutarakaņa bija krievu kņaziste,
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atkarīga no Čerņigovas kņazistes. 11. gs. otrajā pusē te valdīja Kijevas varas ap
vainotie -  Polockas Vseslavs un Čerņigovas Svjatoslava dēli Romāns un Oļegs. 
12. gs. Tmutarakaņā jau valda polovci. Senslāvu tekstā sauciens raidīts „Tmu- 
tarakanskij bolvan", kas nozīmē tēlu, elku. Tamaņas pussalā vēl līdz 18. gs. vi
dum stāvējušas divas milzīgas statujas, kurās attēlotas dievības -  Senerga un 
Astarte, kas tur uzceltas 300 gadus pirms mūsu ēras. Iespējams, ka „Teiksmas" 
autors domājis vienu no šīm statujām. Bet, tā kā tam tikai alegoriska nozīme, 
tad, sekojot dažiem tulkojumiem, latviskajā atdzejojumā lietots vienkārši

i
„Tmutarakaņas hans".
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TREŠAIS DZIEDĀJUMS 

UZVARA

No rīta agri
Piektdienā
Samina krievi
Nešķīstos polovcu pulkus!
Kā bultas izklīda pa lauku,
Gūstot
Skaistās polovcu meičas, 
Līdzi ar tām 
Ir zeltu, 
Ir zīdu,
Ir dārgo samtu.

Ar greznajām segām, 
Apmetņiem, 
Zeltu izšūtiem svārkiem 
Sāka klāt ceļus
Pāri purviem un muklainām rāvām, 
Tāpat no citiem polovcu dārgumiem!...

Sarkans karogs -  balts scepteris! 
Sarkans bunčuks -  sudraba ieroči! -  
Drosmīgajam Svjatoslava dēlam!...

Uz lauka slīgst miegā 
Oļega drosmīgā ligzda - 1 
Tālu ielidojusi! 
Neļāva apsmiet sevi 
Ne vanagam, 
Ne maitas ērglim;



Ne tev,
Melnais kraukli -  
Nešķīstais polovciet!

...Gzaks2 skrien kā pelēks vilks, 
Končaks3 auļo tam pakaļ 
Uz Donu Vareno.

Otrajā dienā 
Agri agri
Asiņaina ausma gaismu vēstī. 
No jūras nāk mākoņi melni, 
Grib aprit četras saules.4 
Zili zibeņi padebešos šaudās. 
Draud briesmīgs pērkons! 
Kā bultas brāzīs lietus 
No Donas Varenās! 
Pīķiem lūzt tur, 
Šķēpiem šķindēt 
Pa polovcu 
Bruņu cepurēm 
Pie upes -  pie Kajalas,5 
Pie Donas Varenās!

Ai, Krievzeme!
Kaut būtu tikai aiz pakalniem tu!

Vai vēji tie -
Stri dieva6 mazdēli,
Kas bultām traucas no jūras
Uz Igora
Drosmīgajiem pulkiem?!



Zeme sten! 
Upes duļķaini plūst! 
Vai melns mežs 
Pārklājis stepi?!

Un družīna saka: 
„Polovci nāk!..." 
No visām pusēm, 
No Donas, 
No jūras
Krievu pulkus ielenc 
Sātana dzimums! 
Rēcieniem pārpildīts klajš. 
Bet varonīgie krievi 
Sarkaniem vairogiem 
Ceļu tiem aizsprosto!

Jar Tur Vsevolod, 
Dižens karvedis tu! 
Brāz nešķīstos bultām! 
Dragā liesmotiem šķēpiem 
Pa viņu
Bruņu cepurēm!... 
Kur vien parādies, Tur, 
Zelta bruņu cepurei zibot, 
Visur krīt nešķīsto 
Polovcu galvas! 
Tava rūdītā šķēpa 
Sašķaidītas
Avāru bruņu cepures,7 
Jar Tur Vsevolod!...



Kas gan rētas tam, 
Vīri,
Kas kaujā piemirsis visu: 
Ir dzīvību savu, 
Ir dižo cilti, 
Cerņigovas pilsētu8 
Un tēva zelta troni, 
Ir savas mīļotās sievas,

i-
Skaistās Gļeba meitas, 
Mīlu un glāstu?!...9

KOMENTĀRI TREŠAJAM DZIEDĀJUMAM

Trešais dziedājums vēstī par Igora vadītā karaspēka pirmo sadursmi ar po- 
lovciem, kas beidzās ar spožu Igora uzvaru. Pēc uzvaras Igors pieļāva taktisku 
kļūdu -  palika nogaidošā stāvoklī, kas deva iespēju polovciem no jauna sapulcē
ties un ar vēl lielākiem spēkiem tam uzbrukt. Dziedājuma beigās jau ir sākusies 
briesmīgā izšķirīgā kauja.

\
1 Oļega ligzda -  domāti Oļega Svjatoslaviča pēcnācēji.
2 Gza, ari Gzaks -  polovcu hans.
3 Končaks -  polovcu hans. Spriežot pēc citiem materiāliem, Končaks uzbru

kumos pret krieviem vienmēr ieņēma pirmo vietu. Ja Končaks bēgot seko aiz 
Gzas, tad, domājams, tāpēc, ka tas kaujas laukā palicis ilgāk.

4 Četras saules -  domāti visi četri kņazi, kas piedalījās šajā kaujā: Igors pats, 
viņa brālis Vsevolods, Igora dēls Vladimirs un brālēns Svjatoslavs Oļegovičs 
Riļskis.

5 Kajala -  Kajalas upes nosaukums „Teiksmā" minēts sešas reizes kā vieta, kur 
notikusi Igora izšķirīgā kauja pret polovciem. Pētnieku starpā valda dom
starpības par Kajalas ģeogrāfisko atrašanās vietu, jo Kajalas vārds nevienai 
no Azovas baseina upēm nav saglabājies. Ir izteikti vairāki minējumi gan par 
upēm, kas tieši ieplūst Azovas jūrā, gan par upēm, kas ieplūst Donā netālu 
no Donas grīvas. Akadēmiķis A. Orlovs domā, ka ticamākā versija ir tā, ka
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Kajala ir Kaļmiusa -  upe, kas ietek Azovas jūrā. Daži autori turpretī domā, ka 
tas nemaz nav ģeogrāfisks apzīmējums, bet dzejisks epitets -  „Bēdu upe".

6 Stri -  vēja dievs.
7 Avāri -  sena tauta, kas apdzīvojusi Donas krastus un Kaspijas jūras piekras

ti uz ziemeļiem no Kaukāza. Šai senajai tautai tomēr nav nekā kopēja ar tiem 
avāriem, kas tagad apdzīvo Dagestānu.

8 Vsevoloda tēvs Svjatoslavs pēdējos savas dzīvības gadus bija Cerņigovas kņazs. 
Šajā laikā iekrita Vsevoloda bērnība. Tas, ka Vsevolods aizmirsis Cerņigovu, 
nozīmē, ka Vsevolods kaujā piemirst pat savu bērnību.

9 Olga Gļebovna -  Vsevoloda sieva.
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CETURTAIS DZIEDĀJUMS 

ATCERE PAR SENĀKAJĀM KŅAZU ĶILDĀM

Mūžībā nogrimušas 
Bojana dienas,1 
Pagājis Jaroslava laiks, 
Aizgrandējuši Oļega,2 
Oļega Svjatoslava dēla kari!

Tas bija tas pats Oļegs, 
kas ar zobenu savu 
Ķildas un nemierus kala, 
Visu Krievzemi 
Bultām nosēja. 
Zelta kāpšļos sēžot, 
Viņš iejāja
Tmutarakaņas pilsētā. 
Bet šo skaņu dzirdēja 
Ari senais, 
Lielais Vsevolods3 
Jaroslava dēls, 
Un Vladimirs Čerņigovā4 
Katru ritu 
Šīs skaņas
Ne dzirdēt negribēja!

Bet Borisu Vjačeslava dēlu,5 
Kas cēlās aizstāvēt Oļegu, 
Slavas alka 
Karalaukā noveda; 
Un tur,
Kaņinas upes nāves klajumos,6 
Viņš nolika savu jauno 
Un drosmīgo galvu.



Un tad no tās pašas Kajalas 
Kņazs Svjatopolks7 
Lika sava tēva līķi 
Maģaru zirgos 
Novest Kijevā, 
Svētās Sofijas klosterī.

Toreiz,
Oļega Bēdu cēlāja laikā,8 
Auga un cēlās 
Ķildas un nemieri. 
Iznīka karos 
Daždieva mazdēlu9 
Labklājība. 
Kņazu naidos 
Cilvēka mūžs 
Tapa īsāks.

Toreiz
Visā Krievzemē 
Reti dzirdēja arāja balsi, 
Bet bieži
Vārnu bars ķērca, 
Savā starpā 
Sadalot līķus, 
Un kraukļi apspriedās: 
Kurp lidot 
Pēc laupījuma.

Tas bija viņējos karos, 
Viņējās kaujās. 
Bet šāda kauja 
Kā Igora kauja 
Vēl nebij pieredzēta!



KOMENTĀRI CETURTAJAM DZIEDĀJUMAM

Ceturtajā dziedājumā „Teiksmas" autors novirzās no centrālā notikuma -
Igora kaujas -  un atceras Oļega laika kņazu savstarpējās ķildas, kas izpostīja
Krievzemi un radīja daudz karu.

1 Bojana dienas jeb Bojana laikmets -  oriģinālā un daudzos tulkojumos teikts 
„Trojana laikmets". „Trojana" vārda atvietojums ar „Bojanu" motivēts pirmā 
dziedājuma komentāros.

2 Oļegs Svjatoslavičs -  poēmas varoņa Igora vectēvs. Pēc lielkņaza Jaroslava nā
ves 1054. gadā sākās plašat kņazu ķildas un sazvērestības, kas nereti izvērtās 
sīvās bruņotās sadursmēs. Sajās ķildās galvenā loma bija Igora vectēvam Oļe
gam Svjatoslavičam. Aizbēdzis uz Tmutarakaņu (sk. otrā dziedājuma komen
tāros), viņš kopā ar savu brālēnu Borisu Vjačeslaviču sabiedrojās ar polovciem 
un uzbruka Cerņigovai.

3 „Teiksmas" autors šeit runā par to, ka Vsevolods seko un uzmana Oļega rīcību 
Tmutarakaņā.

4 „Teiksmas" autors runā par to, ka Vladimirs Cerņigovas pilsētā ar īgnumu 
seko Oļega rīcībai Tmutarakaņā.

5 Boriss Vjačeslavičs bija Oļega tuvākais sabiedrotais un krita kaujā 1078. gadā.
6 Kaņina -  daži to interpretē kā ģeogrāfisku vietu, kur notikušas kaujas. Vēl ta

gad pastāv Kaņinas upīte, kas kādreiz varējusi ari būt liela upe. Daži komenta- 
tori no šīs interpretācijas atsakās un tulko šo vārdu atvasinājumā no stepju zā
les „koviļ" (šajā stepju zālē atradis nāves gultu Boriss). So pēdējo interpretāciju 
motivē ar pretrunu, kas rodas ar nākamo rindkopu, kur vairs nemin Kaņinas 
upi, bet gan Kajalu. Populārākā tomēr joprojām ir pirmā hipotēze.

7 Kaujās pret polovciem šajos karos krita kņazs Izjaslavs Jaroslavičs. Viņa vecā
kais dēls Svjatopolks liek tēva līķ i novest uz Kijevu.

8 Oļegs Bēdu cēlājs -  „Teiksmas" autors šo pašu Oļegu Svjatoslaviču nosauc šajā 
vietā par Gorislaviču. Latviskojums patvarīgs, bet būtībā tuvs.

9 Daždieva mazdēli -  Dažbog -  sena slāvu dievība; ar Daždieva mazdēliem jā
saprot visa krievu tauta.
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PIEKTAIS DZIEDĀJUMS 

SAKĀVE

No ausmas līdz rietam,
No rieta līdz ausmai
Lido skaudrās bultas,
Džinkst šķēpi pret bruņu cepurēm,
Brikšķ ziboši pīķi
Svešajā laukā,
Polovcu zemē!

Zem zirgu pakaviem 
Melnā zeme 
Kauliem bij nosēta, 
Sarkanām asinīm slacīta; 
Par bēdu Krievzemei 
Asins šī lieta!

Kas tas par troksni, 
Kas tā par skaņu1 
Tur tālē
Agri pirms ausmas? 
Tur Igors pulkiem 
Pavēles dod: 
Žēl viņam mīļotā brāļa 
Vsevoloda!...

Kāvās tā vienu dienu, 
Kāvās otru.
Trešajā dienā ap pusdienu 
Krita Igora 
Kauju karogi!



Uz straujās Kajalas krasta
Šķīrās
Divi brāļi.

Tur asinsvīns apsīka, 
Tur izbeidza dzīres 
Krievi varonīgie: 
Laukus dzirdīja 
Savām asinīm,2 
Paši apgūlās 

'Par Krievzemi!

Skumjās līkst zāle, 
Bēdās
Koki pie zemes plok!

KOMENTĀRI PIEKTAJAM DZIEDĀJUMAM

Piektais dziedājums attēlo izšķirīgo Igora kauju pret polovciem. Kauja bei
dzas ar Igora sakāvi. Igors krīt polovcu gūstā.

\ i

1 Še dziesminieks it kā dzird tālumā Igora kaujas tauru signālus, kas jau iezīmē 
kritisku pavērsienu kaujas gaitā.

2 Oriģinālā šajā vietā „svati popoiša" (svatov napoiļi). Tas ne vien turpina dzies
minieka ainu, kas kauju salīdzina ar milzīgām asins dzīrēm -  kāzām, bet 
raksturo ari to, ka krievu kņazistes, kas piedalās kaujā, bijušas radniecībā ar 
polovciem dažu laulību veidā. Latviski šī vārdu spēle netulkojuma.
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SESTAIS DZIEDĀJUMS 

DZIESMINIEKA ŽĒLABAS

Ai vīri!
Bēdu laiks pienācis liels! -  
Stepe pārauga 
Karavīru kaulus! 
Cēlās ķildas 
Daždieva mazdēlos. 
Mežonis iebrāzās1 
Bojana zemē,2 
Bēdu spārniem 
Uzvaras priekā dunot, 
Tur pie Donas, 
Pie Zilās jūras!3

Nogrima mūžībā 
Labie laiki!
Kņazu cīņas pret pagāniem
Vājākas kļuva!
Jo brālis teica brālim:
„Tas -  mans,
Bet arī tas -  mans!"

Par sīkumu kņazi sāka runāt: 
„Lūk, lielais!" 
Un paši savā starpā 
Ķildas un nedienas kala. 
Bet nešķīstie 
No malu malām 
Nāca ar kariem 
Uz Krievzemi!...



Ai, tālu
Ietraucies vanags, 
Sitot putnus 
Uz jūru!
Bet briesmīgos Igora pulkus 
Vairs neuzcelt!...

Pa Krievzemi plūda 
Raudas un žēlabas, 
Dedzinot sirdis 
Kā mūžīga uguns.4

Vaimanāja krievu sievas, 
Gaužus vārdus runādamas: 
„Mums savus mīļos 
Vairs neuzcelt, 
Acīm vairs neskatīt! 
Zeltu un sudrabu 
Mums vairs neskandēt!..."

Un saka vaidēt,
■

Ai vīri,
No bēdām -  Kijeva, 
No nešķīstiem -  
Čerņigova! 
Sāpes
Pārņēma Krievzemi;
Dziļas bēdas
Plūda pār Krievu Zemi.
Kņazi savā starpā
Ienaidu kala;
Bet nešķīstie polovci
Apsēda Krievzemi,



No katras sētas 
Nodevām
Pa dārgai ādai ņemdami!...

Lūk, tā šie divi 
Drosmīgie Svjatoslava dēli -  
Igors un Vsevolods -  
No jauna sacēla 
Polovcus kājās, 
Kurus bij nomierinājis 
Viņu tēvs -  
Bargais un lielais 
Kijevas Svjatoslavs.5

Ar bardzību savu
Tas tiem iedvesa šausmas,
Ar saviem vareniem pulkiem,
Ar saviem liesmotiem šķēpiem
Pieveica viņš
Polovcu zemi;
Mīdīja tur
Kalnus un lejas,
Duļķoja upes un ezerus,
Darīja sausas
Straumes un purvus.

Bet nešķīsto Kobjaku,6 
To, kas no Jūras līča, 
Kā viesulis satvēra,
No dzelžotiem polovcu pulkiem izrāva! 
Un mira šis Kobjaks 
Kijevas pilsētā
Svjatoslava družīnas pagalmā!...
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Pasaule visa -  
Vāci un venēcieši,7 
Grieķi un morāvi -  
Dzied slavu Svjatoslavam, 
Pulgo Igoru: 
„Pazudināja viņš 
Drosmīgos krievu vīrus, 
Noguldot tos 
Ļaunajā dienā 
Pie Kajalas -  

'^Polovcu upes! 
Bet pats kņazs Igors, 
Izsists no zelta kāpšļiem, 
Verga sedlos nokļuvis!"8

KOMENTĀRI SESTAJAM DZIEDĀJUMAM

Sestajā dziedājumā „Teiksmas" autors uz brīdi vairs neseko Igora tālākajām 
gaitām, bet izplūst žēlabās, vēstījot par tām nelaimēm, kas sekoja visā Krievzemē 
pēc Igora sakāves un polovcu uzvaras.

1 „Mežonis iebrāzās..." -  šajā vietā, burtiski sekojot oriģinālam, daudzi tulkotā
ji tulko, it kā nelaimes, kas sekoja Igora sakāvei, jaunas sievietes veidā apskrien 
Krievzemi. Dažas jaunākās hipotēzes (A. Jugovs) meklē šajā vietā reālāku tul
kojumu un uzskata, ka „obida divo vstupil" nozīmē mežoņu (kā krievi dēvēja 
polovcus) iebrukumu, no „div" -  „dikij".

2 Oriģinālā un daudzos tulkojumos -  „Trojana zemē". Motivāciju „Trojana" at- 
vietojumam ar „Bojanu" sk. pirmā dziedājuma komentāros.

3 Zilā jūra -  Azovas jūra.
4 Šeit ari ir viena no neskaidrākajām „Teiksmas" vietām. Oriģinālā ir: ,,Za 

ņim kļiknu, Karna i Zļa, poskoči po Ruskoi Zemļi, smagu mičjuči v plamja- 
ņe roze". Daudzi tulkotāji tulko, it kā polovcu hani Karna un Zļa brāzušies 
pa Krievzemi, no ugunsragiem svaidot liesmas. Bet, tā kā ne Karna, ne Zļa
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nav polovcu vārdi, tad daudzi tulkotāji atsakās no šāda veida interpretāci
jas un uzskata, ka še domātas personificētas apraudātājas un bēdu teicējas: 
„Vopļeņņici" un „Zaļņici". Līdz ar to katri ugunsragi arī lieki. Latviskojums, 
sekojot pēdējai hipotēzei (Novikovs, Orlovs u. c.), ņemts brīvākā variācijā.

5 Šeit Kijevas lielkņazs Svjatoslavs III nosaukts par Igora un Vsevoloda tēvu, 
kaut gan viņš bija to brālēns. Tēva vārdu „Teiksmas" autors šeit lieto tāpēc, ka 
Svjatoslavs vecāks, tātad tikai dzejiskas izteiksmes dēļ.

6 Še dziesminieks domā krievu uzvaru pār polovciem 1184. gada 30. jūlijā, kad 
krievu karaspēks Kijevas Svjatoslava un Rjurika Rostislaviča vadībā sakāva 
polovcus un polovcu hanu Kobjaku saņēma gūstā.

7 Nosaucot dažādas tautas, „Teiksmas" autors domā visu tā laika kulturālo 
pasauli -  orbis terrarum, kas sekoja notikumiem Krievijā. Daži atsevišķi ko- 
mentatori te saprot dažādus tirgotājus.

8 Igors nokļuvis verga sedlos -  Igors kritis polovcu gūstā.
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SEPTĪTAIS DZIEDĀJUMS 

KIJEVAS LIELKŅAZA SVJATOSLAVA SAPNIS

Melnoja pilsētu mūri! 
Izsīka prieki! 
Bet Svjatoslavs 
Kijevas kalnos 
Redzēja baigu sapni.

Tā viņš to izteica: 
„Jau no vakara paša 
Visu augu nakti 
Ciedras koka gultā 
Melniem līķautiem 
Mani sedza. 
Zilu vīnu 
Deva man dzert, 
Kam piejaukta 
Melna posa;1 
No tukšām 
Pagānu bultu somām 
Uz manām krūtīm bēra 
Dārgas pērles, 
It kā
Godinot mani.

Bet manā zeltjumta pilī 
Jau griesti 
Bija bez sijām. 
No vakara paša 
Visu augu nakti 
Zilmelni kraukļi ķērca...2



Un pie Plesneskas3 
Gar upi
Bēru kamanas slīdēja 
Uz Zilo jūru."

Tad bajāri 
Atteica kņazam: 
„Taču jau, kņaz, 
Sāpes tavu dvēseli māc! 
Vai tad nav 
Divi vanagi
No sentēvu zelta troņiem 
Izlidojuši -  
Vai nu
Lai sasniegtu 
Tmutarakangradu,4 
Vai arī
Lai ar bruņu cepurēm 
Dzertu pie Donas! 
Bet vanagiem jau 
Ar polovcu šķēpiem 
Apgriezti spārni, 
Paši tie
Dzelzs pineklim 
Saistīti!

Pie upes, pie Kalajas 
Izgaisa gaisma, 
Un trešajā dienā 
Kļuva tumšs! 
Tur divas saules izdzisa, 
Abas uguns strēles izplēnēja 
Un reizē ar tām 
Jauni mēneši divi;



Bet vectēvs Oļegs 
Un tēvs Svjatoslavs 
Ar tumsu pārklājās; 
Iegrima jūrā 
Tīģeru dzimta.5 
Lielu bezkaunību 
Tas iedvesa haniem.

Pa Krievzemi 
Polovci vazājas! 

**Jau nomāc 
Un apgāna 
Godprātu, 
Jau Verdzība 
Brīvību uzveic, -  
Metušies mežoņi6 
Uz Krievzemi!

Un, lūk, jau 
Gotu košās sievas7 
Gavilē Zilās jūras krastos 
Un krievu zeltu skandina! 
Atceras krievu kņaza 
Boža8 nāvi;
Slavē Saruhana9 atriebšanu.

Bet mums -  družīnai -
Jautrības
Tikai ilgoties!..."



KOMENTĀRI SEPTĪTAJAM DZIEDĀJUMAM

Kņaza Igora separāto uzbrukumu polovciem „Teiksmas" autors pareizi uzska
ta par vienu no feodālās sašķelšanās sekām un tāpēc nosoda to. Par Krievijas vie
notības idejas aizstāvi „Teiksmas" autors uzskata Kijevas lielkņazu Svjatoslavu.
Autora lielās simpātijas šim kņazam izteiktas septītajā un astotajā dziedājumā.
Pievēršoties tā personībai un domām, autors novirzās no centrālās sižeta līnijas.
Šeit ari meklējams viss „Teiksmas" idejiskais akcents -  slavināt Krievijas vienotī
bu, nosodīt feodālo sašķelšanos.

1 Daži tulkotāji un komentatori domā, ka melnās posās vietā šeit jāliek vārds 
„inde". Būtībā tas tomēr neko negroza. Dzejiskā glezna ir skaidra abos variantos.

2 Ari šajā vietā tulkotāju un komentatoru domas dalās. Latviskojumā ņemts 
A. Jugova variants.

3 Plesneska -  pilsēta Galīcijā.
4 Tmutarakangrada -  Tmutarakaņa. Tmutarakaņa nebija Igora mērķis. Autors 

lieto šo dzejisko izteiksmi, lai raksturotu, ka Igora nodoms bijis dziļi iespies
ties polovcu teritorijā.

5 Šī rindkopa ir viena no visneskaidrākajām „Teiksmā". Domā, ka te pārrakstī- 
jumos ieviesušās kļūdas un rindu sajaukumi. Lai kaut cik nodibinātu loģisku 
izpratni šajā detaļā, visi komentatori un tulkotāji lieto gan rindu pārgrupēju- 
mus, gan papildinājumus. Divu sauļu jēdziens ir skaidrs -  ar divi saulēm do
māti Igors un Vsevolods. Ko nozīmē divi jaunie mēneši, joprojām paliek ne
skaidrs. Daži komentatori domā, ka Igoram ir bijuši līdz divi dēli, bet šī hipo
tēze apšaubāma. Neskaidrību vēl palielina tas, ka šie divi mēneši it kā saistīti 
ar Oļega un Svjatoslava vārdiem, kam ar kauju nav nekā kopēja. Latviskojumā 
izmantotas hipotēzes un labojumi, kas, šķiet, spēj dot lielāku skaidrību. Šīs 
rindkopas saturs tāds: nodzisušās divas saules -  Igors un Vsevolods. Ar no
spiestības tumsu pārklājusies visa kņazu dzimta. Tā it kā iegrimusi jūrā. Kņa
zu dzimta raksturota ar epitetu „tīģeru dzimta".

6 Sekojot jau iepriekš norādītajai A. Jugova hipotēzei, arī še „div" pieņemts par 
„dikij", t. i., mežoņi -  polovci. Tāpēc te ir atšķirība no daudziem krievu tul
kojumiem.
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Goti jau 13. gadsimtā apmetās Tauridā. Ap 1050. gadu tos nomāca polovci un 
uzsūca savas tautas masās. Ar to izskaidrojams, kāpēc „Teiksmas" autors min, 
ka gotu sievas piedalās polovcu gavilēs par Igora sakāvi un sekojošo Krievze
mes izlaupīšanu.
Boža nāve -  oriģinālā „atceras Busa laikus". Ar Bus-Bos jāsaprot senais krie
vu karavadonis Božs, kas krita kaujā pret gotu imperatoru Vinitaru. Daži ko- 
mentatori (Dubenskis, N. Gerbelis) te saprot Busu-Bolušu -  polovcu hanu,
kas it kā 1055. gadā vedis polovcus uz Perejaslavļu. Pirmā hipotēze šķiet tica-
t
māka.
Saruhans -  polovcu hans, ko krievi sakāva. 

• *
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ASTOTAIS DZIEDĀJUMS 

KIJEVAS LIELKŅAZA SVJATOSLAVA ZELTA VĀRDI

Tad lielais Svjatoslavs 
Runāja
Asarām jauktos 
Zelta vārdus 
Un teica: 
„Jūs mani bērni1 
Igor un Vsevolod! 
Ļaunā stundā jūs uzsākāt 
Polovcu zemi 
Ar šķēpiem kaitināt, 
Slavu sev meklēt! 
Ne slava apvij jūs, 
Ne gods jums par to, 
Ka izlējāt 
Nešķīsto asinis.

Kaut jūsu sirdis ir drosmīgas, 
Bargās ugunīs kveldētas, 
Bezbailē rūdītas, 
Tak to jūs darījāt 
Maniem sirmajiem matiem!?

Aplam jūs teicāt: 
„Celsimies vieni! 
Mūžīgo slavu 
Iegūsim vieni, 
Dalot to
Tikai ar senčiem!"

Bet vai tas būtu brīnums, 
Ja vecs kļūtu jauns?
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Kaut arī vanags met spalvu, 
Drosmē viņš tomēr 
Spēj putnu notriekt 
Un neļauj savai ligzdai 
Krist kaunā!

Bet, lūk, ļaunums: 
Kņazi nav palīgos man!

Es pat neredzu
Sfiēkā stipro un bagāto
Savu brāli Jaroslavu,2
Karapulkiem varenu:
Cerņigovas bajāriem,
Augstmaņiem citiem,
Vēl tatriešiem,3
Pat klaidoņiem, dauzoņām4
Ir torkiem,5
Ir kliedzējiem,
Tiem, kas bez vairogiem,
Nēsājot nažus aiz zābaku stulmiem,
Bļāvieniem naidnieku uzvar,
Skandinot sentēviem slavu!6

Klau,
Vai tur Rimova7 nekliedz 
Zem polovcu zobeniem? 
Bet Vladimirs -  ievainots!... 
Sēras un sirdēsti Gļeba dēlam!8

Lielo kņaz Vsevolod,9 
Vai tev neienāk prātā 
No tālumiem attraukt -  
Dzimto zelta troni aizsargāt?!



Tu taču Volgu spēj izslacīt 
Ar savu karavīru irkļiem, 
Donu -  cepurēm izsmelt! 
Ja tu būtu ieradies kaujā, 
Verdzeni pirktum par nogatu,10 
Vergu -  par rezanu!11 
Jo tu taču spēj 
Ir pa sauszemi 
Dzīvas bultas svaidīt -  
Varonīgos Gļeba dēlus!12

Un tu, drosmīgo Rjurik!13 
Un tu, Dāvid!14
Vai tā nebij jūsu varoņdružīna,
Kas līdz pat zelta bruņu cepurēm
Naidnieka asinīs peldēja?!...
Vai tā nav jūsu varoņdružīna,
Kas rēc it kā sumbri,
Kad tos ievaino kveldētiem zobeniem
Svešos klajumos?!...
Tad kāpiet tak, valdnieki,
Savos zelta kāpšļos
Atriebt sava laika kaunu!
Par Krievzemi!
Par vētrainā Igora,
Igora Svjatoslava dēla brūcēm!

Galīcijas Jaroslav Osmomisl!15 
Augstu tu sēdi 
Savā zelta kaltajā tronī! 
Uz taviem dzelzs pulkiem 
Karpatu kalni balstās, 
Maģaru karalim 
Tu aizcirti ceļu,



Noslēdzi Donavas vārtus,
Savu varu tu pacel
Līdz mākoņiem,
Tiesu lem tu līdz Donavai!
Tava vara plūst pa zemju zemēm,
Un tu atver Kijevai vārtus!
No sava zelta troņa
Pāri zemēm tu nogalini sultānus!16
Šauj taču, valdniek, uz Končaku,
Nešķīsto pagānu!
Pa? Krievzemi!
Par vētrainā Igora,
Igora Svjatoslava dēla brūcēm!

Un tu, straujo Roman!17 
Un tu, Mstislav!18 
Drosmīgas domas 
Mudina jūsu sirdis uz kauju. 
Augstu tu traucies, Roman, 
Drosmē uz uzvaru,

Plaši izplestiem spārniem 
Cenšoties straujumā 
Putnu pārspēt! 
Jums taču ir dzelzs vīri 
Zem latīņu bruņu cepurēm! 
No tiem drebēja zeme 
Un daudzas valstis: 

Hinova, 
Lietuva, 
Jatvjagi, 
Deremela 
Un polovci;19 

Savus pīķus tie pameta

Kā vanags vētra,



Un savas galvas tie nolieca 
Zem jūsu tērauda šķēpiem!

Kņazi!
Igoram jau saule riet. 
Ne labprāt pat koks 
Met savas lapas! 
Gar Rosās upi, 
Gar Sulas upi 
Polovci pilsētas dala.20 
Bet Igora varonīgos pulkus 
Vairs neuzcelt!

Kņazi!
Dona jūs sauc! 
Sauc kņazus uz kauju! 
Vienīgi tikai 
Oļega cilts 
Drosmīgie kņazi 
Paspēja kauju!

Ingvar
Un Vsevolod,21
Visi trīs jūs -
Mstislava cilts, -  22
Ne sliktas ligzdas
Sešspārnu vanags!23
Bet vai godīgās kaujās
Jūsu apvidi iegūti?
Vai iekšējām ķildām
Jums jūsu zelta bruņu cepures,
Poļu pīķi
Un vairogi?!



Ar savām skaudrajām bultām
Aizveriet stepes vārtus!
Par Krievzemi!
Par vētrainā Igora,
Igora Svjatoslava dēla brūcēm!"

KOMENTĀRI ASTOTAJAM DZIEDĀJUMAM

Astotais dziedājums vēstī Krievijas vienotības idejas paudēja -  Kijevas 
lielkņaza Svjatoslava -  sašutumu par to, ka Igors ar Vsevolodu vieni paši, neap
vienojoties ar pārējiem kņaziem, devušies pret polovciem, tā nodrošinot naid
niekam uzvaru ar tālām postošām sekām visai Krievzemei. Pēc tam kad izteikts 
šis sašutums, seko plašs aicinājums daudziem tā laika kņaziem. Attiecībā uz šo 
aicinājumu tulkotāju un komentatoru domas dalās. Daļa no viņiem domā, ka 
arī šis uzsaukums pieder Kijevas Svjatoslavam, citi turpretī uzskata, ka „zelta 
vārdi" beidzas ar Svjatoslava atzīšanos, ka kņazi nenāk viņam palīgā, bet nodo
das feodālās sašķeltības veicināšanai. Līdz ar to visu plašo aicinājumu uzskata 
par dziesminieka -  „Teiksmas" autora -  uzsaukumu. Šis pēdējais uzskats tiek 
pamatots diezgan pārliecinoši. Taču, sekojot šim ieskatam, „zelta vārdi" zaudē 
gandrīz katru nozīmi. Latviskojumā „zelta vārdos" ietverts arī viss plašais uzsau
kums kņaziem, jo gandrīz visur un vienmēr uzsver, ka „zelta vārdi" satur visu 
„Teiksmas" idejisko akcentu.

1 Šajā vietā Svjatoslavs kā vecākais uzrunā savus brālēnus Igoru un Vsevolodu 
par saviem bērniem.

2 Jaroslavs Vsevolodičs -  Cerņigovas kņazs. Autors šajā rindkopā norāda uz šā 
kņaza bagāto un dažādo karapulku sastāvu.

3 Tatrieši -  krievu kalnieši. Tatri -  kalnu grēda Karpatos.
4 Še komentatoru domas dalās. Oriģinālā „Šeļbiri" un „Oļberi". Daži te domā, 

ka ar šiem vārdiem apzīmētas dažas pagānu ciltis, kas atradušās krievu dienes
tā. Vairākums tomēr šo hipotēzi nepieņem un uzskata, ka ar šiem vārdiem ap
zīmēti dažādi klaidonīgi elementi, kas sastāvējuši karaspēka vienībās, no ,,šal- 
berņičatj" un „aloboritj".

173



5 Oriģinālā „Topčaki". Arī šis jēdziens neskaidrs. A. Jugovs domā, ka še pār- 
rakstījuma kļūda, jābūt „Torčaki". Hronikas runā par „čornije kolpaki" -  
sīkas klejojošas ciltis, kas gājušas savienībā ar krieviem. Starp šiem „čornije 
kolpaki" arī „torki". Vispār šī rindkopa krievu atdzejojumos tiek tulkota ļoti 
dažādi.

6 Pēc dažu komentatoru domām, šeit beidzas „zelta vārdi" un tālāk runā pats 
„Teiksmas" autors.

7 Oriģinālā „Rim". Vairums komentatoru domā, ka tā ir Rimova -  pilsēta Sulas 
krastā, ko drīz pēc Igora sakāves ieņēma polovci. Var sastapt arī uzskatus, ka 
tā ir Romnu pilsēta, kas atradusies pie Sulas iztekas. Rimova atradusies lejāk 
pa Sulas teci.

8 Polovcu iebrukumā, kas sākās pēc Igora sakāves, tika smagi ievainots Pe- 
rejaslavļas kņazs Vladimirs Gļebovičs.

9 Kņazs Vsevolods -  Suzdaļas lielkņazs Vsevolods III (miris 1212. g.). Viņa tēvs 
bija Kijevas lielkņazs. Pie tā kā pie militāri stiprākā vispirms vēršas aicinājums. 
Rindkopā atceras viņa panākumiem bagāto kauju pret Pievolgas bulgāriem.

10 Nogata -  sīka ādas naudas vienība.
11 Rezana -  vēl sīkāka ādas naudas vienība. Te nav domāta tieši vergu-gūstekņu 

cena, bet gan aprādīts, ka tad gūstekņus varētu iegūt tikpat kā par velti.
12 Gļeba dēli -  Gļeba Rostislaviča dēli Vsevolods un Vladimirs piedalījās Vsevo- 

loda III vadītajā uzbrukumā bulgāriem.
13 Rjuriks -  Peremišļas kņazs Rjuriks Rostislavičs.
14 Dāvids -  Smoļenskas kņazs Dāvids Rostislavičs.
15 Jaroslavs Osmomisls -  Galīcijas lielkņazs Jaroslavs Vladimirovičs. Karamzins 

pirmais atšifrē viņa pavārdu „Osmomisl", kas nozīmē, ka viņa saprāts bijis tik 
liels, ka ar to pietiktu visiem citiem ļaudīm. Viņa pārvaldītie apgabali sniedzās 
līdz Donavai.

16 Daži komentatori domā, ka ar šo frāzi autors atceras galīciešu piedalīšanos 
krusta karā pret turkiem.

17 Vladimiras un Volīnijas kņazs Romāns Mstislavičs.
18 Domāts Mstislavs Jaroslavičs -  Romana brālēns.
19 Še uzskaitītas tautas, pret kurām karoja Romāns.
20 Par šīs vietas interpretāciju komentatoru domas dalās. Daži domā, ka te pār

rakstot sajauktas rindas, jo polovci pilsētu pārvaldību nedalīja, tāpēc šis rindas
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attiecina uz ķildu cēlājiem Ingvaru un Vsevolodu, par kuriem runā nāka
majā rindkopā. Tā kā tas būtībā neko negroza, latviskojums rindu pārvieto
jumu, kas sastopams dažos tulkojumos, neņem vērā un seko A. Maikova un 
citiem tulkojumiem, kas pilsētu sadalīšanu pie Rosās un Sulas attiecina uz 
polovciem.

21 Ingvars un Vsevolods Jaroslaviči -  iepriekš minētā Mstislava Jaroslaviča 
brāļi. Trešo brāli autors nepiemin, jo par to jau runāts iepriekš, taču vēršas 
pie visiem trim, nosaucot tos visus trīs par Mstislavičiem pēc viņu vecvectēva 
Mstislava Lielā.

22 Tā kā viņi visi trīs ir Jaroslaviči (Jaroslava dēli), bet ne Mstislaviči, tad vārds 
„Mstislaviči" tulkots kā Mstislava cilts.

23 Sešspārnu vanags -  kņazus un kņazu dēlus parasti mēdza apzīmēt par vana
giem. Tā kā še runā par trim brāļiem vienotā jēdzienā, tad arī šis gleznainais 
apzīmējums.
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DEVĪTAIS DZIEDĀJUMS 

DZIESMINIEKS ATCERAS PAGĀJUŠOS LAIKUS

Vairs ir Sula
Netek ar sidrabotu straumi 
Uz Perejaslavļas pilsētu! 
Un Dvina,
No pagānu1 kliedzieniem sajaukta, 
Duļķaini plūst 
Uz kādreiz bargo Polocku!

y
Viens tikai Izjaslavs2
Vasiļko dēls
Paskandināja
Ar savu aso šķēpu
Pa lietuviešu bruņu cepurēm
Un aptumšoja
Sava vectēva
Vseslava slavu!
Bet ari pats
Zem purpursarkana vairoga 
Asiņainā zālē, 
Lietuviešu šķēpu ievainots, 
Gados vēl jauns 
Atrada sev kapu!...

Un par viņu tad dziedāja Bojans:3
„Kņaz,
Družīnu tavu
Putni apklāja spārniem,
Bet asinis laizīja zvēri!"

Nebija tur
Ne brālis Brjačislavs,4
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Ne otrais brālis Vseslavs.5 
Kā pērle
Izkrita tava dvēsele vientulīgi 
No varonīgās miesas 
Caur zelta kakla rotu!...

Apklusa balsu skaļums! 
Aptumsa prieks! 
Vaid taures Grodņā6 
Par kritušo...

Ai, Jaroslav!7 
Un visi Vseslava mazdēli! 
Nolieciet karogus savus, 
Zemē
Iecērtiet šķēpus savus 
Apkaunotos!

Jo atstumti jūs
No vectēva slavas! -
Tie taču bijāt jūs,
Kas ar nemieriem saviem
Izsaucāt pagānu uzbrukumus
Krievzemei,
Vseslava dzimtenei!
Jūsu ķildu dēļ
Sākās polovcu varmācības!

Bij tas taču Bojana gadsimtā,8 
Kad Vseslavs,9 kauliņus metot, 
Laimēja meiteni mīļoto.10 
Ar viltu
Vseslavs tomēr ieguva 
Kijevas pilsētu;



Ar pīķi pieskārās
Kijevas zelta tronim!
Tad traucās no turienes prom
Kā negants zvērs!
No Belgradas
Pusnaktī
Pacēlās mākoņos zilos, 
Rītā jau brāza ar kara āvu 
Un sakāva Novgorodas vārtus, 
Satrieca Jaroslava slavu! 
Tad, pārvērties pelēkā vilkā, 
Metās no Dudutkas11 
Līdz Ņemigai!12 
Bet tur, 
Pie Ņemigas: 

Galvas krauj kaudzēs! 
Tērauda ķēdēm kuļ! 
Dzīvības straumēm plūst! 
Dvēseles atšķir no miesām! 
Ņemigas asiņainais krasts 
Ne ar dzīvību bija tad apsēts, 
Bet gan
Krievu vīru kauliem!

Kņazs Vseslavs 
Ir tiesu lēma, 
Ir kņaziem pilsētas 
Piesprieda; 
Bet pats naktī, 
Pārvērties pelēkā vilkā, 
Skrēja 
No Kijevas
Un ar pirmajiem gaiļiem 
Sasniedza Tmutarakaņu!



Vilka veidā
Pārskrēja ceļu lielajam Horam.13

Šim pašam Vseslavam 
Rita zvani Polockā, 
Svētās Sofijas dievnamā zvana, 
Bet viņš to jau klausās 
Kijevā!
Apburta bija viņa dvēsele, 
Un tam piemita

viens vien 
Miesas veids! 
Bet karos
Viņš tomēr daudz cieta! 

Par viņu
Mūžos slavenais Bojans 
Jau senatnē, gaišreģis, 
Dziesmu dziedāja: 
„Ne burvim, 
Ne drošajam, 
Ne tam,
Kas ātrāks par putnu, 
Dieva sodam neizbēgt!"

Ai, vaidēt sirmajai Krievzemei, 
Atminot sensenos laikus 
Un bijušos kņazus! 
Kāpēc vecajam Vladimiram 
Mūžam nebij valdīt pār Kijevu! 
Un, rau!
Tagad viņa karogi: 
Daži -  Rjurikiem, 
Bet citi -  Dāvidiem!



Un naidīgi draud 
Karavadoņu zižļi, 
Družlnas nemieru dzied!...

KOMENTĀRI DEVĪTAJAM DZIEDĀJUMAM

Devītajā dziedājumā ietilpinātajā tekstā „Teiksmas" autors vēlreiz atkāpjas 
no Igora kaujas notikumiem un savā skandējumā atceras pagājušo laikmetu da
žādus notikumus. Dziedājuma sākumā viņš pieskaras cīņām pret lietuviešiem 
un nosoda kņazu savstarpējās sadursmes, kas vājinājušas Krievzemi un devu
šas iespēju polovciem sākt uzbrukumu. Pēc tam viņš samērā plaši pieskaras vēl 
senākam Vseslava valdīšanas laikam 11. gadsimta sākumā, gleznaini pierakstot 
Vseslavam dažādas pārdabiskas īpašības. Dziedājums nobeidzas, pieminot Vla
dimira varas sairšanu Kijevā.

1 Še ar vārdu „pagāni" jāsaprot lietuvieši.
2 Izjaslavs Vasiļkovičs -  spriežot pēc konteksta, tas bijis viens no Polockas kņa

ziem, kaut gan vēsturei par to nekas nav zināms. Acīmredzot viņš bijis viens 
no Vseslava pēcnācējiem.

3 Šos vārdus daži komentatori un tulkotāji liek teikt pašam Izjaslavam mirstot. 
Taču tas liekas neloģiski, tāpēc daži tulkotāji, kā, piem., A. Jugovs, izvirza citu 
hipotēzi, ka to savos dziedājumos saka dziesminieks Bojans. Latviskojumam 
ņemta šī hipotēze.

4 Brjačislavs -  vēsturei zināms. Tas bija Izjaslavļas un Vitebskas kņazs.
5 Oriģinālā te Vseslava vietā rakstīts Vsevolods. Visi komentatori to uzskata par 

kļūdu pārrakstījumā, jo Brjačislavam bija gan brālis Vseslavs. Tāds atvieto- 
jums ņemts arī latviskojumā.

6 Oriģinālā „trubi trubjat Gorodenskii". Krieviskos tulkojumos gan „Gorod- 
no", gan „Grodno". Acīmredzot -  Izjaslava rezidence.

7 Vseslava pēcnācējos vēsture nezina nevienu Jaroslavu. Spriežot pēc konteksta, 
ir tomēr bijis tāds Polockas kņazs.

8 Še arī viena no visneskaidrākajām un strīdīgākajām vietām „Teiksmā". Ori
ģinālā: ,,Na semom vece Trojana". Pilnīgi neiespējami noskaidrot, kas tas par
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mistisku Trojana septīto gadsimtu. Atvietojot „Trojanu" ar „Bojanu", izgaist 
visa mistika un arī neskaidrais „septītais". Septītais Trojana gadsimts pārvēr
šas vienkārši par Bojana gadsimtu, un Bojans arī tiešām dziedāja par Vsesla- 
vu, kā to redzam no tālākā teksta. Tāpēc arī latviskojumā ņemta šī A. Jugova 
hipotēze.

9 Vseslavs -  Vseslavs Brjačislavičs Polockis, visas Jaroslavu dzimtas nāvīgs ie
naidnieks, ar spēku un viltu ieguva labākās kņazistes un centās nodibināt savu 
kundzību Krievzemē. Pierakstot viņam dažādas pārdabiskas pārvēršanās,

t
dziesminieks cenšas raksturot viņa ātrās pārvietošanās spējas un viņa dažādos 
uzbrukuma veidus.

10 Se dziesminieks Vseslavu faksturo kā spēlmani. Ar mīļoto meiteni jāsaprot 
Kijeva.

11 Dudutka -  apdzīvota vieta pie Novgorodas.
12 Ņemiga -  Nemuna. Ieņēmis 1067. gadā Novgorodu, Vseslavs tur kāvās ar Ja- 

roslava pēcnācējiem.
13 Hors -  saules dievs.

\

181



DESMITAIS DZIEDĀJUMS 

JAROSLAVA MEITAS ŽĒLABAS

Vai tā ir Jaroslava meitas1 balss, 
Kas tur traucas uz Donavu? 
Nepazīstama dzeguzīte 
Agrīni zvana:2 
„Kā dzeguzīte 
Traukšos gar Donavu; 
Bebrādas piedurkni 
Mērkšu es ūdenī. 
Pie Kajalas upes 
Veldzēšu kņaza asins brūces 
Sacirstās miesās!..."

Rītam austot,
Jaroslava meita,
Stāvot Putivļas kremļa tornī,3
Raudot saka:
„Ai, vējš! Ai, vēja bura!
Kam, cienītais,
Tu tik naidīgi dves?
Kam tu nes
Savos nenogurstošos spārnos 
Polovcu bultas
Uz mana mīļotā karavīriem?! 
Vai nepietiek tev tur, 
Augstu zem mākoņiem, vējot, 
Šūpot kuģus 
Zilajā jūrā? 
Kam tu, cienītais, 
Manu prieku un laimi 
Kā stepju ziedpūku aizpūti?!"
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Rītam austot, 
Jaroslava meita, 
Stāvot Putivļas kremļa tornī, 
Žēlabās saka:
„Ai, Dņepra! Slāvu sentēvu upe
Tu spēji izlauzties
Akmens kalniem cauri
Polovcu zemē;
Tu šūpoji ūdeņos savos
Svjatoslava kuģus
UŽ kauju pret Kobjaku!4
Atšūpo, cienītā,5
Šurpu pie manis
Mīļoto manu!
Lai man nebūtu
Asaras jāsūta
Rīta ausmā
Uz jūru!..."

Agri no rīta
Jaroslava meita,
Stāvot Putivļas kremļa tornī,
Žēlabās runā:
„Gaišā,
Visugaišākā saule! 
Visiem tu esi 
Silta un skaista! 
Kam tu, cienītā, 
Nežēlīgo staru vērsi 
Pret mana mīļotā 
Karavīriem?! 
Bezūdens stepēs 
Šaujloku auklas



Slāpēs izkaltēji, 
Sāpēs bultsomas 
Aizvilki ciet?..."

KOMENTĀRI DESMITAJAM DZIEDĀJUMAM

Desmitais dziedājums satur Igora sievas -  Eifrozinijas Jaroslava meitas -  žēla
bas par sava vīra Igora sakāvi. Se dziesminieks ģeogrāfiski pārvietojas uz Putivļas 
pilsētu. Tajā laikā, kad Igors izgāja karagājienā pret polovciem, viņa sieva atradās 
Putivļā, sava dēla Vladimira rezidencē.

1 Jaroslava meita -  Eifrozinija Jaroslavna -  kņaza Igora otrā sieva, Galīcijas kņa
za Jaroslava Vladimiroviča meita. Tāpēc „Teiksmā" Igora karaspēks tiek apzī
mēts arī „galīcieši".

2 Oriģinālā „zegzica". Sens dzeguzes apzīmējums krievu valodā. Daži komen- 
tatori domā, ka tā sauktas arī bezdelīgas. Tāpēc ir daži tulkojumi, kur dze
guzes vietā Igora sieva pielīdzināta bezdelīgai (A. Maikovs). Citur var sastapt 
ari meža balodīti (N. Gerbelis). Citi vispār šo vārdu netulko, bet atstāj vārdu 
„zegzica". Latviskojumam ņemts populārākais tulkojums -  dzeguzīte.

3 Putivļa -  Igora dēla Vladimira rezidence. Dažos tulkojumos teikts, ka Ja
roslavna raudot stāv uz kremļa sienas. A. Jugovs, liekas, pareizi aizrāda, ka jā
runā ne par kremļa sienu, bet gan torni.

4 Te autors runā par Igora brālēna Kijevas Svjatoslava karagājienu pret polov
ciem 1184. gadā, kurā polovcus un hanu Kobjaku saņēma gūstā.

5 Vēršoties pret vēju, pret Dņepru, pret sauli, Jaroslavna vienmēr lieto uzrunu 
„gospoģiņe" (gosudar). Latviskojumā mēģināts atrast piemērotu atvietojumu.
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VIENPADSMITAIS DZIEDĀJUMS 

IGORA BĒGŠANA NO POLOVCU GŪSTA

Pusnaktī jūra sāk bangot! 
Tumsa mākoņiem veļas! 
Vai dievs tur nerāda Igoram ceļu 
No polovcu zemes 
Uz Krievzemi,
Uz zeltā kalto sentēvu troni?...

Nodzisa vakara blazma. 
Igors guļ, 
Igors neguļ.
Igora domas traucas pa klaju 
No Donas Varenās 
Uz mazo Doņecu.

Pusnaktī 
Zirgi jau gatavi, 
Ovlurs1 aiz upes 
Svelpjot dod zīmi, 
Kņazam liek saprast: 
„Igor, jau laiks!" 
Iesaucas... 
Nodun zeme... 
Nošalko zāle...
No polovcu nometnes attālinās...

Un traucas kņazs Igors 
Kā sermulis 
Cauri niedrājam; 
Kā gaigala balta 
Virs ūdeņiem!



Uzlēca tramīgā zirgā, 
Nolēca no tā 
Pelēka vilka izskatā2 
Un drāzās
Uz Doņecas pļavām; 
Vanaga veidā 
Pacēlās mākoņos, 
Tvēra zosis un gulbjus: 
Brokastīm, 
Pusdienām, 
Vakariņām!...

Un, kad Igors 
Mākoņos lido, 
Tad Ovlurs 
Brāžas kā vilks, 
Atstājot pēdas vēsajā rasā! 
Nomocīja viņi
Savus zirgus straujajos!

ļ
Un runā uz viņiem 
Tad Doņecas upe: 
„Ai, kņaz Igor! 
Uzslava tev, 
Bet Končakam -  
Bezspēka niknums, 
Krievzemei -  prieks!"

Un atbild tad Igors: 
„Doņeca mana! 
Lai slava tev mūžos, 
Tu šūpoji kņazu 
Uz vēsajiem viļņiem, 
Zāļu gultu tam klāji
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Savos sidraba krastos, 
Tērpi tu kņazu 
Siltajā miglājā 
Zem zaļi līkstošiem 
Koku zariem; 
Tu sargāji viņu 
Kā gaigalu -  viļņos, 
Kā pīli zaļkakli -  straumē,3 
Kā kaiju -  vējos."

ne tāda, -  
Saka Igors, -  
Ir Stugnas upe: 
Tās straume ir ļauna, 
Aprij tā svešus strautus 
Un laivas; 
Aprija tā arī
Jauno kņazu Rostislavu!...4 
...Uz tumšā Dņepras krasta 
Raud Rostislava māte 
Par jauno kņazu Rostislavu. 
Ziedi tur kļuva melni no sāpēm, 
Un koki skumjās 
Pieliecās zemei!..."

Nē, nav tas tur žagatu tarkšķis!
Pa Igora pēdām
Steidzas Gzaks ar Končaku.

Kraukļi neķērc, 
Kovārņi klusē, 
Žagatas netrokšņo, -  
Lodā vienīgi čūskas!...5 
Dzeņi klaudzieniem



Rāda ceļu uz upi! 
Lakstīgalas 
Priecīgām dziesmām 
Ausmu sludina!...

Tad Gza saka Končakam: 
„Ja vanags aizlidos ligzdā, 
Nošausim vanadzēnu6 
Savām zelta bultām!"

Atbild Končaks Gzaam: 
„Ja vanags aizlidos ligzdā, 
Ļausim, lai skaista meitene 
Savaldzina vanadzēnu!"7

Un atkal saka 
Gza Končakam: 
„Ja skaistā meitene 
Savaldzinās vanadzēnu, 
Nebūs mums vanaga, 
Nebūs ir skaistās meitenes! 
Un izbēgušie putni 
Atgriežoties 
Sāks tad mūs sist 
Polovcu laukos!"8



KOMENTĀRI VIENPADSMITAJAM DZIEDĀJUMAM

Šajā poēmas daļā „T e ik sm as"  autors atgriežas pie Igora tālākā likteņa un attē
lo viņa bēgšanu no polovcu gūsta. Bēgšanai autors piešķir fantastisku raksturu, 
liekot Igoram un viņa pavadonim pārvērsties dažādu putnu un dzīvnieku vei
dolā. Dzimtās puses mīlestību autors Igoram liek atklāt, sarunājoties ar Igora 
dzimtenes upi -  Donas pieteku Doņecu. Dziedājuma beigās notēlota polovcu
hanu Gzas un Končaka dzīšanās pakaļ Igoram.

i

1 Ovlurs (hronikās arī Vlurs, Lavors, Loars) -  polovcietis, kam māte krieviete 
un kas palīdzēja Ig6ram izbēgt no gūsta.

2 Liekot Igoram pārvērsties gan vilkā, gan vanagā, autors lieto fantastiskus iz
teiksmes līdzekļus Bojana garā.

3 Pīle zaļkakle -  oriģinālā „čerņadj". Krievu tulkojumos šis vārds ļoti bieži ne
maz netiek tulkots. Īstenībā tā ir pīļu pasuga (Fuligula cristata Leach).

4 Liekot Igoram cildināt savas dzimtās puses upi Doņecu, autors te atrod iespēju 
pieskarties vēsturiskam gadījumam, kad 1093. gadā 22 gadus vecais lielkņaza 
Vsevoloda I dēls Rostislavs, bēgot no polovciem, noslīka Stugnā.

5 Šī vieta dažādos krievu tulkojumos strīdīga. Latviskojumā ņemta mazāk sa
režģīta interpretācija: daba klusē, kad polovcu hani vajā Igoru. Lodā vienīgi 
viltīgā čūska. Dzenis nomāna polovcus uz upi, kas tiem aizsprosto ceļu. Lak
stīgala sludina rītu, kas veicina Igora bēgšanu.

6 Ja Igors izbēgs, Gza draud nogalināt Igora dēlu Vladimiru, kas vēl bija palicis 
polovcu gūstā un atgriezās mājās daudz vēlāk.

7 Končaks nepiekrīt Gzas ieskatam nogalināt Igora dēlu Vladimiru, bet ieteic 
to izprecināt polovcietei. Vladimirs tiešām 1187. gadā apprecēja hana Konča
ka meitu un kopā ar to atgriezās dzimtenē.

8 Gza saka: ja Igors izbēgs, izbēgušie putni (kņazus apzīmē par vanagiem), t. i., 
krievi, atkal uzbruks polovciem.
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DIVPADSMITAIS DZIEDĀJUMS 

ATGRIEŠANĀS SLAVINĀJUMS

Par Svjatoslava dēla karagājienu 
Tā dziedāja Bojans, 
Seno laiku dziesminieks, 
Kņazu
Jaroslavu un Oļegu mīlulis: 
„Grūti ir galvai, 
No pleciem nocirstai, 
Vēl grūtāk augumam 
Bez galvas!" -
Un Krievzemei -  bez Igora!

...Saule spīd debešos, 
Kņazs Igors -  Krievzemē! 
Pie Donavas 
Meičas dzied,
Balsis vijas 
p- -  •Pan jūrai
Līdz Kijevai!
Igors dodas pa Boričovu1
Uz svētās Pirogošču dievmātes baznīcu.2
Novadi priecīgi!
Pilsētas jautras!...

Dziedājuši esam senajiem kņaziem,3 
Tagad jaunajiem skandēsim: 
Slava Igoram Svjatoslava dēlam! 
Slava Bui Tur Vsevolodam! 
Slava Vladimiram Igora dēlam! 
Lai dzīvo, 
Lai dzīvo
Kņazi un družīnas,



Kas satrieca pagānu pulkus
Par slavu Krievzemei!...4
Kņaziem slava,
Bet družīnai
Tik tiešām
Slava!5

KOMENTĀRI DIVPADSMITAJAM DZIEDĀJUMAM 

Boričova -  kāda'pārceltuvl pār Dņepru.
Pirogošču baznīca Kijevā. Pēc dažām interpretācijām, tam lingvistiska nozī
me: „pirogošči" -  torņainā. Pēc citas versijas šis vārds cēlies tādējādi, ka kāds 
tirgotājs -  Pirogoščs -  atvedis savā laikā no Cargradas dievmātes tēlu, kurai 
par godu Kijevā uzcelta baznīca.
Iespējams, ka dziesminieks te atceras tās daudzās vietas „Teiksmā", kur pie
minēti senie kņazi, taču iespējams arī, ka „Teiksmas" skandētājs pirms „Teik
smas" skandējis tai pašai sabiedrībai kādu „seno laiku" Bojana dziedājumu. 
Tad „Teiksmas" sākums kļūst īpaši skaidrs.
Oriģinālā te „Slava kņaziem un družīnai, kas par kristītiem cīnījās kaujas 
laukā pret pagāniem". Nav šaubu, ka reliģiskā rakstura nobeigums radies klāt 
vēlākajos klosteru pārrakstījumos, jo poēmas saturā nav nekādu reliģisku ele
mentu. Tāpēc vēlākajos tulkojumos tas atmests.
Oriģinālā „Teiksma" beidzas ar vārdu „āmen". Tāpat nav šaubu, ka tas nācis 
klāt vēlākajos klosteru pārrakstījumos un, tā kā tas nemaz nesaskan ar poē
mas garu, tad atmetams. Jau 19. gs. tulkotāji turas pie šī principa (N. Gerbelis, 
1876. g.).



Igora trešais karagājiens

Igors Svjatoslava dēls, Oļega mazdēls, vērīgam latviešu lasītājam sen vairs nav 
svešinieks. Pirms vairāk nekā simt gadiem -  1888. gadā latviskā tulkojumā 

iznāca „Stāsts par Igora karāeju". Titullapa vēstīja, ka to no senkrievu valodas 
tulkojis Krieviņ-Kuivu Andrejs.

Kaut gan tulkojums pieder pie XIX gadsimta augstākajiem sasniegumiem 
šai jomā, ziņas par tā autoru ir visai skopas. Minēto pseidonīmu bija izvēlējies 
Andrejs Slēziņš. Par viņu zināms, ka no 1872. līdz 1876. gadam viņš Maskavā 
studējis filoloģiju, pēc tam strādājis Rēvelē par vidusskolas krievu valodas skolo
tāju un mūža beigās, tas ir, no 1885. līdz 1892. gadam, Rīgā par cenzoru.

Maskavas laiks Andrejam Slēziņam, tāpat kā citiem toreiz vēl jauniem cen
soņiem, bija dziņu, ierosmju, sevis apzināšanās laiks. Tie bija gadi, kad Maskavā 
uzturējās Fricis Brīvzemnieks, Krišjānis Kalniņš, Jurjānu Dāvis, Matīss Šiliņš, 
Ansis Bandrevičs, Jānis Krodzinieks-Krīgers, Krišjānis Barons, Krišjānis Valde
mārs un citi. Brīvzemnieka dzīvoklī apmēram kopš 1870. gada notika Maskavas 
latviešu vakari. To dalībnieki pulcējās vienkop, lai mācītos domāt un runāt lat
viski. „Uz katru vakaru bij vienam no dalībniekiem jāizstrādā raksts par kādu 
tematu," atceras Jēkabs Velme. „Pēc raksta nolasīšanas to pārsprieda, sevišķi va
lodas un izteiksmes ziņā."

Latviešu valodas kopšana un attīstība bija jaunlatviešu programmas cen
trā, taču ne tuvu tas nebija pašmērķis, bet pirmām kārtām līdzeklis izglītības 
iegūšanai, savas kultūras veidošanai un saglabāšanai. 1881. gadā Maskavā ie
rodas Jēkabs Velme un 1885. gadā nodibina mēnešrakstu „Austrums". No
zīmīgākos rakstus izdevumam deva jau pieminētie maskavnieki, Andreja 
Slēziņa vārds gan starp tiem nav pamanāms. Taču tas ir saprotams -  „Aus
truma" pirmajos gados Slēziņš acīmredzot pieder „Igora teikai". Brīvzemnie
ka vakari arī viņā bija iedeguši vēlmi atbilstoši savām spējām un zināšanām
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pavērt jaunus apvāršņus latviešu skatienam. Toreiz tik akūta bija vajadzība tālu 
redzēt.

Krieviņ-Kuivu Andrejs latviešu kultūras vēsturē palicis kā vienas grāmatas 
autors (šis vārds atrodams vēl tikai kādas nenozīmīgas grāmatiņas titullapā: 
viņš ir sastādījis arī eklektisku „Patriotisko dziesmu" krājumu, kuru ievada 
„Dievs, sargi ķeizaru"). Krieviņ-Kuivu Andrejs, nevis Andrejs Slēziņš. No 
kurienes šis vārds, kas, izdzēsdams Slēziņa vārdu, pretendē uz vietu tautas 
kultūratmiņā?

Andrejs Slēziņš dzimis 1845. gadā Bauskas pagasta „Smēdēs". Viņa dzimša
nas vieta, šķiet, ļauj izskaidrot īpatnējā pseidonīma rašanos. Apvidos ap Bausku 
un Jelgavu 1445. gadā pēc Livonijas ordeņa iebrukuma Novgorodas votu zemē 
tika nometināti no turienes atvestie karagūstekņi un nodarbināti Bauskas pils 
celtniecībā. Šo somugru cilti Latvijā nosauca par krieviņiem. Andreja Slēziņa 
pseidonīms liecina, ka viņš sevi uzskatījis par krieviņu pēcteci vai vismaz bija 
saistīts ar tiem. Pseidonīma pirmā daļa ietver tiešu norādījumu. To balsta arī 
otrā daļa -  Kuivu. Bauskas pagastā bijušas vecas zemnieku mājas „Kuivas". Tas 
ir somugru cilmes vārds, tātad vismaz māju pirmie iedzīvotāji acīmredzot bijuši 
krieviņi. Domājams, ka šais mājās kādulaik dzīvojis Andrejs Slēziņš.

Tagad mums zināms, ka grāmata nepiedzīvoja tādu likteni, kādu būtu pelnī
jusi. To vērtēja pozitīvi, taču skopi. Pāris īsu recenziju laikrakstos, daži atzinīgi 
teikumi Latviešu literārās biedrības gada pārskatos. 1888. gada publikāciju iz
vērtējumam gada sapulcē bija veltīti trīs referāti. Divos no tiem -  beletristikas 
un zinātniskās literatūras apskatā -  minēts Krieviņ-Kuivu Andreja tulkojums. 
„Šīs ievērojamās senās krievu XII gs. teikas tulkojums un vēsturiski estētisks iz
vērtējums ir ievērības cienīgs pārbaudījums jaunajai latviešu valodai," -  tā Bī- 
lenšteins. Otrs referents atzīst, ka „šis tulkojums ar komentāriem vairāk atbilst 
zinātniskām interesēm nekā tīrām izklaidēšanas vajadzībām."

Tas bija pirmais zinātniski komentētais tulkojums latviešu valodā. Pie tam 
tulkotāja darbības programma, domājams, bija vēl plašāka. 1872. gadā sakarā 
ar „Kalevalas" tulkojumu „Baltijas Vēstnesī" parādās Šlēziņa apcere par Eliasu 
Lenrūtu un „Kalevalu". Vai viņš meklēja tikai savas saknes? Vai kopīgo izteku, 
kur sākas tautu likteņi?

Taču viņš apsīka savā darbībā. Varbūt pirmā tulkojuma visai pieticīgie panā
kumi pārliecināja, ka viņa darbs nav sabiedrībai vajadzīgs.
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Laiks bija vairāk nekā neizdevīgs „Igoram". „Stāsts par Igora karāeju" iz
nāca tai pašā gadā, kad Andreja Pumpura „Lāčplēsis". Krišjānis Barons, Fricis 
Brīvzemnieks, Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš un citi vāca, pētīja, apstrādāja lat
viešu folkloras faktus. Tas bija Lāčplēša laiks. Prātus nodarbināja atslēga, ar ko 
uzcelt Burtnieku pili, un domās nebija vietas Igora slavaskārei, nedz dvēselēs -  
Jaroslavnas žēlabām. Atslēga bija nepieciešama, arī lai pastāvētu pret pārkrievo
šanas politiku, kas šais gados sasniedza kulmināciju. No 1887. gada arī tautsko
lās, sākot ar trešo mācību gadu, visi priekšmeti bija krievu valodā. Latvietības 
aizstāvēšana, tautas pašapziņas celšana un tiesību pierādīšana -  šie uzdevumi 
izauga kā kalns un atbīdīja malā visu, kas nebija vai tikai šķietami nebija saistīts 
ar tiem. Šajos apstākļos ir saprotama tuvredzība, kas neļāva austrumslāvu kultū
ras piemineklī saskatīt neko citu kā vien draudus garīgajai neatkarībai. Tā tul
kojums savu kultūrdarbu toreiz nepaveica.

Likumsakarīga tāpēc ir atkārtota atgriešanās pie šī sacerējuma tulkošanas. 
1950. gadā iznāca Arvīda Griguļa atdzejotā „Teiksma par Igora kauju". Un nu 
vēlreiz -  Knuta Skujenieka un Ulda Bērziņa „Teika par Igora karagaitu".

„Igora teikas" latviskošanas vēsture ir tipiska latviešu atdzejas kultūras attīs
tībai. Latviešu atdzejā vismaz nosacīti var izdalīt trīs pakāpes, un ar zināmu tu
vinājumu iespējams iezīmēt arī to hegemonijas robežas laikā, tātad runāt arī par 
trim posmiem. Katrā no tiem pamatā izmantoti atšķirīgi atdzejošanas principi 
un rezultātā atšķirīga ir atdzejojumu ietekme uz literāro valodu.

Pirmā posma tulkotāji (šim posmam raksturīgi, ka arī dzejas darbus mēdza 
atveidot prozā) par galveno uzdevumu uzskatīja iespējami precīzi atspoguļot 
oriģināla tekstu no jēdzieniskā satura viedokļa.

Ne tikai metriskā struktūra, bet arī citas poētiskās kvalitātes tulkojumos ne
reti palika nerealizētas. Uldis Bērziņš, par Krieviņ-Kuivu Andreja tulkojumu 
runājot, atzina: „Pašos tālaika latviešu rakstos trūka teikumam tādas dvašas, 
kura varētu „Igora teikas" ritmiku atveidot."

Jāatceras, ka šis posms bija ne tikai vārdu krājuma aktīvas bagātināšanas 
posms, bet arī stilistisko tradīciju veidošanas posms. Veiksmīgs tulkojums po
tenciāli varēja kļūt par pamatu kāda stila latviskajam modelim (kā Ernsta 
Glika Bībeles tulkojums), taču tikai valodiskā pieredzē nostiprināts zinā
mos apstākļos atkārtojošos valodas savdabību kopums iegūst stila statusu. 
Stils ir valodas vēsturiskā un kultūriskā atmiņa, un tikai iespēja atskatīties
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dod iespēju saskatīt stila apveidus (vai gluži otrādi -  pārliecināties, ka stils nav 
radies).

Andreja Šlēziņa tulkojums, neraugoties uz objektīvi nosacītām nepilnībām, 
pieder pie pirmā posma veiksmēm. Gluži nepamatots liekas Arvīda Griguļa vēr
tējums 1950. gada izdevuma ievadā, ka „pirmais tulkojums veikts bezrūpīgi un 
rada šaubas, vai tas tulkots no senslāvu valodas".

Latviešu valodā XIX gadsimta nogalē ne tikai nebija tulkojamā darba sti
listiskai atbilstošu stila tradīciju, bet arī vārdu krājumā kopumā stilistiska no
slāņošanās bija tikko aizsākusies. Objektīvi gan eksistēja divas stilistiskas sistē
mas -  tautasdziesmu stils un bibliskā stila latviskais variants. Objektīvi -  jo šīs 
sistēmas gan eksistēja jau tai laikā, bet būtiski apgūtas (kas nepieciešams, lai va
rētu tās apzināti izmantot) tika vienīgi vēlāk.

Pats par sevi saprotams, ka, atveidojot XII gadsimta varoņteikas stilu, nepie
ciešami izteiksmes līdzekļi ar arhaisku stilistisku nokrāsu. Arhaiskums abām 
minētajām stilistiskajām sistēmām -  tiklab tautasdziesmām, kā Bībeles stilam -  
nenoliedzami piemīt. Taču nacionālās un emocionālās atšķirības izslēdz jebku
ru to satuvināšanas iespēju. „Krievu tulkojumos un atdzejojumos autors ļoti bie
ži lieto senus vārdus, kādus tagadējā sarunu valodā lieto reti vai nemaz, bet kas 
tomēr krievu lasītājam ir pilnībā saprotami. Tas tulkojumam piedod senatnības 
kolorītu," raksta Grigulis minētajā ievadā. „Latviskojumā šī iespēja ir izslēgta. 
Tiesa, latviešu valodā ir daudz senu vārdu, kas no mūsu tagadējās sarunu valo
das izzuduši, bet kuru jēga vairāk vai mazāk ir izprotama. Taču tos senā krievu 
literārā dokumenta tulkojumā nav iespējams pielietot, jo tad darbs iegūs latviešu 
etnogrāfiski nacionālu raksturu un vēl tālāk attālināsies no krievu senatnīguma. 
To labi apliecina Krieviņ-Kuivu Andreja lietotais „bāleliņ"." Un Arvīds Grigulis 
principā atsakās no jebkuru senu vārdu lietošanas atdzejojumā.

Jā, folklorismu izmantošana pieskaitāma Krieviņ-Kuivu Andreja kļūmēm. 
Ne „bāleliņi", ne „villainītes" „Igora teikai" nepiedien. Bet tulkojumā visumā 
skan pareizās stīgas. Katrā ziņā šais vairāk nekā simt gados tas ir pārveidojies, 
ieguvis tādas krāsas, kas diez vai tam tik lielā mērā piemita izdošanas laikā. Pro
tams, ka tekstā nav mainīta ne zīme, bet tagad lasītājs to projicē uz citādas valo
das pieredzes fona. Tādējādi tas dabiski iegūst seniskuma kolorītu -  sūbējumu, 
ko nesis laiks. Mūsdienu lasītājs nevar neuztvert kā novecojušu XIX gadsimta 
beigu posma valodu. Šis fakts tātad it kā nostāda pirmo tulkotāju izdevīgākā
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pozīcijā. Daudzi vārdi un izteicieni, kas mūsdienu tulkotājam būtu speciāli jā
meklē, lai atspoguļotu oriģināla seniskumu, Krieviņ-Kuivu Andreja tekstā at
rodami tāpēc, ka pieder savam laikam. Iespējamās izteiksmes nepilnības un pat 
neveiklības transformējas drūmā smagnējībā, tiešums, ko mūsdienās mēdz aiz
stāt ar daļēji eifēmisku runas veidu, tagad izskan kā parupja vienkāršība. Šīm in- 
tonācijām var noticēt, var pieņemt, ka tās pilnībā atbilst oriģināla intonācijām, 
piemēram: „aizlidinājās kā zeltains vanags, brokastīm, azaidam un vakariņām 
apakš miglām zosis un gulbjus kaudams", „izkaltušā laukā slāpes aizkavēja viņu 
bultas, skumjas aizbāza viņiem bultu vāceles" u. tml.

Pie pirmā tulkojuma vēl vajadzēs atgriezties, jo tieši tas ievilka sliedi, pa kuru 
gājuši arī tagadējie atdzejotāji. Bet starp viņiem ir vēl otrs posms -  posms, kad 
atdzejā dominē vienots vispārīgs poētisks stils. Literārā valoda, tāpat dzejas va
loda tad jau ir pietiekami izkopta līdz tādai pakāpei, lai uz jebkura oriģināla pa
mata varētu radīt mākslinieciski augstvērtīgu dzeju. Taču šim laikam raksturīgi, 
ka arī visai savdabīgi literāri darbi atdzejojot tiek pielīdzināti Eiropas literārajai 
gaumei un poētikai, izmantojot ne mazumu estētisku un poētisku štampu, jau 
aprobētu tēlu. Tas ir likumsakarīgi -  nevis tieši no oriģināla, bet no kādas lielās 
Eiropas valodas atdzejojuma latviskoti.

Arvīda Griguļa „Igora teikas" atdzejojums (atšķirībā no Krieviņ-Kuivu 
Andreja tulkojuma tas ir dzejas teksts) pilnīgi iekļaujas otrā atdzejas posma 
rāmjos. Pamatā darbs latviskots pēc Alekseja Jugova atdzejojuma krievu va
lodā, izmantojot viņa komentārus. Kā jau minēts, Grigulis pilnīgi atteicies no 
centieniem atspoguļot latviskajā tekstā oriģināla arhaisko nokrāsu. Arī no mūs
dienu leksikas pārsvarā tiek izmantota tā, kas nodrošina inertu, gludu poētisku- 
mu. Tāpēc pat veiksmīgākajās vietās šī veiksme nesakņojas oriģināla saturisko 
un māksliniecisko kvalitāšu precīzā atveidē -  tie ir patstāvīgi poētiski atradu
mi. Veidojas tādas frāzes kā „lakstīgalu čala slīgusi miegā" (kur abas vārdko
pas: „lakstīgalu čala" un „slīgusi miegā" ir principā nesavienojamas ar „Igora 
teikas" stilu), „Bēdu spārniem, uzvaras priekā dunot", „Par bēdu Krievzemei / 
Asins šī lieta" un daudzas citas. Pēdējās minētās divrindes vietā Krieviņ-Kuivu 
Andrejam ir savdabīga glezna -  pusmežonīga un nežēlīgi tieša: „Melna zeme 
kauliem nokaisīta, asinīm noslacīta, -  bēdu augļi dīga pa Krievu zemi." Jaunajā 
atdzejojumā šī vieta skan: „Melnā zeme zem zirgu kājām / kauliem apsēta, / asi
nīm aplaistīta: / sadīga bēdas pa visu Rusu zemi!"
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Te minētie piemēri nav nejauši. Tie ilustrē principiālas atšķirības, no vienas 
puses, Arvīda Griguļa, no otras puses, Krieviņ-Kuivu Andreja un Bērziņa un 
Skujenieka tulkošanas resp. atdzejošanas metodēs, atšķirības starp tā saucamo 
brīvo un burtisko atdzejojumu. Ja ar burtiskumu saprot tādu atdzejojumu, kur 
katram oriģināla vārdam atbilst tās pašas nozīmes vārds atdzejas valodā, tad 
Bērziņa un Skujenieka atdzejojums ir burtisks šī vārda vistiešākajā (un vislabā
kajā) nozīmē. Jo oriģinālā teikts: „Чърна земля подъ копыты костьми была 
поскяна, а кр о в т  польяна: тугою взыдоша по Руской земли."

Atdzejojot literāru darbu, par kura katru vārdu tiek ilgi un plaši diskutēts, 
tāda atkāpšanās no teksta ir absolūti nepieņemama. Sis ir viens no gadījumiem, 
kad adekvāta atdzejojuma jēdzienā ietverts arī burtiskuma jēdziens (kas nepelnī
ti degradēts sliktu atdzejojumu ietekmē). Kā kņazs glaimo Doņecas upei, „zaļu 
zāli tam klādamai/ savos sudraba krastos,/ siltu miglu to ģērbdamai/ paēnī za
ļam kokam". Piederības datīvs latviešu tekstā skan neierasti, taču ir saprotams, 
gana lirisks un varbūt pat „intīms". „...одЬвавшу его теплыми мъглами подъ 
с'Ьшю зелену древу" -  ej nu prasi, vai arī oriģināla sintaksi datīvs te emocio
nāli sakāpinājis?! Ja ne -  vai tad atdzejotāji būtu tekstu lieki „paspilgtinājuši"? 
Tomēr ne! Viņi portretē tekstu līdz pat deklinatīvai detaļai, un es viņiem ticu. 
Man, lasītājai, lieti der, ka tulki uzdrīkstējušies vest mani „faktūrai" tik tuvu.

Burtiskums ir negatīvi vērtējama īpašība, ja tā cēlonis ir neorientēšanās va
lodu savdabībā, atdzejas valodas iespēju nepārziilāšana. Taču principiāla orien
tācija uz visu oriģināla valodas, stila un poētikas īpatnību atveidošanu stimulē 
oriģināla valodas kā garīgās kultūras atspoguļotājas organisku apguvi, kamēr 
stilistiska un semantiska aptuvenība ievērojami pazemina kultūrapguves koefi
cientu.

„Doma, kuru mēs apgūstam ar svešas valodas starpniecību, kļūst pa īstam 
mūsu, ja tā var tikt izteikta mūsu valodā. Pie tam valoda nepaliek indiferenta 
attiecībā pret domu. Tā pati pilnveidojas, lai nostātos vienā līmenī ar vēl nepa
zīstamu domu." Sī atziņa, šai gadījumā Valerija Brjusova interpretācijā, būtiski 
raksturo valodas savdabīgo stāvokli kultūrapguves procesā. No vienas puses, tā 
ir līdzeklis kultūras apgūšanai, no otras -  barojas no šī procesa rezultātiem.

Pašreizējai atdzejas situācijai raksturīga savas misijas sapratne un gaitas mērķ
tiecība. Atdzejotāji kopumā apzinās atdzejas virsuzdevumu un veic šo darbu kā 
vienotu kultūrdarbu. XX gadsimta Eiropas kultūras stilam piemītošo atvērtību
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dažādu telpā un laikā tālu kultūru iespaidiem pilnā mērā atspoguļo daudzi jau
nākie atdzejojumi.

Atdzejas procesa nozīmīga, dažkārt pat pati nozīmīgākā tendence ir stilistis
ka adekvātuma meklējumi.

Meklēt stilistiski adekvātu izteiksmes formu „Igora teikai" nozīmē pirmām 
kārtām rakt latviešu valodas pagātnē. Lai cik īsa ir tās vēsture, tajā jāuziet pie
tiekami dziļas pagātnes liecības. Taču, kā jau minēts, neviena no latviešu valodā 
eksistējošām arhaiskajām stilistiskajām sistēmām te neder. Gan tautasdziesmu, 
gan Bībeles stils ir pārāk sevī noslēgti, tāpēc funkcionāli sasaistīti. Atbrīvot šos 
elementus var tikai pa detaļai, uzmanīgi tos kombinējot ar nepiesaistītiem stilis
tiskiem arhaismiem, ar stilistiskiem aizguvumiem.

Oriģināla elpa tulkojumā dveš no senajiem cilšu un valstu nosaukumiem. Te 
ir tādi, kam nav tradīciju latviešu valodā, bet ir ari pret latviešu valodas tradīciju 
veidoti, taču ar oriģinālu saskanīgi -  kā polovi un polovieši (ierasto polovciešu 
vietā), kā Rusu zeme (pēdējos latviešu dzejas gadu desmitos apvalkātās, poetizē- 
tās un tāpēc konkrētam laikam vairs nepiederošās Krievzemes vietā).

Atdzejojuma stilistiskām savdabībām pieskaitāmi daudzi izcilu metaforu 
tulkojumi, kas apliecina burtiskā tulkojuma iespējas, piemēram: „Droša doma 
nes jūsu prātus darbiem" (Храбрая мысль носитъ васъ умъ на д^ло); „kņa
zu ķildās saraucās ļaužu mūži" (въ княжихъ крамолахъ в^ци челов'Ькомъ 
скратишася). Stilistiskās niansēs transformējas arī citkārt nenozīmīgas morfo
loģiskas atšķirības krievu un latviešu valodā: „Skumība plūda pār Rusu zemi, / 
Bieza bēda tecēja Rusu zemē." īpaši bieži autori izmantojuši īpatnēja veida lo
katīvu, kā „Bojans / ... / vāverē tekalēja pa koku, / pelēkā vilkā pa zemi, / sirmā 
ērglī zem debešiem".

Teikā ir kāda detaļa, kas interesanta un nozīmīga tādā ziņa, ka lakoniski, bet 
būtiski raksturo visus trīs latviskojumus. Refrēnā, kurā aicināts atriebt Igora ne
veiksmi, katrā lietots cits Igora epitets, kas jau pats par sevi daudz pasaka gan par 
atdzejojuma vecumu, gan stilistisko ievirzi, gan attieksmi pret galveno varoni 
Igoru.

„Atriebiet Igora, dižana Svetoslaviča, vātis," tulko Krieviņ-Kuivu Andrejs. 
Epiteta morfoloģiskā forma ir tikai ārējs signāls par piederību noteiktam laik
posmam. Taču vēl būtiskāk par to stāsta epiteta saturs. Tas bija laiks, kad ap- 
dziedātvērti likās tikai cildeni un diženi varoņi. Arvīda Griguļa atdzejojumā
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lasām: „Par vētrainā Igora, Igora Svjatoslava dēla brūcēm!" Šeit epitets „vētrai
nais" nepārprotami norāda uz tādu dzejas posmu, kad jau neierobežoti hege- 
monēja romantiskās dzejas poētika un atribūtika. Senajam varonim tas piešķir 
krietni mūsdienīgākus vaibstus.

Un visbeidzot jaunais atdzejojums, kas liecina, ka Knuts Skujenieks un Ul
dis Bērziņš teikas varoni vērtē reāli. Šis Igors ir bezbailīgs, bet neapdomīgs, alkst 
ciņu, bet alkst arī slavas un, savai Rusu zemei bezgalīgi piederēdams, sagādā tai 
postu un bēdas: „Sēdieties, kungi, zelta kāpšļos / atriebt par šā laika pārestiem -  / 
par Rusu zemi, / par Igora, / negantā Svjatoslavliča brūcēm!"

Ruta Veidemane
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