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ĮŽANGA

Šios studijų knygos apie vertimo istoriją ir teoriją tikslas yra aprašyti pagrin-
dines vertimo istorijos raidos Vakarų pasaulyje kryptis bei analizuoti XX  a. 
antroje pusėje susiformavusias ir tam tikras tendencijas atspindinčias vertimo 
teorijas, kurių sąsajos su vertimo istorija vienaip ar kitaip atsiskleidžia, atidžiau 
pažvelgus į vertimo, kaip žmogaus veiklos ir kaip mokslo, visumą: kelių tūks-
tančių metų vertėjo profesiją, tūkstančio metų vertimo idėjų sklaidą ir galiausiai 
praėjusiame šimtmetyje susiformavusį vertimo mokslą. Išsamiai aprašyti visą 
pasaulio vertimo istoriją ar visas vertimo teorijas nėra šios studijų knygos tiks-
las: viena vertus, tai būtų neįmanoma ir dėl apimties, ir dėl skirtingų požiūrių į 
vertimo teoriją, kita vertus, šiam veikalui reikia nubrėžti aiškias ribas, kad skai-
tytojas (ir knygos sudarytojas) nepasiklystų ir taip painiuose vertimo istorijos, o 
ką jau kalbėti apie įvairiausias vertimo teorijas, labirintuose. Turi būti nustatytos 
aiškios geografinės ribos, nes užsimojus kalbėti apie vertimą visame pasaulyje – 
Europa, Šiaurės ir Pietų Amerika, Azija – tektų rašyti nebe vieną darbą. Vakarų 
ir Rytų Europos šalyse tyrinėta vertimų iš kinų, arabų kalbų, tačiau skirtingų 
civilizacijų vertimo veiklos gretinimas būtų kitokio pobūdžio darbo užduotis. 
Tad dėmesys bus skiriamas vadinamajam Vakarų pasauliui (Europa, JAV ir Ka-
nada). Žinoma, pristatant pirmuosius žinomus vertimus ar žinias apie vertimo 
veiklą privalu užsiminti apie Mesopotamiją ir Egiptą, nes būtent tuose regio-
nuose išlikę duomenų apie pirmuosius vertėjus. Be to, Mesopotamijos regionas 
laikytinas Vakarų civilizacijos lopšiu. O garsusis Senojo Testamento vertimas 
Septuaginta  – ne tik helenistinio Egipto laikotarpio vertimas, verčiama į Eu-
ropos – graikų – kalbą, tai būsimo mūsų krikščioniškojo pasaulio svarbiausios 
knygos – Šventojo Rašto – vertimo pradžia. Taip pat prieš aptariant Viduram-
žių Toledo vertimo centrą reikės aptarti ir Bagdado vertimo mokyklą, nes, vie-
na vertus, Islamo pasaulio mokslo pasiekimai krikščioniškąją Europą pasieks 
verstų tekstų pavidalu, kita vertus, kurį laiką, Ispanijai išsivadavus iš maurų, 
Europos vertėjai turės ne originalius graikų filosofų ir mokslininkų tekstus, o 
jų vertimus į arabų kalbą, ir vers į lotynų kalbą ne iš graikų, bet iš arabų kalbos.
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Vienas svarbiausių šios knygos tikslų  – aprašyti ir įvertinti svarbiausius 
vertimo istorijos įvykius Europoje, turėjusius vienokios ar kitokios reikšmės 
pirmiausia vertimo veiklos raidai, vertimo minties raidai, ir bandyti atsakyti į 
klausimą, ar jie turėjo įtakos, ir jei turėjo, kokios, XX a. vertimo teorijų kūrimui. 
Pateikiamos nuorodos į įvairius šaltinius, kurie skaitytojui leistų pačiam gilintis 
į konkretesnes jam rūpimas istorijos detales.

Vis dėlto, kaip teigia vienas garsiausių vertimo istorikų prancūzų moks-
lininkas Michelis Ballard'as, kurio šaltiniais daugiausia bus remiamasi šiame 
darbe, vien vertimo, kaip praktinės veiklos, istorijos nepakanka: reikia mėginti 
suvokti, kaip vystėsi samprotavimai apie vertimą, tam tikri vertimo „teoretiza-
vimo“ bandymai bėgant amžiams, kaip jie buvo susiję su vertimo veikla1. Tad 
vertimo istorija ir vertimo minties istorija yra neatsiejamos. Pirmieji teorinius 
samprotavimus apie vertimą (ar veikiau bandymus teoriškai apibendrinti ver-
timo veiklą) išdėstė patys vertėjai. Be to, knygoje griežtai atsisakoma bet kokio 
vertimų „registrų“ sudarinėjimo. Ne sąrašuose esmė, kas, kiek ir kokių veikalų 
vertė. Svarbu, ar tie vertimai ypatingi, ir jei ypatingi  – kodėl. Jei jų vaidmuo 
vertimo minties raidai nekelia abejonių, jie bus aptariami šioje studijų knygoje.

Kitas iš svarbiausių tikslų – supažindinti skaitytojus su XX a. vertimo teo-
rijomis, ar veikiau vertimo teorijos kryptimis, kurios atspindi skirtingus požiū-
rius į vertimo mokslą. Šiandien tiek daug įvairių veikalų, straipsnių, analizuo-
jančių vienokias ar kitokias vertimo teorijos problemas remiantis įvairių mokslų 
tyrinėjimais (komparatyvistinė literatūrologija, kognityvistika, sociolingvistika, 
semiotika ir kt.), kad aprėpti tokio pobūdžio tyrimus viename darbe neįma-
noma. Tačiau galima išskirti tam tikras tendencijas: pavyzdžiui, literatūrinės 
pakraipos, lingvistinės pakraipos vertimo teorijos, funkcinės vertimo teorijos, 
komunikacinis požiūris į vertimą, interpretacinė teorija. Tad skaitytojui bus pa-
siūlyta susipažinti su tam tikromis vertimo teorijomis, ieškoti pavyzdžių, kaip 
jos gali būti pritaikytos praktiškai, ir pasiūlyta nuorodų į knygoje neaptariamų 
autorių veikalus. Toks apžvalginis žvilgsnis galbūt padės rasti gaires, ko ir kiek 
norime sužinoti apie vertimo mokslą.

1 Ballard 2007: 11.
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Yra įprasta vertimo mokslą skirstyti į tris dalis: 1) vertimo istorija; 2) verti-
mo teorija; 3) vertimo kritika. Šioje studijų knygoje bus aptariama vertimo isto-
rija ir vertimo teorija. Vertimo kritika, ne vieno mokslininko pavadinta vertimo 
mokslo „varomąja jėga“ (analizė, kaip išversta, ir atsakymų, kodėl taip išversta, 
ieškojimas) – įvairios jau atliktų vertimų analizės, verstinių knygų recenzijos – 
nėra šios studijos tyrimų objektas. Kiekvieno mūsų teisė ieškoti ir rinktis, kokią 
analizę ar recenziją skaityti. Šiuolaikiniame virtualios erdvės pasaulyje tokių ty-
rimų paieškoms atskirų nuorodų nereikia.

Vertimo istorija – tai vertimo veiklos ir vertimo minties istorija. Tūkstan-
tmečius egzistuojančią žmonijos vertimo veiklą iš pradžių, pristatant Senovės 
pasaulį, galima tirti tik ieškant atsakymų, kodėl žmogus pradėjo versti iš vienos 
kalbos į kitą. Vėliau bus aptariama ir vertimo minties raida, pradedant trum-
pais Cicerono samprotavimais apie vertimą, Šv. Jeronimo traktatu apie tai, kaip 
reikia versti, ir baigiant traktatais ar esė apie vertimą, kur formuluojami gero 
vertimo principai ir kriterijai, turėję (ar neturėję), kaip buvo užsiminta, įtakos 
XX a. vertimo teoretikams. 

Vertimo teoriją galima nagrinėti dviem aspektais: skirti vertimo teoriją 
apskritai, t. y. aptarti įvairias vertimo strategijas ir jų taikymą; ir aptarti konkre-
čias tam tikrų mokslininkų sukurtas vertimo teorijas. Tai gali būti pačių kūrėjų 
pavadintos teorijos, pavyzdžiui, Hanso Vermeerio skopos teorija, arba įvardytos 
kitų, pavyzdžiui, interpretacinė arba prasmės teorija, sukurta Marianne Lederer 
ir Danicos Seleskovitch, arba skirtingų šalių mokslininkų sukurtos to paties po-
būdžio teorijos, pavyzdžiui, remiantis komunikaciniu požiūriu į vertimą. Šioje 
studijoje vertimo teorijos tyrimui pasirinkta antroji kryptis, todėl bus analizuo-
jamos, kaip minėta, autorės manymu, vienos svarbiausių praėjusio šimtmečio 
teorijos bei prasidėjusio XXI a. vertimo mokslo kryptys.

Ši studijų knyga skirta aukštųjų mokyklų vertimo ir filologijos studijų stu-
dentams, vertėjams ir apskritai visiems, besidomintiems vertimo istorija ir teo- 
rijomis.



I DALIS

VERTIMO ISTORIJA
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1. VERTIMO ISTORIJOS PERIODIZACIJA

Prieš pradedant analizuoti vertimo, kaip vertimo veiklos ir samprotavimų apie 
vertimą, tai yra vertimo „teoretizavimo“, istoriją, derėtų iškelti kelis esminius 
klausimus, kaip tai galima padaryti ir kaip tai bus daroma šioje knygoje.

Visų pirma vertimo istorija suponuoja tam tikrus klausimus. Nuo kada 
verčiama? Kas vertė? Kodėl verčiama? Ar visais laikais buvo verčiama taip pat? 
Ar visos epochos buvo palankios vertimo veiklai? Ir galiausiai, kaip suskirstyti 
tas epochas, kokią jų skirstymo klasifikaciją pasirinkti? Klausimus „nuo kada, 
kodėl, ar visuomet taip pat“ kelia Henri Van Hoofas veikale Histoire de la tra-
duction en Occident (1991, „Vertimo istorija Vakaruose“). Skirtingus vertimo 
istorijos skirstymus pateikia George'as Steineris veikale Après Babel (1978, „Po 
Babelio“) ir M. Ballard'as studijoje De Cicéron à Benjamin (2007, „Nuo Cicero-
no iki Benjamino“). M. Ballard'as taip pat teigia, kad neužtenka kelti klausimo, 
kas, kaip ir kodėl vertė, reikia klausti, kas, kada ir kaip mėgino vertimą „teore-
tizuoti“. Tad reikia nuspręsti, kokie klausimai bus pateikti šioje knygoje, ir koks 
skirstymas bus pasirinktas.

Vienas didžiausių vertimo mokslo paradoksų yra tas, kad verčiama tūks-
tančius metų, o tikrosioms mokslinėms vertimo teorijoms – vos kelios dešim-
tys, jei neminėsime filosofinio požiūrio į vertimą (Friedrichas Schleiermacheris 
(1768–1834), Walteris Benjaminas (1892–1940), Paulis Ricœras (1913–2005) ir 
kiti).

Į klausimus „kas, kada, kodėl, kaip?“ negalima atsakyti vien sausais faktais. 
Žinoma, iš pradžių bus užduodami klausimai „kada, kodėl, kas“, ir bus aiškiau, 
kodėl vėliau bus keliamas klausimas „kaip“, t. y. kalbama apie vertimo kokybę. 
Bus ieškoma atsakymų, ar visuomet vertimo veikla buvo aktyvi, ar būta „tuš-
tesnių“ periodų, apmąstant, kas buvo vertėjas, kaip jis buvo vertinamas ir kaip 
buvo vertinama vertimo veikla apskritai.

Taip pat bus analizuojami ir teoriniai samprotavimai apie vertimą. Nors 
mokslininkai lyg ir vieningai sutaria, kad vertimo teorijomis jų vadinti nega-
lima, tačiau taikli ir M. Ballard'o pastaba, kad negalima iš Renesanso epochos 
mąstytojo reikalauti tokio paties požiūrio į vertimo mokslą kaip iš XX a. teo- 



10   L iucija  Č erniuvienė

retiko2. Jis aiškiai išskiria tris, jo nuomone, itin svarbius autorius, kurių veika-
lai turėtų būti suvokiami kaip vertimo teorijos pradžia: prancūzai Claude'as 
Gaspard'as Bachet de Méziriacas (1581–1638), Gaspard'as de Tendes'as (1618–
1697) ir škotas Alexanderis Fraseris Tytleris (1747–1813)3. Deramą vietą šiame 
sąraše turėtų užimti ir prancūzas Etienne'as Dolet (1509–1546), kurio vertimo 
principai cituojami iki mūsų dienų. Tačiau kitų autorių požiūriai skiriasi, yra 
teigiančių, kad vertimo teorijos pradžia – A. F. Tytlerio veikalas. Šios knygos 
autorės nuomone, pirmosios mokslinės vertimo teorijos sukurtos jau šeštajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje (pirmosios lingvistinės teorijos), o iki XX a. vi-
durio, ar veikiau iki jo pradžios, tėra samprotavimai apie vertimą ir siūlomi tam 
tikri vertimo principai. Šios pozicijos ir bus laikomasi darbe. Minėti autoriai 
patenka į vertimo istorijos tyrimų lauką.

Pirmiausia būtina nusistatyti tam tikrus kriterijus, kaip bus kalbama apie 
vertimo istoriją. Vertimo istorijos periodizacija kelia tam tikrų klausimų, į ku-
riuos reikia atsakyti, nes mokslininkų nuomonės (apskritai apie vertimo istoriją 
rašyta labai nedaug) skiriasi. Iš esmės pasiūlytos dvi skirtingos periodizacijos, ir 
vieni mokslininkai linkę palaikyti vieną, kiti – kitą.

Pirmasis vertimo istorijos periodizaciją pasiūlė Europoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose dirbęs eseistas, literatas, filosofas G. Steineris. Jis verti-
mo istoriją skirsto į keturis laikotarpius, nors ir apsidraudžia, kad riba tarp šių 
tarpsnių nėra absoliuti:

1. Pirmasis periodas: nuo Cicerono samprotavimų versti ne pažodžiui 
(verbum pro verbo) iki A. F. Tytlerio Essay on the Principles of Trans-
lation („Esė apie vertimo principus“), išspausdinto Londone 1792 m. ir 
F. Schleiermacherio Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens 
(1813, „Apie įvairius vertimo metodus“).

2. Antrąjį periodą G. Steineris vadina hermeneutiniu etapu: vertimo pro-
blemos analizuojamos kalbos teorijų ir filosofiniu požiūriais. Šis perio- 
das baigiasi 1946 m., pasirodžius Valéry Larbaud veikalui Sous l'invo-
cation de saint Jérôme („Šv. Jeronimui globojant“).

2 Ballard 2007: VIII.
3 Ten pat: VIII.
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3.  Trečiąjį periodą G. Steineris vadina „moderniuoju“ – jis prasideda pa-
sirodžius pirmiesiems darbams apie „mašininį“ vertimą penkiasdešim-
tųjų metų pradžioje. Tuo metu pasirodo Aleksandro Fiodorovo, Reu-
beno Arthuro Browerio darbai. Į vertimą žvelgiama įvairiais aspektais: 
literatūra, komparatyvistika, lingvistika, semantika – tai mokslai, kurių 
atstovai analizuoja vertimo problematiką.

4.  Ketvirtasis periodas, anot G. Steinerio, vėl yra hermeneutinio pobūdžio, 
veik metafiziniai vertimo ir interpretacijos tyrimai. Ši veikla atsinauji-
na atradus Walterio Benjamino esė apie vertimą ir gali būti paaiškinta 
Heideggerio bei Hans-Georgo Gadamerio įtaka. G.  Steineris taip pat 
įžvelgia nusivylimą, kurį sukėlė automatinio vertimo nesėkmės4.

Kanados mokslininkas Louisas Kelly (1979, The True Interpreter. A histo-
ry of Translation Theory and Practice in the West, „Tikrasis interpretuotojas. 
Vertimo teorijos ir praktikos istorija Vakaruose“) tokiai nuomonei pritaria, 
M. Ballard'as tokią klasifikaciją atmeta. M. Ballard'o teigimu, G. Steineris ne-
pateikia rimtos tokio skirstymo argumentacijos, be to, pirmasis jo klasifikaci-
jos periodas apima du tūkstančius metų, o kiti trys – itin trumpi. Kita vertus, 
egzistuoja visuotinis susitarimas dėl tam tikrų istorijos periodų: Viduramžiai, 
Renesansas, XVII amžius ir kt. Žinoma, istorikai ginčijasi, kada, pavyzdžiui, 
baigiasi Viduramžiai ir prasideda Renesansas, tačiau vertimo istorijai šis as-
pektas nėra svarbus, nes Renesanso mąstymas bei Renesanso epochos išradi-
mai padarė didelę įtaką vertimo veiklos ir vertimo minties raidai, o Viduram-
žiams jų priskirti jau tikrai nėra galima5. Šioje studijų knygoje bus laikomasi 
M. Ballard'o klasifikacijos, t. y. bandoma vertimo minties ir veiklos istoriją 
tyrinėti pagal visuotinai priimtus periodus pradedant nuo Senovės pasaulio 
iki XX a. pradžios. Kita vertus, laikantis tokio vertimo laikotarpių skirstymo 
matyti, kad vertimo veikla turėjo savų skirtingų bruožų priklausomai nuo 
epochos: Viduramžiai vertimo veiklai darė vienokią įtaką, Renesansas – kito-
kią. Vertimas – neatsiejama humanitarinė žmonijos veiklos sritis, tad įvairių 
epochų vertimo veiklos skirtumai suprantami. Nederėtų pamiršti ir dar vieno 

4 Steiner 1978: 224–225.
5 Ballard 2007: 18–19.
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svarbaus aspekto, kuris taip pat bus aptariamas šioje studijų knygoje: vertimo 
istorijai ir vertimo raidai apskritai įtakos visuomet turėjo ir turės politiniai ir 
ekonominiai veiksniai.
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2. SENOVĖS PASAULIS. PIRMIEJI LIUDIJIMAI APIE 
VERTIMO VEIKLĄ

Teigiama, kad vertimo žodžiu veikla atsirado anksčiau nei vertimo raštu veikla. 
Anot H. Van Hoofo, tai patvirtintų „aksioma, kad žodis ankstesnis už raštą“6, 
M. Ballard'as savo ruožtu teigia, kad ontogenezė ir filogenezė rodo, jog kalba 
iš pradžių egzistuoja kaip kalbinė raiška, o grafine – rašto – forma užrašoma 
vėliau7. Šio darbo autorė neteigia priešingai dėl pačios kalbos, tačiau dėl vertimo 
drįstų susilaikyti nuo bet kokių teiginių, koks vertimas – raštu ar žodžiu – yra 
ankstesnis. Vertimas nėra vien tik kalba, tai tam tikra žmonijos veiklos rūšis, o 
išlikę pirmieji skurdūs liudijimai tvirtų išvadų daryti neleidžia. Nors žmoniją 
pasiekę seniausi įrašai yra įrašai apie vertėjus žodžiu (trečias tūkstantmetis pr. 
Kr.), apie vertėją raštu bylojantis išlikęs papirusas – taip pat iš trečiojo tūkstan-
tmečio pr. Kr. Vertėjai žodžiu buvo garsūs, įrašai apie juos išliko akmenyje, o 
papirusai galėjo ir neišlikti. Galiausiai, vertimo istorijai, studijų knygos autorės 
nuomone, šis klausimas nėra esminis.

Pats seniausias žmoniją pasiekęs liudijimas apie vertimo žodžiu veiklą, teat-
sakantis į klausimus, kas ir kodėl (ir labai apytikriai kada), yra įrašai ant Elefanti-
nos didikų kapų Aukštutiniame Egipte (~3000 m. pr. Kr.), dar vadinami Asvano 
įrašais. Tie kapai yra Nilo pakrantėje priešais Elefantinos salą kalvoje įrengto ne-
kropolio dalis. H. Van Hoofas teigia, kad Herodotas kelissyk užsimena apie įra-
šuose minimus vertėjus žodžiu ir apibūdina juos kaip žmones, sudariusius tam 
tikrą nepriklausomą „kastą“8. Ballard'as teigia, kad kai kurie mokslininkai, pavyz-
džiui, Edmond'as Cary ir Peteris Newmarkas, kalbėdami apie Elefantinos didikus, 
mini, jog šie faraonams vertė ir lydėjo juos į karo žygius maždaug 3000 m. pr. Kr., 
tačiau nenurodo šaltinių. H. Van Hoofas šaltinių taip pat nenurodo. M. Ballard'as 
teigia, kad šie didikai padėjo užtikrinti šeštosios Egipto dinastijos faraonams 
(2423–2263 m. pr. Kr.) ryšius su Nubija ir Sudanu. Įrašuose minimi šių didikų 
vardai, taip pat tai, kad jie turėjo teisę vadintis „vertėjais-vadovais“, tačiau apie patį 

6 Van Hoof 1991: 7 (citatos verstos knygos autorės).
7 Ballard 2007: 21.
8 Van Hoof 1991: 7.
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vertimą nėra užsimenama9. Žinoma, kad jie buvo ne tik vertėjai, bet ir diplomatai, 
ir misijų vadai – įrašuose daugiausia vietos skiriama būtent šiai jų veiklai. Vienas 
įrašas pasakoja apie vieno iš vertėjų kelionę į Nubiją ir Sudaną. Kad susidarytų aiš-
kesnis poreikio versti vaizdas (Aukštutinio Egipto sienos su Nubija netoli Elefanti-
nos), taip pat kad būtų galima aiškiau vizualizuoti įrašų vietą, žemėlapyje parodyti 
Žemutinis ir Aukštutinis Egiptas, Nubija, Tėbai, Asvanas, Elefantina:

© Mindaugas Baltrušaitis, Liucija Černiuvienė, 2013

9 Ballard 2007: 22.
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Nors minčių apie vertimą iš Senovės Egipto laikų nėra (arba jų nebuvo išsa-
kyta, arba jos neišliko), kalbų diferenciacija egiptiečių mitologijoje priskiriama 
dievui Totui, išminties, rašymo ir skaičiavimo dievui: sakoma, kad jis „supranta 
visas kalbas“10.

H. Van Hoofo teigimu, be jokios abejonės, tuo metu jau egzistavo ir verti-
mas raštu. Jis teigia, jog viename papiruse (trečiojo tūkstantmečio pr. Kr. antra 
pusė) pasakojama, kaip vienas raštininkas turėjęs versti į graikų kalbą egiptiečių 
knygą apie Imhotepo, kurį laiką laikyto medicinos dievu, stebuklus. Tačiau raš-
tininko būta tingaus, ir vertė jis per lėtai. Imhotepas jį susargdino ir pasirodė 
jam sapne su knyga rankoje. Raštininkas žinią suprato, skubiai baigė versti ir 
pasveiko. H.  Van Hoofas šios istorijos šaltinių nenurodo. Taip pat nenurodo 
šaltinių ir pateikdamas šią įdomią informaciją: XII a. pr. Kr. į egiptiečių kalbą 
buvo išversta Egipto sutartis su hetitais11.

Kiti neabejotini vertimo veiklos liudijimai buvo atrasti karališkoje Ninevės 
bibliotekoje: molinėse lentelėse rasti įrašai buvo šumerų, akadų ir babilonie-
čių kalbų žodynai12. Žodynų reikia ne tik kalboms mokyti(s), jų reikia ir versti. 
Buvusioje Ašurbanipalo bibliotekoje 1862 m. rastos epo apie Gilgamešą dalys, 
užrašytos akadų kalba (VII a. pr. Kr.) molinėse lentelėse, o vėliau – kitos molinės 
lentelės, datuojamos XVIII ir XVII a. pr. Kr., kuriose šis epas užrašytas šume-
rų kalba. Pastarasis atradimas patvirtino, jog pirmosios lentelės tebuvo garsiojo 
epo vertimas ar jo adaptacija, versija akadų kalba. Tai pirmasis išlikęs grožinės 
literatūros vertimo paminklas13. Vėliau buvo aptikta vėlesnių šio epo versijų he-
titų ir churitų kalbomis.

Senovės Kartaginoje (nuo IX a. pr. Kr.) gyveno daugybės tautų atstovai, 
todėl vertimo veikla buvo labai reikalinga. Pasak H. Van Hoofo, vertėjai raštu 
Kartaginoje sudarė savą kastą ir turėjo skiriamuosius ženklus: jų pakaušiai buvo 
skusti ir jie visi turėjo tatuiruotę (kur, H. Van Hoofas nenurodo). Ištatuiruota 
buvo papūga – suskliaudusi sparnus, jei vertėjas mokėjo vieną užsienio kalbą, 

10 Mitologijos enciklopedija. 1997. Vilnius: Vaga, 95.
11 Van Hoof 1991: 8.
12 Ten pat.
13 Ballard 2007: 25–26.
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ir išskleidusi sparnus, jei dvi ar kelias14. Nikolajus Garbovskis veikale Teorija 
perevoda („Vertimo teorija“) išsamiai semantiškai-semiotiškai analizuoja šį reiš-
kinį, mėgindamas atskleisti, kodėl skiriamuoju ženklu vertėjai pasirinko papū-
gą, ir kokią konotaciją – teigiamą ar neigiamą – turėjo šis paukštis15. Ar tai tik 
imituojantis, mėgdžiojantis kitą paukštis, ar vienintelis apskritai žmogaus kalba 
kalbėti gebantis paukštis? Pasak N. Garbovskio, „iki šių dienų viena iš seniausių 
pasaulio profesijų, viena iš didingiausių žmonijos misijų nesulaukė vieningo vi-
suomenės įvertinimo“16.

Galima daryt prielaidą, kad poreikis versti senovės pasaulyje atsirado pre-
kybos, diplomatijos (iššifruoti Memfio įrašai pasakoja apie vertėjus diplomati-
jos srityje17) ir karo srityse. Senovės Egipto ryšiai su Nubija buvo ir ekonominiai, 
ir diplomatiniai, į karo žygius karo vadai pasiimdavo savo vertėjus. Apskritai 
senovės pasaulyje vertėjo statusas buvo aukštas. Faraonų vertėjai Egipte buvo 
jau minėti Elefantinos didikai, jie sudarė atskirą kastą. Vertėjai raštu buvo raš-
tininkai. Raštininkai taip pat užėmė aukštą padėtį visuomenėje, nes apskritai 
raštingas žmogus jau priklausė tam tikram luomui. Kartaginoje vėlgi vertėjai 
buvo atskira kasta.

Prekybos, diplomatijos ir karo srityse vertimas buvo svarbus per visą ver-
timo istoriją. Keitėsi vertimo sampratos, vertėjo statusas, tačiau verslo, diplo-
matijos ir karo vertėjų reikėjo visuomet, jų reikia ir šiandien. Tarkime, Romos 
senate 154 m. pr. Kr. buvo priimti graikų filosofai. Veik visi išsilavinę romėnai 
mokėjo graikiškai, ir Romos senatoriai graikų filosofus išklausė graikiškai, ta-
čiau atsakė jiems lotynų kalba per vertėją18. Ir paralelių su šiuolaikiniu pasauliu 
tikrai galima nubrėžti ne vieną. Jei susitinka oficialaus vizito metu du Europos 
valstybių vadovai, tarpusavyje likę akis į akį jie gali kalbėti mūsų dienų lingua 
franca anglų kalba ar kita kalba, kurią abu moka, tačiau per spaudos konferen-
ciją jie kalbės kiekvienas savo kalba, bus su ausinėmis ir klausysis vertimo. Nors 

14 Van Hoof 1991: 9.
15 Garbovskij 2007: 15–1.
16 Ten pat: 18.
17 Van Hoof 1991: 8.
18 Ten pat: 14.
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šiuolaikinės karo technologijos yra tokios, kad karas iš esmės vyksta ore, galiau-
siai prasideda mūšiai miestuose (gatvių mūšiai), ir tuomet vis tiek reikia vertėjų.

Skyrių norėtųsi simboliškai pabaigti Šventojo Rašto citata, nes ir Senajame 
Testamente vertėjas yra minimas:

Tuomet Reubenas prabilo ir jiems pasakė: „Argi neįspėjau jūsų nedaryti nieko bloga 
berniukui? Bet jūs nenorėjote klausyti! Dabar reikia atsiskaityti už jo kraują.“ Jie neži-
nojo, kad Juozapas juos suprato, nes jis su jais kalbėjosi per vertėją.19

Senovės pasaulio liudijimai vertimo istorijai svarbūs visų pirma tuo, kad 
šiandien galima konstatuoti, jog vertimo veikla siekia tūkstančius metų; antra, 
egzistavo ir vertimo žodžiu, ir vertimo raštu veikla; trečia, tampa aišku, kad ver-
timo labiausiai reikėjo karo, prekybos ir diplomatijos srityse. Visa tai svarbu 
norint suprasti vertimo raidos eigą ir pokyčius.

19 Pr 42, 22–23.
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3. ANTIKA

Nėra duomenų, jog būtų vertę graikai. Jiems kitos kalbos buvo „barbariškos“, jie 
nevertino kitų civilizacijų, tad, suprantama, ir vertimas iš kitų kalbų jų nedo-
mino. M. Ballard'o teigimu, turime jiems atiduoti duoklę dėl pirmųjų bandymų 
mąstyti apie kalbos kilmę20. Vertimų į graikų kalbą būta Aleksandro Makedo-
niečio užkariautose teritorijose. Garsiausi jų susiję su helenistiniu Egiptu: Ma-
netono Egipto istorija, Rozetės akmuo ir Septuaginta yra žymiausi to laikotar-
pio vertimo paminklai. Septuagintos vertimui – pirmajam Senojo Testamento 
vertimui  – skiriamas atskiras šios knygos skyrius. Pasak M.  Ballard'o, Ptole-
majaus I (360–283 m. pr. Kr.) užsakymu žynio Menatono graikų kalba para-
šyta Egipto istorija nėra vertimas tikrąja šio žodžio reikšme, tačiau nėra jokių 
abejonių, kad dalis šio trisdešimties tomų veikalo, sudegusio per Aleksandrijos 
bibliotekos gaisrą 47  m.  pr.  Kr., kuriame Manetonas aprašo Egipto gyvento-
jų papročius ir religiją, buvo ir autentiškų dokumentų vertimas. 196 m. pr. Kr. 
valdant Ptolemajui V vadinamajame Rozetės akmenyje hieroglifais, demotiniu 
raštu ir graikų kalba iškalti įrašai buvo didžiulė pagalba Jean-FranÇois Cham-
pollionui, kuris iššifravo egiptiečių hieroglifus: jam padėjo tekstų lyginimas, 
tai yra vertimas į graikų kalbą. Žinoma, kad Antikos laikais gyvavo ir vertimas 
žodžiu, tik liudijimų apie tokią veiklą beveik nėra. Jau buvo minėta, kad karo 
vertėjų žmonijai reikėjo per visą jos istoriją, ir Aleksandro Makedoniečio ka-
riuomenė nebuvo išimtis: vertėjai žodžiu buvo samdomi ir lydėjo karius. Taip 
pat minimi pavieniai atvejai, kaip antai neva Platonas kelionei į Egiptą (~400 m. 
pr. Kr.) samdėsi vertėją, kad galėtų susipažinti su egiptiečių tekstais21.

Vertimo istorijoje egzistuoja tam tikra gana savotiška opozicija Nugalėtasis 
versus Nugalėtojas22: ne nugalėta tauta perima nugalėtojos kultūrą, o atvirkščiai. 
Prancūzų mokslininkas Mathieu Guidère'as cituoja asirologą, šumerų specialis-
tą Samuelį Noah Kramerį, kuris teigia:

Semitams-akadams palaipsniui nukariavus Šumerą trečiojo tūkstantmečio pabaigoje 
šumerų mokytojai pradėjo rengti pačius seniausius žinomus žodynus. Užkariautojai 

20 Ballard 2007: 26–27.
21 Van Hoof 1991: 12.
22 Guidère 2010: 34–35.
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semitai iš tiesų pasisavino ne tik šumerų raštą, jie kruopščiai saugojo jų literatūros kū-
rinius, kuriuos studijavo ir imitavo dar ilgai po to, kai šumerų kalba jau buvo išnykusi 
kaip šnekamoji kalba.23

Tas pats, tik daug didesniais mastais, nutiko ir romėnams. Iš pradžių lyg ir 
„primetę“ kitiems savo kalbą graikai vėliau buvo užkariauti romėnų. Tačiau beveik 
visa romėnų literatūra buvo gana laisvi vertimai iš graikų kalbos: grožinės literatū-
ros, oratorių veikalai, ar net adaptacijos pagal graikų grožinės literatūros kūrinius.

Romoje vertimo veikla buvo intensyvi. Verčiama buvo ir žodžiu, ir raštu, 
karo ir politikos tikslams, verčiami buvo ir šventi tekstai. Antikinės Romos lai-
kais į lotynų kalbą Šv. Jeronimas išvertė Senąjį Testamentą (šis vertimas, kaip ir 
Septuagintos vertimas, bus analizuojami skyriuje apie pirmuosius Biblijos ver-
timus). Nors iš vertimų raštu, išlikusių iki mūsų laikų, nustatyti kažkokią kryp-
tingą vertimo veiklą Romoje būtų sudėtinga, M. Ballard'as įžvelgia tris dalykus, 
kurie svarbūs vertimo raidai: pirma, Romos laikais atsiranda pirmieji autoriniai 
vertimai; antra, vertimas tampa tikru kultūros tiltu; trečia, pradedama sampro-
tauti apie tai, kas yra vertimas, bandoma „teoretizuoti“24.

Apie 240 m. pr. Kr. atleistinis graikų kilmės vergas Livijus Andronikas (Li-
vius Andronicus; 284–205 m. pr. Kr.) išvertė į lotynų kalbą Homero Odisėją. Tai 
pirmasis išlikęs pasirašytas vertimas25. Prancūzų mokslininkė, senųjų kalbų pro-
fesorė Jaqueline Dangel iškėlė hipotezę, kad galbūt Livijus Andronikas pasirinko 
versti Odisėją, o ne Iliadą, kad užsisklęstų graikų mito pasaulyje ir atsitvertų nuo 
jo gyvenimą pakeitusios Romos, pasirinkęs kūrinį, kuriame pagrindinis herojus 
deda visas pastangas, kad sugrįžtų namo26. Vertimo istorikai paprastai tokių vertė-
jų pasirinkimo motyvų ankstyvaisiais laikais nesvarsto, nes tuos motyvus iš išliku-
sių šaltinių ne visuomet galima įžvelgti. Paprastai vertėjai patys neįvardija, kodėl 
pasirinko versti vieną ar kitą kūrinį. Vertimo istorijai svarbi kita detalė: Livijus 

23 Ten pat.
24 Ballard 2007: 38.
25 Ballard 2007: 38; Van Hoof 1991:15
26 J. Dangel. Héros et héroïnes dans l’épopée latine républicaine, de Livius Andronicus à Ennius 

in DOSSIER CMLO LITTERATURE ORALE THEORIE/GENRE Epopée, II–2 ([26/08/2008]), 
http://doc.euroconte.org/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id=1455
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Andronikas veikiausiai kūrinį vertimui rinkosi pats. Laisvė rinktis, ką versti, verti-
mo raštu srityje gyvuos šimtmečius (kad ir šmaikštus Kristijono Gotlibo Milkaus 
(XVIII a.) patarimas lietuvių vertėjams – rinktis gerą originalą) ir tik mūsų dienų 
vertėjas tokios privilegijos iš esmės nebeturi. Kvintas Enijus (Quintus Ennius, 39–
169 m. pr. Kr.) išvertė, ar veikiau adaptavo apie dvidešimt graikų tragedijų, dau-
giausia Euripido dramų (Hekabė, Andromachė, Medėja), Ezopo pasakėčių27. Buvo 
adaptuotos Menandro pjesės (Titas Makcijus Plautas (Titus Maccius Plautus), 
254–184 m. pr. Kr.), vėliau jas taip pat romėnų publikai adaptavo Cecilijus Stacijus 
(Caecilius Statius; 220–166 m. pr. Kr.). Aischilo kūrinius adaptavo Lucijus Akci-
jus (Lucius Accius, 170–86 m. pr. Kr.)28. Kodėl jie rinkosi šiuos kūrinius, aiškaus 
atsakymo nėra, tačiau įdomus Gajaus Valerijaus Katulo (Gaius Valerius Catullus, 
87–54 m. pr. Kr.) atvejis – romėnų poetas vertė ar veikiau adaptavo graikų poeziją, 
pavyzdžiui, Sapfo kūrinius. Išvertęs vieną jos eilėraštį parašė dar ir savo posmą. 
Tačiau svarbu tai, kad poetas verčia poeziją – praktika, išlikusi iki pat XXI a.

Buvo verčiami ir moksliniai veikalai: Markas Tulijus Ciceronas (Marcus 
Tullius Cicero) išvertė graikų astronomo Arato Reiškinius [dangaus] – eilėmis 
sukurtą astronomijos veikalą (I a. pr. Kr.). Gydytojas Celijus Aurelianas (Caelius 
Aurelianus, II a. po Kr.) išvertė graiko Sorano iš Efeso medicinos traktatą apie 
chroniškas ligas ir apie moterų ligas29. Poetas ir geografas Postumijus Rufijus 
Festas Avienas (Postumius Rufius Festus Avienus) IV a. po Kr. viduryje iš naujo 
lotynišku hegzametru išvertė Arato Reiškinius30. Įdomu pastebėti, kad Paulius 
Garbačiauskas straipsnio „Helenistinės poetikos bruožai Arato poemoje „Reiš-
kiniai“ išnašoje nurodo, kad šie vertėjai vertė tik Arato kūrinio dalis31.
27 Ballard 2007: 38; Van Hoof 1991: 15.
28 Van Hoof 1991: 15.
29 Ten pat: 16.
30 Ten pat.
31 Garbačiauskas P. 2007. Helenistinės poetikos bruožai Arato poemoje „Reiškiniai“. Literatūra. 

49 (3), 22–32. Ši Garbačiausko nuoroda tik liudija vertimo istorijos mokslo problemiškumą. 
Ištisi tų vertimų tekstai neišliko, tad tiesiog neaišku, kiek jų apskritai buvo. Todėl vertimo 
istoriko užduotis nėra stabtelti ties kiekvienu vertimu, ar, tarkime, aptarti visą didžiulę įtaką 
vertimo raidai padariusio Martino Lutherio veiklą. Ir nereikia įžvelgti tokiose detalėse vertimo 
istorijos mokslo paviršutiniškumo, nes vertimo istorijos mokslo tikslai ir užduotys kiti, tiesiog 
norėta skaitytoją perspėti, kad kartais galimi platoki apibendrinimai, o kiekvienas, susidomėjęs 
konkretesniais aspektais, turės nuorodų arba galės jų ieškoti, kad galėtų gilintis į norimą sritį.
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Romos senato įsakymu (146 m. pr. Kr.) verčiamas pirmasis žinomas agro-
nomijos vadovėlis, parašytas kartaginiečio Magono32.

75–80 m. po Kr. pasirodė Homero Iliados vertimas, vadinamas Ilias Latina. 
Vertimas laikomas vidutinišku, tačiau Vakarams, Viduramžiais jau beveik ne-
bemokėjusiems graikų kalbos, jis suteikė galimybę, nors ir netiesiogiai, pažinti 
Homero kūrybą.

Būtų galima vardyti ir daugiau vertimų, tačiau ne vertimų sąrašas yra esmė. 
Remiantis išvardytais vertimais galima daryti išvadą, kad daugiausia buvo ver-
čiama graikų grožinė literatūra, šiek tiek mokslinių veikalų ir kad veikiausiai 
vertėjai kūrinius versti rinkosi patys. Be minėto poeto Katulo verstos poezijos, 
medicinos traktatą išvertė gydytojas – taip pat savos srities specialistas. Žino-
mas tik vienas užsakytas vertimas: Romos senato įsakymu išverstas agronomi-
jos vadovėlis.

Jau aptarti du M. Ballard'o minėti vertimo veiklos Romoje specifikos daly-
kai: vertimus vertėjai pasirašo, jie nebėra anoniminiai, be to, per vertimą graikų 
kultūra galėjo atsiverti Romos pasauliui. Tad lieka paskutinis, bene svarbiausias, 
nors gal dažnai ir pervertinamas, dalykas – pirmieji bandymai kalbėti apie patį 
vertimą, tam tikra prasme jį „teoretizuoti“, nes sakyti „kalbėti apie vertimą teo-
rinėmis ar abstrakčiomis sąvokomis“ būtų per drąsu.

Pirmieji samprotavimai apie vertimą priklauso Ciceronui (106–
43 m. pr. Kr.). Ciceronas graikų raštiją studijavo Atėnuose, Smirnoje, Rode pas 
tokius mokytojus kaip Antiochas iš Askalono, Rutilijus Rufas, Poseidonijas iš 
Apamėjos33. Apie vertimą Ciceronas kalba veikiausiai 46  m.  pr.  Kr. datuoja-
mame nedidelės apimties traktate „Apie geriausią oratorių“ (De optimo gene-
re oratorum), kurio paskirtis buvusi Cicerono atliktų neišlikusių Demosteno ir 
Aischino kalbų vertimų pratarmė. Pirma, svarbu tai, kad Ciceronas rašo, kaip jis 
vertė, ir argumentuoja, kodėl taip darė. Cicerono pratarmė išliko, ir iki pat mūsų 
dienų nuolat cituojama:

Aš išverčiau dviejų iškalbingiausių Atikos oratorių, Aischino ir Demosteno, garsiąsias 
kalbas, nukreiptas viena prieš kitą. Išverčiau jas ne kaip vertėjas siaurąja prasme, bet 

32 Van Hoof 1991: 16.
33 Ballard 2007: 39.
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kaip oratorius: išsaugojau pačias mintis bei jų raiškos formas – tarsi kokį pavidalą, pri-
taikęs jas mūsų kalbos įprastai vartosenai. Tai darydamas, nesistengiau versti žodis į 
žodį, bet siekiau perteikti patį kalbos stilių bei jėgą. Maniau, jog ne išskaičiuoti skaity-
tojui žodžius, bet tarsi pasverti juos dera.34 

Laikomasi nuomonės, kad šis tekstas yra vienas pirmųjų teorinių sampro-
tavimų apie vertimą, tačiau teksto svarba, pasak M. Ballard'o, veikiau susijusi 
su istoriniu aspektu, autoriaus asmenybe ir nesuskaičiuojama daugybe kartų, 
kada jis buvo cituotas siekiant pateisinti nepažodinį vertimą35: mintį versti min-
timi, o ne žodį žodžiu. Vis dėlto M. Ballard'as pabrėžia, kad Cicerono traktatas 
pirmiausia buvo ne vertimui, o iškalbai skirtas traktatas36, ir pagrįsti laisvą ver-
timą Cicerono mintimis būtų nevisai teisinga, nes jis aiškiai pasakė, kad vers 
kaip oratorius, o ne kaip vertėjas. Be to, vertimui jis teskiria mažiau nei pusę 
puslapio, o ir jo žodžiuose yra prieštaravimų: kaip galima išversti tekstą min-
tį verčiant mintimi, vartojant lotynų kalbos žodžius ir remiantis lotynų kalbos 
vartosena, tačiau išsaugant originalo kalbos posakius:

Taigi jei man pavyko, kaip tikiuosi, išversti šias kalbas, perteikiant visus jų privalumus, 
tai yra mintis, jų formą bei seką, o kalbos tikslumą išlaikant tiek, kiek leidžia mūsų 
įprasta vartosena (jei ir ne visus paraidžiui išverčiau žodžius, stengiausi išsaugoti ben-
drą prasmę), tai turime pavyzdį, pagal kurį bus vertinamos oratorių, laikančių save 
atiškos iškalbos sekėjais, kalbos37.

Šių dienų vertėjui tai kelia daug klausimų, į kuriuos atsakyta nebus, kadangi 
minėti Cicerono vertimai neišliko, ir nėra galimybės jų analizuoti.

Kaip ten bebūtų, sutiktume ar ne su M. Ballard'o mintimis, kurios, kny-
gos autorės nuomone, pagrįstos ir logiškos, Ciceronas XX a. ir XXI a. daugelio 
vertimo mokslininkų minimas ir cituojamas kaip laisvo – nepažodinio vertimo 
pradininkas ir kaip pirmasis apie vertimą samprotavęs vertėjas, o jo garsusis 
posakis versti ne žodį žodžiu, o mintį mintimi tapo neatsiejama vertimo istorijos 
ir teorijos dalimi.
34 Ciceronas 2001: 94.
35 Ballard 2007: 40.
36 Ten pat.
37 Ciceronas 2001: 95–96.
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Cicerono komentarais, neva jis vertė kaip oratorius, o ne kaip vertėjas, ir 
kad vertėjas gali versti laisvai, XX a. remsis skopos teorijos kūrėjas, vertimo teo-
retikas H. Vermeeris, grindęs vertėjo laisvę verčiamo teksto pobūdžiu ir vertimo 
tikslu38.

Vertimo istorikai nemini kitų iš tiesų įdomių Cicerono minčių apie verti-
mą: kodėl apskritai jis vertė tas kalbas iš graikų kalbos į lotynų kalbą, juk ora-
toriai Romoje graikų kalbą tikrai mokėjo. Viena vertus, jis užsimena, kad ver-
timas apskritai gali būti naudingas besimokantiems iškalbos meno, kita vertus, 
jis iškėlė rimtą klausimą dėl paties vertimo iš graikų kalbos paskirties Romoje:

Manajam darbui galima prikišti du dalykus. Vieni sakys: „Vis tiek graikiškai skamba gra-
žiau“. Tiesa, bet ar jie patys gali geriau perteikti lotyniškai? Kiti: „Kam reikia vertimo, jei 
galima skaityti graikiškai?“ Vis dėlto skaitote Andrietę ir Sinefebus, skaitote Terencijų ir 
Cecilijų ne mažiau už Menandrą, neatmetate lotyniškosios Andromachės, Antiopės ir An-
tigonų, taigi teikiate pirmenybę Enijui, Pakuvijui, Akcijui, o ne Euripidui ir Sofokliui. Kam 
gi toji panieka iš graikų verstoms kalboms, jei neniekinate eiliuotų kūrinių vertimų?39

Tai svarbus liudijimas, kad net mokantys graikų kalbą romėnai pirmenybę, 
matyt, jau teikė pasirodžiusiems vertimams (ar gana laisviems, ar tiesiog adap-
tacijoms) iš graikų kalbos į lotynų kalbą.

Kitų samprotavimų apie vertimą iš Romos laikų likę labai nedaug. Plinijus 
Jaunesnysis (Gaius Plinius Caecilius Secundus, apie 100 m. po Kr.) kalba apie 
vertimą kaip apie tam tikrą retorikos užduotį, pratimą40. Maždaug tuo pačiu 
metu Kvintilianas (Marcus Fabius Quintilianus, apie 35–96 m. po Kr.) dėsto pa-
našias mintis, tačiau priduria, kad kalbų prigimtis skirtinga, todėl kartais reikia 
keisti kalbos figūras, ir, pasak M. Ballard'o, tokios mintys šiandien mums atrodo 
realesnis požiūris į vertimą41. Be jokios abejonės, sunku nesutikti su prancūzų 
vertimo istoriku. Tokios idėjos Antikos laikais apskritai gali būti laikytinos ver-
timo raidos pažanga.

38 Ballard 2007: 41.
39 Ciceronas 2001: 95.
40 Luois Kelly, The True Interpreter, Oxford, Blackwekk, 1979, cituota Ballard 2007: 43.
41 Ballard 2007: 43.
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3.1. Didieji vertimo istorijos mitai

Vertimo mokslo pasaulyje egzistuoja du dažnai cituojami ir įvairiai interpre-
tuojami mitai: Babelio bokšto mitas ir Septuagintos mitas. Vertimo istorikas 
H. Van Hoofas apie pirmąjį net neužsimena, o antrasis jo veikale tėra įvadas 
prieš pirmojo Šventojo Rašto vertimo iš hebrajų kalbos į graikų kalbą analizę. 
Vis dėlto, Babelio bokšto mitas vertimo kontekste yra svarbus. Tai rodo, pavyz-
džiui, tai, kad G.  Steineris savo veikalą pavadino After Babel, vienas vertimo 
studijų žurnalų pavadintas „Babel“.

M. Guidère'as istorinę vertimo mokslo apžvalgą pradeda poskyriu „Pama-
tiniai vertimo mokslo mitai“ ir cituoja Pradžios knygą:

Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. <...> „Eikime, – jie sakė, – pasista-
tykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad ne-
būtume išblaškyti po visą žemės veidą“. O Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, 
kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir Viešpats tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta 
pačia kalba. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus 
jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako 
vienas kitam. Taip pat Viešpats išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą, ir jie metė 
statę miestą. Todėl jis buvo pavadintas Babeliu, nes ten Viešpats sumaišė visos žemės 
kalbą ir iš ten Viešpats išsklaidė juos po visą žemės veidą.42

Mokslininkas teigia, jog vertimas atsirado dėl kalbų sumaišymo, jis kalbų 
įvairovės rezultatas, bet kartu ir būdas susigrąžinti pradinę žmonių vienybę43. 
Manoma, kad miestas, apie kurį legendoje kalbama – Babilonas. N. Garbovskio 
manymu, legendoje apie Babelio bokštą glūdi ir komunikacijos svarba. Jis atlie-
ka netgi semantinę Babilono vardo analizę, ieškodamas paralelių akadų kalboje 
tarp žodžio Bâp-Ilu, reiškusio Dievų Vartus ir veikiausiai davusio pradžią Ba-
bilono miesto pavadinimui (vieni iš daugelio Babilono miesto pavadinimų yra 
„Tiltas tarp dangaus ir žemės“, „Namai Žemės ir Dangaus pradžioje“) ir vietos, 

42 Pr 11, 1–9. Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis Testamentas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 
Lietuvos vyskupų konferencija, 1999. ST iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė prel. prof. 
Antanas Rubšys, NT iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas.

43 Guidère 2010: 20.
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ant kurios miestas buvo pastatytas, Bâp-Apsû: Apsû reiškia chaoso vandenis iki 
pasaulio sukūrimo. Tad, anot N. Garbovskio, Babilonas užtvėrė chaoso vandenis 
ir atvėrė kelią į Dangų44. Aiškiausias, knygos autorės nuomone, gal būtų lietu-
viško Šventojo Rašto vertimo cituotos ištraukos Babilono / Babelio pavadinimo 
paaiškinimas: „Babel: hebrajiškasis Babilono vardas; Bab-ili reiškia dievų vartai. 
Hebrajiškas žodis balal – jis {Dievas} sumaišė panašiai skamba.“45

M.  Ballard'o Babelio mito interpretacija  – „baudžiamojo“ pobūdžio, nes 
kalbų sumaišymas buvo Dievo bausmė žmonėms.

Taigi vertimo mokslininkai ar vertėjai Babelio bokšto mitą mini kaip kalbų 
įvairovės pradžią, be kurios būtų nereikalinga ir vertimo veikla. Beje, jau buvo 
minėtas ir egiptiečių dievas Totas, kuris „suprato visas kalbas“. Tad ne tik judėjų 
ar krikščionių religinėje tradicijoje aptinkama minčių apie kalbų įvairovę.

Antrasis mitas jau nėra grynai religinio pobūdžio, nors Dievo valia jame taip 
pat egzistuoja. Jis susijęs su konkrečiu vertimu: pirmuoju Senojo Testamento ver-
timu iš hebrajų kalbos į graikų kalbą helenistiniame Egipte, vadinamąja Septua-
ginta (LXX). Pasakojama, kad Egipto valdovas Ptolemajas II (285–247 m. pr. Kr.) 
užsakė išversti į graikų kalbą iš hebrajų kalbos Senąjį Testamentą, buvo sukviesta 
70 vertėjų (todėl ir pavadinimas – Septuaginta, lotyniškai „septyniasdešimt“; kita 
legendos versija teigia buvus 72 vertėjus), vertė visi atskirai (kita versija – po du), o 
paskui vertimai buvo palyginti ir paaiškėjo, kad visi vertėjai išvertė lygiai taip pat, 
nes vertė Dievo įkvėpti ir įvyko stebuklas. Ši legenda interpretuojama nevienodai. 
Vieniems tai – įrodymas, kad Dievo žodį versti reikia Dievo įkvėpimo, kitiems 
šiandien, XXI a., Septuagintos vertimas yra tobulo vertimo, koks bebūtų tekstas, 
šventas ar pasaulietinis, metafora. O pasak M. Guidère'o, šio vertimo ištakose glū-
di ir vienas pirmųjų „smarkių“ ginčų46, susijusių su vertimo kaip veiklos ir kaip 
rezultato idėjomis, nes vieniems Septuaginta buvusi tarsi „dieviškoji dovana“, o 
kitiems – „grubi klaida“ (vertimo kokybės? apskritai Dievo žodžio vertimo?).

Apie pamatinius vertimo mitus kalbėta prieš pirmųjų Biblijos vertimų ap-
tarimą, nes abu šie mitai susiję su Šventuoju Raštu ir iš esmės yra svarbūs krikš-
čioniškajam pasauliui.

44 Garbovskij 2007: 32.
45 Pr 11–9.
46 Guidère 2010: 21.



26   L iucija  Č erniuvienė

3.2. Pirmieji biblijos vertimai. Septuaginta

Anot M.  Ballard'o, žodis „Biblija“ kilęs iš graikų kalbos žodžio biblia, šis, savo 
ruožtu, iš graikiškojo biblion, reiškiančio „knygas“. Reikia turėti omenyje, kad tuo 
metu tai buvo ritiniai, o ne vėliau pradėtos rišti knygos. Šia neva neteisinga vienas-
kaita įvardijami Senasis ir Naujasis Testamentai47. Tačiau iš tiesų yra atvirkščiai: 
biblia (knygos) yra žodžio biblion (knyga) daugiskaita. Aptariant Septuagintos 
vertimą, suprantama, bus kalbama tik apie Senojo Testamento vertimą.

Prieš pradedant kalbėti apie Septuagintos vertimą, dera paminėti ir kitus 
vienus pirmųjų judėjų šventojo rašto vertimus, nesulaukusius tokio dėmesio, 
matyt, dėl jų paskirties. Tai vertimai iš hebrajų kalbos į aramėjų kalbą, vadinami 
targumais (aramėjų kalba targum  – aiškinimas), nes hebrajų, kaip šnekamoji 
kalba, buvo vartojama vis rečiau. Seniausiu targumu laikytinas Jobo knygos Tar-
gumas, kurios fragmentai rasti Kumrane (garsieji Negyvosios jūros rankraščiai, 
IV–I a. pr. Kr.).

Judėjų tradicijoje iš pradžių žodine forma egzistavę religiniai tekstai buvo 
užrašyti ir padalyti į tris grupes: Torah (pagal katalikiškąjį kanoną Penkiaknygė), 
Nebiim (Pranašų knygos) ir Ketubim (Išminties knygos). Maždaug III a. pr. Kr. 
egzistavo mažiausiai trys hebrajiško teksto formos: viena jų tapo masoretiniu 
tekstu, kita – samariečių Penkiaknyge (aramėjų kalbai artimas dialektas), ir tre-
čia, iš kurios buvo verčiama į graikų kalbą, bus Septuagintos teksto pagrindas48. 
Septuaginta išsaugojo trečiojo amžiaus prieš Kristų teksto tradiciją, samariečių 
Penkiaknygės tradicija priskiriama penktajam amžiui prieš Kristų.

Išversti Senąjį Testamentą iš hebrajų kalbos į graikų kalbą užsakė helenis-
tinio Egipto valdovas Ptolemajas II, kurio valdymo metais buvo įsteigta garsioji 
Aleksandrijos biblioteka. Apie užsakymą sklandė legenda, neva Ptolemajaus II 
dvariškis Aristėjas parašė laišką, kuriame pasakoja, kad valdovo prašymu iš Je-
ruzalės į Aleksandriją atkeliavo 72 garbaus amžiaus išsimokslinę žydai ir per 
72 dienas išvertė Penkiaknygę49. Šiandien mokslininkai sutaria, kad vertimas iš 

47 Ballard 2007: 30.
48 Jacob E. 1967. L'Ancien Testament. Paris: PUF, cituota Ballard 2007: 31.
49 Ballard 2007: 31.
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tiesų buvo kolektyvinis darbas, nes skirtingos teksto dalys buvo išverstos skir-
tingai: vienos labiau pažodžiui, kitos nesilaikant pažodinio vertimo principo.

Tikslios priežastys, dėl kurių valdovas užsakė šį vertimą, nėra žinomos, eg-
zistuoja tik versijos. Viena vertus, Egipte gyveno didelė žydų diaspora, ir val-
dovas galėjo turėti ketinimų susipažinti su jų religija. Kita vertus, Egipto žydai 
beveik nebemokėjo hebrajų kalbos, ir jiems neva reikėjo graikiškojo vertimo 
pamaldoms sinagogose. Tačiau esmė ta, kad žydai Septuagintos vertimo nepriė-
mė, sinagogose jis gal kada ir buvo skaitomas, bet tikslių duomenų apie tai nėra. 
Šį vertimą vėliau priėmė krikščionys50.

Galima kelti klausimą ne tik kada, kodėl, kas, bet ir kaip vertė Septuagintą, 
nes Septuagintos vertimo tyrimų tikrai gausu. Iš tyrimų ir aiškėja, kad vertėjų būta 
ne vieno ir kad skirtingas dalis jie vertė atskirai, nes vertimas nėra tolygus, kartais 
pažodinis, kartais pernelyg laisvas. Pavyzdžiui, Jobo knygos tekstas gerokai trum-
pesnis už hebrajiškąjį. Kodėl, atsakymą galbūt galima rasti toliau pateikiamame 
prancūzų teologijos mokslų daktaro Jean-Michelio Maldamé aiškinime. Anot jo, 
graikiškame tekste daug interpretacijos dėl kelių priežasčių. Kaip teigia teologas, 
vertimas ne pažodinis, o tarsi „elegantiškas“, tas, kuris jį vertė, siekė sukurti po-
etinį tekstą. Pasitaikius sunkesnėms teksto vietoms, vertėjas elgėsi taip: jis tekstą 
adaptavo graikų skaitytojui, jį trumpino ir papildė. Pavyzdžiui, Jobo knygos tekste 
daug pasikartojimų, trūksta dramatizmo. Jobas skundžiasi, jo draugai dėsto tradi-
cinį teologinį požiūrį, Jobas skundžiasi toliau – tikro dialogo nėra. Vertėjas pakar-
tojimus išbraukė, kartkartėmis pateikdamas trumpą reziumė.

J.-M. Maldamé nuomone, vertėjas taip elgiasi atsižvelgdamas į skaitytoją – 
helenizuotą Aleksandrijos žydą: nori skaitytojui pateikti patrauklų tekstą. Tad 
netgi mitologiją pritaiko graikiškajai mitologijai: Leviatanas (krokodilas) virsta 
drakonu. Toks J.-M. Maldamé aiškinimas – lietuviškame šiuolaikiniame verti-
me Jobo knygoje Leviatanas yra slibinas. Tačiau apskritai toks vertimo būdas 
turi teologinių pasekmių. Jobo pyktis sušvelninamas, užuot teigus, kad jis ne-
kaltas ir neturi dėl savęs nerimauti, verčiama klausimu: Jobas klausia pats savęs, 
ar jis tikrai nekaltas ir teigia savęs nebepažįstąs. Kinta personažo esmė. Vietoj 
priekaišto – klausimas. Vietoj nevilties – Jobas pasimetęs. Hebrajiškame tekste 
50 Ballard 2007: 32, Van Hoof 1991: 12–13.
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Dievas veikia tiesiogiai, Dievo ranka baudžia Jobą, graikiškame Dievas tiesiogi-
nio vaidmens nebevaidina. 

Kadangi Septuagintos vertimą krikščioniškasis pasaulis priėmė, Jobo per-
sonažas sukels nemažai problemų egzegezei. Problemas pastebės Šv. Jeronimas 
ir pradėjęs savo vertimą iškels sau tikslą grįžti prie veritas hebraica. Šv. Jeroni-
mas vers iš hebrajų kalbos, ir jo vertime Jobas maištaus prieš Dievą – jo nelaimių 
šaltinį. Net Šv. Augustinas rašys Šv. Jeronimui, kad žmonės sutrikę, perskaitę jo 
vertimą. Jie nebeatpažįsta pamaldaus ir klusnaus Jobo, o mato pykčiu verdantį 
žmogų. Šv. Jeronimo vertimas kur kas ištikimesnis originaliam tekstui nei Sep-
tuagintos vertimas, ir krikščioniškasis pasaulis susidūrė su dviem Jobais: grai-
kiškuoju, nuolankiu, ir lotyniškuoju, maištaujančiu51. Kadangi užrašant Naujojo 
Testamento tekstus buvo vadovautasi ir Septuagintos versija, Jokūbo laiške Jo-
bas vaizduojamas kaip ištvermės pavyzdys:

Štai mes vadiname palaimintais ištverminguosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir 
matėte, kokia buvo jam Viešpaties skirta pabaiga, nes Viešpats kupinas užuojautos ir 
gailestingumo.52

Šie pamąstymai gana įdomūs pora aspektų. Viena vertus, jei teologijos dak-
taro J.-M. Maldamé analizė teisinga, matome, kaip vertėjas, klaidingai versda-
mas, gali pakeisti teksto esmę ir net personažo charakterį. Kita vertus, laikomasi 
nuostatos, jog iki Martino Lutherio Biblija buvo verčiama pažodžiui, nes Dievo 
žodžio iškraipyti negalima. M. Ballard'as pateikia išsamią pačių Biblijos teks-
tų analizę, siekdamas pagrįsti, kodėl Dievo žodžio nebuvo galima iškraipyti ir 
todėl siekta versti pažodžiui. Iš pradžių jis cituoja Senojo Testamento Pradžios 
knygą, kur teigiama:

Tuomet Dievas tarė: „Tebūnie šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, 
ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą Diena, o tamsą Naktimi.53

51 Jean-Michel Maldamé. Lecture théologique du Livre de Job.
 http://biblio.domuni.org/articlesbible/job/job-01.htm (© Copyrights DOMUNI 2000–2001 – 

tous droits réservés http://biblio.domuni.org)
52 Jok 5, 11.
53 Pr 1, 5.
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Toliau cituoja Evangeliją pagal Joną:

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje 
buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame 
buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.54

O vėliau Dievas perduoda žmogui įvardijimo veiksmą:

Taigi Viešpats Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių 
paukščius ir atvedė juos pas žmogų parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmo-
gus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus 
visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims <...>.55

Tad kalbos kilmė yra dviguba: dieviška ir žmogiška. O Penkiaknygėje yra 
Dievo tiesiogiai padiktuotas tekstas ir tiesiogiai taip ir užrašytas: „Pabaigęs 
kalbėti su Moze ant Sinajaus kalno, Viešpats padavė jam Sandoros lenteles – 
akmenines plokštes, parašytas paties Dievo pirštu.“56 Tad, suprantama, baimi-
namasi iškraipyti Dievo žodį verčiant, trokštama suvokti jo prasmę suvokiant ir 
riziką. Beje, Dievo žodis hebrajų kalba buvo suprantamas kaip užrašytas pačia 
kilniausia kalbų motina, šventa kalba, kuria Dievas kreipėsi į žmogų57. Ši kalbų 
hierarchijos idėja sklis ir su graikų bei lotynų kalbomis, kurių atžvilgiu besi-
kuriančios kalbos bus laikomos barbariškomis. Tokios koncepcijos kels mintis 
apie tai, kad vertimas apskritai neįmanomas (nors tų apmąstymų metu bus ir 
toliau sėkmingai verčiama) ar bent jau verstas tekstas nė iš tolo neprilygsta ori-
ginaliam tekstui. Absurdiška kalbų hierarchijos idėja tam tikrose šalyse išliks iki 
XX a. pabaigos, kai, tarkim, ne vieną kartą teks klausytis samprotavimų, kokios 
turtingos anglų ar prancūzų, ar vokiečių kalbos, ir kokia skurdi lietuvių kalba. 
Tačiau vertimo istorija ir teorija bet kokią kalbų hierarchizaciją griežtai atmeta.

Šiuo metu pasaulyje egzistuoja maždaug keturi – šeši tūkstančiai kalbų, kal-
ba leidžia komunikuoti tam tikroje grupėje, tačiau užkerta kelią komunikacijai 

54 Jn 1, 1–4.
55 Pr 2, 19–20.
56 Iš 31, 18.
57 Ballard 2007: 35–36.
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su kita grupe. O į klausimą, kodėl žmonija kalba skirtingomis kalbomis, Biblijos 
atsakymas, pasak M. Ballard'o, „baudžiamojo“ pobūdžio – tai garsusis Babelio 
bokšto mitas58.

Pauliaus antrajame laiške korintiečiams sakoma, kad žmogus buvo pa-
imtas į rojų, kur girdėjo slaptingus žodžius, „kurių nevalia žmogui ištarti“59. 
O, anot G. Steinerio, judaizme tabu dar didesnis, mat Megillath Taanith tei-
giama, kad pasaulis užtemo tris dienas, kai Dievo žodis buvo verčiamas į 
graikų kalbą60.

Iš tiesų susiduriama su tam tikru paradoksu: iš esmės Bibliją reikėjo versti 
pažodžiui, tačiau iš Septuagintos pavyzdžio matyti, kad tokio vertimo būdo vis 
dėlto ne visuomet buvo laikomasi. Galų gale ir minėti targumai – tai veikiau aiš-
kinimai, ne vertinimai, tam tikros interpretacijos. Vis dėlto pažodinis Šventojo 
Rašto vertimas bus daug plačiau naudojamas, aptartas, ir tik Renesanso laikais 
M. Lutheris išdrįs atvirai atsisakyti versti Bibliją pažodžiui.

Apibendrinti Septuagintos vertimo svarbą galima tris kartus paminint žo-
džius „pirmą kartą“: pirmą kartą Šventasis Raštas pavadinamas Biblija61, pirmą 
kartą Senasis Testamentas verčiamas į vieną iš Europos kalbų – graikų kalbą, ir 
pirmą kartą vertimo istorijoje fiksuojamas kolektyvinis vertėjų darbas62, prakti-
ka, kuri bus taikoma ir vėlesniais laikais, net ir mūsų dienomis.

3.2. Šv. Jeronimo įtaka vertimo istorijai. Šventojo rašto ir 
pasaulietinių tekstų vertimas

Pasak H. Van Hoofo, maždaug iki III a. vidurio graikų kalba buvo vienintelė 
krikščionybės kalba63, iš Septuagintos versijos į lotynų kalbą išverstas tekstas 

58 Ballard: 36.
59 Kor 12, 4.
60 Steiner 1978: 227.
61 Garbovskij 2007: 42.
62 Van Hoof 1991: 13.
63 Ten pat.
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buvo pavadintas Vetus Latina64. Iš tiesų Vetus Latina tekstų istorija sudėtinges-
nė. Be Senojo Testamento turime ir Naująjį Testamentą, kurį sudaro dvidešimt 
septynios knygos, keturios jų  – Evangelijos. Naujasis Testamentas parašytas 
graikiškai. Egzistuoja tūkstančiai rankraščių, kurių dauguma datuojami V  a. 
ir kurie nėra vienalyčiai, veikiausiai dėl perrašinėtojų įveltų klaidų65. Pačiais 
seniausiais ir labiausiai patikimais rankraščiais laikomi Vatikano bibliotekoje 
saugomi Codex Vaticanus ir Britų muziejuje – Codex Sinaiticus, parašyti IV a. 
pradžioje. XX a. buvo rasti ir II a. rankraščiai (knygos (lot. codex) bei papirusai. 
Tai vertimai į lotynų kalbą. Manoma, kad originalai parašyti I a. antroje pusėje. 
Poreikis versti Bibliją į lotynų kalbą atsiranda tuomet, kai lotynų kalba palengva 
įsivyrauja Galijoje ir Šiaurės Afrikoje. M. Ballard'as teigia, kad yra žinoma, jog 
vienas pirmųjų krikščionių teologų Tertulianas iš Kartaginos (155–220) nau-
dojo visą ar dalinį Šventojo Rašto vertimą į lotynų kalbą66. Senųjų vertimų šal-
tinis buvusi Septuaginta, o vertimo būdas – iš esmės pažodinis. Šių rankraščių 
fragmentų visumą ir yra priimta vadinti Vetus Latina arba Vetus Itala, versti jie 
tikrai ne vieno vertėjo. Bažnyčia palengva suvokia poreikį sutvarkyti padrikus 
Vetus Latina tekstus, ir ši užduotis patikima Šv. Jeronimui.

Šventasis Jeronimas (Eusebius Sophronius Hieronymus) gimė 347 m. Stri-
done, Dalmatijoje, mirė 419 ar 420 m. rugsėjo 30 d. Betliejuje, Palestinoje. Dau-
giausia gyveno Artimuosiuose Rytuose – Egipte, Bizantijoje, Sirijoje, Palestino-
je. Jaunystėje jis domėjosi pasaulietine literatūra, vėliau savo gyvenimą paskyrė 
religiniams raštams ir vertimui. Keliaudamas po Rytus išmoko hebrajų kalbos. 
382 m. tapo Romos popiežiaus Damazo I sekretoriumi ir popiežiaus prašymu 
turėjo sutvarkyti bei suvienodinti turimus Vetus Latina tekstus. Kadangi tie 
tekstai daugiausia, kaip manoma, buvo versti iš Septuagintos, Šv. Jeronimas pa-
stebėjo, kaip jau buvo minėta anksčiau, kad klaidų ir netikslumų vertimuose 
gana daug. Pirmiausia Septuagintos vertime, o toliau  – ir turimuose lotyniš-
kuose vertimuose. Nusprendęs versti, Šv. Jeronimas iškeliavo į Betliejų tobulinti 

64 Ten pat.
65 Ballard 2007: 44.
66 Ten pat.
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savo hebrajų kalbos žinių ir galiausiai iš hebrajų (t. y. originalo) ir graikų kalbų 
į lotynų kalbą išvertė visą krikščionių Šventąjį Raštą, vėliau pavadintą Vulgata 
(lot. visuotina, bendra, visiems prieinama). Pasak M. Ballard'o, vertė 15 metų 
(390–405)67. N. Garbovskis teigia, kad įvairiuose šaltiniuose minimi įvairūs ver-
timo laiko tarpsniai68 (iki trisdešimties metų). Savą Senojo Testamento vertimą 
Šv.  Jeronimas vadino „juxta hebraicam veritatem“, t.  y. atitinkantį hebrajišką-
ją tiesą69. Vulgata ilgus šimtmečius buvo vienintelis pripažįstamas krikščionių 
Šventojo Rašto vertimas, nors oficialiu pripažintas tik katalikų Bažnyčios Tri-
dento susirinkimo (1545–1563) metu XVI a., kai Biblija jau buvo pradėta versti 
į kitas kalbas. Savo reikšme šis krikščionių Biblijos vertimas gali būti prilygina-
mas garsiosioms Renesanso epochos vokiškai M. Lutherio Biblijai ir angliškai 
Karaliaus Jokūbo Biblijai.

Svarbu akcentuoti tai, kad Šv. Jeronimas nusprendė versti iš originalo kal-
bos, o ne per kalbą-tarpininkę, šiuo atveju graikų kalbą. Kur kas vėlesniais lai-
kais minėtųjų Biblijų vertėjai į vokiečių ir į anglų kalbas irgi eis tuo pačiu keliu, 
suvokdami, kad geriausias vertimas galimas tik iš originalo kalbos. Žinoma, 
Šv.  Jeronimo vertimas nebuvo tobulas, buvo jame netikslumų ir net klaidų70, 
tačiau faktas, kad Vulgata iki Renesanso epochos buvo naudojama kaip pagrin-
dinis krikščionių Šventasis Raštas, pats už save byloja apie šio vertimo reikšmę.

Viena Šv.  Jeronimo vertimo klaida yra viena garsiausių vertimo klaidų 
krikščioniškajame pasaulyje – tai raguotas Mozė vietoj švytinčio Mozės, nes 
senojoje hebrajų kalboje epitetai raguotas ir švytintis skambėjo ir buvo rašomi 
labai panašiai. Šiandienos Biblijos vertimuose Mozė, be abejo, nuo Sinajaus 
kalno leidžiasi švytėdamas („Mozės oda švytėjo“ lietuviškame šiuolaikiniame 
Šventojo Rašto vertime)71, tačiau dėl Šv.  Jeronimo klaidos ikonografijoje ir 
skulptūroje vaizduojamas raguotas Mozė. Raguotą Mozę turime ir Lietuvoje. 
Tai Vilniaus Arkikatedros bazilikos Mozė (XVIII a. pabaiga, skulptorius italas 
Tomas Rigis):
67 Ten pat: 45.
68 Garbovskij 2007: 54.
69 Ten pat: 53.
70  Garbovskij 2007: 54.
71  Iš 34, 29.
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Šv. Jeronimo mirties diena, rugsėjo 30 d., yra vertėjų diena, o pats šventa-
sis – vertėjų globėjas. Toks nuopelnas Šv. Jeronimui teko ne vien dėl religinių 
tekstų vertimų.

Jaunystėje domėjęsis pasaulietiniais tekstais, Šv. Jeronimas jų nepamiršo. Ir 
būtent pasaulietinių tekstų vertimui skirtas jo traktatas, vadinamas laišku Pama-
chijui (Epistula ad Pammachium de optimo genere interpretandi), arba tiesiog De 
optimo genere interpretandi („Apie geriausią vertimo būdą“). Tai pirmas Vakarų 
pasaulyje žinomas traktatas, skirtas vertimui ir vertimo problemoms. Parašytas 
395 ar 396 m. šis laiškas-traktatas adresuotas Romos senatoriui, Šv. Augustino 
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draugui. M. Ballard'as išsamiai aprašo traktato sukūrimo aplinkybes. Neva kaž-
kas paprašė Šv.  Jeronimo iš graikų kalbos į lotynų kalbą išversti Konstancijos 
vyskupo Epifanijaus laišką Jeruzalės vyskupui Jonui. Šv.  Jeronimas greitai pa-
diktavo sekretoriui vertimą (šiandien tokį vertimą veikiausiai priskirtume nuo-
sekliajam vertimui žodžiu), ir paprašė palikti jam dar pataisyti. Tačiau vertimas 
buvo pavogtas, ir pasigirdo kritikų balsų, neva Šv. Jeronimas esąs blogas vertė-
jas, pavyzdžiui, „garbingasis“ verčia „brangusis“ ir panašiai. Traktatas apie verti-
mą yra Šv. Jeronimo atsakas kritikams72. Jame jis kalba apie pasaulietinių tekstų 
vertimą ir dėsto savus vertimo principus, laikydamas save Cicerono mokiniu, 
t. y. laisvo vertimo šalininku, išskyrus (ir tai labai svarbu) Šventąjį Raštą, kur 
net žodžių tvarka yra paslaptis. Šventojo Rašto vertimui laisvo vertimo principo 
taikyti negalima. Cituodamas garsius romėnų veikėjus, vertusius graikų filoso-
fiją ir literatūrą, ir sakydamas, kad jie „neprisiriša“ prie žodžių, o išsaugo origi-
nalaus teksto žavesį ir eleganciją, galiausiai Šv. Jeronimas teigia, kad „tai, ką jūs 
malonėjate vadinti vertimo tikslumu, išsilavinę žmonės vadina prastu skoniu“73. 
Kaip pavyzdį jis siūlo versti pažodžiui Homerą, ir ne eilėmis, o proza, ir pažvelg-
ti į rezultatą: stilius turėtų būti juokingas, o iškalbos ir poezijos meno – nė lašo. 
Ir priduria, kad nuo jaunystės vertė ne žodžius, o mintis. Šv. Jeronimas vertimą 
apibūdina metafora – tai yra kova, pergalė, kurios siekia vertėjas, pradėdamas 
versti tekstą, kaip dinaminis ekvivalentiškumas, kurio sampratą XX  a. pasiū-
lys Eugene Nida74. Šv. Jeronimo mintys liudija, kad senieji samprotavimai apie 
vertimą, nors mūsų akimis paprasti ir banaloki, randa tam tikrą atgarsį XX a. 
antroje pusėje, kuriantis šiuolaikinėms vertimo teorijoms.

Įdomus M.  Ballard'o pastebėjimas apie Šv.  Jeronimo traktato šiuolaikinį 
vertimą į vokiečių kalbą. Vertėjas praleido lotynišką jungtuką „absque“, „išsky-
rus“, tokiu būdu „pritaikydamas“ Šv. Jeronimo laisvo vertimo principą ir Šven-
tajam Raštui. Veikalas buvo išleistas, ir buvo mokslininkų, kurie juo rėmėsi75, 
dėl vertimo klaidos klysdami dėl esminės Šv. Jeronimo skirties: tai, kas gali būti 

72 Ballard 2007: 45–46.
73 Cituota Ballard 2007: 47.
74 Ballard 2007: 47.
75 Ten pat: 46–47.
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taikoma pasaulietinių tekstų vertimui, negali būti taikoma Šventojo Rašto verti-
mui. Beje, ši skirtis taip pat paradoksali, nes pasisakydamas už laisvą pasaulieti-
nių tekstų vertimą Šv. Jeronimas pavyzdžių pateikia ir iš Šventojo Rašto.

Antikos pasaulis vertimo raidai svarbus šiais aspektais: vertimas neabejo-
tinai gali būti traktuojamas kaip skirtingas kultūras jungiantis tiltas; vertimas 
gali būti tam tikros šalies literatūros pradžia (Roma); vertimo reikšmė krikš-
čionybės sklaidai itin didelė (Šv.  Jeronimo Vulgata); apie vertimą pradedama 
samprotauti teoriškai kaip apie tam tikrą profesinę žmogaus veiklą (Ciceronas, 
Šv. Jeronimas).
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4. VIDURAMŽIAI

476 m. žlugus Vakarų Romos imperijai baigiasi ir sąlyginė keturis šimtmečius 
Europoje trukusi taika. Prasideda tarpusavio karų, kryžiaus žygių periodas. Pa-
sak H. Van Hoofo, Vakarų Europa nugrimzta į invazijų ir į intelektualinį chaosą. 
Literatūra, anot mokslininko, – vos keletas karo giesmių, žmonės neišprusę, lo-
tynų kalba prastėja. Tad, jo nuomone, Viduramžiais svarbesnis vaidmuo tenka 
vertimo žodžiu veiklai ir atitinkamai vertėjams žodžiu: kariuomenėse sudarytos 
vertėjų žodžiu grupės, garsi ir istorija apie Karolio Didžiojo vertėją žodžiu  – 
į krikščionybę atsivertusį saracėną, kuriam Dangaus palaiminimo prašo pats 
imperatorius76. M. Ballard'as nėra toks kategoriškas. Anot jo, intelektualinis gy-
venimas staiga žlugus Vakarų Romos imperijai nesibaigė. M. Ballard'as kaip pa-
vyzdį pateikia ostgotų karaliaus Teodoriko aplinkos eruditą muzikos teoretiką ir 
filosofą Anicijų Manlijų Torkvatą Severiną Boecijų (Anicius Manlius Torquatus 
Severinus Boethius, apie 480–524 m.). Boecijaus veikalas Filosofijos paguoda 
(Philosophiae Consolatio) Viduramžiais buvo nemažai verčiamas77 į senąsias 
anglų, prancūzų ir vokiečių aukštaičių kalbas. Vertė ir pats Boecijus. Požiūrį į 
vertimą jis išdėstė savo paties graikų filosofo Porfirijaus vertimo iš graikų kalbos 
į lotynų kalbą pratarmėje, teigdamas, kad verčiant kai kuriuos kūrinius svarbu 
yra ne stilius, o turinys, todėl yra veikiau pažodinio vertimo šalininkas78. Tačiau 
ir M. Ballard'as pripažįsta, kad Viduramžių pradžioje raštu nėra daug verčiama. 
Be to, mokslo ir rašto kalba yra lotynų kalba, Europos lingua franca, tad verti-
mai vien iš graikų kalbos į lotynų kalbą jau savaime yra tarsi tam tikra nuoroda, 
jog vertimo raštu veikla iš pradžių nėra itin aktyvi. Ji suklesti tuomet, kai Ispa-
nijoje baigiasi Rekonkista ir Ispanijos miestuose aptinkami arabų palikti Islamo 
pasaulio intelektualiniai lobiai – arabų tekstai bei jų vertimai iš graikų kalbos.

Vertimo žodžiu veikla Viduramžiais, be minėtų karo vertėjų, egzistavo ir 
kitose srityse. Vertimas žodžiu, kaip veikla ar profesija, dažniausiai aprašomas 

76 Van Hoof 1991: 19.
77 Ballard 2007: 57.
78 Ten pat.
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tik tuomet, kai minimi būtent karo vertėjai. Gaila, kad H. Van Hoofas nenurodo 
šaltinio, pasakodamas vieną kryžiaus žygio metu nutikusią istoriją, neva apra-
šytą Saladino (kitaip Salach ad Dinas, Egipto ir Sirijos valdovas, užėmęs Jeruza-
lę) patarėjo, kai Ričardas Liūtaširdis pareikalavo susitikti su sultonu. Pastarasis 
neva atsakęs, kad Ričardas Liūtaširdis nemoka sultono kalbos, o šis nemokąs 
jo, ir jiems reikią vertėjo, kuriuo abu galėtų pasitikėti, kuris taptų jų „žodžių 
pasiuntiniu“. Vėliau sultono kronikos autorius pasakojo, kad karalius Bohemun-
das I derėjosi dėl geresnių sąlygų, bet sultonas buvo nepermaldaujamas. Supy-
kęs karalius pasakęs vertėjui: „Pasakyk jam, kad pažvelgtų, kas už jo nugaros!“ 
Ten stovėjo mūšiui pasirengusi kariuomenė, ir vertėjas pridūrė: „Karalius tau 
sako neužmiršti, kiek daug karių čia yra.“79 Nuorodos į šaltinius tikrai būtų ver-
tingos, mat Bohemundas I gyveno anksčiau už Ričardą Liūtaširdį, todėl H. Van 
Hoofo pasakojimas kelia dvejonių. Aišku tik tiek, kad istoriniuose šaltiniuose 
karo vertėjai tikrai minimi, ir tai vertimo istorijai yra svarbus faktas.

Kitose žmogaus gyvenimo srityse vertimas žodžiu taip pat egzistuoja, ta-
čiau surasti tokią veiklą liudijančių dokumentų labai sunku. Knygos autorei 
pavyko rasti itin gerą vertimo žodžiu Viduramžiais pavyzdį veikale, kuriame 
nekalbama konkrečiai apie vertimo veiklą, tačiau ji yra minima. Tai žymaus 
prancūzų istoriko, Analų mokyklos atstovo Emmanuelio Le Roy Ladurie vei-
kalas Oksitanijos kaimas Montaju: 1294–1324 metai. Veikale aprašoma kaimo 
paprastų žmonių buitis, ūkis, socialinė aplinka, šeimos ir seksualinis gyvenimas, 
jausmai ir mintys. E. Le Roy Ladurie galėjo parašyti tokį veikalą tik todėl, kad 
kaimo gyventojai buvo eretikai ir jiems buvo surengtas inkvizicijos teismas, o 
archyvuose išliko protokolai, surašyti lotynų kalba. Istorikas veikalą parašė apie 
vieną kaimą, tačiau garsiosios Pamiers inkvizicijos teismo procesų būta kur kas 
daugiau, nes nuo 1318 m. iki 1325 m. teismas dirbo 370 dienų, per jas įvyko 
578 kvotos. 418 atvejų buvo atvesdinti kaltinamieji, 160 – liudytojai. Tarp „ap-
klaustųjų“ buvo tik keli kilmingi žmonės, dauguma – valstiečiai, amatininkai, 
smulkieji prekybininkai80. Knygos autorę domina šis faktas:

79 Van Hoof 1991: 20.
80 Le Roy Ladurie E. 2005. Oksitanijos kaimas Montaju: 1294–1324 metai. Vertė L. Baranauskaitė, 

V. Baranauskas. Vilnius: Algimantas, 14.
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Šis originalus dokumentas apėmė tris etapus: pirmiausia, klausydamasis kvotos ir liu-
dininkų parodymų, raštininkas paskubomis rašydavo protokolą, arba juodraštį. Tas 
raštininkas <...>, peržvelgęs greitomis darytus užrašus, rašydavo originalą, „registrą 
ant popieriaus“... Jį parodydavo kaltinamajam, o šis galėjo keisti kai kuriuos teiginius. 
Pagaliau keletas raštininkų patikrindavo ir perrašydavo į pergamentą tuos originalo 
tekstus.81

Akivaizdu, kad reikėjo vertimo, nes rankraščiai surašyti lotynų kalba, o to 
krašto gyventojai daugiausia kalbėjo oksitaniškąja tarme ir lotynų kalbos tikrai 
nemokėjo. Paaiškinimą E. Le Roy Ladurie pateikia aštuntoje išnašoje:

Furnjė registro galutinis teksto variantas lotynų kalba (Vatikano bibliotekos lotyniško 
rankraščio Nr. 4030) apėmė mano aprašytus etapus: iškilo įvairių vertimo problemų. 
Kaltinamieji dažniausiai kalbėjo oksitaniškąja tarme (arba, tiesa, retokai, gaskonų tar-
me). Tad raštininkai, radę laiko, versdavo kaltinamųjų parodymus į lotynų kalbą. Tai 
būdavo daroma arba pirmajame etape, „verčiant sinchroniškai“, arba (vėliausiai) bai-
giant redaguoti originalą (antrasis etapas). Jis grosso modo atitikdavo galutinį variantą 
(trečiasis etapas), kuris visas buvo lotyniškas. Atgalinis vertimas, tik žodinis, būdavo 
daromas tada, kai kaltinamuosius šnekamąja kalba (oksitanų) supažindindavo su origi-
nalo tekstu, kad jie galėtų pareikšti savo pastabas.82 (Paryškinta knygos autorės)

E.  Le Roy Ladurie teigia, kad teismuose vertė raštininkai. Teismams va-
dovavo garsus inkvizitorius Jacques'as Fournier, tačiau duomenų apie tai, ar jis 
mokėjo šnekamąją oksitanų tarmę, veikale nėra. Faktas, kad buvo versti kalti-
namųjų parodymai, lyg ir bylotų apie tai, kad nemokėjo. Galiausiai ne jis vienas 
buvo teisėjas. Įdomus ir „atgalinio vertimo“ variantas, kad kaltinamieji galėtų 
susipažinti su protokolais. Galbūt šiame veikale randame užuominų apie vienus 
pirmųjų teismo vertėjų Europoje, tebūnie jie paprasti teismo raštininkai? Be to, 
galima dar viena prielaida – toks liudijimas apie vertimo žodžiu veiklą veikale, 
kuris galėjo būti parašytas tik dėl to, kad išliko tardymo protokolai, galbūt leistų 
teigti, jog vertimo žodžiu veikla egzistavo ne tik inkvizicijos teismuose, tiesiog 
ji nebuvo specialiai aprašoma.

81 Ten pat, 16–17.
82 Ten pat, 17.
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Vertimo raštu vaidmuo šiuo požiūriu kitoks: vertimo raštu veikla bus ap-
tarta išsamiau, tačiau ne todėl, kad apie vertimo raštu veiklą būtų daugiau ra-
šyta, tiesiog vertimo raštu veikla vėlesniaisiais Viduramžiais tam tikruose „cen-
truose“ klestėjo, o rašytiniai versti tekstai paprasčiausiai išliko. Be to, kai kurie 
vertimai tapo garsūs ir tokie liko iki mūsų dienų.

Dabartinėse Prancūzijos ir Anglijos žemėse vertimo raštu veikla buvo už-
siimama dvaruose, tik vertimo tikslai buvo skirtingi. Frankų karalius Karolis II 
Plikagalvis (823–877) globojo vertėjus ir skatino vertimo veiklą. Jo dvare dirbo iš 
Airijos atvykęs filosofas ir teologas Jonas Škotas Eriugena (Joannes Scotus Eriu-
gena, ~810–~877), išmokęs graikų kalbą ne klasikos kūrinius, o Bažnyčios tėvų 
raštus versti. Jis vertė Dionizijaus Aeropagiečio, Grigaliaus Nysiečio ir Maksimo 
Išpažinėjo veikalus. Cituodamas Edouard'ą Jeauneau, knygos apie Eriugenos 
vertimus autorių, ir remdamasis šio autoriaus mintimis, M.  Ballard'as teigia, 
kad tuo laikotarpiu vertėjui buvo sunku versti dėl filologinių įgūdžių trūkumo, 
tačiau Eriugena puikiai suprato esmines verčiamų autorių mintis ir jas perteikė 
vertime83. Eriugena vertė į lotynų kalbą.

Kiek kitokio pobūdžio vertimo raštu veikla vyko Anglijoje, valdant Vesekso, 
vėliau visų anglosaksų karaliui Alfredui Didžiajam (~849–899). Jam buvo tekę 
viešėti karaliaus Karolio II Plikagalvio dvare ir Anglijoje nusistovėjus taikai (maž-
daug 878 m.), jis pradėjo vykdyti intensyvią krašto kultūrinę politiką. Pasikvietė į 
dvarą nemažai eruditų ir pats, išmokęs lotynų kalbą, pradėjo versti į senąją anglų 
kalbą. Iš lotynų kalbos Alfredas Didysis išvertė Bedos Garbingojo Anglijos baž-
nyčios istoriją, popiežiaus Grigaliaus Didžiojo Pastoracijos taisykles bei Boecijaus 
Filosofijos paguodą84. Alfredas Didysis dviem pastariesiems vertimams parašė 
pratarmę ir išdėstė savo požiūrį apie vertimą, savąjį vertimo „metodą“. Jis teigė, 
jog kartais jam tekdavę versti pažodžiui, kartais pagal prasmę85. Tai tėra papras-
tos pratarmės, o ne teoriniai samprotavimai apie vertimą, tačiau Alfredo Didžiojo 
mintys atskleidžia Viduramžiais vyrausiančią tendenciją, kai verčiama ne į lotynų, 
83 Edouard Jeauneau, «Jean Scot Erigène  : grandeur et misère du métier de traducteur» in  : 

G. Contamine (éd.), Traduction et Traducteurs au Moyen Age, Paris, Editions du C.N.R.S., 1989, 
p. 99, cituota Ballard 2007 : 60.

84 Ballard 2007: 60–61.
85 Ten pat: 61.
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o į besiformuojančias Europos kalbas: pažodiškumo neatsisakoma, jis veikiau vy-
rauja, tačiau kartais atmetamas, kai suvokiama, jog išverstas tekstas tiesiog bus ne-
aiškus, jei nebus to pažodiškumo atsisakyta ir nebus stengiamasi perteikti prasmę.

4.1. Bagdado vertimo mokykla

Viduramžiai vertimo istorijai ypatingi dar vienu aspektu: pradėjo veikti stiprūs, 
produktyvūs vertimo centrai. Iš pradžių – Islamo pasaulyje, vėliau – krikščio-
niškoje Europoje. Bagdado vertimo centro veiklos pradžia sutapo su Bagdado 
miesto įkūrimu 762 m. ir Viduramžių arabų civilizacijos aukso amžiumi. Arabų 
pasaulyje iš graikų kalbos į arabų kalbą intensyviai pradėta versti VII a. pabaigo-
je, o filosofinių ir mokslinių veikalų vertimas suklestėjo Abasidų epochos metu. 
Ši vertimo veikla skirstoma į tris periodus: 753–813, 813–833 ir nuo 919 iki X a. 
pabaigos. Antrasis periodas vertinamas kaip geriausias86.

Pagrindinis šios antrosios kartos vertėjų atstovas buvo Hunaynas ibn Is-
haqas, gydytojas, filosofas, lingvistas ir vertėjas. Hunaynas ibn Ishaqas buvo 
krikščionis, vertęs į arabų ir į sirų kalbas. Pasak M.  Ballard'o, susikūrė tikra 
vertimo mokykla. Bagdado vertimo mokykla skyrėsi nuo Toledo ir kitų pietų 
Europos vertimo centrų. Nors Bagdado vertimo mokykla buvo veikiau verti-
mo, ne mokymo centras, tačiau ir vertimo mokymui buvo skiriama dėmesio: 
mokiniai stebėdavo dirbančius vertėjus ir šiek tiek versdavo patys. Svarbu pa-
brėžti, kad šiame centre vertėjai specializuodavosi tam tikrose srityse. Jie vers-
davo sričių, kurias išmanė, tekstus: medicinos, astronomijos, matematikos. Ir 
sudarė jie savotišką kastą: dažniausiai buvo krikščionys, be arabų, mokėję sirų 
kalbą ir rankraščių originalo – graikų – kalbą. Vyravo tendencija tapti vertėju 
iš kartos į kartą. Be to, ir uždirbdavo jie neblogai: gaudavo penkių šimtų dinarų 
atlygį per mėnesį87. Hunayno mokykloje buvo ne tik verčiama, buvo peržiūri-
mi ir ankstesni vertimai. Dažnai vertimas vykdavo dviem etapais: verčiama iš 
graikų kalbos į sirų kalbą (tą darbą dažniausiai atlikdavo Hunaynas), vėliau kiti 

86 Ten pat: 66.
87 Ten pat: 67.
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vertėjai versdavo į arabų kalbą ir Hunaynas tuos vertimus peržiūrėdavo. Kodėl 
mokėdamas ir graikų, ir sirų kalbas Hunaynas nevertė tiesiogiai iš graikų kalbos 
į arabų kalbą, lieka paslaptis. M. Ballard'as pats nesvarsto šio klausimo, jis re-
miasi Myriamos Salama-Carr veikalu La traduction à l’époque abbasside (1990, 
„Vertimas Abasidų epochoje“), o M.  Salama-Carr savo ruožtu atsakymo taip 
pat nepateikia88. Matyt, tiesiog šaltiniuose duomenų apie tokį vertimą per kalbą 
tarpininkę, nors tokios būtinybės nebuvo, žinių tiesiog nėra.

M. Ballard'as teigia, kad iš vieno Hunayno laiško, įvairių komentarų, ras-
tų kai kurių rankraščių paraštėse, ir vėlesnių liudijimų įmanoma spręsti apie 
Bagdado vertimo mokyklos veiklos kokybę: pirmiausia būdavo sutikrinami keli 
rankraščiai siekiant gauti patikimą originalų tekstą versti; antra, tekstas būdavo 
rimtai analizuojamas (komentarai, paaiškinimai, mokslinės diskusijos, nes ver-
tėjai buvo vertimų sričių specialistai); galiausiai išverstas į arabų kalbą tekstas 
redaguojamas, kad skambėtų natūraliai, kad būtų laikomasi kalbos, į kurią ver-
čiama, normų. Tik tais atvejais, kai nebūdavo ekvivalentų kai kuriems moksli-
niams terminams, vertėjai žodžius „skolindavosi“, perrašydami juos arabiškai ir 
kartais pakomentuodami89.

Hunayno mokykloje buvo verčiami filosofiniai, moksliniai ir medicininiai 
tekstai: Aristotelio, Platono, Euklido, Ptolemajaus, Hipokrato, Galeno veikalai. 
Graikų literatūra iš esmės verčiama nebuvo.

4.2. Vertimo veikla pietų Europoje

Dėl vertimo veiklos centrų Viduramžių Europoje vertimo istorikų H. Van Hoo-
fo ir M. Ballard'o nuomonės išsiskiria. H. Van Hoofas aptaria tik vieną vertimo 
mokyklą, drąsiai vadindamas ją Vertėjų kolegija, tikra vertimo mokykla, kurią 
1135 m. įkūrė Toledo arkivyskupas Raimundas iš Toledo. Jos veikla truko pu-
santro šimto metų90.

88 Ten pat.
89 Ten pat.
90 Van Hoof 1991: 20.
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Ispanijai išsivadavus iš maurų, po garsiosios Rekonkistos, Toledo bibliote-
koje buvo rasti maurų palikti didžiuliai intelektualiniai Islamo pasaulio lobiai: 
jų vertimai iš graikų kalbos (Toledą originalai graikų kalba, anot H. Van Hoofo, 
pasiekė tik 1200 m.91) ir jų pačių tekstai – mokslo ir filosofijos veikalai. Šie turtai 
traukė į Toledą eruditus iš visos Europos: italus, prancūzus, anglus, žydus, fla-
mandus, o jų vertimo veiklą globojo Bažnyčia.

Anot H.  Van Hoofo, Toledo vertėjų kolegijoje buvo skaitomos paskaitos 
vertėjams, tačiau šaltinių, kuriais jis remiasi taip teigdamas, nenurodo. Tarp jo 
minimų garsiausių vertimų – vienuolio Petro Garbingojo Korano vertimas į lo-
tynų kalbą 1139 m., Adelardo Batiečio pirmasis Euklido Pradmenų vertimas į 
lotynų kalbą iš arabų kalbos, 1210 m. Markas iš Toledo iš naujo išverčia Koraną, 
Jonas Sevilietis imasi versti Chorizmio ir Avicenos veikalus92. Iš pradžių Tolede 
verčiama tik iš arabų kalbos į lotynų kalbą, kadangi graikų kalba rankraščių 
Tolede tuo metu nebuvo.

Pats garsiausias Toledo vertėjų mokyklos vertėjas veikiausiai yra Gerardas 
iš Kremonos (1114–1187), kurio veiklą būtų galima aptarti kaip savotišką Vidu-
ramžių vertėjų veiklos „atvejo analizę“. Atvykęs į Toledą tik 1167 m. ir turėjęs 
aiškų tikslą – perskaityti Klaudijaus Ptolemajaus Almagestą, jis taip susižavėjo 
bibliotekos turtais, kad uoliai mokėsi arabų kalbos ir dvidešimt savo gyvenimo 
metų pašventė vertimui. Almagestą į lotynų kalbą jis baigė versti 1175 m. Tai 
vienas iš trijų garsiausių jo vertimų. Kiti du – Avicenos Medicinos kanonas ir 
Chorizmio algebros veikalas. Visi šie trys veikalai turėjo didžiulės įtakos Vidu-
ramžių mokslo minčiai. Be šių veikalų, Gerardas iš Kremonos vertė daug graikų 
mokslininkų veikalų: Archimedo, Galeno, Hipokrato, Aristotelio, Euklido bei 
kitų. Iš viso jis išvertė mažiausiai 74 veikalus, o sritys buvo pačios įvairiausios: 
fizika, matematika, astronomija, medicina, alchemija, filosofija93. Būtent dėl 
sričių įvairovės, būdingos ne vien tik Gerardo iš Kremonos vertimo veiklai, o 
ir kitiems vertėjams, vertimų kokybė toli gražu ne visuomet buvo gera, įvelta 
nemažai klaidų, pernelyg dažnai tiesiog paprasčiausiai kalkiuojami moksliniai 

91 Ten pat: 21.
92 Ten pat: 20–21.
93 Ten pat: 21.
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terminai. Galima daryti prielaidą, kad Renesanso laikais suformuluoti pirmieji 
vertimo principai, kai buvo prabilta apie srities išmanymą verčiant, buvo viena 
tokių Viduramžių vertimo veiklos tendencijų pasekmių.

1200 m. Toledą pasiekė graikų originalų kopijos. Tuomet buvo suvokta, kad 
svarbu versti iš originalo kalbos, o ne per kalbą tarpininkę. Nuo to laiko, pasak 
H. Van Hoofo, verčiama iš arabų kalbos į hebrajų kalbą, iš hebrajų kalbos į loty-
nų kalbą (H. Van Hoofas nenurodo, nei kodėl, nei kas buvo verčiama), iš arabų 
kalbos į lotynų kalbą ir iš graikų kalbos į lotynų kalbą94. Pirmą kartą visi Aristo-
telio veikalai Vakarams išverčiami į lotynų kalbą. Pasak H. Van Hoofo, Toledo 
vertėjų mokyklos reikšmė milžiniška dėl šių priežasčių: ji vertimo veiklą iškelia į 
dienos šviesą, viena vertus, nutiesia kelią tarp dviejų skirtingų – musulmoniškos 
ir krikščioniškos – kultūrų, kita vertus, padeda Vakarams įveikti atsilikimą nuo 
Islamo pasaulio mokslo srityje95. Tad natūralu, kad vertimui, o ne mokslinei 
veiklai ilgą laiką buvo teikiama pirmenybė.

M.  Ballard'as teigia, kad Toledas nebuvo vienintelis vertimo centras Eu-
ropoje. Jis siūlo veikiau įvardyti tuometę vertimo veiklą kaip vertimą iš arabų 
kalbos Ispanijoje X  a.–XIII  a. išskiriant tris periodus: pirmasis truko X  a. ir 
XI a., antrasis – ypatingai intensyvios vertimo veiklos epocha (Toledas – vienas 
iš centrų) XII a., ir trečiasis – karaliaus Alfonso X Tolede organizuota vertimo 
veikla XIII a.96 Versti iš arabų kalbos į lotynų kalbą pradėta maždaug X a. vidu-
ryje. Ispanijos šiaurėje vertėjai atlieka rytų pasaulio mokslinių veikalų vertimus, 
kurie veikiau panašūs į ilgas santraukas. Šios veiklos liudijimai – susirašinėjimai 
tarp vertėjų vienuolių, išlikę iki mūsų dienų, arabų autorių mintys, kad nereikia 
parduoti arabų knygų krikščionims ir žydams, nes arabų mokslininkai pradėjo 
suvokti, kad vyksta tam tikras „intelektualinis plėšikavimas“97.

Be Toledo, vertimo veikla buvo užsiimama Barselonoje ir Tarazonoje. Ver-
tėjai nesudarė vientisos homogeniškos grupės, tai buvo veikiau eruditų ratas, 
dauguma jų buvo katalikai.

94 Ten pat.
95 Ten pat: 21–22.
96 Ballard 2007: 70–71.
97 Ten pat: 71.
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Alfonsas  X, karaliavęs 1252–1284  m., surinko keliolikos vertėjų grupę, 
trečdalis jų buvo italų kilmės. Iš dešimties ispanų šeši buvo krikščionys ir ke-
turi žydai. Vertimo veiklą organizavo pats karalius: vertėjams buvo liepta versti 
daugiausia astronomijos ir astrologijos veikalus. O svarbiausia tai, kad versti jie 
turėjo ne į lotynų, o į ispanų (kastilų) kalbą, kuri jau formavosi kaip nacionalinė 
kalba.

Kaip ir H. Van Hoofas, M. Ballard'as, pasiremdamas ir kitais Viduramžius 
tyrinėjusiais autoriais (minėta M.  Salama-Carr, istoriku Jacques'u Le Goffu), 
daro išvadą, kad vertimo veikla Viduramžių Ispanijoje XII a. ir XIII a., nepai-
sant to, kad iš pradžių buvo verčiama per kalbą tarpininkę, savo mastais ir svar-
ba yra didžiulė. Ji svarbi ne tik pačiai Ispanijai, bet ir visai Europai, nes vertėjai 
savo vertimais ne tik perdavė kultūrinį Antikos palikimą, bet ir pristatė Europai 
arabų civilizaciją. Todėl vertimo svarba mokslui Viduramžių Europoje iš tiesų 
yra neįkainojama.
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5. RENESANSAS. CIVILIZACINĖ VERTIMO MISIJA

Renesansas vertimo istorijoje yra tikras vertimo klestėjimo amžius. Kaip buvo mi-
nėta, vertimo veiklai įtakos visuomet turėjo ekonominiai, politiniai, istoriniai ir 
kultūriniai veiksniai. Visi šie veiksniai vienu metu pasireiškė Renesanso epochoje, 
nauja knyga surado naują skaitytoją, o vertimo misija tapo tam tikra prasme civi-
lizacinė. Galima būtų teigti, kad didžiausios įtakos vertimo plitimui turėjo Guten-
bergo spaustuvės išradimas XV a. viduryje, tačiau negalima neigti nei Bizantijos 
imperijos žlugimo (1453 m.), nei humanizmo idėjų, nei Reformacijos įtakos. Išra-
dus spaustuvę knygos atpinga, tačiau ne vien dėl to atsiranda vadinamasis naujas 
skaitytojas: tuo metu Europoje žmonės jau nebemoka hebrajų, graikų ar lotynų 
kalbų (nors mokslo ir diplomatijos kalba kurį laiką lotynų kalba išliko), ir nors 
Renesanso pradžioje vyravo vertimai į lotynų kalbą, gana greitai vertėjai pradėjo 
versti į anglų, prancūzų, italų ir kitas naująsias Europos kalbas. Renesanso metu 
savitą įtaką padarė ir pasaulietinių, ir religinių tekstų vertimai. Ir galiausiai Rene-
sanso mąstytojai pateikė Europai pirmuosius principus, kaip reikia versti.

Apie vertimo žodžiu veiklą tuo laikotarpiu vertimo istorikai nekalba. Dėl 
vertimo raštu veiklos – suprantama, iš pradžių dar rašyti ranka, vėliau jau spaus-
dinti tekstai išliko. Tačiau, knygos autorės nuomone, nėra jokių priežasčių ma-
nyti, kad vertimo žodžiu veikla staiga nutrūko pasibaigus Viduramžiams. Juk ir 
toliau vyko prekybiniai, diplomatiniai mainai, būta ir karinių konfliktų, o anks-
tesni amžiai parodė, kad vertimas žodžiu jau tapęs žmogaus veiklos dalimi, be 
kurios neapsieinama. Tiesiog nėra poreikio, kaip Viduramžiais, pašlovinti kokį 
imperatoriaus vertėją kitatikį, atsivertusį į krikščionybę, ar kronikose aprašyti 
kovojančių valdovų pokalbius. Tyla apie vertimo žodžiu veiklą rašytinėje kal-
boje nereiškia, kad tos veiklos nebėra. Tačiau tiesa ir tai, kad formuluojamuose 
vertimo principuose iš esmės dėmesys skiriamas vertimui raštu, o ne žodžiu.

Apskritai dėl Renesanso metu verstų tekstų masto M. Ballard'as šią epochą 
prilygina po Antrojo pasaulinio karo išaugusiam vertėjų poreikiui98, davusiam 
neabejotiną postūmį ir pirmųjų mokslinių vertimo teorijų kūrimui. Kaip pa-
vyzdį M. Ballard'as, cituodamas britų mokslininką Theodore'ą Savory, pateikia 

98 Ballard: 91.
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Angliją: Elžbietos I valdymo metai buvo pirmoji didžioji vertimo epocha Angli-
joje, taip ir Elžbietos II valdymo epocha buvo itin produktyvi vertimų epocha99.

1420 m. Leonardo Brunis vertimo veiklai įvardyti italų kalba pasiūlo veiks-
mažodį traducere – versti, Robert'as Estienne'as, prancūzų leksikologas ir vertė-
jas, 1539 m. pasiūlo traduire, ir galiausiai prancūzų kalboje terminijos pradžią 
įtvirtina Etienne'as Dolet, vertimui išreikšti pavartodamas traduction, o vertė-
jui – traducteur100.

Žlugus Bizantijos imperijai iš Konstantinopolio į Italiją plūstelėjo Bizan-
tijos mokslininkų banga. Su savimi jie atsigabeno ir rankraščių graikų kalba. 
Italijoje iš pradžių buvo verčiama iš graikų kalbos į lotynų kalbą. Pavyzdžiui, 
Florencijoje graikų kalba intensyviai pradėta dėstyti atvykus garsiam Bizanti-
jos humanistui Manueliui Chrysolorasui. Pats M. Chrysolorasas išvertė į lotynų 
kalbą Odisėją ir Platono Valstybę101. Pasak H. Van Hoofo, dar kurį laiką loty-
nų kalba išlieka mokslo ir teologijos kalba102. Verčiami ir literatūros kūriniai, ir 
moksliniai veikalai. Ir nors graikų ir lotynų kalbos buvo laikomos viršesnėmis 
už nacionalines kalbas, tačiau būtent Renesanso metu suklesti vertimas į nacio-
nalines kalbas, o vertėjai siekia įrodyti, kad jų kalbos nėra menkesnės, kad kalbų 
hierarchizacijos idėją reikia atmesti vieną kartą ir visiems laikams. Šis jų siekis 
buvo įgyvendintas verčiant ir grožinės literatūros tekstus, ir Šventąjį Raštą.

Galbūt geriausiai Renesanso metu vyravusias tendencijas atspindėtų žymių 
asmenybių vertimo veikla. Pasaulietinių tekstų vertimų  – prancūzo E.  Dolet, 
Šventojo Rašto – vokiečio M. Lutherio bei anglų teologų vertimai.

5.1. E. Dolet ir pirmieji vertimo principai

L. Brunis (~1370–1444) – italų rašytojas, nuo 1427 m. Florencijos respublikos 
kancleris. Iš pradžių L. Brunis vertė į lotynų kalbą Platono ir Aristotelio raštus, 

99 Savory T. 1968. The Art of Translation. Londres: Capes, 39, cituota Ballard 2007: 91.
100 Van Hoof 1991: 31.
101 Ballard 2007: 93.
102 Van Hoof 1991: 33.
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vėliau propagavo italų kalbos vartojimą literatūroje. Itališkai parašė Dantės ir 
Petrarcos biografijas, 1420 m. išleido veikalą apie, jo nuomone, prastus Platono 
ir Aristotelio vertimus De interpretatione recta („Apie teisingą vertimą“), kur 
išdėtė tam tikrus vertimo principus. Vienas svarbiausių principų, kurį vėliau 
perėmė E. Dolet, tai geras dviejų kalbų mokėjimas – ne tik tos, iš kurios verti, 
bet ir tos, į kurią verti. Taigi jam galima priskirti nuopelną žmogaus, kuris pir-
masis prabilo apie vertėjui būtiną gerą dviejų kalbų mokėjimą.

E. Dolet (1509–1546) – prancūzų humanistas, filologas, spaustuvininkas ir 
viena ryškiausių asmenybių vertimo minties istorijoje. Gavęs puikų išsilavini-
mą iš pradžių gimtajame mieste Orleane, po to – Paryžiuje, E. Dolet susižavėjo 
Cicerono veikalais ir nusprendė juos išsamiai išstudijuoti. 1526–1528 m. jis mo-
kėsi Padujos universitete, kur galbūt įtakos jam padarė tam tikra veik ateistinė 
filosofijos mokykla, prieštaravusi krikščionybės doktrinoms ir neigusi sielos ne-
mirtingumą103. Neaiškūs E. Dolet ryšiai su reformatais, nes vienu metu jis lyg ir 
buvo tuo kaltinamas, tačiau nieko įrodyti nepavyko. Vėliau E. Dolet įsikūrė kaip 
spaustuvininkas Lione. Dėl fakto, kad jis išspausdino François Rabelais Gargan-
tua ir Pantagruel, jo reputacija Bažnyčios akyse tik dar labiau sumenko.

1539 m. Prancūzijos karalius Pranciškus I išleido ediktą, pagal kurį prancū-
zų kalba tapo privaloma valstybiniams ir teisės raštams, iki tol rašytiems lotynų 
kalba. Iš pradžių žavėjęsis Cicerono kūriniais, vėliau E. Dolet nusprendė parašy-
ti didžiulį veikalą, skirtą prancūzų kalbai. Tą veikalą turėjo sudaryti tokios da-
lys: gramatika, rašyba, tarmės, skyryba, tarimas, iškalbos menas, poetikos me-
nas, būdas gerai versti iš vienos kalbos į kitą. 1540 m. išspausdinamas jo veikalas 
La manière de bien traduire d’une langue en aultre : davantage, de la Ponctuation 
de la Langue Françoise  : plus des accents d’ycelles. Taigi veikalas apie vertimą, 
skyrybą ir tarmes. Ši E. Dolet knyga sulaukė tokio pasisekimo, kad pakartotinai 
buvo išleista 1541 m., 1542 m. ir 1543 m.

E. Dolet teigė, kad norint gerai išversti, reikia laikytis penkių principų:
1.  Vertėjas turi puikiai suprasti autoriaus, kurį jis verčia, teksto prasmę ir 

išmanyti vertimo sritį.

103  Ballard 2007: 106–107.
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2.  Vertėjas turi puikiai mokėti abi kalbas, su kuriomis dirba.
3.  Vertėjas turi vengti pažodiškumo: „nekreipdamas dėmesio į žodžių 

tvarką, jis [vertėjas] kreips dėmesį į sakinius ir vers taip, kad autoriaus 
mintys būtų perteiktos, ir išsaugos ir vienos, ir kitos kalbos savitumą“.

4.  Vertėjas turi vengti neologizmų, skolinių, rinktis plačiai vartojamas kal-
bos formas.

5.  Vertėjas turi pasirinkti tokius žodžius ir taip juos išdėstyti, kad jie 
skambėtų natūraliai, „kad ne tik siela pasitenkintų, bet ir ausims būtų 
malonu klausytis“.104

Jei atkreiptume dėmesį į E. Dolet principų 2 punktą, tenka konstatuoti, kad 
ne E. Dolet pirmasis apie tai prabilo. Ar jis buvo skaitęs L. Brunio veikalą, nėra 
žinoma, nes pats E. Dolet apie tai neužsimena. Na, o jei kalbėtume apie 1, 3 ir 
5 punktus, nors jie išsakyti 1540 m., šiandien niekas negalėtų nuneigti, jog tai 
netiesa. Žinoma, mūsų dienų vertėjui neužtenka naudotis tik E.  Dolet krite-
rijais, kad vertimas būtų profesionalus, tačiau suprasti, ką verčia, privalo, nes 
kitaip negalės išversti, todėl ir puikiai mokėti abi kalbas, su kuriomis dirba, jis 
turi, pažodinio vertimo seniai atsisakyta, o verstinis tekstas tikrai turi skambėti 
natūraliai – ne kaip verstinis tekstas, o taip, tarsi būtų sukurtas ta kalba, į ku-
rią buvo išverstas. Suprantama, srities išmanymo samprata Renesanso laikais 
ir mūsų laikais visiškai kitokia. Jei tos epochos žmogus iš tiesų galėjo įsigilinti į 
kokią nors sritį, mūsų dienų vertėjas vargiai tai padarytų. Net jei didesnėse ša-
lyse vertėjai gali specializuotis (o mažose šalyse ir tokios privilegijos jie neturi, 
nes paprasčiausiai rinka per maža ir vertėjai negautų pakankamai užsakymų), 
vis tiek jie specializuojasi tik bendrai, o susidūrę su ypač techniniais tekstais turi 
pasitelkti į pagalbą duomenų bazes, enciklopedijas, žodynus ar kreiptis konsul-
tacijos į srities specialistą. 4 punkte išsakyta problematika mūsų dienomis su-
prantama daug plačiau. Neologizmus vartoti tenka, o skolinių vartosenos suvo-
kimas kitoks ir gali būti suprantamas net kaip vertimo strategija. Tačiau iš esmės 
nieko neteisingo E. Dolet tikrai nepasakė, ir pavadinti jo principus savotišku 
vertėjų katekizmu gal nebūtų pernelyg drąsu ir šventvagiška.

104  Ten pat: 111.
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E. Dolet ne tik pirmasis vertimo istorijoje suformulavo aiškius penkis gero 
vertimo principus. Jis, ko gera, yra vienintelis tikras Europos vertėjas kanki-
nys, nes buvo pakartas, o jo kūnas sudegintas dėl neva blogo vertimo. Kai kurie 
anglų teologai, vertę Šventąjį Raštą į anglų kalbą, susilaukė panašios baigties, 
tačiau dėl religinių tekstų vertimo ir Katalikų Bažnyčios persekiojimo. Nors 
E. Dolet iš esmės taip pat buvo nuteistas dėl erezijos, tačiau tą ereziją teisėjai teo-
logai įžvelgė ne Šventojo Rašto vertime, o Platono veikalo Axiochus vertime, kur 
neva E. Dolet pridėjo nuo savęs originalo tekste neegzistuojantį sakinį, neigiantį 
sielos nemirtingumą: „<...> ši vieta, tai yra iš tavęs visiškai nieko neliks, blogai 
išversta ir prieštarauja Platono idėjoms, nes nei graikiškame, nei lotyniškame 
tekstuose nėra šių žodžių: visiškai nieko.“105 Ar E. Dolet reikėjo apkaltinti dėl to, 
kad buvo įtariamas ryšiais su reformatais, ar dėl to, kad spausdino Katalikų Baž-
nyčiai neįtikusias knygas, sunku pasakyti, tačiau 1542 m. E. Dolet buvo pakartas 
ir jo kūnas sudegintas Paryžiuje, Mobero aikštėje, kartu su jo spausdintomis 
knygomis.

5.2. Biblijos vertimų vaidmuo. M. Lutherio biblija

Biblijos tekstų vertimo vaidmuo žmonijos kultūros istorijoje nėra vien krikš-
čionybės idėjų sklaida. Šventojo Rašto vertimas Europoje – tai ir nacionalinių 
kalbų norminimas, jų vystymasis. M. Lutheris, išvertęs Bibliją, iš esmės sunor-
mino vokiečių kalbą, anglų kalbos raidai Biblijos vertimai taip pat buvo labai 
svarbūs. Religinių tekstų vertimų pagrindu kūrėsi ir lietuvių literatūra. Šv. Ki-
rilas ir Metodijus būtent kartu su Biblijos vertimu slavų pasauliui padovanojo 
ir raštą106.

N. Garbovskis skiria tris krikščioniškosios Biblijos vertimo etapus:
1. Senasis – jis prasideda tuomet, kai Šventasis Raštas pirmą kartą išverčia-

mas į Europos kalbas: graikų kalbą (Septuaginta) ir lotynų kalbą (Vulgata).

105  Ten pat: 117.
106  Garbovskij 2007: 37.
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2.  Vidurinysis – tai Biblijos vertimas į Europos kalbas, siekis, kad Biblija 
taptų prieinama paprastam žmogui.

3.  XX a. ryškėja kitoks požiūris į Biblijos vertimą, Biblija verčiama ne tik 
kaip Dievo žodis, ji verčiama ir kaip grožinės literatūros kūrinys. Pavyz-
džiui, XXI a. pradžioje į prancūzų kalbą vėl išverčiama Biblija, ir ją vertė 
20 rašytojų bei 27 Biblijos tyrinėtojai107.

M. Lutheris (1483–1546), garsusis vokiečių teologas, teologijos mokslų 
daktaras, Reformacijos pradininkas, padarė tikrą perversmą Šventojo Rašto ver-
timo istorijoje Europoje. Tuo metu Katalikų Bažnyčia dar diskutavo, ar galima 
versti Bibliją į nacionalines kalbas. Reformatai pradėjo ją versti. Tad Reforma-
cijos pradininkas M. Lutheris, suprantama, sau klausimų dėl Biblijos vertimo 
nekėlė. Naująjį Testamentą į vokiečių kalbą jis pradėjo versti Vartburge 1521 m. 
ir išvertė per kelis mėnesius. Vertimas išspausdinamas 1522 m.108 Senąjį Tes-
tamentą M. Lutheris vertė iki 1534 m. Versti baigė Vitenberge. Savąjį vertimo 
metodą jis išdėstė laiške-traktate apie vertimo meną ir šventųjų veikimą. Pasak 
M.  Ballard'o, tai nėra mokslinis traktatas, o tik poleminis atsakas į poleminį 
puolimą, kuriuo M. Lutheris gina savo vertimo principus, savąsias Reformacijos 
idėjas, tačiau pateikia nedaug argumentų ir labai mažai pavyzdžių109. Svarbu tai, 
kad jis teigia, jog vokiečiai iš jo vertimo mokosi kalbėti ir rašyti vokiškai, kal-
ba, kurią iki jo menkai mokėjo110. Šiame traktate surašytos garsiosios jo mintys 
apie tai, jog svarbiausia yra vertimo kalbos normos, ir joms reikia paklusti sie-
kiant gero vertimo: versdamas Bibliją į vokiečių kalbą jis stengėsi kalbėti gryna 
ir aiškia vokiečių kalba, o ne lotyniškai ar graikiškai. O jei nori kalbėti vokiškai, 
pasak M. Lutherio, ne į lotyniškus tekstus reikia žiūrėti, o kalbėtis su motina 
namuose, su vaikais gatvėse, su paprastais žmonėmis turguose. Ir jei versi tokia 
kalba, kokia kalba jie, tuomet jie supras, kad kalbi su jais vokiečių kalba111.

107 Ten pat: 38–39.
108 Erikson 2003: 235.
109 Ballard 2007: 140.
110 Luther M. (1530). Epitre sur l'art de traduire et sur l'intercession des saints. Œuvres, t. IV, 

Genève : Labor et Fides, 1964, 191, cituota Ballard 2007: 141.
111 Ten pat, cituota Ballard 2007: 142–143.
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N. Garbovskis, remdamasis kitu vertimo teoretiku Pavelu Kopanevu, pasa-
koja, kaip M. Lutheris, versdamas Bibliją, ieškojo tinkamų pasakymų vokiečių 
kalba. Kad kuo natūraliau išverstų vieną teksto fragmentą, kur levitai aukoja 
avinėlį, jis paprašė mėsininko paskersti aviną, jį išmėsinėti, ir viso proceso metu 
viską komentavo vokiškai112.

Galiausiai tokio darbo rezultatas – iš esmės pirmas kūrinys sunorminta vo-
kiečių kalba ir apskritai pirmas didelės apimties kūrinys, parašytas vokiškai. Šis 
vertimas padarė didžiulę įtaką ir vėlesnių kartų vokiečių vertėjams, žvelgusiems 
į vertimą kaip į kūrybą.

Erikas H. Eriksonas, studijos apie M. Lutherį autorius, minėdamas jo Šven-
tojo Rašto vertimą, cituoja Friedrichą Nietzsche:

Nieko nuostabaus, kad vokiškosios prozos šedevras drauge yra ir iškiliausiojo Vokie-
tijos pamokslininko šedevras – iki šiol Biblija yra pati geriausia iš vokiškai parašytų 
knygų. Palyginti su M. Liuterio Biblija, beveik visa kita yra „literatūra“, tai yra dalykas, 
kuris neįsišaknijo Vokietijoje, neįsišaknijo ir iki šiol neįsišaknija vokiečių širdyse taip 
kaip Biblija113.

Jacobas Grimmas, laikomas vokiečių lingvistikos pradininku, sakė, kad be 
šio M. Lutherio darbo vėlesnis vokiečių literatūros suklestėjimas būtų buvęs ne-
įmanomas:

Dėl savo beveik neįtikėtino grynumo ir dėl nepaprastai gilios įtakos Liuterio vokiečių 
kalbą dera laikyti naujosios vokiečių kalbos šerdimi ir pagrindu. Kad ir ką galėtume 
tvirtinti puoselėjus šią kalbą, kad ir kas atnaujino ją taip, kad vėliau poezija išskleistų 
tokį ryškų žiedą – niekieno indėlis į šį darbą nėra toks žymus kaip Liuterio114.

Ir galiausiai pats E. Eriksonas taip apibūdina M. Lutherio vertimą:

<...> šis žmogus išvertė Viešpaties Maldą taip, kad daugelis vokiečių pajuto: pats Kristus 
kalbėjo ją vokiškai; be to, nepaisant tulžingų neapykantos pliūpsnių ir šventvagiškų 

112 Garbovskij 2007: 61.
113 Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral, Werke. Stuttgart: Alfred Kroner, 1921, 216, cituota 

Erikson 2003: 242.
114 Grimm J. Vorrede zur Deutschen Grammatik, 1, 1822, 11 (cituoja Bornkamm, 31 nuotr., II 

skyrius, 176–177), cituota Erikson 2003: 243.
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nešvankybių, jis sugebėjo rašyti tokią lyriką, kurioje slypėjo liaudies dainų jėga ir pa-
prastumas115.

Šios citatos iš esmės apibūdina visą M. Lutherio vertimo svarbą ir jo įtaką 
kitoms vokiečių vertėjų ir kūrėjų kartoms.

5.3. Šventojo Rašto vertimų įtaka Anglijoje

Baigiantis Viduramžiams namuose turintis verstą Šventąjį Raštą žmogus galėjo 
būti įtariamas erezija. Du svarbiausi to periodo Biblijos vertimai į nacionali-
nes kalbas buvo Jano Huso (čeko, Johno Wyclifo doktrinos pasekėjo), sudeginto 
1414 m., ir paties J. Wyclifo vertimai.

J.  Wyclifas (1320–1384), anglų teologas, katalikų Bažnyčios oponentas ir 
vienas reformacijos idėjų pradininkų, raginęs atmesti indulgencijas ir teigęs, 
kad žmogų išgelbėti gali tik jo geri darbai, padaręs įtaką ir J. Husui, ir M. Luthe-
riui, buvo Oksfordo universiteto profesorius. Nors ir paskelbtas eretiku, dėstė 
toliau, nes universitetas buvo nepriklausomas. Pasmerktas Bažnyčios J.  Wy-
clifas visiškai paneigė popiežiaus valdžią ir skelbė, kad Biblija yra vienintelis 
krikščioniškų tiesų šaltinis. Kad Biblija taptų prieinama žmonėms, pradėjo ją 
versti į anglų kalbą. Versti baigė 1382 m., tačiau vertimas pasirašytas jo ir Joh-
no Herefordo vardu116. Nežinia, ar vertimas iš tiesų pasirašytas šiais vardais, ar 
M. Ballard'as suklydo, nes iš tiesų Biblijos vertimas buvo kolektyvinis darbas, su 
J. Wyclifu dirbo jo draugai Nicholas Herefordas ir vertimą 1383 m. peržiūrėjęs 
Johnas Purvey. Vertė jie iš Vulgatos teksto, ir vertimas tikrai nėra toks laisvas ir 
gražus, kaip vėlesnis M. Luherio vertimas į vokiečių kalbą. Tačiau svarbiausia, 
kad buvo žengtas pirmas žingsnis.

1516 m. Erazmas Roterdamietis išspausdino Naujojo Testamento vertimą į 
lotynų kalbą. Pirmasis vertimo variantas datuojamas 1505 m. Erazmas Roterda-
mietis vertė pats, Anglijoje, nekopijavo Vulgatos vertimo. 1516 m. pasirodžiu-

115  Erikson 2003: 243.
116  Ballard 2007: 133.
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siame vertime jis išsaugo ir Vulgatos formuluočių, teigdamas, kad darė tai dėl 
tam tikros prietaringos baimės. Tačiau antrajame leidime 1519 m. ir kituose lei-
dimuose jis grįžo prie pirmosios savo vertimo versijos. Erazmo Roterdamiečio 
vertimas (jis vertė į lotynų kalbą) vertimo istorijoje įdomus dėl to, kad išleistoje 
knygoje greta vienas kito buvo atspausdinti du tekstai: originalas graikų kalba ir 
vertimas į lotynų kalbą. Ši praktika mūsų dienomis sėkmingai taikoma poezijos 
vertimams. Gal poezija šiandien tokia pat neišverčiama, kaip tais laikais Dievo 
Žodis? Knygos autorė tikisi, kad skaitytojas supras perkeltinę šio retorinio klau-
simo prasmę. Erazmas Roterdamietis kartu su vertimu išspausdino ir traktatą, 
kuriame išdėstė savus pasirinkimo motyvus, vertimo metodą. Kalbėjo apie gerą 
kalbų mokėjimą, kad būtų galima giliai suvokti Šventojo Rašto prasmę. Vis dėl-
to, nors ir išvertęs Naująjį Testamentą į lotynų kalbą, Erazmas Roterdamietis 
gynė galimybę versti Bibliją į nacionalines kalbas. Erazmas Roterdamietis klau-
sia, kaip gali būti, kad karštai svarstomos visokių abstrakčių filosofinių sistemų 
detalės ir pamirštama eiti prie pačios krikščionybės versmių117:

O juk šios išminties, kuri yra tokia išskirtinė, kad kitados sugėdino viso pasaulio išmin-
tį, nelyginant iš krištolinio tyrumo versmių galima pasisemti iš kelių knygų, ir vargti 
reikės mažiau nei ieškant Aristotelio išminties tokioje gausybėje erškėčiuotų knygų, o 
triūso vaisiai bus kur kas geresni... Pasirengimas šiai kelionei yra paprastas ir kiekvie-
nam pasiekiamas. Ši filosofija prieinama kiekvienam. Kristus geidžia, kad jo paslaptys 
būtų paskleistos kuo plačiau. Norėčiau, kad visos moterėlės perskaitytų Evangeliją ir 
Pauliaus laiškus. Kad Evangelija ir Pauliaus laiškai būtų išversti į visas kalbas! Kad kai-
mietis juos giedotų, žengdamas paskui plūgą, kad audėjas jų melodijas trauktų, sėdėda-
mas prie staklių, kad keleivis tokiais pašnekesiais kelią sutrumpintų.118

Erazmas Roterdamietis kalbėjo ir apie tai, kad Vulgata taip pat gali būti 
naudojama per pamaldas, pamokslus, mokyklose. Tačiau jis teigė, kad tas, kas 
skaitys namuose jo vertimą, tik dar geriau ją supras119.

117 Huizinga 2000: 115.
118 Erasmus 1703–1706. Opera Omnia. Leideno leidimas, Paraclesis, V, 138, cituota Huizinga 2000: 

115–116.
119 Huizinga 2000: 117.
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Erazmas Roterdamietis tarsi įsiterpė tarp Anglijos vertėjų, tačiau jam ši 
vieta buvo skirta dėl to, kad būtent susitikimas su Erazmu Roterdamiečiu ir jo 
įtaka paskatino kitą Anglijos Šventojo Rašto vertėją, Williamą Tyndale'ą, pra-
dėti versti Bibliją į anglų kalbą turint tikslą, kad paprastas Anglijos žmogus tu-
rėtų galimybę perskaityti ir suprasti Dievo Žodį. W. Tyndale'as pradėjo versti 
Naująjį Testamentą 1522 m. Naudojosi graikišku originalu ir Erazmo 1516 m. 
išspausdintais užrašais. W. Tyndale'o veikla atspindi jo epochos tendencijas – jis 
įsitikinęs, kad anglų kalba pakankamai turtinga ir tinkama perteikti origina-
lo prasmę. Kadangi Anglijos monarchijos ryšiai su Roma dar nebuvo nutrūkę, 
W. Tyndale'ui teko bėgti į Vokietiją. 1525 m. Kelne išspausdinamas pirmasis jo 
Naujojo testamento vertimas120, ar veikiau vertimo dalis. Visas vertimas išspaus-
dinamas 1526 m. Vormse. Knygas teko siųsti į Angliją, kur Katalikų Bažnyčia 
jas uždraudė. Londono vyskupas teigė radęs vertime 3000 klaidų. Tačiau W. Ty-
ndale'as tęsė savo darbą. Jis pradėjo versti Senąjį Testamentą ir išspausdino ver-
timą 1530 m. 1535 m. W. Tyndale'as buvo sulaikytas Antverpene, pakartas, o jo 
kūnas sudegintas.

W.  Tyndale'o Šventojo Rašto vertimas buvo pradžia, postūmis versti ki-
tiems, galiausiai davęs Anglijai Karaliaus Jokūbo Bibliją. 1603 m. Anglijos kara-
liumi Jokūbu I tapo Škotijos karalius Jokūbas VI. Jis įsakė išversti Bibliją į anglų 
kalbą. Pagrindu buvo naudota vadinamoji Vyskupų Biblija (nuo XVI a. antros 
pusės keturiasdešimt trejus metus buvusi oficiali Anglijos bažnyčios Biblija), 
versta iš originalo kalbų: hebrajų kalbos ir graikų kalbos. Dirbo, pasak M. Bal-
lard'o, 47 specialistai, be originalo tekstų naudodamiesi ir kitais vertimais121. 
Šis kolektyvinis vertėjų darbas, kiek primenantis Septuagintos vertimą, tik ne-
apipintas tokiomis legendomis, truko trejus metus ir galiausiai 1611 m., su de-
dikacija karaliui Jokūbui, buvo išspausdinta vadinamoji Karaliaus Jokūbo Bib- 
lija – King James Bible, arba tiesiog KJB (Authorised Version). Ši Biblija oficialiu 
Anglijos bažnyčios tekstu buvo maždaug tris šimtmečius. Tačiau net ir mūsų 
laikais Karaliaus Jokūbo Biblija nėra užmiršta, nors, suprantama, šiuolaikinių 
vertimų į anglų kalbą tikrai yra. Pavyzdžiui, JAV prezidentai prisiekia uždėję 

120 Ballard 2007: 145.
121 Ten pat: 146.
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ranką ant Karaliaus Jokūbo Biblijos, o kai kuriuose kraštuose bažnyčiose per 
apeigas ji naudojama iki šiol. Jei tikėtume H. Van Hoofu, tai svarbiausias iš visų 
angliškų Šventojo Rašto vertimų ir svarbiausia knyga anglų kalba apskritai122. 
Tad ji akivaizdžiai lyginama su M. Lutherio Biblija.

122  Van Hoof 1991: 143.
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6. XVII A. „NEIŠTIKIMOS GRAŽUOLĖS“ IR JŲ 
PRIEŠININKAI

XVII a. – vadinamasis „neištikimų gražuolių“ (pranc. Belles Infidèles), elegan-
tiškų, laisvų ir netikslių vertimų aukso amžius. Linkstama teigti, kad XVI  a. 
vertėjai, nors ir tarp jų jau būta „neištikimų gražuolių“ atstovų, siekė „lavinti 
savo amžininkus“, o XVII a. vertėjų tikslas yra patikti, versti taip, kaip kuriama, 
pagal epochos skonį, elegantiškai, gražiai, pernelyg nepaisant originalaus teksto. 
Metaforišką pasakymą paskleidė prancūzas Gilles'is Ménage'as, aptarinėdamas 
Nicolas Perrot d'Ablancourt'o itin laisvus vertimus iš lotynų kalbos į prancūzų 
kalbą. Jis pasakė, kad tie vertimai jam primena vieną jo meilužių, kurią jis ir 
vadino neištikima gražuole, nes ji buvo graži, bet neištikima123. M. Ballard'o šal-
tinis atrodo patikimas, nes jis remiasi paties G. Ménage'o tekstu, o štai H. Van 
Hoofas šaltinių nenurodo, tiesa, posakį priskirdamas tam pačiam asmeniui, 
G. Ménage'ui, tik teigia, kad kritikuodamas vertimus šis neva sušukęs: „Jie man 
primena vieną moterį, kurią labai mylėjau Ture, ji buvo graži, bet neištikima!“124 
Derėtų skaitytojui pasakyti, kad prancūzų kalba vertimas – traduction yra mo-
teriškos giminės, dėl to ir buvo galima jį lyginti su moterimi.

Prancūzijoje tuo laikotarpiu valdė karalius Liudvikas  XIV, klestėjo abso-
liutinė monarchija, vyravo barokas, paskui įsigalėjo klasicizmas ir buvo įsteigta 
Prancūzijos Akademija, be to, buvo svarbus kilmingų damų salonų (kur galėjai 
susilaukti kritikos) vaidmuo. Tad vertėjų tikslas tapo įtikti epochos skoniui, ver-
tėjų prancūzų kalba turėjo būti nepriekaištinga, atitikti to meto taisykles, tekstai 
turėjo būti estetiški bei dailūs, ir nesvarbu, koks buvo kūrinio originalas. Tačiau 
klestėjo ne tik laisvi ir elegantiški vertimai, buvo ir teigusių, jog taip versti nega-
lima. Parašyta teorinių veikalų, kuriuose atsispindi ir vienoks, ir kitoks požiūris 
į vertimą. Tad garsusis „neištikimų gražuolių“ reiškinys, prasidėjęs XVII a. pra-
džioje, yra tik kur kas sudėtingesnės visumos dalis.

123  Ballard 2007: 147.
124  Van Hoof 1991: 48–49.
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Tuo metu gausu religinių tekstų vertimų, nes Bažnyčia nebedraudžia versti 
Biblijos į nacionalines kalbas. Vertėjai mielai verčia poeziją. Poezijos vertimų 
gausai įtakos veikiausiai turėjo originalo gražinimo tendencijos, siekis vertimą 
pateikti estetiškai dailų, o poezija šiuo požiūriu galbūt itin palanki dirva laisvam 
ir grakščiam vertimui.

Vienas pirmųjų XVII a. pradėjęs teoriškai samprotauti apie vertimą buvo 
prancūzų rašytojas ir vertėjas François de Malherbe'as (1555–1628). Savuosius 
principus jis išdėstė Senekos ir Tito Livijaus vertimo pabaigoje. Jo manymu, ver-
čiant į prancūzų kalbą, reikia:

1.  Kartais pridėti, kad paaiškėtų neaiškios vietos, kurios kitaip apsunkintų 
skaitytojus, o šie to tikrai nenorėtų;

2.  Kartais šį bei tą išbraukti, kad neliktų per daug pasikartojimų, kurie 
delikačiam skaitytojui keltų pasipiktinimą;

3.  Ir galiausiai juk reikia skaitytojui patikti.125

F. Malherbe'o mokinys, būsimasis akademikas Antoine'as Godeau (1605–
1672), rašydamas apie F. Malherbe'o kūrybą, vertimo veiklos aspektus apibūdi-
no ir pats:

1.  Vertimas nė kiek ne menkesnis už originalią kūrybą.
2.  Vertimas – literatūros motina (užtenka prisiminti tam tikrus vertimus: 

išversta Homero Iliada – vienas pirmųjų romėnų grožinės literatūros 
kūrinių; M. Lutherio Biblija – vienas pirmųjų kūrinių vokiečių kalba, 
norminantis kalbą; pirmosios lietuviškos knygos – taip pat vertimai).

3.  Vertimas gali būti toks pat geras, kaip ir originalas.
4.  Vertimo padedami skleidžiame kitų šalių kultūrą.
5.  Vertimas – sudėtingas darbas, lingvistiniai kalbų skirtumai – didžiuliai.
6.  Romėnų autoriai rašo ne taip grakščiai, kaip XVII a. prancūzai, tad ver-

čiant reikia atkreipti dėmesį į palyginimus, metaforų vartojimą, vengti 
kartojimosi.

7.  Pagrindiniai kriterijai verčiant: perteikti prasmę ir originalo teksto ke-
liamą poveikį.

125  Ballard 2007: 155–156. Knygos autorė laisvai surašė F. de Malherbe'o principų esmę.
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8.  Išbraukti, kas atrodo perteklinio tekste, pridėti, kai reikia praplėsti ne-
aiškią mintį, švelninti, kas pernelyg drąsiai pasakyta126.

Tad A.  Godeau, regis, visiškai pateisina „neištikimų gražuolių“ vertimo 
būdą. Vis dėlto į kelis punktus reikėtų atkreipti dėmesį. 6 punktas atskleidžia, 
kad iš esmės keičiasi kalbų pozicijos – visą laiką už kitas viršesnė buvusi lotynų 
kalba tampa ne tokia iškalbinga kaip prancūzų. 5 punktas – A. Godeau kalba 
apie lingvistinius skirtumus, ir tiems laikams toks įsisąmoninimas tikrai svar-
bus. Žinoma, jis kalba labai abstrakčiai ir nieko nekonkretizuoja, tačiau viena 
mintis peršasi savaime – XX a. vienos pirmųjų mokslinių vertimo teorijų buvo 
lingvistinės vertimo teorijos. Na, o 7 punktas ir teksto keliamas poveikis, apie 
kurį vėliau kalbės ir kiti autoriai, mūsų dienomis taip pat bus rimtas mokslinių 
tyrimų objektas.

Vieno garsiausių „neištikimų gražuolių“ atstovų Prancūzijoje N. Perrot 
d'Ablancourt'o (1606–1664) išsakytos mintys taikliai atspindi tokį vertimo 
būdą: jis esą išbraukė viską, kas buvo negražu, sušvelnino tas originalų tekstų 
vietas, kurios buvo pernelyg „laisvos“, o jei autorius vartojo daug pakartojimų, 
juos braukė, kad, kaip jis teigė, nenukentėtų jo kalba ir stilius, nes, pasak N. Per-
rot d'Ablancourt'o, įvairiais laikais reikia ne tik tiems laikams būdingų tekstų, 
bet ir tiems laikams būdingų minčių. Nors pats N. Perrot d'Ablancourt'as ir yra 
pasakęs, kad gal nederėtų laisvos jo interpretacijos vadinti vertimu tikrąja šio 
žodžio reikšme127, jis sulaukė daugybės pasekėjų, kurie vertė taikydami panašius 
metodus ir net buvo praminti „Perrot sekta“128.

„Neištikimų gražuolių“ priešininkas, lotynų kalba apie vertimą veikalą De 
interpretatione (1661 m.) parašęs Pierre'as Danielis Huet (1630–1721) labiau 
linkęs į pažodiškumą ir gina tikslų, nepagražintą vertimą. Pasak jo, vertėjas turi 
nuosekliai ir tiksliai versti originalo autoriaus mintis, perteikti autoriaus stilių 
vertimo kalba, nieko neišbraukti ir nieko nepridėti. Net kai kurias vietas versti 
pažodžiui, jei tai leidžia kalbos vartosena. Vertėjas turi nuslopinti savyje norą iš-
kalbingai rašyti, jis turi tiksliai versti. „Reikia gerai versti, o ne gerai rašyti“, – tei-

126  Ten pat: 157–159.
127  Ten pat: 171.
128  Van Hoof 1991: 49.
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gė P. D. Huet. Šis jo veikalas didelio pripažinimo nesulaukė, ir viena iš priežasčių 
galėjo būti ta, jog knyga buvo parašyta lotyniškai. Be to, jo nuostatos veikiau 
bendro pobūdžio, gana abstrakčios.

1660  m. Paryžiuje išspausdinamas Gaspard'o de Tende'o (1618–1697) 
veikalas Règles de la traduction ou moyens d'apprendre à traduire de latin en 
français („Vertimo taisyklės arba būdas mokytis versti iš lotynų kalbos į prancū-
zų kalbą“). Pasak M. Ballard'o, šį veikalą tam tikra prasme galima būtų vadinti 
vertimo mokslo pradžia, jo užuomazga. Vis dėlto pats veikalas skirtas ne verti-
mui, o didaktikai, t. y. kalbų mokymuisi129. Jis svarbus dėl to, kad jame surašyti 
pamokymai versti iš konkrečios kalbos į konkrečią kalbą. XX a. bus parašyta 
daug veikalų apie dviejų kalbų gretinimą ir vertimą, bus ieškoma tendencijų, 
kaip iš vienos konkrečios kalbos versti į kitą konkrečią kalbą. Galiausiai ir vie-
na pirmųjų, iki šių dienų cituojama lingvistinė Jean-Paulio Vinay ir Jacques'o 
Darbelnet Stylistique comparée du français et de l'anglais („Gretinamoji pran-
cūzų ir anglų kalbų stilistika“) bus parašyta gretinant anglų ir prancūzų kalbas 
ir siūlant vertimo variantus. Veikale G. de Tende'as išdėsto siūlomas vertimo 
taisykles. Pirmoji, nuo L. Bruni ir E. Dolet laikų, – gerai mokėti abi kalbas. Tik 
G. de Tende'as akcentavo ypač gerą ne gimtosios, o užsienio, šiuo atveju lotynų 
kalbos, mokėjimą. Taip pat jis aptarė tikslumo problemas: tiksliai perteikti ver-
čiamo teksto prasmę. Vertino natūralų išversto teksto skambesį, stiliaus figūras 
siūlė perteikti stiliaus figūromis ir neišvengė „neištikimų gražuolių“ įtakos. Jis 
siūlė gražinti tekstą, vartoti įvairias stiliaus figūras, kurios neva gali glūdėti giliai 
užslėptos tekste, ir versti ne tik tiksliai, bet ir elegantiškai, kad „vertimas būtų 
gražesnis už originalą“.

Airių poetas Johnas Denhamas (1615–1669) sukūrė eiliuotą manifestą apie 
vertimą. Beje, daugiau nei pusė jo poezijos kūrinių buvo vertimai. Jis nepatarė 
vertėjams versti poezijos tekstus „paprastai“. Jis kalbėjo apie kūrybinę vertėjo 
veiklą verčiant poeziją. Jo nuomone, reikia rūpintis ne vien kalbų skirtumais, 
reikia mąstyti apie vidinę teksto poetiką. Vertėjas neturi būti originalo vergas. 
J.  Denhamas taip pat prabilo apie tai, kad pernelyg daug žmonių nori versti, 

129  Ballard 2007: 187.
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nors nemoka rašyti: jei nori versti, turi turėti tokį pat talentą, kokį turėjo tas, 
kurio tekstus versti ketini130. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad gerų vertimų iš 
tiesų yra nedaug. Apskritai jo mintys ir vertimo būdas gana artimi N. Perrot 
d'Ablancourt'o veiklai.

Anglų poetas ir dramaturgas Johnas Drydenas (1631–1700) 1680 m. parašė 
rimtesnę pratarmę vienam savo vertimų. Jis skyrė tris vertimo rūšis: metafrazę, 
parafrazę ir imitaciją. Metafrazė  – tai pažodinis vertimas, parafrazė  – laisvas 
vertimas, o apie imitaciją kalbama tuomet, kai vertėjas originalą naudoja kaip 
pagrindą iš esmės naujam kūriniui131. J. Drydenas aptarinėjo tik poezijos ver-
timus ir, pasak jo, tinkamas būdas versti yra būtent parafrazė. Priešingai nei 
A. Godeau, J. Drydenas teigė, kad lotynų kalba viršesnė už anglų kalbą, ir kad 
jam tekę lotynizuoti savąją anglų kalbą.

Vertimo raštu veikla Prancūzijoje ir Anglijoje turėjo ir panašumų, ir skir-
tumų. Prancūzų vertėjai gal labiau rūpinosi prancūzų kalbos grožiu ir tuo, kokį 
poveikį jų vertimas sukels skaitytojui, anglų vertėjai – kaip perteikti originalo 
teksto poetiką.

Vokietijoje nebuvo daug verčiama ir apskritai intelektualinis gyvenimas ne-
klestėjo. M Lutheris ragino naudotis gimtosios kalbos turtais, o XVII a. Vokie-
tijoje intelektualai dažniausiai tenkinosi knygų užsienio kalbomis studijavimu. 
Vis dėlto rašytojas Justus Georgas Schottelis (1612–1676) parašė dialogo formos 
traktatą, ką reiškia versti gerai. Svarbiausia jo mintis  – užsienio kalba neturi 
paveikti gimtosios kalbos. Tačiau jo veikalas – veikiau siekis puoselėti vokiečių 
kalbą, o tai darė dar M. Lutheris.

Claude-Gaspard'as Bachet de Méziriacas (1581–1638), prancūzų matema-
tikas, poetas ir vertėjas, mokėjęs hebrajų, graikų, italų ir ispanų kalbas, rašęs ir 
vertęs matematikos traktatus, 1634  m. priimtas į Prancūzijos Akademiją, yra 
pirmasis žmogus Europos vertimo istorijoje, atlikęs sisteminę vertimo klai-
dų analizę. Jis parašė traktatą apie blogus garsaus prancūzų vertėjo Jacques'o 
Amyot (1513–1593), „neištikimų gražuolių“ pranašo, vertimus ir labai juos 

130  Ten pat: 201.
131  Ten pat: 205.



VERTIMO MINTIES RAIDA EUROPOJE  61

sukritikavo. Svarbiausi J. Amyot vertimai buvo Heliodoro Etiopijos karalai-
tės Chariklėjos ir Tesalijos jaunuolio Teageno meilės nuotykiai, Longo Dafnis ir 
Chlojė bei Plutarcho Paralelinės biografijos. Svarbiausi C. Bachet de Méziriaco 
priekaištai J. Amyot buvo šie: vertėjas neturėjęs elementarių istorijos, muzikos, 
botanikos, geografijos, astrologijos, aritmetikos žinių, todėl ir tiek daug klaidų 
pridaręs versdamas. Be to, Plutarcho prozą netikėtai pradeda versti poezija, ir 
gana prasta, o jei kūrinyje yra kitų autorių citatų, jų neatpažįsta, verčia prastai, 
poeziją proza, prozą – poezija ir panašiai. C. Bachet de Méziriacas vienas pirmų-
jų iškėlė itin svarbią vertimo tikslumo problemą, jo analizė mokslinė, pagrįsta 
argumentais ir apskritai – pirmoji vertimo klaidų analizė. Tačiau, nepaisant jo 
pastangų, J. Amyot nuopelnai prancūzų kalbai buvo tokie, kad iki šių dienų jis 
laikomas didžiu vertėju, o C.  Bachet de Méziriacui Prancūzijos Akademijoje 
nebuvo leista skaityti pranešimo.

Taigi XVII a. įsivyrauja toks vertimo stilius, kai vertėjai siekia ne tik pateikti 
skaitytojui išverstus kūrinius, bet, kaip teigia M. Ballard'as, ir varžytis su origi-
nalo tekstų kūrėjais132. Vertimo tekstas tampa savotišku originalo teksto var-
žovu. Tačiau būta ir tokių vertimo tendencijų kritikų, kurių įžvalgos vertingos 
vertimo istorijos minties raidai.

132  Ten pat: 196.
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7. VERTIMO VEIKLOS IR MINTIES PLĖTRA XVIII A.

XVIII  a. Europoje  – progreso amžius. Klasikinių autorių kūrinių origina-
lo kalba gauti sunku, skaitytojai susipažįsta su jais skaitydami elegantiškas 
XVII a. versijas. „Neištikimos gražuolės“ dar gyvuoja, nors jų priešininkų 
taip pat yra. Svarbi tampa kūryba sava kalba, vis mažiau mokomasi graikų 
ir lotynų kalbų. Pasak H.  Van Hoofo, civilizacinė vertimo misija baigiasi. 
Kūrėjai išsilaisvina iš Antikos globos, o literatūra – iš vertimo. Reikia kurti, 
ne versti.133

Tad vertimas pradėtas laikyti lyg ir antrarūše veikla lyginant jį su kūryba 
tiesiogine šio žodžio reikšme. Vertimas dažnai kritikuojamas, iš vertimo veiklos 
netgi šaipomasi. H. Van Hoofas cituoja prancūzų filosofą ir rašytoją Charles'į de 
Montesquieu, kuris Persų laiškuose rašė:

– Noriu jums pranešti labai svarbią naujieną, ką tik skaitytojams įteikiau savo Hora-
cijų.
– Kaip? Juk jis gyveno prieš du tūkstančius metų.
– Jūs visiškai manęs nesuprantate, ką tik dienos šviesą išvydo mano vertimas, verčiau 
šio senojo autoriaus kūrinius. Verčiau dvidešimt metų.
– Ką? Pone, jūs nemąstote jau dvidešimt metų?134

Tiesa, nuorodų į šaltinius, iš kur cituota, H. Van Hoofas nepateikė. O štai 
M. Ballard'as cituoja tolesnę Ch. de Montesquieu ištrauką:

– Aš jau dvidešimt metų verčiu jo kūrinius.
– Ką! Pone, – tarė geometras, – jūs nemąstote jau dvidešimt metų? Kalbate už kitus, o 
jie mąsto už jus?
– Pone, – atsakė mokslininkas, – ar nemanote, kad padariau didžią paslaugą žmonėms, 
suteikdamas jiems galimybę perskaityti gerųjų žinomų autorių kūrinius?
– Nesakau to. Kaip ir kiti, vertinu didžius genijus, kuriuos jūs falsifikuojate. Tačiau jūs 
niekuomet jiems neprilygsite – jei visą laiką versite, jūsų nevers niekada.135

133  Van Hoof 1991: 58.
134  Ten pat.
135  Montesqieu [1720] 1956. Lettres persanes. Paris : Garnier 223, cituota Ballard 2007: 123.
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Pasak H. Van Hoofo, vertėjai vis mažiau verčia iš graikų ir lotynų kalbų, vis 
daugiau verčiama iš anglų kalbos ir iš tokių kalbų, iš kurių iki to meto verčiama 
nebuvo: portugalų, rusų, persų, sanskrito kalbų.

Svarbu tai, kad Apšvietos epochoje daug dėmesio buvo skiriama moksli-
nių ir filosofinių veikalų vertimui, taip pat renkamasi versti tokius literatūros 
kūrinius, kurie gali turėti įtakos socialiniam progresui. Religinių tekstų verčia-
ma nedaug. Tad suklestėjo vadinamieji „specializuoti“ vertimai – mūsų dienų 
dalykinio, techninio ir mokslinio vertimo pirmtakai. Gausiai verčiama teisės, 
istorijos, meno istorijos, ypač geografijos veikalų. O štai Shakespeare'o kūriniai 
į prancūzų kalbą buvo išversti tik amžiaus pabaigoje, maždaug 1776–1782 m.

Apie vertimą taip pat rašoma. Anglų žurnalistas istorikas Williamas Gu-
thrie's (1708–1770) 1741 m. išspausdino vieno Cicerono veikalo vertimą. Pra-
tarmėje jis pasidalijo mintimis apie problemas, iškylančias siekiant tiksliai per-
teikti prasmę, ir kiek nedaug naudos jam buvo iš ankstesnių komentarų, kurie 
dažnai yra prieštaringi. Jam pačiam naudingiausi buvę veikalai apie romėnų 
civilizaciją ir teisę. Tad iš esmės W. Guthrie's prabilo apie pasirengimo versti 
svarbą: apsirūpinti reikalingomis knygomis, įgyti reikalingų žinių. W. Guthrie's 
kalbėjo ir apie tai, kad vertėjas versdamas turi mąstyti apie dvi analogiškas situ-
acijas. Vertimas jam turi būti susietas su gyvenimu, reikia ieškoti aktualių ekvi-
valentų. Kad suvoktų, kaip funkcionuoja Cicerono kalbos, W.  Guthrie's kelis 
kartus nuėjo į britų parlamento aukštųjų ir žemųjų rūmų posėdžius pasiklau-
syti kalbų136. Pavyzdinė pragmatinė oratoriaus kalbos analizė. Apskritai ir mūsų 
laikų vertėjams apie analogijas mąstyti labai pravartu, kad ir kokius tekstus jie 
verstų. Knygos autorei teko susidurti su tokia vertimo problema verčiant Sala-
vdoro Dalì romaną Visages cachés (Paslėpti veidai). Vieno veikėjų kaktą vagojo 
išsišokusios ir išryškėjusios melsvos venos, ir, pasak Dalì, tai bylojo, kad jis serga 
ateroskleroze. Tačiau vertėjai pradėjus ieškoti duomenų apie šią ligą, ji niekur 
neaptiko tokių ligos požymių. Tad paskambino gydytojai ir paklausė, ar sergan-
tiems ateroskleroze žmonėms ant kaktos iššoka melsvos venos. Atsakymas buvo 
neigiamas, akivaizdu, kad klydo rašytojas. Tik XX a. – ne XVII a. ar ne XVIII a., 

136  Ballard 2007: 210–211.
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tad taisyti rašytojo tekstą nevalia, net jei tokia vieta iš tiesų gali būti „neaiški“ 
šiek tiek apie mediciną nutuokiančiam skaitytojui. Na, o apsunkinti skaitytoją 
išnaša, neva klydo Dalì, ir parodyti, Lawrence'o Venučio žodžiais tariant, kad esi 
pastebimas (translator's invisibility/visibility137), tikrai nebuvo verta, nes perso-
nažo liga romane nevaidino jokio vaidmens, buvo užsiminta tarp kitko. Tačiau 
vertėja išsiaiškino teksto prasmę bei tikrus ligos požymius ir, nors rašytojas pats 
klaidingai rašė, galėjo ramiai versti net ir klaidingą tekstą. Šiandien tokių neaiš-
kių vietų versdami romanus vertėjai dažniausiai skaitytojui neaiškina neapsun-
kindami jų neesminėmis išnašomis.

XVIII a. spausdinami dvikalbiai ir vienakalbiai, bendriniai ir įvairių sričių 
specializuoti žodynai.

Nors, kaip minėta, rašoma teorinių veikalų, vieningos vertimo teorijos 
nėra. Linkstama lyginti kalbas. Samprotavimai panašūs į tuos, kurie jau buvo 
minėti: kaip perteikti kūrinio „dvasią“, stilių, vengti pažodiškumo.

Daug verčiama Anglijoje. Nors vertimų iš graikų ir lotynų kalbų Europoje 
mažėja, Anglijoje jų daug, taip pat verčiama iš prancūzų kalbos. Todėl, matyt, ir 
apie vertimą Anglijoje rašoma daug. Ypač išsiskiria du autoriai.

George'as Campbellas (1719–1796) tyrinėjo Biblijos vertimus, jų istoriją ir 
teoriją. Jis pasiūlė tris vertimo kriterijus: tiksliai perteikti prasmę, išlaikyti tą 
patį stilių (kad būtų perteikta autoriaus siela) ir versti taip, kad vertimą skaityto-
jas skaitytų kaip natūralų, ne verstinį tekstą.

XVIII a. pabaigoje, 1791 m., pasirodė škotų kilmės rašytojo Alexanderio 
Fraserio Tytlerio (1747–1814) Essay on the Principles of Translation. Pakartoti-
nai veikalas išleistas po šimto metų, 1907 m., ir šis pakartotinis leidimas byloja 
apie jo svarbą. A. F. Tytleris perėmė G.  Campbello principus, o šis apkaltino 
A. F. Tytlerį plagiatu, tačiau A. F. Tytleris atkirto, kad jis kalbėjo apie vertimą 
apskritai, o G. Campbellas – tik apie Šventojo Rašto vertimus. Dėl to kur kas 
didesnio pasisekimo ir susilaukė A. F. Tytlerio Essay on the Principles of Trans-
lation. Jo vertimo principai:

1.  Vertėjas turi absoliučiai tiksliai perteikti originalo autoriaus mintis;

137  Venuti 1995.
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2.  Vertimo teksto stilius turi būti toks pat, kaip ir originalo teksto stilius;
3.  Vertimas turi būti „lengvas“ kaip originalas138.
Išdėstęs vertimo principus, II knygos dalyje A. F. Tytleris imasi aptarti pir-

mąjį principą. Kad suprastumei prasmę, turi puikiai mokėti originalo kalbą ir 
turėti pakankamai žinių apie kalbamą dalyką. Kalbos neišmoksi tik iš žodynų ir 
gramatikų, kalbos išmokstama daug skaitant ir kritiškai žvelgiant į tai, ką skaitai. 
Kai kuriems žodžiams nėra tikslių atitikmenų, ypač kai kalbama apie jausmų, 
papročių ir pojūčių sritis. Todėl kartais labai sunku išversti kai kurias senųjų au-
torių tekstų vietas. Tačiau bet kokia dviprasmybė vertime, pasak A. F. Tytlerio, 
negalima.

III dalyje A. F. Tytleris kalba apie pridėjimus ir praleidimus. Jei jie iš tiesų 
motyvuoti, vertėjas turi teisę praleisti arba pridėti kaip tam tikras teksto perra-
šymo dalyvis, jo bendraautoris. Galiausiai jis mano, kad vertėjas turi teisę taisyti 
originalą, jei formuluotė jam atrodo neteisinga ar netiksli. Vėl iškyla mintis, kad 
vertėjas turi aiškinti tai, kas nelabai aišku.

Poezijos vertimą A. F. Tytleris vertina panašiai kaip J. Denhamas: kai verti 
poeziją, verti ne kalbą, verti poeziją.

Antroji taisyklė aptariama V skyriuje. A. F. Tytleris teigia, kad vertėjas turi 
nustatyti, koks kūrinio stilius, ir to stiliaus laikytis. Kaip pavyzdį pateikia Šven-
tąjį Raštą, kurio pagrindinis stiliaus bruožas – paprastumas.

Aiškindamas trečiąją taisyklę A. F. Tytleris pateikia daug, jo manymu, vy-
kusių ir nevykusių pavyzdžių. Kritikuoja laisvą N. Perrot d'Ablancourt'o verti-
mą, tačiau pripažįsta, kad kartais šiam pavyko gražiai išversti. Originalo lengvu-
mą lengviau perteikti, kai verti poeziją, ne prozą, nes verčiant poeziją vertėjas 
turi daugiau laisvės.

Nors A. F. Tytleris savo esė kalba apie grožinės literatūros ir poezijos verti-
mus, jo nuopelnai didžiuliai ir dėl apimties, ir dėl kūrinio sistemiškumo. Greta 
trijų esminių principų – daugybė analizuojamų problemų ir gausybė pavyzdžių. 
Be to, jis cituoja tuos, kas rašė iki jo, vertina juos, vertina vertimus. Tad vertimo 
mintis iš tiesų žengia į priekį. Nors M. Ballard'as vertimo mokslo (traduktolo-

138  Ballard 2007: 216.
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gijos) atsiradimą sieja su G. de Tende'o veikalu, ir teigia, kad A. F. Tytlerio esė 
yra didžiulis žingsnis į priekį, o vertimo mokslas progresuoja ir bręsta139, tačiau 
knygos autorė jau minėjo, kad vertimo mokslą sies su pirmosiomis mokslinė-
mis XX  a. vertimo teorijomis. Dvi pagrindinės priežastys  – G.  de Tende'o ir 
A. F. Tytlerio veikalai dar nėra tikros vertimo teorijos (pavyzdžiui, A. F. Tytleris 
iškelia prasmės, stiliaus ir natūralumo problematiką, tačiau ir iki jo buvo apie 
tai kalbėta), o skirtingi mokslininkai vertimo mokslo pradininkais linkę laikyti 
skirtingus veikėjus. Tad nekvestionuojant jų nuopelnų vis dėlto tenka teigti, kad 
teks laukti XX a. vidurio, kol bus sukurtos pirmos tikros mokslinės teorijos.

Apibendrinti šiame skyriuje aptartus amžius gana sudėtinga, kaip ir mė-
ginti aprėpti, kas įvyko per tuos du šimtus metų. Šiame skyriuje glaustai aprašy-
tos tik svarbiausios tendencijos. XVII a. išsiskiria „neištikimų gražuolių“ įtaka 
ir Prancūzijos mąstytojų samprotavimais, o XVIII a. – viena vertus, savotišku 
vertimo veiklos nuvertinimu, kita vertus, itin svarbiais teoriniais traktatais apie 
vertimą, pasirodžiusiais Anglijoje, tiek W. Guthrie'io, su išskirtinėmis tiems lai-
kams mintimis, tiek A. F. Tytlerio – išsamiu esė apie vertimo principus.

139  Ten pat: 224.
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8. XIX A. PROGRESO AMŽIUS IR ROMANTIZMO 
ĮTAKA VERTIMUI

XIX a. – taip pat progreso amžius. Pasak H. Van Hoofo, ekonominis liberaliz-
mas užtikrina buržuazinės klasės dominavimą, tačiau tuometinio kapitalizmo 
pasekmės – dekadentinės nuotaikos. Mechanizacijos pasekmė – perprodukci-
ja ir nedarbas. Pramonės revoliucija baigiasi Karlo Marxo ir jo pasekėjų klasių 
kova. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo Europoje žmonės ieško pusiausvyros tarp 
materializmo ir dvasingumo. Karlo Marxo istorinis materializmas – tik vienas 
aspektas, turint omeny išties daug filosofijos srovių, atspindinčių metafizinį am-
žiaus nerimą. Romantizmas – tarsi moralinio maišto prieš materializmą gūsis140. 
Sunku būtų nesutikti su šiais H. Van Hoofo samprotavimais, apibūdinančiais 
XIX a. Vertėjams šis amžius – intensyvios praktinės veiklos ir iš esmės teorinės 
vertimo teorijos prasme „tuštumos“ amžius. Rašoma tik filosofiniais aspektais, 
daugiausia Vokietijoje, ir filosofiniam požiūriui į vertimą įtakos turės vokiečių 
romantizmas.

Europoje vyksta mainai diplomatijos srityje, ir ne tik. Ekspertai, moksli-
ninkai, technikai keliauja iš vienos šalies į kitą. Kuriamos pirmosios tarptau-
tinės organizacijos: Tarptautinis raudonasis kryžius (1863 m., Ženeva), Tarp-
tautinė telegrafo sąjunga (1865 m.), Pasaulinė pašto sąjunga (1874 m.) ir kitos. 
Vyksta pirmieji tarptautiniai kongresai (Paryžiuje, Briuselyje). 1899 m. sušauk-
ta pirmoji Hagos konferencija. Vis daugėja specializuotų (chemijos, spaustu-
vės, tekstilės, fotografijos ir kitų sričių) dvikalbių ir daugiakalbių žodynų. Tad 
vertimo vaidmuo visuomenėje kinta. Jo reikia beveik visose žmogaus veiklos 
srityse. Verčiama labai daug ir raštu, ir žodžiu, tačiau teorinių veikalų beveik 
nėra. 1812 m. Paryžiuje apginta disertacija De la traduction („Apie vertimą“), o 
1881 m. – istorinio pobūdžio disertacija Histoire des traducteurs français d’au-
teurs grecs et latins pendant les XVIe et XVIIe siècles („Prancūzų vertėjų, vertusių 
graikų ir lotynų autorius XVI a. ir XVII a., istorija“)141.

140  Van Hoof 1991: 66–67.
141  Ten pat: 82. 
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Romantikų įnašas vertimo istorijai kitoks. Lietuvių mokslininkas Leonas 
Petravičius teigia, kad romantizmo epocha buvo naujas posūkis vertimo isto-
rijoje142. Naujas gal todėl, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje, pasak Petravičiaus, tai 
„audringiausias vertimų laikotarpis“, ir gal todėl, kad rašoma apie vertimą fi-
losofiniais aspektais. Garsiausias vokiečių atstovas ir vertimo mąstytojas yra 
Friedrichas Schleiermacheris (1768–1834). Apie vertimą rašė XIX a. vokiečiai 
filosofai Arthuras Schopenhaueris (1788–1860) ir F. Nietzsche (1844–1900)143, 
XX a. pradžioje Benjaminas parašė esė „Vertėjo užduotis“. Norint suprasti apie 
vertimą rašiusius filosofus, reikia išmanyti ir atitinkamą filosofinę tradiciją, to-
dėl norintiems pasidomėti F. Schleiermacherio ir kitų filosofų darbais bei vokie-
čių romantikų veikla, knygos autorė siūlo perskaityti L. Petravičiaus straipsnį, 
publikuotą Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos svetainėje. Šiame straipsnyje 
gana daug nuorodų siekiantiems gilintis į tokius vertimo aspektus. Šį pasirinki-
mą autorė galėtų argumentuoti citata, tačiau ji tėra žodinė, ne rašytinė. Autorė 
kalbėjosi su prancūzų vertimo teoretiku Jean-René Ladmiraliu ir, iškilus klausi-
mui dėl garsiosios Benjamino esė apie vertimą, J.-R. Ladmiralis pasakė atvirai: jį 
visi cituoja, tačiau nedaug kas skaito, ir beveik niekas nesupranta. Pats J.-R. La-
dmiralis – filosofinių tekstų vertėjas, filosofijos žinovas. Telieka pritarti jo min-
čiai. Galì pasiskaityti gražių metaforų apie kalbą ir vertimą, tačiau ar bus taip 
paprasta suvokti tikrąją prasmę, neišmanant atitinkamų filosofinių tradicijų? 
A. Schopenhaueris veikale Pasaulis kaip valia ir vaizdinys skaitytojui pats iškėlė 
atitinkamus reikalavimus: perskaityti įvadą, nors toje knygoje jis ir neišspaus-
dintas, perskaityti pagrindinius Kanto veikalus ir susipažinti su Platono veika-
lais. Pripažinęs, kad kelia labai daug reikalavimų, Schopenhaueris tik priduria: 
„<...>iš anksto perspėjau neprarasti nė valandos prie knygos, kurios skaitymas 
negali būti vaisingas, jei neįvykdyti minėti reikalavimai, ir kurios todėl geriausia 
visai neskaityti <...>“144. Autorė tikisi, kad šias mintis skaitytojas suvoks ne kaip 
digresiją, o kaip pasirinkimą, kokiu keliu kiekvienas esame pasirengęs eiti. Apie 

142 Petravičius L. 2007. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos svetainė. http://www.llvs.
lt/?recensions=263.

143 Ten pat.
144 Schopenhauer A. 1995. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys. Vilnius: Pradai, 20–24.
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vokiečių romantikų vertimus prancūzų mokslininkas Antoine'as Bermanas 
(1942–1991) parašė veikalą L'épreuve de l'étranger („Svetimo išbandymas“). Ta-
čiau ir pats A. Bermanas yra dažniau vadinamas ne vertimo teoretiku, o vertimo 
mąstytoju. Tai, kas mums yra svetima Kito tekste, ir ar mes tą tekstą paversime 
savu, ar paliksime jį svetimą – apie šiuos dalykus rašė ir amerikiečių vertimo 
mąstytojas L. Venutis, vertimo pasauliui davęs garsiąsias sąvokas domestication 
(savinimas) ir foreignization (svetinimas) veikale apie angliškos literatūros ver-
timo istoriją The Translator's Invisibility145 („Vertėjo nepastebimumas“). Tačiau 
tai veikalai tik apie grožinės literatūros vertimą, o ir XX a. vertimo teorijų ana-
lizė dar nepradėta.

145  Venuti 1995.
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9. VERTIMO KELIAS IR SVARBA LIETUVOJE

Vertimo veiklos ir minties raida Lietuvoje iš esmės nesiskyrė nuo vertimo rai-
dos Europoje, tik šiek tiek vėlavo ir, suprantama, turėjo tik jai būdingų bruo-
žų. Siekdama aptarti vertimo kelią Lietuvoje knygos autorė rėmėsi profesoriaus 
Jurgio Lebedžio (1913–1970) veikalu Senoji lietuvių literatūra. Nors šis veikalas 
išleistas 1977 m., (po profesoriaus mirties jį parengė Juozas Girdzijauskas), tai 
pagrindinis veikalas, kur nuosekliai, moksliškai ir taikliai aprašyta senoji lie-
tuvių literatūra ir mūsų kūrėjų bei vertėjų veikla nuo pat valstybės susikūrimo 
pradžios ir baigiant Kristijonu Donelaičiu, kurio kūryba jau nebus aptariama, 
nes nebėra susijusi su vertimu.

J. Lebedys siūlo tokią senosios lietuvių literatūros periodizaciją:
1.  Nuo XIV a. pabaigos iki XVI a. vidurio. Jau buvo susikūrusi Didžioji 

Lietuvos kunigaikštystė, susiformavęs bajorų luomas. Atsirado įvairių 
valstybinių dokumentų – Lietuvos metrika, metraščiai, Lietuvos statu-
tas, pasirodė raštų lotynų kalba ir pirmoji lietuviška knyga.

2.  Nuo XVI  a. vidurio iki XVII  a. vidurio. Tuo metu sudaryta Liublino 
unija, plinta Reformacijos idėjos. Šie veiksniai turėjo teigiamos įtakos 
kultūrai, lietuvių literatūrai.

3.  Nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos. Tai nuosmukio laikotarpis, 
kuomet sumenko ir literatūra.

4.  XVIII  a. pabaiga  – XIX  a. antra pusė: spartus lietuvių kultūros, kar-
tu ir literatūros pasaulietinimas, religinę raštiją nustelbė pasaulietinis 
menas. Perėmusi daug ką iš senosios lietuvių raštijos, šio laikotarpio 
lietuvių literatūra atvėrė perspektyvas grožinei literatūrai, „nutiesė tiltą 
tarp senosios ir naujosios lietuvių literatūros“.146 

Senoji lietuvių literatūra, pasak J. Lebedžio, turi keletą jai būdingų bruožų. 
Pirmiausia, didžioji jos dalis nėra grožinė literatūra, tačiau visoje toje raštijoje yra 
grožinės literatūros ir meninio stiliaus elementų. Tą raštiją galima suskirstyti taip:

1.  Valstybinės paskirties raštai: metraščiai, metrika, teisiniai dokumentai.

146  Lebedys 1977: 10.
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2.  Bažnytinė raštija: katekizmai, giesmynai, Biblijos vertimai.
3.  Istoriniai veikalai.
4.  Gramatikos, žodynai.
Senajai lietuvių literatūrai būdinga tai, kad ji parašyta keliomis kalbomis: 

rusėnų (senąja slavų), lotynų, lenkų, vokiečių ir lietuvių147. Ir nors J. Lebedys 
teigia, kad tai būdinga ir kitų tautų literatūroms Viduramžiais, kai šalys dar su-
siskaldžiusios, vis dėlto bendrinės lietuvių kalbos neturėjusioje LDK vartojamų 
kalbų gausa stebina.

Lietuvos metraščiai, metrika ir statutas buvo surašyti rusėnų kalba; dalyki-
nė, mokslo kalba buvo lotynų kalba, humanizmo laikotarpiu buvusi ir grožinės 
literatūros kalba; Bažnyčioje vartojama lotynų ir lenkų kalba, Prūsijoje – vokie-
čių; lietuvių kalba buvo rašomi tik tie raštai, kurie buvo skiriami paprastiems 
žmonėms, bet nuo Reformacijos laikų jos vartojimas pamažu plito ir intensy-
vėjo148. Gaila, kad J. Lebedys nepateikia pavyzdžių ir nenurodo šaltinių, kokie 
raštai galėjo būti rašomi lietuvių kalba paprastiems žmonėms.

Valstybinės paskirties raštai verčiami nebuvo. Pavyzdžiui, Bychoveco kroni-
ką (XVI a. pradžia) iš senosios slavų kalbos į lietuvių kalbą istorikas Rimantas 
Jasas išvertė tik XX a. pabaigoje, 1972 m. Taip pat ir XVII a. jėzuito Alberto 
Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istoriją (nuo valstybės susikūrimo iki Žygimanto 
Augusto mirties 1572 m.) Leonas Valkūnas išvertė tik 1989 m.

Lietuvių literatūra, jei lyginsime su kitų Europos tautų literatūromis, atsira-
do vėliau. Visų pirma, krikščionybė nešė raštą, o Lietuvai vystytis trukdė kovos 
su kryžiuočiais. Rašto ir literatūros pasirodymą Lietuvoje skatino valstybės su-
siformavimas XIII a. viduryje. Raštas pasidarė reikalingas ir užsienio, ir vidaus 
reikalams. Mindaugo ir Gedimino siųsti raštai rašyti daugiausia lotynų arba vo-
kiečių kalbomis149. Lietuvą pakrikštijus, į Lietuvą pradėjo veržtis lenkų kultūra. 
Bažnyčios mokymą skelbė lenkų kunigai, trūko lietuviškai mokančių dvasinin-
kų. Tačiau raštas pradėtas vartoti plačiau ir manoma, kad tuo metu turėjo būti 
pradėta rašyti ir lietuviškai, kad žmonės galėtų suprasti, kas jiems skelbiama. 

147  Ten pat: 8.
148  Ten pat: 9.
149  Ten pat: 11.
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Reikėjo versti maldas į lietuvių kalbą. Martyno Mažvydo Katekizme, manoma, 
panaudoti seni maldų tekstai, nes jame yra labai senų gramatinių formų.

Pirmoji lietuviška knyga išspausdinta 1547 m. O pirmieji žinomi lietuvių raš-
tijos atstovai yra Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis ir Jurgis Zablockis.

Abraomas Kulvietis (~1510–1545) studijavo Italijoje, klausėsi M. Lutherio 
paskaitų, grįžęs į Lietuvą dirbo su J. Zablockiu. Vienas didžiausių ano meto eru-
ditų, tai rodo išlikęs tiems laikams įspūdingas jo bibliotekos sąrašas: bibliotekoje 
būta apie 80 knygų, Aristotelio, Platono, Ptolemajaus, Homero, Cicerono vei-
kalai. Persekiotas kaip Reformacijos idėjų šalininkas, malonę atgavęs tik į sos-
tą įžengus Žygimantui Augustui, kuris tuo metu buvo palankus reformatams, 
A. Kulvietis labai norėjo daug ką versti į lietuvių kalbą, buvo išvertęs psalmių, 
bet iš lietuviškų raštų beveik nieko neišliko. M. Mažvydo giesmyne išspausdinta 
viena neabejotinai jo versta giesmė „Pagarbints būki ir pačestavotas“. Susirgęs 
džiova, grįžo į tėviškę Kulvą ir mirė ant motinos rankų, „prašęs draugus giedoti 
psalmes, jo paties verstas į lietuvių kalbą.“150

Stanislovas Rapolionis (1485–1545) mokėsi Vitenberge, įgijo teologijos 
mokslų daktaro laipsnį. Rašė jis nedaug, ir lotynų kalba. 1545 m. Karaliaučiuje 
išspausdintas jo traktatas Disputatio de ecclesia, kur puolama Katalikų Bažnyčia. 
Rapolionis norėjo į lietuvių kalbą išversti Bibliją. Vertė giesmes, yra išlikusios 
trys jo verstos giesmės: dvi („Bernelis gimė mums“, „Kristau, diena esi ir šviesy-
bė“) išspausdintos M. Mažvydo Katekizme, paskutinioji „Dievo tėvo išmintis“ – 
M. Mažvydo giesmyne151.

A. Kulviečio draugas Jurgis Zablockis (~1510–1563) studijavo Lenkijoje ir 
Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą iš pradžių su A. Kulviečiu dirbo Vilniuje, Vilniaus 
aukštesniojoje mokykloje. Paskui abu drauge išvyko į Karaliaučių. Iš J. Zabloc-
kio vertimų tėra išlikusi „Litanija, naujai suguldyta“, išspausdinta M. Mažvydo 
Katekizme.

150  Ten pat: 40–41.
151  Ten pat: 41.
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Šie trys garsūs lietuvių raštijos atstovai, A. Kulvietis, S. Rapolionis ir J. Za-
blockis, anot J. Lebedžio, „savo veikla sudarė palankias sąlygas pirmajai lietuviš-
kai knygai pasirodyti.“152

Martynas Mažvydas (~1510–1563) yra garsiausias XVI  a. lietuvių rašyto-
jas. Pasak J. Lebedžio, kuris apskritai apytikrius gimimo metus nurodo 1520 m., 
M.  Mažvydo gimimo metai tėra tik spėjimas. Tikslių žinių apie jį turima nuo 
1546 m. Tais metais į Karaliaučių jį pakvietė kunigaikštis Albrechtas. Išliko trylika 
lotynų kalba rašytų jo laiškų, šiuo metu saugomų Getingene. Juos 1966 m. išvertė 
Marcelinas Ročka ir išspausdino Literatūroje, 9 tome. Laiškai rašyti 1548–1561 m.

Pirmoji lietuviška knyga, M. Mažvydo Katekizmas, išspausdinama 1547 m. 
Kadangi tai buvo pirmoji knyga, ji, pasak J. Lebedžio, turjo atstoti bent keletą 
knygų. Knygoje buvo naudota:

1.  Lenkiškų šaltinių: Jono Seklucjano mažasis katekizmas, išleistas 
1545 m.; J. Seklucjano didysis katekizmas, 1547 m.; J. Seklucjano gies-
mynas, 1547 m.; Jano Maleckio katekizmas, 1546 m.; J. Maleckio para-
šyta J. Seklucjano katekizmo kritika, 1545 m.

Ar M. Mažvydas jais naudojosi, ar vertė, neaišku.
2.  Kitos Katekizmo dalys verstos iš lotynų kalbos: iš Jodocaus Willicho 

1542 m. katekizmo ir iš 1529 m. ir 1530 m. katekizmų (Georgius Sauro-
mannus).

Neverstiniai M. Mažvydo katekizmo tekstai šie:
1.  Lotynų kalba parašyta dedikacija – paskyrimas LDK.
2.  Lotynų kalba universiteto rektoriaus parašyta prakalba.
3.  Eiliuota lietuviška pratarmė. Eiliuota jo prakalba – pirmas originalus 

eilėraštis lietuvių kalba.
Knyga susideda iš anksčiau minėtų trijų neverstinių tekstų, lietuviško ele-

mentoriaus, paties katekizmo ir vienuolikos giesmių giesmynėlio.
M. Mažvydas yra pirmasis lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas: iki jo lietu-

vių kalba buvo vartojama daugiausia kasdieniams reikalams. Jam teko kurti abs-
trakčią, sąvokinę kalbą imant žodžius iš konkrečios buities ir suteikiant jiems 

152  Ten pat: 42.
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kitą reikšmę. Vertimo principas iš esmės buvo pažodinis, todėl jaučiama lotynų 
ir lenkų kalbų įtaka, yra akivaizdžių lotynizmų ir polonizmų. Kalkiuojama len-
kiška sintaksė dėl M. Mažvydo įtakos ilgai laikėsi ir kitose lietuviškose knygose, 
tačiau M. Mažvydas buvo pirmasis, jis neturėjo pavyzdžių, kuriais būtų galėjęs 
remtis. Be to, visiškai aklai pažodinio principo netaikė, leisdavo sau nukrypti 
nuo originalo, praplėsdavo, sustiprindavo, konkretizuodavo tekstą (vietoj vel-
nio  – piktojo velnio). Pirmasis pavartojo daug naujų, ypač abstrakčių žodžių, 
prigijusių lietuvių kalboje: įsakymas, liudininkas, būdas, buitis, draugystė, dva-
sia, mokytojas, mokslas.

Kiti jo leidiniai buvo Forma krikštyno (1559 m.), iš vokiečių kalbos išverstas 
krikšto apeigų aprašymas pagal M. Lutherį (pabaigoje pridėtas vienos M. Luthe-
rio giesmės vertimas), 1558–1562 m. M. Mažvydo parengtas maldų ir giesmių 
rinkinėlis, ir galiausiai didžiausias jo darbas – Giesmės krikščioniškos (1566 m. – 
I dalis, 1570 m. – II dalis), kurių pagrindą sudarė M. Lutherio giesmynas, tačiau 
yra ir giesmių, verstų iš lenkų bei lotynų kalbų. Giesmyno pirmoje dalyje yra 31 
giesmė, o antroje – daugiau kaip 100. Ne visos giesmės verstos paties M. Maž-
vydo153.

Tad pirmoji lietuviška knyga ir lietuvių literatūros pradžia yra daugiausia 
vertimai. Vertimas – literatūros motina, pasak A. Godeau, ir suprasti šį posakį 
galima ir perkeltine, ir akivaizdžiai tiesiogine prasme.

XVI a. vidurys – VII a. vidurys – neramūs laikai, plinta M. Lutherio, Jono Kal-
vino reformacijos idėjos, LDK įkuriamas jėzuitų ordinas, tad ši epocha skiriasi 
nuo ankstesniosios. Lietuvių raštijos suklestėjimą skatina būtent religinės kovos.

1579 m. jėzuitai įsteigė Vilniaus akademiją, ir įsteigimą bule patvirtino po-
piežius. Vilniaus akademijoje buvo du fakultetai: filosofijos ir teologijos. Lietuvių 
kalba akademijoje buvo mažai vartojama, tačiau ji buvo reikalinga religijai, todėl 
studentai buvo mokomi lietuviškai skaityti, rašyti, sakyti pamokslus. Išleidžia-
mas trikalbis Konstantino Sirvydo žodynas – lenkų-lotynų-lietuvių kalbų. Apie 
1585 m. LDK išleista pirma knyga lietuvių kalba – galbūt Petro Kanizijaus (Cani-
sius) katekizmo vertimas, tačiau nei kas vertė, nei kas išleido, neaišku, nes neišli-

153  Ten pat: 42–49.
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ko nė vieno egzemplioriaus ir apie šią knygą kalbama tik archyve rastame rašte154. 
Pirmõsios išlikusios LDK išspausdintos knygos autorius yra Mikalojus Daukša.

M. Daukša (tarp 1527–1538, †1613) iš savo amžininkų išsiskyrė išsilavini-
mu ir mokytumu. Mokėjo ne tik lotynų, bet, matyt, ir graikų kalbą, nes biblio-
tekoje turėjo ir knygų graikų kalba, ir dvi graikų kalbos gramatikas. M. Daukša 
buvo katalikas. Yra išlikę du neabejotinai jo darbai, vertimai.

Jokūbo Ledesmos, ispanų jėzuito, katekizmą M. Daukša vertė ne iš ispa-
nų, o iš lenkų kalbos, nes tituliniame puslapyje užrašyta „iš liežuvio lenkiško“. 
Nustatyta, kad lenkiškoji versija buvo versta iš italų kalbos. M. Daukšos Kate-
kizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus, Vilniuje išspausdintas 
1595 m. Ši nedidelė knygelė svarbi dėl kalbinių ir stilistinių ypatybių: katekizmą 
M. Daukša vertė gana laisvai, aklai nesilaikė originalo, taikėsi prie naujojo skai-
tytojo, o jo naujasis skaitytojas buvo lietuvis. Kai ką praleido, pakeitė ar papildė. 
Dauguma pakeitimų esmės nekeičia, tačiau yra ir įdomesnių vertimo vietų. Pa-
vyzdžiui, lenkiškame originale į klausimą, kas nusideda pirmajam Dievo prisa-
kymui, atsakyta, kad tie, kurie užsiima stabmeldyste, prietarais, užkeikimais ir 
burtais, o M. Daukša išvertė taip:

Šitie ypačiai, kurie garbina ugnį, žemyną, gyvates, žalčius, perkūną, medžius, alkus, 
medeines, kaukus ir kitus biesus, ir anie, kurie žyniauja, buria, nuodija, alvą ir vašką 
lieja, ant putos ir ant pauto veizi ir kurie tą tiki, – šitie visi dievo atsižada ir pristoja 
velniop.155

Tad versdamas Daukša ne tik sukonkretino mintį, jis išvardijo pagoniško 
tikėjimo liekanas. Taigi akivaizdžiai vertė lietuviui. Tiesiog norisi užbėgti už 
akių ir pasakyti, kad toks vertimas būtų puikus pavyzdys H. Vermeerio skopos 
teorijai: pagal tai, koks verstinio teksto tikslas, vertėjas pasirenka atitinkamas 
vertimo strategijas.

Jokių abejonių nekelia faktas, kad M.  Daukšos vertimas turtino lietuvių 
kalbą. Jo tekste daug sinonimų (penas, valgymas, ėdesys; drugelis, peteliškė), ne-
mažai jų – abstrakčios ir perkeltinės reikšmės (išganyti, išgelbėti, išvaduoti, at-

154  Ten pat: 51–59.
155  Ten pat: 64.
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pirkti; žymė, ženklas). Kadangi daug dvasininkų lietuvių kalbą mokėjo prastai, 
M. Daukša paraštėse ties lietuviškais žodžiais rašė ir atitinkamus skolinius – sto-
nas (luomas), svietas (pasaulis), abrozas (paveikslas).

M. Daukšos vertimas – laisvas, originalo nevaržomas tekstas, natūraliai iš-
kalbingas. Kai kurios teksto vietos skamba taip, tarsi būtų parašytos ne prieš 
šimtmečius, o gana neseniai:

Tu vaistą duosi, o ligonis nuodus geria, tu ligą atitolini, o jis save marina, tu žaizdas 
sutvarsčioji, o jisai žaizdą, kuri jau buvo užretėjus, atversto, tu ranka tava dangstai, o 
jisai ją atmėto.156

Katekizme M. Daukša išspausdino ir dviejų Tomo Akviniečio giesmių ver-
timus: „Kloniojuos žemai, tiesa uždengtoji“ ir „Salve regina“.

Antras M. Daukšos darbas buvo lenkų jėzuito Jokūbo Vujeko postilės verti-
mas. Tai, pasak J. Lebedžio, stambiausias XVI a. lietuvių raštijos paminklas greta 
Jono Bretkūno Biblijos. Postilė buvo išspausdinta 1599 m. Vertimui būdinga dar 
turtingesnė leksika, dar daugiau sinonimų. Svarbiausia M. Daukšos postilėje yra 
lenkiškoji prakalba. M. Daukša reikalavo lietuvių kalbai lygių teisių, jo gimtoji 
kalba buvo lietuvių kalba, jis ją gynė ir dėl jos kovojo. Be to, Renesanso metu 
vyko persilaužimas iš lotynų kalbos į tautines kalbas. Daukšai tautos koncepcija 
buvo teritorija – tėvų žemė, papročiai ir kalba:

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų 
ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo 
savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra 
tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama 
sava kalba. Tąja kalba paprastai rašo įstatymus, jąja leidžia savosios ir svetimų tautų 
istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją gražiai ir padoriai 
vartoja visokiais atvejais bažnyčioje, taryboje, namie. Pati prigimtis visus to moko, 
ir kiekvienas beveik iš motinos krūtinės įgauna polinkį į savąją kalbą  – ją vartoti, 
išlaikyti ir propaguoti.157

156 Ten pat: 65.
157 Daukša 2006: 38–39. Publikuota pagal Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo 

epocha. Red. K. Korsakas ir J. Lebedys, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. 
Kas vertė iš lenkų kalbos, nenurodyta (aut. past.)
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Daukša prie J. Vujeko postilės vertimo pridėjo ne vertimo komentarus, ne 
principus, kaip vertė, o tai, kas Lietuvai tuo metu buvo labai reikalinga – prakal-
bą apie gimtąją kalbą, jos vartojimo būtinumą, galų gale apie žmogaus orumą 
gimtosios kalbos atžvilgiu. Tad šiuo požiūriu lietuvių vertėjai Renesanso laikais 
skyrėsi nuo Prancūzijos ar Anglijos vertėjų, nes buvo susiduriama su kitokio-
mis problemomis, tačiau ar vėl ne vertimas leidžia išsakyti tokias reikalingas 
laikmečiui mintis? Ir ne tik – J. Vujeko postilės vertimas turėjo ilgalaikę reikšmę 
lietuvių literatūrai. Gausia leksika M. Daukša labai praturtino besiformuojan-
čią lietuvių literatūrinę kalbą. Versdamas jis atskleidė ir individualų savo stilių, 
siekė išraiškos vaizdingumo, davė literatūrinio stiliaus, gal ir grožinės prozos 
užuomazgų158.

Jonas Bretkūnas (1536–1602)  – lietuvių vertėjas ir rašytojas. Dirbdamas 
Karaliaučiuje išspausdino keturias knygas: vieną M.  Mažvydo ir tris paties 
parengtus darbus. Tai buvo daugiausia giesmynai. Ketvirtoji J.  Bretkūno pa-
rengta knyga buvo maldų tekstai, pirmoji lietuviška maldaknygė. Rimčiausias 
J. Bretkūno darbas – Biblijos vertimas. Vertė Šventasis Raštą 1579–1590 m., bet 
išspausdinti nepavyko. Turėjo originalą hebrajų kalba, kurį lygino su graikišku, 
lotynišku ir vokišku (M. Lutherio) tekstais. Pasak J. Lebedžio, J. Bretkūno Bibli-
jos vertimas daugeliu atžvilgiu geresnis už pirmąjį spausdintą vertimą 1735 m. 
J. Bretkūnas nuosekliai laikėsi originalo teksto, tačiau aklai pažodinio princi-
po nesilaikė, leido „pasireikšti ir lietuvių kalbos dvasiai“159. Vertime nėra daug 
germanizmų, kurie įsibrovė į lietuvių kalbą vėliau. Vertė J.  Bretkūnas aiškiai, 
glaustai. Nerasdamas originalo žodžiui atitikmens, neskubėdavo aiškinti kitais 
žodžiais, ieškodavo tol, kol rasdavo tinkamą, arba pats sukurdavo naują. Tad 
jo Biblijos vertimas iš tiesų buvo pavyzdinis. Tik lėšų spausdinimui jis negavo. 
Vėliau J. Bretkūno Biblijos vertimu pasinaudojo Liudvikas Rėza, ruošdamas III 
ir IV Biblijos leidimus. Būtent J. Bretkūno rankraštis padėjo jam daug germa-
nizmų pakeisti lietuviškais žodžiais160.

158  Lebedys 1977: 60–71.
159  Ten pat: 107.
160  Ten pat: 99–107.
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Saliamonui Mozerkai Slavočinskiui (tarp 1620–1625, †1660) priskiriamas pir-
masis giesmynas LDK, išspausdintas 1646 m. Tęsiama M. Daukšos tradicija, pa-
siekiama aukštesnė vertimo meno pakopa. Pasak J.  Lebedžio, lietuviškų vertimų 
istorijoje šis vertimas pasirodė novatoriškas. Pirmą kartą giesmes pradėta versti kū-
rybiškai – religinėje literatūroje juk dominavo pažodinio vertimo principas. Tačiau 
abejojama, ar giesmes iš tiesų vertė S. M. Slavočinskis, ar nežinomas autorius 161.

Danielius Kleinas (1609–1666) 1653 m. lotynų kalba parašė Grammatica 
Lituanica. Tai pirmoji žinoma spausdinta lietuvių kalbos gramatika, nes K. Sir-
vydo gramatika (1630 m.) iki šiol nesurasta. D. Kleinas įrodė, kad lietuvių kalba, 
kaip ir kitos kalbos, turi darnią gramatikos sistemą, kad ji niekuo nesiskiria nuo 
graikų ar lotynų kalbų, o dėl priekaištų, kad daug tarmių, įrodė, jog tarmės bū-
dingos visoms kalboms162.

XVII a. akivaizdžiai daugėja autorinių kūrinių, ne vertimų.
Kristijonas Gotlibas Milkus (1732–1807) 1800 m. išleido Lietuvių-vokiečių 

ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyną. Jis gilinosi į lietuvių kalbą, vėliau parašė Lietu-
vių kalbos mokslo pradmenis. Jo patarimai išsakyti polemizuojant su Gotfrydu 
Ostermejeriu ir skirti veikiau kūrėjams, tačiau minimi ir vertėjai. Tad ir lietuviai 
turi tam tikrus vertimo patarimus-principus:

1.  Lietuvių kalba turi būti gryna ir atitikti gyvąją vartoseną.
2.  Reikia vengti svetimybių (ypač germanizmų), neįprastų naujadarų ir 

vertinių.
3.  Vertėjui rekomenduojama pasirinkti gerus originalus.
4.  Atidžiai į juos įsiskaityti, kad būtų galima įvairius specifinius pasaky-

mus suprantamai lietuviškai išversti.
5.  Mintis dėstyti nuosekliai.
1 punktas – teksto natūralumas, prisiminkime E. Dolet, A. F. Tytlerį ir kitus 

Europos eruditus. 2  punktas  – vėlgi lygiai tą patį pasakė E.  Dolet (tik anks-
čiau, 1540 m.). 4 punktas – suprasti, kad galėtumei perteikti prasmę. 5 punk-
tas – tekstas turi būti rišlus. Įdomus 3 punktas – jei vertėjas gali rinktis, geriau 
jau rinktis gerą originalą. Veikiausiai tuomet, kai egzistuoja keli tekstai, iš kurių 

161  Ten pat: 86–91.
162  Ten pat:111–113.
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galima versti. G. Milkaus principai iš esmės atitinka E. Dolet principus – nors ir 
vėliau, bet suformuluoti lietuvių vertėjui.

Liudvikas Rėza parengė naują lietuviškos Biblijos redakciją. Tai buvo tre-
čiasis Senojo ir Naujojo Testamento leidimas. L. Rėzos redaguotas Biblijos ver-
timas skiriasi nuo ankstesniųjų. Lietuvišką tekstą L. Rėza lygino su senosiomis 
originalo kalbomis parašytais tekstais, pats jis buvo vienas geriausių to meto 
senųjų Rytų kalbų žinovų. L. Rėzos ir jo amžininkų parengtas leidimas turėjo 
didelių pranašumų kalbos, stiliaus bei vertimo požiūriu ir lietuvių raštijos isto-
rijoje išliko kaip tobulas ano meto lietuvių rašto kalbos pavyzdys163. Rengdamas 
naują vertimą, L. Rėza surinko gausią medžiagą apie ankstesnius Biblijos ir jos 
fragmentų vertimus į lietuvių kalbą. Apibendrinęs žinias jis parengė istorinį-fi-
lologinį veikalą Lietuviškos Biblijos istorija164. Knyga buvo išspausdinta 1816 m.

Galiausiai baigdama knygos autorė norėtų kiek pašmaikštauti ir pacituoti 
Vincą Kudirką, taip pat nepraleidusį progos pakalbėti apie vertimą, visai bai-
giantis XIX a. 1898 m. „Varpe“ pasirodė V. Kudirkos recenzija apie Antano Kau-
po išverstą lenkų dramaturgo Józefo Blizińskio komediją „Žentas parodai“. Štai 
ką patarė vertėjams V. Kudirka:

Vertikui priderėjo atminti tos tiesos: 1) kad lietuviai, kalbėdami tarp savęs lietuviškai, 
būtinai turi vartoti lietuvišką kalbą; 2) kad kiekviena kalba turi savus ypatingus išsireiš-
kimus, kurie nesiduoda versti žodis į žodį, nėsa kartais išeina visai ne ta prasmė arba 
suvis nieko neišeina. Jeigu da vertikas nepergerai išsimiklinęs nė savo kalboje, nė toje, 
iš kurios verčia, tad išeina kartais kalbos baidyklės.165

Bėgant amžiams, iš kartos į kartą, įvairiose Europos šalyse skamba panašios 
mintys. Ar įvilktos į solidesnį teorinį rūbą, ar šmaikščios, tačiau panašios. XX a. 
pasitinkamas siekiant perteikti prasmę, stilių ir trokštant sutekti tekstui natū-
ralaus skambesio, mąstoma apie teksto keliamą poveikį. Nes jei „išeina kalbos 
baidyklės“ arba „suvis nieko neišeina“, tada ir apie vertimą nėra ko kalbėti.

163  Citavičiūtė 2007: 195.
164  Ten pat.
165  Ambrasas-Sasnava 1980: 64.
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1. PIRMOSIOS VERTIMO TEORIJOS

Teigiama, kad pirmąsias vertimo teorijas pradėta kurti XX a. šeštajame dešim-
tmetyje. Tačiau ir iki XX a. vidurio būta darbų apie vertimą. Pasak Olimpijos 
Armalytės ir Liongino Pažūsio, iki praėjusio amžiaus vidurio išryškėjo du skir-
tingi požiūriai į vertimo teoriją: „vieni buvo linkę grįsti vertimo teoriją literatū-
rinėmis sąvokomis, <...> kiti vertimą laikė kalbos mokslo dalimi“166. Lingvisti-
nės vertimo teorijos buvo orientuotos į kalbų lyginimą, o literatūrinės pakraipos 
atstovai veikiau kėlė klausimą, ar vertimas perteikia tai, kas išreikšta originale, 
ar išlaikomas originalo stilius. Vienõs pirmųjų lingvistinės vertimo teorijos au-
toriai Jean-Paulis Vinay ir Jaques'as Darbelnet veikale cituoja 1922 m. pasiro-
džiusią Jules'io Banchet ir Henri Veslot knygą L'art de traduire. Les traquenards 
de la version anglaise („Vertimo menas. Anglų kalbos spąstai“), 1936 m. išleistą 
Ernesto Stuarto Bateso veikalą Modern Translation („Šiuolaikinis vertimas“), 
Jakovo Reckerio knygos pratarmėje minimos 1930  m. skaitytos Andrejaus 
Fiodorovo paskaitos (vėliau 1953 m. Andrejus Fiodorovas parašė lingvistinio 
pobūdžio veikalą Vvedenije v teoriju perevoda („Vertimo teorijos įvadas“). Tad 
visiškos tylos tikrai nėra. Be to, pasak O. Armalytės ir L. Pažūsio, Prahos struk-
tūralistai (XX  a. pradžia), tirdami kalbos elementų informacines ir stilistines 
funkcijas ir mėgindami nustatyti, kokie elementai tas funkcijas gali atlikti kitoje 
kalboje, taip pat padėjo teorinį pagrindą tolesniems vertimo tyrimams167. Ver-
timo teorijai naudingas buvo ir mašininio vertimo atsiradimas. Nors tuo metu 
vilčių jis nepateisino, imta suvokti, kad neužtenka lyginti kalbų struktūrų, reikia 
lyginti šnekos dėsningumus.

Be to, po Antrojo pasaulinio karo labai išaugo vertėjų raštu ir žodžiu po-
reikis. Atsirado daug naujų vertimo sričių, augo mokslinio ir techninio vertimo 
paklausa, ir į vertimą buvo pradėta žiūrėti kaip į tikrą profesiją. Tad vertimo 
mokslo atsiradimui ir suklestėjimui įtakos taip pat turėjo politiniai ir ekonomi-
niai veiksniai.

166 Armalytė, Pažūsis 1990: 25.
167 Ten pat: 27.
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Literatūrinės pakraipos vertimo teorijos gyvuoja ir mūsų dienomis. Tačiau 
literatūrologinės pakraipos vertimo tyrinėjimai susiję tik su grožinės literatūros 
vertimu, o lingvistinės pakraipos darbuose kalbama apie visų rūšių vertimus: 
mašininį ir nemašininį, vertimą raštu ir žodžiu, grožinės literatūros ir techni-
nį vertimą. Iš literatūrinės pakraipos vertimo tyrinėtojų derėtų paminėti rusų 
mokslininką Efimą Etkindą, kuris ypatingai domėjosi poezijos vertimu. Pran-
cūzui mokslininkui Henri Meschonnicui svarbiausia yra išversto teksto poetika: 
„Du vienas kitam prieštaraujantys poezijos traktavimai yra logiška „nežinoji-
mo, ką daryti su poezija“, išdava: 1) kartojama, jog poezijos vertimas yra neį-
manomas, kartais teigiama, kad vertimas turi būti „poezija“ <…>; 2) literatūra 
painiojama su „neliteratūra“, neįžvelgiama jos specifiškumo, kai lyginama su ki-
tomis kalbos sritimis. <…> Vertimo teorija nėra taikomoji lingvistika. Ji – nau-
jas tyrimų laukas literatūros teorijoje ir praktikoje.“168 H. Meschonnico veikalas 
pakartotinai išleistas 1999 m., ir tai liudija, jog literatūrologai grožinės literatū-
ros vertimų analizę iki šių dienų įtraukia į savo tyrimų lauką.

Vis dėlto didžiausio atgarsio sulaukė lingvistinio pobūdžio veikalai apie 
vertimą ir jų buvo daugiausia. Vėliau, suvokus, kad norint permąstyti, kas yra 
vertimas, kas vyksta verčiant, kokias strategijas taiko vertėjai, ar jie taiko jas 
sąmoningai, ar ne, taip pat bus suprasta, kad vien lingvistikos mokslo neužten-
ka. Atsiranda kitų krypčių teorijų, papildysiančių lingvistų-vertimo teoretikų 
išsakytas mintis.

168 Meschonnic 1973: 328–330.
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2. LINGVISTINĖS VERTIMO TEORIJOS

2.1. J.-P. Vinay ir J. Darbelnet Stylistique comparée du français 
et de l'anglais

J.-P. Vinay ir J. Darbelnet nusprendė parašyti veikalą – vieną pirmųjų lingvis-
tinio pobūdžio veikalų apie vertimą – keliaudami iš Niujorko į Monrealį. Kaip 
brendo idėja parašyti šią knygą, mokslininkai vaizdingai aprašo jos pratarmėje. 
Įvažiavus į Kanadą juos trikdė kelio užrašai anglų ir prancūzų kalbomis, jų ma-
nymu, surašyti netinkama prancūzų kalba su akivaizdžia anglų kalbos interfe-
rencija. Pavyzdžiui, angliškasis SLOW virto prancūzišku prieveiksmiu LENTE-
MENT (lėtai), o to tikrai neišvysi Prancūzijos keliuose, nes ten galima pamatyti 
tik prancūzų kalbos bendratį RALENTIR – mažinti greitį:

Užrašai:
 Anglų kalba    Prancūzijos prancūzų kalba  Kanados prancūzų kalba

Įdomu, kad abu lingvistai nė neužsiminė apie Kanados prancūzų kalbos ir 
Prancūzijos prancūzų kalbos skirtumus, tikrai nemenkus. Mokslininkai kons-
tatuoja, kad išreikšti tą pačią realybę X perkeliant ją iš vienos kalbos (A) į kitą 
kalbą (B) reiškia kalbėti apie atskirą lyginamojo pobūdžio vertimo discipliną. Ir 
toji atskira mokslo sritis labai plati: visų pirma dviejų kalbų struktūrų išmany-
mas (dviejų kalbų leksika, dviejų kalbų morfologija), toliau – dvi kultūros, dvi 
literatūros, dvi istorijos ir dvi geografijos, tai yra du skirtingi fenomenai. Ir nors 
pratarmės pabaigoje autoriai teigia, jog grįžę į Prancūziją pagaliau pamatė tuos 
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jiems suprantamus ir aiškius užrašus, klausimas lieka atviras – ar pavadindami 
juos „štai pagaliau tie taip norėti tinkami vertimai“, J.-P. Vinay ir J. Darbelnet 
iš tiesų matė vertimus? Ar tik matė analogiškus užrašus kita kalba, kurie gali 
pasitarnauti vertėjui, jei jam reikės versti tekstą, kur pasitaikys kelio užrašų pa-
vadinimai?

Veikalas buvo išleistas 1958 m. Paryžiuje. Ir nors autoriai knygoje rašo apie 
tai, jog nepakanka mokėti kalbą, kad galėtumei gerai versti, vis dėlto šis kūrinys 
yra iš esmės lingvistinis požiūris į vertimą kaip į mokslo sritį neperžengiant lin-
gvistikos ribų, kur tik užsimenama, kad lingvistikos gali neužtekti. Šis veikalas 
paskutinį kartą vėl išleistas Prancūzijoje 2013 m., ir šis faktas byloja apie tai, 
kad nors tam tikros J.-P. Vinay ir J. Darbelnet mintys gali atrodyti pasenusios, 
yra ir tokių minčių, kurias būtų galima pavadinti tiesiog „bendromis tiesomis“ 
šiuolaikiniame vertimo moksle, o mokslininkų išskirti garsieji septyni vertimo 
būdai šiandien yra tapę vertimo mokslo klasika ir dažnai cituojami įvairių ver-
timo teoretikų.

Tad kokie tie septyni J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pasiūlyti vertimo būdai ir 
ar jie aktualūs šiandien, o jei aktualūs – kodėl? Išskirdami tuos vertimo būdus 
mokslininkai juos klasifikuoja į dvi rūšis – tiesioginį ir netiesioginį vertimą – ir 
jų taikymą priskiria trims lygmenims: leksikos, žodžių junginių / minties dės-
tymo dalies ir pranešimo (teksto, message). Mokslininkai šiuos vertimo būdus 
vadina procédés de traduction. Lietuviškas atitikmuo būtų būdai, tačiau knygos 
autorė neatmeta ir vertimo strategijos, šiuo atveju kaip vertimo būdo, sinonimo 
vartojimo. Tad siekiant išvengti kartojimosi aptariant J.-P. Vinay ir J. Darbelnet 
teoriją kaip sinonimai bus vartojamos sąvokos vertimo būdai ir vertimo strate-
gijos.

Tiesioginiam vertimui mokslininkai siūlo šiuos vertimo būdus: 1) skolinys; 
2) kalkė; 3) pažodinis vertimas169. Netiesioginiam vertimui: 4) transpozicija; 5) 
moduliacija; 6) ekvivalentas; 7) adaptacija.

169 Vinay, Darbelnet 1958: 47.
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Tiesioginis vertimas

Skolinys. Kalbėdami apie skolinio vartojimą, J.-P. Vinay ir J. Darbelnet tei-
gia, jog tai geriausias būdas užpildyti metalingvistinę lakūną (spragą ar leksikos 
ertmę – terminų ekvivalento nebuvimui yra ne vienas), t. y. naują sąvoką, neži-
nomą konceptą tiesiog perimti iš kalbos, iš kurios verčiama, ir perkelti į kalbą, 
į kurią verčiama. Mokslininkai pabrėžia, kad tai netgi nebūtų juos dominantis 
vertimo būdas, tačiau kartais juo pasinaudojęs vertėjas siekia stilistinio povei-
kio170, nori perteikti vadinamąjį šalies „koloritą“. Jų pateikti pavyzdžiai: varstai 
(verstes) Rusijoje, doleriai ir party JAV, tekila ir tortiljos Meksikoje. Šiuolaikinėje 
globalizacijos epochoje doleriai, tekila ar tortiljos yra labai gerai žinomi reiški-
niai, ir dalis tokių žodžių jau yra, pavyzdžiui, ir lietuvių kalbos žodyno dalis. Tas 
pat, be jokios abejonės, vyksta ir vystantis prancūzų ar anglų kalboms.

Įdomios vertimo problemos, susijusios su ilgio, svorio, tūrio, temperatūros 
matais. Šios problematikos J.-P. Vinay ir J. Darbelnet neanalizuoja, tačiau vė-
lesniais laikais apie tai bus kalbama tikrai daug, ir šiandien galima konstatuoti, 
kad nėra vieningos nuomonės, ką tokiais atvejais vertėjas turėtų daryti: skolin-
tis žodį ar perteikti savoje šalyje egzistuojančios sistemos elementus. L. Venutis 
kalbėjo apie vertėjo pastebimumą, apie tai, ar reikia parodyti, kad verti kitos 
kultūros kūrinį, ar stengtis absoliučiai pritaikyti jį savai kultūrai. Šie pamąsty-
mai iš esmės susiję su grožinės literatūros vertimu, kaip, beje, ir J.-P. Vinay ir 
J. Darbelnet išskirtas skolinio atvejis. Tačiau šios mintys gali būti sietinos ir su 
kitokio pobūdžio tekstų vertimais. Vertėjo pasirinkta vertimo strategija plačiąja 
prasme turi priklausyti nuo teksto, kurį jis verčia, ir nuo to teksto konteksto. 
Palikti kelis kartus ilgio matą mylia kūrinyje, jei sieki, kad skaitytojas sužinotų, 
koks ilgio matas yra JAV, arba jei manai, kad tavo adresatas yra pakankamai 
išprusęs ir pasipiktintų mylių vertimu kilometrais, yra viena. Kas kita, jei žiūri 
dokumentinį filmą, tarkim, apie JAV prezidento Johno F. Kennedy nužudymą: 
kas kur stovėjo, kokiu greičiu judėjo automobiliai, kokios buvo kulkų trajek-
torijos ar kokio aukščio aplinkiniai pastatai. Jei tokį filmą europiečiui vertėjas 

170 Ten pat.
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išverstų Jungtinių Valstijų matais, žiūrovas vargiai susigaudytų, kas ir kaip vyko. 
Taip, beje, ir nutiko Lietuvoje, kur 2012 m. per televiziją buvo rodomas dviejų 
serijų dokumentinis filmas apie šį tragišką įvykį. Pirmoje serijoje vertėjas, jei 
kalbėtume J.-P. Vinay ir J. Darbelnet terminais, pritaikė skolinio vertimo būdą, 
ir galiausiai filmas tebuvo neaiški pėdų, mylių ir kitokių matų istorija, kurios 
techniškai sekti ir suvokti filmo prasmę buvo neįmanoma. Įdomu tai, jog an-
troje serijoje vertėjas suprato klaidą ir pakeitė amerikiečių matus į europiečių, o 
žiūrėti filmą tapo kur kas aiškiau. Tačiau tai dar nereiškia, kad kitu atveju, turint 
kitokį tekstą, reiktų elgtis taip pat. Būtų galima vardyti daugybę pavyzdžių, kai 
reikia kitokių vertimo būdų.

Kartais skoliniai gali tapti netgi kalbos politikos dalimi. Taip nutiko Lietu-
vai bandant versti beveik visų ES valstybių priimtą skolinį iš rusų kalbos troika, 
skirtą apibūdinti tokiam reiškiniui, kai trys lygiaverčiai partneriai (valstybės, 
ekspertai ar aukščiausio rango pareigūnai) turi atlikti vieną ir tą patį darbą, taigi 
trise traukia tas pačias roges, kaip ir rusiška trikinkė. Tačiau lietuviams troi-
ka – istorinė realija. Pokario metais Lietuvoje taip buvo vadinami neteisminiai 
NKVD trijų žmonių skelbiami kalinimo arba mirties nuosprendžiai. Tad lietu-
viai skolinį atmetė ir pasirinkimo lietuvišką atitikmenį trejetas.

Dažniausiai dėl skolinio pasirinkimo sprendžia vertėjas, kai verčia groži-
nės literatūros ar techninius tekstus, tačiau kartais vertėjas pats negali nuspręsti, 
ir sprendimas priimamas atitinkamos institucijos (taip nutiko troikos skolinio 
atveju).

J.-P. Vinay ir J. Darbelnet taip pat užsimena, kad kiekvienos kalbos žodyne 
egzistuoja skolinių, kurie seniai tapo kalbos žodyno dalimi.

Kalkė. Kalkė, arba pažodžiui išverstas žodžių junginys, kaip ir skolinys, pa-
sak J.-P. Vinay ir J. Darbelnet, gali būti arba nusistovėjusi ir tapusi kalbos žodyno 
dalimi, arba vertėjas gali kurti naują kalkę. Mokslininkai kalba apie nevykusias 
kalkes prancūzų kalboje, pavyzdžiui, iš vokiečių kalbos kopijuotą économique-
ment faible (ekonomiškai silpnas), kuri prancūzų nėra dažnai vartojama.

Jeigu kalbėtume apie lietuvių kalbą, „kalkiavimo“ laikai veikiausiai jau 
praeityje. Kramtomoji guma ar dangoraižis, kalkės par excellence, prigijo mūsų 
kalboje (galiausiai tai tikrai vykusios kalkės), tačiau šiandien kuriant naujus žo-
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džius elgiamasi atsargiau. Plati naujų terminų kūrimo dirva – ES dokumentai, 
tačiau ES duomenų bazėse cold call neskubama versti šaltas skambutis (nepagei-
daujamas skambutis rinkodaros tikslais, kai netikėtai paskambinus siūloma ką 
nors įsigyti). Žinoma, tai tik vienas pavyzdys, apibendrinimų iš jo nepadarysi, 
tačiau dirbant su ES duomenų bazėmis ir susiduriant su naujais terminais maty-
ti, kad stengiamasi kurti, o ne „kalkiuoti“. Pasitaiko ir „kalkiavimo“ atvejų, deja, 
kartais labai nevykusių. Taip ES duomenų bazėje IATE iš anglų kalbos buvo 
išverstas terminas professional scepticism  – profesinis skepticizmas, suteikiant 
terminui itin aukštą patikimumo laipsnį. Apibrėžtis IATE pateikiama tokia: 
„požiūris, kurio laikydamasis auditorius nuolat abejoja ir stebi aplinkybes, ga-
linčias rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir kritiškai vertina audito 
įrodymus“171. Jei įsigilintume į žodžių skepticizmas ir abejoti reikšmes lietuvių 
kalboje (skepticizmas: 1. fil. pažiūra, pagrįsta neigimu, kad galima pažinti tiesą. 
2. prk. nepatiklumas, abejojimas, nepasitikėjimas172; abejoti: nebūti tikram kuo 
nors, dėl ko nors, dvejoti, svyruoti173), būtų aišku, kad toks auditorius turėtų 
greitai netekti darbo, nes jis ne dirba, o dvejoja. Šiuo atveju turime ir kalkę, 
ir skolinį, nes skepticizmas ir profesija nėra lietuviškos kilmės žodžiai. Ir kartu 
tikrai nevykusį terminą.

Pažodinis vertimas. Pasak J.-P.  Vinay ir J.  Darbelnet, pažodinis vertimo 
būdas – tai perėjimas iš originalo kalbos į vertimo kalbą, kai vertėjui reikia per-
teikti tik lingvistinius vienetus. Where are you?: Où êtes-vous?174 Arba lietuviš-
kai – kur esate jūs? (šiuo atveju anglų ir prancūzų kalbose pasitelkiama inversi-
ja). Tai vertimas pažodžiui išlaikant tą pačią žodžių tvarką, tas pačias gramati-
nes struktūras, tačiau vertimas korektiškas bei idiominis. Pavyzdžiui:

Turėti (art.) žodį ant (art.) galo (kieno) (art.) liežuvio
Avoir un mot sur le bout de la langue
Turėti (art.) žodį ant (art.) galo (kieno) (art.) liežuvio
To have a word on the tip of the  tongue

171  http://iate.europa.eu/iatediff/FindTermsByLilId.do?lilId=3522529&langId=lt
172  http://dz.lki.lt/get/50266/
173  http://dz.lki.lt/get/18369/
174  Vinay, Darbelnet 1958: 48.
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Ir net artikeliai abejose kalbose sutampa: pirmasis – nežymimasis, antrasis 
ir trečiasis – žymimieji.

Šis vertimo būdas gali būti taikomas labai retai, nes kalbų struktūros taip 
viena kitą atitinka iš tiesų vos ne pavieniais atvejais.

Itin svarbu pabrėžti, kad nevykęs, pažodinis nenatūralus vertimas jokiu 
būdu neturi būti painiojamas su J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pasiūlytu pažodiniu 
vertimo būdu. Jie išskiria tam tikrą vertimo strategiją, tam tikrą priemonę, kuria 
vertėjas gali pasinaudoti tik tuomet, kai jam tai leidžia originalo kalbos ir verti-
mo kalbos struktūros bei leksika. Pasak mokslininkų, jei pažodinį vertimo būdą 
galima pritaikyti verčiant sakinį He looked at the map sakiniu Il regarda la carte 
(jis pasižiūrėjo į žemėlapį), verčiant sakinį He looked the picture of health tokio 
būdo nepritaikysi ir teks versti ekvivalentu Il se portait comme un charme175, t. y. 
jis jautėsi labai gerai, jis buvo geros sveikatos. Taip ir į lietuvių kalbą neišversime 
pažodžiui jis atrodė kaip sveikatos vaizdas iš anglų kalbos ar iš prancūzų kalbos 
jis jautėsi kaip žavesys.

Netiesioginis vertimas

Transpozicija. Transpozicija, pasak J.-P. Vinay ir J. Darbelnet, tai toks verti-
mo būdas, kai vertėjas vieną kalbos dalį keičia kita kalbos dalimi176. Pavyzdžiui, 
daiktavardis keičiamas veiksmažodžiu, būdvardis – prieveiksmiu, būdvardis – 
daiktavardžiu ir taip toliau. J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pateikia įvairių pavyzdžių 
anglų ir prancūzų kalbose. Štai keletas jų: prieveiksmis / veiksmažodis: Situa- 
tion still critical (straipsnio laikraštyje pavadinimas) – La situation reste critique, 
prieveiksmis still (vis dar) verčiamas veiksmažodžiu rester (likti, išlikti); veiks-
mažodis / daiktavardis: before he comes back – avant son retour, veiksmažodis 
come back (sugrįžti) verčiamas daiktavardžiu retour (sugrįžimas)177. Paprastes-
ni pavyzdžiai: festival paper – papier-cadeau (būdvardis šventinis – daiktavardis 

175  Ten pat: 49.
176  Ten pat, 50.
177  Ten pat, 97.
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popierius-dovana), for sale – à vendre (daiktavardis pardavimas – veiksmažodis 
parduoti), medical students – étudiants en médecine (būdvardis medicininiai – 
daiktavardis medicinoje).

Moduliacija. Moduliacija – tai požiūrio keitimas, daiktas, žmogus, reiški-
nys ar veiksmas apibūdinami kitaip, pasirenkant kitokį aspektą178. J.-P. Vinay ir 
J. Darbelnet suskirsto šį vertimo būdą į grupes:

1.  Abstraktu ir konkretu:
 Le dernier étage („paskutinis“ aukštas) – the top floor („viršutinis“ aukštas);
2.  Priežastis ir pasekmė:
 A stubborn sol („atkakli“ dirva) – un sol ingrat („nedėkinga“ dirva) – 

nederlinga dirva;
3.  Priemonė ir rezultatas:
 Firewood („ugnies mediena“) – bois de chauffage („šildymo mediena“) – 

malkos;
4.  Dalis ir visuma:
 Livre de classe („klasės knyga“) – school book („mokyklos knyga“) – va-

dovėlis;
5.  Dalių keitimas vietomis:
 The keyhole (raktas – skylė) – le trou de la serrure (skylė – raktui);
6.  Priešingas požiūris:
 Folder (lankstinukas, fold – sulenkti) – dépliant (lankstinukas, déplier – 

atlenkti, atversti);
7.  Intervalai ir ribos (trukmė ir data, atstumas ir kryptis):
 How long? („Kaip ilgai?“) – Depuis quand? („Nuo kada?“);
8.  Sensorinė moduliacija: a) spalva: goldfish (geltonos žuvys)  – poissons 

rouges (raudonos žuvys) – auksinė žuvelė; b) garsas ir judesys: rattled 
his sabre („sužvangino kardu“) – agita son sabre („pajudino kardą“); c) 
lietimas ir svoris: the intangibles („neapčiuopiami“) – les impondérables 
(„nepasveriami“) – tai, ko negalima numatyti;

9.  Forma, naudojimas:
 A high chair („aukšta kėdė“) – une chaise d'enfant („vaiko kėdė“);

178  Ten pat: 51.



90   L iucija  Č erniuvienė

10. Geografinė moduliacija:
 India ink (Indijos rašalas) – encre de Chine (Kinijos rašalas) – tušas;
11. Palyginimo ar simbolio kaita:
 Of another calibre („kito kalibro“) – d'une autre trempe („kito grūdini-

mo“) – kito lygio179.

Iš esmės šie du J.-P. Vinay ir J. Darbelnet išskirti vertimo būdai gana nau-
dingi tiems, kurie verčia iš anglų kalbos į prancūzų kalbą ir atvirkščiai. Tačiau 
apskritai šiandien tai suvokiama kaip vertėjo kompetencija. Pavyzdžiui, trans-
pozicijos atvejis – vertėjas versdamas nemąsto, kada prieveiksmį vers būdvar-
džiu ar būdvardį daiktavardžiu. Svarbesnė yra daiktavardžio – veiksmažodžio 
opozicija, tačiau, tarkim, į lietuvių kalbą verčiantis vertėjas turi žinoti, kad 
lietuvių kalba yra veiksmažodinė, ir remiantis kalbos vartosena privalu vengti 
daiktavardinių konstrukcijų ar piktnaudžiavimo veiksmažodiniais daiktavar-
džiais. Apie moduliacijos pobūdžio pakeitimus vertėjas taip pat neturėtų per 
daug mąstyti, jei jis iš tiesų puikiai moka kalbą, į kurią verčia. Suprantama, jam 
net minties neturėtų kilti prancūziško kinų rašalo versti Kinijos rašalu angliškai, 
arba Indijos ar Kinijos rašalu į lietuvių kalbą, nes mes jį vadiname tušu.

Ekvivalentiškumas. Ekvivalentiškumas J.-P. Vinay ir J. Darbelnet yra toks 
vertimo būdas, kai frazeologizmai, sustabarėję žodžių junginiai, idiomos, pa-
tarlės verčiami atitinkamais vertimo kalbos frazeologizmais, idiomomis, patar-
lėmis. Netgi įvairius sušukimus (kokio pobūdžio, J.-P. Vinay ir J. Darbelnet ne-
įvardija) mokslininkai priskiria ekvivalentiškumui. Pavyzdžiui, kokią kūno dalį 
užsigavęs prancūzas sušuks: „Aïe!“, o anglas: „Ouch!“ Anglams too many cooks 
spoil the broth (per daug virėjų sugadina sultinį), o prancūzams – deux patrons 
font chavirer la barque (du vadovai valtį išsiūbuoja)180.

Adaptacija. Galiausiai kraštutinė ekvivalentiškumo riba yra adaptacija. 
Adaptacija J.-P. Vinay ir J. Darbelnet vadina tokį vertimo būdą, kai tam tikra 
situacija, ar tam tikras žodis, egzistuojantis originalo kalboje, neegzistuoja ver-
timo kalboje. Ar dėl kalbinių, ar dėl kultūrinių skirtumų. J.-P. Vinay ir J. Darbel-

179  Ten pat, 89–90.
180  Ten pat: 52.
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net pateikia pavyzdį, kaip angliškai galima pasakyti, kad tėvas pabučiavo dukrą 
į lūpas, o prancūziškai tai būtų paprasčiausiai nesuprantama ir derėtų versti, 
kad tėvas dukrą švelniai apkabino. Mokslininkai išimtį, tai yra pažodinį vertimą 
tokiais atvejais priimtinu laiko tik tuomet, kai vertėjas nori parodyti kultūrinius 
skirtumus. Dar vienas iš tiesų įdomus J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pateiktas pa-
vyzdys iš vertimo žodžiu praktikos: vertėjas kriketą iš anglų kalbos į prancūzų 
kalbą išvertė dviračių lenktynėmis, garsiomis Tour de France, nes jam atrodė, 
kad prancūzui delegatui (deja, išsamiau situacijos – kam ir kur buvo versta – 
jie neaprašo) taip bus aiškiau. Tačiau pats vertėjas pateko į keblią padėtį, kai 
prancūzas padėkojo kolegai anglui, kad šis paminėjo tokį žinomą Prancūzijoje 
sportą. Kaip tuomet grįžti prie angliško kriketo181? Tokios adaptacijos iš tiesų 
gana pavojingos. Tačiau kartais tai gali būti labai naudinga. Pavyzdžiui, Vertimo 
studijų katedros magistrantė Erika Sinkevičiūtė vertė straipsnį, skirtą verslinin-
kams: kaip surasti bendrą kalbą su viršininku, sutarti su juo. Straipsnyje vartoja-
mus ledo ritulio atributiką, garsių veikėjų vardus ir pasisakymus vertėja pakeitė 
krepšinio atributika, vartojo garsių Lietuvos krepšininkų, trenerių pavardes, 
citavo jų pasisakymus. Tokiu atveju adaptacija pasiteisina kuo puikiausiai. Kri-
keto ir dviračių lenktynių atveju – kažin. Be to, jei kalbėjosi du diplomatai, ne-
jaugi diplomatas nežinos tokio sporto kaip kriketas? Diskutuoti būtų galima iki 
begalybės, galiausiai viskas priklauso nuo teksto ir nuo konteksto, ir netgi tais 
atvejais, kai adaptacija galima, įmanomos skirtingos nuomonės, kai vienas ver-
tėjas norės parodyti, kad tekstas kitos kultūros, o kitas norės jį „savinti“. Knygos 
autorė ilgai diskutavo su kolega Pierre'u Bouillonu iš Prancūzijos Angers Katali-
kiškojo vakarų universiteto Prancūzijoje (Université Catholique de l'Ouest), kai 
jis papasakojo apie vieno savo studento vertimą. Studentas pritaikė adaptaciją 
versdamas straipsnį apie tai, kad JAV vyriausybė persekioja Billą Gatesą kaip 
kapitonas Akabas baltąjį banginį (prisiminkime Hermano Melville'io romaną 
„Mobis Dikas“): jis išvertė, kad JAV vyriausybė persekioja Billą Gatesą kaip 
Žaveras persekiojo Žaną Valžaną (personažai iš Victoro Hugo „Vargdienių“). 
Žinoma, prancūzui bus daug aiškiau, kokio atkaklumo tas persekiojimas buvo, 

181  Ten pat: 53.
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tačiau kita vertus, ką veikia Žanas Valžanas Jungtinėse Valstijose? Ir ar nepasi-
didžiuos prancūzas skaitytojas (vertimo adresatas), kad amerikiečių žurnalistai 
štai ėmė ir paminėjo ne bet ką, o Victoro Hugo personažus? O jei prisiminsi-
me vertėjo taisyklę, kad nereikia laikyti savo skaitytojo kvailiu, tai pamąstykime 
apie tai, kas skaitys Prancūzijoje tekstą apie B. Gateso bylą. Gal tie skaitytojai ir 
Mobį Diką žinos? O jei nežinos, gal bus proga paieškoti ir patiems pasidomėti. 
Taigi, kaip autorė ir minėjo, yra klausimų be atsakymų. Ar tiksliau pasakius, 
atsakymų yra ne vienas. Vertėjas jų ieško, ir vertėjas sprendžia. Svarbu, kad jo 
sprendimai būtų pagrįsti.

Šie septyni vertimo būdai, kaip minėta, taikomi leksikos, žodžių junginių / 
minties dėstymo dalies ir teksto lygmenyse. Pažvelgus į pavyzdžius, matyti, kad, 
tarkime, leksikos lygmuo – tai festival paper – papier-cadeau, žodžių junginių / 
minties dėstymo dalies lygmuo – before he comes back – avant son retour, o teks-
to (message) – cricket – Tour de France.

J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pateikia apibendrinamąją pavyzdžių lentelę:

Vertimo būdų lentelė182

Leksika Žodžių junginiai /  
Minties dėstymas

Pranešimas / Tekstas 
(message)

1. Skolinys Pr. Buldozzer
A. Fuselage

Pr. Science-fiction
A. (Pie) à la mode

Pr. Five o'Clock Tea.
A. Bon voyage.

2. Kalkė Pr. Economique-
ment faible
A. Normal School

Pr. Lutétia Palace

A. Governor General

Pr. Compliments de la 
saison.
A. Take it or leave it.

3. Pažodinis 
vertimas

{Pr. ink

{A. encre

{Pr. L'encre est sur la 
table
{A. The ink is on the 
table

{Pr. Quelle heure est-
il?
{A. What time is it?

182  Ten pat: 55.
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Leksika Žodžių junginiai /  
Minties dėstymas

Pranešimas / Tekstas 
(message)

4. Transpo-
zicija

{Pr. Expéditeur

{A. From:

{Pr. Depuis la revalori-
sation du bois
{A. As timber becomes 
more valuable

{Pr. Défense de fumer

{A. No smoking

5. Modulia-
cija

{Pr. Peu profond

{A. Shallow

{Pr. Donnez un peu de 
votre sang
{A. Give a pint of your 
blood

{Pr. Complet

{A. No Vacancies

6. Ekvivalen-
tiškumas

{Pr. (Kar.) La soupe

{A. Br. (Kar.) Tea

{Pr. Comme un chien 
dans un jeu de quilles
{A. Like a bull in china 
shop

{Pr. Château de cartes

{A. Hollow Triumph

8. Adaptacija {Pr. Cyclisme
{A. Br. Cricket
{A. U.S. baseball

{Pr. En un clin d'œil
{A. Before you could 
say Jack Robinson

Pr. Bon appétit!
A. Hi!

 
 Pastaba: Pr – prancūzų k., A – anglų k. { – ir anglų, ir prancūzų kalbomis žodžiai, žodžių jun-

giniai / minties dėstymas ar posakiai reiškia tą patį. Kiek keistai atrodo mokslininkų pateikti 
skolinio ir kalkės pavyzdžiai kaip žodžių junginiai ar minties dėstymo dalys. Science-fiction, 
Lutétia Palace ar Governor General veikiau tiktų leksikos lygmeniui iliustruoti.

Apibendrinant J.-P.  Vinay ir J.  Darbelnet septynis vertimo būdus galima 
teigti, kad dalis jų taikoma ir šiandien, pavyzdžiui, skolinys ar, rečiau, kalkė. Kiti 
vertimo būdai nebeįvardijami kaip tokie ir dažniausiai suvokiami kaip vertėjo 
kompetencija. Tai būtų transpozicijos ir moduliacijos atvejai su tam tikromis 
išlygomis. Dar kiti vertimo būdai mūsų dienomis tiriami atskirai, jiems skiriami 
mokslo veikalai: frazeologizmų, idiomų, patarlių vertimams siūlomos skirtingos 
vertimo strategijos; kai adaptacija suvokiama kaip realija – apie realijas parašyta 
taip pat ne vienas mokslo veikalas, o pradžią jiems davė bulgarų mokslininkai 
Sergejus Vlahovas ir Sideras Florinas, 1969 m. išleidę veikalą Neperevodimoje 
v perevode („Neišverčiama vertime“). Apie pažodinio vertimo būdą iš esmės 
neturėtų būti kalbama tiesiog todėl, kad, viena vertus, tokių galimybių vertėjui 
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pasitaiko labai retai, kita vertus, kad besimokantieji versti nepradėtų painioti 
prasto pažodinio vertimo su elementariu J.-P.  Vinay ir J.  Darbelnet pasiūlytu 
pažodinio vertimo būdu.

2.2. J. Reckerio teorija apie dėsningus atitikmenis

SSRS mokslininkas Jakovas Reckeris pirmą kartą lingvistinio pobūdžio veikalą 
apie vertimą išleido 1950 m. Jis suskirstė į atskiras grupes leksinius atitikmenis, 
nes, pasak jo, vertimo esmė yra vienos kalbos atitikmenų paieškos kitoje kalbo-
je183. Dar vieną veikalą apie vertimą J. Reckeris išleido 1974 m., taigi daugiau nei 
po dvidešimties metų. Tačiau iš esmės savo paties sukurto atitikmenų skirstymo 
neatsisakė. Autorius, kaip tikras lingvistinės pakraipos teorijų atstovas, taip pat 
gretina kalbas: anglų ir prancūzų kalbas su rusų kalba.

Pirmoji jo knygos dalis skirta atitikmenims tirti, antroji  – gramatinėms 
transformacijoms ir sintaksinių struktūrų vertimui, vėliau J.  Reckeris aptaria 
stiliaus problematiką: frazeologizmų vertimą, modalumo raiškos perteikimą, 
ir galiausiai baigia samprotavimais, kuo vertėjui gali būti naudingas žodynas. 
Knygos autorė pasirinko aptarti atitikmenims skirtą veikalo dalį. Gramatinės 
transformacijos ir sakinių vertimo problematika įeina į įžangoje minėtos verti-
mo teorijos, ne vertimo teorijų, tyrimų lauką, o stilius ir frazeologizmų vertimo 
problematika taip pat yra atskirų tyrimų sritis, be to, akivaizdžiai susijusi su 
grožinės literatūros tekstų vertimu.

Pirmoji dalis – atitikmenų paieškos – aiškiai apibrėžia J. Reckerio teoriją 
kaip lingvistinės krypties vertimo mokslo teoriją. Kai kurie J. Reckerio išskirti 
atitikmenys mūsų laikais tapo neatsiejami nuo vertimo veiklos, vertimo tyrinė-
jimų ir vertimo mokslo (generalizacija, konkretizacija, antoniminis vertimas), 
kai kurie tokio atgarsio nesulaukė.

Taigi J. Reckeris išskiria tris atitikmenų kategorijas:
1. Ekvivalentai;
2. Variantiniai ir kontekstiniai atitikmenys;
3. Visų tipų vertimo transformacijos184.

183  Armalytė, Pažūsis, 1990: 29.
184  Recker 1974: 9.
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Ekvivalentai. Ekvivalentais vadinami tokie atitikmenys, tarp kurių egzis-
tuoja pastovūs santykiai ir kurie visiškai nėra sąlygojami konteksto. Juos, pasak 
J. Reckerio, beveik visuomet galima rasti žodynuose185. Ekvivalentais gali būti 
vietovardžiai, asmenvardžiai, įvairūs mokslo terminai. Ekvivalentai taip pat gali 
būti absoliutūs ir daliniai. Pavyzdžiui, pasak J. Reckerio, dodder ir povilika (vijo-
klinių šeimos augalas brantas, lot. Cuscuta) – absoliutūs atitikmenys, o, tarkim, 
shadow gali reikšti ir ten, ir polumrak, ir prizrak (šešėlis, prieblanda ir šmėkla) 186.

Aptardami J.  Reckerio teoriją apie dėsningus atitikmenis O.  Armalytė ir 
L. Pažūsis kaip absoliutaus ekvivalento pavyzdį siūlo Suvienytų Nacijų Organi-
zaciją – United Nations Organisation187. Šis pavyzdys labai įdomus, nes iškelia 
akivaizdžią problemą – net ir tokių garsių organizacijų pavadinimai, atrodytų, 
tikrai absoliutūs ekvivalentai, gali kelti rimtų problemų vertėjams. SNO jau tapo 
JTO. Tačiau viskas priklauso nuo teksto, kurį verti: jei tekstas senas, ir tuomet 
Jungtinės Tautos dar buvo vadinamos SNO, gãli tekti palikti senąjį pavadinimą. 
Vadinasi, kontekstas diktavo ir diktuos sąlygas vertėjui. Valstybės taip pat turėtų 
būti idealus ekvivalento pavyzdys. Tačiau ir valstybių pavadinimų vertimas gali 
kelti problemų. Tarkime, Birma tapo Mianmaru, ir šiandien Valstybinė lietu-
vių kalbos komisija (VLKK) leidžia vartoti abu sutrumpintus šios šalies pava-
dinimus, tad vertėjas gali orientuotis pagal originalo tekstą. Tačiau ką daryti su 
buvusia SSRS? Ar versti TSRS? Visuotinai priimta vartoti Sovietinių Socialisti-
nių Respublikų Sąjungos pavadinimą. Į knygos autorę patarimo kreipėsi vieno 
muziejaus, kuriame turėjo būti eksponuojami versti KGB archyvų dokumen-
tai, darbuotojai: kaip versti, TSRS ar SSRS, jei visuose tekstuose prie eksponatų 
vartojama SSRS? Atsakymas atrodė aiškus – autentiškuose dokumentuose turi 
figūruoti valstybės, kuri savo laiku turėjo atitinkamą pavadinimą lietuvių kal-
ba, trumpinys, t. y. TSRS. Visur kitur, ne autentiškų dokumentų vertimuose, o 
rašytiniuose neverstiniuose tekstuose, žinoma, vartotina SSRS. Muziejaus dar-
buotojai kreipėsi ir į VLKK, atsakymas buvo toks pat. Tad išvada peršasi savai-
185 Apie žodynus mūsų laikais vertimo teoretikams kalbėti nėra itin būdinga, ypač dabar, kai ver-

tėjai kur kas dažniau naudojasi duomenų bazėmis ir internetu. Tačiau, kita vertus, ar nevertėtų 
kelti klausimo, kad žodynai yra pernelyg nuvertinti?

186 Recker 1974: 10–11.
187 Armalytė, Pažūsis 1990: 29.
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me: J. Reckerio pasiūlyta ekvivalento sąvoka pati savaime nėra prieštaringa ar 
neteisinga, tačiau vis tiek net ir šiuo, atrodytų, absoliučiai aiškiu atveju, vertėjo 
pasirinkimas priklauso nuo teksto ir nuo konteksto.

Variantiniai ir kontekstiniai atitikmenys. Variantiniai atitikmenys, pasak 
J. Reckerio, – tai tokie atitikmenys, kai vienos kalbos žodis turi kelias reikšmes 
kitoje kalboje. Šių žodžių reikšmes taip pat dažniausiai fiksuoja žodynai. Kaip 
pavyzdį mokslininkas pateikia anglų kalbos daiktavardį soldier, kuris rusų kalba 
gali reikšti ir soldat (kareivis), ir riadovoj (eilinis), ir vojenij (kariškis). Vertėjo 
pasirinkimą šiuo atveju turi lemti kontekstas. Pasak J. Reckerio, tai dažniausiai 
neutralūs, stilistiškai nežymėti, abstrakčias sąvokas, reiškinius ar daiktus reiš-
kiantys žodžiai188. O. Armalytė ir L. Pažūsis pateikia gerą pavyzdį lietuvių kalba: 
jis išvyko ieškoti laimės į miestą; Mane apleido laimė; Laimė buvo kažkas tokio, 
apie ką kiti kalbėdavo ir ko ieškodavo189. Šiais trimis atvejais ir anglų, ir prancūzų 
kalbose ieškosime skirtingų atitikmenų: fortune, luck, happiness (anglų kalba); 
fortune, chance, bonheur (prancūzų kalba). Tačiau vėlgi reikalingas visas tekstas, 
kad būtų galima aiškiai pasakyti, kokį konkrečiai atitikmenį reikia pasirinkti. 
Gal pagal kontekstą vietoj fortune teks vis dėlto rinktis bonheur ar happiness.

Kontekstiniai atitikmenys reikalauja konteksto, kad būtų galima išvers-
ti teisingai. Dažniausiai žodynuose, pasak J. Reckerio, tokios žodžių reikšmės 
net nėra fiksuojamos. Mokslininkas pateikia pavyzdį iš Richardo Aldingtono 
knygos Visi žmonės priešai: veiksmažodžio to resent vertimą į rusų kalbą pagal 
kontekstą. Kadangi O. Armalytė ir L. Pažūsis pateikia tų pavyzdžių vertimą į lie-
tuvių kalbą, knygos autorės nuomone, tikslingiau būtų pasinaudoti lietuviškais 
vertimais:

Nobody stared at him as he walked, nobody asked for his papers, nobody seemed to 
resent him as a foregner190.

Niekas nespokso į tave einant, niekas neklausia dokumentų, niekas nežiūri su neapy-
kanta, kad tu svetimšalis191.

188 Recker 1974: 14.
189 Armalytė, Pažūsis 1990: 29–30.
190 Recker 1974: 20.
191 Oldingtonas R. 1962. Visi žmonės priešai. Vertė J. Čebanauskas. Vilnius: Vaga, cituota Armalytės, 

Pažūsio 1994: 31.
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Antony found some difficulty in maintaining these conversations; and rather resented 
it after the easy friendliness of the line192.

Pačiam Entoniui būdavo sunku palaikyti tokius pokalbius; fronte įpratęs prie paprastų, 
draugiškų santykių, jis tokių plepalų negalėdavo pakęsti193. (Paryškinta knygos autorės)

Dvikalbiame žodyne pateikiamos to resent reikšmės piktintis, įsižeisti. Aki-
vaizdu, kad šiems kontekstams jos netinka, ir vertėjas atsižvelgia į tai, kokią si-
tuaciją jam tenka aprašyti, ką tenka apibūdinti. Apskritai šis pavyzdys įdomus 
dviem aspektais: viena vertus, šių dienų vertėjas seniai nustojo kliautis dvikal-
biais žodynais ir turėtų naudotis vienakalbiais kalbos, iš kurios verčia, žodynais, 
kad suvoktų visą žodžio semantiką, tačiau, kita vertus, iš tiesų vertėjo praktikoje 
(žinoma, kalbama apie grožinės literatūros vertimus) pasitaiko tokių konteksti-
nių atitikmenų, kuriuos jis verčia atsižvelgdamas tik į tekstą. Tuos kontekstinius 
atitikmenis labai sunku apibrėžti, jų iš esmės neįmanoma klasifikuoti, galima 
tik konstatuoti, kad J. Reckeris šiuo atveju teisus, jie iš tiesų egzistuoja, tik kaip 
ir kada vertėjas juos pasirinks, priklauso ne tik nuo teksto, bet ir nuo vertėjo.

Vertimo transformacijos. Anot J. Reckerio, skiriamos šios vertimo trans-
formacijos: 1) diferenciacija; 2) konkretizacija; 3) generalizacija; 4) prasminis 
sąvokos išplėtimas; 5) antoniminis vertimas; 6) visiškas pakeitimas; 7) kompen-
sacija194.

1. Diferenciacija. Pasak J. Reckerio, diferenciacija – tai neutralaus žodžio 
vertimas diferencijuotu žodžiu, ar iš esmės stilistiškai žymėtu (teigiamai arba 
neigiamai) žodžiu. Ir anglų, ir prancūzų kalbose daug plačios semantikos veiks-
mažodžių, kurie turi labai daug reikšmių: anglų kalbos get, prancūzų kalbos fai-
re, mettre. Todėl juos verčiant vertėjai dažniausiai konkretizuos (apie tai – antras 
punktas) ir / arba diferencijuos. Diferenciacija ir konkretizacija, pasak J. Rec-
kerio, susijusios viena su kita195. Vertėjai neturėtų piktnaudžiauti šia vertimo 
transformacija, nes, verčiant stilistiškai neutralius žodžius stilistiškai žymėtais, 

192 Recker 1974: 21.
193 Oldingtonas R. 1962. Visi žmonės priešai. Vertė J. Čebanauskas. Vilnius: Vaga, cituota Armalytės, 

Pažūsio 1994: 31.
194 Recker 1974: 39.
195 Ten pat: 40–41.
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atitinkamai keičiasi teksto stilius. Jei tai pavieniai būtini atvejai, ir vertėjo pasi-
rinkimas motyvuotas, tuomet problemų kilti neturėtų. Tačiau jei neutralų auto-
riaus stilių vertėjas pavers stilistiškai žymėtu, jis pakeis viso kūrinio stilistiką, o 
kartu ir kūrinio prasmę.

2. Konkretizacija. Tai tokia vertimo transformacija, kai bendresnės reikš-
mės žodis keičiamas konkretesnės reikšmės žodžiu. Tai gali būti arba jau žo-
dyno dalimi tapę pasakymai, arba vertimo metu atliekamos transformacijos. 
Pavyzdžiui, prancūzų posakis tête-à-tête pažodžiui išvertus reikštų galva į galvą, 
lietuviai pokalbį be pašalinių, dviese, įvardija akimis: akis į akį. Prancūzų kal-
boje gausu pasakymų su veiksmažodžiu faire – daryti. Prancūzai „daro sportą“, 
atitinkamai „daro“ ir atskiras sporto rūšis, tad verčiant į lietuvių kalbą vertėjai 
konkretizuoja: faire du vélo – važinėtis dviračiu. Prancūzų kalboje apie valgio 
gaminimą sakoma „daryti virtuvę“ – faire la cuisine, lietuviškai tenka versti ga-
minti valgį, ruošti valgį ar kitaip. Šie pavyzdžiai elementarūs, ir tokio pobūdžio 
konkretizacijos vertėjams didesnių problemų sukelti neturėtų.

3. Generalizacija. Konkretizacijai priešinga vertimo transformacija: kon-
kretesnės reikšmės žodis keičiamas bendresnės reikšmės žodžiu. Jei verstume iš 
lietuvių kalbos akis į akį, būtų generalizuojama tête-à-tête.

Pasak O. Armalytės ir L. Pažūsio, verčiant iš anglų į lietuvių kalbą konkre-
tizuojama dažniau, o verčiant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą dažniau taikoma 
generalizacijos transformacija196. Tokių pastebėjimų būta ir apie vertimą iš 
prancūzų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai. Tačiau apie šias transformaci-
jas grožinės literatūros vertimuose disertaciją Konkretizavimo principų raiška 
prancūzų ir lietuvių kalbose parašiusi Jūratė Navakauskienė įrodė, kad konkre-
tizavimas ir generalizavimas skirtingose kalbose vyksta skirtingu loginiu pa-
grindu ir todėl konkretizuojama ir generalizuojama maždaug vienodai, pagal 
tai, ar atsižvelgsime į tipą ir potipį (apie tai iš esmės ir kalba J. Reckeris), ar į 
dalį ir visumą (apie tai kalbama labai nedaug)197. Svarbu paminėti, kad kartais 
vertėjai gali pakliūti į svetimos kalbos interferencijos spąstus: pavyzdžiui, jei 

196 Armalytė, Pažūsis 1990: 33–34.
197 Navakauskienė 2002.
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prancūzai gyvenimo naštą neša ant nugaros, vertėjas turėtų prisiminti, kad 
lietuviai ją neša ant pečių.

Štai pora pavyzdžių iš Antoine'o de Saint-Exupéry Mažojo princo vertimo, 
kai vienu atveju vertėjui tenka konkretizuoti, kitu – generalizuoti, ir transfor-
macijos pasirinkimą lemia stilius, kalbos natūralumas:

– Parce que chez moi c'est tout petit...198

– Todėl, kad mano ganykla visai maža...199

– L'attacher ? Quelle drôle d'idée!
– Pririšti? Na ką tu čia dabar sugalvojai?

Pirmuoju atveju kažkas, kas visai maža, verčiama konkrečiu žodžiu gany-
kla. Antruoju atveju kokia keista mintis verčiama ką čia dabar sugalvojai, nes 
verčiama vaiko kalba. Viena svarbiausių išvadų būtų ta, kad esame įpratę šias 
transformacijas vadinti leksinėmis transformacijomis, tačiau suvokiame, jog 
transformacijos vyksta teksto ir konteksto lygmenyje. Ypač iliustratyvus šiuo 
požiūriu antrasis pavyzdys: ar tai žodžių junginys, ar mikrotekstas tekste? Tad, 
viena vertus, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šios dvi transformacijos 
nėra itin sudėtingos, tačiau, kita vertus, akivaizdu, kad tai nėra vien leksinės 
transformacijos ir konteksto vaidmuo yra labai svarbus.

4. Prasminis sąvokos išplėtimas. Pasak J. Reckerio, tai tokia vertimo trans-
formacija, kai vertėjas metaforiškai ar metonimiškai keičia daikto, reiškinio, 
veiksmo savybes, kurios abejose – originalo ir vertimo – kalbose turi būti su-
sijusios loginiais ryšiais ir priklauso nuo konteksto200. Pasak J. Reckerio, galimi 
tokie variantai pagal schemą priežastis – procesas – pasekmė: 1. Procesas keičia-
mas priežastimi; 2. Procesas keičiamas pasekme; 3. Priežastis keičiama procesu; 
4. Priežastis keičiama pasekme; 5. Pasekmė keičiama priežastimi; 6. Pasekmė 
keičiama procesu.

J. Reckeris pateikia įdomų pavyzdį iš Agathos Christie romano vertimo į 
rusų kalbą: originalo tekste sakoma, kad lovoje niekas nemiegojo, o vertėjas iš-

198 Saint-Exupéry de A. 1946. Le Petit Prince. Paris: Gallimard, 15.
199 Sent-Egziuperi de A. 2000. Mažasis princas. Vertė Vytautas Kauneckas. Vilnius: Džiugas, 13.
200  Recker 1974: 45.
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vertė, kad patalas nesujauktas201. Tačiau tokie pakeitimai priklauso tik nuo kon-
teksto, o jo iš tiesų pasigendama pavieniuose J. Reckerio pateiktuose sakiniuose. 
Ši J. Reckerio pasiūlyta vertimo transformacija primena sudėtingesnį J.-P. Vinay 
ir J. Darbelnet moduliacijos variantą.

5. Antoniminis vertimas. Antoniminis vertimas, pasak J. Reckerio, parem-
tas formaliąja logine prieštaravimo kategorija. Arba paprastai tariant, teigiami 
sakiniai verčiami neigiamais, o neigiami – teigiamais202. Ši transformacija taip 
pat susijusi su prasminiu sąvokos išplėtimu.

Labai gerą antoniminio vertimo pavyzdį pateikė O. Armalytė ir L. Pažūsis 
iš Jerome'o K.  Jerome'o knygos Trise valtimi apie ne itin skaniai kvepiančius 
prancūziškus sūrius, kuriuos vienas knygos personažas paprašė savo draugo 
parvežti namo:

<...> as he should not be coming up for a day or two himself, and he did not think 
the cheeses ought to be kept much longer. 203

<...> nes jis pats dar užtruksiąs porą dienų, o sūrių, jo manymu, ilgiau negalima lai-
kyti.204 (Paryškinta knygos autorės)

Tokiais atvejais vertėjui derėtų pagalvoti apie dvejojimo laipsnį: pavyzdžiui, 
aš manau, kad jis neateis išreiškia tvirtesnį įsitikinimą nei aš nemanau, kad jis 
ateis.

6. Visiškas pakeitimas. Visiškas pakeitimas, pasak J. Reckerio, taip pat 
susijęs su prasminiu sąvokos išplėtimu. Tai frazeologizmų, įvairių etiketo 
formuluočių ar šnekamosios kalbos pasakymų vertimas, kiek primenantis 
J.-P.  Vinay ir J.  Darbelnet adaptaciją. Mokslininko pateikti pavyzdžiai yra 
sustabarėję pasakymai, sušukimai (Well done! Bravo! Molodec!). Norisi pateik-
ti ir tokių šių laikų pavyzdžių, kai, tarkime, vertėjas, versdamas iš prancūzų 
kalbos laišką, ilgą baigiamąją formuluotę Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'as-

201  Ten pat: 46–47.
202  Ten pat: 48.
203  Jerome K. J. 1959. Three Men in a Boat. Moscow : Foreign Languages Publishing House, cituota 

Armalytės, Pažūsio 1990: 35.
204 Jerome K.  J. 1986. Trise valtimi. Vertė Elena Kuosaitė-Jašinskienė. Vilnius: Mintis, cituota 

Armalytės, Pažūsio 1990: 35.
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surance de ma considération distinguée išvers tiesiog pagarbiai arba su pagar-
ba. Knygos autorės studentės pasakojo, kad joms yra tekę versti vertimų biu-
rams, kurie nepriimdavo tokio vertimo, nes negalėjo suprasti, kaip gali šitaip 
skirtis žodžių skaičius. Tokiu atveju belieka pasiūlyti jiems vertimą: Meldžiu 
jus priimti, pone, mano išskirtinės pagarbos išraišką. Jei užsakovas, t.  y. tar-
pininkas, tokį vertimą priimtų, įdomu, kokia būtų laiško adresato reakcija. 
Jis veikiausiai nežinotų, kad prancūzams tai tėra paprasčiausia mandagumo 
frazė, ir galėtų suprasti kaip iš tiesų ypatingos pagarbos ženklą. Tikroji komu-
nikacijos žinutė liktų neperduota.

7. Kompensacija. Tai teksto elemento, neturinčio leksinio atitikmens arba 
kontekstinio atitikmens, pakeitimas kitu tos pačios rūšies elementu vertimo 
tekste. Tokia kompensacija paprastai taikoma toje pačioje teksto vietoje ir kom-
pensuojamos dažniausiai realijos. Tačiau J.  Reckeris vis dėlto pripažįsta, kad 
kartais, kai vertėjas susiduria su kalambūrais ar žodžių žaismu, kompensacija 
jam nepadės, o teks tiesiog dėti išnašą205.

Šiandien kompensaciją suprantame plačiau. Kompensuoti vertėjas gali ir 
kitoje teksto vietoje: jei metaforos nepavyko išversti metafora, šnekamosios kal-
bos stiliaus vienoje teksto vietoje perteikti šnekamosios kalbos stiliumi, kitoje 
teksto vietoje galima vietoj paprasto pasakymo pavartoti metaforą arba vietoj 
neutralios kalbos pavartoti šnekamąją kalbą, kad būtų išsaugotas originalo teks-
to stilius.

Apibendrinant šias dvi lingvistinį požiūrį į vertimą išreiškiančias teorijas 
reikia pabrėžti, kad vertimo teoretikai kartais vartoja panašius terminus skirtin-
giems fenomenams apibūdinti. Todėl būtina skirti, kas yra ekvivalentiškumas 
J.-P. Vinay ir J. Darbelnet, o kas yra ekvivalentai J. Reckeriui, nes panašiomis 
sąvokomis jie apibūdina visiškai skirtingus reiškinius: prancūzų mokslininkai 
kalba apie idiominių pasakymų vertimą, o rusų mokslininkas – apie visišką ati-
tikmenį. Tik tam tikri šiandien nusistovėję ir visų mokslininkų taip pat var-

205  Recker 1974: 58–63.
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tojami terminai yra kalkė, skolinys, konkretizacija, generalizacija, antoniminis 
vertimas ar kompensacija.

Akivaizdu, kad ir J.-P. Vinay ir J. Darbelnet, ir J. Reckerio atitikmenų paieš-
kos kartais sutampa: taip moduliacija gali būti lyg ir sudėtinė prasminio sąvokos 
išplėtimo dalis, J.-P. Vinay ir J. Darbelnet pasiūlytą adaptacijos būdą J. Reckeris 
plėtojo kaip visiško pakeitimo transformaciją.

Didžiausia lingvistinių vertimo teorijų yda ir bėda yra konteksto trūkumas. 
Nors mokslininkai ir kalba apie situacijas, apie kontekstą, jų pateikiami pavyz-
džiai to konteksto tikrai stokoja, ir todėl šios teorijos gali pasiūlyti būsimiems 
vertėjams tam tikrus iš tiesų reikalingus vertimo instrumentus, tačiau profesio-
naliam vertimui atlikti jų nepakanka. 
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3. VERTIMO SAMPRATA: R. JAKOBSONO VERTIMO 
RŪŠYS

1969 m. rusų kilmės, vėliau Jungtinėse Valstijose dirbęs lingvistas Romanas Ja-
kobsonas išskyrė tris vertimo rūšis, atverdamas kelius platesnei vertimo sam-
pratai nei vertimas iš vienos kalbos į kitą:

1.  Vertimas vienos kalbos ribose (intranlingual translation, rewording): 
vienos kalbos ženklų perteikimas kitais tos pačios kalbos ženklais.

2.  Interlingvistinis vertimas (interlingual translation): vienos kalbos žen-
klų perteikimas kitos kalbos ženklais.

3.  Intersemiotinis vertimas (intersemiotic translation, transmutation): kal-
bos ženklų perteikimas nekalbiniais ženklais206.

Vertimas vienos kalbos ribose  – tai tos pačios minties pasakymas kitais 
žodžiais. Tačiau, pasak R. Jakobsono, sinonimai nėra visiškai vienodos žodžių 
reikšmės: „every celibate is a bachelor, but not every bachelor is a celibate“207. 
Tokį vertimą (ar kitaip parafrazavimą) galima pasitelkti, kai nesuprantame 
pašnekovo, prašome jo tiesiog paaiškinti, ką jis norėjo pasakyti. Jis gali būti 
reikalingas nesusipratimams išvengti. Be to, pavyzdžiui, dėl piktnaudžiavimo 
tarptautiniais žodžiais lietuvių kalboje kartais taip pat gali prireikti „vertimo“ į 
lietuvių kalbą. Vertimas vienos kalbos ribose gali būti naudingas ir vertėjams, 
verčiantiems iš vienos kalbos į kitą. Jei verčiama raštu ir pasitaiko ilgi, sudėtin-
gų sintaksinių struktūrų sakiniai, mintį galima tiesiog persakyti paprastesniais 
žodžiais, išskaidžius į trumpesnius sakinius. Tuomet išversti į kitą kalbą tokį 
persakytą kitais žodžiais sakinį bus daug paprasčiau. Vertėjai žodžiu taip pat 
kartais gali paprašyti kalbėtojo, kurio kalbą verčia, kad jis paaiškintų ar patiks-
lintų mintį. Žinoma, tai galima tik verčiant nuosekliuoju vertimu, ir nėra itin 
profesionalu, tačiau vis dėlto tokia galimybė yra. Šiandien esame įpratę prie pro-
fesionalaus vertimo ir vertėjai žodžiu versti eina atitinkamai pasirengę. Knygos 
autorei prieš daugiau nei dešimt metų, kai naujoji vertimo mokykla Lietuvoje 
tik formavosi, teko matyti gana kuriozinių situacijų ar net jose atsidurti. Per fes-
206  Jakobson 2000: 139.
207  Ten pat.
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tivalį „Kino pavasaris“ daugiau nei prieš dešimt metų buvo rodomas prancūzų 
režisieriaus Mathieu Kassovitzo filmas „La Haine“ („Neapykanta“), ir autorei 
buvusiame „Lietuvos“ kino teatre prieš tūkstančio žiūrovų auditoriją teko versti 
iš Prancūzijos šio filmo pristatyti atvykusio svečio kalbą. Lyg ir buvo aptarta, 
apie ką jis kalbės, tačiau scenoje svečias paminėjo, kad filmo personažai tarpu-
savyje kalba tokia prancūzų kalbos forma verlan, reiškiančia kalba atvirkščiai, 
kuri sudaroma sukeičiant žodžių skiemenis vietomis ir kurią bent jau šiuo metu 
vartoja daugiausia didmiesčių priemiesčių jaunimas, nevengia ir nusikaltėliai 
(policininkai, dirbantys tokiuose rajonuose, specialiai mokomi šios kalbos kal-
boje). Žinoma, apie verlan knygos autorė girdėjusi nebuvo, nes baigė klasikinės 
prancūzų kalbos studijas. Tad tyliai kiek pasitraukus nuo mikrofono teko pa-
prašyti kalbėtojo paaiškinti, koks gi reiškinys tas verlan. Juokingiausia buvo tai, 
kad svečias puikiai galėjo paaiškinti prancūziškai, tačiau kažkodėl nusprendė 
tai padaryti rusų kalba, kurią mokėjo. Žiūrovai pradėjo juoktis, vertėja pasijuto 
labai nepatogiai, nes paaiškinti, kad vertimas vienos kalbos – prancūzų kalbos – 
ribose jai būtų buvęs pakankamas, ji negalėjo, tad kantriai išklausė paaiškina-
mojo vertimo į rusų kalbą ir iš rusų kalbos išvertė į lietuvių kalbą. Kiek ir kokių 
vertimo rūšių įvyko per porą minučių, reikėtų paskaičiuoti.

Antroji R. Jakobsono išskirta vertimo rūšis – vertimas iš vienos kalbos į kitą 
kalbą, yra tas vertimas, apie kurį kalbama šioje studijų knygoje, kurio mokosi 
studentai vertėjų mokyklose, darbas, kurį dirba profesionalūs vertėjai ir kuris, 
išgirdus žodį vertimas, pirmiausia ir ateina į galvą.

Trečioji rūšis – intersemiotinis vertimas, arba kalbos ženklų perteikimas 
nekalbiniais ženklais, šiandien gali būti suvokiamas labai plačiai. Galima kalbėti 
apie romano ekranizavimą – romano vertimą kino kalba, pjesės pastatymą – 
pjesės vertimą teatro kalba, operą – libreto ir muzikos vertimą operos kalba ir 
kitus panašius dalykus. Tačiau jei pavadinsime tuos pačius reiškinius ekraniza-
vimu, adaptacija, interpretacija, ar tai nebus mūsų valia rinktis, kaip įvardyti?

Gestų kalba nepriklauso intersemiotinio vertimo rūšiai. Gestais gali būti 
rodomos ir veiksmažodžių formos ar daiktavardžių linksniai. Skirtingomis 
kalbomis kalbantys žmonės gestų kalba susikalbės tik labai primityviai, kaip ir 
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nemokantys gestų kalbos žmonės, tam tikrose kultūrinėse erdvėse tam tikrais 
gestais galintys išreikšti pačius elementariausius dalykus.

Šiandien galėtume išskirti ir ketvirtąją vertimo rūšį: tai nekalbinių ženklų 
vertimas kalbiniais ženklais. Tarkime, profesionaliai titruojamas filmas žmo-
nėms, turintiems klausos negalią. Turėtų būti tokio pobūdžio titrų: pavyzdžiui, 
(šūvis), (juokas), gal tas juokas net bus apibūdinamas (pašiepiantis, ironiškas), 
ar kiti svarbūs filmo supratimui įvykių pateikimai. Žmonėms, turintiems re-
gėjimo negalią, filmai jau įgarsinami. Viskas yra pasakojama kalba: aprašomi 
vaizdai, situacijos. Gaila, dideliais pasiekimais šioje srityje Lietuva dar negali 
pasigirti.
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4. E. NIDA: FORMALUSIS IR DINAMINIS 
EKVIVALENTIŠKUMAS. VERTIMO PROCESO MODELIS

Amerikiečių vertimo teoretikas Eugene'as Nida garsus ne tik dėl to, kad pirma-
sis sukūrė vertimo proceso modelį. Jo pasiūlytos formaliojo ir dinaminio ekvi-
valentiškumo sampratos ir šiandien aktualios, cituojamos kitų teoretikų.

E. Nidai svarbu 1) teksto pranešimo prigimtis (nature); 2) autoriaus tikslai 
ir intencijos, galbūt vertėjo tikslai bei intencijos; 3) koks yra skaitytojas / klausy-
tojas, auditorija (the type of audience).

Formalusis ekvivalentiškumas (formal correspondence), anot E. Nidos, – tai 
toks vertimo būdas, kai dėmesys sutelkiamas į patį pranešimą, jo turinį ir for-
mą. Reikia perteikti visus formalius teksto elementus, versti beveik mechaniš-
kai, vos ne daiktavardį daiktavardžiu, veiksmažodį veiksmažodžiu. Dinaminis 
ekvivalentiškumas (dynamic equivalence)  – tai toks vertimo būdas, kai origi-
nalo tekstas vertimo kalba perteiktas taip, kad vertimo teksto skaitytojas pa-
tiria iš esmės tokį pat poveikį, kaip ir originalo teksto skaitytojas208. E. Nidos 
pateikiami ekvivalentiškumų pavyzdžiai iš Biblijos vertimo byloja apie tai, jog 
mokslininkas kalba ne apie techninio / meninio tekstų vertimo skirtį, o apie tam 
tikrus vertimo būdus, kuriuos galima taikyti tik tam tikro pobūdžio tekstams. 
Šventojo Rašto vertimas daugiau ar mažiau pažodžiui nemenkai aptartas Verti-
mo istorijos skyriuje. Šiuo požiūriu galbūt galima kelti klausimą, ar formaliojo 
ekvivalentiškumo šiandien visiškai atsisakyta, ar, kaip ir pats E. Nida tai daro, 
pirmenybė teikiama dinaminiam ekvivalentiškumui.

Štai išties įdomūs E. Nidos ir Charleso Taberio pateikti pavyzdžiai iš Laiško 
filipiečiams: pirmasis – RSV, Bible Revised Standard Version, pasak mokslinin-
kų,  – formaliojo ekvivalentiškumo pavyzdys, antrasis  – TEV, Today's English 
Version, dinaminio ekvivalentiškumo pavyzdys:

(I) So if there is any encouragement in Christ, any incentive of love, any participation in 
the Spirit, any affection and sympathy, (2) complete my joy by being of the same mind, 
having the same love, being in full accord and of one mind.

208  Nida, Taber 2003: 27–28, 200, 201.
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(I) Does your life in Christ make you strong ? Does his love comfort you? Do you have 
fellowship with the Spirit? Do you feel kindness and compassion for one another? (2) 
I urge you, then, make me completely happy by having the same thoughts, sharing the 
same love, and being one in soul and mind209.

Lietuviškas naujasis vertimas toks:

Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dva-
sioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laiky-
sitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą.210

Knygos autorė palieka spręsti skaitytojui, ar naujasis Šventojo Rašto vertimas 
į lietuvių kalbą yra veikiau formalaus, ar dinaminio ekvivalentiškumo pavyzdys.

E. Nida pirmasis pamėgino susisteminti vertimo procesą, sukurdamas ver-
timo proceso modelį. Vertimo procesas vyksta tokiais etapais:

Vertimo proceso modelis211:

(Analysis, analizė) (Restructuring, perdara)

(Transfer, perkėlimas)

A (Source, originalo tekstas) B (Receptor, vertimas)

X Y

O. Armalytė ir L. Pažūsis E. Nidos modelį siūlo taikyti analizuojant ir skai-
dant sakinius. Pasak mokslininkų, šis modelis paremtas generatyvinės gramati-
kos teorija, pagal kurią kalba yra tam tikras mechanizmas, pagal tam tikras tai-
sykles sukuriantis aibę gramatiškai taisyklingų sakinių iš elementarių branduo-
linių sakinių. Skiriami du kalbos lygmenys: paviršinės struktūros ir giluminės 

209  Ten pat: 27.
210  Fil 2, 1–2.
211  Nida, Taber 2003: 33.
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struktūros. Giluminės struktūros, arba vadinamieji branduoliniai sakiniai, yra 
patys paprasčiausi kurios nors kalbos sintaksiniai modeliai. Iš tų branduolinių 
sakinių sukuriamos paviršinės struktūros – įvairaus sudėtingumo sintaksiniai 
dariniai, kurie jau yra būdingi ne kalbai, o šnekai. Tad pirmoji vertimo pakopa 
remiantis šiuo modeliu ir būtų A kalba pateiktos informacijos gramatinių ry-
šių, žodžių ir žodžių junginių prasmės analizė. Antroji pakopa  – perkėlimas, 
kai išanalizuotą pateiktą informaciją vertėjas perkelia į B kalbą giluminiame ly-
gmenyje. Perkelta informacija išreiškiama paviršinėmis struktūromis, ir tuomet 
sukuriamas vertimo tekstas – tai trečioji pakopa212.

Tarkime, tekste apie naujųjų technologijų visuomenei keliamus pavojus tu-
rime išversti tokį sakinį iš prancūzų kalbos: Nous sommes passés à une société 
sécuritaire et marketing qui intervient et propose en amont213. Iš pirmo žvilgsnio 
sakinys painus ir dviprasmiškas, nes anglicizmas marketing atlieka būdvardžio 
funkciją. Taigi bandome skaidyti sakinį į paprastus, elementarius sakinius:

1. Nous sommes passés à une société sécuritaire (tapome saugumą propa-
guojančia visuomene);

2. Nous sommes passés à une société marketing (tapome rinkodaros visuo-
mene);

3. La société marketing intervient et propose en amont (rinkodaros visuo-
menė kišasi ir siūlo iš anksto, t. y. mums dar nepriėmus sprendimo).

Taip suskaidžius mėginame versti į lietuvių kalbą: Tapome saugumą propa-
guojančia visuomene, rinkodaros visuomene, kuri mums dar nenusprendus kišasi 
(į mūsų gyvenimą) ir siūlo pirkti. Akivaizdu, kad tenka du kartus pakartoti žodį 
visuomenė, nes pirkti siūlys tik rinkodaros visuomenė, iš anksto lietuviškame 
tekste bus neaišku, todėl tenka transformuoti – dar nepriėmus sprendimo, dar 
nenusprendus. Na, o žodį pirkti diktuoja kontekstas, nes akivaizdu, kad siūloma 
ką nors įsigyti už tam tikrą kainą, o palikti tik kišasi ir siūlo negalime, nes lie-
tuviškame sakinyje trūks pabaigos. Tad galbūt teks pridėti ir į mūsų gyvenimą. 
Žinoma, šį vertimą būtų galima tobulinti ir tobulinti, be to, jau buvo kalbėta 

212 Armalytė, Pažūsis 1990: 41–42.
213 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/internet-et-nouvelles-technologies-que-reste-t-il-de-

votre-vie-privee_911658.html
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apie visą tekstą ir kontekstą, dėl kurio gali būti atliekamos visai kitokios verti-
mo transformacijos. Tačiau akivaizdu, kad susidūrus su sudėtingos sintaksinės 
struktūros sakiniais, E. Nidos modelis išties pravartus. Išanalizavus tokį sakinį, 
daug lengviau randami sprendimai natūraliam ir tinkamam vertimui.

Vis dėlto be sakinio lygmens E. Nidos modelio pritaikymą sunku įsivaiz-
duoti. Pavyzdžiui, kaip jį pritaikytume kelių šimtų puslapių romanui ar kelių 
dešimčių puslapių Europos Teisingumo Teismo sprendimui? Atskiriems saki-
niams šis modelis – puikus pagalbininkas, dideliems tekstams – vargu. O ver-
tėjai žodžiu vargiai ar turi laiko versdami galvoti apie modelio taikymą ir tokį 
skaidymą. Jiems tai gali būti naudinga tik mokantis.

Kanados mokslininkas Robert'as Larose'as taip pat aptaria E. Nidos modelį. 
Jis pateikia kitokį, kur kas paprastesnį pavyzdį214:

(Analysis, analizė)
(Informacinis klausimas)

(Restructuring, perdara)
(Pasirinkimas, kaip to paklausti vertimo kalba)

(Transfer, perkėlimas)

A (Source, originalo tekstas) B (Receptor, vertimas)

X Y

(pav. Vendez-vous des chemises ?)

Tai paprastas klausimas ar jūs parduodate vyriškus marškinius, analizė – rei-
kia informacijos, ir perdara – kaip lietuviškai paklaustume to paties: ar prekiaujate 
vyriškais marškiniais, ar turite vyriškų marškinių? Tačiau tai nėra rimta vertimo 
situacija ir toks pasiūlytas modelio pritaikymas neatrodo pernelyg įtikinamas.

E. Nidos dinaminio ekvivalentiškumo samprata yra mūsų laikų nepažodi-
nio vertimo įteisinimas moksliniais terminais. O jo pasiūlytas vertimo proceso 
modelis iš tiesų naudingas sintaksės (kartu, žinoma, ir prasmės) lygmeniu ir 
mokant / mokantis vertimo, ir verčiant.

214  Larose 1989: 76.
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5. FUNKCIONALIZMAS

5.1. K. Reiss tekstų tipų teorija

Funkcionalizmo krypčiai vertimo teorijoje įtaigingiausiai atstovauja vokiečių 
teoretikai Katharina Reiss ir Hansas Josefas Vermeeris. Šioje studijų knygoje 
bus aptartos jų teorijos, tačiau ne jie vieni yra funkcionalizmo atstovai verti-
mo moksle. Patys funkcionalistai kaip vieną pirmųjų funkcionalizmo apraiškų 
vertimo istorijoje linkę įvardyti Ciceroną, kuris vertė ne kaip vertėjas, o kaip 
oratorius, ir kuriam vertimo tikslas buvo graikų kalbas perteikti lotynų kalba 
taip, kad jos skambėtų kaip lotynų oratoriaus parašytos kalbos215. Svarbu tai, 
kokią funkciją atlieka jo verčiami tekstai ir kokią funkciją turi atlikti jo vertimai.

Apie funkcijos kategoriją 1971  m. viena pirmųjų prabilo K.  Reiss, tyrusi 
funkcinius ryšius tarp originalo ir vertimo tekstų. Pasak K. Reiss, vertėjas turi 
atsakyti į klausimus: 1. Kam jis verčia? (Koks potencialus jo skaitytojų ratas ir ar 
vertėjas apskritai jį žino?); 2. Koks vertimo tikslas?216 Gladys Gonzales teigė, kad 
K. Reiss vertimas – tai dvikalbės komunikacijos procesas, kurio tikslas gali būti 
vertimo kalba atkurti tekstą, funkciškai ekvivalentišką tekstui, sukurtam origi-
nalo kalba. Vertėjas tampa antruoju reiškėju ir vertimas yra suvokiamas kaip 
„antroji“ komunikacija. Kadangi vertėjas yra savotiškas „tarpininkas“, tokio ko-
munikacijos proceso metu pranešimo turinys neišvengiamai ir natūraliai šiek 
tiek kinta. K. Reiss, pasak G. Gonzales, remiasi komunikacijos teoretiko Otto 
Haseloffo teiginiu, jog ideali komunikacija reta net vienos kalbos ribose, nes 
gavėjo žinios ir lūkesčiai paprastai skiriasi nuo reiškėjo žinių ir lūkesčių217. Ži-
noma, galima su tuo nesutikti ar bent jau ginčyti šiuos teiginius, nes yra pakan-
kamai situacijų, kai gavėjo žinios ir lūkesčiai bei reiškėjo žinios ir lūkesčiai ne 
taip jau ir skiriasi. Tačiau teiginys, jog ideali komunikacija reta net vienos kalbos 
ribose, atrodo pagrįstas. Paprastas klausimas šeimoje ryte ar nori kavos? gali 

215  Nord 2008: 15.
216  Reiss 2009: 22.
217  Gonzales 2003: http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/21362.html.
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būti suprastas skirtingai priklausomai nuo nuotaikos, prieš tai vykusių pokalbių 
ir daugybės kitų dalykų. Šiuos reiškinius kalboje tiria lingvistinės pragmatikos 
mokslininkai, ir vertėjams išties pravartu būtų paskaityti jų darbus.

Pasak K. Reiss, skirtingose kalbose, skirtingose kultūrose aptinkami maž-
daug tokio paties tipo tekstai (pagal tai, kokias funkcijas jie atlieka ir kokią ko-
munikaciją kuria):

1. Informaciniai tekstai: paprasti faktai, žinios, nuomonės, parašyti aiškia 
logiška kalba. K. Reiss pateiktas pavyzdys yra kokio nors aparato nau-
dojimo instrukcija.

2. Vaizdingi tekstai: kūryba, grožinė literatūra, žymus autoriaus vaidmuo. 
Pateiktas pavyzdys – eilėraštis.

3. Tekstai, siekiantys sukelti poveikį, tam tikrą žmonių reakciją ar elgesį. 
Mokslininkės siūlomas pavyzdys – politiko kalba propagandos tikslais218.

Kiekvienam tekstų tipui galima priskirti tam tikrą vertimo būdą: kai verčia-
mas informacinis tekstas, svarbiausia yra perteikti turinį, kai verčiami vadina-
mieji vaizdingi tekstai, svarbu perteikti meninį turinį, identifikuoti, kokie buvo 
autoriaus ketinimai, koks teksto stilius. Kai verčiami tekstai, kurių tikslas yra 
sukelti kokį nors poveikį, priversti kaip nors pasielgti, K. Reiss kalba apie adap-
taciją. Jeigu verčiant vertimo teksto funkcija turi būti kitokia nei buvo originalo 
teksto funkcija, nėra būtinybės kreipti dėmesį į tekstų tipus ir taikyti siūlomus 
vertimo metodus219. Apie funkcijos pasikeitimą bus kalbama aptarus porą pa-
vyzdžių.

K. Reiss užsimena ir apie mišrius tekstus – komiksus, filmus, reklamą, ta-
čiau jų išsamiai neanalizuoja. Taip pat užsimena, kad vertėjas žodžiu turi sekti 
ne tik kalbą, jis stebi kalbėtojo mimiką, gestus, kuriais galbūt taip pat ką nors 
norima pasakyti220.

Knygos autorė norėtų pateikti porą pavyzdžių: informacinio teksto vertimo 
ištrauką ir siekiančio sukelti poveikį teksto vertimą.

218  Reiss 2009: 109–110.
219  Gonzales 2003: http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/21362.html.
220  Reiss 2009: 116.
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Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog kas gali būti paprasčiau už informa-
cinį tekstą: vertėjas perteikia turinį, kreipia dėmesį į faktus, į skaičius, jam ne-
rūpi stiliaus figūros. Tačiau taip tik atrodo. Informacinius tekstus iš tiesų gali-
ma suprasti pačia paprasčiausia šio žodžio reikšme. Teisinis dokumentas taip 
pat pateikia atitinkamą teisinę informaciją, o teisinių tekstų vertimas – viena 
sudėtingiausių vertimo rūšių. Pavyzdžiui, pasak K.  Reiss, sutartis informuoja 
apie tam tikrus faktus ir tam tikras susitariančių šalių teises bei pareigas221. Čia 
pateikiamas 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos direktyvos (EB) Nr. 112/2009, 
iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą (EEB) Nr. 439/91 dėl vairuotojo pažy-
mėjimų vertimo pavyzdys, tiksliau – ištrauka apie vairuotojo regėjimo aštrumo 
reglamentavimą. Štai tekstai lietuvių ir anglų kalbomis:

6.4. Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba tokiam pažymėjimui atnaujinti 
sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, turėtų būti ne 
mažesnis kaip 0,8, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,1. Jei korekciniai lęšiai nau-
dojami tam, kad mažiausias regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,1, toks regėjimo aštrumas 
privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius 
aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius222.

6.4. Applicants for a driving licence or for the renewal of such a licence shall have a 
visual acuity, with corrective lenses if necessary, of at least 0,8 in the better eye and at 
least 0,1 in the worse eye. If corrective lenses are used to attain the values of 0,8 and 
0,1, the minimum acuity (0,8 and 0,1) must be achieved either by correction by means 
of glasses with a power not exceeding plus eight dioptres, or with the aid of contact 
lenses223. (Paryškinta knygos autorės)

Galiausiai Direktyvos perkėlimas į Lietuvos Respublikos įstatymų bazę LR 
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-802:

Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti sveikesnės akies regėjimo aš-
trumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, turėtų būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnes-

221 Ten pat: 113.
222 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lt,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,

et, fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=500028:cs
223 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lt,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es, 

et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=500028:cs
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nės akies – ne mažesnis kaip 0,1. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad mažiausias 
regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,1, toks regėjimo aštrumas privalo būti pasiektas nešio-
jant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius aštuonios dioptrijos, arba 
nešiojant kontaktinius lęšius. (Paryškinta knygos autorės)

Ir štai tos pačios direktyvos tekstas prancūzų kalba (gal ji buvo parašyta 
prancūziškai?):

6.4. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit 
avoir une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,8 pour le 
meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu’une correction 
optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) 
doit être obtenue soit à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit 
dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. (Paryškinta knygos autorės)

Jei darome prielaidą, kad originalo tekstas rašytas anglų kalba, arba ketvirta 
čia neminima kalba, iš šių trijų tekstų tik vienas yra teisingas: tekste prancūzų 
kalba paliekama tiesiog aštuonios dioptrijos. Mat trumparegystė matuojama mi-
nusu, toliaregystė pliusu, vairuotojo akinių lęšiai gali būti ir su pliusu, ir su mi-
nusu, ir apskritai mišrūs. Knygos autorė atliko nedidelį eksperimentą – ji tiesiog 
paskambino akių ligų gydytojai ir pasiteiravo, kaip turėtų būti, nes vien pliusas 
tikrai kėlė įtarimų. Žinoma, gydytojos atsakymas buvo toks: reikėtų palikti tie-
siog dioptrijas, nes tai gali būti ir pliusas, ir minusas. Tad informacija lietuviška-
me tekste neteisinga, prancūzų vertėjai ją, matyt, ištaisė (gal versdami iš anglų 
kalbos), ir jų informacija teisinga, angliškame tekste informacija taip pat netei-
singa. Gaila, kad neprieinama informacija, kokia kalba direktyva buvo parašyta, 
ir blogiausia, kad šis tekstas perkeltas į mūsų įstatymų bazę, ir dabar vairuotojas, 
kuriam reikia, tarkim, lęšių su minus šešiomis dioptrijomis, gali drąsiai važiuoti 
su minus viena, t. y. beveik nieko nematydamas. Žinoma, visų teisės aktų kny-
gos autorė neišanalizavo, tikėkimės, yra ir kitų aktų, reglamentuojančių šiuos 
dalykus. Tiesiog norėta atkreipti skaitytojo dėmesį į faktą, kad ir informaciniai 
tekstai gali būti itin svarbūs, o neapgalvotos klaidelės turėti skaudžių pasekmių.
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Antrojo pavyzdžio autorinės teisės priklauso minėtam Prancūzijos mies-
to Angers Katalikiškojo vakarų universiteto (Université Catholique de l'Ouest) 
dėstytojui Pierre'ui Bouillonui, kuris maloniai sutiko leisti autorei panaudoti 
šį pavyzdį savo knygoje. Šis tekstas ir jo vertimas priklauso trečiajam K. Reiss 
tekstų tipui: tai ant gaminio užklijuotas lapelis su anglišku tekstu ir jo vertimas 
į prancūzų kalbą turint labai aiškų tikslą  – kad prancūzas pirkėjas tą gaminį 
pirktų. Bus aptariama Droll Yankee firmos lesyklėlė paukščiams. Štai abu tekstai:

Attract a host of beautiful birds to your garden with this world famous Droll Yankee 
Birdfeeder.

As featured on BBC Television, it is made from exceptionally durable polycarbonate, 
aluminum alloy and stainless steel to withstand all weathers - and destructive squir-
rels.

Assembled in the UK, it is guaranteed for three years and is complemented by a full 
family of convenient, ready‑to‑attach accessories, including a Seed‑Catching Tray, 
Garden Pole, and Squirrel Guards.

Attirez une foule de merveilleux oiseaux dans votre jardin à l'aide de cette mangeoire 
de réputation mondiale.

D'une résistance exceptionnelle (polycarbonate, alliage d'aluminium et acier inoxyda-
ble), cette mangeoire supporte toutes les conditions météorologiques.

Ce modèle garanti trois ans peut être équipé de toute une famille d'accessoires pra-
tiques pour vous et les oiseaux : plateau de récupération des grains, piquet de jardin, 
abreuvoir...

Cette mangeoire vous est recommandée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux - 
France.

Iš karto matyti, kad prancūziškame tekste dingsta Droll Yankee firma, BBC 
televizija, baisios naikintojos voverės, ir galiausiai net tas faktas, kad lesyklėlė 
surinkta Jungtinėje Karalystėje. Tad iš tiesų turime tikrą adaptacijos pavyzdį. 
Kodėl gi įvyko visi šie pakeitimai?

Visų pirma Droll Yankee firma Prancūzijoje nėra žinoma, ir, matyt, buvo 
nuspręsta šios informacijos atsisakyti. Antra, BBC prancūzams taip pat nėra 
aktualiausias televizijos kanalas. Be to, pasak Pierre'o Bouillono, labai daug 
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prancūzų apskritai šio kanalo nežino. Galiausiai – kas gi nutinka su voverėmis? 
Britams voverė yra graužikas, kenkėjas, puolantis lesyklėles ir atimantis lesalą iš 
paukščių. Tad natūralu, kad lesyklėlei reikia apsaugos:

Tačiau prancūzams voverė simbolizuoja visai ką kita. Be to, kad ji yra 
mielas minkštas padarėlis, voverė tapo pirmojo Prancūzijos taupomojo banko 
(Caisse d'épargne) simboliu kaip gyvūnas, nešantis žiemai į savo lizdą riešutus ir 
kaupiantis atsargas. Štai to banko logotipai:

Tad suprantama, kad norint, jog prancūzas susidomėtų lesyklėle, informa-
ciją apie voveres apskritai tenka praleisti.

Išlieka informacija apie sudėtį. Tačiau nelieka Assembled in the UK, nes vėl-
gi, prancūzams britiška prekė nebus labai viliojanti. Tai jau santykių su kaimy-
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nais problema. Ir todėl prancūzui pirkėjui lesyklėlę rekomenduoja Prancūzijos 
paukščių apsaugos lyga...

Šis puikus adaptacijos pavyzdys verčia susimąstyti, ar tokį darbą atlieka tik 
vertėjas, ar jis dirba kartu su marketingo specialistais. Kad būtų galima atlikti 
tokius pakeitimus, reikia labai gerai išmanyti rinką, pirkėjų poreikius ir lūkes-
čius. Šiek tiek panašus atvejis Lietuvoje buvo verčiant filmų pavadinimus (tai 
atskira tema, tačiau tam tikra prasme galima filmų pavadinimus traktuoti kaip 
mikrotekstus), kuomet lietuviams buvo rodomi filmai „Afigena mokytoja“ (ori-
ginalo pavadinimas – „Bad Teacher“) ir „Dabar jau tikrai šikna“ („This Is The 
End“). Pasipiktinusiems vertimu Forum Cinemas atstovai paaiškino, kad dėl pa-
vadinimų sprendė ne vertėjai, o rinkodaros specialistai. Žinoma, pavadinimai 
turėjo vienaip ar kitaip atitikti filmų turinį, tačiau buvo adaptuojama siekiant 
pritraukti žiūrovus į kino sales.

Pateikti pavyzdžiai yra tokie, kuomet originalo teksto ir vertimo teksto 
funkcijos nesikeičia. Pirmuoju atveju teisės aktas turi įsigalioti kaip teisės aktas 
Europos Sąjungoje ir šalyse narėse, antruoju atveju ir britams, ir prancūzams 
parašytais tekstais skatinama pirkti gaminį.

Jeigu vertimo teksto funkcija kitokia nei originalo, tuomet K. Reiss pasiūly-
tų vertimo metodų taikyti nereikia ir vertėjas sprendžia pats, kaip jis vers. Tar-
kime, vertėjas gauna du medicininius dokumentus. Vienas jų – ligonio istorijos 
išrašas, ligonis važiuos gydytis į kitą šalį ir verstą dokumentą pateiks kitos šalies 
gydytojams. Vertimo teksto funkcija tokia pati, kaip ir originalo teksto funk-
cija, tad visa medicininė informacija su terminais turi būti kruopščiai išversta 
išsaugant net grafinę formą. Kitas dokumentas  – psichologo išvada mokyklą 
kita kalba lankančio vaiko mokytojams susipažinti. Be jokios abejonės, doku-
mentas nėra skirtas profesionaliems medikams, jis skirtas bendrai informaci-
jai, ir vertėjo užduotis lengvesnė. Jis gali daugiau parafrazuoti, gal net geriau 
parafrazuoti nei versti sudėtinga medicinos kalba, ir gal nebus būtina laikytis 
grafinės formos. Taip ir politikų kalbos – jei jos verčiamos interneto svetainėms 
informacijos tikslais, vertėjai dėl retorinių figūrų galvos pernelyg nesuks, o jei 
tokia kalba turės būti sakoma, tarkime, Jungtinėse Tautose, tuomet teks versti 
išlaikant retoriką bei stiliaus figūras, atsižvelgti į kultūrinį kontekstą.
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5.2. H. J. Vermeerio skopos teorija

H. J. Vermeeris sukūrė vertimo teoriją, kurią Christiane Nord įvardijo kaip veik- 
los teoriją, o pats mokslininkas pavadino skopos (graikiškai – tikslas) teorija224.

Pagrindinis H. J. Vermeerio principas yra toks: kiekvienas vertimo proce-
sas, taigi ir pats vertimas, gali būti vadinami veikla. Kiekviena veikla turi tikslą 
arba atlieka tam tikrą funkciją, tad vertimas taip pat gali turėti savąjį tikslą. Kie-
kvienos veiklos išdava – koks nors rezultatas, kokia nors nauja situacija, naujas 
įvykis. Vertimo veiklos išdava – sukurtas vertimo tekstas, kurį H. J. Vermeeris 
pavadina translatum. Vertimo teksto tikslas, arba translatum skopos, gali skirtis 
nuo originalo teksto tikslo. Tad H. J. Vermeerio ir K. Reiss teorijos iš esmės labai 
panašios. Beje, jie kartu yra dirbę. Tik tai, ką K. Reiss vadina funkcija, H. J. Ver-
meeris pavadina tikslu, skopos. Viename kartu parašytame veikale K. Reiss mė-
gino taikyti savo tekstų tipo teoriją, o H. J. Vermeeris – veiklos teoriją225.

1989 m. H. J. Vermeeris teigė:

Kiekvienas tekstas sukurtas tam tikram tikslui ir turi tam tikslui tarnauti. Skopos tai-
syklė tokia: reikia versti raštu / žodžiu, kalbėti taip, kad išverstas tekstas galėtų funk-
cionuoti naujoje situacijoje, kurioje bus naudojamas, tiems, kurie nori juo naudotis, ir 
būtent taip, kaip jie nori, kad jis funkcionuotų226.

Nuo vertimo tikslo priklauso pasirinkti vertimo metodai, vertimo strategi-
jos. Vertėjas ir klientas turi derėtis dėl vertimo teksto skopos. Užsakovas turėtų 
išaiškinti vertėjui vertimo tikslą, sąlygas, ir tuomet vertėjas yra vienintelis savo 
veiklos ekspertas, kompetentingas atlikti jam patikėtą darbą. G. Gonzales teigia, 
kad H. J. Vermeeris taip pat minėjo ir vertimo terminus bei honorarą už verti-
mą227. Profesionalus vertėjas niekuomet nesutiks versti sudėtingo ilgo techninio 
teksto per vieną dieną.

224  Nord 2008: 41.
225  Ten pat.
226  Cituota Nord 2008: 43.
227  Gonzales 2003: http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/21362.html.



118   L iucija  Č erniuvienė

Tam, kad vertėjas galėtų išversti tekstą, anot H.  J.  Vermeerio, jis turi la-
bai gerai išmanyti kalbos, iš kurios verčia, ir kalbos, į kurią verčia, kultūras. 
H.  J.  Vermeeriui kultūra  – tai normų ir konvencijų visuma, kurią turi žinoti 
individas, būdamas visuomenės nariu, kad galėtų jaustis „kaip visi kiti“ ir neiš-
siskirti iš kitų visuomenės narių228.

Ch. Nord pateikia net dešimt punktų, dėl ko buvo kritikuojamas H. J. Ver-
meeris ir funkcionalizmo kryptis apskritai. Knygos autorė apžvelgs esminius 
punktus:

1.  Teigiama, kad ne kiekviena veikla turi tikslą. H.  J. Vermeeris atkerta, 
kad jei veikla neturi tikslo, jos negalima vadinti veikla (grožinės litera-
tūros pavyzdys: net jei paprastas eilėraštis tebuvo akimirkos įkvėpimo 
išdava, jis buvo parašytas, ir tai jau yra veikla, nes jį parašęs asmuo ga-
lėjo nuspręsti jo nerašyti).

2.  Ne visi vertimai turi tikslą. H. J. Vermeeris atsako tą patį: jei vertimas 
neturi tikslo ar neatlieka jokios funkcijos, jis, remiantis skopos teorija, 
negali būti suvokiamas kaip vertimas.

3.  Funkcionalizmas nepagrįstas empiriniais tyrimais. Iš esmės tai tiesa, 
nes tvirto empirinio korpuso sudaryta nebuvo, tačiau iš anksčiau pa-
teikto pavyzdžio apie lesyklėlę akivaizdžiai matyti, kad ši teorija (šį pa-
vyzdį galima pritaikyti ir K. Reiss tekstų tipų teorijai, ir H. J. Vermeerio 
skopos teorijai) sėkmingai veikia.

4.  Funkcionalizmo atstovai negerbia originalo teksto. Taip, H. J. Verme-
erio teorija tam tikra prasme nuvainikuoja originalo tekstą, tačiau tai 
tereiškia, kad vertėjui nebeužtenka kreipti dėmesį į lingvistines ir stilis-
tines originalo teksto savybes, reikia atsižvelgti ir į kitus – ekstralingvis-
tinius – dalykus. Reikia tam tikro kritinio mąstymo ir kritinio požiūrio 
į originalo tekstą.

5.  Funkcionalizmas yra adaptacijos teorija. Šiuo atveju, jei prisiminsime 
K. Reiss tekstų tipus, akivaizdu, kad ne vien apie adaptaciją kalbama229.

228  Nord 2008: 48.
229  Ten pat: 132–146.
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Funkcinis požiūris į vertimą iš esmės atvėrė naujus kelius vertimo teks-
to sampratai. Originalo tekstas nebėra tam tikra norma, nustatanti, kokia bus 
vertimo teksto funkcija ar koks turi būti vertimo teksto tikslas. Todėl vertimo 
tekstas įgyja savotišką savo identitetą, o tai yra K. Reiss ir H. J. Vermeerio darbų 
rezultatas. Palaipsniui suvokiama, kad galimi skirtingi to paties teksto vertimai, 
ir šiuo atveju kalbama ne apie vertimo sinonimiją, o apie galimybę iš tiesų skir-
tingai versti vieną tekstą.
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6. KOMUNIKACINIS POŽIŪRIS Į VERTIMĄ

Komunikacinis požiūris į vertimą pradeda formuotis XX a. septintojo dešimtme-
čio pabaigoje. Pasirodo pirmieji vokiečių teoretiko Otto Kade ir britų teoretiko 
Peterio Newmarko darbai. Devintojo dešimtmečio pradžioje komunikacinį po-
žiūrį plėtoja ispanų mokslininkas Albiras Amparo Hurtado. Pastarojo įžvalgas 
galima sieti ir su interpretacinės prasmės teorijos kūrėjų, vadinamosios Paryžiaus 
mokyklos atstovių Danicos Seleskovitch ir Marianne Lederer, idėjomis.

Vienas pirmųjų komunikacinį požiūrį į vertimą išdėstė O. Kade. Jis rėmėsi 
komunikacijos akto modeliu, pritaikydamas jį vertimo aktui. Paprastas vienos 
kalbos komunikacijos modelis paprastai suprantamas taip: adresantas (dar gali 
būti vadinamas siuntėju, reiškėju) siunčia žinutę, pranešimą (message), ar tie-
siog tekstą adresatui (dar gali būti vadinamas gavėju). Komunikacija laikoma 
įvykusia, kai adresatas suprato, ką sakė adresantas. Šį modelį sėkmingai galima 
taikyti ir komunikacijai raštu, kai adresatas suprato, ką rašė adresantas. Kas gi 
nutinka, kai yra verčiama, t. y. kai komunikuojama ne viena kalba. Štai 1980 m. 
O. Kade pasiūlytas vertimo modelis230:

  

 
S1

  

 

TEKSTAS 

K1

  

 

VERTĖJAS

A1 K1 K2

  

 

TEKSTAS 

K2

  

 
A2

I II III

S1 – siuntėjas (originalo teksto autorius)
K1 – originalo kalba
A1 – originalo adresatas (vertėjas)
K1 K2 – kodo keitimas
S2 – vertimo siuntėjas (vertėjas)
K2 – vertimo kalba
A2 – vertimo adresatas (skaitytojas, klausytojas)

230  Armalytė, Pažūsis 1990: 54.
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Svarbiausia šiame modelyje tai, kad skiriamos dvi komunikacinės situacijos: 
pirmoji viena kalba ir antroji jau kita kalba. Komunikacinio požiūrio į vertimą 
atstovai lyg ir antrina K. Reiss, teigusiai, kad vertimas yra antroji komunikacija, 
antroji komunikacijos grandis. O.  Kade schemoje galima pastebėti vieną aki-
vaizdų trūkumą (vėliau kiti teoretikai komunikacines vertimo schemas braižys 
atsižvelgdami į platesnį vertimo aspektų spektrą) – vertėjas labai retai atvejais, iš 
esmės beveik niekuomet, nebūna originalo teksto adresatas. Jis tam tikra prasme 
išties atsiduria šių dviejų komunikacijų centre ir turi užtikrinti komunikacijos 
tęstinumą, tačiau originalo tekstas yra adresuojamas ne jam, ir vertėjas privalo į 
tai atsižvelgti. Be abejo, jei kaip pavyzdį pateiktume grožinės literatūros vertimą, 
vertėjas yra ir knygos skaitytojas, taigi kartu ir adresatas, tačiau ne kaip vertėjas, 
o kaip skaitytojas. Rašytojas, rašydamas kūrinį, vargiai ar mąstė apie tai, į ko-
kias kalbas bus verčiamas jo kūrinys, ir vargiai tai turėjo įtakos jo kūrybiniam 
procesui. Jei vertėjas verčia sinchroniniu būdu kabinoje, jo niekas net nemato. 
Kartais, kai verčiama nuosekliuoju būdu, kalbėtojas gali kreiptis tiesiogiai į ver-
tėją, tačiau, kaip minėta, tai atsitinka labai reta. Knygos autorei prieš keliolika 
metų teko lydėti į Seimą prancūzų žurnalistą, norėjusį susitikti su vienu tuo-
metiniu parlamentaru, buvusios LDDP nariu. Žurnalistas jo paklausė, ar LDDP 
yra daugiau buvusių komunistų partijos narių nei konservatorių partijoje. Parla-
mentaras mėgino išsisukti nuo tiesaus atsakymo aiškindamas, kad sovietų laikais 
beveik visi buvo priversti būti komunistų partijos nariais. Žurnalistas klausimą 
pakartojo. Atsakymas buvo toks pat. Žurnalistas klausimą pakartojo trečią kartą 
ir vėl išgirdo tokį pat neaiškų atsakymą. Tuomet žurnalistas atsisuko į vertėją ir 
klausimą adresavo jai. Teko paaiškinti, kad ir klausimas, ir atsakymas verčiami 
tikrai teisingai. Tuomet žurnalistas klausimą performulavo ir pasiteiravo procen-
tų. Parlamentarui teko atsakyti, kad buvusių komunistų partijos narių vis dėlto 
daugiau LDDP nei konservatorių partijoje. Būtų galima rasti ir daugiau vertimo 
žodžiu pavyzdžių, kai vertėjui tenka adresato vaidmuo. Tačiau tai veikiau išim-
tys, patvirtinančios minėtą taisyklę – vertėjas nėra originalo teksto adresatas.

Komunikacinę vertimo schemą 1990  m. išplėtojo ispanų mokslininkas 
A. Amparo Hurtado, suvokęs, kad vertimo proceso metu svarbu ne tik komuni-
kacijos akto dalyviai ir tekstas. Štai jo schema:
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Schemoje vertėjas jau nebėra originalo teksto adresatas, jis tampa antruo-
ju reiškėju, antruoju adresantu. Be to, atsižvelgiama į tai, kad originalo tekstas 
galėjo būti sukurtas kitoje epochoje, kad gali būti verčiami skirtingų kultūrų 
tekstai. Ir svarbiausia – originalo teksto prasmė turi tarsi pasiekti vertimo tekstą, 
t. y. vertimo tekstas turi perteikti tą pačią prasmę. Vertimo tekstas adresuojamas 
vertimo adresatui.

Žinoma, ši schema nėra absoliuti visų galimų vertimų situacijų schema. 
A. Amparo Hurtado teigia:

<...> tai standartinė schema, ir galimi keli jos variantai. Pavyzdžiui, kai verčiama dvi-
kalbei bendruomenei, geografinė padėtis nesikeičia; tarptautinėse organizacijose verti-
mai kartais vyksta taip greitai, kad nėra laiko skirtumo tarp originalo teksto ir vertimo 
teksto; jei kalbėsime apie verslo laišką, yra tik vienas adresatas; jei teksto vertėjas yra 
ir teksto kūrėjas (verčia savo tekstą), tuomet autorius ir vertėjas yra vienas ir tas pats 
asmuo231.

231  Hurtado Albir 1990: 90–91.
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Tačiau nepaisant šių galimų variantų, visuomet bus dvi komunikacinės si-
tuacijos: originalo teksto ir vertimo teksto. Tai yra vertimo, kaip komunikacijos 
akto, specifika. Vertimas – specifinė žmogaus komunikacijos rūšis, nes ji susi-
jusi su dviem skirtingais šnekos aktais ir su dviejų skirtingų strategijų taikymu.

Be lingvistinių skirtumų, kuriuos išsamiai išanalizavo lingvistinių vertimo 
teorijų atstovai, vertėjas gali susidurti su epochos ir kultūriniais skirtumais. Jei 
verčiamas senas tekstas (pavyzdžiui, Molière'o), jis nebus verčiamas į to lai-
kmečio lietuvių kalbą, o į šiuolaikinę lietuvių kalbą. Tačiau vertėjas turi visuo-
met turėti omeny, kokio laikotarpio tekstą verčia. Nuo to gali priklausyti teksto 
supratimas, tai, kaip bus suvokta teksto prasmė. 

Itin geras pavyzdys būtų Jane Austen romano Puikybė ir prietarai vertimas 
į lietuvių kalbą (vertė Jūratė Juškienė, knygą 1997 m. išleido leidykla „Charib-
dė“): lietuvių kalba lyg ir šiuolaikinė, tačiau perteikiamas manieringumas, ver-
tėja ieško įdomesnių diduomenės šnekai būdingų žodžių, ir skaitytojas jaučia, 
jog skaito ne XX a., o XVIII a. rašytą knygą.

Šioje knygoje jau buvo minėtas S. Dalì romano vertimas. Romanas rašytas 
Antrojo pasaulinio karo metais, o S. Dalì akivaizdžiai didžiavosi savo medici-
nos žiniomis, kurios, švelniai tariant, kėlė abejonių. Tačiau reikia atsižvelgti ne 
tik į tai, kad dailininkas-rašytojas nebuvo medikas, bet ir į tai, koks didelis skir-
tumas tarp šiuolaikinės medicinos ir medicinos prieš septyniasdešimt metų. 
Kultūriniai skirtumai, kurie gal nėra ypatingai aktualūs Europos kalbų vertė-
jams (knygos autorė apsidraudžia sakydama ypatingai, nes nereiškia, kad jie 
visiškai neaktualūs), gali būti labai aktualūs verčiant iš / į arabų, kinų, japonų, 
hindi kalbas. Autorei teko skaityti vienos garsios Prancūzijos leidyklos autori-
nių teisių sutartį, į kurią buvo įtrauktas punktas, kad leidykla garantuoja, jog 
prancūziškame leidime nėra nieko šmeižikiško, nieko skandalingo, ir tekstas 
nepažeidžia Prancūzijos įstatymų, ir kartu įpareigoja autorines teises perkančią 
Lietuvos leidyklą atlikti tokį įvertinimą teritorijose, kuriose bus platinamas kū-
rinio vertimas lietuvių kalba. Turi išlikti tie patys kriterijai – nieko šmeižikiško, 
nieko skandalingo, ir tekstas lietuvių kalba neturi pažeisti įstatymų. Ši sutartis 
yra geras pavyzdys, liudijantis, kad net teisiškai apsidraudžiama nuo kitų kul-
tūrų žmones galinčių šokiruoti dalykų. Pavyzdžiui, verčiant į arabų kalbą Va-
karų pasaulio tekstai gali būti modifikuojami, galimi tekstų dalių praleidimai. 
Ir nebūtinai tai reikėtų vadinti cenzūra.
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A.  Amparo Hurtado schemoje figūruoja ir originalo teksto prasmė, kuri 
turi būti atkurta vertimo tekste. A. Amparo Hurtado teksto prasmė – tai atitin-
kamų komponentų visuma: žodžių reikšmės, aktualizuojamos tekste, tų reikš-
mių visuma, teksto informacija, tai, kaip ji pateikiama, t. y. teksto stilius, ir ga-
liausiai teksto keliamas poveikis232.

Būtent teksto keliamą poveikį ir derėtų aptarti baigiant nagrinėti komuni-
kacinį požiūrį į vertimą. Apie originalo teksto ir vertimo teksto poveikius kal-
bama nuo XVII a., šį aspektą tyrė ir funkcionalizmo atstovai. Knygos autorės 
nuomone, reikėtų aiškiai skirti šiuos dalykus: viena, kai verčiami šiuolaikiniai 
vienos (panašios) kultūros grožiniai tekstai, ir, be abejo, atitinkamo poveikio 
tikimasi; ir kita, kai verčiamà grožinė literatūra, galbūt nutolusi laike, gal erdvė-
je. Techninių tekstų vertimo raštu aptarinėti, matyt, neverta, nes tai neutralūs 
tekstai ir jais nesiekiama sukelti poveikio.

Taigi, jei verčiami šiuolaikiniai tekstai, vertėjas turi stengtis perteikti teks-
to keliamą poveikį. Tačiau į teksto keliamą poveikį autorė žvelgia kiek rezer-
vuotai. Žinoma, jei tekstas liūdnas, jis neturėtų kelti juoko, ar jei jis juokingas, 
skaitytojas neturėtų verkti. Tačiau kūrinio skaitymas yra ir kiekvieno skaitytojo 
interpretacija, jo asmeninė patirtis, jo žinių bagažas, jo asociacijos, jo estetikos 
suvokimas ir priėmimas. Tad kalbėti apie identišką poveikį beprasmiška.

O jei kūriniai kitų šimtmečių, jei jie skirti kitoms kultūroms, tuomet po-
veikis bus tikrai kitoks. Ar žino vertėjas, kaip Antikos laikų graikas skaitė savas 
tragedijas? Ką jis jautė? Ar galime šiandien jausti tą patį? Pavyzdžiui, ir minėtas 
Molière'as – ar mes juokiamės iš to paties, iš ko juokėsi prancūzai XVII a.? Jei 
europietis skaito Salmano Rushdie Šėtoniškas eiles, ar jis jas skaito taip pat, kaip 
rašytojo kūriniai skaitomi Indijoje?

Daug klausimų, ir atsakymai į juos neigiami. Todėl, autorės nuomone, teks-
to poveikis turėtų būti suvokiamas tik pačiomis bendriausiomis žmogiškomis 
kategorijomis, kaip siekis sukelti atitinkamas emocijas – juoką, liūdesį, pyktį, 
švelnumą ar kita. Ir neužmiršti, paprastais žodžiais tariant, pažiūrėti į verčiamo 
teksto sukūrimo datą ir vietą.

232  Ten pat: 75–82.
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7. PARYŽIAUS MOKYKLA. INTERPRETACINĖ 
TEORIJA: D. SELESKOVITCH IR M. LEDERER

Interpretacijos arba prasmės, kartais dar vadinamos Paryžiaus mokyklos teorija, 
kūrėsi praėjusio amžiaus aštuntajame–devintajame dešimtmečiais. Esminis šios 
teorijos principas toks: vertimas – tai ne darbas su kalba, ne darbas su žodžiais, 
o darbas su prasme, su vadinamuoju pranešimu, message. Šią teoriją sukūrė dvi 
vertėjos žodžiu Danica Seleskovitch ir Marianne Lederer. Pasak M.  Lederer, 
versti reiškia ne tik suprasti pačiam, reikia, kad suprastų kiti. Vertimo procesas 
tokiu būdu skaidomas į dvi dalis: prasmės suvokimas ir jos perteikimas233.

Ar vertėjas verstų raštu, ar žodžiu, ar tai būtų meninis, ar techninis vertimas, 
pagrindinės vertimo operacijos yra suprasti ir pasakyti taip, kad suprastų kiti.

Florence Herbulot žurnale Meta išspausdintame straipsnyje „La Théorie 
interprétative ou Théorie du sens : point de vue d’une praticienne“ („Interpreta-
cinė arba prasmės teorija: vertėjos požiūris“) pateikia gerą šią teoriją iliustruo-
jantį pavyzdį: po derybų prie diplomato (derybų šalyje, kurioje vyksta karas, 
pavyzdžiui, tuo metu tai galėjo nutikti kokioje nors Balkanų valstybėje) sku-
biai priėjęs radijo žurnalistas klausia: „Ar galite pasakyti, kaip sekėsi derybos?“ 
Diplomatas moka anglų kalbą ir atsako: „Oh, quite well, in fact, despite a few 
bombs along the road.“ Žurnalistas radijui iš karto perduoda atsakymą: „Viskas 
praėjo gerai, išskyrus keletą bombų kelyje“. Kyla klausimas: kokių bombų? Juk 
derybos vyko ne kelyje, niekas neišėjo iš derybų salės, nesigirdėjo sprogimų, tad 
iš kur tos bombos234 ?

Jei diplomatas pasakė bombos, gal jis kalbėjo apie sudėtingas derybas? „Ne-
paisant kelių nesklandumų, kelių problemų“? Toks vertimas būtų ekvivalentiš-
kas, perteiktų prasmę. Tad ar diplomatas iš tiesų pasakė bombs? Pasirodo, tai 
buvo tarimo klaida. Diplomato anglų kalba nebuvo gimtoji kalba. Jis pasakė: 
„a few bumps along the road“. Vadinasi, štai kur kliūtys bei problemos. Kelias 
nebuvo lengvas. Derybos nebuvo lengvos. Natūralu karo metu.

233  Seleskovitch, Lederer 2001: 31.
234  Herbulot 2004, 308.
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Tad gal ir natūralu, jog šią prasmės teoriją sukūrė vertėjos žodžiu. Jos suvo-
kė, kad svarbiausia suprasti, kas norima pasakyti, kokios teksto autoriaus inten-
cijos, ir vertėjas neturėtų pakliūti, pavyzdžiui, į prasto tarimo pinkles. Profesio-
nalus vertėjas iš karto turėtų užduoti sau loginį klausimą: iš kur tos bombos? Ir 
dar kartą pasiteirauti pašnekovo, ką jis turėjo galvoj.

D. Seleskovitch ir M. Lederer teigė, kad vertėjo žodžiu vaidmuo yra užti-
krinti tobulą supratimą tarp kalbančiųjų šalių, išversti beveik visus jų minčių 
ir jausmų niuansus. Galima būtų dėl to ginčytis, nes sunku patikėti, kad toks 
absoliutus supratimas būtų įmanomas. Tačiau bet kokiu atveju tai gali būti sie-
kiamybė. Ir todėl vertėjas klauso, užsirašo, gal užmiršta konkrečius pasakytus 
žodžius, tačiau prisimena pasakyto teksto prasmę, pranešimo esmę, kad galėtų 
tiksliai tą esmę perteikti. Iš pradžių D. Seleskovitch nenorėjo taikyti šios teorijos 
vertimui raštu. Patys vertėjai raštu įtikino mokslininkę, kad jos teorinės įžvalgos 
gali būti naudingos ir vertėjams žodžiu, ir vertėjams raštu.

Pagrindinę D. Seleskovitch ir M. Lederer idėją, kaip vyksta vertimo proce-
sas, galima būtų perkelti į vadinamąjį prasmės trikampį:

PRASMĖ

DEVERBALIZACIJA

SUPRATIMAS

PASAKYMAS

OK (Originalo kalba) PERKODAVIMAS VK (Vertimo kalba)
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Perkodavimas – tai grynai teorinis lygmuo, kalba suprantama kaip kodas, 
suprantame tekstą viena kalba – vienas kodas, pasakome kita kalba – pereiname 
į kitą kodą.

Mokslininkės atskiria supratimą nuo prasmės. Pasak D.  Seleskovitch ir 
M. Lederer, mes iš pradžių suprantame gramatiškai taisyklingą žodžių junginį, 
tuomet mintyse nelieka konkrečių žodžių – įvyksta vadinamoji deverbalizacija, 
lyg ir išžodininimas, ir tik tuomet suvokiama teksto esmė. Pavyzdžiui, diploma-
tiniame priėmime svečias prašo savo vertėjo šeimininkui išversti, kad jam metas 
namo. Gal jis pavargęs, gal jau laikas eiti, o gal jis dėl kokios nors priežasties 
įsižeidęs. Pavyzdys gal ir paprastas, bet patogus aiškinti: jį būtų galima deverba-
lizuoti įvairiai – pavargau, einu namo; jau laikas eiti namo; man jau tikrai metas, 
jei taip su manimi elgiamasi. Tuomet pasiekiama trikampio viršūnė: prasmė. 
Ir tik tuomet vertėjas gali parinkti geriausius atitinkamai situacijai reikalingus 
žodžius.

Verčiant raštu taip pat pasitaiko neaiškių teksto vietų. Tuomet reikia steng-
tis atsiriboti nuo konkrečių žodžių ir stengtis suvokti esmę, „pasiekti“ prasmę, 
kad būtų galima išversti. Pavyzdžiui, nebūtina būti inžinieriumi, kad būtumei 
geras vertėjas: vertėjams nereikia konstruoti ar statyti, jiems reikia suprasti, kaip 
veikia sistema.

Štai dar pora pavyzdžių, kaip svarbu suvokti, kas pasakyta, o ne aklai kliau-
tis atitikmenimis. Straipsnyje apie ABS sistemą, neleidžiančią blokuoti ratų stai-
giai stabdant, rašoma:

Unfortunately, in many cases the result is that the brakes lock – especially on wet ro-
ads – causing the car to skid right into whatever is in its way. Skidding tires not steer235. 
(Paryškinta knygos autorės)

Taigi panikos apimtas vairuotojas paprastai staigiai stabdo ir automobilis 
tampa nevaldomas. Vertėjui šiuo atveju gali kilti problema verčiant paskutinį 
sakinį. Žodynuose, atrodytų, atsakymą rasti nesunku: to skid – slysti į šoną, ti-
res – padangos, to steer – vairuoti. Tačiau susiejus šiuos žodžius rezultatas vertėjo 

235  Herbulot 2004: 312.
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netenkina: slystančios padangos nevairuoja. O ką gi nori pasakyti autorius? De-
verbalizacijos pavyzdys: kad automobilis, kurio padangos slysta ant kelio, „ne-
beklauso“ vairuotojo (šiuo atveju knygos autorė pateikia ne deverbalizacijos pa-
vyzdį, o deverbalizacijos rezultatą – parafrazę, persakymą paprastais žodžiais). 
Tad būtų galima versti taip: automobilis, kurio ratai blokuojami, tampa neval-
domas. Šiuo konkrečiu atveju to skid – blokuoti, tires – ratai, to steer – valdyti 
(vairuojant). Situacija, kiek primenanti J. Reckerio kontekstinius atitikmenis.

Prancūzų autoriaus Jean-Christophe'o Ruffino ekologiniame trileryje Le 
Parfum d'Adam (Adomo kvapas) pasakojama apie žmones, norinčius užkrėsti 
pasaulį cholera, tad autorei teko versti daug medicininės informacijos. Kalbama 
apie vibrions, sérums, souche, ir nepakako vien aklai pasitikėti žodynu. Kokie 
vibrionai, kokie serumai, koks pagrindas? Vertėjas turi aiškiai suvokti, apie ką 
yra kalbama. Tokiu atveju gali būti naudinga specialistų pagalba, kurią knygoje 
autorė ne kartą minėjo. Tai vertėjų raštu galimybė ir privilegija, kurių neturi 
vertėjai žodžiu, tačiau ta galimybe, kai reikia, būtina pasinaudoti, kad būtų pa-
siekta aukščiausia trikampio viršūnė – prasmė. Nes tik pasiekus tą viršūnę gali-
ma mąstyti apie pasakymą vertimo kalba.

Pasak D. Seleskovitch, kalba tikrąja šio žodžio reikšme prasideda tik įsitvir-
tinus šnekos sukurtoms prasmėms. Kad žmogus galėtų išreikšti savo mintis vie-
na ar kita kalba, jis turi mokėti tą kalbą ar ją išmokti. Jei ją moka ar jos išmoksta, 
tuomet privalo laikytis ir formalių jos suvaržymų, ir vartosenos specifikos, ir 
taip yra todėl, kad kiekvienas žmogus yra laisvas žodžiams ir pasakymams su-
teikti neįprastas kalbai reikšmes, būdingas tik šnekai, kuri kalbą kuria. Kalbos 
išmokstama, ji vartojama ir ji kuriama  – nė viena teorija nebus visavertė, jei 
neaprėps vienu metu šių trijų faktorių sąveikos236.

236  Seleskovitch, Lederer 2001: 103.
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PABAIGOS ŽODIS

Šioje studijų knygoje autorė apžvelgė vertimo minties raidą nuo pirmųjų 
liudijimų apie vertimo veiklą iki XX a. pabaigos. Kaip matyti iš pirmųjų sam-
protavimų apie vertimo veiklą, atgarsio jie sulaukė ir šių laikų vertimo moksle. 
Trumpi Cicerono samprotavimai apie vertimą rado savo vietą H. J. Vermeerio 
skopos teorijoje. Šv.  Jeronimo metafora apie vertimą kaip kovą su tekstu atsi-
spindi E. Nidos dinaminio ekvivalentiškumo sampratoje. E. Dolet ir A. F. Tytle-
rio išdėstyti vertimo principai vienaip ar kitaip buvo kartojami lingvistinės pa-
kraipos vertimo teoretikų. Tad vertimo istorija ir šiuolaikinis vertimo mokslas, 
nors atrodo taip nutolę laike, iš tiesų yra susiję vienas su kitu.

Be jokios abejonės, šiuolaikinis vertimo mokslas kur kas platesnis nei atsi-
spindi šioje studijų knygoje. Tačiau autorė jau minėjo, kad, viena vertus, atsisako 
vertimo teorijos tyrimo, o, kita vertus, aprėpti visas vertimo teorijas viename 
darbe vargiai įmanoma. Vis dėlto autorė tikisi, kad nuoseklų žvilgsnį, kaip pa-
lengva vystėsi vertimo mintis ir šių laikų vertimo mokslas, jai pavyko pateikti: 
lingvistinės teorijos davė pradžią vertimo mokslo vystymuisi, vėliau į vertimą 
pradėta žvelgti plačiau, atsiranda vertimo teksto funkcijos ir tikslo sampratos, 
suvokiama, kad vertimas yra specifiška žmonijos komunikacijos rūšis, ir galiau-
siai mėginama atsakyti į klausimą, kokią vietą užima interpretacija ir prasmės 
perteikimas vertime.

Žinoma, be šioje knygoje minimų autorių yra nemažai kitų, nusipelniusių 
vertimo mokslui. Skaitytojas knygos pabaigoje ras rekomenduojamos literatū-
ros sąrašą.

Vertėjai praktikai dažnai užduoda paprastą klausimą: o kokia mums nauda 
iš tų teorijų? Pati būdama praktikuojanti vertėja knygos autorė gali atsakyti – 
kai žinai tas teorijas, pasisemi, kai reikia, kiekvienos teorijos po truputį, ir iš 
tiesų vertimo darbas tampa profesionalesnis. Jeigu reikia – skaidai sakinį pagal 
E. Nidos modelį, jei reikia, apmąstai, ar reikės atsižvelgti į tai, koks vertimo tiks-
las ir kokia bus vertimo teksto funkcija, jei sunku suvokti, ką norėjo pasakyti 
autorius, prisimeni D. Seleskovitch ir M. Lederer. O ką jau kalbėti apie lingvisti-
nes teorijas – tuos duotus įrankius, kai renkiesi konkretizaciją ar generalizaciją, 
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apmąstai, ar paliksi skolinį šalies koloritui nuspalvinti. Po dalelę iš visumos – ir 
rezultatas, knygos autorės nuomone, tikrai geresnis.

Šiandien apie vertimą rašoma tiek daug, kad kartais sunku susivokti, kur 
link einama. Viena vertus, atskiros vertimo rūšys įgavo savarankišką statusą, 
tiriamos atskirai ir net vertėjai rengiami pagal atskiras programas: jau nekal-
bant apie vertimo žodžiu tyrimus, gausiai tyrinėjami audiovizualinis vertimas, 
vertimas į gestų kalbą ir mašininis vertimas. Atskirai analizuojami grožinės li-
teratūros vertimai, realijų vertimas, taip pat nemažai veikalų, skirtų vertimo di-
daktikai – kaip mokyti ir mokytis versti.

Be to, šiuolaikiniame technologijų pasaulyje atsiranda savanoriškas verti-
mas, kuomet verčia dažniausiai ne profesionalai, o tie, kurie tiesiog nori arba 
skleisti savo idėjas, arba verčia filmus ar knygas legalioms ar nelegalioms inter-
neto svetainėms.

Vertimo gausu visur. Jis tapo neatsiejama žmonijos gyvenimo dalimi. Ar 
skaitai spaudą, ar eini į kino filmą, ar žiūri televizorių, ar skaitai knygą, ar naršai 
po internetą – visur yra verčiama. Belieka visiems vertėjams palinkėti sėkmės. 
Ir nors Umberto Eco sakė, kad Europos kalba yra vertimas, gal nebūtų pernelyg 
drąsu perfrazuoti jo žodžius, jog vertimas tampa pasaulio kalba, taip išspręsda-
mas Babelio bokšto mito problemą.
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