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ĮVADINIS ŽODIS

Language has the strange, striking characteristic of not having en-
tities that are perceptible at the outset and yet of not permitting us 
to doubt that they exist and that their functioning constitutes it.

Ferdinand de Saussure 

(Kalba turi tą keistą, stulbinantį bruožą – neturėdama darinių, ku-
riuos galima joje pajusti iš pat pradžių, ji neleidžia suabejoti, kad jie 
yra ir kad jų veikimas ją ir sudaro.)

Vertėjo nesėkmė ar triumfas dažniausiai matomas ne paties vertė-
jo, o skaitytojų. Versdamas sakinį po sakinio, grumdamasis dėl reikšmių, 
kolokacijų ar sakinio sintaksės, širdyje įsipareigodamas ekvivalentiškai 
perteikti jam patikėtą tekstą skaitytojo kalba, vertėjas sunkiai prisiverčia 
pats tapti to teksto skaitytoju. Vertimo tekstas, jei jį pavadinsime ženklu, 
vertėjui reiškia ką kita nei skaitytojui: vertėjui tai – horizontali prasminių 
vienetų, sintagmų, seka, įrėminta teksto pavadinimu ir užbaigta paskuti-
niu tašku, o skaitytojui – vertikali paradigma, teksto ryšys su pačiu skai-
tytoju, su realiu pasauliu, su kitais tekstais; vertėjo pastangos skaitytojui 
nerūpi, nebent tiek, kad būtų galima jas pakritikuoti. 

Šis kontrastas, skirtingos vertėjo ir skaitytojo pozicijos, ir paskatino 
mus parašyti mokymosi priemonę apie teksto vertimo problemas, kurių 
kartais neįžvelgia vertimo bitutės. Ją skyrėme visų pirma savo studen-
tams – būsimiems vertėjams, kolegoms dėstytojams ir visiems, besido-
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mintiems vertimo problemomis. Mūsų tikslas – aptarti tekstą kaip kal-
binį ir semiotinį reiškinį, atskleisti tik jam būdingus, sakinio lygmeniu 
neaptinkamus ar neįrodomus reiškinius.

Pirmiausia aptarėme vertimo vieneto problemą, kuri kuo toliau, tuo 
plačiau nagrinėjama ir nuo kurios suvokimo priklauso paties teksto sąvo-
ka, tai, kas šiais laikais laikytina tekstu. Nenagrinėjome avantekstų (teks-
tų prieš tekstą), metatekstų (tekstų apie tekstą) ar paratekstų (tekstų šalia 
teksto), tačiau ateis laikas ir jiems.

Toliau ėmėmės semiotinių teksto charakteristikų, pasirinkdamos 
teksto, kaip ženklo, sampratą. Taip darėme pirmiausia dėl praktinių pas-
katų – darbe kasdien vartojame daugybę semiotinių terminų, tačiau daž-
nai nežinome, kokiai sistemai jie priklauso, kodėl jie svarbūs atskleidžiant 
teksto sampratą. Be to, semiotiką, kaip mokslą, kilusį iš kalbos analizės, o 
dabar aprėpiantį visus, ne tik lingvistinius ženklus, verta pažinti ir dėl to, 
kad jis disciplinuoja mokslinį mąstymą, atskleidžia struktūrų esmę. 

Apie intertekstualumą rašėme norėdamos paaiškinti, iš kur randasi 
toks paslaptingas reiškinys, kodėl vertėjas negali tikėtis, jog atseks visas 
intertekstualumo apraiškas. Be to, norėjome paaiškinti, kokios yra teksto 
supratimo sąlygos, kur riba, kai teksto suprasti visai negalime.

Lygiagretieji tekstai (tekstai, atliekantys konatyvinę funkciją kalbo-
je) mums rūpėjo dėl to, kad juose viršų ima socialinė ir kultūrinė teksto 
prigimtis, o ne kalba, taigi dėl savo socialinės prigimties kai kurie tekstai 
neturi būti verčiami tikrąja to žodžio prasme – jiems turi būti surandami 
atitikmenys kultūroje kalbos, į kurią verčiama. 

Deiksę pasirinkome todėl, kad versdamas vertėjas kartais nepaste-
bi, jog kalboje yra būdų ir priemonių, vadinamų deiktikais, padedančių 
skaitytojui susiorientuoti teksto erdvėje ir laike. Deiktikais tarsi kuriamos 
virtualiosios teksto erdvės ir laiko ašys. Jeigu taip nebūtų, nebūtų įmano-
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ma pasakoti apie įvykį, jei jo nematytume, komunikacija nevyktų. Anglų 
ir lietuvių kalbų deiktikams skyrėme vieną knygelės dalį.

Paskui su egzistenciniu nerimu priėjome prie paskutinės, tačiau 
mums labai rūpimos temos apie aktualiąją sakinio skaidą. Suvokdamos, 
jog temos neišsemsime, gal net nepaliesime kai kurių svarbių aspektų, vis 
tiek rašėme apie ją, nes atkreipėme dėmesį, jog mūsų studentams nėra 
aiškus santykis tarp lietuvių kalbos komunikacinio principo ir anglų kal-
bos gramatinės žodžių tvarkos principo, taigi vertimuose į lietuvių kalbą 
dažnai praslysta gramatinė anglų kalbos struktūra, pragaištingai sutrik-
danti komunikacinį srautą, apsunkinanti komunikacinę teksto progresiją.

Rengdamos šią mokymosi priemonę, iliustravome ją piešiniais ir 
schemomis iš įvairių viešų interneto puslapių ir iš Danielio Čandlerio 
(Daniel Chandler) internetinės knygos apie semiotiką, kurios tekstais au-
torius maloniai leidžia naudotis nekomerciniais tikslais. Stengėmės, kad 
tekstas nebūtų sudėtingas, kad nereikėtų pagalbininkų jį dekoduojant, 
nes tai mokymosi, o ne mokymo priemonė. 

Esame dėkingos Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo 
studijų katedros kolegoms, mūsų studentams ir visiems, kurie įžvel-
gė prasmę mūsų pirmajame bandyme atskleisti teksto vertimo ypaty-
bes. Kartu norėtume padėkoti leidyklai „Garnelis“ už leidimą naudoti 
A. A. Milne knygos „Mikė Pūkuotukas“ iliustracijas,  o Šiaulių „Aušros“ 
muziejui – už leidimą naudoti jo kolekcijos plakatus.

Autorės
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TEKSTAS KAIP VERTIMO VIENETAS

Temos tikslas: ugdyti profesinę vertimo kompetenciją, gilinti ir tai-
kyti originalo kalbos (OK) ir vertimo kalbos (VK) žinias.

Temos siekiniai:
• suprasti diskusijos apie vertimo vienetą teorinę ir praktinę 

reikšmę;
• suprasti tekstų – vertimo vienetų – kultūrinę prigimtį;
• ieškant funkcinio ekvivalento, kūrybiškai interpretuoti ir pritai-

kyti vertimo vienetus vertimo praktikoje. 
Terminai: vertimo vienetas, sintagma, laisvieji žodžių junginiai, 

tekstas, kontekstas, kolokacija, idioma, kanonizacija, įteisinimas

Vertimo vienetas

Tam, kad suvoktume, kas yra vertimas, turime suprasti, kas yra ver-
timo vienetas  – žodis, frazė, sakinys ar kai kas daugiau? Šis klausimas 
vertėjų pasaulį kamuoja dar nuo Septuagintos1 laikų. Mat jo nesupratę 
ir neįsisąmoninę negalėsime paaiškinti, kodėl Septuagintos vertimas – 
tik legenda, kodėl jis laikomas idealiuoju, t. y. neįvykdomu vertimu – 
kodėl tą patį tekstą septyniasdešimt vertėjų išvertė vienodai, tačiau tai 

1 Senasis Testamentas, vadinamoji Septuaginta. Vertimas taip pavadintas dėl to, kad, pasak legendos, septynias-
dešimt dienų septyniasdešimt (lot. septuaginta – septyniasdešimt) vertėjų vertė iš OK nebendraudami vienas 
su kitu, bet Dievo įkvėpti išvertė visi vienodai. Vertimą atliko Aleksandrijoje Egipto diasporoje gyvenusieji 
helenizuoti žydai. Vertimą rėmė Egipto karalius Ptolemėjus Filadelfas (285–247 m. pr. Kr.). Šis vertimas turėjo 
didelės reikšmės graikams: supažindino juos su žydų religija, istorija, kultūra. (Vertimo istorija. Parengė doc. 
dr. Leonas Petravičius. Paskaitų Vilniaus universitete medžiaga. Žr. http://www.llvs.lt/?recensions=263; taip 
pat žr. Liucija Černiuvienė. 2013. Vertimo minties raida Europoje. Vilnius: Lodvila.)
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įvyko tik vieną kartą istorijoje (tiesą pasakius, vėlesni tyrimai parodė, 
kad tie vertėjai vertė toli gražu nevienodai). Negalėsime suprasti, kodėl 
net pažodžiui versdami išverčiame skirtingai. O taip atsitinka dėl to, kad, 
sąmoningai ar ne, tekstą suvokiame kaip komunikacijos aktą, kaip tam 
tikrą reiškinį, kurį lemia kontekstas. Tik komunikacijos akte žodžiai, žo-
džių junginiai, kolokacijos ar frazeologizmai (idiomos) įgyja tą reikšmę, 
kuri daro tekstą suvokiamą adresatui. 

Kadangi tekstus – ištartus ar užrašytus – suvokiame pagal savo patir-
tį, tai atsispindi ir jų vertime. Daktaro disertacijoje apibūdindama verti-
mo vienetą Volungevičienė (2013, 34) pažymi, kad „daugeliui autorių tai 
kalbos vienetas (...), kurio formalioji išraiška gali kisti priklausomai nuo 
konkrečios kalbinės situacijos, todėl vertėjui, be kalbos ir dalykinių žinių, 
būtina pragmatinė kompetencija – „gebėjimas tinkamai suprasti ir kurti 
šnekos aktus konkrečioje kalbinėje situacijoje. (...) gebėjimas suvokti, in-
terpretuoti ir kurti pragmatines pasakymų reikšmes, kurios gali kisti pri-
klausomai nuo lingvistinio ir nelingvistinio konteksto, (...).“ (Ramonienė 
et al. 2012, 158)“.

Vertimo vieneto ribos 

Tačiau tai nereiškia, kad tokiu paaiškinimu lengvai nusakomos 
vertimo vieneto ribos. Skaistė Volungevičienė atkreipia dėmesį į tai, 
jog „vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, kas yra vertimo vienetas, (...) 
labai sunku ar netgi neįmanoma. Ši sąvoka glaudžiai susijusi su reikšmės 
vieneto sąvoka. Žano Polio Vinė (Jean-Paul Vinay) ir Žako Darbelnė 
(Jacques Darbelnet) nuomone, terminas vertimo vienetas yra terminų 
minties vienetas ir leksikologinis vienetas sinonimas. Šie autoriai vertimo 
vienetą apibrėžia kaip „mažiausią pasakymo segmentą, kurio semantiniai 
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požymiai taip susiję tarpusavyje, kad jų negalima išversti atskirai2“ 
(cituota iš Hatim, Munday 2004, 138). Otas Kadė (Otto Kade) teigia, 
kad vertimo vienetai – ne statiniai, o dinaminiai dydžiai, kintantys ir dėl 
originalo bei vertimo kalbų giminiškumo: kuo artimesnės kalbos, tuo 
mažesni struktūriniai vienetai gali būti prilyginti vertimo vienetams (Kade 
1968, 90). Šis lingvistas 1965 m. bene pirmasis ir ėmė vartoti terminą 
vertimo vienetas. Kiekvienos vertimo teorijos ar mokyklos atstovai 
pateikia vis kitais kriterijais pagrįstas apibrėžtis, kurias apibendrinant 
galima konstatuoti, kad „vertimo vienetu gali būti atskiras žodis, 
žodžių junginys, frazė, sakinys, pastraipa arba visas tekstas“ (Armalytė, 
Pažūsis 1990, 57). Verneris Koleris (Werner Koller) taip pat pabrėžia, 
kad vertimo vienetai – dinaminiai dydžiai, jis išskiria 4 galimus jų tipus 
ir nurodo, kokiose situacijose konkretus tipas tampa vertimo vienetu. 
Pasak jo, vertimo vienetu gali būti žodis (terminologijoje), sintagma 
(susidūrus su terminais, frazeologiniais junginiais, stabiliaisiais junginiais 
ar stereotipinėmis formuluotėmis), sakinys (jei verčiamos patarlės 
ar sustabarėję, dažniausiai eliptiški posakiai) ir tekstas (kai verčiami 
poetiniai ar reklaminiai tekstai, kurie suvokiami kaip nedaloma visuma) 
(Koller 2011, 97–98). 

Pavyzdžiai. Sintagmų (ištarties prasminių vienetų), kaip vertimo vie-
netų, analizė

Paanalizuokite kelis vertimo vienetų pavyzdžius:
See you! Bye! – Iki! Lik sveikas! Viso!

2 We could define the unit of translation as the smallest segment of the utterance whose signs are linked in such a 
way that they should not be translated individually (Vinay, Darbelnet 1995, cit. iš Hatim, Munday 2004, 138).



VERTIMAS IR TEKSTAS  13

Hold on! – Palaukite!
Hang on! – Palauk palauk.
Two return tickets please. – Prašom du bilietus ten ir atgal.

Kaip matome, šie vertimo vienetai yra tam tikros kalbos kultūros da-
lis, jų negalime sukurti pagal VK taisykles:

See you! – *Matysiu tave!
Hold on! – *Laikykitės! Laikykite!
Hang on! – *Kabėk!
Two return tickets please. – *Du grįžtamuosius bilietus, prašom.

Versdami iš vienos kalbos į kitą, vertėjai dažnai šliejasi prie pažodinio 
vertimo, užmiršdami, jog daug ko nereikia savarankiškai konstruoti, nes 
vertimo kalba jau turi tuos ruošinius. Augant vertimų apimčiai visame 
pasaulyje, internete ir knygose plinta klaidingo vertimo pavyzdžiai, virs-
tantys anekdotais, kurių esmė ir yra pažeista vertimo vieneto nedalomoji 
visuma. Čarlis Krokeris (Charlie Croker) knygoje Lost in Translation. Mis-
adventures in English Abroad (2007) surinko daugybę tokių pavyzdžių. 
Kelis pacituosime:

Pavyzdžiai. Vertimo vieneto nedalomosios visumos pažeidimai

In a hotel: (Amalfi, Italy): Suggestive views from every window.
Thailand (offering donkey rides): Would you like to ride on your 
own ass? 
In a hotel cloakroom, Berlin, Germany: Please hang yourself here.
Hamburg, Germany: It is our intention to pleasure you every day.
Sri Racha, Thailand: No in the room.
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Switzerland: It is defended to promenade the corridors in the boots 
of the mountain in front of six hours.
(Cf.: Austria: Not to perambulate the corridors in the hours of re-
pose in the boots of ascension.)
Copenhagen, Denmark: Take care of burglars. 
Madrid: Our wine list leaves you nothing to hope for.
From German hotels: Peculiar arrangements for gross parties.
Our motto is ‘ever serve you right’.
Barbershop in Tokyo, Japan: All customers promptly executed.

Vertimo vieneto problematikai skirtame darbe Die Übersetzungsein-
heit. Ein Überblick über die ‘Diskussion’ eines übersetzungswissenschaftli-
chen Konzepts (2004) Stefanas Korfas (Stefan Korff) išsamiai pristato net 
19 anglų ir vokiečių vertimo teoretikų požiūrių, juos Volungevičienė 
(2013) apibendrino ir pateikė lentelėje (žr. 1 lentelė). Kaip matyti iš šios 
lentelės, beveik visi teoretikai vertimo vienetą bando apibrėžti ir kaip 
prasminį, ir kaip formalųjį kalbos sistemos vienetą, tačiau vieniems tai 
originalo (plg. Kade, Reiss, Vermeer ir kt.), kitiems – vertimo teksto (plg. 
Toury) segmentas, keliantis problemų (plg. Krings) arba padedantis jas 
išspręsti (plg. Toury).

Pasak prancūzų teoretiko F. Izraelio (F. Israël), vertimo vienetas – 
tai visų prasmę perteikiančių ekstratekstinių, intertekstinių ir intrateks-
tinių ryšių visuma (2005, 64), semiotinė teksto interpretacija (žiūrėki-
te kitą knygos skyrių). Kaip ir kitose srityse, tokia apibrėžtis yra labai 
įžvalgi, tačiau praktiniame darbe sunkiai pritaikoma, dėl to jos plačiau 
neaptarsime. 
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1  l e n t e l ė . Vertimo vieneto apibrėžtis

Autorius Prasminė vertimo vieneto 
apibrėžtis

Formalioji vertimo vieneto 
apibrėžtis

Kadė (Kade) Mažiausias OK teksto seg-
mentas, kurį galima pakeisti 
turinio prasme nekintančiu 
VK teksto segmentu

Kalbos vienetas nuo morfemos 
iki teksto

Rais (Reiss) OK teksto vienetas, kurį gali-
ma pakeisti ekvivalentu

Prasminė grupė, dažniausiai žo-
džio arba sintagmos lygmeniu

Albrechtas 
(Albrecht)

Vienetas, kurį galima išversti Iš tikrųjų savarankiškas kalbos 
vartojimo atvejis, t. y. tekstas

Vilsas (Wilss) Vienetai, į kuriuos galima 
padalyti verčiamą sakinį

Kalbos vienetas: žodis arba saki-
nio dalis

Koleris (Koller) Vienetas, kurį galima pakeisti 
VK atitikmeniu

Kalbos ir teksto vienetas, daž-
niausiai žodis, sintagma, sakinys

Rais (Reiss) 
/ Vermeeris 
(Vermeer)

Verčiant svarbus vienetas Tekstas (taip pat mažesni viene-
tai, priklausomai nuo išversto 
teksto funkcijos)

Holc-Menteri 
(Holz-Mänttäri)

Vienetas, kurį galima išversti 
izoliuotai nuo kitų

–

Radegundis Štolcė 
(Stolze)

Vienetas, kurį galima pakeisti 
ekvivalentu

Prasminis vienetas; dydis: nuo 
žodžio iki teksto

Kringsas (Krings) Vertimo proceso centre 
esantis, problemų keliantis 
vienetas

Kalbos ir teksto vienetas
1) besimokantiesiems: dažniau-
siai žodis arba sintagma
2) specialistams: sintagma, saki-
nys arba pastraipa

Turi (Toury) VK segmentas, visiškai iš-
sprendžiantis vertimo proble-
mą (OK segmento forma) 

Kalbos ir teksto vienetas, nuo 
morfemos iki teksto

Nordas (Nord) 1) vienetas, kurį reikia išversti
2) vertimo procese svarbus 
vienetas
3) vienetas, į kurį atsižvelgia-
ma verčiant

1) tekstas
2) funkcinis vienetas
3) kalbos vienetas

Pagal Volungevičienė S. 2013. Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių-lietuvių kal-
bos studija. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, p. 3.
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Vertimo vienetas – kultūros dalis 

Taigi, pirmiau minėti anekdotiniai atvejai ir cituota lentelė skatina 
atkreipti dėmesį į tekstus, kurie iš vertėjo perspektyvos yra nedalomi. Jie 
yra vienos ar kelių kultūrų dalis, tradiciškai funkcionuojantys tam tikruo-
se diskursuose ir kontekstuose, ištariami ritualuose. Geriausiai mums pa-
žįstami yra maldų žodžiai, teismo priesaika ir santuokos įžadai. 

Pavyzdžiai. Kultūroje įsišaknijusių tekstų, kaip vertimo vienetų, atvejai

Štai poros, kurios tuokiasi pagal Romos katalikų papročius, paprastai 
duoda tokius įžadus:

Jungtinėje Karalystėje
I, ____, take you, ____, to be my (husband/wife). I promise to be 
true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will 
love you and honor you all the days of my life.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
I, ____, take you, ____, to be my lawfully wedded (husband/wife), 
to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for 
richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part.

Lietuvoje
Aš, ___ imu tave, ___, savo žmona / vyru ir prisiekiu visada būti tau 
ištikima(s): kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar 
ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man 
Dievas! 
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Be abejo, pastebime, kad santuokos įžadai anglų kalba yra savo 
forma daug senesni, ypač JAV, kur išsilaikė senasis santuokos įžadų 
variantas; tačiau nepriklausomai nuo to, kada sukurti, jie taip įaugo 
į kultūrą, kad juos versti reikštų suardyti nedalomą kalbos kultūros 
artefaktą. 

Kita, daugiau iš filmų žinoma verbalinė formuluotė yra priesaika 
teisme: 

I solemnly and sincerely declare and affirm that the evidence I 
shall give will be the truth, the whole truth and nothing but the 
truth.3

Panaši, tačiau netapati formuluotė vartojama ir Lietuvos teismuose, 
liudininkui pirmą kartą prisiekiant:

1) Aš, (vardas, pavardė), suvokdamas savo žodžių prasmę ir atsako-
mybę už juos, prisiekiu sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti. Tepadeda 
man Dievas. 

2) Aš, (vardas, pavardė), suvokdamas savo žodžių prasmę ir atsako-
mybę už juos, prisiekiu sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti.4

Ši vertimo vienetų apžvalga nebūtų išsami, jei nepateiktume vertimo 
vieneto, krikščioniškojo pasaulio simbolio, maldos Tėve mūsų:

3 http://www.courts.vic.gov.au/courts-tribunals/going-court/oaths-and-affirmations.
4 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 277 straipsnis. http://www.infolex.lt/ta/10708:str277.
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Tėve mūsų
Tėve mūsų, kurs esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
Teateinie Tavo karalystė, 
Teesie Tavo valia
Kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok 

mums šiandien
Ir atleisk mums mūsų kaltes,
Kaip ir mes atleidžiame savo 

kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
Bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

Our Father
Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name,
Thy kingdom come. 
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power, and the glory,
Forever and ever. Amen.

Savarankiško darbo užduotis. Suraskite Dešimt Dievo įsakymų lietuvių 
ir anglų kalbomis (The Ten Commandments). Atkreipkite dėmesį, kaip jie kei-
tėsi nuo atsiradimo laikų. Palyginkite su Martyno Mažvydo (1547) vertimu:

Dešimtis Dievo prisakymų
Pirmas. Neturėki kitų Dievų prieg manęs.
Antras. Neimki vardo Pono Dievo tavo naprosnai.
Trečias. Atminki, idant dieną šventą švęstumbi.
Ketvirtas. Čestavoki tėvą ir motiną tavo, jei nori ilgai gyventi ant žemės.
Penktas. Neužmuški.
Šeštas. Neišžaki svetimos moteries.
Sekmas. Nevoki.
Ašmas. Neliudyki pryš artimą tavo neteisaus liudymo.
Devintas. Negeiski ūkio artimo tavo.
Dešimtas. Negeiski moteries jo, nei berno, nei mergos, nei jaučio, nei asilo, ir 

nė vieno daikto, kursai jo esti.
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Kaip matote, nepastebimas istorijos laikrodžio tiksėjimas šiek tiek pa-
veikia net tokius kanoninius tekstus kaip Dešimt Dievo įsakymų. Toliau jums 
aptarti ir nuomonei pareikšti pateikiame JAV architekto, dailininko ir poeto 
Christiano Narkievičiaus Leino (Christian K. Narkiewicz-Laine) (1999) eilė-
raštį Kitam tūkstantmečiui ir Eugenijaus Ališankos vertimą. Vargu ar derėtų 
kalbėti apie „teisingą“ ar „klaidingą“ šio eilėraščio vertimą, nes abi pozici-
jas tikriausiai nesunkiai apgintumėte. Šiuo eilėraščiu tik norime iliustruoti, 
kaip atsargiai reikia elgtis su vertimo vienetais, ypač su tais, kurie tradicija 
ir intertekstualumu (apie jį – kitame skyrelyje) labai susiję su VK kultūra.

For the next Millennium
Number 11
Thou shalt feed the poor.
Number 12 
Thou shalt not pollute the earth and the seas.
Number 13
Thou shalt respect life and all living creatures.
Number 14
Thou shalt take care of the sick.
Number 15
Thou shalt renounce all wars.
Number 16
Thou shalt remember the dead and the dying. 
Number 17
Thou shalt not disturb the planets and the stars.
Number 18
Thou shalt not use the bomb.
Number 19
Thou shalt not create a human form.
Number 20
Thou shalt not seek the answer to the 

beginning and the end. 
(Christian K. Narkiewicz-Laine)

Kitam tūkstantmečiui
Nr. 11
Pamaitinsi vargšus.
Nr. 12
Neterši žemės ir jūrų.
Nr. 13
Gerbsi gyvybę, visas gyvas būtybes.
Nr. 14
Pasirūpinsi sergančiaisiais.
Nr. 15
Atsisakysi visų karų.
Nr. 16
Prisiminsi mirusius ir mirštančius.
Nr. 17
Netrikdysi žvaigždžių ir planetų. 
Nr. 18
Nenaudosi branduolinio ginklo.
Nr. 19
Nekursi žmogaus pavidalo.
Nr. 20
Neieškosi atsakymo apie pradžią ir 

pabaigą. 
(Vertė E. Ališanka)
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Tekstų, kaip vertimo vienetų, įteisinimas 

Tikriausiai atkreipėte dėmesį į tai, jog šalia to, kad vertimo vienetą 
galima apibrėžti kaip prasme ir forma nedalomą kalbos sistemos vienetą, 
toks teksto statusas gali būti pasiektas ir kanonizacijos arba įteisinimo, 
t. y. pavertimo įstatymu, būdu. Tai dažnai įvyksta kokį nors tekstą regis-
truojant kaip prekės ženklams priklausančią kategoriją, pvz., Kubas par-
duotuvių tinklas skelbia: „Nusprendę taupyti – renkasi Kubą “; Senukai – 
„Visada išsirinksi“, Prisma – „Geriausia kaina už kokybę“, Camelia vaisti-
nė – „Camelia vaistinė – mažų kainų vaistinė!“. Nuolat pasikartojančias 
frazes, eliptinius sakinius („Nes aš to verta“; „Geriau vyrai nesuras“ ir 
pan.) televizijos laidų reklamose girdime nuolat, esame prie jų pripratę ir 
nesusimąstome, jog jie yra nematerialusis įmonių turtas, registruotas ir 
įtvirtintas įstatymais.

Savarankiško darbo užduotys:
1. Prisiminkite jus supančius parduotuvių, reklamų šūkius. Ar teko 

girdėti ar matyti juos kitoje šalyje, kita kalba? Ar sutiktumėte, kad jie pri-
taikyti tos šalies kultūrai, jos paveikti, kitaip tariant, ne išversti, o lokali-
zuoti?

Tekstų, kaip vertimo vienetų, reikšmė ir vertė atsiskleidžia mums 
artimoje darbo srityje  – Europos Sąjungos dokumentuose. Pavyzdžiui, 
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos suvestinės re-
dakcijos5 ir Consolidated Versions of the Treaty on European Union and 
the Treaty of the Functioning of the European Union6 visos dalys, skyriai, 
protokolai ir priedai yra išversti ir nekeičiami, nes pripažinta, kad jie yra 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0001:0012:LT:PDF. 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0001:0012:EN:PDF.
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„vienodai autentiški“. Tas pats pasakytina apie visus ES teisės aktus. Deja, 
kad ir labai norėtume, Septuagintos atvejis nesikartoja – „kad ir kokios 
profesionalios ir sąžiningos būtų Bendrijos institucijų vertimo tarnybos, 
kartais vis tiek atsiranda neatitikimų tarp Bendrijos teisės aktų skirtin-
gomis kalbomis variantų. Tada kyla klausimas, kuris variantas turės pir-
menybę, jei išvis toks bus. Teisingumo Teismas, bandęs spręsti šias pro-
blemas, tokiu atveju sprendimą priima atsižvelgdamas į svarstomo akto 
tikslus ir prasmę“ (Cairns 1999, 99).

2. Suraskite Reglamentą Nr. 1, kuriuo nustatomos kalbos,  turinčios 
būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje7 (EEC Council: Regu-
lation No 1 determining the languages to be used by the European Econo-
mic Community). Pradėkite nuo angliškojo varianto. Pabandykite išversti 
porą eilučių, tada pasitikrinkite, ar oficialusis vertimas toks pat, kaip ir 
jūsų. Jei skirsis, su kolegomis išsiaiškinkite tų skirtumų priežastis. 

Šį skyrelį baigiame teiginiu, jog vertimo vieneto suvokimas – ne tik 
teorinis dalykas. Jis suteikia galimybę žvelgti į vertimą giliau, patirti per 
tekstą mums bylojančią tradiciją, kultūrą, socialinius kanonus. Tai ypač 
atsiskleidžia tais atvejais, kai identiška prasminė vertimo vieneto raiška 
nesutampa su jo pateikimo vertimo kalboje forma ir kai tas pateikimas, 
kaip paaiškėja, vėlgi yra nulemtas kultūros ir socialinės patirties. Tam 
skirsime skyrių apie lygiagrečiuosius tekstus.

Plačiau apie vertimo vieneto problemą skaitykite:

Hatim B., Munday J. 2004. Translation. An advanced resource book. London / 
New York: Routledge, 17–25.

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:EN:NOT. 
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SEMIOTINIS TEKSTO ANALIZĖS IR 
VERTIMO ASPEKTAS

Temos tikslas: ugdyti profesinę vertimo ir kalbotyros kompetencijas, 
gilinti žinias apie kalbą kaip tyrimo objektą.

Temos siekiniai:
• suprasti semiotikos vietą tarp kitų humanitarinių disciplinų;
• suprasti intralingvistinio ir intersemiotinio vertimo prigimtį;
• suprasti semiotinių terminų reikšmę vertimo diskurse;
• semiotinės analizės principus taikyti multimedialiesiems teks-

tams vertimo praktikoje. 
Terminai8: originalo tekstas (OT), vertimo tekstas (VT), originalo kal-

ba (OK), vertimo kalba (VK), interlingvistinis vertimas, intralingvistinis 
vertimas, intersemiotinis vertimas, pasakymas, šnekos aktas, semiotika, 
ženklas, ženklo interpretacija, signifikantas, signifikatas, reikšmė, neverba-
linių ženklų sistema, medija, simbolis, piktograma, indeksas, struktūrinis 
determinizmas, socialinis determinizmas, diskursas, diskurso universumas. 

Vertimo kategorijos

Šioje knygelėje stengiamės apsiriboti vertimu raštu. Tai, nors tarsi sa-
vaime reikštų, kad kalbame apie tekstą, deja, ne visada įmanoma – dažnai 
tenka pereiti nuo teksto prie pasakymo, šnekos akto ir panašių terminų, 
nes skirtis tarp vertimo žodžiu (angl. interpreting arba interpretation) ir 
8 Šiame skyriuje semiotikos terminai vartojami remiantis Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynu 

AVANTEKSTAS. Prieiga internete: http://www.avantekstas.flf.vu.lt/default.asp.
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vertimo raštu (angl. translation) yra dirbtinė. Ne, ne todėl, kad galėtume 
jungti patį vertimo darbą – rašymo su kalbėjimu sujungti neįmanoma. Ta 
skirtis dirbtinė todėl, kad kai kalbame apie vertimą kaip procesą, visada 
turime omeny tą patį: verčiame originalo tekstą (OT; angl. Source Text 
(ST), parašytą ar pasakytą originalo kalba (OK, angl. Source Language 
(SL), į vertimo tekstą (VT; angl. Target Text (TT), parašytą ar pasakytą 
vertimo kalba (VK, angl. Target Language (TL):

OT (OK) → VT (VK)

Iš esmės vertimas yra gerokai platesnė sąvoka nei ta, kuri pirmoji atei-
na į galvą – vertimas iš vienos kalbos į kitą. Ši mums geriausiai pažįstama 
vertimo kategorija, Romano Jakobsono (Roman Jakobson) (1959/2004: 
139) įvardyta kaip interlingvistinis, arba tarpkalbinis, vertimas, apibū-
dinama kaip „kalbos ženklų interpretacija pasitelkiant kitą kalbą“. Arba, 
kaip formuluoja kalbos filosofas Polis Rikioras (Paul Ricœur), „vertimo 
aktas iš tiesų užmezga ryšį tarp dviejų partnerių: svetimšalio (sąvoka, jun-
gianti kūrinį, autorių ir jo kalbą) ir skaitytojo (išversto kūrinio adresato). 
Ir tarp jų – vertėjas, kuris perteikia, perkelia visą žinią iš vienos kalbos 
sistemos į kitą“ (Ricœur 2010, 8).

OT (OK)   →  →   VT (VK)

Verta prisiminti ir tai, kad labiausiai paplitusi vertimo kategorija yra 
intralingvistinis vertimas, arba pasakymas kitaip, perfrazavimas, „kal-
bos ženklų interpretavimas kitais tos pačios kalbos ženklais“ (Jakobson 
1959/2004: 139). Tai toks vertimas, kai kalbos ženklas  – žodis, žodžių 
junginys, sakinys, pastraipa ir kt. (apie ženklus ir kalbos ženklus netrukus 
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kalbėsime) – gali būti išaiškintas, interpretuotas kitomis tos pačios kalbos 
priemonėmis. Intralingvistinis vertimas yra kasdienio bendravimo atri-
butas, nes kiekvienas sąvokos išplėtimas, pasakymo ar teksto išaiškini-
mas ta pačia kalba ir yra intralingvistinis vertimas. Kai paaiškiname kole-
gai – verčiame; kai aiškiname vaikams – verčiame; kartais taip įprantame 
versti, kad susilaukiame priekaišto: „aš jau užaugau; aš jau pats suprantu“.  

Štai visiems gerai pažįstama ištrauka iš A. A. Milne. Winnie-the-Pooh 
(A. A. Milnas. Pūkuotuko pasaulis):

The Piglet lived in a very grand house in the middle of a beech-tree, 
and the beech-tree was in the middle of the forest, and the Piglet lived 
in the middle of the house. Next to his house was a piece of broken 
board which had: “TRESPASSERS W” on it. When Christopher Ro-
bin asked the Piglet what it meant, he said it was his grandfather’s 
name, and had been in the family for a long time. Christopher Robin 
said you couldn’t be called Trespassers W, and Piglet said yes, you 
could, because his grandfather was, and it was short for Trespassers 
Will, which was short for Trespassers William. And his grandfather 
had had two names in case he lost one – Trespassers after an uncle, 
and William after Trespassers. (Milne 1926/1983, 45)

Paršelis gyveno prabangiame rūme ąžuolo vidury, tas ąžuolas augo 
girios vidury, o Paršelis gyveno to rūmo vidury. Priešais jo rūmą buvo 
įbesta aplūžusi lentelė su užrašu „BRAKONIERIAUTI D“. Kai Kristo-
feris Robinas paklausė Paršelį, ką tai reiškia, šis atsakė, kad taip buvo 
vadinamas jo senelis pagal seną jų giminės paprotį. Kristoferis Robi-
nas pasakė, kad negalima vadintis „BRAKONIERIAUTI D“, o Parše-
lis pasakė, kad galima, nes taip visi vadinę jo senelį, tiesa, sutrumpin-
tai, nes pilnas jo senelio vardas buvo Brakonieriautis Do, o dar pil-
nesnis – Brakonieriautis Domas, o visų pilniausias – Brakonieriautis 
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Dominykas. Mat jo senelis turėjęs du vardus tam atvejui, jei vieną 
kurį pamestų, – Brakonieriaučiu jis buvo pavadintas vieno dėdės gar-
bei, o Dominyku – Brakonieriaučio garbei.) (vertė V. Čepaitis)

Kaip matome, Kristoferis Robinas nesupranta ženklo TRESPASSERS 
W, dėl to prašo išaiškinti, interpretuoti šio ženklo prasmę. Paršelis ją iš-
aiškina, interpretuodamas taip, kaip jis mano žinąs – kad taip buvo va-
dinamas jo senelis. Atkreipkite dėmesį, kad Paršelio pasaulio pažinimas 
nėra labai platus, tad jis negali žinoti, jog per pusę perlaužta lenta – tai 
pusė dažnai matomo įspėjamojo ženklo TRESPASSERS WILL BE PRO-
SECUTED (Pažeidėjams gresia bauda). Paršelis ženklą interpretuoja su-
bjektyviai: teisingai pagal savo suvokimą, tačiau klaidingai pagal kitų (ne 
knygos veikėjų) ženklo stebėtojų suvokimą. Taigi, ne tik interlingvistinis, 
bet ir intralingvistinis vertimas neapsaugotas nuo klaidų, nuo klaidingos 
interpretacijos! Taip nutinka dėl daugelio priežasčių, tačiau kelios iš jų 
bus aptariamos šiame skyriuje, kalbant apie teksto semiotiką.

Savarankiško darbo užduotis. Skaitomose knygose, aplinkoje su-
raskite intralingvistinio vertimo pavyzdžių. Pateikite jų kontekstą, kad 
būtų galima suprasti, ar tas vertimas yra ekvivalentiškas, ar ne. 

Trečioji vertimo kategorija – intersemiotinis vertimas, tai yra „kal-
bos ženklų interpretacija pasitelkiant kitų, neverbalinių ženklų sistemas“ 
(Jakobson 1959/2004: 139). Humanitarams artimiausios neverbalinių 
ženklų sistemos  – tai dailė, muzika, teatras, fotografija, kinas, medijos 
ir pan. Pats paprasčiausias intersemiotinio vertimo pavyzdys – tik ką ci-
tuotos knygos apie Mikę Pūkuotuką iliustracijos, kuriose naudojant vaiz-
duojamąjį meną perteikiami, konkretizuojami, poetizuojami ar paaiški-
nami faktai, vykstantys tekste, t. y. kalbos ženklų sistemoje. 
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1 pav. A. A. Milno knygos Mikė Pūkuotukas iliustracijos (dail. Ernestas Šepardas (Ernest 
H. Shepard) 

Šios puikios Ernesto Šepardo iliustracijos taip tiksliai interpretuoja 
A. A. Milno tekstą, taip papildo meškiuko, jo draugų ir aplinkos įvaizdį, 
taip atitinka vaiko pasaulio supratimą ir simbolizuoja visa, ko ilgisi suau-
gusieji, kad Pūkuotuko fenomenas žinomas visame pasaulyje ir yra seniai 
peraugęs knygos ribas. Jis tapo vienu iš tarpukario visuomenės estetikos 
simbolių – įkūnijo švelnumą, tyrumą, pakantumą, pareigą, atjautą ir iš-
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tikimybę. Iki šiol vienas iš populiariausių žaislų, dovanojamų Šv. Kalėdų 
proga, yra meškiukai, o šūksnis Oh my goodness, it’s so cute! I just want 
to cuddle it! anglų kalboje pirmiausia siejamas su storo ir švelnaus meš-
kiuko priglaudimo jusline patirtimi (Tan 2012).

Nors Mikė Pūkuotukas mums pasitarnavo kaip intralingvistinio ir 
intersemiotinio vertimo kategorijų pavyzdys, matome, kad knygoje yra 
ir kitų mus dominančių dalykų, prie kurių retkarčiais grįšime – jau už-
siminėme apie ženklų interpretaciją, apie ženklo stebėtojo žinių svarbą.

Šiame skyriuje pateiksime trumpą semiotikos pristatymą; išsiaiškin-
sime, kas yra semiotinis metodas, ženklas ir – tiesiog neišvengiamai – už-
siminsime apie tekstų intertekstualumą.

Savarankiško darbo užduotis. Skaitomose knygose, žiūrimuose fil-
muose, spektakliuose suraskite intersemiotinio vertimo pavyzdžių. Pa-
renkite trumpą (ne ilgesnį nei penkių minučių) pristatymą.

Semiotika ir lingvistika. Semiotika kaip metodas 

Galima [...] įsivaizduoti ženklų vaidmens visuomenės gyvenime 
tyrinėjimo mokslą. Jis galėtų tapti socialinės psichologijos ir ati-
tinkamai bendrosios psichologijos dalimi. Pavadinkime jį semio-
logija (iš graikų k. semeîon – ženklas). Būtų tyrinėjama ženklų pri-
gimtis ir jų valdymo dėsniai. Kadangi tokio mokslo dar nėra, niekas 
negali tvirtai pasakyti, kad jis bus. Bet jis turi teisę būti, nes jam jau 
paruošta vieta. Lingvistika – tik viena šio mokslo šaka. Dėsniai, ku-
rie bus atrasti semiologijoje, bus ir lingvistikos dėsniais, o lingvistika 
tokiu būdu įgis aiškiai apibrėžtą vietą žmogiškojo pažinimo srityje.9  

9 It is... possible to conceive of a science which studies the role of signs as part of social life. It would form part 
of social psychology, and hence of general psychology. We shall call it semiology (from the Greek semeîon, 
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Taip kažkada rašė Ferdinandas de Sosiūras (Ferdinand de Saussure) 
(1857–1913), šveicarų mokslininkas, ne tik moderniosios lingvistikos, bet 
ir dabartinės semiotikos pradininkas. Tiksliau, F. de Sosiūro mintis užrašė 
ir publikavo jo studentai – Bendrosios lingvistikos kursas pasirodė 1916 m., 
jau po mokslininko mirties. Kiti mokslininkai, simbolizuojantys semioti-
kos ištakas – amerikietis Čarlzas Sandersas Pirsas (Charles Sanders Peirce) 
(1839–1914) ir vėliau Čarlzas Viljamas Morisas (Charles William Morris) 
(1901–1979), išvystęs biheviorizmo aspekto teoriją semiotikoje. Patys ryš-
kiausi dvidešimtojo amžiaus semiotikos atstovai – tai lietuvis Algirdas Ju-
lius Greimas (1917–1992), gyvenęs ir dirbęs Paryžiuje, Rolanas Bartas (Ro-
land Barthes) (1915–1980), Jurijus Lotmanas (Juri Lotman) (1922–1993), 
dirbęs Tartu, Estijoje, Christianas Metcas (Christian Metz) (1931–1993), 
Umbertas Ekas (Umberto Eco) (1932), Julija Kristeva (1941). Semiotinį 
lingvistikos aspektą nagrinėjo ir kalbininkai, pvz., Luji Hjelmslevas (Louis 
Hjelmslev) (1899–1966) ir Romanas Jakobsonas (1896–1982)10. 

Kiekviename moksle naudojami ženklai stebint, kuriant instrumen-
tus, darant prielaidas ir išvadas, atrandant ir tvirtinant rezultatus: fizikoje 
tyrinėjami natūralieji ženklai, psichologijoje – protiniai, lingvistikoje – 
kalbiniai, kultūros antropologijoje – socialinių konvencijų ženklai, me-
notyroje – vizualinės estetikos ženklai ir t. t.  Semiotiką, analizuojant 
ženklų tipus ir jų sudarymo bei vartojimo principus, „siekiama paversti 

'sign'). It would investigate the nature of signs and the laws governing them. Since it does not yet exist, one 
cannot say for certain that it will exist. But it has a right to exist, a place ready for it in advance. Linguistics 
is only one branch of this general science. The laws which semiology will discover will be laws applicable in 
linguistics, and linguistics will thus be assigned to a clearly defined place in the field of human knowledge 
(Saussure 1983, 15–16; Saussure 1974, 16).

10 Šis skyrius parengtas remiantis kai kuriais skyriais iš Daniel Chandler (2007) Semiotics. The Basics. 
London and New York, Routledge. Šios knygos tekstas yra ir internetiniu formatu http://users.aber.ac.uk/
dgc/Documents/S4B/sem0a.html. Įžanginiame žodyje autorius rašo: I occasionally get e-mail messages 
asking whether any payment is due in return for the use of this resource. Unless you propose to distribute 
copies no payment or licence is required. Kadangi mūsų knygelė skirta naudoti tik VU Filologijos fakultete, 
ji neparduodama ir neplatinama kitais būdais, tikimės, jog nepažeidžiame D. Čandlerio autoriaus teisių.
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hierarchiškai aukštesniu mokslu, per kurį būtų galima disciplinuoti kitas 
tyrinėjimo sritis, kuriose pasitelkiamas mokslinis mąstymas“.11 

Semiotika savo ištakose buvo labai artimai susijusi su lingvistika 
ir jos tyrinėjimo metodu – struktūralizmu (studijuodami kalbos teoriją 
atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, į labai garsią Noamo Čiomskio (Noam 
Chomsky) generatyvinės gramatikos „giluminių“ ir „paviršinių“ struk-
tūrų teoriją). Struktūralizmas – tai metodas, pagrįstas Sosiūro lingvis-
tinės analizės principu; jį naudojo dauguma semiotikų. Tarp semiotikų 
struktūralistų buvo tokie mokslininkai kaip antropologas Klodas Levi 
Strausas (Claude Lévi-Strauss) (1908–2009) ir psichoanalitikas Žakas 
Lakonas (Jacques Lacan) (1901–1981). Struktūralistai ženklų sistemas 
aprašo kaip „kalbas“, pvz., K. Levi Strausas kalbomis vadina mitų struk-
tūras, giminystės ryšių sistemas, totemizmą ir kt.; Ž. Lakonas struktū-
rinės analizės principą taikė kalbėdamas apie sąmonę ir pasąmonę, o 
R. Bartas ir J. A. Greimas gilinosi į naratyvo „gramatiką“. 

Koks gi tas garsusis lingvistinės analizės principas? F. de Sosiūras 
išskyrė langue (language; kalbą) ir parole (speech; šnekėjimą, pasaky-
mą). Langue – tai taisyklių ir sutartinių dalykų sistema, tai, kas atsirado 
anksčiau ir nepriklauso nuo individo valios. Kalbą, teigė F. de Sosiū-
ras, gauname kaip įstatymą. Parole – tai kalbos vartojimas konkrečiomis 
aplinkybėmis. Taigi, čia skiriame sistemą ir vartoseną, struktūrą, įvykį, 
kodą ir perduodamą žinią. Jei kino teatrą įsivaizduotume kaip semiotinę 
sistemą, jo langue sistemoje kiekvienas filmas būtų parole. F. de Sosiūro 
dėmesys buvo sutelktas į langue: jam rūpėjo kalbos sistema, giluminės 
struktūros ir taisyklės, o ne pavieniai kalbos vartojimo atvejai, kurie, pa-
sak jo,  tik gali iliustruoti struktūros dėsningumus. F. de Sosiūras tyrinėjo 
kalbą „sinchroniškai“, tarsi ji būtų sustingusi laike kaip fotografija, o ne 
11 http://www.avantekstas.flf.vu.lt/default.asp. 
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„diachroniškai“ (kaip reiškinį, turintį, pvz., laiko ašį arba priklausomą 
nuo diskurso). Tokia skirtis lėmė gramatikos tyrinėjimų suklestėjimą, 
trukusį didžiąją praėjusio šimtmečio dalį, kol pagaliau kelią į lingvistinių 
tyrinėjimų viršūnes prasiskynė pragmatika, komunikacinis pasakymo 
aspektas (t. y. parole). Iki šiol neprieita prie bendros nuomonės, ar siste-
ma yra ankstesnė už vartoseną ir ar ji nulemia vartoseną (tai struktūrinis 
determinizmas), ar vartosena yra ankstesnė ir nulemia sistemos buvimą 
(socialinis determinizmas). Šiaip ar taip, dauguma struktūralistų sutaria, 
kad sistema riboja, o ne determinuoja vartoseną (Chandler 2007, 9). 

Pagrindinės semiotikos kryptys

Semiotika į akademines programas įtraukiama rečiau, nei norėtų-
si. Taip yra dėl kelių priežasčių. Visų pirma ginčijamasi, ar ji yra grynas 
mokslas. Semiotikos teoriniai postulatai nėra vienodai priimtini visų jos 
srovių atstovams; ji neturi visiems bendrų modelių ir praktinės (empiri-
nės) metodologijos. Nuo pat semiotikos pradžios daugelis teoretikų sie-
kia apibrėžti jos ribas ir bendruosius principus. Pavyzdžiui, Č. S. Pirsas 
ir F. de Sosiūras siekė apibrėžti ženklą; Č. Pirsas garsėja tuo, kad išvystė 
sudėtingas logines ženklų tipų taksonomijas. O F.  de Sosiūro  teorijos 
davė pagrindą įvairių struktūralistų metodologijų raidai – tapo ir mums 
rūpimos teksto analizės, jo sąveikos su socialiniu kontekstu postūmiu. 
Be to, nors kritikuojamos dėl fragmentiškumo12, sinchroninio analizės 
aspekto kalbotyroje ir perdėto polinkio į struktūralizmą, F. de Sosiūro 
teorijos plačiai taikomos ir kultūros studijose. 

12 Kaip minėjome, Ferdinando de Sosiūro semiotikos teorija buvo paskelbta po mirties, jo studentų 
pastangomis, dėl to ji šiek tiek fragmentiška. Jo žymiausias darbas Cours de linguistique générale – Ženevos 
universitete trejus metus skaitytas paskaitų ciklas.
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Vėliau, kaip minėjome, semiotikai stengėsi apibrėžti principus, pa-
gal kuriuos ženklai tampa sistemos dalimi. Šiuolaikinėje semiotikoje 
žengtas žingsnis tolyn, perkeliant akcentus nuo vidinio ženklų sistemų 
tyrinėjimo prie sistemų santykio su socialiniu kontekstu, dėl to kartais 
jos objektu tampa ir ideologija13. Tačiau iki šiol nėra bendro teorinio pa-
grindo, kuriuo remiantis būtų galima sujungti gausias semiotikos teori-
nes prielaidas. Šiuo metu galime pačiu bendriausiu būdu kalbėti apie dvi 
sroves – lingvistinės F. de Sosiūro krypties sekėjus Luji Hjelmslevą, Ro-
laną Bartą, Klodą Levi Strausą, Juliją Kristevą, Christianą Metcą ir Žaną 
Bodrijarą (Jean Baudrillard) ir literatūrinės Č. S. Pirso krypties atstovus 
Čarlzą V. Morisą, Aivorį A. Ričardsą (Ivor A. Richards) (1893–1979), 
Čarlzą K. Ogdeną (Charles K. Ogden) (1989–1957) ir Tomą Sibioką 
(Thomas Sebeok) (1920–2001). Abi šias gana nutolusias grupes susieja 
garsusis italų rašytojas, literatūros semiotikas Umbertas Ekas; jo roma-
nas Rožės vardas (1980) yra vertingas ir kaip grožinės literatūros kūrinys, 
ir kaip literatūrinės semiotinių ženklų analizės pavyzdys. 

Vilniaus universitete sėkmingai veikia A. J. Greimo semiotikos ir li-
teratūros teorijos centras, subūręs grupę iškilių mokslininkų, tokių kaip 
prof. Kęstutis Nastopka, prof. Arūnas Sverdiolas, prof. Paulius Subačius, 
doc. Irina Melnikova ir kt. Jie tęsia ir plėtoja A. J. Greimo pradėtus darbus 
ir ugdo jaunosios kartos intelektualus.

Ženklas

Semiotiniai ženklai – ne tai, ką vadiname ženklais kasdienėje kalboje. 
Semiotikoje ženklai gali turėti žodžių, vaizdų, garsų, gestų, objektų pavi-

13 Nuo to neatsiribojome ir mes, šioje knygelėje analizuodamos lygiagrečiuosius tekstus. 
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dalą. Pavyzdžiui, F. de Sosiūro semiologijoje ženklai buvo tyrinėjami kaip 
visuomeninio gyvenimo apraiškos, o Č. S. Pirso semiotika buvo artima lo-
gikos mokslui ir joje tyrinėti ženklai – „kažkas, kas juos stebinčiajam žymi 
kažką tam tikru būdu ar ypatybe“14. Č. S. Pirso nuomone, kiekviena min-
tis – ženklas. Nieko nuostabaus, kad ir pačios semiotikos apibrėžtys skiria-
si, priklausomai nuo to, kokios srities ženklų sistemomis remiamasi. Vieną 
iš plačiausių semiotikos apibrėžčių pateikia Umbertas Ekas. Jis teigia, kad 
„semiotikoje tiriama viskas, kas gali būti laikoma ženklu“ (Eco 1976, 7). 

Kalbėdamas apie lingvistinius ženklus (žodžius), F. de Sosiūras api-
brėžė juos kaip susidedančius iš signifié (angl. signified, liet. signifikato, 
žyminio, kartais netiksliai – referento), to, kas žymima, ir signifiant (angl. 
signifier, liet. signifikanto, žymiklio) – to, kuo žymima. Dabartiniai tyri-
nėtojai signifikantą (žymiklį) apibūdina kaip formą, kurią turi ženklas, o 
signifikatą (žyminį) – kaip sąvoką, kurią ta forma nurodo. 

2 pav. F. de Sosiūro ženklo modelis

Savarankiško darbo užduotis. Aptarkite šiuos ženklus. Kas yra jų 
signifikatas, o kas – signifikantas?

14 For [...] Charles Peirce 'semiotic' was the 'formal doctrine of signs' which was closely related to Logic. For him, 
'a sign... is something which stands to somebody for something in some respect or capacity' (Peirce 1931–58, 
2.228). Cituota iš Chandler 2007, 29).
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 3 pav. 4 pav. 5 pav.15

Čia turėtume aptarti dar vieną ženklo modelį, nors šios knygelės tiks-
lams įgyvendinti pakaktų tik kertinio F. de Sosiūro ženklo modelio. Tai – 
Čarlzo Sanderso Pirso semiotinis trikampis, kuriame grafiškai pavaizduota 
objekto, t. y. to, kas atvaizduota, representameno, arba to, kaip atvaizduota, 
interpretantės  – kaip aiškinama, vienovė (Chandler 2007, 30). Nepaisant 
keistokų terminų, šis semiotinis trikampis gali būti suprantamas ir kaip 
a) interpretacinis veiksmas arba visų ženklo elementų visuma; ir kaip b) žen-
klas-objektas, t. y. elementas, kuris nurodo kažką kita nei yra pats.

Objektas

Ženklas / reprezentamenas Interpretantė

6 pav. Č. S. Pirso ženklo modelis

15 3, 4 ir 5 pav. pateikiami iš viešųjų interneto puslapių.
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Taigi, Č. S. Pirso semiotikoje ženklą sudaro ne tik elementas, nuro-
dantis kažką kitą (reprezentamenas), ir objektas, kurį jis nurodo, bet ir 
šios struktūros susiejimas ir apibendrinimas interpretuotojo sąmonėje – 
interpretantė.

Reikšmingas šio ženklo modelio aspektas  – ženklo interpretacija. 
Arba, R. Jakobsono (1952, 566) žodžiais tariant, „ženklo reikšmė yra toks 
ženklas, į kurį jį galima išversti“16. O ką gi tai reiškia? Tai reiškia, kad 
ženklas negali būti ženklu, jei nėra kam jo aiškinti, interpretuoti. Tai iš 
esmės reiškia, kad interpretančių gali būti daugybė, begalybė – tiek, kiek 
bus aiškinančiųjų; kad to, kas yra už ženklo, ką ženklas reprezentuoja, 
niekada iki galo nepažinsime; kad ženklas gali būti interpretuojamas vis 
kitaip, priklausomai nuo interpretuojančiųjų (prisiminkite Paršelio žen-
klo aiškinimą). Dėl to suprantama, kodėl būtent toks ženklo modelis tapo 
svarbus humanitarinių mokslų atstovams: tai interpretacinis ženklo mo-
delis, kuriuo remiantis galima analizuoti tokius kultūros ir visuomenės 
reiškinius, kurie kitokiems analizės būdams tiesiog nepaklūsta.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad ženklus dar galime skirstyti šitaip:

- simboliai  – tai kalba (taip pat specialiosios kalbos, pvz., ges-
tų kalba), raidės, skyrybos ženklai, žodžiai, sakiniai, skaitmenys, 
Morzės abėcėlė, kelio ženklai, vėliavos, ir pan.;
- piktogramos – tai portretai, animaciniai veikėjai, laivų, automo-
bilių, lėktuvų modeliai, taip pat metaforos, garsų mėgdžiojimas, 
dubliuotas filmo garso takelis, imitaciniai kūno judesiai;
- indeksai (požymiai, žymenys, rodikliai, rodyklės)  – tai gamtos 
ženklai, tokie kaip dūmai, griaustinis, pėdsakai, aidas; ligos simp-
tomai, pvz., skausmas, niežulys, pagreitėjęs pulsas; matavimo ins-

16 The meaning of the sign is the sign it can be translated into.
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trumentai, tokie kaip vėjarodis, termometras, laikrodis, echolotas; 
signalai, tokie kaip beldimas į duris, telefono skambutis; nuorodos, 
tokios kaip krypties nuoroda ant stulpo; įrašai – fotografijos, fil-
mai, vaizdo arba televizijos įrašai, garso įrašai; asmeniniai pėdsa-
kai – rašysena, mėgstami posakiai ir pan. 

Tas pats ženklas gali būti ir simbolinis, ir indeksinis, ir piktograminis 
arba bet koks šių derinys.

Savarankiško darbo užduotis. Pasvarstykite, ar šiuos ženklus gali-
ma skirstyti į anksčiau minėtas kategorijas.

 7 pav. 8 pav. 9 pav.17

17 7, 8 ir 9 pav. pateikiami iš viešųjų interneto puslapių.
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Kodas

Kodo sąvoka  – viena iš svarbiausių semiotikos sąvokų. Nors So-
siūras kalbėjo tik apie visuotinį kalbos (langue) kodą, jis pabrėžė, kad 
atskirti nuo kitų ženklai praranda prasmę, jie prasmingi tik tada, kai 
aiškinami santykyje su kitais ženklais. R. Jakobsonas teigė, kad tekstų 
kūrimas ir interpretacija priklauso nuo komunikacijos kodų, arba kon-
vencijų. Kadangi ženklo reikšmė priklauso nuo kodo, kuriame jis yra, 
kodu sukuriami rėmai, kuriuose ženklai turi prasmę. Arba atvirkščiai – 
negalime kalbėti apie kažką kaip apie ženklą, jei tas dalykas nefunkcio-
nuoja tam tikrame kode. Štai Edmundas Lyčas (Edmund Leach), kultū-
ros antropologas, rašė:

Visos neverbalinės kultūros dimensijos, tokios kaip aprangos stilius, 
kaimo pastatų išdėstymas, architektūra, baldai, maistas, jo ruošimo 
būdai, muzika, fizinė gestikuliacija, stovėsena ir pan., yra tam tikri 
modeliai, kuriuose slypi užkoduota informacija, panašiai kaip natū-
ralios kalbos garsai, žodžiai ir sakiniai... Lygiai taip, kaip kalbame apie 
gramatikos taisykles, kuriomis valdoma šneka, galime kalbėti ir apie 
gramatikos taisykles, kuriomis valdoma apranga (Leach 1976, 10).

Taigi, taip kalbame apie giluminį kultūros kodą, kuris diktuoja tam 
tikras išorines jos apraiškas.

Savarankiško darbo užduotis. Aptarkite, pavyzdžiui, universiteto 
kavinės (bibliotekos, sporto salės ir kt.) kultūros kodą, išryškindami sis-
teminius (ne atsitiktinius) ženklus. Paminėkite nors kelis ženklus, kurie 
nėra būdingi šiam kodui. 
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Teksto kodai

Interpretuojant – o ir verčiant – tekstą, mums turi rūpėti trys kodų 
tipai, kurie plačiąja prasme sutampa su trimis žinių sritimis:

1) pasaulis (socialinės žinios);
2) medija ir žanras (teksto žinios);
3) santykis tarp 1 ir 2 (modalieji vertinimai).
Taigi, į ką turime atsižvelgti, analizuodami tekstą prieš versdami žo-

džiu ar raštu? Imkime pirmąją sritį, apimančią socialinius kodus – socia-
linę aplinką; tai lengviausiai pastebimi kodai:

- kalba (fonologiniai, prozodiniai, sintaksiniai, leksiniai, paralin-
gvistiniai subkodai);

- kūno kodai (kūno kontaktas, artumas, fizinė orientacija, išvaiz-
da, veido išraiška, žvilgsnis, linksėjimas, gestai, poza);

- vartojimo (socialinio statuso) kodai (mados, apranga, automobi-
liai);

- elgesio kodai (elgesio protokolai, ritualai, socialiniai vaidmenys, 
žaidimai).

Toliau, kai nustatome, kokioje socialinėje aplinkoje funkcionuoja 
tekstas, aptariame teksto kodus:

- mokslų kodai (jiems priskiriama ir matematika);
- estetiniai kodai menuose (poezijoje, dramoje, tapyboje, skulptū-

roje, muzikoje ir t. t.), atsižvelgiant į plačiuosius diskursus – kla-
sicizmą, romantizmą, realizmą ir kt.;

- žanro, retorikos ir stiliaus kodai – ekspozicija, argumentacija, ap-
rašymas, pasakojimas ir t. t.;

- visuomeninių informavimo priemonių kodai – fotografija, tele-
vizija, filmai, radijas, laikraščių ir žurnalų kodai, ir techniniai, ir 
sutartiniai (pvz., formatas).
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Jei šis kodų aprašas atrodo neišsamus, neatspindintis teksto visumos, 
skaitykite toliau tekste apie R. Jakobsono šešias kalbos funkcijas.

Socialinė aplinka ir tekstas tarpusavyje susiejami vadinamaisiais in-
terpretaciniais kodais, kurie nulemia teksto vertinimo modalumą:

- suvokimo kodai, pvz., vaizdinės percepcijos;
- ideologiniai kodai: individualizmas, liberalizmas, feminiz-

mas, rasizmas, materializmas, kapitalizmas, progresyvizmas, 
konservatyvizmas, socializmas, objektyvizmas ir populizmas 
ir t. t.

 
Semiotinė teksto interpretacija

Šiuolaikinėje semiotikoje tyrinėjami ne ženklai atskirai, o ženklai 
kaip sudėtinė „semiotinės ženklų sistemos“ dalis, pavyzdžiui, atliekant 
šiuo metu populiarią žanro analizę kaip tik ir nagrinėjama žanro ženklų 
sistema. Semiotikoje tyrinėjama, kaip atsiranda reikšmės, ir tokiu būdu 
priartėjama prie semantikos, tik skirtumas tas, kad semantikoje tyrinėja-
ma, ką žodžiai reiškia, o semiotikoje rūpi, kaip žodžiai reiškia (kaip ir kas 
konstruoja reikšmę). Č. V. Morisas (1938/1970, 6–7) pateikė dar vieną 
semiotikos apibrėžtį. Pasak jo, semiotika apima:

- semantiką – ženklų santykį su tuo, ką jie žymi;
- sintaktiką (arba sintaksę)  – formaliuosius, arba struktūrinius, 

ženklų santykius;
- pragmatiką – ženklų santykį su tais, kas juos interpretuoja (aiški-

na)18.

18 …semantics: the relationship of signs to what they stand for; syntactics (or syntax): the formal or structural 
relations between signs; pragmatics: the relation of signs to interpreters (Morris 1938/1970, 6-7).
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Taigi, lingvistika yra integrali semiotikos mokslo dalis, nors vargu ar 
dažnai apie tai pagalvojame.

Semiotiką dažnai taikome teksto analizei, nors ji – ne vienintelis ana-
lizės metodas. Čia reikia pažymėti, kad „tekstas“ gali būti bet kokioje ter-
pėje (aplinkoje, medijoje) ir gali būti verbalinis (ištartas), neverbalinis 
arba ir toks, ir anoks, tačiau jo esmė yra kalbinė raiška. Taigi, tekstas – tai 
pasakymas, kuris yra kaip nors fiksuotas, pvz., užrašytas, įrašytas į garso 
ar vaizdo juostą ir pan. Kai tekstą užrašome, jis fiziškai tampa nepriklau-
somas ir nuo adresanto, ir nuo adresato – tai bus svarbu, kai vėliau kalbė-
sime apie intertekstualumą. 

Apibrėžiant iš semiotikos pozicijos, tekstas yra ženklų (žodžių, vaiz-
dų, garsų, judesių), sukonstruotų (ir aiškinamų) pagal žanro konvencijas 
tam tikroje komunikacijos medijoje, sankaupa19. Grafiškai tai galima pa-
vaizduoti taip:

10 pav. Teksto ženklų priklausomybė nuo komunikacijos medijos ir žanro

Kaip matome, schemos foną sudaro medijos, nuo jų didele dalimi 
priklauso žanrų pasirinkimas, o tekstas yra medijos ir žanro nulemta 
ženklinė išraiška. Pavyzdžiui, spaudos tekstas yra užrašomas, jį sudaro 
fotografijų reprodukcijos, grafinis dizainas ir spauda. Taigi, spauda mus 
pasiekia vizualiaisiais kanalais. Radijuje, atvirkščiai, naudojami garso ka-

19 Teksto medija gali būti radijas, televizija, laikraščiai, žurnalai, knygos, fotografijos, filmai, įrašai, taip pat 
dvipusės komunikacijos priemonės: telefonas, laiškas, faksas, elektroninis laiškas, vaizdo konferencija, 
kompiuterinė pokalbių sistema ir pan.
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nalai, kuriais mus pasiekia šneka, be to, pasitelkiamos garso įrašymo ir 
transliacijos technologijos.

Savarankiško darbo užduotis. Kokie kanalai ir terpės (medijos) 
naudojamos jūsų telefone?

Toliau kalbėdami apie semiotinę teksto interpretaciją, turime pri-
minti, kad kalba visada atlieka socialinę funkciją. Kiekvienas ištartas ar 
užrašytas pasakymas yra reakcija į kitus čia pat ar kitur ištartus ar užrašy-
tus pasakymus ir kiekvienas iš jų siejasi su pasakymų visuma, vadinama 
diskursu. R. Jakobsonas netgi kalbėjo apie diskurso universumą, kalbinę 
ir neverbalinę erdvę, kuri pažįstama visiems diskurso dalyviams. Tačiau 
jis savojo komunikacijos modelio nesiejo vien su kasdiene šnekamąja 
kalba. Jam rūpėjo visos kalbos funkcijos, todėl jas apibrėždamas nurodė 
šešis veiksnius, kuriais tos funkcijos apibūdinamos. Čia pateikiame mūsų 
išverstą lentelę (Chandler 2007, 184).

2  l e n t e l ė .  Šešios kalbos funkcijos pagal R. Jakobsoną

Funkcijos tipas Orientuota į Funkcija Pavyzdys
Referentinė kontekstą Perteikti informaciją It’s raining.
Ekspresinė adresantą Reikšti jausmus ar nuos-

tatas
It’s bloody pissing down 
again!

Konatyvinė adresatą Paveikti elgseną Wait till it stops raining!
Fatinė kontaktą Užmegzti ir (arba) palai-

kyti socialinius ryšius
Nasty weather again, 
isn’t it?

Metalingvistinė kodą Apibrėžti socialinio ryšio 
prigimtį (pvz., žanrą)

This is the weather 
forecast.

Poetinė pranešimą 
(message)

Akcentuoti teksto savybes It droppeth as the gentle 
rain from heaven.
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Šioje knygelėje, kalbėdamos apie lygiagrečiuosius tekstus, plačiau 
paaiškinsime ir ne kartą minėsime konatyvinę funkciją. Jums gali pasiro-
dyti neaiški metalingvistinė funkcija. Pavadinimas sako, kad ji susijusi su 
viskuo, kas siejasi su kalba kaip objektu. Štai šis straipsnis apie semiotiką 
priklauso akademiniam diskursui, kurio kodai yra, be kita ko, akademi-
nė leksika, terminai, logiškai tarpusavyje susiję nesutrumpinti sakiniai, 
beaistrė intonacija, taisyklinga kalba ir t.  t. Taigi, šio straipsnio kalbos 
funkcija yra metalingvistinė (apie kalbą kaip objektą) ir dar referentinė, 
nes išdėstyta daug faktų, tačiau vargu ar jame rasime poetinių ar ekspre-
syviųjų elementų – nebent pavyzdžiuose!

Apibendrindamos šį skyrių galime pasakyti, jog jo tikslas buvo supa-
žindinti su esminėmis semiotikos sąvokomis ir terminais, be kurių neį-
manoma jokia teksto analizė. 

Savarankiško darbo užduotys. O dabar grįžkite prie Mikės Pūkuotu-
ko teksto ir pabandykite aptarti tokias temas: 

Kas, jūsų nuomone, yra paveikiau – knyga ar animacinis filmas apie 
Mikę Pūkuotuką? Išdėstykite savo nuomonę, remdamiesi mediumo, žan-
ro ir teksto argumentais. 

Kodėl TRESPASSERS W yra ženklas? Kokios jo charakteristikos? Ar 
šis ženklas yra sutartinis, ar neatsiejamai susijęs su savo signifikatu? Ko-
kios yra šio ženklo interpretacijos galimybės?

Aptarkite knygos tekstą kaip ženklą. Susiekite ją su visuomene (prieš-
karine ir dabartine). Ar ji priklausė savo laikotarpio kodams? Jei taip, 
kokius galėtumėte įvardyti? Kokie yra universalieji šios knygos kodai?
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INTERTEKSTUALUMAS

Temos tikslas: ugdyti profesinę vertimo ir kalbotyros kompetencijas, 
gilinti žinias apie kalbą kaip tyrimo objektą.

Temos siekinys: 
• suprasti intertekstualumo reiškinį ir jo pažinimo galimybes
Terminai: intertekstualumas, kontekstas, žanras, diskursas, prece-

dentinis tekstas

Tie, kurie neskaitė skyriaus apie semiotinius teksto aspektus, tikriau-
siai nesusidarys išsamaus vaizdo, skaitydami apie intertekstualumo reiš-
kinį tekste. Intertekstualumas  – dažna tema, tačiau ji labai plati, o jos 
ribos neaiškios, dėl to ir mes jos nuodugniai išnagrinėti nebandysime. 
Mūsų tikslas  – supažindinti vertėjus su intertekstualumo reiškiniu tik 
bendrais bruožais ir paguosti, kad būtent susidūręs su intertekstualumu 
vertėjas pajunta gniuždančią vertėjo išdavystės naštą. Tokia buvo ir Polio 
Rikioro (Paul Ricœur), kaip vertėjo ir kalbos filosofo, būsena, kai jis rašė: 

...Tačiau filosofijos veikalų vertimas, kuris šiandien mums rūpi la-
biau, iškelia kitokio pobūdžio ir tam tikra prasme neįveikiamų kliū-
čių – jos kyla iš tos pačios semantinių laukų, kurie pasirodo ne visai 
tiksliai perkeliami iš vienos kalbos į kitą, skaidymo perspektyvos. Ir 
pati sudėtingumo viršūnė pasiekiama susidūrus su pamatiniais žo-
džiais, Grundwörter, kuriuos vertėjas kartais būna priverstas klai-
dingai versti paraidžiui, tam pačiam žodžiui suteikdamas pastovų 
atitikmenį vertimo kalboje. Bet šis teisėtas suvaržymas turi savo ri-
bas – tokios žinomos sąvokos, kaip Vorstellung, Auƒhebung, Dasein 
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ar Ereignis, savaime yra sodraus tekstualumo, kuriame atsispindi 
ištisi kontekstai, santalkos – ką ir kalbėti apie intertekstualumo reiš-
kinius, paslėptus pačiame žodžio įspaude. Intertekstualumo, kuria-
me kartais verta perimti, pakeisti, ar atmesti ankstesnės vartosenos 
atvejus, būdingus tai pačiai ar priešiškai mąstymo tradicijai priklau-
santiems autoriams (Ricœur 2010, 10–11).

Taigi, P. Rikioras mąsto apie tai, kad, būdamas vertėjas, jis tarsi įsi-
pareigojęs vadovautis žodyno reikšmėmis, yra priverstas tam pačiam žo-
džiui rasti pastovų atitikmenį vertimo kalboje, o tai itin apriboja vertėjo 
galimybes. Maža to, už filosofinių terminų slypi ankstesni filosofiniai 
kontekstai, kuriuose tie terminai ir įgijo savo dabartines reikšmes,  taip 
pat daugybė kitų tekstų, kuriais sukurtos sąlygos minėtiems terminams 
įsigalėti. Argi vertėjas gali sukurti tokias pačias sąlygas vertimo kalboje? 
Tikriausiai ne. Tai ir yra vertėjo išdavystė – neatlikti iki galo jam patikė-
tos misijos. Tačiau artėdamas prie savo esė „Apie vertimą“ pabaigos ir 
kalbėdamas apie polisemiją P. Rikioras šiek tiek optimistiškiau pažymi:

...reikšmę kaskart apibrėžia vartosena – svarbiausia priežastis, dėl 
kurios iškristalizuojama ta žodžio reikšmės dalis, kuri tinka likusiai 
sakinio daliai ir drauge su pačiu žodžiu siekia perteiktos [...] reikš-
mės vienovės. Būtent kontekstas kiekvieną kartą, kaip sakoma, nu-
lemia reikšmę, kurią gauna žodis tam tikru konkrečiu atveju. (Ten 
pat, 34) 

Ir čia pat vėl suabejoja vertimo atitikimo galimybe: 

Mat kontekstai būna ne tik akivaizdūs, bet ir slapti, be to, yra ir tai, 
ką vadiname konotacijomis, kurios būna ne tik intelektinės, bet ir 
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emocinės, ne visos viešos, tačiau taip pat priklausančios tam tikrai 
terpei, klasei, grupei ir net slaptai draugijai. Dar egzistuoja ištisos 
paraštės [....] – paraštės to, kas nepasakyta, išraižytos pavidalo neį-
gavusiais vaizdais. (Ten pat, 35) 

Štai tokias neįveikiamas kliūtis verčiant mato žymus filosofas, lin-
gvistas ir vertėjas Polis Rikioras. O mes, pradedantieji vertėjai, čia ir pa-
kalbėsime apie tai, ką tekste atpažįstame iš kitų tekstų ir ko tekste negali-
me įskaityti, suprasti ir išversti – apie intertekstualumą.

Teksto santykis su kitais tekstais

Pradėkime nuo akivaizdaus intertekstualumo. Teksto kontekstas 
toks: Milanas Kundera, čekų rašytojas, po 1968 m. įvykių Čekijoje pa-
sitraukęs į Prancūziją, savo knygoje Nepakeliama būties lengvybė (1984) 
aprašo epizodą, kaip jauną čekų chirurgą, emigravusį į Šveicariją, palieka 
jo mylima moteris. Jis kelias dienas kenčia, tačiau kai vienatvė pasida-
ro nepakeliamai sunki, susiruošia keliauti pas ją, bet prieš išvykdamas 
turi pranešti savo viršininkui, ligoninės direktoriui. Visa tai vyksta jau 
po 1968 m. įvykių, po to, kai Čekija de facto prarado nepriklausomybę 
ir atsidūrė SSRS kontrolės zonoje. Tomašo Masaryko (Tomáš Garrigue 
Masaryk) išpuoselėtoji Čekija, filosofų, kalbininkų, literatų, klasikinės 
muzikos žinovų Meka, gyvena gniuždančiuose kolaborantų gniaužtuose. 
Šiame epizode jaunojo chirurgo vidinio pasaulio vertybės atskleidžiamos 
intertekstualumo priemonėmis:

He was ashamed. He knew that the move would appear irrespon-
sible, inexcusable to the man. He thought to unbosom himself and 
tell him the story of Tereza and the letter she had left on the table 
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for him. But in the end he did not. From the Swiss doctor’s point 
of view Tereza’s move could only appear hysterical and abhorrent. 
And Tomas refused to allow anyone an opportunity to think ill of her. 
The director of the hospital was in fact offended.
Tomas shrugged his shoulders and said, ‘Es muss sein. Es muss sein’. 
(liet. tai turi būti)

Tikriausiai dauguma skyrelio skaitytojų neįžvelgs jokios ypatingos 
reikšmės šioje vokiškoje frazėje. Tačiau skaitydami toliau randame nuo-
rodą į kitą (nekalbinį) tekstą ir jo aiškinimą:

It was an allusion. The last movement of Beethoven’s last quarter is 
based on the following two motifs:

To make the meaning of the words absolutely clear, Beethoven intro-
duced the movement with a phrase, “Der Schwer geƒasste Entschluss”, 
which is commonly translated as ‘the difficult resolution’. 
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[…] 
The allusion was even more pertinent than he had thought because 
the Swiss doctor was a great music lover. Smiling serenely, he asked, 
in the melody of Beethoven’s motif, “Muss es sein?”
“Ja, es muss sein!” Tomas said again. 

Taigi, autorius savo kūrybinei intencijai išreikšti panaudoja ne tik in-
tersemiotinį vertimą, atskleisdamas, kaip Bethovenas kalbą perteikė mu-
zikos ženklais, bet ir intertekstualumą. 

Intertekstualumo sąvoka

Intertekstualumo koncepcijos esmė – tai, kad kiekvienas tekstas eg-
zistuoja ne vakuume, jis sąveikauja su kitais tekstais. Mišelis Fuko (Michel 
Foucault) intertekstualumą aiškino taip:

Knygos ribos niekada nebūna apibrėžtos: už jos pavadinimo, pir-
mųjų eilučių ir paskutinio taško, jos vidinės santvarkos ir autono-
minės formos driekiasi sąsajos su kitomis knygomis, kitais tekstais, 
kitais sakiniais: tai susikirtimo taškas sistemoje... Knyga – tai ne 
vien daiktas, kurį laikome rankoje. Jos vienovė yra kintanti ir są-
lyginė.20 

(Foucault 1974, 23)

Audronė Šolienė (2005) pateikia tokį intertekstualumo aiškinimą: 

20 The frontiers of a book are never clear-cut: beyond the title, the first lines and the last full stop, beyond its 
internal configuration and its autonomous form, it is caught up in a system of references to other books, other 
texts, other sentences: it is a node within a network… The book is not simply the object that one holds in one’s 
hands… its unity is variable and relative.
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Intertekstualumas yra tokia tekstų žaismė, kuri vyksta viename 
tekste. Tai sąvoka, nurodanti, kaip tekstas „skaito“ istoriją ir kaip į 
ją įterpia save. Tai reiškia, kad tekstas yra daug kartų koduojamas 
iš naujo, inkorporuojamas į kitus tekstus ir jam suteikiama nauja 
reikšmė. Intertekstualumas atsisako vienprasmės tekstų hierarchijos. 
Todėl skaitytojai ar klausytojai norėdami suprasti numatytą, impli-
kuotą teksto reikšmę turi gebėti atpažinti ir atitinkamai interpretuoti 
intertekstines nuorodas. Jei šio gebėjimo nėra, tekstas gali būti ne 
visiškai suprastas ar interpretuotas. Čia svarbus vaidmuo tenka re-
cipiento kognityvinei erdvei. Į asmens kognityvinę erdvę įeina infor-
macija, kurią galima suprasti tiesiogiai, žinios, saugomos atminty-
je, ir informacija, atėjusi iš ankstesnių pasakymų arba tekstų (Gutt 
1991, 26). 

Čia A. Šolienė paliečia itin reikšmingą intertekstualumo aspektą: 
kuo labiau išprusęs recipientas, kuo daugiau precedentinių (ankstesnių) 
tekstų jis yra girdėjęs ar skaitęs, tuo lengviau atpažins dabartinio teksto 
ženklus ir jų reikšmes. Tai ypač svarbu mūsų, vertėjų, profesijai  – kuo 
platesnis bus mūsų išsilavinimas, tuo didesnė tikimybė, jog atpažinsime 
precedentines reikšmes, glūdinčias tekste. 

Precedentinio teksto tipai

Silvija Papaurėlytė-Klovienė (2003, 93; 2007, 32) aptaria tokius pre-
cedentinio teksto tipus:

1.  Priminimas – [...] tiesiogiai įvardijamas pats konceptas: kūrinio 
pavadinimas, rečiau – pats autorius, pvz.:21

21 Pavyzdžiai mūsų.
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A hundred years ago, on 21st December 1913, Arthur Wynne present-
ed what is recognized as the first true crossword to the unsuspecting 
readership of the New York World. He continued to provide puzzles 
for the next 10 years without anyone following suit. Then, in 1923, 
two Harvard graduates, Robert Simon and Lincoln Schuster, launch-
ed their Cross Word Puzzle Book. Its first edition sold out over-
night and nine reprints soon followed (Johnson 2013, 58–60). 

2.  Tiesioginė citata – kalbos tekstas ar jo dalis, vartotojo pažodžiui 
perteikiama  taip, kaip užfiksuota jo atmintyje. Šaltinis, iš kurio 
cituojama, paprastai nenurodomas, pvz.:

All my life, I have been intrigued by the gap between appearances 
and reality. Things are never quite as they seem. I was born a subject 
of the British Empire, and as a child, read in my Children’s Ency-
clopaedia that ‘our empire’ was one ‘on which the sun never set’. I 
saw that there was more red on the map than any other colour, and 
was delighted. Before long, I was watching in disbelief as the impe-
rial sunset blazed across the post-war skies amidst seas of blood and 
mayhem. Reality, as later revealed, belied outward appearances of 
unlimited power and permanence (Davies 2012, 1). 

3.  Kvazicitata – kalbos vartotojas tekstą ar jo dalį perteikia specia-
liai pakeitęs, pvz.:

By the time we returned to Copenhagen, we were barely speaking to 
each other. Familiarity did not breed children, as Mark Twain once 
remarked. It bred irritability and sniping. We were sluggish from car-
rying around extra pounds and exhausted from all that leisure. 
(Precedentinis posakis: Familiarity breeds contempt) (Bombeck 
1991, 81)



VERTIMAS IR TEKSTAS  51

4. Aliuzija – tema susiejama su anksčiau buvusia situacija ar įvykiu. 
Teksto pavadinimas neminimas, pats tekstas necituojamas, do-
minuoja turinio asociacijos, pvz.:

I SMOKE THEREFORE I AM
Ballad of the Sad Cafés
This winter, Paris’s coldest in years, the sidewalks in front of many 
cafés are full. Under electric heating lamps, customers sip coffees or 
Cokes, and they light up. For a year now, the café interior – even at 
a café-tabac that has license to sell cigarettes – has been off-limits 
to smoking. The French are adapting, but some of the old Paris has 
gone. A process of sanitation and homogenization is well under-
way. Tourists, of course, still come expecting Hemingway’s city, and 
at first glance it looks the same. But the cafés that once served as 
lounges for the city of light are a hollowing out. The cafés have 
been disappearing for decades, their meals highly taxed, their 
clients pressed for time. At Le Central, a café-tabac near my home, 
the 71-year-old patron, Roger Perresse, told me in 2007 that he 
wasn’t out protesting the smoke ban with other owners because 
“you cannot fight the times. People don’t want that anymore”. His 
sales of cigarettes had fallen precipitously in four years, and his 
prized collection of Havanas now attracted little interest. “A cigar 
is about pleasure, and pleasure no longer exists”, said his wife. In 
December, after Le Central’s slowest month in 20 years, Monsieur 
Peresse died. I cannot help but feel that, too, is somehow a sign of 
the times (Dickey 2009).

5. Tęsinys  – sukuriamas savarankiškas kūrinys, kurio veiksmas 
vyksta kalbos vartotojams atpažįstamame kontekste, pvz., mūsų 
pirmame skyriuje jau cituotas Christiano Narkievičiaus Leino 
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eilėraštis For the Next Millennium, kuris iš esmės yra Dešimties 
Dievo įsakymų tęsinys, – jį atpažinti gali tik tas, kas yra susipaži-
nęs su kanoniniais krikščioniškojo pasaulio tekstais.

Tekstas, žanras, kontekstas ir diskursas 

Tekstai sukuria kontekstus, kuriuose gali būti kuriami ir tinkamai in-
terpretuojami kiti tekstai. Pagalvokite, ar būtų sunku, ar lengva parašyti 
patį pirmąjį diplominį darbą – niekada nemačius ir negirdėjus apie tokį 
žanrą? Jūsų tekstas, savaime aišku, neturėtų jokių sąsajų su kitais diplo-
miniais darbais, nes jų tiesiog nebūtų. Darome prielaidą, kad jis būtų pa-
našesnis į jums pažįstamus tekstus: rašinėlius, esė, studijas ir pan. Taigi, 
tekstai randasi iš kontekstų – ir socialinių, ir tekstinių. Ernstas Gombri-
chas (Ernst Gombrich) yra pažymėjęs, kad dėl to tekstai virsta manipulia-
cija žodžiais, o ne natūralaus pasaulio atspindžiu (Gombrich 1982, 70) – 
deja, tikra tiesa!

Teksto priskyrimas tam tikram žanrui suteikia jį interpretuojančiam 
skaitytojui (ir vertėjui) šiokius tokius rėmus, tad galime tikėtis tam ti-
krų sutartinių, konvencionalių stilistinių kriterijų. Taigi, žanras leidžia 
numatyti, ko galime tikėtis iš teksto. Michailas Bachtinas (Michail Bach-
tin) (1981), vienas iš žymiausių intertekstualumo tyrinėtojų, yra pabrė-
žęs, kad žanrai (rašytiniai ar šnekamieji) randasi iš žmonių siekio burtis į 
grupes, bendrauti, mėgdžioti vienas kito elgesį. Iš to išsivysto tokie tekstai 
kaip, pvz., oficialus laiškas, pirkinių sąrašas, patiekalo receptas, anekdotas 
ar vieša paskaita. 

Teksto žanrą charakterizuoja (pagal Charaudeau, Maingueneau, 
2002):

- teksto kalbinė užduotis (ką norime pasakyti);
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- formaliosios teksto charakteristikos (kokioje lingvistinėje ar eks-
tralingvistinėje aplinkoje norėsime bendrauti, tokius ir teksto 
elementus rinksimės – žodžius, sakinių ilgį, intonaciją ir pan.);

- teksto vidinė organizacija (struktūra) – telefono pokalbis skirsis 
nuo paskaitos, visų pirma savo struktūra;

- komunikacinės situacijos atitiktis teksto formaliosioms ir orga-
nizacinėms charakteristikoms (jei kolegai telefonu pradėtume 
skaityti paskaitą apie intertekstualumą, vargu ar sulauktume 
adekvačios reakcijos). 

Deja, net ir išmanydami precedentinių tekstų tipus bei žanro cha-
rakteristikas (ir dar daugelį dalykų, apie kuriuos neužsiminėme šiame 
tekste), vargu ar kada galėsime teigti, kad galime įžvelgti visus interteks-
tualumo klodus tekste. 

Julija Kristeva (1980, 69) atkreipė dėmesį, jog tekstai turi dvi ašis. 
Horizontalioji jungia tekstą su skaitytoju, o vertikalioji – tekstą su kitais 
tekstais. Šias dvi ašis sieja bendri kodai: kiekvienas tekstas ir kiekvienas 
jo perskaitymas priklauso nuo ankstesniųjų kodų. J. Kristeva teigė, kad 
„kiekvienas tekstas nuo pat pradžios paklūsta kitų diskursų, kurie jam 
primeta tam tikrą universumą, jurisdikcijai“22. Jei toliau vystome šią min-
tį, tai kyla klausimas – o kaipgi autoriaus „originalumas“, „kūrybiškumas“, 
„raiška“? Deja, tai labai naujos sąvokos, jos atsirado tik po Renesanso – 
iki tol nei „autorystės“, nei „plagiato“ nebuvo. F. de Sosiūras teigė, kad 
kalbos sistema atsiranda anksčiau už kalbėtoją – tai sunku būtų paneigti. 
Rolanas Bartas buvo dar kategoriškesnis – jis sakė, kad „kaba kalbà, o 
ne autorius; rašyti – tai pasiekti tą tašką, kai ne aš, o vien tik kalba veikia, 
atlieka“ (Barthes 1977, 143). Kai autoriai rašo, jais ir rašoma. Nes atlik-

22 Every text is from the outset under the jurisdiction of other discourses which impose a universe on it. (Kristeva 
1974, 388–9; translation by Culler 1981, 105).
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dami komunikacinę užduotį jie turi pasiduoti jau esančioms taisyklėms 
ir konvencijoms. Todėl kad ir kiek mums, individams, būtų svarbu ben-
drauti ir kokiu būdu bendrauti, būtų neteisinga viską apriboti „autoriaus 
tikslu“. Juk dažnai nutinka, kad autoriaus kūrinys toli pranoksta autoriaus 
užmačias, praauga autorių, jam to net nesiekiant ir nežinant. 

Rekomenduojame perskaityti A. Šolienės straipsnį, jį lengvai rasite 
internete. Straipsnyje atskleidžiami tiksliniai intertekstinių elementų var-
tojimo atvejai ir aptariamos jų funkcijos tekste.

Šolienė A. 2005. Intertekstiniai elementai politiniame diskurse (Dž. Bušo ir 
Dž. Kerio rinkimų kalbose). Respectus Philologicus 7 (12), 101–111.

Kada tekstas nepasiduoda dekodavimui

Šį skyrių užbaigsime puikiu Ernsto Gombricho pavyzdžiu apie ko-
munikaciją ir intertekstualumą (cit. iš Chandler 2007, 175–178). Jame 
gausime atsakymą, ko reikia, kad galėtume dekoduoti tekstą.

1972 m. NASA paleido į tarpplanetinę erdvę raketą, pavadintą 
Pioneer 10. Prie raketos šono buvo pritvirtinta plokštė su piešiniu, kurį 
matome toliau. Raketos kūrėjai vylėsi, jog negrįžtamai iškeliavusi raketa 
susidurs su „protaujančiomis ir išsilavinusiomis būtybėmis“. Vienas iš 
plokštės dizainerių rašė, kad plokštė turi perduoti, kaip manoma, lengvai 
suprantama moksline kalba, informaciją apie raketos kūrėjų buvimo 
vietą, epochą, ir prigimtį. Ernstas Gombrichas įžvalgiai pakomentavo 
šias dizainerių pastangas.

Jis padarė išvadą, kad visatos gyventojai jokiu būdu nesupras to teks-
to. Visų pirma gali būti, kad tų, kurie pastebės raketą, jutiminis aparatas 
yra kitoks, nei mūsų, t. y. jie galbūt funkcionuoja kitokiame elektroma-
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gnetiniame spektre nei mes; juk net ir Žemėje įvairių gyvūnų juslės gero-
kai skiriasi. Tačiau didžiausia bėda ta, kad nežemiškosios būtybės nesu-
gebės perskaityti piešinio, nes skaitymas ir supratimas priklauso nuo to, 
ar anksčiau su kuo nors panašiu esame susidūrę – „mes galime atpažinti 
tik tai, ką žinome“. Niekas, neturėjęs galimybių susipažinti su mūsų soci-
aliniais ir tekstiniais kodais, šių linijų nesupras. 

11 pav. Piešinio plokštė ant kosminės raketos Pioneer 10 (1972). Kopijuota iš Chandler 
(2007, 175–178).

Mums šios žmonių figūros taip gerai pažįstamos, kad jų net nesuvo-
kiame kaip kodų. Pagaliau simboliai ant tualeto durų yra gerokai abstrak-
tesni nei šie, tačiau ir juos identifikuojame kaip moters ar vyro figūras. 
Žiūrėdami į šias figūras, jas suvokiame kaip visumą, o nežemiškoji būty-
bė gali įžiūrėti tik brūkšnelių ir tarpų tarp jų rinkinį, tarsi padrikus vielu-
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čių gabalėlius, paskleistus ant plokštumos. Mums tos žmonių figūros yra 
įprastinės, jų kontūrų modeliavimas seniai priimtas. O „marsiečiams“ to-
kia žmonių poza nieko nereiškia. Tarkim, moters dešinioji ranka gali būti 
ir paukščio kaklas ar šiaip kas nors. Tą patį pasakyti galima apie pakeltą 
vyro ranką – kodėl ji pakelta: ar tai sveikinimas, įspėjimas (stok!), o gal 
net nacionalsocialistų partijos ženklas? Nežinodami šių socialinių kodų, 
jokie tolimų planetų gyventojai mūsų sutartinių ženklų neatspės.

Toli gražu ne visiems Žemės gyventojams aišku, kad tas žvaigždinis da-
rinys piešinio centre – tai keturiolika Paukščių tako pulsarų. Mums tas da-
rinys primena sprogimą – o ką jis galėtų reikšti nežemiškosioms būtybėms? 
Tai, ką matome viršuje (primena akinius), yra du vandenilio atomai. Jei jų 
veikimą nežemiškosios būtybės norėtų aptarti su mumis, jos galėtų atsekti, 
kur mes esame, pagal apačioje pavaizduotą planetų grandinėlę. Tačiau, kaip 
rašo E. Gombrichas, kadangi ta grandinėlė primena Londono metro žemė-
lapį, atrodo, kad būtybių iš kosmoso greitai nesulauksime. Juo labiau kad tą 
grandinėlę pertraukia rodyklė, nurodanti, jog raketa skrenda būtent iš šitos 
planetos. Būtybės, niekada nieko nevaizdavusios nei kreivėmis, nei apskri-
timais, tokių simbolių suprasti negali (Gombrich 1972, 55–6).

Taigi, dekodavimas visada susijęs su užkodavimu. Kad galėtume skaityti 
bet kokį tekstą – ar parašytą, ar nupieštą, ar orkestro atliktą, turime turėti 
išankstinių žinių. Tik suprasdami kodus perskaitysime siunčiamą žinią. Kai 
kalbame apie intertekstualumą, apie savo gebėjimą skaityti, suprasti, inter-
pretuoti ir versti tekstus, turime omenyje socialinį gebėjimą girdėti, matyti, 
įsiminti ženklus, jais perduodamas žinias. Smalsumas, išsilavinimas, ben-
droji erudicija atveria mums kelią į begalinį nesuskaičiuojamų tekstų paži-
nimą. Dėl to ir tenka pripažinti, kad klaidos, kurias padarome, tekste neat-
pažinę to tekstų universumo, neužčiuopę intertekstualumo apraiškų ir jas 
netinkamai interpretavę, tai tiesiog vertėjo dalia, su kuria reikia apsiprasti.
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Savarankiško darbo užduotys. Suraskite tekstą (nebūtinai verbali-
nį), kuriame pastebėsite aiškiai matomų intertekstualumo atvejų arba tik 
aliuzijų į kitus tekstus, paruoškite kiekvienos aliuzijos paaiškinimą. Gru-
pėje pasikeiskite tekstais ir pabandykite surasti juose esančius interteks-
tinius ryšius. Jei nepasiseks visų rasti, paprašykite kolegos paaiškinti ir tą 
patį padarykite su savo ruoštu tekstu – papasakokite grupės draugams, 
kokie intertekstiniai ryšiai atsiveria jums.

12 pav. Dekoduokite šį piešinį – kas tai?
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LYGIAGRETIEJI TEKSTAI 

Temos tikslas: ugdyti vertimo ir kultūrinę kompetencijas, gilinti ir 
taikyti OK ir VK žinias.

Temos siekiniai:
• suprasti lygiagrečiųjų tekstų reikšmę vertime;
• suprasti lygiagrečiųjų tekstų socialinę, kultūrinę ir kalbinę pri-

gimtį;
• vertimo praktikoje atlikti lygiagrečiųjų tekstų paiešką, juos greti-

nant pagal komunikacines funkcijas. 
Terminai: lygiagretieji tekstai, kalbos funkcijos, šnekos aktas, lokuci-

ja, ilokucija, perlokucija, direktyvas, adresantas, adresatas

Pirmame skyriuje aptarėme vertimo vieneto problematiką ir atkrei-
pėme dėmesį į tai, kad vertimo vienetai gali būti labai įvairios apimties, 
tačiau juos jungia prasminis vientisumas, jie suvokiami kaip nedaloma 
visuma. Dėl to, tarkim, romanas (arba negrožinės literatūros tekstas  – 
ataskaita, straipsnis) negali būti pavadintas vertimo vienetu, o jei ir gali, 
tai labai sąlyginai, dėl stiliaus vientisumo, nes jis neturi nedalomos visu-
mos požymio: jo dalis galima praleisti arba papildyti, jei reikia, ir sukeisti, 
sutrumpinti pradžią, pailginti pabaigą ir pan. 

Kas atsitinka, jei tekstą, vertimo vienetą, reikia perteikti kita kalba? 
Aname skyriuje nurodėme, kad vertimo kalbos kultūroje pirmiausia ieš-
kome toje kultūroje įsišaknijusių funkcinių nedalomo vertimo vieneto 
atitikmenų. Štai einame lydimi anglakalbio žmogaus ir pamatome užrašą 
ant tvoros: Piktas šuo! Anglakalbis palydovas, aišku, nustebs, jei bandy-
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sime jam aiškinti, jog čia parašyta *An angry dog, nes jis ir taip mato, jog 
šuo ne iš meiliųjų, taigi, kam dar aiškinti, kad jis piktas. Be to, tas trikdan-
tis šauktukas... Kam šuns charakterio bruožus tiesmukai akcentuoti šauk-
tuku? Kai galų gale ištarsime Beware of the dog (Saugokitės šuns), anglo 
veidas nušvis: taip taip, šitaip tai suprantama, tai jam įprastas įspėjimas. 
Taigi, ar vertimo kalboje įprasto funkcinio atitikmens ieškome vien dėl 
to, kad susidūrėme su nedalomu vertimo vienetu, ar yra kokių nors kitų 
priežasčių? Ar visi tekstai, kurių neverčiame, o ieškome atitikmenų, yra 
nedalomi?

Lygiagrečiųjų tekstų apibrėžtys ir veikimo sritys

Dar 1958 m., vertimo studijų priešaušryje, Ž. P. Vinė ir Ž. Darbelnė 
prakalbo apie „idiomatinius tekstus“ ir atskleidė iki tol netyrinėtą reiš-
kinį: nagrinėdami kelio ženklų užrašus, jie pastebėjo, kad skirtingose 
šalyse užrašai skiriasi savo kalbine raiška, nors semantinis krūvis juose 
toks pats – tai įspėjamieji, draudžiamieji ar leidžiamieji ženklai. Prie šitos 
pačios temos grįžo ir Meri Snel Honbi (Mary Snell-Hornby) (1988). Ji, do-
mėdamasi vertimu kaip lingvistikos, kultūros ir semiotikos interdiscipli-
na23, tokio tipo tekstus pavadino lygiagrečiaisiais (parallel texts) ir, rem-
damasi Džono Serlo (John Searle) (1969) šnekos aktų teorija (ją netrukus 
priminsime), pasiūlė tokią lygiagrečiųjų tekstų apibrėžtį: „[Kadangi verti-
mas visada kyla iš kito teksto], lygiagretieji tekstai yra du lingvistiškai ne-
priklausomi produktai, kylantys iš tapačios (ar labai panašios) situacijos“ 
(Snell-Hornby 1988, 86). Kitaip tariant, ji nurodė tokių tekstų atsiradimo 
pagrindą: lingvistinę raišką lemia vienoda ekstralingvistinė, pragmatinė, 

23  Tais metais Meri Snel Honbi viešėjo Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje ir skaitė pranešimą 
apie visuminį požiūrį į vertimo studijų problemas.
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situacija abiejose kalbose, tai, kas egzistuoja už kalbos rėmų, o „produk-
tai“, t. y. raiška abiem kalbomis, yra visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, ženklas 
prie laiptų: Danger. Keep out (Atsargiai, slidu). Angliškame variante dė-
mesys daugiau nukreiptas į asmenį – Pavojus. Čia neikite; lietuviškame 
variante dėmesys nukreiptas į aplinkybes  – čia slidu. Arba įdarbinimo 
agentūra Anglijoje skelbia: Recruitment at its best, o įdarbinimo agentūra 
Lietuvoje atitaria: Geriausi darbo pasiūlymai. Matome, kad recruitment 
(įdarbinimas) nereiškia darbo pasiūlymai, tačiau sutinkame, kad toks lie-
tuviškas variantas yra priimtinas, nes Lietuvoje stengiamės neprisiimti 
atsakomybės tol, kol tai nebūtina, taigi, mieliau renkamės Geriausi dar-
bo pasiūlymai nei šiek tiek avantiūristišką (mūsų akimis žiūrint) reklamą 
Puikiausias įdarbinimas. 

Čia turėtume nukrypti nuo pagrindinės temos ir paaiškinti, jog ter-
minas lygiagretusis tekstas tokia reikšme, kaip ją pateikia Meri Snel Hon-
bi, suprantamas tik vertimo studijose. Dažniau sutinkama tekstynų lin-
gvistikoje paplitusi lygiagrečiojo teksto reikšmė  – tai „tekstas, pateiktas 
greta jo vertimo ar vertimų. Lygiagrečiojo teksto lygiavimas atliekamas 
taip, kad abiejų pusių sakiniai būtų išdėstyti lygia greta.“24 Tokia apibrėž-
tis niekaip nesusijusi su šiame skyriuje nagrinėjamomis vertimo proble-
momis ir turėtų būti siejama tik su tekstynų lingvistika.

Šnekos akto funkcijos

Lygiagrečiųjų tekstų fenomenas vertimo studijose išryškėjo tuo metu, 
kai kalbą pradėta analizuoti kaip socialinį reiškinį ir kai šalia kalbos pra-
dėjo rastis semiotikos mokslas (plačiau tai aptarėme skyriuje „Semiotinis 
teksto analizės ir vertimo aspektas“). Romanas Jakobsonas (1960) ir kiti 

24  http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_text
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žymūs kalbininkai ir vertimo studijų patriarchai (Nida 1964, Newmark 
1981, 1988) savo teorijas grindė tuo, kad dar 1916 metais F. de Sosiūras 
išskyrė kalbą ir šneką (pasakymą), be to, atkreipė dėmesį, kad kalba ir 
šneka gali būti analizuojama diachroniškai ir sinchroniškai. Jau tada jis 
pažymėjo, jog tik laikantis griežtos sinchroninės nuostatos galima atsi-
riboti nuo kintančių žmogaus poreikių, kad kalba (kaip priemonė) prie 
jų prisitaikytų, ir nagrinėti tai, kas priklauso kalbai dabar. F. de Sosiūras 
išskyrė užrašytą ar ištartą kalbos ženklą, pavadindamas jį signifikantu, o 
konceptą (daiktą, reiškinį, būvį) pažymėjo terminu „signifikatas“. Maža 
to, jis atkreipė dėmesį, kad „signifikantas ir signifikatas sudaro kalbos 
ženklą, tačiau tas ženklas yra laisvai pasirenkamas arba nemotyvuotas“25 
(Saussure 1916/1983: 67–69). Laisvasis kalbos ženklo pasirinkimas pri-
klauso nuo diskurso, nuo aplinkos, kuri diktuoja vieno ar kito signifi-
kanto pasirinkimą signifikato atžvilgiu. Štai iš žievės pintas indas, į kurį 
renkame grybus, gali būti pavadintas krepšiu, krepšeliu, pintine ar krai-
tele – signifikantas nuo to nesikeičia, o signifikato pasirinkimą nulemia 
kalbėjimo tikslas, vieta ir bendruomenė, kurioje esame: šilų dzūkai su-
klūsta, kai kalbame apie krepšius, nes jie tą patį daiktą įvardija kaše, kašele.

Savo darbe Linguistics and Poetics (1960), nagrinėdamas šneką ir 
išskirdamas šnekos aktus26, R. Jakobsonas išvardijo šešias potencialias 
šnekos akto funkcijas. Šnekos aktas gali atlikti referentinę (aprašomąją), 
emotyvinę (parodančią asmens emocinę nuostatą referentinės situacijos 
atžvilgiu), konatyvinę (arba apeliacinę, apeliatyvinę, įtraukiančią adresa-
tą į veiksmą), metalingvistinę (kai kalba analizuoja pati save, kaip visas 
šis skyrius), fatinę (kontaktą su adresatu kuriančiąją) ir poetinę (poezijos 
ir šūkių kalbos) funkcijas.

25 Together, the signifier and the signified form the linguistic sign, but that sign is arbitrary or unmotivated.
26  Kartais jie vadinami ir kalbos arba komunikaciniais aktais.
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Mūsų dėmesys šiame skyriuje krypsta tik į vieną pirmiau minėtą 
funkciją – konatyvinę, nes ji domina daugelį mokslininkų kaip pati sudė-
tingiausia ta prasme, kad žodžiais išreiškia galią priversti adresatą veikti 
arba sustabdyti adresatą nuo veiksmo, t. y. jai būdinga poveikio intencija. 
Poveikio intencija ypač atsiskleidžia direktyvuose, kuriais realizuojama 
tokia galia, kuria išreiškiamas konkretus tikslas – noras, kad adresatas ką 
nors padarytų (Gudavičienė 2006, 60). 

Dž. Serlas (1969) pastariesiems šnekos aktams pavadinti ėmė tai-
kyti ilokucinio akto terminą. Tiesioginis ilokucinis aktas yra sudėtingas 
trimatis kalbos vienetas. Jį sudaro lokucija  – ištariamos kalbinės raiš-
kos priemonės27, ilokucija – išreiškiama ilokucinė galia, daranti lokuciją 
veiksmu, ir perlokucija – veiksmo poveikis, arba kas pasiekiama tuo, kas 
pasakyta (Austin 1986, 84–89, cit. iš Gudavičienė 2006, 60). 

Štai ant vartų matome lentelę, forma ir spalva atitinkančia įspėjamąjį 
kelio ženklą, su užrašu: Warning. Do not enter. Authorised personnel only. 
Sustojame. Semiotinė asociacija, ženklo panašumas į įspėjamąjį kelio 
ženklą yra sustiprinama lokucija – užrašytu tekstu (šnekos aktu), kuriuo 
išreiškiama ilokucinė galia, draudimas, o perlokucija šiuo atveju yra tai, 
kad praeivis turi sustoti ir neatlikti veiksmo, kurį buvo nusprendęs netru-
kus daryti: neiti ten, kur eiti draudžiama. Jei tame įspėjamajame ženkle 
bus įrašyta lietuviškai Įeiti be leidimo draudžiama. Tik personalui, pa-
sielgsime taip pat, nes raiškos priemonės – semiotinis draudimo ženklas 
ir žodinis direktyvas – yra konvencionalios, viena kitą sustiprinančios. 
Pasak M. Snel Honbi (1988, 87), jos „išreiškia kalbančiojo tikslą ateityje 
paskatinti adresato veiksmą“. 

27 Gudavičienė (2006) aiškina užrašytus lokucijos atvejus: „Nuo pasakomų, garsu ištariamų ilokucinių aktų 
užrašytieji skiriasi tuo, kad adresantai juos formuluoja raštu ir perduoda adresatui. Kartais užtrunka šiek 
tiek laiko, kol adresanto išreikšta valia pasiekia adresatą, todėl tokie ilokuciniai aktai kalbine veikla tampa 
tik perskaityti adresato.“ 
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Savarankiško darbo užduotis. Aptarkite šią lentelę, pasiūlykite pa-
vyzdžių, perskaitę skyrių patikrinkite, ar pasirinkti pavyzdžiai tinkami.

3  l e n t e l ė .  Šnekos aktai, kurie dėl tam tikrų išorinių aplinkybių išreiš-
kia ilokucinę intenciją taip, kad turėtų perlokucinį poveikį adresatui

Ši lentelė vaizdingai paaiškina, kad šnekos aktą sudaro žodžiai, pro-
poziciniai šnekos aktai – tai aktai, kuriais perduodamos žinios, informa-
cija, o štai ilokucinės ištartys – tai valia, siekis, kad kitas asmuo ar asme-
nys atsilieptų ar kitaip reaguotų į kalbančiojo nuostatas. Centre matome 
perlokucinius šnekos aktus, arba direktyvus, kurių tikslas – veikti adre-
sato elgesį.

Semantinė ilokucinių aktų prigimtis

Ana Viežbicka (Anna Wierzbicka) (1996) ilokucinius aktus labai 
sėkmingai suskaldė į semantinius vienetus, pavadino juos semantic 
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primes  – semantiniais pirmapradžiais28, prototipais arba primityvais ir 
parodė, kad jų junginiai sudaro tam tikras universalias kombinacijas. 
Pavyzdžiui, pasakymas Uždaryk duris! reiškia: „Aš noriu, kad tu darytum 
X (uždarytum duris)“. Šią intenciją galima skaldyti į tokius semantinius 
primityvus:

1) intencija: aš noriu, kad tu darytum X;
2) socialinis požymis: aš esu tikras, kad tu darysi X;
3) nuoširdumo sąlyga: aš manau, kad tu gali daryti X;
4) lokucija: aš sakau – noriu, kad tu darytum X;
5) ilokucija: aš sakau taip, kad tu darytum X;
6) perlokucija: aš darau tai tam, kad tu darytum X (Cit. iš Gudavi-

čienė 2006, 61).

Savarankiško darbo užduotis. Parašykite semantinį scenarijų 
(script) nurodymui Nelieskite eksponatų rankomis! 

Direktyvų vertimo analizė

Vienas iš ryškiausių lygiagrečiųjų tekstų atvejų, vertėjams ir kalbi-
ninkams iliustruojančių lygiagrečiųjų tekstų savybes ir vertimo proble-
mas, yra direktyvai29, o iš jų ryškiausi – viešieji ženklai.

Apžvelgsime direktyvų vertimo ypatybes ir galimybes, darydamos 
prielaidą, kad jei direktyvai abiejose kalbose turi tą patį signifikantą, tai 
signifikatas, t. y. tekstas, kuris nusako tą signifikantą, negali turėti daugy-
bės variantų, kaip atsitinka, pavyzdžiui, referentinėje (aprašomojoje) kal-
bos akto funkcijoje. Vertimo variantų turi būti mažiau arba jų tiesiog nėra 

28 Taip jie verčiami į lenkų kalbą.
29 Terminą vartojame remdamosi Gudavičiene (2006).
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ir tenka ieškoti vertimo vienetų atitikmenų, remiantis A. Wierzbickos se-
mantiniais primityvais, būdingais direktyvams. Taip atsitinka, mūsų many-
mu, dėl to, kad konatyvinė funkcija, kartu – lokucija ir perlokucija turi būti 
išreikštos pačiu paveikiausiu būdu, nes kitaip intencija nebus realizuota. 

Direktyvai. Tradicija ir kultūra

Suprantama, kad paveikiausias būdas bus surastas tik tuo atveju, jei 
bus įvertintas ir direktyvo kultūrinis bei tradicinis aspektas, to šnekos 
akto pragmatinis („čia ir dabar“) apsodas. 

Pavyzdžiai. Kultūrinis, tradicinis direktyvų aspektas

Pavyzdžiui, keliaujame su anglakalbiu svečiu į Lietuvos pajūrį. Gra-
žiame Nidos gamtovaizdyje pastebime įspėjamąjį ženklą: 

13 pav. Lipti į kopas ir leistis nuo jų draudžiama / It is prohibited to climb up and down 
the dunes (angliškas tekstas užrašytas po lietuviškuoju, mažesnėmis raidėmis)

Atkreipkite dėmesį, jog lietuviškai kalbančiojo reakcija bus labai na-
tūrali, nes tai tradicinis įspėjimas, t. y. nei jo forma, nei turinys nesukelia 
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nuostabos, pašaipos ar pasipiktinimo. O svečią toks ženklas tikriausiai 
nustebins – kodėl negalima lipti ten, dėl ko tiek kilometrų važiuota, ko-
dėl angliškai pasirinkta tokia griežta – It is prohibited – draudimo forma? 
Angliškai kalbančiose šalyse kopos visiems atviros, tai vienas iš vande-
nyno pakrantės bruožų. Taigi, raiškos forma adresatui nėra savaime pri-
imtina, o direktyvo turinį jis priims be išlygų tik tuomet, kai sužinos, jog 
Neringos kopos itin pažeidžiamos, o dėl savo aukščio, slankumo ir kraš-
tovaizdžio unikalumo yra labai saugomos.

Štai kitas pavyzdys, įspėjamoji lenta miško pakraštyje:

14 pav. Dėmesio! Atsargiai su ugnimi! Nekurk laužo – durpė! Nešiukšlink, nelaužyk me-
džių. Saugokite gamtą! Bauda iki 1000 Lt. ATPK straipsniai 77; 83. (*Attention! Be careful 
with fire! Don’t light a bonfire - peat! Don’t mess, don’t damage trees. Take care of nature! 
The fine is up to Lt 1000. Articles of the Administrative Law Code: 77; 83.)

Mums, gyvenantiems gražių miškų šalyje ir suprantantiems, kad įsi-
žiebęs gaisras suniokos dešimtis hektarų daugybę metų puoselėto turto, 
iš pirmo žvilgsnio toks įspėjimas beveik priimtinas, tačiau įsižiūrėjus jis 
atrodo perdėtas, įžeidus ir netgi šiek tiek komiškas. Familiarumas, reiš-
kiamas vienaskaitos antruoju asmeniu Nekurk laužo – durpė! Nešiukšlink, 
nelaužyk medžių, nelietuviškas paaiškinimas, kodėl negalima kurti lau-
žo – durpė! (vietoje durpės!), sudaro įspūdį, kad šio ženklo adresatai – 
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potencialūs niekšeliai, nesusipratę ir neišsilavinę žmonės, į kuriuos ga-
lima kreiptis „tu“, nors jų ir nepažįsti; šuolis link daugiskaitos Saugokite 
gamtą! šiek tiek komiškas, nes pats šūkis abstraktus, vargu ar taikytinas 
pirmiau minėtai žmonių grupei, juolab kad toliau pateikiami faktai  – 
baudos dydis, Baudžiamojo kodekso straipsnių numeriai – dar kartą pa-
liudija, jog adresatas – vertybių neturintis, tačiau susipažinęs su įstatymų 
galia žmogus. Taigi, sutikime, kad šio direktyvo intencija realizuota tik 
dalinai, nes jo kalbinė raiška yra klaidinga: ji pažeidžia skaitančio asmens 
autonomiją ir savivertę, ją sumenkina, nukreipia skaitančiojo mintis į sa-
vigyną per pajuoką ir pašaipą. Kita vertus, anglakalbis šios nuoskaudos 
nepajus: tai, kad anglų kalboje nėra pagarbiosios antrojo asmens įvardžio 
formos, tėra you, apsaugos skaitantįjį nuo tam tikro nuvertinimo, tačiau 
minimas baudos dydis ir baudžiamieji straipsniai sukels minčių, kad Lie-
tuvoje bausmė yra labai eksponuojama ir taikoma gal dažniau nei kitur. 
Angliškoji versija šiuo atveju nėra lygiagretusis tekstas, tik pažodinis ver-
timas. Kad galėtume pateikti lygiagretųjį tekstą, turime rasti autentišką 
tekstą, maksimaliai perteikiantį cituoto įspėjimo konatyvinę funkciją, 
pvz.:

Warning. It is an offence to use open fire, cut, burn or otherwise 
destroy any vegetation in this area. Offenders may face fines and 
penalties.

Mūsų akimis, šiam tekstui trūksta emocinės raiškos, jame nėra šauk-
tukų, sustiprinančių ilokucinę galią ir perlokucinį poveikį, jis pernelyg 
neutralus, tačiau jei pasižvalgysime plačiau, pamatysime, kad anglų kal-
boje šauktuko vartojimo tradicija šiek tiek kitokia: jis nėra taip plačiai 
vartojamas kaip lietuvių kalboje. 
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Negalime praleisti progos trumpai pakomentuoti kultūrinius šauk-
tuko vartojimo skirtumus. Anglų kalboje šauktukas atsirado dar XV a., o 
XIIV a. jau sulaukė ir apibrėžties, tiesa, rimuotu pavidalu:

This stop denotes our Suddain Admiration
Of what we Read, or Write, or giv Relation, 
And is always cal’d an Exclamation.30

Tačiau net tada, kai šauktukas buvo aiškinamas kaip susižavėjimo 
ženklas, gramatikos specialistai įspėjo šauktuko saugotis, nes esą net ap-
suptas skliausteliais (!) „jis vis tiek šaukia, žybčioja neoninėmis švieso-
mis, šokinėja aukštyn žemyn. Skyrybos ženklų šeimoje, kur taškas yra 
tėvelis, o kablelis – mamytė, kur kabliataškis kryžiuodamas rankeles ra-
miai mokosi skambinti pianinu, šauktukas yra tas nuolat dėmesio reika-
laujantis brolis, kurio emocijos dažnai peržengia visas ribas, kuris viską 
laužo ir per garsiai juokiasi“ (Truss 2003, 137). Taigi, taisyklė tikriausiai 
tokia: šauktuką vartokite tik tuomet, kai esate tikri, kad konkrečiomis 
aplinkybėmis reikia tokio efektingo akcento. Henris D. Fauleris (Henry 
D. Fowler) pažymėjo: „Perdėtas šauktukų vartojimas būdingas pradedan-
tiesiems rašyti arba tiems, kurie trokšta įberti sensacijos žiupsnelį ten, 
kur sensacijos nėra“ (cit. iš Truss 2003, 139). Šauktuką iš anglų kalbos 
stumte stūmė ir kai kurie rašomųjų mašinėlių gamintojai – jam papras-
čiausiai neliko vietos klaviatūroje. O pagal lietuvių kalbos rašybos reko-
mendacijas (Kniūkšta, Lyberis, 1986; 1989) šauktuko vartojimas neribo-
jamas jokiomis reikšminėmis ar socialinėmis normomis, lietuvių kalboje 
jis vartojamas šiek tiek dažniau nei anglų (nors pastaruoju metu, gal dėl 
verstinės literatūros įtakos, jis traukiasi iš tekstų).

30 Lin Tras (Lynne Truss) (2003) cituoja iš 1680 m. išleistos knygos įspūdingu pavadinimu Treatise of Stops, 
Points, or Pauses, and of Notes which are used in Writing and Print; Both very necessary to be well known And 
the Use of each to be carefully taught.
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Adresanto ir adresato santykis viešosios erdvės ženkluose

Grįžtant prie aptariamų viešųjų ženklų, verta apsistoti ties direkty-
vų adresanto ir adresato santykiu. Kai galvojame apie draudžiamuosius, 
įspėjamuosius, rekomendacinius ar aiškinamuosius ženklus viešojoje er-
dvėje, dažnai prisimename jų formą. Taip yra dėl to, kad jie artimai susiję 
su kelio ženklų funkcijomis, o kelio ženklų norminimas jau seniai tapo 
būtinybe, jie vienodinami visoje Europoje ir už jos. Maža to, kelio ženklų 
formatas tapo įvairiausių kitokių, su keliu nesusijusių ženklų pagrindu, 
pvz.: 

15 pav. Viešosios erdvės ženklai

Kodėl remiamasi tokio plataus masto normomis? Manytume, jog 
dėl tos pačios, jau minėtos priežasties: dėl to, kad konatyvinė direktyvo 
funkcija, jo lokucija ir perlokucija turi būti išreikšta pačiu paveikiausiu 
būdu, nes kitaip intencija nebus realizuota. Intencijai realizuoti pasitel-
kiamos semiotinės priemonės – kiti, ne kalbos ženklai (skritulys, lygia-
kraštis trikampis, stačiakampis) ir spalvos (raudonos kraštinės ir baltas 
arba mėlynas fonas). Skritulys plačiąja prasme turi draudimo reikšmę, 
o trikampis – įspėjimo. Jei tokios formos ženkluose matome sutartinius 
ženklus ar figūras, žinome, jog kažką draudžiama daryti arba įspėjama, 
kad ateities veiksmas rizikingas. Taigi, be žodžių įvyksta komunikacijos 
aktas, jis veikia adresato sąmonę, apeliuoja į žinias, saugumo jausmą. Jei 
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į tokį ženklą įterpiamas tekstas, ženklo prasmė ir reikšmė darosi sudėtin-
gesnė, subtilesnė, nes suteikiamos didesnės galimybės palenkti adresatą 
adresanto valiai, nesvarbu, ar ji motyvuota, ar ne. 

Klaidinga manyti, kad viešieji ženklai – tai beasmeniai daiktavardi-
niai ar pasyviniai tekstai; nors ir labai trumpi, jie turi aiškiai išreikštą in-
tenciją paveikti skaitantįjį, o tam pasitelkiamos įvairios komunikacinės 
priemonės, pvz., mandagumo formuluočių intarpai, tikslingai parinkti 
įvardžiai, netgi emotikonai. Gregas Maersas (Myers 1989), kalbėdamas 
apie mokslinių darbų stilių, pažymėjo, kad tekstas atskleidžia ne tik au-
toriaus siekį išreikšti mandagumą ir orumą, jis parodo sudėtingą auto-
riaus, jo skaitytojų ir visos visuomenės santykį. Viešieji ženklai yra labai 
trumpi baigtiniai tekstai, dėl to jų santykis su vienu praeiviu ar daugybe 
skaitančiųjų dar sudėtingesnis. Viešojo ženklo adresatas nėra labai aiškiai 
apibrėžtas, jis nedalyvauja tame pačiame diskurse kaip adresantas, dažnai 
viešaisiais ženklais siekiama palenkti skaitytoją tam tikrai valiai, jis skati-
namas bendradarbiauti, žadinama visuomenės gerovės misija.

 
Pavyzdžiai. Adresanto ir adresato galios santykis direktyvuose

Aptarkime šiuos pavyzdžius: 
 

It is a disciplinary 
offence to smoke 

in this building

16 pav. Draudžiamieji viešosios erdvės ženklai
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1) It is a disciplinary offence to smoke in this building 
2) No smoking beyond this point 
3) No smoking - Anywhere on grounds. Thank you for your coopera-

tion 
4) Thank You For Not Smoking In Or Within 25 Feet Of This Facility 
5) Please do not smoke 

Visi penki ženklai turi tą pačią semiotinę reikšmę – draudimą. Visi 
yra to paties formato: draudžiamojo ženklo centre pavaizduota perbrauk-
ta cigaretė, o apačioje parašytas tekstas. Tekstus iš esmės skiria tik adre-
santo ir adresato santykis.

1  p a v y z d y j e  galima pastebėti demonstruojamą jėgą ir valią, 
kylančią iš įstatymo viršenybės: Vidaus tvarkos taisyklėmis numatomos 
griežtos bausmės už rūkymą pastate. Šiuo atveju adresato intencija rūkyti 
nė iš tolo negali prilygti adresanto intencijai jį sustabdyti. Adresatas ne-
turi jokio pasirinkimo, iš jo reikalaujama absoliutaus paklusnumo, nes 
adresantas savo poziciją sustiprina minimomis teisinėmis pasekmėmis 
(It is a disciplinary offence).

2  p a v y z d y s  beveik neutralus, jame vos juntamas adresanto prana-
šumas: Už šios ribos rūkyti draudžiama. Nors adresanto intencija ir toliau 
išlieka drausti adresatui rūkyti, čia ji pateikiama socialinio bendrumo ir 
gerovės aspektu: ši riba yra svarbi, iki jos rūkančiųjų laisvė neribojama, 
tik už jos. 

3  p a v y z d y s :  Visoje teritorijoje rūkyti draudžiama. Ačiū, kad lai-
kotės tvarkos. Šiame draudime ryški nuoširdumo sąlyga, vadinamasis 
pasitikėjimo kreditas (arba votumas): nors adresantas niekada nesuži-
nos, ar adresatas laikėsi nustatytos tvarkos, jis iš anksto išreiškia padėką 
ir taip kilsteli adresatą aukščiau už galimus jo nuopelnus. Taigi, šį atvejį 
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galime traktuoti kaip jėgos pusiausvyros atvejį, nors ir sąlyginai: juk jei 
nebūtų antrosios frazės, pirmoji tebūtų abstraktus, neutralus draudimas. 
Nukreiptas į asmenį padėkos forma, jis sutelkiamas ties adresatu ir įgyja 
paveikesnę galią. 

4  p a v y z d y s :  Ačiū, kad nerūkote per 25 pėdas nuo įrangos. Šis pa-
vyzdys rodo, kad adresatui suteiktas itin reikšmingas pasitikėjimo votu-
mas, kuris keičia adresato poziciją iš (galbūt) silpnavalio rūkaliaus į susi-
pratusį pilietį ir apibrėžia adresanto ir adresato santykį kaip pasitikėjimu 
pagrįstą lygiavertį bendravimą, nors ir suprantame, kad ši adresanto po-
zicija yra apsimestinė.

5  p a v y z d y j e  Prašom nerūkyti autorius pasirenka lygią arba šiek 
tiek žemesnę poziciją adresato atžvilgiu: kreipinio paprastumas tarsi pa-
rodo, kad tokį prašymą lengva įvykdyti. Čia adresanto ir adresato santy-
kis sukuriamas žodžiu please. 

Norėtume šiek tiek nukrypti ir atkreipti dėmesį į tai, jog po angliško-
jo please kablelis nededamas. Jei kablelis būtų, emocinis ištarties krūvis 
būtų daug didesnis: *Please, do not smoke (Meldžiame – nerūkykite). Ka-
blelis visada iš esmės keičia please reikšmę – iš jaustuko prašom į reikšmi-
nį žodį prašau / prašome, meldžiu / meldžiame, maldauju / maldaujame.

Taigi, viešųjų ženklų kalbinės paveikumo priemonės yra labai įvairios, 
jos atspindi adresanto ir adresato santykius, kurie gali būti įvairūs – nuo 
besąlyginio reikalavimo iki malonaus prašymo ar draugiško įspėjimo.

Kodėl svarbūs lygiagretieji tekstai ir adresanto bei adresato 
santykiai? 

Todėl, kad verčiant tekstus itin svarbu – ir tai puikiai žinome – atsi-
žvelgti į komunikacinę kalbos funkciją ir natūralias kalbos formas. Štai 
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keli pavyzdžiai, kur komunikacinė kalbos funkcija yra ta pati, o kalbos 
formos pastebimai skiriasi: How do you do? savo forma yra klausiamasis 
sakinys, o funkcija – kontakto užmezgimo teiginys, reiškiantis maždaug: 
Laba diena, man garbė (su jumis susipažinti). Tai patvirtina ir krintanti 
angliško sakinio ištarties intonacija. Arba Do you mind? You are standing 
on my toes versime kaip Atleiskite! Jūs užmynėte man koją. Angliškas Do 
you mind? nėra klausimas, lygiai taip pat, kaip Atleiskite! nėra atsiprašy-
mo sušukimas. 

Kai susiduriame su konatyvinės funkcijos tekstais, t.  y. prašymais, 
nurodymais, įspėjimais bei draudimais, darosi aišku, kad norint juos 
„išversti“ (vartojame tai labai sąlygiškai, nes iš tiesų kalbame apie lygia-
gretaus teksto parinkimą) reikia puikaus vertimo kalbos ir kultūros iš-
manymo. Tarkim, direktyvuose skiriasi jau ne tiek sakinio forma, kiek 
komunikacijos aplinkybių ir dalyvių santykis.

Pavyzdžiai. Individas  – aplinkybės; modaliniai veiksmažodžiai, ge-
rundijus – draudžiama

Atkreipkime dėmesį, kaip angliškuose įspėjimuose nurodomas adre-
satas, kuriam jie taikomi, o lietuviškuose nuslystama į aplinkybes, kurios 
verčia įspėti:

Passengers entering or leaving 
the bus while it is in motion do 
so at their own risk.

Lipti į autobusą jam paju-
dėjus pavojinga gyvybei. / 
Lipti į važiuojantį autobusą 
pavojinga.

Hawkers, canvassers, collectors 
not allowed.

Prekiauti ir užsiimti mainais 
/ mainikauti draudžiama.
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Children must not ride on the 
elevator unless they are accom-
panied by an adult.

Vaikams be suaugusiųjų prie-
žiūros keltis keltuvu drau-
džiama. 

Anglų kalbos struktūra, jos aiškiai apibrėžta žodžių tvarka lemia mo-
dalinių veiksmažodžių prasiveržimą anglų kalbos direktyvuose, o lietu-
vių kalba lieka ištikima žodžiui draudžiama:

No person shall bring into or con-
sume intoxicating liquor in this 
park.

Įsinešti ar vartoti alkoholinius 
gėrimus parke draudžiama.

Children under 12 years must be 
held at all times.

Dėmesio! Paleisti iš rankų 
jaunesnius nei 12 metų vai-
kus draudžiama.

Vienas iš dažnai pasitaikančių netikslumų verčiant į anglų kalbą  – 
bandymas išlaikyti draudžiama ir versti kaip forbid ar forbidden, t. y. žo-
dyno reikšme drausti, draudžiamas. Svarbu įsidėmėti, kad forbid ar for-
bidden anglų kalboje žymi autoritarinį adresantą, tarkim, griežtą šeimos 
tėvą, pvz., I forbid you to do it again, todėl dėl autoritarinio šio veiksma-
žodžio atspalvio jo vengiama viešojoje erdvėje, tad draudžiamuosiuose 
ženkluose jo nerasime. Kitą panašios reikšmės veiksmažodį prohibit su-
tiksime dažniau, nes jis vartojamas tada, kai žymi adresantą, atstovaujan-
tį įstatymams, pvz.: 

Smoking is strictly prohibited. Rūkyti griežtai draudžiama.



76   L igija  Kaminskienė,  Nijolė  Maskal iūnienė

Tarp forbid ir prohibit įsiterpia not allowed taip, kaip šiame pavyzdyje: 

No dog will be allowed 
inside a railway passenger 
compartment.

Važiuoti su šunimi keleiviniame 
vagone draudžiama. 

Ieškant lietuviškų draudimų atitikmenų vertėtų prisiminti neiginį 
No, kuris puikiai atveria gerundijaus ar daiktavardines konstrukcijas: 

Eiti draudžiama No trespassing

Salėje valgyti draudžiama No food in the hall ir t.t.

Savarankiško darbo užduotis. Mobiliuoju telefonu nufotografuoki-
te viešųjų direktyvų ir juos aptarkite su kolegomis. Nuspręskite, kokio 
tipo direktyvai dominuoja jūsų aplinkoje (universitete, gatvėje, kavinėje, 
poliklinikoje ir kt.).

Įvardžių reikšmė adresanto ir adresato santykių raiškoje

Tačiau bene svarbiausias lygiagrečiųjų tekstų konstravimo aspektas – 
kai kurie gramatiniai skirtumai, kurie rodo kalbančiojo kalbinį ir kultū-
rinį mentalitetą. Šiame kontekste bene ryškiausi yra įvardžiai – jų formų 
turime daugiau nei anglų kalboje: aš, tu (Jūs) jis, ji, mes, jūs, jie, jos. Jei 
įvardžiai tiesiogiai neištariami, juos galima nustatyti pagal derinimą, tar-
kim, pagal bendraties galūnes. Štai keli pavyzdžiai:

1)  Pirk už 200 Lt. Laimėk lovą! Tapk savo lovos dizaineriu! (Berry 
baldai) – įvardis tu.
2)  Atverkime savo praeitį. Maloniai kviečiame! (LDK Valdovų rū-
mai) – įvardis mes.
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3)  Gyvenkite kokybiškai. Pirkite praktiškai. (Norfa) – įvardis Jūs.
4)  Laikykitės dešinės! – įvardis jūs.
5)  Laikykimės tylos! – įvardis mes.

Tokia galūnių įvairovė leidžia numanyti adresato socialinį statusą, 
jo amžių, interesus. Matome, kad pirmajame pavyzdyje adresatas yra 
jaunas, nelabai pasiturintis, tačiau kūrybiškas žmogus. Antroji reklama 
per galūnę, suponuojančią įvardį mes (anglų kalboje tokios semanti-
kos we vadinamas inclusive we), apgaubia skaitytojus dėmesiu ir šiluma, 
susitapatina su jais (mes visi atverkime savo praeitį). Norfos reklama į 
pirkėjus kreipiamasi mandagiai, kaip į atskirą grupę gerbiamų žmonių, 
tačiau savęs prekybos tinklas neįtraukia  – taip pasireiškia tam tikras 
adresanto pranašumas prieš adresatą, tarsi jis gyvenime nusimanytų 
daugiau nei adresatas, t.  y. turėtų tiesos monopolį. Ketvirtasis pavyz-
dys – mums gerai pažįstamas kelio įspėjimas, kuriame (gal iš sociali-
nės patirties) mandagumo neįžiūrime, tai griežtas nurodymas visiems 
eismo dalyviams. O penktasis, dažnai matomas ligoninėse, bažnyčiose, 
bibliotekose, yra visa apimantis, gana įsakmus ir, kaip ir ketvirtasis pa-
vyzdys, nesuponuoja didelės pagarbos, tiesiog įtraukia visus diskurso 
dalyvius į esamą situaciją. 

Dabar pritaikykime šiuos pavyzdžius angliškam direktyvui: 

Please switch your phones off. Concert in progress. 
1) Išjunkite mobiliuosius. Vyksta koncertas.
2) Išjunkime mobiliuosius. Vyksta koncertas.
3) Išjunk mobilųjį. Vyksta koncertas.

Visi trys variantai gramatiškai taisyklingi, tačiau jų komunikacinis 
aspektas, jų konatyvinė funkcija trečiuoju atveju nepasieks tikslo, nes 
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toks familiarumas sukelia vidinį adresato pasipriešinimą, yra įžeidžiantis 
ir gali suardyti adresanto ir adresato komunikacinį ryšį arba smarkiai jį 
iškreipti. Taigi, vertėjo užduotis – pateikti originalo kalbos tekstą, atsi-
žvelgiant į vertimo kalbos kultūrą ir tradicijas. 

Savarankiško darbo užduotis. Prisiminkite, ar kada nors atkreipėte 
dėmesį į nebūdingai pavartotus įvardžius? Pateikite pavyzdžių. 

Manipuliacinis adresanto ir adresato santykių aspektas

Atsižvelgti ar neatsižvelgti į tradicijas, priklauso nuo daugelio prie-
žasčių. Kartais adresantas, siekdamas savo tikslų, pasirenka manipuliaci-
nį lokucijos (užrašyto ilokucijos varianto) ir perlokucijos (valios paveikti 
adresatą) būdą, siekdamas pridengti tikrąsias intencijas. Manipuliacinis 
aspektas itin pastebimas ten, kur konatyvinė teksto funkcija sustiprina-
ma grafine emotyvine funkcija. Tai ryšku plakatuose31. Juose konatyvinė 
funkcija itin pabrėžiama, sustiprinama grafinėmis priemonėmis. Pažvel-
kite, kaip sovietinė propaganda manipuliuodavo adresanto ir adresato 
santykiu. Aušros muziejaus rinkiniuose, plakatų kolekcijoje, kurios kai 
kurie eksponatai prieinami internetu, yra šeštojo dešimtmečio plakatas, 
kuriame tamsiai geltoname fone pavaizduotas skriejantis Raudonosios 
armijos raitelių kontūras; plazdančios vėliavos ir durklų smaigaliai, nu-
kreipti į nematomą priešą. Apačioje – užrašas Ugdykime liaudies revoliu-
cines ir darbo tradicijas! Tai šeštojo dešimtmečio plakatas. Žinant bendrą-
ją situaciją, kai daugybė žmonių buvo ištremti su tos pačios armijos pa-

31 Plakatas  – didelio formato spaudos lakštas su tekstu ir vaizdu, leidžiamas agitaciniais, reklaminiais, 
informaciniais arba mokymo tikslais. Kaip taikomosios grafikos kūrinys, jis turi atitikti šiuos reikalavimus: 
būti matomas iš didelio atstumo, būti lengvai suprantamas žiūrovui. Plakato užuomazgos atsirado XVI a. 
Vokietijoje. Plakatas susiformavo iš afišos XIX a. antrojoje pusėje Prancūzijoje, Vokietijoje. 
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galba, kai dar vos baigė kurtis kolūkiai, galutinai nuskurdinę ūkininkus, 
o miestai negalėjo atsigauti nuo gyvenimo pusbadžiu, visa tai suprantant, 
kvietimas Ugdykime liaudies revoliucines ir darbo tradicijas! (su įtraukia-
muoju mes) buvo ciniškas ir užgniaužiantis nuskriaustųjų, į kuriuos krei-
piamasi, balsą. Plakato vaizdinė semiotinė reikšmė (armija tuoj sunaikins 
priešą, kuris neugdys liaudies revoliucinių ir darbo tradicijų), sujungta su 
kalbos formų reikšmėmis, įgyja draudimo reikšmę, nors jo forma atitin-
ka kvietimo, prašymo formą. 

Kitame plakate vaizduojami plačiai besišypsantys kolūkiečiai, nešan-
tys pilnas pintines bulvių. Plakato cinizmas atsispindi jo tekste: Valykite 
šakniavaisius! Darbas gamina maistą. Šiuo atveju girdimas „didžiojo bro-
lio“ balsas, nes reali situacija buvo tokia, kad naujai įsikūrusių kolūkių 
nariai turėjo atidirbti vadinamuosius darbadienius, už kuriuos gaudavo 
itin mažus atlyginimus, tad badmiriavo ir patys kolūkiečiai, ir jų šeimos, 
o alinantis darbas neteikė džiaugsmo; be to, frazė darbas gamina maistą 
keistai skamba lietuviškai, ji grėsminga – primena garsiuosius koncen-
tracijos stovyklų vartų užrašus Arbeit macht frei. Liepiamosios nuosakos 
forma nukreipta į adresatus, o adresantas šioje veikloje nedalyvauja, jis – 
tas, kuris turi viršenybę ir teisę nurodinėti. 

        

17 pav. Sovietinio laikotarpio plakatai
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Manipuliuoti galima ir įvardžiais. Šioje knygelėje, skyriuje apie 
deiksę, minime, kad yra vadinamoji socialinė deiksė, t. y. kreipiniai ir 
įvardžiai, kuriais gana tiksliai nusakoma asmens socialinė padėtis. Tai 
jau ir tik ką minėti įvardžiai, ir ponas, ponia, panelė, ponaitis, tams-
ta, sveikas, meldžiamasis, taip pat socialiniai ir bažnytiniai titulai. Šiek 
tiek nukrypsime į praeitį ir paminėsime, jog tarpukario Lietuvoje, kai 
itin intensyviai vystėsi viešoji komunikacija, didelis dėmesys buvo ski-
riamas kreipiniams ponas / pone, ponia, panele, Tamsta, gerbiamasis, 
gerbiamoji, meldžiamasis, meldžiamoji ir kt. Mandagumo formos Jūs ir 
Tamsta tapo susirašinėjimo ir bendravimo norma (Kučinskaitė 1985, 
64), jos įveikė nuo senovės dominavusį įvardį tu, pavertė jį familiaraus 
bendravimo ženklu. Posūkis link labai dažno tu vartojimo sovietiniu 
laikotarpiu gali būti aiškinamas tuo, kad pagrindiniu adresatu tapo dar-
bo liaudis, o darbo liaudis (teoriškai) rinkosi nesudėtingą, be subtilybių 
kalbą – tam „tujinimas“ labai tiko. Kalbant šia tema, t. y. apie adresan-
to ir adresato santykių aspektą, pažymėtina, jog tokia reikšmių strati-
fikacija labai ryški viešuosiuose ženkluose: numanomas tu tebeužima 
tvirtas pozicijas fizinio darbo srityje, tačiau jau retai sutinkamas kitose 
viešojo gyvenimo srityse, pvz.:

18 pav. Draudžiamieji ženklai
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Pavyzdžiai. Socialinė įvardžio tu stratifikacija

Ten, kur vykdomi statybų darbai, darbo santykių sparta, jų kolekty-
vinis pobūdis įteisina bendravimo familiarumą. Anglų kalboje toks ties-
mukas ženklų tonas taip pat dažniausiai aptinkamas pramonės ir staty-
bos kontekstuose: 

Do not stand here.
Do not switch on.
Do not block driveway. Violators will be towed.
Wear goggles.
Drive slowly.

Jei toks familiarus įvardžio tu vartojimas būtų perkeltas į kitas socia-
lines sferas, jis tikriausiai sukeltų visai kitokius jausmus. Štai, pavyzdžiui, 
Nedarkyk savo kalbos!; Nenaikink žuvų neršto metu!; Neužstatyk įvažiavi-
mo! ir panašiais draudimais akcentuojama autoritarinė adresanto pozi-
cija, niekuo dėtas adresatas įtraukiamas į potencialių tvarkos pažeidėjų 
gretas. Taigi, adresantas ne tik pasiekia savo pagrindinę intenciją – ties-
mukai stabdo adresantą nuo galimo pažeidimo, bet ir skaldo visuomenę, 
suerzindamas sąmoningus piliečius (Ko jie čia tujinasi? Aš su jais kiaulių 
neganiau), klijuodamas jiems potencialaus pažeidėjo etiketę, o tai tikrai 
nėra viešųjų ženklų paskirtis. 

Taigi, jei tektų pateikti lygiagretųjį tekstą lietuvių kalba tokiems an-
gliškiems įspėjimams, kuriuos matome statybų aikštelėje: Call area ma-
nager before you connect; Caution. Do not open this valve; Construction 
area. Keep out ir kt., būtų tinkama vartoti liepiamąją nuosaką vienaskai-
tos forma, su numanomuoju įvardžiu tu: pakviesk, neatsuk, nestovėk ir 
panašiai. O jei ieškotume atitikmenų tokiems direktyvams kaip Swim at 
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your own risk; Show your pass, pay your fare, take your ticket from the ma-
chine, tikriausiai pasirinktume mandagią bendraties daugiskaitos formą: 
plaukite, parodykite, paimkite ir pan. 

Savarankiško darbo užduotis. Atsidarykite interneto svetainę http://
www.safetysign.com/construction-signs ir prisiminkite, ar esate matę lie-
tuviškus šių įspėjimų atitikmenis. Paieškokite jų internete. 

Pradėdamos šią temą išsiaiškinome, kad viešieji ženklai, turėdami 
bendrą komunikacinę užduotį, gali gerokai skirtis savo raiška dėl adre-
santo ir adresato santykio. Tam santykiui paklūsta kalbinė ženklo raiš-
ka, pvz., liepiamosios nuosakos formų ir įvardžių pasirinkimas, leksinės 
priemonės ir kt. Kadangi vertėjui tenka rinktis, kokį lygiagrečiojo teksto 
variantą galima pateikti vienomis ar kitomis aplinkybėmis, susumuosime 
natūralius kalbos pasirinkimo skirtumus. 

Įspėjimuose ir draudimuose anglų kalba paprastai pasirenkama lie-
piamoji nuosaka, dažnai su neiginiu: beware, mind, do not..., no + gerun-
dijus:

Beware of thieves.
Mind the gap!
Do not use mobile phones.
Private. No parking.

Lietuvių kalboje dažniausiai vartojama draudžiama, atsargiai. Kaip 
jau minėjome, lietuvių kalba labiau akcentuojamos aplinkybės, kurioms 
susiklosčius draudžiamas koks nors veiksmas (o anglų kalba šiek tiek la-
biau orientuota į adresatą, jo atsakomybę). Pavyzdžiui:
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Atsargiai su ugnimi
Atsargiai! Kraunama mediena.
Draudžiama gabenti žmones. 

Dažniausiai sutinkamos draudimų formos anglų kalboje yra no + ge-
rundijus:

No smoking anywhere on grounds.
No trespassing.
No parking please.

Lietuvių kalboje dažnai pasirenkama bendratis:

Prašome laikytis tylos.
Neteršti.
Plauti rankas prieš vėl pradedant darbą.
Pavojinga. Vaikščioti lėtai ir atsargiai. 

Anglų kalbai būdingos ir nepilnos pasyvo formos:

Loud music strictly prohibited.
No pets allowed.
No ball games allowed. 
Firearms and weapons of any kind are strictly forbidden on the pre-
mises by law.

Kad galėtume parašyti šią lygiagrečiųjų tekstų apžvalgą, atlikome nedi-
delį tyrimą32 – išanalizavome 348 viešuosius ženklus, iš jų lietuviški suda-

32 Autorės dėkoja VU Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros doktorantei Daliai Mankauskienei, 
padėjusiai atlikti lygiagrečiųjų tekstų tyrimą.
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rė lygiai pusę, 174. Jūsų dėmesiui pateikiame lentelę, kurioje aiškiai maty-
site natūralius kalbos pasirinkimo variantus ir skirtumus tarp abiejų kalbų:

4  l e n t e l ė .  Viešųjų ženklų raiška lietuvių ir anglų kalbose

Anglų 
kalba

Lietuvių 
kalba

Pavyzdys 
anglų kalba

Pavyzdys 
lietuvių kalba

Liepiamoji nuosaka 52 18 + 7, 
vienaskaita ir 
daugiskaita

Do not use mobile 
phones

Laukite savo 
eilės čia.

Pasyvas 8 12 Guests are 
requested not 
to leave meals 
unattended

Reklama nepa-
geidaujama!

Modaliniai 
veiksmažodžiai

11 Children must not 
play on this site

Not allowed, 
prohibited / 
draudžiama, 
atsargiai

10 51 No pets allowed.
Loud music strictly 
prohibited

Pašaliniams įeiti 
draudžiama

Bendratis 0 67 Nerūkyti
No + 
-ing forma

55 No trespassing

Kiti tipai 10 3 Keep out!
Beware of the dog

Vyksta darbai. 
Negalima atlikti 
manevrų. 

Metonimija 
Metonimija

0 4 Jus stebi vaizdo 
kamera

Please / prašom, 
prašome

28 12 Please keep off the 
grass

Prašome 
uždaryti duris

Kaip matome iš lentelės, anglų kalba daugiausiai pasitaikė no + -ing 
formų (55), o lietuvių kalba  – bendraties formų (67). Lietuvių kalboje 
nepasitaikė modalinių veiksmažodžių, o anglų kalboje – bendraties. Ne-
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galėjome neįtraukti įdomios metonimijos – Jus stebi vaizdo kamera. Šia-
me tyrime angliškų metonimijų nepasitaikė, tačiau tai nereiškia, kad jų 
nerastume – teko matyti užrašą ant pievelės, kur gėlių svogūnėliai dėkojo, 
kad jų nemindo. 

Savarankiško darbo užduotis: aptarkite su kolegomis lentelę ir pa-
teikite kiekvienam lygiagrečiojo teksto tipui savo pavyzdžių. Pasiūlykite, 
kokie kiti viešųjų direktyvų tipai galėtų būti įtraukti į šią lentelę.

Rekomenduojame perskaityti:

Gudavičienė E. 2006. Direktyvai kaip ilokucinių aktų rūšis. Lituanistica 67 (3), 
60–68. Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 

Snell-Hornby M. 1988. Translation Studies. An Integrated Approach. Amster-
dam: John Benjamins.
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DEIKSĖ

Temos tikslas: ugdyti profesinę vertimo kompetenciją, gilinti ir tai-
kyti OK ir VK žinias

Temos siekiniai:
• suprasti ir pastebėti deiksės reiškinį komunikacijos akte;
• mokėti atpažinti ir analizuoti deiksę originalo ir vertimo kalbose;
• kūrybiškai taikyti deiksę verčiant. 
Terminai: deiksė, komunikacijos aktas, kontekstas, anafora, katafora

Tam, kad lengviau suprastume, kas yra deiksė, turime atkreipti dė-
mesį į tai, jog gyvenime aiškiai skiriame, kas yra „aš“ ir kas yra „kitas“. Tas 
suvokimas atsiranda ankstyvoje vaikystėje, štai dėl ko vaikai taip mėgsta 
žiūrėti į veidrodį – jie tyrinėja savojo „aš“ bruožus, juos įsidėmi ir lygina 
su kitų žmonių bruožais. Šuo, pribėgęs prie veidrodžio, to nedaro – jam 
jo paties atvaizdas veidrodyje tėra nepasiekiamas judantis objektas. Galė-
jimas skirti, kad esu aš ir yra kiti, universalus, t. y. būdingas visai žmoni-
jai, o nukrypimas nuo jo traktuojamas kaip asmenybės sutrikimas. 

Be „aš“ ir „kitas“ skirties, labai anksti pradedame suvokti mus su-
pančią erdvę, t. y. save suvokiame kaip erdvės centrą, o žmonės ir daik-
tai, esantys aplink mus, yra išsidėstę tam tikra tvarka, arčiau arba toliau. 
Maža to, nuo mažens pastebime, jog tai, kas buvo vakar, nebūtinai įvyks 
šiandien, o šiandiena nepersikels į rytojų. Taigi, jau vaikystėje tampame 
tarsi erdvės ašimi, ant kurios sukiojasi krypties rodyklės: čia – ten, aukš-
tyn – žemyn, ir laiko rodyklės: dabar – vakar, dabar – vėliau, rytoj. Dar 
yra „tu / jūs“ ir „jis / ji / jie / jos“, kurie irgi gali keistis vietomis – naujoje 
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situacijoje „tu“ gali tapti „jis“ ir pan. Vienintelis pastovus reiškinys tokia-
me savęs suvokime yra AŠ-ČIA-DABAR.

Deiktinis centras
(aš, čia, dabar)

asmens deiksė

TU

ten

anksčiau,
neseniai,

vakar

ten

Vietos deiksė

Laiko deiksė

Jis /
Ji

vėliau, rytoj, 
netrukus

Aš
(mano ir t.t.)

čia

dabar
arti

toli

19 pav. Asmens deiksė ir deiktinis centras

Žaisdami „aklą vištą“ ar kitus vaikiškus žaidimus užrištomis akimis, 
judėdami erdvėje, kurios nematome, negalime įvertinti akimis, suvokia-
me, kaip tampame priklausomi nuo kalbos, nuo jos priemonių tai erdvei 
apibūdinti; tačiau taip pat suvokiame, kokie sąlyginiai gali būti žodžiai 
„Toliau!“, „Arčiau!“, „Šilčiau!“, „Dar šilčiau!“. (Kiek toliau? Kaip arti tas 
„arčiau“? ir kt.)

Tai, jog žmogaus ir kitų jį supančių (ar įsivaizduojamų) žmonių bu-
vimas, erdvės ir laiko suvokimas yra išreiškiamas kalbos priemonėmis, 
pastebėjo dar graikas Chrizipas iš Solės (Chrysippos ho Soleus, apytikriai 
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279–206 m. prieš mūsų erą). Jis tokias priemones pavadino bendru žo-
džiu δείξις deixis, t. y. nuoroda, nurodymas, demonstracija. 

Deiksės raiška komunikacijos akte 

Deiksė  – tai lingvistinis reiškinys, kai tam tikrus žodžius ar frazes 
suprantame tik pasitelkę platesnį kontekstą, t. y. kai semantinė reikšmė 
yra pastovi, tačiau denotacinė reikšmė kinta, priklausomai nuo konteksto 
(tokios semantinės ir denotacinės reikšmės kaita matoma 1 ir 2 pavyz-
džiuose). 

Norėdami lygiavertiškai dalyvauti pokalbyje, visi turime gerai suvok-
ti pokalbio dalyvių poziciją, funkcijas ir tarpusavio santykį. Netgi papras-
čiausiai pasakodami, juokaudami, prašydami, liepdami turime matyti 
pokalbio objektą pašnekovo akimis (Clark 2003, cit. iš Balčiūnienė 2005, 
45).

Birutė Ryvitytė deiksę apibūdina kaip „pasakymo konteksto arba ko-
munikacijos akto situacijos elementų kodavimą kalbos leksinėmis arba 
gramatinėmis priemonėmis“ (2011, 13). 

Kas yra kontekstas ar komunikacijos aktas? Kalbotyroje komunika-
cijos aktą įprasta vadinti šnekos aktu (Zaikauskas 2002; Jakaitienė 2010), 
tačiau vertimo studijose linkstama į komunikacijos akto sąvoką, kuri api-
ma ir diskursą, ir žanrą, ir situaciją – ne tik kalbinį šnekos aspektą. Komu-
nikacijos aktas gali būti suprantamas ir siauriau, kaip kalbėjimo ar tiesiog 
kalbos situacijos aktas, vykstantis tam tikru konkrečiu metu, t. y. čia ir 
dabar, ir plačiau – kaip kalbos situacija apskritai, nepaisant to, ar adresan-
tas (kalbėtojas) ir adresatas (pvz., klausančiųjų auditorija) yra kalbinėje 
situacijoje kartu, ar atskirti vienas nuo kito laiko ir vietos atžvilgiu.



90   L igija  Kaminskienė,  Nijolė  Maskal iūnienė

Paprastai situacijos, kuriose vyksta komunikacijos aktas, vadinamos 
kontekstu. Šis terminas apima tokius skirtingus reiškinius kaip tiesiogi-
nė („akis į akį“) komunikacija, erdvinė, ideologinė ar istorinė aplinka, 
deiktiniai ženklai ir diskurso elementai, trumpai tariant, visi veiksniai, 
vienaip ar kitaip darantys poveikį kalbinei veiklai. 

Deiktinę funkciją atliekantys žodžiai, deiktikai, nors nėra ryškūs (nes 
neturi leksinės reikšmės, tik gramatinę), sudaro komunikacijos akto pa-
grindą – jie suteikia galimybę net ir tiesiogiai nedalyvaujant komunikaci-
jos akte suprasti, kokie asmenys jame dalyvauja, koks yra komunikacijos 
akto laikas ir vieta, kokie objektai yra aplinkui. Lietuvių ir anglų kalbose 
tai: i) rodomieji įvardžiai arba demonstratyvai (pvz., šis, ši, tas, ta); ii) 
pirmojo ir antrojo asmens įvardžiai (pvz., aš, tu); iii) vietos prieveiksmiai 
(pvz., čia, ten); iv) laiko prieveiksmiai (pvz., dabar, šiandien, tada) (Ryvi-
tytė 2011, 13).

Vietos deiktikų analizė

Atkreipkite dėmesį į vietos deiksę, nusakančią erdvinius santykius, 
t. y. į žodžių čia, šičia, ten, arti, toli ir dalelyčių va, ana, antai reikšmes pa-
vyzdžiuose, jas aptarkite. Palyginkite kontekstines vietos deiktikų reikš-
mes pirmajame ir antrajame pavyzdyje:

1) Pradžioje dera aprašyti Ežerų kraštą, kur gyveno Tomas. Šitas 
Europos sritis ilgai dengė ledynai, tad jų gamtovaizdis dvelkia šiau-
rės rūsčiu. Žemė čia daugiausia akmenuota, smėlinga, tinkanti au-
ginti tiktai bulves, rugius, avižas ir linus. Dėl šios priežasties žmonės 
čia neiškirto miškų, kurie kiek švelnina atšiaurų klimatą ir apsaugo 
nuo Baltijos vėtrų. (Milošas 1991, 5) 
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2) Vieta lomelėje tarp kėnių užsitraukė greitai; Baltazaras tada kas-
tuvu išpjovė velėną, o paskui vėl užtaisė. Paprastai jis ateidinėdavo 
čia vakarėjant, atsisėsdavo ir klausydavosi, kaip tauškia kėkštai ir po 
šakas landžioja strazdai. Nyko maudulys, lengviau buvo jį kęsti šičia 
negu galvoti apie tai iš tolo. Beveik pavydėjo šitam, kuris gulėjo čio-
nai. Ramybė, viršum medžių plaukiantys debesys. O kiek dar metų 
teks jam nugyventi? (Ten pat, 35)

3) Naktis audringa ir tamsi,
Naktis šiurpi, naktis baisi.
Toli arti, kažkur tenai
Kovoja rūstūs milžinai. 
Toli arti, ir ten, ir čia
Pasauly siautėja kančia.
Garuoja kruvini dirvonai,
Į dulkes klumpa milijonai. (V. Mykolaitis-Putinas 1950, 67)

4) Aaaa! Niekad nežinom, kaip numaldyti tą riksmą, kuris atsiliepia 
mumyse. Didžiausia neteisybė: va, imi ir plėši kalendoriaus lapelį, 
auniesi batus, lieti rankos raumenis – ir taip šiandien gyveni. Ir sy-
kiu širdyje graužiesi prisimindamas, ką esi padaręs, bet neprisimeni 
kodėl. (Milošas 1981, 132)

Laiko deiktikų analizė

Atkreipkite dėmesį į laiko deiksės (pvz., dabar, paskui, vėliau, šiuo 
metu ir pan.) reikšmes šiuose pavyzdžiuose, ypač į įvardžius ir prieveiks-
mius, į tai, kaip jie sustiprina veiksmažodžio laikų reikšmes, pastebėki-
te, kaip persipina praeitis, dabartis ir ateitis, kokie gramatiniai elementai 
tekste skaitytojui neleidžia pasimesti laiko perspektyvoje: 
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1) Staiga pasikeitė ir žemė, ir dangus, kitoks buvo tas pats medis, į 
kurį žiūrėdavo pro langą, kitokie – anksčiau regėti debesys; ir visos 
būtybės atrodė tarsi pripildytos gyvo aukso, kuris spinduliavo iš jų vi-
daus. Niekada jai net į galvą neatėjo, kad gali šitaip būti. Už kančias 
jos laukė parengta dovana, ir jeigu paskui reikės amžius kentėti – vis 
tiek verta. Jos apsvaigimą gerokai padidino patenkinta puikybė: ją, 
vargšę, beveik beraštę, ją, negalinčią susirasti vyro, pasirinko jis – 
mokytas žmogus, kuriam nieks net negali prilygti. (Ten pat, 43 p.)

2) Lipant laiptais žemyn, dar pirmiau nei išgirdo balsus, dar anks-
čiau nei nuo laiptų aikštelės pamatė tamsias ant pečių nusidrieku-
sias jo garbanas, Kazimierui apie atvykėlį pranešė jau pažįstamas jo 
kvapas – saldžiausios miros, miros ir dar kažko, – kuris tarsi nuodė-
mės ūkas jau buvo nugulęs visą prancūzo namų pirmą aukštą ir nuo 
kurio linko keliai, o kojos tapo minkštos tarsi pūkinės. Tądien proce-
sijos faunas buvo apsitaisęs pilkai; pilkai, kukliai ir nepriekaištingai, 
ir ne iš pirmo, o tik iš antro žvilgsnio buvo matyti, kokia brangi jo 
gerokai nudėvėtų, bet kruopščiai valomų pušnų oda ir kad vien ku-
klūs kaklaskarės nėriniai verti tiek, jog koks vargeta už juos galėtų 
maitintis visus metus, ir kaip dailiai jis sėdi, tiesiai, pagarbiai, ir tuo 
pat metu ir laisvai, nė nepalyginsi su kokiu andai Milkantuose viešė-
jusiu Dominyku Parčevskiu, kuris svarbus tik pats sau ir vis amžinai 
išsiskėtęs, vis įsisprendęs ranka į šoną, vis tauškiantis, krutantis ir 
nerimstantis... (Sabaliauskaitė 2008, 122) 

Asmens deiksė

Lietuvių kalboje asmens deiksė reiškiama įvardžiais aš, tu, jis, ji, mes, 
jūs, jie, taip pat šis, tas, anas, kažkas. Asmens deiksė glaudžiai susijusi su 
socialine deikse, kuri išreiškia asmens – adresanto, adresato ar trečiojo 
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asmens  – socialinį statusą. Socialinei deiksei priskirtini tokie įvardžiai 
kaip tamsta, mandagumo reikšmę turintis jūs ir, atvirkščiai, sumenkinan-
tis tu. Į lietuvių kalbą grįžta kreipinio formos ponas, ponia, tačiau ponaitis 
ar panelė, kaip pagarbi kreipimosi forma, jau traukiasi į praeitį, taip kaip 
tamsta ar dar rečiau vartojamas pats, sveikas, kurį prisimena ir kartais 
pavartoja tik vyresnioji karta. 

1) – Tik neišsikalbinėk, meldžiamasis! – nutraukė baronienė. – Ačiū 
dievui, jau tamsta buvai truputį pripratęs nesibaidyti žmonių. Be 
to, kunigas nebūsi vienas. Kviesime kleboną ir kunigą kapelioną iš 
Naujapolio... (Mykolaitis-Putinas 1959, 143)

2)  – Na bet sveikam dievas davė jautrią širdį, gyvus jausmus, grožį 
mylinčią sielą, – pridėjo jis, atmainęs balsą ir ranka paliesdamas Va-
sario kelį. – Sveikas juk poetas iš dievo malonės. Skaičiau, skaičiau ir 
aš. Labai gražiai sveikas rašai; eilutės – lengvos, skambios, jausmin-
gos. Ir man štai kas į galvą atėjo, brolau. A, kad tu sueiliuotum mūsų 
giesmes!.. (Ten pat, 169)

Savarankiško darbo užduotis. Perskaitykite šią ištrauką. Kas, jūsų 
nuomone, yra mes ir kas yra jie?

3) Tegu mūsų parapijos   taps didžiulėmis mokyklomis, kur mes suge-
bėsime kiekvienam kūdikiui įskiepyti krikščioniškąsias dorybes, tada 
užaugę jie nebus mums pavojingi. Ir mums nebus reikalo kištis į jų 
partijas ir jų barnius. Mes tik mokėkime apaštalauti iš sakyklos, iš 
konfesionalo ir visomis tomis priemonėmis, kurias turime bažnyčioje. 
Bet mes pradedame iš kito galo. Mūsų pastoracijos ir apaštalavimo 
darbas žemiau kritikos, mes auginame bedievius ir pagonis, o paskui 
bėgame iš bažnyčios į rinkas ir karčiamas nuo jų gintis! (Ten pat, 165)
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Anafora ir katafora

Čia neišvengiamai turime paminėti du aptariant deiksę labai reika-
lingus terminus: anaforą (anaphora) ir kataforą (cataphora). Anafora – tai 
objektas, jau nurodytas šiame ar ankstesniame tekste, vėliau reiškiamas 
įvardžiais ar kitais deiktikais, o katafora – tai objektas, kuris dar tik bus 
nurodytas tekste, o šiuo metu reiškiamas su juo susijusiais įvardžiais ir kt. 
Tekstuose dažniausiai aptinkame anaforinių ryšių. Štai Kristinos Saba-
liauskaitės romane Silva Rerum, kuriame autorė kuria barokinio stiliaus 
pasakojimą, rašydama itin ilgais, struktūriškai sudėtingais sakiniais, teks-
to junglumas pasiekiamas, tarp kitų kalbos priemonių, ir itin kruopščiu 
deiksės, ypač asmens deiksės, vartojimu. 

Pavyzdžiai. Asmens deiktikų analizė; anaforos; deiktinių centrų nu-
statymas tekste

Nustatykite, kas yra anaforos, arba deiktiniai centrai, šiame tekste ir 
kokie deiktikai išlaiko prasminį ryšį su tomis anaforomis; atkreipkite dė-
mesį, kaip susipina anaforiniai ryšiai šioje pastraipoje:

1) Ir kai vienuolės, į rankas paėmusios žirkles, lėtai, iškilmingai ir 
taip pat neskubėdamos pradėjo kirpti vienmarškinei Uršulei plau-
kus, Jonas Kirdėjus Birontas pasijuto taip, kaip jautėsi tada užstum-
tas spinta slėptuvėje ir girdėdamas kankinamų tėvų balsus  – taip, 
tarsi jam plyštų širdis; ir jis suprato, kad tenori tik vieno vienintelio 
jos žvilgsnio ir tada, prisiekia, ją paleis visiems laikams; jis tik nori, 
kad ji nors vieną vienintelį kartą jam pažvelgtų tiesiai į akis ir suži-
notų jį esant, ir tyliai mintyse jis pradėjo burti „pažiūrėk į mane, pa-
žiūrėk“, bet Uršulė nežiūrėjo nors tu ką, ji žiūrėjo į viršų, į skliautą, 
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į niekur, o gal į dangiškas aukštybes, ir tada nė pats nesuprato, kas 
jam užėjo, bet paleido iš delno glotnų sidabrinį savo lazdos galą, ir 
lazda bildėdama, barškėdama su trenksmu nukrito ant akmeninių 
bažnyčios grindų, tarsi ūmai visiškai tylioje bažnyčioje, po kurios 
skliautais klajojo tik vienišo angeliškai gražaus balso iš choro gieda-
ma giesmė, būtų nugriaudėjęs perkūnas, ir žmonės pradėjo muisty-
tis ir šnypšti, ir tildyti, ir piktintis, ir, žinoma, bildesys ir triukšmas 
buvo toks, kad Uršulė Norvaišaitė pasižiūrėjo, o kas gi ten nubildėjo, 
ir, aišku, pažvelgė į tą nepažįstamą, niekada nematytą vyrą, kuris 
kažkodėl sėdėjo su jos šeima garbingiausiame priekiniame suole, ir ji 
perpykusi pasižiūrėjo jam į akis: kas jis toks, kaip drįsta trukdyti to-
kią akimirką, ir tą akimirką ji tarsi atpažino tas pilkas akis, suprato 
jas kažkur mačiusi, sapnuose ar svajonėse, ir nebegalėjo į jas nebe-
žiūrėti, nebegalėjo nuo jų atsitraukti, tarsi kažkas juos būtų surišęs 
neregimom gijom, ir suprato, kad tos akys ją glosto ir glamonėja, ir 
ją aprauda, ir jos gedi, tarsi atsisveikintų su ja visiems laikams vos 
atradusios, ir kad ant jos pečių ir ant grindų krintančios kerpamos 
garbanos tam vyrui – tarsi plaktuko dūžiai į jo karsto vinis, o jos 
žvilgsnis jam – tarsi pati mirtis, bet štai jis mirties turbūt nebijo, tas 
matyti iš jo akių... (Sabaliauskaitė 2008, 75) 

Jei deiktikus išbrauktume iš teksto, tekstas būtų įskaitomas, tačiau 
deiksės centrų, t. y. veikiančiųjų asmenų, perspektyvos kitimas būtų sun-
kiau suvokiamas, ypač tokiame ilgame sakinyje. 

Savarankiško darbo užduotis. Suskaičiuokite, kiek deiksės centrų 
yra šiame sakinyje ir kaip jie kinta. Pažvelkite į tą patį tekstą be deiktikų, 
paanalizuokite, kurie iš jų buvo būtini, o kurie naudoti tik įspūdžiui su-
stiprinti, pasakojimo sklandumui užtikrinti; sudėliokite deiktikus nežiū-
rėdami į ankstesnį pavyzdį:
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2) Ir kai vienuolės, į rankas paėmusios žirkles, lėtai, iškilmingai ir 
taip pat neskubėdamos pradėjo kirpti vienmarškinei Uršulei plau-
kus, Jonas Kirdėjus Birontas pasijuto taip, kaip jautėsi  užstumtas 
spinta slėptuvėje ir girdėdamas kankinamų tėvų balsus – taip, tarsi 
 plyštų širdis; ir  suprato, kad tenori tik vieno vienintelio  
žvilgsnio ir tada, prisiekia,  paleis visiems laikams;  tik nori, 
kad  nors vieną vienintelį kartą  pažvelgtų tiesiai į akis ir su-
žinotų  esant, ir tyliai mintyse  pradėjo burti „pažiūrėk , pa-
žiūrėk“, bet Uršulė nežiūrėjo nors tu ką,  žiūrėjo į viršų, į skliautą, 
į niekur, o gal į dangiškas aukštybes, ir tada nė  nesuprato, kas 
 užėjo, bet paleido iš delno glotnų sidabrinį savo lazdos galą, ir 
lazda bildėdama, barškėdama su trenksmu nukrito ant akmeninių 
bažnyčios grindų, tarsi ūmai visiškai tylioje bažnyčioje, po kurios 
skliautais klajojo tik vienišo angeliškai gražaus balso iš choro gieda-
ma giesmė, būtų nugriaudėjęs perkūnas, ir žmonės pradėjo muisty-
tis ir šnypšti, ir tildyti, ir piktintis, ir, žinoma, bildesys ir triukšmas 
buvo toks, kad Uršulė Norvaišaitė pasižiūrėjo, o kas gi ten nubil-
dėjo, ir, aišku, pažvelgė į  nepažįstamą, niekada nematytą vyrą, 
kuris kažkodėl sėdėjo su  šeima garbingiausiame priekiniame 
suole, ir  perpykusi pasižiūrėjo  į akis: kas  , kaip drįsta 
trukdyti tokią akimirką, ir tą akimirką  tarsi atpažino  pilkas 
akis, suprato  kažkur mačiusi, sapnuose ar svajonėse, ir nebegalė-
jo  nebežiūrėti, nebegalėjo  atsitraukti, tarsi   būtų surišęs 
neregimom gijom, ir suprato, kad tos akys  glosto ir glamonėja, ir 
 aprauda, ir  gedi, tarsi atsisveikintų su  visiems laikams vos 
atradusios, ir kad ant  pečių ir ant grindų krintančios kerpamos 
garbanos  vyrui  – tarsi plaktuko dūžiai į  karsto vinis, o  
žvilgsnis  – tarsi pati mirtis, bet štai  mirties turbūt nebijo,  
matyti iš  akių... 
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Asmens deiktikų analizė; kataforos; deiktinių centrų 
nustatymas tekste

Kataforos atvejų lietuvių kalboje aptinkame rečiau. Štai dar kelios ci-
tatos iš K. Sabaliauskaitės Silva Rerum:

1) Norvaišos Vilniuje apsistojo čia pat, Pilies gatvėje, pas našlaujantį 
Jono Motiejaus bičiulį, garbų patrankų ir varpų liejiką bei didelio 
apytuščio namo savininką Joną Delamarsą, nediduką prancūzą di-
džiule nosimi ir skvarbiomis juodomis akimis. (Ten pat, 69)

2) Nuo to šalčio ir nykaus praeivių kurpių sukeliamo žliugsėjimo 
nepadėdavo sušilti nė stalo skanumynai, mat čia, Lietuvoje, ver-
tinta visų pirma maisto gausa, o ne jo skonis, tai visko buvo daug, 
stalai lūždavo, bet viskas būdavo prėska, pervirta, neiškepta... (Ten 
pat, 69)

3) Pavadinti jį velniu būtų buvęs retorinis persūdymas, bet, švelniai 
tariant, filosofijos bakalauras Jonas Kirdėjus Birontas turėjo šiokių 
tokių asmeninių sąskaitų su Dievu, o tai, kad mielai būtų jį sutikęs 
kokį tamsų vakarą siaurame Vilniaus skersgatvyje ir kumščiais išsi-
aiškinęs savo santykius su Viešpačiu, jam pačiam vis dėlto buvo pats 
tikriausias jo tikėjimo įrodymas. (Ten pat, 78)

Pirmame pavyzdyje matome, kad čia pat kataforiniu ryšiu susijęs su 
vietininku Pilies gatvėje, o ne su vietininku Vilniuje; antrame pavyzdyje 
matome, kad kataforinis ryšys jungia čia su Lietuvoje. Trečiame pavyzdy-
je vartojant jį turimas galvoje gana nutolęs nuo kataforos filosofijos baka-
lauras Jonas Kirdėjus Birontas, dėl to drastiškas galbūt kažkokio asmens 
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palyginimas su velniu sukelia smalsumą ir įtampą, verčia akimis ieškoti, 
kas gi tas, kuris gali būti pavadintas velniu – tokia knygos skyriaus pra-
džia iš karto panardina skaitytoją į pasakojimo srautą.

Štai dar vienas kataforos pavyzdys. Katafora emocingoje kalboje tam-
pa stilistine priemone, padedančia išlaikyti intrigą. Nustatykite šių deik-
tikų kataforas:

4) ...Bažnyčios darbas turi būti sutvarkytas taip, kad jie patys, tie 
mūsų tariami priešai, būtų perėję per bažnyčią. Mes turime užka-
riauti sielas, o jie paskui tegul užkariauja turtus. Nuo čia mes turime 
pradėti. Nuo katekizacijos, nuo širdžių valymo, nuo sielų krikščioni-
nimo. (Mykolaitis-Putinas 1959, 165)

Šioje deiksės apžvalgoje toli gražu neapžvelgėme visų deiksės atve-
jų – siekėme tik ją pristatyti taip, kad šis sunkiai pastebimas kalbos reiš-
kinys, kai įvardžių ir prieveiksmių semantinė reikšmė išlieka pastovi, 
o denotatinė reikšmė kinta priklausomai nuo konkretaus komunika-
cinio akto, būtų suprastas kaip rašytinio teksto ar pasakymo būtinasis 
elementas, be kurio teksto prasminiai ryšiai susilpnėtų, o gal net taptų 
klaidinantys. 

Savarankiško darbo užduotis. Pažymėkite deiktinius ryšius toliau 
pateiktose ištraukose. 

Pirmoji ištrauka – tai VU profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus lingvis-
tinis eksperimentas, kuriuo jis restauravo Mindaugo laikų žegnonę ir 
poterius. Praslinkus daugiau nei 760 metų po pirmojo Lietuvos krikšto, 
galime skaityti ir klausytis, kaip apytikriai skambėjo Mindaugo ir jo dva-
riškių lūpose lietuviški poteriai – užrašytų jų dar nepavyko rasti:
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1) Viešpaties malda:

Tēve mūsų, Tu dunguji. Tavã vardas tebūnie pašventintas. Tavã 
viešpatīstē teateinie, Tavã nãras teišsipildai žemėji, kaip ir dungu-
ji. Mūsų visų dienų duonų duoki mumus nū ir mūsų kaltį atleiski 
mumus, kaip mes atłeidziame mūsų kaltiemus. Ir pagundīmana Tu 
nevedie mūsų, nū iš(gi)laisvinki mus nuogi blãgiã. Amen. (Bučys 
2012, 46)

2) Altorių šešėly (p. 97) dr. Laibys diskutuoja su kun. Vasariu: 

– Aš neseniai esu paleistas iš seminarijos, – tarė jis, – ir šitie klau-
simai man yra visai nauji. Seminarijoj mus mokė moterų saugotis 
kaip ugnies.
– Vadinasi, rodė tikriausią kelią į moterį. Juo mes daugiau ko sau-
gomės, juo mažiau išsisaugom. Mes dažnai, kaip tyčia, padarome 
tai, ko labiausiai saugomės. Ir tuomet klaida esti daug sunkiau ati-
taisoma. Išvengti moteries yra vienintelis kelias – vesti ją. Žmona 
nebetenka tos bandomosios lemiamos reikšmės, kurią turi šiaip 
moteris.

3)  Po trumpo pasikalbėjimo tėvelis paprašė svečią atlankyti bažnyčią. 
Per švarų, nuvalytą šventorių jiedu priėjo prie viešųjų durų, kurios 
per dieną būdavo nerakinamos, ir įžengė į vidų. Jau iš pirmų žings-
nių krito į akį tos bažnyčios švara. Niekur ant grindų purvo, niekur 
dulkių nei voratinklių. Zakristijoje pavyzdinga tvarka. Tėvelis paro-
dė svečiui visą nedidelį, bet puikiausiai laikomą savo bažnyčiukės 
turtą. Visur buvo jaučiama budri klebono akis ir rūpestinga priežiū-
ra. (Mykolaitis-Putinas 1959, 163)
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Plačiau apie deiksę:

Ryvitytė B. 2011. Lingvistinės pragmatikos įvadas. Vilniaus universiteto lei-
dykla, 13–23 p.

Maskaliūnienė N. 2010. Laiko deiksė politinėje retorikoje: praleidimo ir pridė-
jimo strategijos verčiant į anglų kalbą. Vertimo studijos, 3. Vilnius: Lodvila, 
72–83 p.

Deiksė anglų kalboje

Tikriausiai jau spėjote pagalvoti, kad deiksės nesimokėte mokykloje, 
tad gal ji ne tokia svarbi, kaip čia stengiamasi parodyti. Manytume, jog be 
jos gyvenime gal ir galima būtų apsieiti, jei ne vertimo darbas. Vertimas 
yra sritis, kurioje komunikacijos akto orientacines priemones, ypač deik-
tikus, tenka pastebėti ir kritiškai įvertinti, nes priklausomai nuo kalbos 
sistemos – mūsų atveju nuo sintetinės (tokia yra lietuvių kalba) ir analiti-
nės (tokia yra anglų kalba) kalbos struktūros – tie deiktikai skiriasi. Lie-
tuvių kalba didžiuojasi savo linksnių sistema. Ir ne be reikalo. Kas kitas, 
jei ne galūnės, jų derinimas štai tokiuose tekstuose atlieka teksto jungimo 
funkciją – ir anaforų, ir deiktikų reikia vos kelių. Toliau pateikiamame 
pavyzdyje laužtiniuose skliaustuose esantys žodžiai įterpti mūsų.

– Gal [tai] ir teisybė, vaikeli, – tarė senelis, – paukščiai linksmas ir 
gudrus gyvis. Jaučia žmonių nelaimes, supranta besiartinančią au-
drą ir oro permainą. [Jūs] Girdėjote, kaip vakar prieš lietų varnas, 
raižydamas padangę, krunksėjo. O paskum, kad [lietus] pradėjo pil-
ti, rodos, dangus prakiuro!.. (Cvirka 1949, 164)

Anglų kalboje deiksės reikšmė išties didelė. Negalėdama išreikšti ko-
munikacinio akto ryšių linksniais, anglų kalba (o ir kitos analitinės kal-
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bos) itin subtiliai tuos ryšius išreiškia, tarp kitų priemonių, ir deiktikais, 
kurie dar vadinami determiners (determinantai) arba pointers (rodžiai), 
nes jie nurodo referentą plačiame kontekste. Šalia jau mūsų paminėtų 
deiksės raiškos priemonių (demonstratyvų, asmens įvardžių, laiko ir 
vietos prieveiksmių ir kt.) mokslininkai priduria kitus gramatinius reiš-
kinius, kuriuos įvardija kaip deiktikus. Pavyzdžiui, N.  Maskaliūnienės 
(2010, 75) tyrime pabrėžiama, jog anglų kalboje, be leksinių laiko deik-
sės raiškos priemonių, svarbus vaidmuo tenka gramatinių laikų sistemai, 
nes gramatiniai laikai parodo veiksmo laiką deiktinio centro atžvilgiu. 
Esamieji laikai pažymi įvykį ar veiksmą, vykstantį tuo pačiu metu kaip ir 
komunikacijos aktas. Būtieji laikai nurodo įvykį ar veiksmą, vykusį prieš 
komunikacijos aktą, o būsimieji laikai nurodo įvykį ar veiksmą, kuris 
įvyks ar bus atliktas jau po komunikacijos akto.

Deiktikų interpretacija verčiant

Jeigu kalbėtojas savo pasakyme vartoja laiko deiktikus ir teigia, kad 
kas nors vyksta dabar, dabar yra tas laikas, kai kalbėtojas taria šį pasaky-
mą, bet paties deiktiko interpretacija, kaip minėta, gali būti įvairi. Todėl, 
kaip teigia Chiltonas (Chilton 2004, 56), vertėjui tenka iššifruoti tą kon-
krečią situaciją ir perteikti ją kita kalba taip, kad kalbos turinys adresatui 
(klausytojui ar skaitytojui) būtų visiškai aiškus.

Pavyzdžiai. Deiktikų praleidimo ir kitų kalbos priemonių panaudoji-
mas vertime

1) Šiuo metu Sąjungos kokybė smarkiai pasikeitusi, jos uždaviniai 
labiau globalūs.
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The Union that has emerged in a new quality faces new global chal-
lenges. 

2) Sveikinu kiekvieną žmogų, savo darbu tą kuriantį šiandien. 
I extend my greetings to every single person who is working to build 
the State of Lithuania. 

3) Būčiau nesąžiningas, jeigu šiandien sakyčiau, kad nesidžiaugiu 
savo pergale pirmajame ture.
I would be dishonest if I claimed that I was not happy to have won in 
the first round of the election. 

4) Ir dabar tvirtinu, kad šis ambicingas tikslas yra pasiekiamas, bet 
kartu reiktų kelti ir tarpinius tikslus. 
I continue to maintain that this ambitious goal is attainable; how 
ever we should also establish medium-term objectives. (Maskaliū-
nienė 2010, 76)

Daglas Baiberis (Biber 2002, 65) nurodo kiekybinius determinan-
tus (some, enough, any ir kt.), skaitvardžius (first, two ir kt.) ir artikelį. 
Kadangi vertimo praktikoje artikelis vaidina ypatingą vaidmenį, ties juo 
apsistosime ilgiau.

Artikelis kaip deiktikas

Peršokdami per gramatinę artikelio reikšmių analizę, kurią rasite 
visuose gramatikos vadovėliuose, trumpai aptarsime tik kelis su artike-
lio vartojimu susijusius deiksės atvejus. Priminsime, kad, skirtingai nuo 
reikšminių žodžių, artikeliai turi tik gramatinę reikšmę ir „funkcinį turi-
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nį“ (Radford 1992, 45). Palyginkite šiuos pavyzdžius ir atkreipkite dėme-
sį, kad būdvardžiai turi leksinę reikšmę, o artikeliai ir kiti deiktikai – ne:

1) a thoughtful friend/cat*/fish**/pan***/problem**** (* rodo didė-
jantį semantinės ir pragmatinės anomalijos laipsnį)

2) a/the/another/this/my friend/cat/fish/pan/problem 
(Radford 1992, 45)

Atkreipkite dėmesį, kad antrame pavyzdyje vienintelis apribojimas 
yra tas, jog a ir another reiškia gramatines vienaskaitos formas, tačiau 
jokios prasminės anomalijos nėra.

Determinantų, ypač artikelio, deiktinis vartojimas leidžia kalbėti 
apie referentą arba labai nekonkrečiai, arba itin konkrečiai. Paanalizuo-
kite Rodnio Hadlstono ir Džefrio Pulumo (Huddleston, Pullum 2002) 
pateiktą slinkties atvejį nuo labai abstraktaus, nežymimojo referento link 
labai konkretaus, žymimojo referento:

I need a thing to write with (anything that could be used as a means 
of writing)
I need a pen (any pen)
I need a black pen (any pen that writes in black or is black)
I need the black pen (the black pen which is identifiable because of 
the shared knowledge)
I need my black pen that I gave you yesterday (the black pen which is 
identifiable because of the shared knowledge and other clearly stated 
characteristics) 

(Huddeston, Pullum 2002, 368–370)
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Anaforinė žymimojo artikelio funkcija 

Štai dar vienas deiksės atvejis – žymimojo artikelio anaforinis ir ka-
taforinis vartojimas. Žymimasis artikelis the vartojamas anaforiškai, kai 
antrą kartą paminimas anksčiau kontekste neminėtas asmuo, daiktas ar 
reiškinys (klasikinis pavyzdys: a boy – the boy). D. Baiberis (Biber 2002, 
70) nurodo ir netiesioginę anaforą, kai ankstesnysis daiktavardis nekar-
tojamas, bet asocijuotasis daiktavardis vartojamas su the:

1) The Mercedes took a hard bounce from a pothole. “Christ,” said 
Sherman, “I didn’t even see that”. He leaned forward over the ste-
ering wheel. The headlights shot across the concrete columns in a 
delirium.

Mersedesas trūktelėjo iš duobės. „Viešpatie, – ištarė Šermanas, – nė 
nepastebėjau“. Jis palinko ant vairo. Žibintų šviesa svaiginamai mir-
gėjo ant betoninių atramų. (Vertimas mūsų.)

Anaforinis žymimojo artikelio vartojimas pastebimas ir tada, kai jis 
vartojamas su asocijuotojo daiktavardžio sinonimais:

2) He found her blue Ford Escort in the car park. The vehicle was 
locked and the lights were off.

Suprantame, jog žydras Ford Escort yra automobilis (a vehicle), taigi, 
artikelis tik patvirtina, jog the vehicle yra tas pats žydrasis Ford Escort.
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Kataforinė žymimojo artikelio funkcija 

Kataforinis artikelio the vartojimas turi priešingą sąvokos konstravi-
mo kryptį – sąvoka tampa konkreti dėl to, kad referentas nurodomas po 
žymimojo artikelio, pvz.:

1) It was just as well Kenneth's phone wasn't engaged because, presu-
mably, if he'd been chatting to John Major about the situation in the 
Middle East, or talking to David Mellor about fun, poor old Johan 
would have been chucked out of the country. 

2) The degree of difficulty of the problem, the uncertainty of the cons-
traints and applicability of the experience of the team members, all 
contribute to the uniqueness of the experience. (BNC)

Artikelio sąsajos su kontekstu

Suprantama, jog kataforinė artikelio vartojimo priežastis gali būti 
ne tik frazės su in arba of . Šalutiniai sakiniai ir dalyvinės konstrukcijos, 
pavartotos kaip kataforos, taip pat gali sukurti konkretų, žymimąjį kon-
tekstą (1 ir 2 pavyzdys) arba, atvirkščiai, gana bendrais bruožais nupieštą 
nežymimąjį kontekstą (3 pavyzdys):

1) It does not provide a substitute for national parliaments in that the 
Council of Ministers does not legislate through it and is not accoun-
table to it in the way which is typical of representative democracies.

2) "I asked him to take a fresh look at the situation, because my gut fe-
eling is that the decision that's been taken is not the right one." (BNC)
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3) A military jeep traveling down Beach Road at high speed struck a 
youth crossing the street. 

(Biber et al 2002, 292)

Savarankiško darbo užduotys 
1. Išnagrinėkite artikelių deiktines funkcijas šiame vaikiškame eilė-

raštyje: 
There was an old lady who swallowed a fly
I don't know why she swallowed a fly
Perhaps she'll die.
There was an old lady who swallowed a spider
That wriggled and tickled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don't know why she swallowed a fly
Perhaps she'll die.
There was an old lady who swallowed a bird
How absurd, to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don't know why she swallowed a fly
Perhaps she'll die.
There was an old lady who swallowed a cat
Fancy that, to swallow a cat
She swallowed the cat to catch the bird
How absurd, to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
That wriggled and tickled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don't know why she swallowed a fly
Perhaps she'll die.
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2. Išnagrinėkite deiktikų, ypač artikelių, funkcijas šiame tekste – nu-
statykite jų kontekstines reikšmes:

It was a journey of only twenty-four miles, and they began it so early 
as to be in Gracechurch Street by noon. As they drove to Mr Gardi-
ner’s door, Jane was at a drawing-room window watching their arri-
val; when they entered the passage she was there to welcome them, 
and Elizabeth, looking earnestly in her face, was pleased to see it 
healthful and lovely as ever. On the stairs were a troop of little boys 
and girls, whose eagerness for their cousin’s appearance would not al-
low to wait in the drawing-room, and whose shyness, as they had not 
seen her for a twelve-month, prevented their coming lower. All was 
joy and kindness. The day passed most pleasantly away; the morning 
in bustle and shopping, and the evening at one of the theatres. (Aus-
ten 1813/1994, 120)

O štai tas pats tekstas lietuviškai – atkreipkite dėmesį į deiksės pra-
leidimo ir pridėjimo strategijas (vertimo netikslumų, deja, negalime iš-
taisyti):

Kelio buvo viso labo tik dvidešimt keturios mylios, o išvyko jie taip 
anksti, kad Malonės bažnyčios gatvę pasiekė jau po pietų. Jiems pri-
važiuojant prie pono Gardinerio namo durų Džeinė stovėjo prie 
svetainės lango ir laukė jų atvykstant; kai jie įėjo į holą, ji jau lau-
kė, kad galėtų pasilabinti, ir Elizabetė, įdėmiai nužvelgusi jos vei-
dą, apsidžiaugė išvydusi, kad ji tebetryško sveikata ir grožiu kaip 
įprastai. Ant laiptų išsirikiavo būrys mažų mergaičių ir berniukų, 
kurių noras išvysti savo pusseserę neleido jiems lūkuriuoti svetainėje 
ir kurių drovumas, kadangi jie nematė jos ištisus dvylika mėnesių, 
sukliudė jiems nusileisti žemiau. Buvo nepaprastai linksma ir gera. 
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Diena prabėgo neapsakomai maloniai; rytas – sumaištyje ir lakstant 
po parduotuves, o vakaras – viename iš teatrų. (vertė J. Juškienė)

3. Perskaitykite originalą ir vertimą. Atkreipkite dėmesį, kaip išlaiko-
ma artikelio the deiktinė funkcija, pasitelkiant parodomąjį įvardį (verti-
mo netikslumų negalime ištaisyti):

3) He closed his door, ripped off his coat, and called Dana with the 
latest news. ‘He’s loose on the streets?’ she asked. 
‘Well, yes, he’s in the process of getting paroled. He’s served his time, 
and he’s about to be a free man. I guess you could say he’s loose.’
‘Thank God for the tumor.’
‘I can’t believe you said that.’
‘Sorry, I can’t either. What’s the plan?’
‘There’s nothing to do but wait. Maybe he’ll show up’. (Grisham 
2011, 142).

Jis uždarė duris, nusirovė nuo savęs švarką ir paskambino Deinai 
pranešti naujausios žinios. 
– Jis laisvai vaikštinėja gatvėmis? – nustebo ji.
– Na, taip, jis laikosi nustatytų reikalavimų, kad būtų paleistas 
lygtinai. Atsėdėjo savo terminą, ir netrukus bus laisvas žmogus. Ma-
nau, gali sakyti, kad laisvai vaikštinėja.
– Ačiū Dievui už tą auglį. [Deina kalba apie vėžinį auglį, esantį 
nusikaltėlio smegenyse].
– Negaliu patikėti, kad tu taip pasakei.
– Atleisk. Aš irgi. Koks planas?
– Nieko kito nelieka, kaip tik laukti. Galbūt jis pasirodys. 

(vertė J. Čeponis)
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4. Atkreipkite dėmesį į dialogo kryptingumą ir skubotumą. Jame 
daug kas pasakoma taip, tarsi ir atsiliepiantysis, ir skambinantysis labai 
gerai žinotų temos kontekstą. Tai sukuriama pasitelkus deiktikus. Pažy-
mėkite deiktikus originalo ir vertimo tekstuose:

The recording, later played a thousand times, ran:
Kerber: ‘Hello’.
Voice: ‘Is this Detective Kerber?’
Kerber: ‘It is. Who’s calling?’
Voice: ‘That’s not important. What’s important is that I know who 
killed her.’
Kerber: ‘I need your name’.
Voice: ‘Forget it, Kerber. You wanna talk about the girl?’
Kerber: ‘Go ahead.’
Voice: ‘She was seeing Donté Drumm. A big secret. She was trying to 
break it off, but he wouldn’t go away.’
Kerber: ‘Who’s Donté Drumm?’
Voice: ‘Come on, Detective. Everybody knows Drumm. He’s your 
killer. He grabbed her outside the mall, tossed her over the bridge 
on Route 244. She’s at the bottom of the Red River.’ (Grisham 2011, 
19–20)

Įrašas, kuris paskui bus leidžiamas daugybę kartų, skambėjo taip:

Kerberis: „Klausau.“
Balsas: „Detektyvas Kerberis?“
Kerberis: „Tas pats. Kas kalba?“
Balsas: „Nesvarbu. O svarbu tai, kad aš žinau, kas ją nužudė.“
Kerberis: „Pasisakykit pavardę.“
Balsas: „Pamiršk apie tai. Nori pasikalbėti apie merginą?“
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Kerberis: „Klokite.“
Balsas: „Ji susitikinėjo su Donte Dramu. Didelė paslaptis. Ji mėgino 
nutraukti draugystę, bet jis niekaip neatstojo.“
Kerberis: „Kas tas Dontė Dramas?“
Balsas: „Baik, detektyve. Visi žino Dramą. Štai tau ir žudikas. Jis 
pačiupo ją už prekybos centro, numetė nuo 244-ojo kelio tilto. Ji – 
Raudonosios upės dugne.“ (vertė J. Čeponis)

5. Suraskite tekste deiktiką, kurio anafora yra neaiški; sutvarkykite 
sakinį taip, kad pastraipos reikšmė būtų logiška. 

And yet, quietly but firmly, we take another stand, not necessarily 
that of opposition, but the one that goes back to artes liberales, or 
to Hermeneutics today, to the long-standing tradition of university 
education; we take the stand that translation is, above all, a human 
endeavour, which is based, first of all, on values: faithful translation, 
quality translation and consideration of the client’s needs, which are 
related, in their turn, to the knowledge of the world cultures and the 
discourse, to familiarity with types of texts, etc. (Pavyzdys mūsų)
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KOMUNIKACINĖ TEKSTO PROGRESIJA

Temos tikslas: ugdyti profesinę vertimo ir kalbos kompetenciją.
Temos siekiniai:
 suprasti daugialypės komunikacinės teksto teorijos, informacinės 

teksto struktūros ir aktualiosios sakinio skaidos teorinę ir praktinę reikš-
mę vertime;

 mokėti vartoti su šia tema susijusius metalingvistinius terminus;
 įgyvendinant komunikacinę teksto progresiją, kūrybiškai pritai-

kyti aktualiosios sakinio skaidos galimybes vertimo praktikoje. 
Terminai: komunikacinė teksto progresija, informacinė teksto struk-

tūra, aktualioji sakinio skaida, komunikacijos akto įvestis, egzistenciniai 
sakiniai, lokatyviniai sakiniai, tema, rema

Šiame skyrelyje kalbėsime apie komunikacinę teksto progresiją, t. y. 
apie teksto judėjimą į priekį, jo seką. Komunikacinė teksto progresija ne-
paaiškinama be informacinės teksto struktūros (IS), o konkrečiau – be 
aktualiosios sakinio skaidos (angl. Functional Sentence Perspective – FSP) 
aptarimo. Šioms temoms galima būtų skirti atskirą knygelę, tačiau mūsų 
pagrindinis tikslas – lingvistinių teksto reiškinių, pasireiškiančių verti-
me, apžvalga, todėl sakinio problematiką aprašysime tik bendrais bruo-
žais. Šios temos – informacinė teksto struktūra, aktualioji sakinio skaida 
ir komunikacinė teksto progresija  – apima daugybę kalbotyros sričių: 
kalbos filosofiją, logiką, gramatiką ir sintaksę, semantiką ir pragmatiką, 
kitaip tariant, jos yra itin plačios ir nesudėliojamos į stalčiukus. Infor-
macinės teksto struktūros sritis turi daugybę neišspręstų problemų, todėl 
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pasistengsime skaitytoją vesti taip, kaip ekskursijos vadovas veda turis-
tus – tik gražiausiais, tiesiausiais ir maloniausiais akiai takais, palikdamos 
nuošalesnius kampelius atrasti ir tyrinėti patiems.

Komunikacijos procesas ir jo sąlygos 

Vargu ar kas galėtų abejoti, jog kalba neatskiriama nuo komunikaci-
jos. Jei kalbame ar rašome, tai kalbame su kažkuo, rašome kažkam. Tie-
sa, galime kalbėtis ir su savimi, tačiau tas „kitas aš“ bendrauja su mumis 
nevisavertiškai, nes jo pasaulio matymas ir pažinimas sutampa su mūsų 
pasaulio matymu – kalbėdami su savimi, nauja informacija nepraturtė-
sime, kitų žmonių savo pusėn nepatrauksime. Taigi, kalbame arba savo 
vidinius pasakymus užrašome išoriniam pasauliui, suvokdami, kad yra 
adresatas ar adresatai, kuriems perduosime informaciją. 

Informaciją galime pateikti įvairiais būdais, t. y. galime pasirinkti iš 
kelių galimų sakinių ar tekstų variantų. Nuo tokio pasirinkimo ir priklau-
so, kodėl vienų pašnekovų klausomės atidžiau nei kitų, kodėl kai kurie 
pranešėjai mums atrodo įdomesni. Ankstesniuose skyreliuose trumpai 
užsiminėme apie R. Jakobsono išskirtas šnekos akto funkcijas33. Taigi, 
nuo teksto funkcijos, nuo adresato, nuo mūsų pasirinkimo ir daugybės 
kitų veiksnių priklauso, kokius faktus minime, kokius įvaizdžius kuria-
me, kiek emocijų įdedame į kiekvieną pasakymą. Kaip tuos pasakymus 
jungiame, kaip žodžiais ar raštu pateikiame paprasčiausius ar sudėtin-

33 Pakartosime: kalbame, kad informuotume (tai – referentinė, aprašomoji funkcija), užmegztume kontaktą 
su adresatu, sužadintume estetinius, humanistinius, asmeninius jausmus (fatinė funkcija), atskleistume 
savo emocijas referentinės situacijos atžvilgiu (emotyvinė funkcija), paveiktume adresatą taip, kad jis 
įsitrauktų į veiksmą (konatyvinė funkcija). Dvi šiek tiek atsijusios nuo įprastinio šnekos akto funkcijos – 
poetinė (poezijos ir šūkių kalba) ir metalingvistinė (kai šnekos aktas nukreiptas į kalbos, kaip objekto, 
analizę). 
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giausius dalykus savo klausytojui, kaip sekame, ar mūsų teksto progresi-
ja numanoma, suprantama ir priimtina adresatui. 

Komunikacijos akte dalyvauja adresantas ir adresatas. Adresantas 
dažnai pranašesnis už adresatą tuo, kad jis žino tai, ko nežino adresatas. 
Suprantama, adresantas stengiasi pateikti informaciją optimaliu būdu ir 
paveikti adresatą, pasitelkdamas visas galimas priemones  – pasakymo 
prozodiją, gramatinę ir sintaksinę struktūras, tinkamiausias žodžių reikš-
mes ir pan. Kita vertus, natūralu, kad adresatas stengiasi kuo greičiau 
susigaudyti jam teikiamoje informacijoje, t. y. kuo daugiau jis sužino iš 
pat pradžių (arba žino iš ankstesnių komunikacijos aktų), tuo teisingiau 
ir tiksliau priima informaciją. Kitaip tariant, skaitytojas ar klausytojas, 
remdamasis savo ankstesne patirtimi ar įžanginiais komunikacijos akto 
žodžiais, apsibrėžia žinojimo lauką, atmeta visus galimus, tačiau neįti-
kimus (nors artimus pagal reikšmę) variantus, palieka tik tą jau žinomą 
informaciją, kuri iš jo patirties atitinka tikrovę, ir siekia išsiaiškinti, ką 
sužinos nauja iš adresanto išsakomos žinios. Čia negalime praleisti kla-
sikinio Franko Nolso (Frank Knowles) (1998, 104) rusų kalba pateikto 
pavyzdžio apie katę ir žiurkę. Štai išgirstame (ir verčiame) teiginį:

koshka ubila krysu – katė nugalabijo žiurkę 

Aiškus, gyvenimiškas atsitikimas, jį priimame kaip naują, tačiau ne-
stebinantį faktą. Tačiau jei sukeistume sakinio dėmenis, gautume nelabai 
tikėtiną (remiantis gyvenimiška patirtimi) teiginį:

* krysa ubila koshku – žiurkė nugalabijo katę

Toks neįtikėtinas teiginys – gramatiškai taisyklingas, jame yra mums 
priimtina gramatinė struktūra SVO (subject, verb, object  – subjektas / 
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veiksnys, veiksmažodis / predikatas, papildinys / objektas), tačiau logi-
nė sakinio struktūra, jos loginis subjektas ir loginis objektas šiuo atveju 
sukeisti vietomis, tad sakinio reikšmė visiškai pasikeičia ir mums ji neįti-
kima. Tam, kad komunikacija vyktų toliau, tektų užduoti daug klausimų 
žinios nešėjui, susidaryti naują bendrų žinių lauką. 

Prancūzijoje gyvenęs mokslininkas H. Veilis traktate Žodžių tvarka 
senosiose kalbose lyginant su šiuolaikinėmis kalbomis (Weil 1856/1978) 
vaizdingai išdėstė įžvalgą, kad komunikacijos aktas paprastai pradedamas 
nuo pradinės įžanginės sąvokos, kuri kalbėtojui ir klausytojui yra bendra, 
nuo bendro įvesties taško, kur susitinka ,,du protai“, o paskui pereinama 
prie tos pasakymo dalies, kuri ir yra tikrasis pranešimas. Moderniojoje 
terminologijoje tokia šnekos akto pradžia įvardijama kaip egzistenciniai 
sakiniai (juos atpažinsite, jei, pabandę versti į anglų kalbą, vartosite kons-
trukciją there is / are ir veiksmažodį be) arba kaip pristatomieji sakiniai 
(jei versdami vartosite there ir kitokius, konkretaus veiksmo veiksmažo-
džius – live, reign, stand ir pan.). 

Komunikacijos akto įvesties analizė

Atkreipkite dėmesį, kaip bendrasis įvesties taškas pateikiamas 
pasakose, ką naujo sužinote dar net neskaitę pačios pasakos:

Viename kaime gyveno trys seserys, dvi buvo protingos, o trečioji kvai-
šė. Su jomis gyveno ir brolis Bebenčiukas. (Kvailutė ir laumė, 7 p.)
Buvo senelis ir senelė ir neturėjo jie vaikų. Kartą pavasarį senelis.... 
(Mergelė gulbė, 14 p.)
Vieną kartą traukė iš medžioklės senas katinas. Beeidamas susitiko 
vilką. (Žvėrys muzikantai, 23 p.)
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Strakalas ir Makalas buvo kaimynai. Gražiai kaimynai sugyveno, 
nuo pat mažumės bičiuliavo. Jeigu vienas jų kiaulę skersdavo ar 
krikštynas ruošdavo, tai būtinai antrą pasikviesdavo. Dėl tokios jų 
draugystės kaime sakydavo:
– Jeigu Strakalą kas karaliumi išrinktų, tai Makalas karaliene 
būtų. (Strakalas ir Makalas, 99 p.)
Vaikai vaikučiai, baltieji žirnučiai, paklausykite! 
Mūs kieme gyveno gaidelis ir vištelė. Gaidelis vadinosi Giedorius-Ka-
karykorius, o vištelė Put-Pututė. Visko pas juos buvo pilna, nieko 
netrūko – slieko nė grūdo. Nuo ryto iki vakaro Giedorius-Kakaryko-
rius su Put-Putute vaikštinėjo, pakreipęs skiauterę žemę krapštinėjo. 
(Apie gaidį Giedorių-Kakarykorių ir jo vaikus, 126 p.)

(P. Cvirka 1949)

Visus šiuos pavyzdžius jungia vienas bendras bruožas  – pasakos 
veiksmas dar neprasidėjo. Jei pasakos negirdėjome, net negalime nuspė-
ti, kas bus toliau. Tačiau „dviejų protų“ susitikimas jau įvyko, jau sukur-
tas bendrasis žinių laukas: žinome, kas bus pasakos pagrindiniai veikėjai, 
kaip jie susiję su kitais pasakos veikėjais, kokie tie santykiai, kada vyks 
veiksmas ir pan.

Panašiai prasideda ir angliškos pasakos. Štai Čarlzo Dikenso (Charles 
Dickens) pasakos The Magic Fishbone pradžia:

There was once a king, and he had a queen; and he was the man-
liest of his sex, and she was the loveliest of hers. The king was, in his 
private profession, under government. The queen’s father had been a 
medical man out of town.

(Dickens 1970, 5)
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O štai kaip Čarlzas Lemas (Charles Lamb) (1775–1834) su žmona 
Meri (Mary) atpasakojo Šekspyro komedijas ir tragedijas tais laikais, kai 
radosi amerikiečių vaikų literatūra:

There was a certain island in the sea, the only inhabitants of which 
were an old man, whose name was Prospero, and his daughter Mi-
randa, a very beautiful lady. She came to this island so young, that 
she had no memory of having seen any other human face than her 
father’s. (The Tempest, p. 9)

There lived in the palace at Messina two ladies whose names were 
Hero and Beatrice. Hero was the daughter, and Beatrice the niece of 
Leonato, the governor of Messina. (Much Ado about Nothing, p. 57)

During the time of Augustus Caesar, emperor of Rome, there reigned 
in England (which was then called Britain) a king whose name was 
Cymbeline. (Cymbeline, p. 131)

(Lamb Ch. and M. 1803/1986)

Taigi, ir angliškose pasakose pasiekiamas tas pats pradinis tikslas – 
sukuriamas bendras regėjimo laukas, bendras laiko ir vietos suvokimas, 
nurodomas ir apibūdinamas pagrindinis veikėjas. Tokį foną sukuria va-
dinamieji egzistenciniai sakiniai. Apie juos pakalbėsime šiek tiek vėliau – 
o dabar apie logikos ir gramatikos santykį.

Informacinė teksto struktūra

Sunku pasakyti, kada ir kas pastebėjo, kad kalbos logika yra viršesnė 
už kalbos gramatiką. Logika yra universali, būdinga visoms kalboms, o 
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gramatika apsiriboja viena konkrečia kalba. Nors Europoje tam tikrais 
kalbos mokslo raidos etapais prioritetas buvo teikiamas kalbų pramočių 
autoritetams ir jų gramatikoms – lotynų ir graikų kalboms, net sanskritui 
ir hebrajų kalbai,  tačiau kalbos logikos viršenybė visada buvo neginčija-
ma. Dar 20-aisiais metais prieš Kristų Dionizas iš Halikarnaso (angl. Dio-
nysius of Halicarnassus, sen. gr. Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνᾱσσεύς) 
parašė traktatą Apie žodžių tvarką ir jame, remdamasis ankstesnėmis 
mąstytojų doktrinomis apie kalbos dalis, pabrėžė, kad kalbos dalių dėlio-
jimas, jų sintaksinė organizacija sudaro sudėtines sakinio dalis, o šios – 
patį sakinį. Dionizas pirmasis atkreipė dėmesį į žodžių tvarką sakinyje ir 
teigė, jog tai, kaip išdėstyti žodžiai, vaidina tokį patį vaidmenį kaip mū-
rininko mūrijamos plytos statinyje ar apmatai ir ataudai tekstilėje (at-
kreipkite dėmesį į žodžių „tekstilė“ ir „tekstas“ etimologinį artumą). Jau 
šiame pavyzdyje galime pastebėti, jog pirmiausia sugalvojama, kaip turi 
atrodyti mūras ar audinys, o tada, remiantis ta logika, labai kruopščiai 
sukuriami plytų ar siūlų raštai (Knowles 1998, 109). 

Kalboje toks raštas pasiekiamas dėl to, kad joje yra subjektas (veiks-
nys) ir jam paklūstantis predikatas (tarinys, veiksmažodis)34. Nėra kalbų, 
kuriose tokios struktūros nebūtų. Dar Renesanso epochoje (1660 m.) su-
kurtoje vadinamosios Port-Rojalio gramatikos, kurios autoriai – pran-
cūzų vienuoliai Antuanas Arno (Antoine Arnauld) ir Klodas Lanselo 
(Claude Lancelot), koncepcijoje vyravo siekis sujungti universaliąją 
kalbos logiką su universaliąja gramatika. Daug ką pasako ir tikrasis tos 
gramatikos pavadinimas Universalioji ir racionalioji gramatika (pranc. 
Grammaire générale et raisonée) (cit. iš Ivič 1973, 27). Gramatika turin-

34 „Senovės Graikijos filosofijoje žmonių sprendiniai/teiginiai apibūdinami kaip dvigubi sprendiniai (double 
judgements): pirmiausia kas nors pavadinama (sprendinio subjektas), o po to apie tą subjektą kažkas 
teigiama (sprendinio predikatas)“ (Gómez-González 2001:5, cituota iš J. Jocienės magistro darbo „Sakinio 
informacinės struktūros išlaikymo problematika verčiant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą“ (2013).
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ti atitikti logikos reikalavimus, o logika esanti visiems bendra, todėl ja 
remiantis tikėtasi sukurti universaliąją gramatikos teoriją (Labutis 2007). 
Deja, kuo labiau vystėsi kalbos mokslas, tuo labiau jis tolo nuo universa-
liojo gramatinio subjekto ir jį lydinčio predikato modelio. 

Gramatinis subjektas ir predikatas. Užduotis

Palyginkite sakinio struktūrą šiose ištraukose, pažymėkite gramatinį 
subjektą ir predikatą. Jei jų nerasite – nenusiminkite, juk loginis subjektas 
ir loginis predikatas vis tiek išlieka:

Jis dar stengiasi tikėti, kad juodu pasimetė atsitiktinai, ir nuspren-
džia likti aikštėje, vildamasis, kad anas sugrįš. Po valandėlės kaž-
koks žmogus užlipa į vieną iš bokštų ir pradeda giedoti, o visi esantys 
aikštėje klaupiasi ant kelių, daužo kaktomis į žemę ir gieda kartu. 
Baigę, nelyginant sutartinai besidarbuojantis skruzdėlynas, išardo 
prekystalius ir išsiskirsto.

Saulė taip pat artėja prie laidos. Jaunuolis ilgai lydi ją žvilgsniu, 
kol galiausiai ji pasislepia už baltų namų, juosiančių aikštę. Jis pri-
simena, jog kai ta pati saulė šį rytą tekėjo, jis buvo kitame žemyne, 
turėjo šešiasdešimt avių ir paskirtą pasimatymą su mergina. Rytą, 
eidamas laukais, jis dar žinojo viską, kas turėjo įvykti.

Tačiau dabar, saulei leidžiantis, jis kitoje šalyje, svetimas sveti-
moje žemėje, nesuprantantis net kalbos, kuria aplinkui kalba žmo-
nės. Jis nebe piemuo, jis nebeturi nieko, net pinigų grįžti atgal ir pra-
dėti viską iš naujo. (Coelho 1988/2000, 50)

Vaikinui neramu dėl to, kas įvyko. Už panirimą Pasaulio Sielon 
gali tekti sumokėti gyvybe. Stambus lošimas! (Ten pat, 101)
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Rytojaus dieną Al Fajumo palmyne pasislepia du tūkstančiai 
ginkluotų vyrų. Dar saulei neužkopus į zenitą, horizonte pasirodo 
penki šimtai karių. Raiteliai oazėn sujoja iš šiaurės. Tai lyg ir taiki 
ekspedicija, tačiau po baltais apsiaustais paslėpti ginklai. Prijoję di-
džiąją palapinę oazės centre, kariai išsitraukia kardus ir šautuvus. Ir 
puola... tuščią palapinę. (Ten pat, 128)

Kaip matome, gramatinio subjekto ir predikato buvimas sakinyje la-
bai sąlyginis, dažnai veikiau numanomas nei išreikštas kalbinėmis prie-
monėmis. Kai kuriuose sakiniuose nei subjekto, nei predikato pažymėti 
negalima – jų tarsi nėra, nors jų buvimą ir nujaučiame, tačiau loginė min-
čių seka labai aiški, sakiniai tarpusavyje tvirtai susiję loginių subjektų ir 
predikatų ryšiais. 

Terminų problematika

Čia verta nukrypti į terminologinius dalykus ir apibendrinant pasa-
kyti, jog šiuolaikinėje kalbotyroje, kalbant apie informacinę sakinio (ir 
kartu teksto) struktūrą, subjektu vadinama tai, ką kalbantysis nori kons-
tatuoti, tai, kas yra pateikiama pokalbiui, aptarimui, o predikatu  – tai, 
ką kalbantysis nori pasakyti apie subjektą. Anksčiau minėtasis H. Veilis 
vartojo terminus psichologinis subjektas ir psichologinis predikatas. Nors 
vartojo kitokius nei dabartiniai terminus, jis pirmasis atkreipė dėmesį 
į informacinės struktūros dalykus, į žodžių tvarkos problemas. H. Vei-
lis taikliai pažymėjo, kad žodžių ir minčių tvarka ne visada sutampa 
(1856/1978, 4; cit. iš Jocienė 2013, 19).

Nolsas akcentuoja, kad „itin svarbu aiškiai atskirti loginius subjektus 
ir predikatus nuo gramatinių subjektų ir predikatų. Loginiam subjektui 
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nėra jokio reikalo būti gramatiniu subjektu! Be to, verta prisiminti, kad 
yra kiti terminai, vartojami tiems patiems dalykams apibūdinti: tema ir 
rema, tema ir komentaras, duota ir nauja, sena ir nauja. Tema (gr. ir angl. 
Theme) [tai, kas įdėta (prote)] ir rema (gr. ir angl. Rheme [tai, kas pasako-
ma / numanoma apie temą] yra graikiški lotyniškojo subjekto ir predikato 
ekvivalentai“ (Knowles 1998, 105). F. Nolso nuomone, „labiausiai nutolę, 
filosofijai, o ne kalbotyrai būdingi terminai – duota ir nauja, sena ir nau-
ja, nes juose nėra loginio pagrindo, jie veikiau grindžiami egzistencinė-
mis sąvokomis“ (ten pat, 105). Nepaisant to, terminai sena ir nauja tokie 
patogūs, kad įsitvirtino kalbotyroje ir pats F. Nolsas juos nuolat vartoja.

Kalbėdamos apie informacinę logiką mes taip pat laikėmės terminų 
subjektas ir predikatas, tačiau dabar, kai pereiname prie praktinės tekstų 
analizės ir vertimo, šiuos terminus pakeisime terminais tema ir rema, kad 
atiduotume pripažinimo duoklę tiems kalbos tyrinėtojams, kurie dau-
giausiai pasiekė sakinio aktualiosios skaidos srityje. 

 
Aktualioji sakinio skaida 

Su anksčiau minėtu H. Veilio traktatu susipažinęs ir jį savo darbuo-
se citavęs Prahos kalbininkų būrelio (1926) įkūrėjas Vilemas Matezijus 
(Vilém Mathesius) suformulavo tarp kalbininkų iki šios dienos populia-
rumo nepraradusius aktualiosios sakinio skaidos teorijos principus ir 
juos išdėstė straipsnyje Apie vadinamąją aktualiąją sakinio skaidą (Ma-
thesius 1967, 239–245). Į anglų kalbą šis terminas išverstas kaip Functi-
onal Sentence Perspective. V. Matezijus aktualiąja sakinio skaida vadino 
temos ir remos nustatymo procedūrą, kuriai dažniausiai pasitelkiama žo-
džių tvarka ir intonacija. Aktualiąją skaidą (dabar ji vadinama ir komu-
nikacine sakinio skaida) V. Matezijus laikė formaliosios sakinio skaidos, 
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kurios pagrindiniai elementai esą gramatinis subjektas ir predikatas (t. y. 
veiksnys ir tarinys), priešprieša (Labutis 2007). Pagal šią dichotomiją for-
malioji sakinio skaida – sakinio suskaidymas į gramatinius elementus, o 
aktualioji sakinio skaida – viso sakinio jungimas platesniam kontekstui, 
užangažuojant skaitytoją ar pašnekovą aktualia informacija. Pagrindi-
niais aktualiosios sakinio skaidos elementais laikomi sakinio tema (tai, 
kas adresatui yra žinoma, duota, sena, nereikšminga) ir rema (tai, kas 
adresatui yra nežinoma, nauja, aktualu, reikšminga). Temos atlieka teksto 
siejamąją (koneksijos) funkciją, remos teikia adresatui naują informaciją. 
Aktualiosios skaidos analizė be teksto būtų neįmanoma.

Temos ir remos nustatymas

Pabandykime nustatyti sena ir nauja šiame tekste. Siūlome tokią, toli 
gražu ne vienintelę teksto aktualiosios skaidos interpretaciją:

Buvo kitąkart trys broliai. Vieną dieną jiems bemedžiojant, / atėjo 
naktis.  Į namus jiems /  buvo toli. Nutarė broliai / girioje nakvoti. 
Turėjo jie prisišaudę /  paukščių  ir kiškių, / tačiau nė vienas neturėjo 
/  ugnies. (Cvirka 1949, 74)  

Pirmasis sakinys – egzistencinis, jo funkcija, kaip jau žinome, sukurti 
bendrą išeities tašką, taigi, į temą ir remą jo nedalijame (nors kai kurie 
autoriai su mumis nesutiktų). Šiame pavyzdyje temą nuo remos atskyrė-
me pasviruoju brūkšniu. Jei perskaitysite šį pavyzdį garsiai, pastebėsite, 
kad temos ir remos atskirtis yra ne tik dėl to, kad atskiriame loginį su-
bjektą nuo loginio predikato (Nutarė broliai / girioje nakvoti.) Ta atskir-
tis yra ir prozodinė, t. y. ji reiškiama kylančia (neakcentuota) ir krintan-
čia (akcentuota) intonacija. Tačiau, kaip ir kitais atvejais, komunikacinė 
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teksto paskirtis lemia, kad ir loginės skirtys, ir frazės kirtis, ir intonacija 
priklauso nuo to, kaip tą pasakymą pateikia kalbantysis. Taigi, temos ir 
remos ribos nėra fiksuotos, jos yra numanomos ir gali kisti priklausomai 
nuo kalbančiojo pasirinkimo. Štai ir šį pasakos fragmentą kiti pasakotojai 
galėtų pateikti kitaip (skaitykite labai lėtai):

Buvo kitąkart / trys broliai. Vieną dieną / jiems bemedžiojant, / atėjo 
/ naktis. Į namus jiems / buvo toli. Nutarė broliai / girioje nakvoti. 
Turėjo jie prisišaudę / paukščių ir kiškių, / tačiau nė vienas neturėjo 
/ ugnies.

Arba (skaitykite paskubomis):

Buvo kitąkart trys broliai. Vieną dieną  jiems bemedžiojant, / atėjo 
/  naktis.  Į namus jiems  buvo toli. Nutarė broliai /  girioje nakvoti. 
Turėjo jie prisišaudę / paukščių  ir kiškių, / tačiau nė vienas neturėjo 
/ ugnies.

Temą ir remą galime pažinti iš to, kad temą, kaip žinomą ar nereikš-
mingą informaciją, esame linkę praleisti, o remos nepraleidžiame: pvz., į 
klausimą Kur eini? atsakome Aš einu / namo. Tačiau dažniau atsakome tik 
Namo. Taigi čia namo tikrai yra rema, o aš einu – tema. Ir šiaip dialogo klau-
simai (kur, kada, koks ir kt.) reikalauja remos. Ja paprastai į tuos klausimus 
atsakoma. Sutrumpinti atsakymai yra remos. Pagal šį principą galime pati-
krinti ir pirmiau cituotą pasakos fragmento funkcinę sakinių perspektyvą:

Buvo kitąkart trys broliai. (Egzistencinis sakinys)
Vieną dieną jiems bemedžiojant, (kas atsitiko?)/ atėjo naktis.
Vieną dieną jiems bemedžiojant, / atėjo / (kas?) naktis.
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Į namus jiems /  buvo toli. (Lokatyvinis sakinys)
Nutarė broliai (ką?) / girioje nakvoti.
Turėjo jie prisišaudę (ko?) / paukščių ir kiškių, / tačiau nė vienas 
neturėjo (ko?) ugnies.

Be žodžių tvarkos ir intonacijos (kirčio), yra ir kitų pagalbinių prie-
monių, padedančių atskirti aktualiosios skaidos komponentus: tai įvar-
džiai, įvardžiuotinės formos, įvardiniai prieveiksmiai; dalelytės. Paprastai 
temą nurodo anaforiniai įvardžiai jis, šis, tas, tai, visa tai, anas ir t. t. Jie 
arba yra anksčiau pasakytų žodžių substitutai, arba šlyja prie kitų temos 
indeksų, pvz., vardažodžių, pavadinimų, vardų (t.  y. deiktikų, apie ku-
riuos kalbėjome ankstesniame skyriuje). Temą signalizuoja ir prieveiks-
miai (tada, ten, tiek, taip ir t. t.), ir įvardžiuotinės formos, pvz., pirmasis, 
naujasis, baisusis, išmintingasis. 

Teksto komunikacinė progresija vyksta tokiu būdu, kad tai, kas prieš 
akimirksnį buvo nauja (rema), tuoj pat virsta senu, tema, o šioji tema 
sukuria pagrindą naujai temai ir taip tekstas rutuliojasi, auga. Aišku, ne 
visada tekstas vystosi linijine progresija. F. Danešas (Daneš) (1974, cit. iš 
Jocienės 2013, 22 ) yra pasiūlęs tris pagrindinius tematinės progresijos 
modelius:

1) Paprastoji linijinė tematinė progresija:

T1  1 

              

            T2  (-R1 2 

                

              T 3(-R2 3 



VERTIMAS IR TEKSTAS  125

 Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and 
his brothers (Matthew 1:2) (Daneš 1974, 118).

2) Tęstinė, arba nuolatinė, tematinė progresija:

T1    R1

 

T2    R2

 

T3    R3

Wisdom has built her house, she has hewn out her seven pillars; she 
has slaughtered her meat, she has mixed her wine, she has also fur-
nished her table. She has sent out her maidens, she cries out from the 
highest places of the city (Proverbs 9: 1-3).

(Daneš 1974, 118)

3) Tematinės progresijos modelis su hipertema ir išvestinėmis 
temomis:

[Hipertema]

T1    R1

             

              ...        T2    R2

                                     

                                     ...       T3    R3
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New Jersey is flat along the coast and southern portion; the nor-
th-western region is mountainous. The coastal climate is mild, but 
there is considerable cold in the mountain areas during the winter 
months. Summers are fairly hot. The leading industrial production 
includes chemicals, processed food, coal, petroleum, metals and elec-
trical equipment. The most important cities are Newark, Jersey City, 
Paterson, Trenton, Camden. Vacation districts include Asbury Park, 
Lakewood, Cape May, and others (Daneš 1974, 119).

Supranta ma, kad šie modeliai labai išgryninti, jie pateikti tam, kad 
aiškiau suprastume teksto progresiją. Realybėje aptiktume savo struktūra 
labai sudėtingų tekstų, įvairių modelių kombinacijų – juk kalba, kaip ir 
muzika, savo struktūrinėmis galimybėmis yra beribė.

 
Savarankiško darbo užduotis. Palyginkite toliau pateikto teksto 

gramatinę struktūrą su jo komunikacine struktūra. Pabandykite nustatyti 
teksto temas ir remas. Aptarkite, kokios pagalbinės priemonės, nurodan-
čios remas, vartojamos šiame tekste.

Kitą kartą buvo toks šluočius. Išėjo kartą jis į girią šluotų rišti. Jam 
berišant šluotas, kur buvęs, kur nebuvęs, aplink jo kojas bepūkšnojąs 
eželis. Atsisėdo šluočius pietų valgyti. O eželis vis aplink kojas: čia 
duonos trupinėlį numestą suės, ten pieno lašelį, ant šluočiaus naginių 
užkritusį, nulaižys. Patiko šluočiui gyvulėlis, įsidėjo jį į savo kepurę 
ir parsineša namo. Ryto metą atsikelia šluočius su pačia, mato: indai 
švariai išmazgoti, sudėlioti, puodai nušveisti, net blizga, asla iššluo-
ta, dar smėliu pabarstyta, prinešta vandens, malkų, krosnis pakurta. 
Eželis tik pūkšnoja, savo adatomis šeimininko kelnes lopo. Šluočiui 
ir jo pačiai patiko eželio darbai, ir netrukus įsūnijo jį kaip tikrą savo 
vaiką. Pavadino eželį Pūškoriuko vardu. (Cvirka 1949, 46)
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Lietuvių ir anglų kalbos aktualioji skaida: bendrybės ir 
skirtybės

Žengiame toliau – link analitinės (anglų) ir sintetinės (lietuvių) kal-
bų aktualiosios skaidos ypatybių. Kokia yra nusistovėjusi komunikacinės 
teksto progresijos tvarka?  Ar abi kalbos vienodai lengvai išlaiko remą 
pačiame sakinio gale?

V. Matezijus išskyrė įprastinę (nežymėtąją) ir žymėtąją žodžių tvarką. 
Įprastinė žodžių tvarka – tokia, kai tema yra sakinio pradžioje, o rema – 
pabaigoje. Šią tvarką galime laikyti objektyviąja tvarka, nes tokiu atveju 
judame nuo žinomo prie nežinomo ir dėl to klausytojui lengviau suprasti, 
kas sakoma.

Kaip ir Vilemas Matezijus, Aurelija Griškevičienė (2009) pažymi, kad 
galinės remos principą (the principle of the end-focus) galima (arba beveik 
galima) laikyti kalbų universalija [...]. Galinės remos principas nesunkiai 
išlaikomas lietuvių kalboje (Ambrazas 1997, 648–651) ir kitose sinteti-
nėse kalbose, kur į sakinio pabaigą galima nukelti bet kurią sakinio dalį. 
Tuo tarpu [...] analitinėse kalbose, kur žodžių tvarka fiksuota, būtinos 
kitos aktualiosios skaidos priemonės – remai nukelti kuo toliau į sakinio 
pabaigą vartojamos įvairios sintaksinės konstrukcijos.“ 

Mums, vertėjams iš anglų kalbos ir į ją, itin svarbų dalyką pabrėžia 
Dalija Tekorienė. Ji atkreipia dėmesį į tai, kad:

Įvairiose kalbose žodžių tvarką sakinyje lemia skirtingi veiksniai. An-
glų kalbos sakinio įprastinė žodžių tvarka SVO grindžiama pirmiau-
sia sakinio dalių gramatinėmis kategorijomis. Šioje kalboje gramati-
nių sakinio dalių išsidėstymo principas yra viršesnis už komunikacinį 
principą, pagal kurį į pirmą vietą iškeliama sakinio tema. Lietuvių 
kalbos sakinio žodžių tvarka, atvirkščiai, pirmiausia grindžiama ko-
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munikacine žodžių (sakinio dalių) funkcija. Skirtingi sakinio dalių 
išsidėstymo principai anglų ir lietuvių kalbose kelia tam tikrų pro-
blemų vertėjams, ypač verčiant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą saki-
nius, kuriuose veiksnys yra sakinio rema (tai, kas sakoma apie sakinio 
temą) ir eina lietuviško sakinio gale, kaip ir dera remai. Vertėjui tenka 
spręsti, kaip panaikinti anglų kalboje galintį atsirasti prieštaravimą 
tarp gramatinės ir komunikacinės žodžių tvarkos: pagal gramatines 
taisykles veiksnys turi eiti sakinio pradžioje, bet pagal komunikacinę 
funkciją veiksnys turėtų eiti sakinio gale, nes jis yra rema, t. y. komu-
nikaciniu atžvilgiu svarbiausioji sakinio dalis (2011, 186).

Šioje citatoje suformuluotas pagrindinis anglų ir lietuvių kalbų ko-
munikacinis skirtumas: anglų kalbą valdo jos gramatinės kategorijos, o 
lietuvių kalbą – komunikacinė užduotis. Ką daryti, jei visgi reikia veiksnį 
nukelti į remos vietą? Čia prisiminkime, kad kalbančiojo pasirinkimas, 
kaip pateikti informaciją klausančiajam, yra kalbančiojo reikalas. Kitaip 
tariant, informaciją, kurią mintyse esame paruošę, galime „supakuo-
ti“ priklausomai nuo to, kas mūsų klauso, ir nuo aplinkybių, konteksto. 
Informacijos pakuotės (angl. information packaging) – tai Viljamo Čei-
fo (William Chafe) (1976) terminas. Pabandykime panagrinėti papras-
čiausią atvejį, pasižiūrėkime, kaip į anglų kalbą išversime jau anksčiau 
pateiktą Nolso pavyzdį apie lemtingąjį katės ir žiurkės susidūrimą (tiesą 
pasakius, jis įvyko vaikiškoje dainelėje).

Pavyzdys. Informacijos pakavimas lietuvių ir anglų kalbose

Lietuviškai sakome: 

Katė nugalabijo žiurkę. 
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Angliškai, priklausomai nuo konteksto, tą patį pasakysime taip:

A cat has killed a rat. (Kažkokia) katė nugalabijo (kažkokią) 
 žiurkę)
A cat has killed the rat. (Kažkokia) katė nugalabijo (tą) žiurkę)
The cat has killed a rat. (Ta) katė nugalabijo (kažkokią) žiurkę)
The cat has killed the rat. (Ta) katė nugalabijo (tą) žiurkę)

Maža to, informaciją galime supakuoti bent dviem būdais:

Katė nugalabijo žiurkę. / Žiurkę nugalabijo katė.
A cat has killed a rat. / A rat has been killed by a cat.
A cat has killed the rat. / The rat has been killed by a cat.
The cat has killed a rat. / A rat has been killed by the cat.
The cat has killed the rat. / The rat has been killed by the cat. 

(pagal Knowles 1998, 104)

Atkreipkite dėmesį, kad lietuvių kalboje, jei norime sukeisti temą su 
rema, galime tiesiog sukeisti vietomis subjektą ir objektą, nes morfologinės 
lietuvių kalbos galimybės tai leidžia: Katė nugalabijo žiurkę / Žiurkę nu-
galabijo katė. Tačiau anglų kalboje to padaryti negalime, nebent pasinau-
dosime gramatinėmis priemonėmis – vartosime pasyvines konstrukcijas, 
kurių viena iš funkcijų – iškelti objektą į subjekto poziciją ir taip jį labai 
akcentuoti, o subjektą perkelti į objekto vietą ir jo reikšmę sumenkinti – juk 
blogiausiu atveju be jo galima ir apsieiti: The rat has been killed.  

Leksiniai konversyvai: ta pati situacija skirtingų dalyvių požiūriu 

Kalbant apie komunikacinę teksto progresiją, paaiškėja ir tokio kalbos 
reiškinio kaip konversija prigimtis. Prieš tai minėtos pasyvinės konstruk-
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cijos yra gramatinės konversijos pavyzdys, o leksiniai konversyvai tą pačią 
situacijos perteikimo iš kito dalyvio perspektyvos funkciją gali atlikti dėl 
savo reikšmės. Jei tai veiksmažodžiai, pavartoję vieną ar kitą leksinių kon-
versyvų poros narį gauname tarsi veidrodinį kito veiksmo atspindį: 

Jis davė man knygą – Aš paėmiau iš jo knygą 
Jonas eina prieš Petrą – Petras seka paskui Joną 
Ežeras atspindi dangų – Dangus atsispindi ežere, ir pan. 

Komunikacinė leksinių konversyvų paskirtis ir yra perteikti tą pačią 
situaciją iš skirtingų jos dalyvių perspektyvos, todėl iš esmės jie funkcio-
nuoja tekste skirtingai fokusuodami tą pačią situaciją:

He gave me an apple – I took an apple from him
I admire Irish literature – Irish literature appeals to me 

Ir anglų, ir leituvių kalboje lengviausia pastebėti veiksmažodines 
konversyvų poras: buy  – sell, lease  – rent, send  – receive, bequeath  – 
inherit, pirkti – parduoti, siųsti – gauti, duoti – imti ir pan. Tačiau esama 
ir daiktavardinių porų: husband – wife, brother – sister, teacher – pupil; 
būdvardžių: elder  – younger, antecedent  – consequent, prielinksnių: 
above – under, before – after.

Konversyvai itin palengvina komunikacinę teksto užduotį. Štai saki-
niuose John precedes Bill  ir Bill follows John temos – galinės remos prin-
cipas išlieka nepažeistas, tačiau tai, kas pirmajame sakinyje yra žinoma, 
tampa nauja informacija tariniu pasirinkus kitą poros narį. 

Paprastai leksinė ir gramatinė konversija viena kitą papildo, nes skir-
tingose kalbose jų laukas dažnai nesutampa ir vertėjui tenka rinktis lek-



VERTIMAS IR TEKSTAS  131

sinį arba gramatinį konversyvą, kad sakinio aktualioji skaida liktų nepa-
kitusi. Štai galime pasakyti:

Dangų atspindi ežeras (ežeras – fokusas), o išversime tik nau-
dodami pasyvą:
The sky is reflected by the lake.

Žinoma, sakinys The lake reflects the sky taip pat galimas: jis yra ir 
gramatiškai taisyklingas, ir prasmingas, bet komunikacinė sakinio struk-
tūra būtų sutrikdyta, nes sakinio rema – taptų dangus, o ne ežeras. 

Negalime išlaikyti to paties komunikacinio principo ir pažodžiui 
versdami sakinį su antruoju konversyvų poros nariu atsispindi, nes lietu-
viškuose sakiniuose subjekto pozicijoje yra vietininkas, t. y. abu lietuviški 
sakiniai yra ne įprastinės SVO tvarkos, o žymėtieji: 

Ežere atsispindi dangus (fokusas)
* In the lake reflects itself the sky

Verčiant konversyvus, labai svarbu išlaikyti temos ir remos junglumą 
tekste, atsižvelgti į numanomą informaciją, pvz.:

Apie išnuomojamą kambarį Joanai pasakė draugė: Marija nuomo-
josi kambarį tame name jau daug metų. (Numanymas, presupozi-
cija šiuo atveju – tai, kad draugės vardas Marija.)

Palyginkite kitus vertimo variantus:

1) Apie studentus ir Reiną jai buvo pasakojęs tėvas. Daktaras Du-
binskas (= tėvas) žavėjosi vokiečių kultūra ir Vokietijos miestais. 
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About the students and the Rhine she was told by her father; Doctor 
Dubinskas admired German culture and German towns.

Pirmame pavyzdyje autorius pasirinko akcentuoti tėvo, daktaro Du-
binsko, požiūrį į vokiečių kultūrą ir miestus, o ne tai, kokį poveikį jam 
padarė vokiečių kultūra. Dėl to šiame tekste daktaras Dubinskas yra ko-
munikacijos proceso centre. Dėl tos pačios priežasties pasirinktas veiks-
mažodis žavėtis (admire). Jei fokuse atsirastų vokiečių kultūra, vertime 
reikėtų rinktis kitą leksinių konversyvų poros narį – žavėti (appeal):

2) Apie studentus ir Reiną jai buvo pasakojęs tėvas. Daktarą Du-
binską žavėjo vokiečių kultūra ir Vokietijos miestai.

About the students and the Rhine she was told by her father: German 
culture and German towns appealed to Doctor Dubinskas. 

(Maskaliūnienė 2003)

Į ką atsižvelgti, verčiant angliškus ir lietuviškus tekstus

Dėl to, kad ši tema  – komunikacinė teksto progresija  – sudėtinga, 
prieštaringa ir vis dar laukia tyrinėtojų, gana ilgai užtrukome, iki ją prista-
tėme. Tiesa, tai darydamos jau palietėme kai kuriuos praktinius vertimo 
atvejus, pvz., konversyvų vertimą. Šioje dalyje norėtume apžvelgti pačias 
būdingiausias su tema ir rema susijusias vertimo problemas, iš anksto žino-
damos, jog tai tik maža dalis to, su kuo galima susidurti vertimo praktikoje.  

Pastebėta, kad kietą, nelanksčią anglų kalbos sakinio struktūrą su 
tvirtai įsišaknijusiu gramatiniu SVO principu sulaužo tokios pagrindinės 
konstrukcijos:
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1)  Inversija (atvirkštinė žodžių tvarka) su konstrukcija there is / are: 
There are many interesting mysteries in the world of nature;

2)  inversija be konstrukcijos there is / are: Behind the government’s 
press releases lies a very different story; 

3)  lūžio konstrukcija su it (angl. it-cleft): It was the Great Depression 
that originally helped Hitler to commence his journey to power; 

4)  netikrosios lūžio konstrukcijos (angl. pseudo-cleft): What this 
country needs is a totally new transport policy;

5)  neveikiamosios rūšies formų (pasyvo) vartojimas: The modern 
world is seriously threatened by rampant overpopulation. 

(Pagal Knowles 1998, 107)

Pasižiūrėkime, kaip minėtąsias konstrukcijas galime pritaikyti 
versdami iš lietuvių kalbos į anglų. Čia aptarsime tik esminius mums 
rūpimus dalykus, nes kiekviena iš šių konstrukcijų yra plačiai aptarta 
gramatikose. Pasyvo vartojimo problema nusipelno atskiro skyriaus, 
jos čia neliesime. 

Inversija su konstrukcija there is / are. Egzistenciniai 
sakiniai 

Dalija Tekorienė (2011, 187–199), aiškindama egzistencinių sakinių 
esmę, teigia, kad egzistencija visada siejama su lokalizacija, nes teigti da-
lyko buvimą (egzistavimą) reiškia teigti, jog dalykas yra tam tikroje (fizi-
nėje, asmeninėje ar laiko) erdvėje. Taigi, atskirti egzistencinius sakinius 
Ant stalo guli knyga. There is a book on the table nuo lokatyvinių sakinių 
Knyga guli ant stalo. The book is on the table gali padėti tik tų sakinių ko-
munikacinių (pragmatinių) tikslų išsiaiškinimas. Egzistenciniuose saki-
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niuose, kuriuose teigiamas fizinio objekto buvimas, lokatyviniai elemen-
tai yra būtini, plg.:

Nemunu nuo Šventupio žiočių iki Kuršių marių ėjo 112 km ilgio sie-
na su Vokietija.
Nuo 1920 m. iki Antrojo pasaulinio karo Nemunu nuo Šventupio 
žiočių iki Kuršių marių ėjo 112 km ilgio siena su Vokietija.
* Nuo 1920 m. iki Antrojo pasaulinio karo ėjo 112 km ilgio siena. 

D. Tekorienė pažymi, jog anglų kalbos konstrukcijos there is / are ko-
munikacinė funkcija (nurodymas, kas yra tam tikroje vietoje) tokia ryški, 
kad jos nekeičia net vietos aplinkybės vieta sakinyje: vietos aplinkybė gali 
būti ir sakinio pradžioje, ir jo pabaigoje:

There was a long field on one side of the filling station.
On one side of the filling station there was a long field.

(Tekorienė 2011, 189)

Tokio tipo konstrukcijose dažnas ne tik veiksmažodis būti, bet ir to-
kie veiksmažodžiai kaip gulėti, stovėti, kaboti, driektis, plytėti, matytis; pa-
simatyti, iškilti, atsirasti; likti; eiti, bėgti, tekėti, vingiuoti ir kt. bei pasyvi-
nės veiksmažodžio formos, reiškiančios statinę (buvimo) būseną. Anglų 
kalboje atitinkamai pastebime panašios semantikos veiksmažodžius: lie, 
sit, hang ir kt.; appear; remain; pasyvines formas (be seen, be mounted, be 
placed).

Ant kalvos stovi sena bažnytėlė. At the top of the hill there stands 
an old church. 
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Ant lentynos gulėjo keletas žo-
dynų.

On a shelf there lay several dic-
tionaries.

Ant tos kalvos stovi medis. On yonder hill there stands a 
tree.

Iš už kampo pasirodė grupelė 
vaikų.

There appeared a group of chil-
dren from behind the corner.

Rūsyje yra likę keletas butelių 
vyno.

There remain a few bottles of 
wine in the cellar.

(Tekorienė 2011, 189)

Be to, D. Tekorienė pabrėžia, kad anglų kalbos veiksmažodžiai come, 
follow tokiose konstrukcijose gali reikšti „būti kur; užimti tam tikrą vietą 
erdvėje“, pvz.:

There follow below guidelines on terminal connection. 

Egzistenciniuose sakiniuose buvimo, egzistavimo reikšmę įgauna 
ir lietuvių kalbos judėjimo veiksmažodžiai (eiti, vingiuoti, bėgti, tekėti ir 
kt.), pvz.:

Ten anksčiau ėjo kelias.
Slėniuose vingiuoja upės ir upeliai.
Per pievelę bėga takas.

Apskritai verčiant egzistencinius sakinius iš lietuvių į anglų kalbą, 
verta atkreipti dėmesį, jog tokie veiksmažodžiai kaip, pvz., baltuoti, rau-
donuoti, pasigirsti, dažnai verčiami pasitelkiant konstrukciją there ir eg-
zistencinį veiksmažodį be. (Kalėdaitė 2002, 123). Į šią kategoriją patenka 
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ir veiksmažodžiai, reiškiantys garsus, kvapus, šviesą, medžiagų sklaidą – 
jie taip pat gali būti verčiami konstrukcija there is / are, pavyzdžiui:

Iš visų pusių pasigirdo perspėja-
mi riksmai.

There were yells of warning 
from all sides.

Plaukuose baltavo žilos sruogos. There were streaks of white in 
her hair. 

(Kalėdaitė 2002, 123)

D. Tekorienė atkreipia dėmesį, kad „anglų kalbos sakiniuose su there 
+ lokatyvinis veiksmažodis aplinkybė visuomet vartojama sakinio pra-
džioje, pavyzdžiui, On yonder hill there stands a tree. Sakiniai, kuriuo-
se vietos aplinkybė būtų pavartota po konstrukcijos there + lokatyvinis 
veiksmažodis, būtų netaisyklingi, pavyzdžiui, * There stands a tree on yon-
der hill. (Tekorienė 2011, 191).

Svarbūs ir tokie du egzistencinių sakinių struktūriniai variantai: 
a)  there is / are + daiktavardis + lokatyvinio veiksmažodžio esamo-

jo laiko dalyvis (present participle):

Griovyje gulėjo revolveris.  There was a revolver lying in the 
ditch.

Visur matėsi purvino sniego 
lopai.

There were lumps of dirty snow 
lying everywhere.

Ant stalo buvo sudėta krūvelė 
knygų.

There was a stack of books sitting 
on the shelf.

b)  there is / are + daiktavardis + būtojo laiko dalyvis (past participle).
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Tokios konstrukcijos anglų kalbos sakiniais patogu versti lietuvių 
kalbos egzistencinius sakinius, kuriuose tarinys yra išreikštas pasyvinė-
mis veiksmažodžio formomis, reiškiančiomis statinę (buvimo) būseną:

Ant stalo buvo sudėta krūvelė 
knygų.

There was a stack of books pla-
ced on the shelf.

2010 m. liepos 1 d. Šiaulių dar-
bo biržoje buvo įregistruotos 306 
laisvos darbo vietos.

On 1 July 2010, there were 
306 vacancies registered with 
the Šiauliai Labour Exchange. 

(Ten pat, 191)

Apibendrinkime: verčiant į anglų kalbą egzistencinius sakinius, varto-
jama konstrukcija there is / are. Anglų kalboje konstrukcija there is / are var-
tojama dažniau nei veiksmažodis būti tokios pačios komunikacinės užduo-
ties sakiniuose lietuvių kalboje. Vietoj veiksmažodžio būti formų verčiant į 
lietuvių kalbą dažnai vartojami reikšminiai veiksmažodžiai. Tačiau…

Inversija be konstrukcijos there is / are

Tačiau yra ir kitas egzistencinių sakinių vertimo būdas. Tai – inversi-
nės žodžių tvarkos sakiniai, t. y. sakiniai, kurių veiksnys nukeliamas po 
tarinio. Štai pavyzdžiai iš D. Tekorienės straipsnio (2011, 192):

Ant sienos kabojo semtuvėliai ir 
šepečiai.  

On the wall hung dustpans and 
brushes.

Už jų driekėsi laukai.  Beyond them lay the fields.

Dėžutėje gulėjo komiteto posė-
džių protokolai.

Inside the box lay the minutes 
of the committee’s meetings.
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Pasmakrėje buvo įsegta didžiulė 
sagė.  

Under her chin was a colossal 
brooch.

Ant krūtinės karojo didžiulis si-
dabrinis kryžius.

On his breast dangled a colossal 
silver cross. 

Šalia yra kitas užrašas, kuriame 
užrašytas vienas paprastas žodis 
„Atsargiai“.

Next to it is a different sign 
which says simply ‘Beware’. 

Šalia jo tribūnoje bus ponas Mi-
tchelis Fromsteinas.  

Alongside him on the rostrum 
will be Mr Mitchell Fromstein. 

Šalia buvo sudėta krūvelė popie-
rinių puodukų.

Next to it stood a pile of paper 
cups.

Kai anglų kalbos sakinys prasideda vietos aplinkybe, o tarinys yra 
veiksmažodis be arba lokatyvinis veiksmažodis, inversinė žodžių tvarka 
yra privaloma. Tiesioginės žodžių tvarkos sakinys būtų netaisyklingas, 
plg. * Under her chin a colossal brooch was.  *Beyond them the fields lay.

Šalia jo tribūnoje bus ponas Mit-
chelis Fromsteinas.

Standing alongside him on the 
rostrum will be Mr. Mitchell 
Fromstein. 

Ant krūtinės karojo didžiulis si-
dabrinis kryžius.

Dangling on his breast was a 
colossal silver cross. 

Iš abiejų vartų šonų tęsėsi žema 
mūro siena.

Flanking the gates were low 
walls topped with railings. 

Tarp senų stalų ir kėdžių mėtėsi  
neįkainojamas karalienės Vikto-
rijos laikų rašomasis stalas.

Lost among the old tables and 
chairs was a priceless Victorian 
desk. 
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Tarp San Francisko ir Marin 
apygardos yra garsusis Auksinių 
vartų tiltas.

Located between San Francisco 
and Marin County is the 
famous Golden Gate bridge.

R. Čenas (Chen 2003:48, cit. Jocienė 2013:62) siūlo pažvelgti į inver-
siją kaip į savotišką erdvinę (ar erdvinės lokalizacijos) informacijos pa-
teikties sistemą, kai sakinio „fonas“ (ground) adresatui pristatomas anks-
čiau nei to sakinio „figūra“ (ground-before-figure). Tokia interpretacija 
paaiškinama inversijos tipų įvairovė. Palyginkite:

Her father stood in the doorway. In the doorway stood her father. 

He had rarely seen such a sunset.  Rarely had he seen such a sun-
set. (* Rarely he had seen… )

Inversija vartojama, kai norime akcentuoti staigią įvykių kaitą. Ją 
dažnai žymi veiksmo krypties prieveiksmiai ir prielinksniai, tokie kaip 
along, away, back, down, in, off, out, up, ir veiksmažodžiai come, fly, go:

As soon as I let go of the string, up went the balloon, high in the sky.
The door opened and in came the doctor.
Just when I thought I’d have to walk home, along came Miguel and 
he gave me a lift. 

Šnekamojoje anglų kalboje inversija vartojama konstrukcijose here 
comes + daiktavardis ir there goes + daiktavardis:

Here comes the bus.
Here comes lunch.
My bike’s been stolen! There goes £100!
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Savarankiško darbo užduotis. Užbaikite sakinius su inversija, var-
todami pirmiau minėtus prieveiksmius ir veiksmažodžius:

1)  We’d just got to the top of the hill when down came the rain, and 
we got thoroughly soaked.

2)  Just when you’ve bought a computer that you think will last a 
lifetime, _________ some new software that needs an even bigger 
hard disk.

3)  Whenever I ask the class a question,  _________ their hands and 
they sit patiently until I choose one of them to answer.

4)  I asked Dave to get three kilos of potatoes from the supermarket 
and he only bought one, so _______he________ to get some more.

5)  After I’d been waiting for an hour, the door opened, and _________ 
the nurse, who said the dentist would be able to see me now. 

6)  We’d given up hope of getting the cat out of the tree, when ________ 
a man with a ladder. 

7)  As soon as I’d given Jo some pocket money, _____ she _______ to 
buy sweets from the shop.

(Pavyzdžiai ir užduotis iš (Hewings 2005, 199)

Kitas labiau paplitęs inversijos tipas – inversijos po neigiamų laiko 
prieveiksminių žodžių. Prieš tai analizavome veiksmo krypties pasikeiti-
mus (laikas irgi buvo nurodytas, bet mes jo nepastebėjome), o dabar at-
kreipkime dėmesį, kaip sukuriamas akcentuotas (tarsi momentinis) laiko 
fonas sakinio veiksmui. Jis reiškiamas laiko prieveiksmiais never (before); 
rarely; seldom; barely / hardly  / scarcely… when / before; no sooner… than. 
Atkreipkite dėmesį, kad po prieveiksmio vartojami pagalbiniai veiksma-
žodžiai  do arba have:
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Seldom do we have goods retur-
ned to us because they are faulty.

Mums retai grąžina prekes dėl 
broko.

Hardly had everybody taken 
their seats when Dr. Smith be-
gan his lecture.

Dar nespėjo visi susėsti, o  dr. 
Smitas jau pradėjo paskaitą.

Only once did I go to the opera 
the whole time I was in Italy.

Per visą tą laiką, kol buvau Ita-
lijoje, vos vieną kartą nuėjau į 
operą.

Only by chance had Jameson 
discovered where the birds were 
nesting.

Tik visai atsitiktinai Džeimso-
nas aptiko, kur paukščiai peri.

Not until August did the go-
vernment order an inquiry into 
the accident.

Tik rugpjūtį vyriausybė nurodė 
ištirti įvykį.

(Pavyzdžiai anglų kalba iš (Hewings 2005, 200)  

Tiek apie inversiją kaip apie informacijos pateikties sistemą, kai saki-
nio „fonas“ adresatui pristatomas anksčiau nei to sakinio „figūra“. 

Dabar, vėlgi pasinaudodami D. Tekorienės straipsnio pavyzdžiais, 
pasižiūrėkime, kaip lietuvių kalbos vietos aplinkybė-tema anglų kalboje 
virsta veiksniu (!)-tema. Šiam vaidmeniui tinka veiksmažodžiai boast, fe-
ature, display, betray, contain, include, incorporate ir kai kurie kiti:

Didžiojoje Europos dalyje 1268 
metais dar nebuvo lengvai atpa-
žįstamų tautinių bendruomenių.

Most of Europe in 1265 dis-
played the same lack of recogni-
zable national communities.

Tarp tų dviejų grupių nėra jokio 
regimo ryšio.

The two groups of figures do 
not betray any obvious con-
nection.
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Kaimelyje buvo tik viena maža 
visokių prekių krautuvėlė.

The village boasted only one 
small general store. 

Planuojama pastatyti konferen-
cijų centrą, kuriame bus net iki 
90 kambarių ir salių.

Next on the agenda will be a 
conference centre, boasting up 
to 90 rooms. 

Aikštyne daug brandžių medžių 
ir stebėtinai daug kalvelių.

The golf course features lots of 
mature trees and a surprising 
number of elevation changes. 

(Tekorienė 2011, 194-195)

Veiksmažodžiais contain, include, incorporate dažniausiai reiškiamas 
buvimas tam tikros grupės sudėtyje:

Bandomajame balanse, pa-
rengtame po to, kai patiksli-
nantys įrašai jau perkelti į sąs-
kaitų knygą, turi būti sąskaitų 
sąrašas ir jų balansai, kurie 
pateikiami tolesniame tekste.

A trial balance prepared after 
the posting of adjusting entries 
to the ledger would contain the 
accounts and account balances 
shown below. 

Bendrovės „Eastwood Produc-
tions“ bandomajame balanse 
19X1 m. gruodžio 31 d., jos 
finansinių metų pabaigoje yra 
tokie sąskaitų balansai: 

The trial balance of Eastwood 
Productions Corp, includes the 
following account balances at 
December 31, 19X1, its fiscal ye-
ar-end:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad į 
anksčiau užrašytą apskaitos 
lygybę įeina įvairios apskaitos 
kategorijos, aptartos šio sky-
riaus A ir B skirsniuose: turtas, 
skolos, savininkų nuosavybė, 
pajamos, išlaidos. 

Notice that the above expression 
of the accounting equation incor-
porates the different accounting 
categories discussed in sections 
A and B of this chapter: assets, 
liabilities, equity, revenue, and 
expenses. (Ten pat, 195)
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Lietuvių kalboje nerekomenduojama vartoti tokių metonimijų, kaip 
*paveikslas vaizduoja ar *straipsnis aprašo, o anglų kalboje tai priimta 
išraiškos forma. Pažvelkime į tokius sakinius iš komunikacinės sakinio 
užduoties pusės. D. Tekorienė rašo, kad „anglų kalboje žodžiai, reiškian-
tys straipsnį, kūrinį, paveikslą ir pan., paprastai eina sakinio veiksniu, 
tarinys reiškiamas veikiamosios rūšies veiksmažodžiu, o sakinio rema 
(kas aprašoma, aptariama ar vaizduojama) reiškiama papildiniu-objektu. 
Tokiu būdu suderinami gramatinės ir komunikacinės sakinio struktūros 
reikalavimai: sakinio veiksnys eina sakinio pradžioje, o rema – sakinio 
pabaigoje“ (ten pat, 196):

4-3 paveikslėlyje pateikti keturi 
veiksmų etapai, reikalingi ren-
giant žiniaraštį. Juos dabar ap-
tarsime.

Figure 3-4 illustrates the four 
steps required in worksheet 
preparation, which are discus-
sed next.

Kredite užrašomas turto ir išlai-
dų padidėjimas.

A credit records an increase in 
assets and expenses. 

Debete užrašomas skolintojų, 
savininkų nuosavybės ir pajamų  
sumažėjimas.

A debit records a decrease in 
liabilities, equity and revenues.

Vienoje fotografijoje matyti 30 
proc. siauresnis nei turėtų būti 
kaimo kelias, kurį  finansavo 
bankas; kitoje – vaikų prigrūsta 
trobelė, nes klases, už kurias su-
mokėjo bankas, naudoja vietos 
pareigūnas svogūnams sandė-
liuoti.

A photograph shows a rural 
road, financed by the bank, 
that is 30% narrower than it 
should be; another pictures a 
hut packed with children be-
cause class rooms the bank 
paid for are being used by a lo-
cal official to store onions. 

Tituliniame puslapyje buvo toks 
tekstas:

[...] The title page read: […]



144   L igija  Kaminskienė,  Nijolė  Maskal iūnienė

Savarankiško darbo užduotys 
1. Aptarkite, kokio tipo šie sakiniai, ir juos išverskite:

1) Vonioje yra katė.
Ant ežero nėra ledo.
Ar esi buvęs Niujorke? Ten yra daug dangoraižių.
Buvo sugriauta dešimt namų. 
Trūko keleto dokumentų. 
Ar yra vaikų aname name?
Kiek vaikų yra jūsų šeimoje?

2) Gyveno kartą turtingas pirklys.
Nieko nebelieka daryti.
Yra kelios alternatyvos.
Buvo pauzė. 
Staiga įėjo nepažįstamas žmogus. 

(Pasitikrinti, ar teisingai išvertėte, galite atsivertę L. Pažūsio, G. Rosi-
nienės, U. Žemaitienės (2008) Anglų kalbos gramatiką. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos institutas, p. 306–308.)

2. Išverskite į lietuvių kalbą, atkreipkite dėmesį, kaip sakinio dėme-
nys verčiant susikeičia vietomis. Paaiškinkite, kodėl:

Is there an interactive board at the back of the classroom?
There is a letter for me too, isn’t there?
There are no papers today, are there?
There is no money in my purse.
There will be a letter for you tomorrow. 
He said there had been an accident in front of the school.



VERTIMAS IR TEKSTAS  145

3. Išverskite į lietuvių kalbą:

There’s a strange old man sitting in the corner.
There are two scales of temperature used in science.
In 1755 there was an earthquake which destroyed much of Lisbon.
The organizers didn’t expect there to be such an overwhelming res-
ponse.
Are there any more issues outstanding?
There are several ways we can tackle this.
Isn’t there somebody here who can help us?
Hang on, there was supposed to be a television in the room.
There won’t be any trouble getting back.
There used to be a house at the end of the street.
Researchers noticed that there tends to be a higher number of influ-
enza cases in warm winters.
In Zaire alone, there are believed to be more than a million sufferers 
of the disease.

(2 ir 3 užduotys iš (Foley, Hall 2003, 313) 

Lūžio konstrukcija su it (angl. it-cleft)

Lūžių konstrukcijos – tai toks komunikacinės teksto progresijos ti-
pas, kai sakinys pastebimai lūžta ir taip išryškina kurį nors tekste patei-
kiamos informacijos aspektą. Dažniausiai sutinkami lūžio konstrukcijų 
tipai yra lūžio konstrukcija su it (angl. it-cleft), pvz.:

Eventually, it was the barbarians rather than Romans who won the 
battles: what was the fundamental reason for that shift in fortune? 
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Galų gale barbarai, o ne romėnai laimėjo tuos mūšius: kokia gi pa-
grindinė šio sėkmės posūkio priežastis? (Diamond 2005, 13)

ir vadinamoji netikroji lūžio konstrukcija su wh- (wh-cleft arba pseu-
do-cleft), pvz.: 

Instead, what appear to be the most reliable dates for early occupati-
on of Easter [Island] are the radiocarbon dates of A.D. 900 that […] 
archeologists obtained on wood charcoal and on bones of porpoises 
eaten by people…  Atvirkščiai, tai, ką galima laikyti patikimiau-
siu ankstyvo Velykų salos apgyvendinimo faktu, yra devynišimtieji 
mūsų eros metai, kuriuos archeologai nustatė radioaktyviosios an-
glies metodu, ištyrę žmogaus degintą medžio anglį ir banginių kau-
lus. (Diamond 2005, 89)

Lūžių konstrukcijoms su it būdinga tai, kad jos dažniausiai išskiria 
veiksniu ir papildiniu reiškiamas daiktavardžio frazes (kurios gali reikšti 
ir gyvą, ir negyvą veikėją ar objektą), dažnai – ir prielinksnio frazę (Col-
lins 1991:56, Ward et al. 2002:1418, cit. iš Jocienė 2013, 66). J. Jocienė pa-
teikia įsimintiną lūžio konstrukcijos su it pavyzdį iš K. Borutos romano 
Baltaragio malūnas:

Tada suprato Uršulė, už ko norėjo Baltaragis ją išleisti, ir pradėjo 
šauktis visų šventųjų užtarimo, o ypatingai skaisčiausios Švendubrės 
mergelės, kuriai buvo padariusi apžadus ir kuri globojo nekaltas 
mergeles ir saugojo jų skaistybę. (Boruta 2008, 17)

It was then that Uršulė understood to whom Whitehorn had wanted 
to betroth her, and she began shouting for the intercession of all the 
saints, and particularly the Innocent Maiden of Švendubrė, to whom 
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she had made her vows and who sheltered innocent maidens and 
guarded their chastity. (Vertė E. Novickas 2010, 10) 

Lūžio konstrukcija su wh- (angl. wh-cleft) 

Šią konstrukciją aptarsime, pasinaudoję taip pat įsimintinu P. Grifit-
so (Griffiths 2007, 161–162) pavyzdžiu. 2004 m. Naujojoje Zelandijoje iš 
dangaus per namo stogą tiesiai ant sofos įgriuvo įkaitęs uolienos gabalas, 
ją sulaužė, atšoko ir nukrito ant grindų. Pažvelkite, kaip, skirtingai for-
muluojant  temą ir remą, galima suteikti tekstui įvairius akcentus, pakeis-
ti teksto komunikacinę progresiją:

1) What hit the sofa was the meteorite. (Į sofą atsimušė METEORI-
TAS. METEORITAS atsimušė į sofą.)

2) What the meteorite hit was the sofa. (Meteoritas atsimušė į SOFĄ. 
Į SOFĄ atsimušė meteoritas.)

3) The meteorite hit the sofa. (Meteoritas atsimušė į sofą.)

Matome, kad 3 pavyzdys yra neutralus, default, kaip juokauja Grifitsas, 
jame tiesiog konstatuojamas faktas. 1 pavyzdys sukoncentruotas į meteori-
tą, o 2 pavyzdys į sofą –  tai patvirtina ir galima diskusija apie tą įvykį:

1)  A: They say something hit the sofa. (A norėtų žinoti daugiau apie tą 
„kažką“, taigi, tikisi iš B kažko nauja, t. y. suformuluotos remos.) 

 B: What hit the sofa was meteorite.



148   L igija  Kaminskienė,  Nijolė  Maskal iūnienė

2)  A: I heard that the meteorite hit something. (A jau žino, kad nu-
krito meteoritas ir kad jis į kažką trenkėsi, taigi, norėtų daugiau 
apie tai sužinoti.)

 B: What the meteorite hit was the sofa.

Kaip matome, keičiant teksto fokusą, something pakeičiamas į wh 
lūžį, į temą, kuri prasideda jungiamaisiais įvardžiais who, what, why, 
where, which ir pan. 

Lietuviškai tuos pačius dalykus pasakome pasitelkdami prozodiją:

1) Į sofą atsimušė METEORITAS. METEORITAS atsimušė į sofą. 

2) Meteoritas atsimušė į SOFĄ. Į SOFĄ  atsimušė  meteoritas. 

3) Meteoritas atsimušė į sofą. 

Baigdamos šį skyrių, norėtume pabrėžti, jog komunikacinės teksto 
progresijos tema yra neišsemiama. Kad tai suprastume, tereikia atsiversti 
vadovėlius ir pažvelgti į prozodinius, gramatinius ir semantinius tų pačių 
dalykų aspektus. Čia norėjome parodyti, kaip kiekvienas teksto žingsnis 
savo forma ir turiniu atspindi kalbančiojo ar rašančiojo mąstymo logi-
ką, siekiant užsibrėžto tikslo. Teksto skaidymas į temą ir remą – tai tik 
bandymas tą teksto žingsniavimą paaiškinti, parodyti, kaip, priklausomai 
nuo išorinių aplinkybių, kalbos struktūros prisitaiko, kaip vidinis mūsų 
regėjimas, mūsų „objektyvas“, sufokusuojamas į vieną ar kitą kuriamo 
vaizdinio pusę ir kaip kalbos struktūros, paklususios tam vidiniam regė-
jimui, rikiuojamos tokia tvarka, kuri yra suprantama ir priimtina klau-
sančiajam. 
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