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ĮŽANGA 

Vertimo proceso metu vertėjas parašyto ar pasakyto teksto pagrindu ar 
besiremdamas jam pateikiama žodine ar rašytine informacija, 
atsižvelgdamas į jos komunikacinę paskirtį ir autoriaus tikslus kuria 
tekstus, kurių pagalba sudaro sąlygas tos pačios kalbos nemokantiems 
komunikavimo proceso dalyviams suprasti vieniems kitus. Atlikdamas 
profesines užduotis vertėjas žodžiu savo iniciatyva nesako kalbų, 
neformuluoja  minčių gimtąja ar svetima kalba, o vertėjas raštu nekuria  
originalių ar specializuotų tekstų. Vertėjas yra komunikavimo proceso 
tarpininkas, kurio veikla neatsiejama nuo redagavimo bei tekstų rašymo 
veiklos, o vertėjui žodžiu dar būdingi aktorystės ir improvizavimo 
elementai.  

Tarpkalbinio, tiksliau tariant, tarpkalbinio ir tarpkultūrinio 
tarpininkavimo profesijų reikšmė pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo 
stiprėjant tarptautiniams ekonominiams, technologiniams, kultūriniams ir 
politiniams  mainams. Vertimas raštu šiandien jau neapsiriboja tik 
Biblijos tekstų, grožinės literatūros kūrinių vertimu, bet įsitvirtino ir 
visuose dalykinių tekstų kūrimo ir mainų etapuose. Be vertėjų žodžiu 
nebeįsivaizduojamos tarptautinės konferencijos, specializuoti 
simpoziumai ar dalykiniai seminarai. Tiesa, išaugus kalbinio 
tarpininkavimo paslaugų mastui, šiek tiek sumenko vertėjo profesinis 
įvaizdis, kadangi gerėjant visuomenės užsienio kalbų mokėjimo lygiui 
apskritai, o ypač išsilavinusių sluoksnių, įsivyrauja nuomonė, kad versti 
raštu arba žodžiu geba beveik kiekvienas gerai mokantis užsienio kalbą. 
Be to, šiandienos vertėjo atliekama tekstų kūrimo, atkūrimo ar 
redagavimo veikla tapo tokia įvairialypė, kad tampa vis sunkiau, o kartais 
ir visai neįmanoma, griežtai atriboti vertėjo darbą  nuo kitų tarpkalbinio, 
tarpkultūrinio, dalykinio tarpininkavimo profesijų atstovų - mediatorių - 
veiklos (vok. Sprachmittler, angl. translator, mediator).  Iš tokio vertėjo - 
tarpkalbinio tarpininko dažnai reikalaujama ne tik versti tekstus (laiškus, 
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protokolus, techninius aprašymus, informacinius lankstinukus ir kt.), bet 
ir savarankiškai juos kurti bei redaguoti, ruošti medžiagą mašininiam 
vertimui, redaguoti mašininio vertimo tekstus, konsultuoti terminologijos 
klausimais, būti užsienio svečių gidu, pagal poreikius vertėjauti derybose 
arba netgi specializuotuose/dalykiniuose seminaruose. Laikantis labai 
griežtos nuostatos tokios papildomos veiklos gal net nevertėtų minėti 
šiame kontekste, tačiau vis dėlto jos ignoruoti negalima, kadangi ir 
praktikoje nubrėžti griežtos takoskyros ne tik tarp vertimo ir tarpkalbinio 
tarpininkavimo, bet ir tarp atskirų vertimo būdų (vertimo raštu ir žodžiu) 
negalima.  Kadangi vertimui atlikti reikalingos gilios dalykinės ir 
profesinės žinios,  kurių užsienio kalbos specialistas - vertėjas ar 
tarpkalbinis tarpininkas - neturi ir negali turėti, vertimo užsakymai dažnai 
teikiami ir atitinkamos srities specialistams, mokantiems užsienio kalbą. 
Taigi, ir tokie kalbinio - dalykinio komunikavimo proceso dalyviai taip 
pat vadinami vertėjais, nors jie nėra baigę vertimo studijų programų ir 
nesimokė teorinių vertimo pagrindų. Griežtai vertinant, vertėjais derėtų 
laikyti tik tokius asmenis, kurie yra baigę vertimo studijas ir teikia 
profesionalias vertimo paslaugas. Tačiau įdiegti visuomenėje tokį 
ribojantį požiūrį būtų sunku dar ir todėl, kad lietuvių kalboje nėra 
terminų, kuriais būtų galima taikliai ir aiškiai apibūdinti ir įvardinti  kitus 
su vertimo veikla susijusius ar klaidingai siejamus tarpkalbinio - 
tarpkultūrinio tarpininkavimo proceso aspektus. Be to, daugumoje 
universitetinių mokymo įstaigų vertimas yra įtraukiamas į bendras 
filologines programas, kuriose persipina įvairiausi su vertimo veikla 
susiję ir mažiau susiję dėstomieji dalykai. Turint omenyje dar ir tai, kad 
vertimas nė vienoje Europos  Sąjungos valstybėje nėra įtrauktas į 
teisiškai apsaugotų reguliuojamjų profesijų sąrašus ir tai, kad kalbinio 
tarpininkavimo paslaugų poreikio vien profesionalūs vertėjai (turintys 
vertėjo diplomą arba autodidaktai, kuriems vertimas yra pagrindinė 
profesija) nepatenkins, tenka taikstytis su tuo, kad profesionaliems 
vertėjams rinkoje ir toliau  teks konkuruoti su neprofesionalais, kuriems 
vertimas yra papildomas pajamų šaltinis, atsitiktinė veikla ar hobis. 
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Taigi, nepriklausomai nuo to, kokios nuomonės būtų laikomasi 
vertimo rinkos dalyvių įvardijimo konkrečiais terminais klausimu, reikia 
pripažinti kiekvieno  asmens teisę teikti paslaugas, išplaukiančias iš 
tarpkalbinio tarpininkavimo poreikio, nors ir būtų laikomasi požiūrio, 
kad tekstų redagavimas, laikraščių santraukų rengimas, užsienio svečių 
priėmimas, laiškų, posėdžių protokolų, reklamos tekstų rašymas užsienio 
kalba ir kt.  neturėtų būti tapatinama su vertimu. Kita vertus, norint, kad 
profesionalus vertimas rinkoje įgytų didesnį svorį ir šios srities atstovams 
užtikrintų pastovias ir pakankamas pajamas, būtina formuoti 
nepriekaištingą profesionalaus vertėjo  įvaizdį, teikti aukščiausios 
kokybės paslaugas užsakovui ir siekti deramo atlygio už jas.  

Turėdami omenyje vertimo veiklos specifiką, įvairialypiškumą, 
sudėtingumą ir sąsajas su įvairiausiomis visuomeninio gyvenimo sritimis 
(ekonomika, politika, teise, kultūra ir kt.) ir siekdami bent jau teoriniame 
lygmenyje atriboti profesionalų vertimą nuo kitos tarpkalbinio - 
tarpkultūrinio tarpininkavimo veiklos, pabandysime suformuluoti pačius  
svarbiausius gebėjimus ir savybes, kurios profesionaliam vertėjui 
užtikrintų išskirtinę padėtį  vertimo rinkoje.  

Vertėjas privalo: 

- būti sukaupęs pakankamai turtingą bendrųjų žinių bagažą  (back ground 
knowlegde) ; 

- būti  „pasikaustęs“ pačiose svarbiausiose su jo profesine veikla 
susijusiose srityse 

 - gerai išmanyti technikos pagrindus, ekonomiką, teisę, politiką, meną, 
literatūrą,  gilintis į specializuotas sritis; 

- labai gerai mokėti gimtają ir užsienio kalbas, pastoviai jas gilinti, 
turtinti, plėsti ir  tobulinti; 
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- išsiugdyti aukšto lygio bendrąją gimtosios kalbos ir užsienio kalbos 
šalies kultūrinę kompetenciją; 

- pastoviai domėtis  savo šalies ir užsienio politinio, ekonominio, 
kultūrinio gyvenimo aktualijomis; 

- įsisavinti teorinius ir metodologinius vertimo teorijos pagrindus – 
mokėti analizuoti originalo tekstą, kurti adekvatų vertimo tekstą, atrinkti, 
pritaikyti ir savarankiškai kurti terminus; 

Papildomai prie aukščiau išvardintų savybių ir gebėjimų reikėtų 
paminėti ir kai kurias vertėjo intelektines savybes, be kurių apskritai 
sunku įsivaizduoti tarpkalbinio - tarpkultūrinio tarpininkavimo profesijos 
atstovą. Viena iš tokių - loginis mąstymas ir analitiniai gebėjimai, be 
kurių vertėjas neperprastų verčiamo teksto esmės, tinkamai nepasirinktų 
vertimo strategijos ir nesukurtų adekvataus vertimo teksto. Ryškūs 
analitiniai gebėjimai yra svarbi prielaida reikštis vertėjo kūrybingumui, 
kuris būtinas siekiant adekvačiai perkelti iki galo suvoktą originalo 
(source) kalbos mintį į kuriamą tikslinės (target) kalbos tekstą naudojant 
individualias kalbinės raiškos priemones. Vertėjo kūrybingumas 
neatsiejamas ir nuo tokių savybių kaip žingeidumas, 
nekonvencionalumas, gebėjimas imtis rizikos, ryžtingai veikti keičiantis 
darbo ritmui, sudėtingomis aplinkybėmis ir nepalankiomis darbo 
salygomis. 

Intuicija – dar viena savybė, kuri padeda vertėjui suvokti 
verčiamo teksto esmę ir potekstes be papildomo gilinimosi ar paieškos 
informacinėse sistemose ir duomenų bankuose. Nors pasiteisinusi 
intuicija didina vertėjo profesinį pasitikėjimą, vis dėlto jis turi sugebėti ir 
savikritiškai pažvelgti į savo vertimo tekstą, jį tikslinti, redaguoti ir 
vertimo proceso metu ir prieš pateikdamas jį užsakovui. Šiuo aspektu 
vertėjo žodžiu, ypač atliekančio sinchroninį vertimą, galimybės 
koreguoti, redaguoti  savo sakomą tekstą yra minimalios.  
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Gebėjimas greitai ir su pakankama motyvacija priimti tai, kas 
nauja - taip pat viena iš išskirtinių vertėjo savybių,  be kurios būtų sunku 
gilintis į naujas dalykines sritis ir temas, jas perprasti ir adekvačiai versti 
į kitą kalbą.  

Be šių savybių dar vertėtų paminėti ir komunikabilumą, gebėjimą 
sklandžiai reikšti mintis (ypač svarbu vertėjams žodžiu),  argumentuotai 
ginti savo nuomonę ir, žinoma, pasitikėjimą savimi.  

Ne paskutinėje vietoje ir psichinės bei fizinės vertėjo savybės - 
koncentracija,  emocinis stabilumas susidūrus su nepagrįsta klausytojo ar 
užsakovo kritika,  ištvermė dirbant neribotą laiką ar viršvalandžius, 
lankstumas ir paslaugumas. 

Šalia jau paminėtų dalykų nereikėtų pamiršti ir bendriausių 
profesinės etikos reikalavimų, kurių turėtų griežtai laikytis kiekvienas 
profesionalus vertėjas -  atsakomybės ir pareigos jausmo, punktualumo, 
lojalumo, konfidencialumo. 

Tinkama pusiausvyra tarp santūrumo ir kuklumo bei užtikrintumo 
ir savivertės  įmanoma tik tuomet, kai vertėjas pasitiki savo kompetencija 
ir sugeba argumentuotai apginti savo vertimą nuo nepagrįstos kritikos.  
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VERTIMAS RASTU VS VERTIMAS RASTU 

Translatologija apima vertimą raštu ir vertimą žodžiu, nors kartais 
pasigirsta ir nuomonių, jog vertėtų kalbėti apie atskiras vertimo mokslo 
disciplinas  – vertimo raštu mokslą ir vertimą žodžiu mokslą. 
Nesileidžiant į diskusiją dėl galimo šių sričių atskyrimo teoriniame 
lygmenyje, vis dėlto negalima paneigti, kad vertimas raštu ir žodžiu yra 
dvi tarpkalbinio - tarpkultūrinio tarpininkavimo veiklos, kurių skirtumų 
nepaisyti tiesiog neįmanoma. Jeigu vertėjas raštu naudodamasis 
pagalbinėmis priemonėmis per darbo dieną gali išversti nuo kelių iki 
keliolikos puslapių, tai vertėjas žodžiu be jokios galimybės naudotis 
žodynais, duomenų bankais bei dirbdamas didžiulėje psichologinėje 
įtampoje gali išversti šimtą ir daugiau skaitomų pranešimų ar sakomų 
kalbų puslapių. Jau vien šis kiekybinis  kriterijus rodo, kad vertėjas 
žodžiu ir raštu dirba skirtingomis sąlygomis, todėl jiems keliami 
profesiniai reikalavimai turėtų būti diferencijuojami, nors teoriniai 
vertimo proceso pagrindai iš esmės taikytini ir vertimui raštu ir vertimui 
žodžiu.  
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VERTIMAS ZODZIU 

Vertimas žodžiu yra kompleksinis, pagal savo funkciją kryptingas ir 
tikslingas atkuriamojo pobūdžio kūrybinis tarpkultūrinio - tarpkalbinio 
komunikavimo procesas tarp kitakalbių partnerių. Šio proceso metu 
vertėjas, atsižvelgdamas į kalbėtojo intensiją, išlikdamas lojalus ir 
suvokdamas originalo teksto prasmę ir mintį, betarpiškai ir nedelsdamas 
kuria vertimo tekstą, kuris, kiek leidžia komunikacinė situacija, turi kuo 
tiksliau atitikti adresato lūkesčius, keliamus teksto aiškumui ir 
kultūriniam adekvatumui (Kautz, 2000, 289). Betarpiškumas, vertimo 
teksto kūrimas lygiagrečiai su girdimu tekstu  yra esminis vertimo žodžiu 
skiriamasis bruožas, kurį Kade (1968) papildė nuoroda, kad verčiant 
žodžiu originalo kalbos tekstas (source-language text) yra sakomas tik 
vieną kartą neturint vertėjui galimybės jo išklausyti ar peržiūrėti 
pakartotinai. Dėl tokio komunikacijos proceso negrįžtamumo vertimo 
kalbos tekstą (target-language text) kuriantis vertėjas patiria didžiulį 
laiko spaudimą ir neturi daug galimybių tekstą koreguoti ar redaguoti. 
Taigi, pagrindiniai vertimo žodžiu skiriamieji bruožai bendrame vertimo 
proceso kontekste yra betarpiškumas, realus vyksmas ir beveik 
vienalaikis vertimo teksto pateikimas klausytojui. Todėl Pöchhaker 
(2010, 11), labiau remdamasis vertimo proceso betarpiškumu nei  realaus 
vyksmo kriterijumi, siūlo tokį vertimo žodžiu apibrėžimą: „Interpreting is 
a form of Translation in which a first and final rendition in another 
language is produced on the basis of a one-time presentation of an 
utterance in a source language”. 
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Vertimo žodžiu tipologija 

Jeigu kalbinio tarpininkavimo procesus bandytume suskirstyti į atskiras 
kategorijas, tai patį vertimo žodžiu fenomeną pirmiausia turėtume vertinti 
iš istorinės perspektyvos, pasitelkdami socialinį kontekstą, institucinę 
sąrangą ir situacines aplinkybes, kuriomis vyko susikalbėjimo procesai 
dalyvaujant vertėjui kaip komunikavimo tarpininkui (Pöchhacker, 2010, 
13 – 25). Pirmosios tarpkalbinio tarpininkavimo užuomazgos tarp 
skirtingomis kalbomis kalbančiųjų kultūrinių bendruomenių atstovų 
tikėtinos ankstyvojoje senovėje, kai gentys pradėjo prekių mainus, 
pradėjo formuotis pirmykščio verslo santykiai. Būtent šie dar 
pakankamai primityvūs tarpkalbinio tarpininkavimo daigai galėtų būti 
laikomi verslo vertimo pirmtakais. Business interpreting is regarded by 
Pöchhacker (2004) as a ‘primeval type of interpreting’ since some of the 
first mediated encounters between communities speaking different 
languages served the purpose of trading and exchanging goods. 
Interpreters must have a good command of the language of business and 
economics in order to be successful facilitators of business. Henri van 
Hoof (1962) vertėjavimui išimtinai verslo derybų metu pasiūlė derybinio 
vertimo (liaison interpreting, Verhandlungsdolmetschen ) sąvoką, kuri 
vartojama ir dabar.  

Kai skirtingai kalbančių kultūros bendruomenių atstovai 
susitikdavo užmegzti ar aptarti tarpusavio politinių santykių, kalbos 
tarpininkai užtikrindavo diplomatinį vertimą. O kai situacija paaštrėdavo, 
kildavo ginkluoti kariniai konfliktai, prireikdavo vertėjų - kalbos 
tarpininkų derantis su sąjungininkais, siekiant paliaubų, apklausiant ir 
tardant belaisvius ir suimtuosius. Toks vertėjavimas kartais  vadinamas  
kariniu vertimu, nors istoriškai vertinant jis tiesiogiai susijęs ir su 
diplomatiniu vertimu. Visuomenėms palaipsniui plečiantis, kūrėsi 
sudėtingesni socialiniai - politiniai dariniai vienijantys įvairiakalbius ir 
etniniu požiūriu skirtingus gyventojų sluoksnius,  todėl komunikaciniai 
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ryšiai tarp skirtingų kalbų bendruomenių atstovų vis dažniau būdavo 
palaikomi pasitelkiant pagalbon vertėjus. Siekiant užtikrinti, kad 
užkariautose teritorijose ar kolonijose įsigaliotų užkariautojo teisė, kad 
jai  paklustų ir užkariautojo administracijos kalbos nesuprantantys 
gyventojai, kad   sėkmingai veiktų teisminė valdžia, buvo naudojamasi 
teismo vertėjų (court interpreter) paslaugomis. (Court interpreting was 
introduced with the establishment of institutions for the enforcement of 
laws and administration of justice in order to ensure that even those not 
speaking the language of the authorities could be held to account. 
Training and experience are crucial, since court procedures are formal 
and language is specialised. Different modes of interpreting may be 
applied to achieve this aim, including sight translation of court 
documents. Pöchhacker (2004), therefore, distinguishes between the 
broader notions of legal interpreting, or judicial interpreting, and 
courtroom interpreting. In the context of European Union, this type of 
interpreting applies to the institutions such as the Court of Justice, the 
General Court and the Civil Service Tribunal. Community interpreting 
occurs in the public service spheres, such as, medicine, law, education, 
or welfare services. As explained by Wadensjö, “involvement in face- to-
face interaction emphasises the community interpreter’s role as both a 
language and social mediator...community interpreters have to handle 
real- time dialogue- more or less spontaneous and unpredictable 
exchanges of talk between individuals speaking different languages- and 
they also have to interpret in both directions” (Wadensjö cited in Baker 
& Saldanha, 1998: 44).) 

Naujausiais laikais, kai kitašaliams palaipsniui buvo atvertos 
darbo rinkos ir suintensyvėjo darbo jėgos migracija, susiformavo tokios 
vertimo rūšys kaip viešasis arba viešojo sektoriaus vertimas 
(community/public service interpreting), apimantis vertėjavimą 
medicinos įstaigose, ligoninėse, socialinės rūpybos ir kitose viešosiose 
įstaigose. Pagal Anderson (2002, 210 - 215) įprastinėje vertimo 
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situacijoje tradiciškai dalyvauja bent trys dalyviai (three-party 
interaction), iš kurių vienas  - dvikalbis vertėjas  - atlieka susikalbėjimo 
tarpininko vaidmenį vienas kito kalbos nemokantiems klientams. 
Tokia minimali vertimo situacijos dalyvių sudėtis ir kalbiniai ypatumai 
būdingi dvišaliui/dvipusiui/dvikrypčiui (bilateral)  - dialogo  vertimui 
(dialogue interpreting), kuris savo pobūdžiu tapatintinas su 
anksčiau minėtu derybiniu vertimu (liaison interpreting, 
Verhandlungsdolmetschen): “Liaison interpreting typically implies 
dialogic, face to face interaction and is therefore often used 
interchangeably with dialogue interpreting” (Munday, 2009, 204).  

Pagal vertėjo vaidmenį ir taikomos vertimo technikos pobūdį 
tokiose vertimo situacijose susiduriama su paprasčiausia nuosekliojo 
vertimo atmaina, kai iš vertėjo reikalaujama padėti susikalbėti vienas kito 
kalbos nemokantiems ar nepakankamai mokantiems derybų ar diskusijos 
partneriams, t.y. kai tarp jų būtina ‚nutiesti kalbinį tiltą‘. Nesudėtingu 
laikytinas toks vertimas dėl to, kad jį atlikti sugeba ne tik profesionalūs 
vertėjai, bet ir asmenys, kuriems vertimas nėra pagrindinė profesinė 
veikla. Kadangi derybų ar diskusijų dalyviai po kelių sakinių ar trumpų 
pasažų daro trumpas pauzes, vertėjui iš esmės nekyla kokių nors su 
vertimo technika susijusių problemų suvokti ir versti aptariamus 
klausimus, jeigu jis gerai moka gimtąją ir užsienio kalbą, yra susipažinęs 
su aptariama sritimi, suvokia savo kaip tarpkalbinio tarpininko vaidmenį 
ir sugeba konkrečioje situacijoje jį tinkamai atlikti. Tarptautiniams 
komunikaciniams ir kultūriniams mainams pasiekus apogėjų 20 a. 
viduryje renginių, kuriuose tarpkalbinio - tarpkultūrinio tarpininkavimo 
vaidmuo vis didėjo, įvairovė iškėlė papildomų iššūkių vertimo teorijai, 
praktikai ir didaktikai. Mokslininkai anksčiau minėtas pagal socialinį 
kontekstą ar institucines vertimo aplinkybes atskiriamas vertimo žodžiu 
rūšis išplėtė įtraukdami naujų kriterijų, pvz. vertimo situacijose 
dalyvaujančių asmenų ,sąveiką‘ (constellation of interaction). Visai 
kitokia vertimo situacija pagal dalyvių sudėtį, vaidmenį, kalbų mokėjimą 
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susiklosto, kai tarptautiniame renginyje dalyvauja įvairių šalių, tautybių, 
organizacijų atstovai. Vertimas tokio pobūdžio renginiuose vadinamas  
konferencijų vertimu. Atskiriant šią vertimo rūšį į atskirą kategoriją jau 
nebesivadovaujama vertimo poreikiu vienos socialinės bendruomenės 
viduje (viešasis vertimas, derybinis vertimas), o kaip kriterijus 
pasitelkiamas renginio formatas ir tarptautinis pobūdis. Vertimo žodžiu 
tipologija palaipsniui buvo papildoma vis naujais kriterijais, kai laikui 
bėgant atsirasdavo nauji vertimo būdai. Kai konferencijose buvo pradėta 
naudoti vertimo įrangą sinchroniniam vertimui atlikti, iškilo būtinybė jį 
atskirti nuo nuosekliojo vertimo.  

Verčiant sinchroniškai vertėjas vertimo tekstą pradeda kurti iš 
esmės kartu su kalbėtoju, o verčiant nuosekliai – po to, kai kalbantysis 
pasako visą ar dalį verstino teksto. Taigi, lyginant sinchroninį vertimą su 
nuosekliuoju, be įrangos kriterijaus aktualiu tampa ir vertimo proceso 
pradžios ir tęstinumo aspektas. Jeigu verčiant sinchroniškai vertimo 
procesas iš esmės yra tęstinis ir nenutrūkstamas, tai verčiant nuosekliai 
vertimo trukmė gali būti labai įvairi – nuo vienos ar kelių frazių iki ištisai 
skaitomų pranešimų ar kalbų.  Verčiamų atkarpų trukmė priklauso nuo 
vertėjo gebėjimo įsiminti ir pasižymėti svarbiausias pranešėjo mintis. 
Jeigu nuoseklusis vertimas atliekamas kaip derybinis ar viešojo 
sektoriaus vertimas, tai vertėjas verčia trumpomis atkarpomis dviem 
kryptimis (iš originalo kalbos ir į originalo kalbą). Savotiška sinchroninio 
vertimo atmaina laikytinas vertimas 
šnibždant/šnabždant)pusbalsiu(whispering/chuchotage). Šio vertimo 
porūšio ypatybė ta, kad vertėjas konferencijų metu sėdėdamas atokiau 
nuo pranešėjo pusbalsiu verčia sinchroniškai keliems arti jo esantiems 
klausytojams  nenaudodamas techninės įrangos. Pasitelkiant vertėjo 
kalbos krypties kriterijų, t.y. ar jis verčia tik į vieną kalbą ar į dvi kalbas 
(vertėjų žargonu tariant ‚į vieną pusę‘ arba į ‚dvi puses‘)  mokslinėje ir 
metodinėje literatūroje galima sutikti vienpusio (unilateral) ir dvipusio 
(bilateral) vertimo sąvokas (Kautz, 2000, 291). Pirmuoju atveju vertėjas 
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verčia iš originalo kalbos A (source language) į vertimo kalbą B (target 
language), o antruoju atveju vertėjas toje pačioje komunikacijos 
situacijoje gali versti pakaitomis keisdamas kalbas, kurios vienu metu 
gali būti originalo ir vertimo kalbomis. Šiuo atveju, vertėjas verčia ne tik 
iš užsienio kalbos į gimtąją kalbą, bet ir iš gimtosios kalbos į užsienio 
kalbą. Toks dvipusis vertimas istoriškai sietinas su viešojo sektoriaus 
arba derybų vertimu, tačiau pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko ir 
didesnio masto tarptautiniuose renginiuose, seminaruose ir 
konferencijose, kai vertėjas dirba ‚dvikalbėje‘ kabinoje arba atlieka 
‚grįžtamąjį vertimą‘ (retour/return interpreting). Vadovaujantis tuo pačiu 
vertimo kalbos krypties kriterijumi, reikėtų paminėti ir tokias vertimo 
situacijas, kai vertėjas nemoka kalbėtojo kalbos, t.y. tiesioginio originalo 
kalbos ir negali betarpiškai versti į vertimo kalbą. Tokiais atvejais jis 
techninės įrangos pagalba klausosi kito vertėjo, kuris jau nėra tiesioginis 
adresantas, vertimo į jo gimtąją kalbą, nors idealioje vertimo situacijoje 
vertėjas turėtų versti tik iš originalo kalbos (source language) į vertimo 
kalbą (target language). Toks vertimo porūšis vadinamas  vertimu per 
tarpinę kalbą (relay interpreting) ir pakankamai dažnai naudojamas 
daugiakalbėse konferencijose. Vertėjų profesiniame žargone kalba, kuri 
atlieka tarpinės kalbos funkciją, yra vadinama tarpine kalba (pivot). 

Atisirandant vis modernesnei konferencijų vaizdo bei garso 
perdavimo įrangai, iki šiol konferencijų ar kitų daugiakalbių renginių 
salėse naudojama sinchroninio vertimo įranga kartu su vaizdo bei garso 
transliavimo sistemomis jau gali būti sumotuota ne pačioje renginio 
salėje, kur yra pranešėjai ir klausytojai, o visai kitose kartais pakankamai 
toli nuo renginio vietos esančiose patalpose. Toks vertimo būdas 
vadinamas nuotoliniu vertimu  (remote interpreting). Atskirais nuotolinio 
vertimo porūšiais laikytinas tokio vertimo pirmtakas telefoninis vertimas 
(telephone interpreting), vaizdo konferencijų vertimas (video conference 
interpreting) ir televizinis vertimas (tele-interpreting). Siekiant užsienio 
kalbomis transliuojamą informaciją padaryti prieinamą užsienio kalbos 
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nemokantiems žiūrovams arba šalies kalbos nemokantiems tos pačios 
socialinės – kultūrinės bendruomenės nariams, imta naudoti įgarsinimą (  
broadcast interpreting). 

Su ypatinga sinchroninio vertimo atmaina susiduriama, kai 
vertėjas žodžiu realiu laiku verčia rašytinį tekstą jo klausančiai auditorijai 
ir nedaro pauzių. Toks vertimas vadinamas vertimu iš lapo (sight 
translation arba sight interpreting). Toks vertimo būdas pasižymi tuo, kad 
priešingai kitoms žodinio vertimo rūšims ir porūšiams, verčiamo 
originalo tekstas nėra sakomas ar skaitomas akustiškai  t.y. jam 
netaikytinas sakytinės originalo ir vertimo teksto formos krterijus. Todėl 
bendrame „grynųjų“ vertimo žodžiu rūšių kontekste šiam vertimo būdui 
tarsi neliktų vietos, nes jis ,kaip tiksliai atspindima angliškoje sąvokoje 
‚sight translation‘ turėtų  būti traktuojamas kaip  mišrus vertimo raštu ir 
žodžiu būdas, kai originalo kalbos tekstas suformuluotas rašytine forma, 
o vertimo tekstas vertimo proceso metu įgauna žodinę/sakytinę formą. 
Jeigu vertimo situacija ir renginio pobūdis suteikia vertėjui galimybę 
stabtelėti vertimo metu, tai toks vertimas iš lapo gali būti laikomas ir 
nuoseklaus vertimo atmaina, kadangi vertėjas gali bent trumpai 
peržvelgti tekstą siekdamas kuo labiau perprasti bent jau sekančios 
kalbos atkarpos, sakinio mintį, gal netgi nežymiai pakoreguoti, patikslinti 
jau išversto teksto idėją, jei pastebi, kad adresatui kilo abejonių, arba jei 
ankstesnio ir sekančio pasažų loginių sąsajų nepavyko iš karto perprasti 
ar tinkamai perteikti verčiant. Specializuotose dalykinėse konferencijose 
kabinoje sinchronu verčiantys vertėjai dažnai gauna pranešėjų tekstus, 
kuriuos verčia turėdami juos prieš save t.y. ‘skaitydami akimis’ bei 
klausydamiesi jų sakytinės versijos per ausines.  Toks vertimas 
būdas/porūšis kartais vadinamas sinchroniniu vertimas  turint kalbos 
tekstą. 
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Vertimas žodžiu  

 

Konferencijų vertimas 

 

Sinchroninis vertimas          Nuoseklusis vertimas 

 

Dvikryptis            Vienkryptis             Dvikryptis        Vienkryptis 

 

Nors ne kartą literatūroje buvo bandoma suskirstyti atskiras vertimo rūšis 
į kategorijas pagal tam  tikrus ypatumus  (to cut up the interpreting cake 
in many different ways, Mason, 1999), vis dėlto socialinio konteksto, 
institucinės sąrangos, situacinių aplinkybių, vertimo situacijose 
dalyvaujančių asmenų sąveikos, vertimo proceso vietos, įrangos ir 
techninių priemonių, paties vertimo akto pradžios, tęstinumo, kalbų 
krypties ir kiti kriterijai neleidžia labai griežtai atskirti vienų vertimo 
rūšių nuo kitų, kadangi labai dažnai vienas ar keli požymiai persipina su 
kitais. Pavyzdžiui, teismo vertimas kaip atskira vertimo rūšis buvo 
atskirta pagal situacinį kontekstą ir vertimo proceso vyksmo vietą, tačiau 
dabar jis jau nebūtinai siejamas tik su teismais ar kitomis teisminėmis 
institucijomis kaip vertimo proceso vieta, kai teisme išklausoma liudytojų 
parodymų ar kai verčiamas visas bylos nagrinėjimo procesas, vienai iš 
ginčo šalių visai ar nepakankamai mokant darbinę teismo kalbą. Teismo 
vertimas gali būti atliekamas ne tik teisminėje institucijoje, bet ir 
policijos nuovadoje, kai apklausiami sulaikytieji ar įtariamieji, ar 
administracinėse įstaigose, kai sprendžiami administracinės ar viešosios 
teisės ginčai. Teismo vertime dažniausiai naudojamas derybinio (liaison 
interpreting) arba dialogo pobūdžio vertimas (dialog interpreting), 
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dvikryptis nuoseklusis , sinchroninis vertimas ir vertimas šnabždant. Tas 
pats pasakytina ir apie konferencijų vertimo sąvoką, kuri tarsi turėtų būti 
grindžiama renginio formato ir tarptautinio pobūdžio kriterijumi, tačiau 
pastaruoju metu toks vertimo apibrėžimas taikomas apibūdinti vertimo 
situacijas, kai tik profesionalus vertėjas - kalbos tarpininkas oficialiuose 
didelio masto tarptautiniuose renginiuose ar konferencijose  versdamas 
žodžiu labai tiksliai perteikia klausytojui originalo kalbą. Tarptautinės 
vertėjų žodžiu asociacijos (AIIC) konferencijų vertimo apibrėžimas 
apima nuoseklųjį ir sinchroninį vertimą (Sauer, 1997), juo remiantis 
išryškinamas aukščiausio lygio profesionalumas, kurį turi būti įgijęs 
konferencijų vertėjas. Profesionalus vertimas Déjean le Féal (1990, 155) 
nuomone, klausytojui turi turėti tokį pat poveikį vertimo klausančiai 
auditorijai kaip originalus pranešėjo pasisakymas. Besiklausantys 
vertimo turi gauti tą patį aiškia ir tikslia kalba perteikiamą kognityvinį 
turinį. Vertėjo kalba ir oratorinės ypatybės turi bent jau prilygti 
originalui, o kartais jį pranokti, kadangi vertėjai yra komunikavimo  
profesionalai, o pranešėjai – tik savo srities ekspertai, nebūtinai 
konferencijose kalbantys gimtąja kalba. Laikydamiesi būtent 
profesionalumo kriterijaus šiame darbe ir mes vartosime konferencijų 
vertimo sąvoką. 
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Konferencijų vertimas  

Nuoseklusis ir sinchroninis vertimas yra dvi pagrindinės vertimo žodžiu 
rūšys dažniausiai naudojamos tarptautiniuose kongresuose, įvairaus 
rango politikos, verslo, mokslo, kultūros ir kitų visuomeninio gyvenimo 
sričių forumuose be   specializuotose konferencijose ir seminaruose. 
(Gestų vertimas taip pat kartais naudojamas dideliuose tarptautiniuose 
renginiuose, todėl kai kurie autoriai jį nurodo kaip trečią konferencijų 
vertimo rūšį. (“Sign language interpreting is provided for deaf or 
hearing- impaired people who cannot understand the original speech…it 
refers to interpreting between a  signed and a spoken language, although 
it may involve interpreting between a spoken language and a signed 
form, called ‘transliteration’(Phelan, 2001: 14) .)  

Pagal vertėjo, pranešėjų ir klausytojų komunikavimo būdą, 
techninės ir konferencijų įrangos naudojimą, vertimo trukmę nuosekliojo 
ar sinchroninio vertimo naudojimas konferencijų metu yra susijęs su 
savais privalumais ir trūkumais (Matyssek, 1989, 8 -12). Bendra abiem 
vertimo rūšims yra tai, kad vertimo procesas vyksta betarpiškai realiuoju 
laiku, kas reiškia, kad vertėjas ir vienu ir kitu atveju turi sugebėti 
klausyti, analizuoti, suvokti pranešimo tekstą, greitai ir adekvačiai 
perteikti jį kita kalba klausytojui. Nuosekliojo vertimo metu vertėjams 
tenka versti įvairios trukmės atkarpomis, kurių ilgis priklauso nuo 
konferencijos pbūdžio, pranešėjo kalbos tempo, pranešimo sandaros ir 
temos, bei, žinoma, vertėjo gebėjimo įsiminti didesnį ar mažesnį 
informacijos kiekį  ir jo užrašų technikos. Jei verčiant nuosekliai vertėjas 
pradeda versti tik išklausęs teksto dalį, tai sinchroninio vertimo metu 
vertėjas pradeda versti iš karto pranešėjui pradėjus kalbėti, ir verčia toliau 
nesustodamas ir neatsilikdamas nuo pranešėjo kalbos tempo, kol baigia 
versti beveik kartu su pranešėjo pasisakymu.  Sinchronis vertimas leidžia 
sutaupyti konferencijos laiką, o verčiant nuosekliai renginio trukmė 
užsitęsia, kadangi pranešėjas privalo daryti pauzes ir laukti, kol vertėjas 
išvers jo pasisakymą dalimis. Nekyla abejonių, kad dabar, kai pasaulis 
tampa vis globalesnis ir kasdien organizuojama dešimtys tarptautinių 
konferencijų, kongresų, simpoziumų sinchroninis vertimas vis labiau 
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įsistvirtina ypač dideliuose ir daugiakalbiuose renginiuose. Sunku 
įsivaizduoti tarptautinį kongresą, kuriame dalyvauja šimtai delegatų arba 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos konferenciją ar ES Ministrų 
Tarybos posėdį, kuriame nebūtų sinchroninio vertimo įrangos ir 
pranešimai būtų verčiami nuosekliai. Kad ir kaip profesionaliai ir 
efektyviai savo darbą atliktų vertėjai, konferencijų trukmė beveik 
padvigubėtų. Todėl akivaizdu, kodėl  tik 15 proc. didelių tarptautiniuose 
renginių vyksta užtikrinant nuoseklųjį vertimą  (Keiser , 1979). Tačiau tai 
nereiškia, kad nuoseklusis vertimas apskritai tampa antraeilis ir praranda 
pozicijas. Jis tiesiog labiau tinka ten, kur plenarinių posėdžių didingą 
atmosferą pakeičia apskrito stalo diskusija, kurioje mokslininkai, 
politikai, verslo ar kultūros atstovai betarpiškai gali keistis nuomonėmis, 
išsakyti argumentus siauresniame rate, arba ten, kur sinchroninio vertimo 
įrangai dėl įvairiausių priežasčių tiesiogine ar perkeltine prasme 
neatsiranda vietos (Eberstark, H. 1982, 84).    

Galėtų pagrįstai kilti klausimas, ar toks sinchroninio vertimo 
įsitvirtinimas  tarptautiniuose daugiakalbiuose forumuose siekiant 
užtikrinti kuo greitesnį ir  veiksmingesnį  komunikavimą, yra tik 
neišvengiamų sparčių globalizacijos procesų ir naujų technologijų raidos 
padiktuota pasekmė,  ar vis dėlto yra kokių nors privalumų ar trūkumų, 
kuriuos vertėtų bent hipotetiškai aptarti  vertinant šių dviejų vertimo 
rūšių specifiką. Akivaizdu, kad sinchroninis vertimas visada leidžia 
sutaupyt konferencijų laiką, perskaityti jose beveik dvigubai daugiau 
pranešimų, tačiau vertinant sinchroninį vertimą komunikacinio turinio 
perteikimo kokybės kriterijais, būtų pateisinamas gal būt šiek tiek 
hipotetinis ar net provokuojantis klausimas, ar ir kiek ta didžiule sparta 
turi įtakos kita kalba perteikiamo informacinio turinio kokybei ?  
Kiekvienas respondentas, turintis bent šiek tiek vertimo tokiuose 
renginiuose patirties (kaip vertėjas ar klausytojas) į šį klausimą atsakytų 
vienareikšmiškai. O į antrąjį klausimą šią sritį gerai išmanantis taip pat 
neabejotinai pripažintų, kad sinchroninio vertimo metu dėl įvairiausių 
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objektyvių ir subjektyvių priežasčių turinio perteikimo kokybė negali 
nenukentėti jau pvz, vien todėl, kad vertėjas neturėdamas tiesioginio akių 
kontakto su pranešėju, nematydamas viso salės vaizdo, nejausdamas 
renginio atmosferos yra priverstas pasikliauti tik iš kalbėtojo (nebūtinai 
gimtakalbio ar puikaus oratoriaus) mikrofono į ausines transliuojama 
informacija, kurios adresatas (neretai ir autorius !) sunkiai nuspėjamas ir, 
kai dirbdamas didžiulėje psichologinėje įtampoje bei patirdamas 
nuolatinį stresą dėl laiko spaudimo, neturi menkiausios galimybės 
stabtelėt, pamąstyt o kartais gal net pakoreguoti į eterį jau išleistą žodį ar 
sakinįą.    

Profesionalūs vertėjai, turintys darbo pvz. EP plenarinėsė sesijose 
patirties ir vertę spontaniškus pasisakymus ar paaiškinimus dėl balsavimo 
motyvų pagrįstai atsakytų, kad net ir jiems su apmaudu tenka pripažinti, 
kad semantinių, stilistinių, sintaksinių ar retorikos priemonių pasirinkimo 
galybės verčiant sinchroniškai yra labai ribotos ir vertėjas dažnai turi 
tenkintis tuo, kad apskritai jam pavyko pasisakymo informaciją perteikti 
adekvačiai, jos neiškraipant ir klausytojui priimtina forma. O ką jau 
kalbėti apie neprognozuojamų pasisakymų vertimą į užsienio kalbą, kuris 
ir palankiomis sąlygomis dėl įvairiausių priežasčių taip pat yra didžiulis 
iššūkis net ir pukiai užsienio kalbą mokančiam vertėjui. Žinoma, kaip ir 
kiekvienu atveju, nebūna taisyklės be išimties – pavojaus, kad 
sinchroninio vertimo metu perteikiamos informacijos kokybė gali 
nukentėti, nelieka arba jis sumažėja iki minimumo ypač tada, kai vertėjas 
is anksto gauna pranešimo tekstą ar kalbą, išsamiai ją išnagrinėja, 
susipažįsta su vartojamais terminais, įvertina registrą ir apmąsto 
vartotinas retorines priemones arba, kai jis yra sukaupęs ilgametę vertimo 
specializuotuose renginiuose ar tarptautinėse organizacijose (JT, EK , EP, 
ETT ir kt.) patirtį, kuri jam leidžia be ypatingos įtampos versti įprastų 
pranešėjų priimtinu tempu sakomas kalbas žinomomis temomis . Deja, 
tai netaikytina samdomiems vertėjams, kuriems tenka vos ne kasdien 
susidurti su naujomis temomis, skirtingų oratorinių gebėjimų pranešėjais, 
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gilintis į naujas dalykines sritis, bent minimaliai įsisavinti būtiniausią 
terminologiją ir per trumpą laiką „įsijausti“ į konkrečios dalykinės srities 
specialisto vaidmenį. Nors idealiu atveju tikėtina ir reikalaujama (Willet, 
1974 , 87 – 102), kad ir ką tik kvalifikacinius atrankos kriterijus įvykdęs 
ir į tarptautinių daugiakalbių bei didelės teminės įvairovės renginių 
kontekstą patekęs nepatyręs vertėjas, atlikdamas sinchroninį vertimą, turi 
užtikrinti tą pačią kokybę, turime pripažinti, kad tokie lūkesčiai yra 
veikiau   hipotetiniai - teoriniai. Jeigu beveik kiekvienos profesijos 
jaunam specialistui yra suteikiamas įvairios trukmės pasirengimo 
profesinei (gydytojo, teisininko ir kt.) veiklai stažavimosi laikotarpis, tai 
kvalifikacinius egzaminus išlaikiusiam vertėjui jokia stažuotė kaupti 
profesinę patirtį nesuteikiama, o mokslo įstaigoje sukauptos teorinės 
žinios įtvirtinamos jau dirbant kabinoje kartu su kelerių ar keliolikos 
metų patirtį sukaupusiais kolegomis. Žinoma, vien profesinės patirties 
trukmė savaime negarantuoja aukščiausios vertimo kokybės, tačiau 
neatmestina prielaida, kad patirtis gali turėti įtakos vertimo kokybės 
svyravimams. 

Nuoseklusis vertimas dėl akivaizdaus ir nenuginčijamo laiko 
faktoriaus negalėdamas konkuruoti su sinchroniniu vertimu vis dėlto 
galėtų turėti kokybės privalumų, kadangi vertėjas nepatiria tokio laiko 
spaudimo kaip vertėjas verčiantis sinchroniškai ir sąlygiškai ‚ramiai‘ gali 
išklausyti pranešėjo kalbos atkarpų, analizuoti jų turinį ir intensijas, 
pasižymėti susintetintas idėjas ir sąmoningai, parinkdamas adekvačias 
renginio pobūdžiui geriausiai tinkančias retorines  priemones ir perteikti 
iki galo suvoktą informaciją adresatui. Vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, 
kad  nuoseklusis vertėjas nėra toks anonimiškas ir nepastebimas kaip 
vertėjas dirbantis kabinoje. Būdamas tiesioginiu renginio dalyviu   jis 
žino savo adresatą, į kurį kreipdamasis pranešėjo vardu gali betarpiškiau 
pajausti jo reakciją į verčiamos informacijos turinį, prireikus  netgi 
paprašyti pranešėjo patikslinti mintį. Todėl darytina bent hipotetinė 
prielaida, kad dėl betarpiško ir aktyvaus vertėjo vaidmens 
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komunikacinėje situacijoje, kuri jį neišvengiamai skatina kuo 
veiksmingiau atlikti jam patikėtas kalbinio ir kultūrinio tarpininko 
funkcijas (Kalina, 1986, 176) bei suteikia galimybę prireikus patikslinti 
perteikiamą tekstą, nuoseklusis vertimas galėtų turėti kokybinių 
pranašumų prieš sinchroninį vertimą. 
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Konferencijų vertėjo profesija ir reikalavimai 

Nida manymu konferencijų vertėjais gimstama, o ne tampama 
(‘translators are born, not made’ (žr. Gile 199). Iš tikrųjų, konferencijų 
vertėjo profesija gal ir nėra  „išrinktųjų profesija“, tačiau akivaizdu, kad 
ji reikalauja talento ir ypatingų gebėjimų. Svarbiausias iš jų – 
sugebėjimas įsiklausyti ir įsigilinti į kito asmens mąstymo eigą, atsietai 
nuo žodinės formos suvokti, analizuoti, susintetinti, įsiminti sakomo 
teksto turinį ir kūrybiškai perteikti jį klausytojui kitos kalbos 
priemonėmis iš karto sinchroniškai arba, išsaugojus trumpalaikėje 
atmintyje ir/arba pasižymėjus užrašuose atskirų atkarpų esmę – 
nuosekliai, t. y. su pertraukomis.  Tai, kad konferencijų vertėjui 
neišvengiamai būtina turėti gerą trumpalaikę atmintį, yra savaime 
suprantama, tačiau vien atminties nepakanka. Kiekvienam galvojančiam 
apie konferencijų vertėjo profesiją pirmiausiai vertėtų įsitikinti, kad jis 
moka klausyti, nes klausymas yra labai svarbi girdėjimo prielaida. Tokios 
sąlygos formulavimas kai kam galėtų sukelti šypseną, nes klausyti ir 
girdėti juk sugeba kiekvienas. Tačiau šiame kontekste mes kalbame ne 
apie „nesąmoningą“, „automatinį“ klausymą, o tikslingą, dėmesingą ir 
suinteresuotą klausymąsi, kai kalbėtojo ar pašnekovo kalba, sakoma 
informacija patenka į klausančiojo ausį ne tik kaip garsų srautas, bet 
pasiekia ir jo suvokimo lygmenį. Kad taip atsitiktų, būtina sąmonigai 
„atsiverti“ kalbančiojo intensijai, teksto prasminiam turiniui ir 
komunikacinei funkcijai. Gebėjimas klausyti reiškia intelektinį 
nusiteikimą įsisavinti, išanalizuoti ir paversti autoriaus pasisakymą savo 
paties kalba, kuri, žinoma, turi atitikti originalą ir išlikti  tiksli pagal 
informacinį turinį ir komunikacinį tikslą. Kuo geriau vertėjas suvokia 
pagrindines originalo kalbos mintis, tuo lengviau jas gali savais žodžiais 
išreikšti ir perteikti klausytojui nebūtinai vartojant tuos pačius leksinius 
vienetus, gramatines formas ar sintaksines struktūras. Kuo vertėjas 
laisviau ir natūraliau formuluos suvoktą mintį skaidydamas ar jungdamas 
sakinius, kaitaliodamas daiktavardinę ir veiksmažodinę formas, 
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išreikšdamas kalbėtojo mintis „savo žodžiais“, tuo geriau jis  atliks jam 
patikėtą komunikacijos tarpininko vaidmenį. Paradoksalu tai, kad 
vertėjas tiksliau išverčia kalbančiojo mintį ir  atspindi jos komunikacinę 
paskirtį butent tada, kai jis  „kūrybiškai interpretuoja“.         

Kadangi konferencijų vertėjas, kaip ir bet kuris kitas kultūros ir 
kalbos tarpininkas,  negali būti visų sričių specialistas, jo gebėjimas 
suteikti prasmę klausomam turiniui labai priklauso nuo jo bendrojo 
išsilavinimo ir žinių lygio tokiose srityse kaip politika, ekonomika, 
mokslas, technika, kultūra, informacinės technologijos ir kt. Be to, net ir 
sukaupęs didžiulį fundamentalių žinių minėtose ir daugelyje kitų sričių 
bagažą jis privalo jį nuolat plėsti ir gilinti, kadangi vertėjui būtina 
neatsilikti nuo vykstančių pokyčių ir susieti turimas žinias su aktualiu 
informaciniu turiniu.  

Aukštesnis nei vidutinis bendrasis išsilavinimas/bendrosios žinios 
garantuoja vertėjui pakankamo lygio dalykinį išmanymą/išprusimą 
minėtose srityse, kuris jam leidžia adekvačiai susieti specifinius terminus 
su aptariamąja tema ir perteikti informaciją klausytojui jos neiškraipant 
bei priimtina kalbine išraiška. Žinoma, tais atvejais, kai komunikavimo 
situacijos dalyviai ima kalbėti vien tik profesiniu žargonu ir vartoti 
siauros dalykinės srities terminus, vertėjui netgi puikiausios vertimo 
„aprašomuoju būdu“ technikos nebepakanka – būtinos specializuotos 
dalykinės žinios ir terminų mokėjimas vertimo kalbomis. Todėl 
gilinimasis į konkrečios dalykinės temos turinį, terminų paieška duomenų 
bankuose ir specializuotuose žodynuose bei išsamus jų aiškinimasis, yra 
sietinas su dar viena konferencijų vertėjui būtina savybe – tikslingu ir 
sąmoningu pasirengimu kiekvienai vertimo užduočiai. Ši savybė turi tapti 
nekintama kiekvieno profesionalaus vertėjo požiūrio į darbą aksioma, 
nors būtų naivu manyti, kad netgi labai atsakingai ir nuodugniai darbui 
konferencijoje besirengiantis vertėjas savo dalykinėmis žiniomis prilygs 
renginio dalyvių ir klausytojų dalykinei kompetencijai. Kadangi 
specializuotose konferencijose konkrečios srities ekspertai keičiasi 



26                       Vytautas Vaišnoras 

informacija apie naujoves ar aptaria konkrečius gilaus temos išmanymo 
reikalaujančius klausimus, svarbiausia vertėjui – per trumpą pasiruošimo 
vertimo darbui laiką sukaupti kuo didesnį bendrųjų ir specialiųjų žinių 
konferencijoje aptariama tema bagažą. Tai ypač svarbu vertėjui 
rengiantis versti renginyje, su kurio  tema jis susiduria pirmą kartą. 
Pasirengimas vertimui konferencijoje prasideda renginio darbotvarkės, 
dalyvių sąrašo, pranešimų temų peržiūra, ankstesnių panašių renginių 
medžiagos paieška ir studijavimu, gautų pranešimų tezių ar pasisakymų 
skaitymu ir tęsiasi jau pačiame renginyje, kai vertėjas gauna visą 
konferencijos medžiagą. Nors vertėjai visada pageidauja, kad renginio 
organizatoriai jiems iš ankto atsiūstų pranešimų tekstus, dėl įvairiausių 
priežasčių jie į vertėjo rankas dažnai patenka iki renginio pradžios likus 
tik keliolikai ar kelioms minutėms, o kartais netgi prieš pat pranešėjo 
pasisakymą. Tokiems atvejams vertėjas taip pat turi būti iš anksto 
nusiteikęs, sugebėti mobilizuotis ir per likusį iki renginio pradžios 
sutelkti dėmesį į tą pranešėjo kalbą, kuri bus skaitoma pirmiausiai.  Jei 
kalbos ar skaitomo referato tekste pasitaiko specifinių terminų, vertėjui 
rekomenduotina juos paryškinti kita spalva, įterpti jų atitikmenis vertimo 
kalba į tekstą, surasti ir pabraukti svarbiausius prasminius žodžius 
(pavadinimus, daiktavardžius, veiksmažodžius), pastebėjus citatą ar 
metaforą bent jau pamėginti perprasti jos esmę, kad vėliau netektų jos 
versti tiesiog pažodžiui. Kartais vertėjas kito pasirinkimo tiesiog neturi ir 
verčiamas aplinkybių privalo perteikti klausytojui iki galo semantiškai 
neapdorotą informacinį turinį tikėdamasis, kad klausytojas jį perpras 
atsižvelgamas į nagrinėjamą temą ir  kontekstą.   

Jau anksčiau minėjome, kad konferencijų vertėjo veikla yra 
kūrybinio pobūdžio informacijos atkūrimo ir perteikimo veikla. Nors 
vertėjas ne mechaniškai atkartoja, o sąmoningai „perkelia“ suvoktą 
informaciją į vertimo kalbą pasirinktomis morfologinėmis, sintaksinėmis 
ir stilistinėmis priemonėmis, jis kaip komunikavimo tarpininkas dar turi 
sugebėti prisitaikyti prie kalbėtojo kalbos stiliaus ypatumų, atsižvelgti į 
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klausytojų auditorijos lūkesčius ir adekvačiai reaguoti į besikeičiančią 
komunikacinę situaciją. Be to, vertėjas turi sugebėti neutraliai reaguoti į 
pateikiamą informaciją, ją priimti ir objektyviai perteikti klausytojui taip, 
tarsi kalbėtojo mintys sutaptų su vertėjo mintimis, netgi jeigu tai 
prieštarautų jo turimai informacijai ar išankstiniam nusistatymui.  
Konferencijų vertėjas visada privalo versti pirmuoju asmeniu ir negali 
atsiriboti nuo perteikiamo turinio pasirinkdamas trečiojo asmens formą ar 
stengtis kaip nors kitaip nesusitapatinti su kalbančiuoju.  

Minėtos konferencijų vertėjo asmeninės savybės ir gebėjimai 
atskirai būtų nieko neverti, jeigu nepaminėtume nepriekaištingo 
gimtosios ir užsienio kalbos (kalbų) mokėjimo. Konferencijų vertėjo 
gimtoji ar pagal mokėjimo lygį gimtajai  prilygstanti kalba vertimo 
terminologijoje yra vadinama A kalba. Atlikdamas savo tiesiogines 
vertimo funkcijas konferencijų vertėjas  iš A kalbos ir į A kalbą verčia 
abiem būdais – sinchroniškai ir nuosekliai. Antroji pagal mokėjimo lygį 
konferencijų vertėjo kalba yra vadinama B kalba. Iš B kalbos vertėjas 
visada privalo versti į savo gimtąją arba jai prilygstančią A kalbos 
sinchroniškai,  o į B kalbą jis dažniausiai verčia tik nuosekliai. Ar 
konferencijose vertėjui suteikiama teisė versti ir iš A kalbos į B kalbą ir  
kokiu vertimo būdu, priklauso nuo renginio pobūdžio, formato, 
specifikos, abiem kryptimis (iš A į B ir iš B į A kalbą ) sugebančių versti 
ir akredituotų vertėjų pasiūlos ir kitų veiksnių. Konferencijų vertėjo C 
kalba yra ta kalba, iš kurios jis verčia į savo A kalbą. Jeigu C kalbą 
vertėjas turi mokėti tokiu lygiu, kad sugebėtų adekvačiai ir tikskliai 
perteikti informaciją į A kalbą, tai A ir B kalbų mokėjimas neturi 
apsiriboti vien gebėjimu suprasti ar sklandžiai reikšti mintis. A ir B 
kalbai keliami labai aukšti kokybės reikalavimai, kurių eilinis 
gimtakalbis  nelabai galėtų patenkinti, kadangi šalia plataus žodyno, 
leksinių, semantinių, sintaksinių raiškos priemonių įvairovės būtina 
išssiugdyti nepriekaištingus kalbos kultūros, kalbos raiškumo, sklandumo 
ir  oratorinius gebėjimus.  
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NUOSEKLUSIS VERTIMAS 

Nuoseklusis vertimas naudojamas seminaruose, derybose, pristatymuose, 
verslo susitikimuose, konferencijose. Dažniausiai dalyvių skaičius 
tokiuose renginiuose yra nedidelis. Nuoseklusis vertimas yra 
fragmentinis vertimo žodžiu būdas, kai vertėjas klauso   pranešėjo 
pasisakymo prasminių atkarpų originalo kalba (source language) ir 
kalbančiajam padarius pauzę, išverčia informacinį turinį į kitą kalbą 
(target  language). Nuoseklusis vertimas jokiu būdu nereiškia, kad 
paeiliui yra verčiami žodžiai, atskiros frazės ar sakiniai. Vertėjo tikslas – 
kita kalba pasakyti tai, kas buvo pasakyta originalo kalba, nebūtinai 
vartojant tokias pat kalbinės raiškos priemones, išryškinti pagrindinę 
mintį ir dėti pastangas (akcentuojant, pabrėžiant), kad ją adekvačiai 
suvoktų klausytojas. Kalbėtojo pasisakymo ar jo atkarpos, kurią vertėjas 
privalo išversti, trukmė gali būti labai įvairi – nuo kelių semantiškai 
susietų frazių iki keliolikos minučių ar net ilgesnė.  Nuosekliajam 
vertimui atlikti nereikalinga jokia konferencijų įranga, išsskyrus 
įgarsinimo aparatūrą ir vertėjo darbo priemones – rašiklį ir bloknotą 
užrašams.  

Mažiau nei prieš šimtą metų nuoseklusis vertimas buvo 
vienintelis ir dažniausiai  naudojamas vertimo būdas tarptautiniuose 
renginiuose, o sinchroninis vertimas buvo pradėtas taikyti tik po II 
Pasaulinio karo. Nuo praėjusio šimtmečio 8 – ojo dešimtmečio 
nuosekliojo vertimo vaidmuo tarptautinėse konferencijose palaipsniui 
ėmė mažėti, kadangi įdiegiant vis modernesnę konferencijų ir vertimo 
įrangą vis dažniau buvo pereinama prie sinchroninio vertimo. Nors 
šiandien beveik visuose tarptautiniuose renginiuose sinchroninis vertimas 
yra tapęs savaime suprantamu dalyku kaip veiksmingas konferencijų 
laiko taupymo būdas, nuoseklusis vertimas vis dėlto neišnyksta iš 
daugiakalbių renginių darbotvarkės. Jis yra naudojamas teminiuose 
seminaruose, derybose, politikų susitikimuose, spaudos konferencijose, 
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prezentacijose, apvalaus stalo diskusijose, iškilmingose ceremonijose 
verčiant sveikinimo ir padėkos kalbas, ir įvairiausiomis kitomis 
progomis. 

Pagal tai, ar nuosekliuoju vertimu yra verčiama tik iš vienos 
kalbos į kitą (A   B) , ar į abi kalbas (A B A), kartais metodinėje – 
mokslinėje literatūroje atskirai apibūdinami ‚vienkrypčio‘  (unilateral) ir  
‘dvikrypčio’ ‘(bilateral) vertimo (Kautz 2000, 296 – 335 ; Pöchhaker 
2010, 16 - 21) ypatumai. Kadangi vertimas į užsienio kalbą (retour) 
apskritai yra pakankamai kontroversiška tema, jo ypatumus ir 
reikalavimus aptarsime kitoje vietoje. Be to, ‘unilateral’ ir ‘bilateral’ 
sąvokos, atsižvelgiant į konkrečią komunikacinę situaciją, dar galėtų būti 
suprantamos kaip ‘monologinis’ ir ‘dialoginis’ vertimas. Nors ir vienu ir 
kitu atveju galima įžvelgti kai kurių vertimo proceso ypatumų, į kuriuos 
turi atsižvelgti vertėjas (apie tai bus kalbama vėliau), čia vadovausimės 
nuostata, kad nuoseklusis vertimas, ar jis būtų atliekamas verčiant į vieną 
kalbą ar į dvi kalbas, yra  vieningas  kognityvinis ir komunikacinis 
procesas, ir pamėginsime jį apibūdinti išryškindami tik pačius 
svarbiausius jo etapus/fazes ir vertėjo veiklos principus.  
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Nuosekliojo vertimo procesas  

Akivaizdu, kad kiekvienas žmogus, norėdamas aiškiai ir tiksliai išreikšti 
savo ar kito asmens mintis, turi labai gerai žinoti, ką jis nori pasakyti, t.y. 
kokį informacinį turinį ketina perteikti pašnekovui ar klausytojui. Vertėjo 
uždavinys nėra mechaniškai pakartoti kalbėtojo žodžius kita kalba, o 
suvokti, išanalizuoti jų prasmę ir perteikti suprastą mintį vertimo kalba 
(Jones 1998, 12).   Mokslinėje literatūroje linkstama atskirti dvi 
nuosekliojo vertimo proceso fazes : receptyviąją - klausymo ir suvokimo  
ir produktyviąją - atgaminimo/atkūrimo (Kautz 2000, 297), kartais tris ar 
daugiau - suvokimo, analizavimo ir atkūrimo (understanding, analyzing, 
re-expressing Jones, t.p.), priklausomai nuo to, ar 
įsiminimas/išsaugojimas atmintyje (Speicherung) yra sutapatinamas su 
suvokimu ar atskiriamas kaip atskira kategorija  (Matyssek 1989, 23 – 
26). Veisbergs (2009, 32)  detaliau nurodo nuosekliojo vertimo proceso 
fazes – klausymą, supratimą, analizę/kodavimą/žymėjimąsi, atkodavimą 
ir atkūrimą.  Keletas pirmiau minėtų vertimo proceso atskyrimo į fazes 
pavyzdžių patvirtina, kad griežtos takoskyros tarp atskirų kognityviame 
lygmenyje vykstančių reiškinių nubrėžti negalima. Todėl toliau mes 
aptarsime anksčiau minėtas fazes nesistengdami jų griežtai atriboti. 
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Receptyvinė fazė: Originalo kalbos teksto klausymas  

Vertimo procesas prasideda, kai vertėjo ausis pasiekia kalbėtojo 
siunčiami akustiniai – fonetiniai signalai, kurie suvokimo proceso metu 
yra atpažįstami kaip reikšminiai žodžiai, frazės ar sakiniai. Kad 
suvokimo procesas vyktų skland˛iai,   vertėjas turi ne tik sugebėti ir būti 
nusiteikės klausyti pranešėjo, bet reikalingos ir objektyvios bei 
subjektyvios prielaidos girdėti sakomą tekstą. Girdėjimui gali trukdyti 
pašaliniai garsai, triukšmas, per didelis atstumas nuo kalbančiojo ir kiti 
veiksniai. Be to, vertėjas kartais gali  akustiškai tiksliai neišgirsti 
kalbėtojo  tariamo termino ar žodžio, kadangi jis jo  tiesiog neatpažįsta 
bendrinės kalbos registre. Tokiu atveju vertėjas neprivalo  nedelsdamas 
prašyti pranešėjo patikslinti netiksliai išgirstą žodį, bet gali pasikliauti 
savo intuicija tikėdamasis, kad tolesnis kontekstas padės užpildyti 
suvokimo spragą. Tai visai pateisinama, kadangi suvokimas vertimo 
procese yra grindžiamas ne žodžiais, o jų prasminiu turiniu, kurį vertėjas 
turi perteikti klausytojui.  

Kita vertus, dažnai vertėjui vien tik lingvistinio teksto suvokimo 
nepakanka. Vertėjas privalo kalbančiojo teksto klausyti tikslingai ir 
sąmoningai ir visada stengtis suprasti, ką kalbantysis nori pasakyti. Toks 
aktyvus klausymas iš esmės skiriasi nuo pasyvaus klausymo formų tokių 
kaip ‘blokuojamasis’ klausymas, kai stengiamasi atsiriboti nuo 
trukdančių garsų, triukšmo, pašalinių diskusijų ar ‘selektyvaus’ 
klausymo, kai iš informacijos srauto atsirenkamas tik toks turinys, kuris 
klausančiajam dėl įvairių priežasčių gali būti įdomus – kai klausantysis 
yra aptariamos srities profesionalas, kai jo požiūris ar įsitikinimai 
sutampa su kalbančiojo požiūriu, kai pateikiama informacija yra nauja, 
netikėta, intriguojanti ar panašiai.  Akivaizdžiausias selektyvaus 
klausymo pavyzdys – radijo ar televizijos kanalais transliuojamos 
informacijos atsirinkimas ir įdėmus ar mažiau dėmesingas klausymas. 
Priklausomai nuo klausytojo suinteresuotumo, lūkesčių ir informuotumo, 
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vienam gali įstrigti informacija apie keliamus mokesčius, politinius 
įvykius, kitam apie kultūros renginius ar sporto varžybų rezultatus, 
trečiam apie lėktuvo katastrofą ar prasidėjusius karo veiksmus kurioje 
nors valstybėje. Jeigu eilinis komunikacijos proceso dalyvis gali klausyti 
informacijos selektyviai, atsirinkti tik tai, kas jam konkrečiu momentu 
svarbu ir reikalinga, o viso kito turinio tiesiog neišgirsti, tai vertėjas 
privalo visą dėmesį skirti įdėmiam klausymui. Jis negali neįsiklausyti į 
kalbančiojo argumentus, dėl kurių aptariamu klausimu yra reiškiama 
vienokia ar kitokia nuomonė, mintyse jis nuolat turi klausti, ką 
kalbantysis norėjo pasakyti, ar netgi ką jis galėjo turėti omenyje, kad 
vėliau galėtų suvoktą mintį išversti į kitą kalbą neabejodamas, kad 
klausytojas ją supras būtent taip, kaip tikėjosi kalbėtojas.  

Be to, vertėjas, remdamasis savo žiniomis ar turima informacija, 
negali savo iniciatyva išplėtoti kalbančiojo minties ir pakeisti jo 
pasakymo esmės. Vertėjo suvokimo ypatumas yra dar ir tas, kad vertėjas 
vertimo proceso metu privalo netiesiogiai ‘persikūnyti’ į kalbantįjį ir  
neutralizuoti save kaip asmeninę nuomonę turinčią asmenybę. Žinoma, 
nors  vertėjas versdamas kalbėtojo pasisakymą savo nuomonės ar 
požiūrio aptariama tema niekaip negali reikšti, vis dėlto jo asmeninis 
santykis su girdimu informaciniu turiniu  yra labai naudingas suvokiant 
komunikacijos proceso dalyvių išsakomas mintis, kadangi padeda susieti 
girdimos kalbinės formos (frames) semantinį turinį su patirtimi 
grindžiamomis kongnityvinėmis struktūromis (scenes). Konferencijų 
vertėjo suvokimo procesui būdinga dar ir didžiulė sparta, kurią 
padiktuoja originalo teksto pobūdis ir jo prezentacijos būdas. Vertėjas iš 
esmės neturi jokios galimybės prieš versdamas susipažinti su tekstu ir jį 
įdėmiai išstudijuoti, kadangi originalo kalbos tekstą, nors jis kartais gali 
būti parašytas iš anksto ir konferencijos metu perskaitomas, vertėjas 
išgirsta jau prasidėjus klausymo ir suvokimo procesui. Be to, sakomas 
tekstas vertėjui yra prieinamas tik atskirais segmentais ir tik akustine 
forma, todėl vertėjas bent jau vertimo proceso pradžioje negalėdamas 
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įvertinti jo ypatumų privalo priimti sprendimus atsižvelgdamas į su tekstu 
nesusijusius faktorius, kurie jam buvo žinomi prieš vertimą – skaitytą 
medžiagą renginio tema, darbotvarkę, dalyvių sudėtį, rengino dalyviams 
skirtą informacinę medžiagą ir pan., bei rizikuoti, kad kai ko gali 
nesuprasti ar neteisingai suprasti. Tačiau turint informacijos apie renginio 
tematiką, tikslą ir pobūdį, dalyvių sudėtį galima tinkamai psichologiškai 
nusiteikti ir net negavus kalbos teksto prognozuoti pasisakymo gaires ir 
kalbančiojo ketinimus/intensiją.   
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Receptyvinė fazė: Supratimas/Suvokimas  

Ilgą laiką buvo manoma, kad vertimo procese pakanka atpažinti ir 
suprasti originalo kalbos tekstą sudarančius  ženklus ir juos pakeisti 
vertimo kalbos ženklais. Toks struktūralistinis požiūris nepasiteisino, 
kadangi supratimas nėra tik kalbinės įvesties duomenų (input) 
atkodavimas, bet procesas, kurio metu nauji kalbiniai duomenys, 
susijungę su atmintyje saugoma informacija, sukuria kitą vieningą, tačiau 
skirtingą semantinį turinį kaip suvoktą tekstą. Verčiant svarbu ne 
atpažinti ir suprasti kalbos ženklus, o suprasti kalbos ženklų pagalba 
(Stolze 1992, 46).  Supratimas yra esminė pažinimo proceso dalis, 
susijusi su dėmesiu, mąstymu ir atmintimi. Tai – kryptingas, pusiau 
sąmoningas atmintyje jau saugomų vaizdų ir informacijos atpažinimo  
bei susiejimo su nauju turiniu procesas. Iš karto vertėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad supratimas yra individualus dalykas. Net tą pačią informaciją 
skirtingi žmonės gali suvokti skirtingai, kadangi daug kas priklauso nuo 
supratimo prielaidų. Viena iš jų – kalbinis informacijos suvokimas. Jau 
nekalbant apie užsienio kalbos mokėjimo ir supratimo skirtumus, pakaktų 
paminėti, kad ir gimtosios kalbos mokėjimas ir žinios gali skirtis. Jei 
darytume prielaidą, kad ta pačia kalba kalbančiųjų gramatikos ir 
sintaksės pagrindai turėtų būti panašaus lygio, tai leksikos, stilistikos, 
dialektų, teksto struktūros lygmenyje skirtumai galėtų būti pakankamai 
ryškūs. Be to, skirtingą supratimą gali lemti ir nekalbinės prielaidos – 
bendrosios žinios, specialiosios žinios, komunikacinės bendruomenės 
žinios aptariamu klausimu, požiūris į svarstomą dalyką, asmeninė bei 
profesinė patirtis. Be to, suvokiančiojo asmens išsilavinimas, vertybinės 
nuostatos, psichinės savybės ir intuicija gali turėti įtakos individualiam 
informacijos suvokimui.   

Tai, kas pasakyta apie eilinio žmogaus supratimo procesą, 
taikytina ir vertėjui, tačiau pastarojo supratimui būdingas 
suinteresuotumas, vertimo užsakymu pagrįstas noras suteikti girdimam 
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tekstui prasmę, nes būtent prasmės perteikimas yra pagrindinis jo kaip 
komunikavimo tarpininko, atliekančio konkrečią vertimo užduotį, tikslas. 
Supratimas vertimo kontekste galėtų būti apibūdinamas kaip pusiau 
sąmoninga kryptinga veikla siekiant suvokti kalbančiojo tikslingai 
formuluojamų minčių prasmę.  

Tačiau, kadangi net kalbėtojui kalbant normaliu tempu, niekas negali 
įsiminti pažodžiui ilgesnio nei dviejų – trijų minučių sakomo teksto, 
vertėjas turi stengtis suprasti ,taupiai‘, t.y. nesutelkti dėmesio į žodžius, o 
perprasti sakomą mintį ir susieti ją su atmintyje saugomu informaciniu 
turiniu ar semantinėmis struktūromis. Tai ypač svarbu, kai tenka išversti 
kelias dešimtis, kelis šimtus ar net tūkstančius rišlaus pranešimo žodžių. 
Kuo ilgesnis sakomas tekstas, tuo vertėjui sunkiau įsigilinti į atskirų 
žodžių reikšmę, mintyse ieškoti pavienių sąvokų  atitikmenų. Todėl, kuo 
greičiau atsiribojama nuo žodžių, tuo sėkmingiau vyksta suvokimo 
procesas.  

Jei pranešėjas moka kalbą, į kurią verčiama, tai būtent jis pats 
geriausiai gali įvertinti vertimo kokybę. Nors skaitydamas pranešimą ar 
kalbėdamas laisvai jis artikuliuoja žodžius, tai klausydamasis vertimo jis 
juos jau būna pamiršęs, nuo jų tarsi atsiriboja ir iš vertėjo tikisi tik 
teisingai perteikiamos pasakytos atkarpos prasmės. Vertimu kalbėtojas 
bus patenkintas tada, kai vertimo kalboje jis atpažins savo ką tik 
išsakytas mintis, kai kita kalba pasakytas posakis ar metafora sukels tokią 
reakciją, kokios jis tikėjosi ir kokios laukė iš klausytojų. Be to, 
neatmestina, kad vertėjas vieno ar kito žodžio apskritai gali nesuprasti. 
Tuo stebėtis nereikėtų, kadangi ir gimtakalbiai nežino absoliučiai visų 
savo kalbos žodžių, o ką jau kalbėti apie vertėją, kuris verčia iš užsienio 
kalbos. Be to, vertimo praktikoje gali pasitaikyti ir tokių atvejų, kai 
vertėjas tiesiog nesupranta visos ar dalies pranešėjo teksto atkarpos, 
kadangi teksto kalbinė forma (frames) jo sąmonėje nesusisieja su 
žinojimu ar patirtimi paremtu turiniu (scenes). Jeigu taip atsitinka, kai 
pranešimas yra skaitomas ir, kai pertraukti  pranešėjo kalbos ir paprašyti 
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patikslinti mintį nėra galimybės, vertėjas turi pasikliauti savo intuicija ir, 
rizikuodamas, kad gali suklysti, suteikti tekstui tokią prasmę, kuri bent 
jau neprieštarautų bendram pasisakymo kontekstui. Mažiau patyrę 
vertėjai tokiais atvejais linksta išsaugoti originalo kalbos sintaksę ir versti 
pažodžiui tikėdamamiesi, kad klausytojas, remdamasis savo žiniomis, 
patyrimu, informaciniais lūkesčiais pats „atkoduos“ mintį. Tai – 
pateisinamas elgesys ypač tokiose situacijose, kai vertėjas negali imtis 
teksto interpretavimo rizikos dėl nepakankamo temos išmanymo, 
specialiųjų žinių trūkumo ar didžiulės atsakomybės, kai verčiama 
ekspertų auditorijai. 

Praktikoje gali pasitaikyti atvejų, kai vertėjas, atidžiai 
klausydamasis pranešėjo ir suvokdamas jo pasisakymo esmę, pastebi, jog 
kalbėtojas akivaizdžiai suklydo. Jei vertėjas yra įsistikinęs, kad 
pranešėjas turėjo omenyje viena, o visai netyčia pasakė kita, tai tokią 
apsirikimo klaidą jis gali ištaisyti savo iniciatyva, to neparodydamas nei 
kalbėtojui nei klausytojui. Tačiau, jei vertėjas nėra įsitikinęs, kad klaida 
buvo padaryta nesąmoningai, jis turėtų versti tai, ką girdi ir tikėtis, kad 
pranešėjas pats ar paskatintas klausytojų reakcijos vėliau ištaisys savo 
klaidą. Derybinio/dialogo vertimo situacijoje vertėjui tokiais atvejais 
rekomenduotina paprašyti kalbėtojo patikslinti mintį. 

Iš to, kas aukščiau pasakyta, nereiškia, kad žodis apskritai tampa 
nereikšmingas, kadangi vertėjas visada turi stengtis perteikti kalbėtojo 
mintį, o ne žodžius. Jeigu vertėjas automatiškai gali vartoti jam įprastas 
sintaksines struktūras, yra įvaldęs konkrečios srities terminus ir, jeigu 
išlikdamas paviršinėje kalbos struktūroje jis vis dėlto sukuria prasmingą 
tekstą, tai toks vertėjo elgesys gali būti visai pateisinamas. Tačiau, jeigu 
kalbėtojas kalba tokiu tempu arba vartoja tokius terminus, kurių vertėjas 
negali automatiškai perkelti į kitą kalbą, tai tuomet jis privalo atsisakyti 
žodžių ir pirmenybę teikti prasminiam formulavimui.  
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Kadangi nuosekliai verčiantis vertėjas visada verčia ne ištisą 
tekstą ar kalbą, o atskirus jos nuosekliai sakomus segmentus, tai nuo 
semantinės girdimų žodžių analizės prie sąmoningo teksto suvokimo turi 
pereiti kuo greičiau. Būdamas iš anksto susipažinęs su konkrečią 
komunikacinę situaciją lemiančiais faktoriais – renginio pobūdžiu, 
tikslais, dalyvių sudėtimi, aptariamomis temomis – jis turi stengtis 
girdimam teksto segmentui kuo greičiau suteikti prasminį turinį, 
atsižvelgdamas ir įvertindamas papildomus nebūtinai kalbinius signalus – 
skaidres, diagramas, lenteles ir kt. Vertėjui geriau suvokti kalbėtojo 
tekstą padeda ne tik aiški pranešimo ar kalbos struktūra, logiška sintaksė, 
adekvati leksika, registras, bet ir neverbalinės raiškos priemonės - 
pranešėjo kalbėjimo maniera, kalbėjimo tempas, balso tembras, 
intonacija, pauzės, veido išraiška, gestai, kūno kalba. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai verbalinė kalba nesutampa su 
neverbaline, klausytojai labiau linkę  pasikliauti neverbaline. Todėl 
vertėjui labai svarbu sugebėti šifruoti pranešėjo  neverbalinę kalbą. 
Psichologiniai tyrimai rodo, kad verbaliniu, t. y. žodiniu būdu įprastinėse 
komunikavino situacijose perduodama nuo 20 iki 40 proc. informacijos, 
o neverbaliniu būdu nuo 60 iki 80 proc. Neverbalinis elgesys gali 
atspindėti oratoriaus jausmus, ketinimus, nuostatas: žiūrėdamas į 
klausytojus, jis savo kūno judesiais gali išreikšti dėmesingumą, 
nusiteikimą išklausyti argumentus. Pasirinkdamas atstumą tarp savęs ir 
auditorijos ar pašnekovo, pranešėjas gali reguliuoti pokalbio pobūdį: kai 
pokalbis formalus, dažniausiai pasirenkamas didesnis atstumas, jei labiau 
asmeniškas – mažesnis. Pasirinkdamas balso intonaciją, stiprumą, kalbos 
tembrą, kalbėdamas garsiai pranešėjas dažniausiai pabrėžia reikšmingus 
žodžius, sustiprina argumentų poveikį auditorijai. Balso jėga ir aukštis 
yra svarbūs signalai vertėjui, siekiančiam nuolat šifruoti pranešėjo 
informaciją. Pavyzdžiui, entuziazmas, džiaugsmas, nepasitikėjimas 
dažniausiai išreiškiami aukštesniu balsu. Pyktis – taip pat aukštesniu 
garsu, tačiau platesniu tonu ir stipriau. Nuovargį, liūdesį atspindi 
minkštas prislopintas balsas, silpnos intonacijos. Jausmus išduoda ir 
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kalbos greitis. Paprastai greitai kalba susijaudinę, susirūpinę ar mažai 
laiko pasisakymui turintys pranešėjai. Tais atvejais, kai pranešėjui 
nesuteikiama pakankamai laiko, ir iš anksto paruoštos  kalbos tekstas 
tiesiog greitai perskaitomas, vertėjas neturi jokių galimybių adekvačiai 
išversti visą pasisakymo turinį. Todėl jis, įvertindamas neverbalinės 
kalbos elementus, gali tik pasistengti perteikti esminius kalbos teiginius, 
nenukrypdamas nuo pranešėjo komunikacinio tikslo. Tačiau tokiose 
situacijose vertėjui dedant ir pačias didžiausias pastangas, lieka 
nepatenkinti visi komunikacijos proceso dalyviai – klausytojas, kad 
nesuvokė pranešėjo minties iki galo, pranešėjas, kad nebuvo teisingai  
suprastas ir pats vertėjas dėl to, kad nesugebėjo padaryti neįmanomo.  

Aptariant įsiminimo proceso ypatumus vertėtų trumpai apibūdinti 
daugiakalbiuose renginiuose, kuriuose naudojamas nuoseklusis vertimas, 
sakomų kalbų pagrindinius tipus arba viešąjį diskursą.  

 

Viešasis diskursas ir kalbų rūšys 

Daugiakalbiuose renginiuose sutinkami du pagrindiniai viešojo diskurso 
tipai – formalusis/oficialiusis (dalykinių priėmimų metu, iškilminguose  
susirinkimuose, mitinguose sakomos kalbos) ir 
neformalusis/neoficialusis (nedideliuose renginiuose, posėdžiuose 
skaitomi  pranešimai,  pristatymai, padėkos, proginės kalbos).   

Viešųjų kalbų rūšių ir žanrų yra labai daug, todėl kiekvienas 
mėginimas jas susisteminti visada bus tik apytikris. Klasifikuojant 
viešąsias kalbas dažniausiai remiamasi jų tematika, parengimo būdu ir 
teksto funkciją. Pagal temą viešojo diskurso kalbos gali būti akademinės, 
administracinės, politinės, diplomatinės ir proginės.  Jei kalbos klausosi 
nedidelė klausytojų grupė, lektoriaus monologinė kalba gali pereiti į 
dialogą - diskusiją. Diskusinė kalba iš vertėjo reikalauja papildomų 
pastangų, verčia jį greitai prisitaikyti prie auditorijos, įvertinti klausytojų 
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nuotaikas,  reaguoti į pokyčius, tiksliai perteikti argumentų seką. 
Akademinėms kalboms būdinga tiksli argumentacija, griežta logika ir 
aiškumas, specifiniai terminai. Administracinių kalbų tikslas – 
informuoti, pranešti, supažindinti, atsiskaityti. Jos pasižymi oficialumu, 
dalykiniu konkretumu, logiškumu, šabloniškumus. Politines kalbas sako 
valstybės ir politiniai veikėjai, joms būdingas programinis turinys, gerai 
apgalvota struktūra, logiškumas, tikslumas. Politinės kalbos yra 
priskiriamos apeliacinėms kalboms ir, priklausomai nuo komunikacinio 
tikslo, gali iššsiskirti subjektyvumu, vaizdingumu ir jausmingumu.  

Pagal komunikacinį tikslą ir funkcijas viešosios kalbos gali būti 
skirstomos į informacines, apeliacines ir emocines. Informacinių kalbų 
funkcija – informuojamoji, aiškinamoji, supažindinamoji. Konferencijose 
ar seminaruose jos įgauna paskaitos ar pranešimo formą. Pagal nuo 
komunikacinio tikslo priklausantį temos plėtojimą, informacinės kalbos 
arba sakomi tekstus linkstama skaidyti į argumentacinius, 
aprašomomuosius (deskriptyvinius), aiškinamuosius (eksplikacinius), 
pasakojamuosius (naratyvinius), ir retorinius (Jones 1998, 16 - 24).  

Apeliacinėms kalboms būdingas veržlumas, gyvastingumas, 
emocingumas. Jomis siekiama paveikti klausytojo veiksmus, apeliuoti į 
sąžinę, moralines nuostatas. Jei informacinėse kalbose oratorius, 
siekdamas įtikinti klausytoją, remiasi loginiais argumentais, ir pateikia 
savo teiginius patvirtinančių įrodymų – faktų, skaičių, citatų, tai 
apeliacinėse kalbose naudojama daugiau retorinių kalbinės raiškos 
priemonių, o emocinėms kalboms būdingas pakilumas, vaizdingumas, 
individualumas.  Retorinės kalbos yra sakomos ypatingomis progomis – 
per inauguracijas, dalykinius pietus, iškilmingas vakarienes, atsisveikant 
su ilgamečiais įstaigų darbuotojais, komitetų, darbo grupių nariais. Geras 
oratorius dažniausiai iš anksto ruošiasi kalbai, apmąsto situaciją, adresatą 
ir tikslą, sudėlioja faktinė medžiagą ir paverčia ją išbaigtu rašytiniu 
tekstu. Jei vertėjui pavyksta iš anksto ar bent keletą minučių prieš renginį 
gauti kalbos tekstą, tai jo uždavinys žymiai palengvėja, kadangi jis 
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susipažįsta su adresantais, tema, kalbos struktūra, pagrindiniais jos 
turinio elementais. 

Jei kalbos tekstas būna parašytas skaitymui, tuomet jo turinys yra  
logiškiau išdėstomas, atidžiai sudėliojami stilistiniai elementai ir 
retorinės priemonės. Patyrę kalbėtojai gali sakyti kalbas naudodamiesi 
kalbos santrauka, tezėmis, planu, arba  pasisakymo tekstus kurti 
spontaniškai, gyvvuoju kalbos srautu.  Gali susidaryti įspūdis, kad 
spontaniškose kalbose formai ir stiliui yra skiriama daugiau dėmesio 
negu turiniui. Tačiau ir vienu ir kitu atveju vertėjas privalo labai gerai 
suvokti bendrą kontekstą, teisingai ištarti minimus vardus ir pavardes, 
nurodyti pareigybes, datas, adekvačiai išversti šmaikštų anekdotą, 
sparnuotą posakį, klasiko citatą ar metaforą. Žinoma, verčiant tokias 
kalbas vertėjui atsiranda daugiau turinio improvizacijos laisvės, tačiau 
vertėjui tenka ir atsakomybė padėti oratoriui pasiekti komunikacinių 
tikslų atkuriant net tik kalbos turinį, bet ir išsaugant išorinį stilių, 
susidedantį iš paralingvistinių elementų: balso, tarsenos, intonacijos, 
laikysenos, gestų, mimikos. Gerai išlavintas ir valdomas balsas, 
taisyklinga kalba svarbu ne tik kalbėtojui, siekiančiam patraukia 
klausytojo dėmesį, bet ir vertėjui kuris privalo kalbėtojo mintis perteikti 
ne tik pasitelkdamas tuos argumentus, kurie labiausiai tinka konkrečiu 
atveju ir konkrečiai auditorijai, bet ir balsu, intonacija, mimika suteikti 
kalbos žodžiams tokį emocinį atspalvį, kuris konkrečioje komunikacinėje 
situacijoje pats įtikinamiausias. 

Vertėjui labai svarbu kuo anksčiau atpažinti sakomos kalbos 
pobūdį, kadangi nuo jo priklausys klausytojui perteikiamos informacijos 
kita kalba turinys, komunikacinis tikslas, sintaksinės struktūros, leksinės 
ir semantinės priemonės, stiliaus ir retorikos elementai. Įvertinęs 
sakomos kalbos pobūdį ir pradėjęs klausyti pranešėjo, vertėjas 
pirmiausiai turi stengtis suvokti pagrindines pasisakymo idėjas mintyse 
keldamas klausimus kas, ką (daro/teigia) ir kada, atsakymą į kuriuos bet 
kokiame renginyje tikisi išgirsti klausytojas. Tačiau, kadangi nė vienoje 
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kalboje neapsiribojama vien pagrindinėmis idėjomis, vertėjui svarbu 
‚užčiuopti‘ ir antraeiles ir trečiaeiles idėjas bei tinkamai jas susieti 
loginiais ryšiais, kurių skaičius nėra begalinis. Atskiri kalbos elementai 
dažniausiai jungiami tarpusavyje nurodant loginio semantinio 
paaiškinimo-papildymo, alternatyvos, priežasties, pasėkmės, nuolaidos, 
priešpriešos  ryšius. Jeigu pranešėjo kalboje pasveriami argumentai už ir 
prieš, jeigu pranešėjo pritarimas ar nepritarimas kokiam nors siūlymui 
yra siejamas su sąlygomis ar išlygomis, tai vertėjui labai svarbu tiksliai 
suvokti argumentų esmę, įdėmiai sekti jų plėtojimą kalboje ir aiškiai 
formuluoti pranešėjo daromas išvadas, kad klausytojui nekiltų jokių 
abejonių dėl pasisakymo logikos ir nuoseklumo. Kita vertus, pranešėjas 
gali reikšti savo požiūrį į aptariamą klausimą nebūtinai 
priešpastatydamas argumentus už ir prieš, o pakankamai ilgai 
kalbėdamas  supažindinti su  vienu sprendimo variantu, po to sklandžiai 
pereiti prie kito neakcentuodamas jo kaip alternatyvos ir nevartodamas 
priešpriešą reiškiančių jungtukų, aplinkybių ar dalelyčių bet, tačiau, tuo 
tarpu, vis dėlto ar pan. Siekdamas, kad vertimo klausantys renginio 
dalyviai kuo aiškiau atskirtų alternatyvas, vertėjas turi imtis atsakomybės 
ir pats tiksliai sudėlioti akcentus, kadangi  jo pagrindinis uždavinys – 
adekvačiai perteikti klausytojui pranešėjo mintis. Kartais vertėjui 
pavyksta netgi tiksliau suformuluoti pranešėjo mintį negu pats kalbėtojas 
ir vertimo tekstas kartais būna sklandesnis ir aiškesnis už originalą.  

  

Lietuva palaiko pirmininkaujančios valstybės narės pastangas siekti 
politinio susitarimo PVM klausimais ir parengti visoms šalims priimtinus 
pasiūlymus. Mes pritariame PVM pasiūlytoms priemonėms ir jų grafikui, 
tačiau abejojame dėl pasiūlymo apriboti  vieno langelio schemos taikymą 
tik tiekimų neapmokestinamiesiems asmenims atžvilgiu. Mes manome, 
kad tokiu atveju vieno langelio schema galėtų pasinaudoti tik nedidelė 
dalis verslo subjektų, tuo tarpu praktika rodo, kad didžioji jų dalis šiuo 
metu privalo registruotis PVM mokėtojais skirtingose valstybėse narėse 
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būtent dėl vienkartinių ir trumpalaikių tiekimų apmokestinamiems 
asmenims. Be to, apmokestinamieji asmenys vienu metu paprastai tiekia 
prekes ar teikia paslaugas tiek apmokestinamiesiems, tiek 
neapmokestinamiesiems asmenims. Todėl manome, kad vieno langelio 
sistema turėtų būti pradėta taikyti vienu metu ir dėl tiekimų 
apmokestinamiems ir dėl tiekimų neamokestinamiesiems asmenims.   

 

Šiame ES Ministrų Tarybos darbo grupių  posėdžiuose būdingo 
pasisakymo pirmajame sakinyje iš pirmo žvilgsnio aiškiai formuluojamas 
pritarimas politiniam siekiui ieškoti visoms šalims priimtino pasiūlymo. 
Tačiau jau antrojo sakinio pradžia, kur kalbama apie pritarimą PVM 
pasiūlytoms priemonėms priverčia vertėją suklusti ir mintyse 
performuluoti šį žodžių junginį į  pasiūlytoms priemonėms dėl PVM, 
kadangi pažodžiui verčiant šį žodžių derinį ir nesusimąstant apie jo 
prasmę, nebūtų tiksliai perteiktas jo semantinis turinys. Po to, antrojo 
sakinio antrojoje dalyje pavartotu jungtuku tačiau reiškiamas priešpriešos 
ankstesniam pritarimui santykis, pasakant, kad abejojama dėl vieno 
langelio schemos taikymo tik tiekimų neapmokestinamiesiems asmenims 
atžvilgiu. Jeigu jungtukas tačiau vertėjui tampa aiškiu įspėjamuoju 
signalu apie reiškiamo pritarimo sąlygas ar išlygas, tai žodžių derinys 
tiekimų neapmokestinamiesiems asmenims atžvilgiu vėl verčia vertėją 
skubiai mintyse perprasti šio žodžių junginio prasmę, kurios esmė – kai 
tiekimai vykdomi/tiekiama neapmokestinamiesiems asmenims. 
Trečiajame sakinyje vartojamas jungtukas tuo tarpu taip pat nėra 
vienareikšmi, tačiau laikantis pranešėjo argumentavimo logikos, jis turėtų 
nurodyti priežastį (nes, kadangi), dėl kurios schema pasinaudotų tik 
nedidelė dalis verslo subjektų. Šios kalbos pavyzdys akivaizdžiai parodo, 
kad vertėjas visada privalo įdėmiai analizuoti girdimą tekstą, rasti, 
pagrįsti ir tinkamai susieti logines jungtis su semantiniu turiniu netgi 
tada, kai tos loginės sąsajos nėra akivaizdžios  sintaksės lygmeniu. Nors 
verčiant aukščiau aptartą kalbą vertėjui reikia papildomų pranešėjo 
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minties išgryninimo pastangų, turime pripažinti, kad pati kalbos struktūra 
yra pakankamai aiški, argumentai pateikiami nuosekliai, nors sintaksinės  
struktūros nėra tobulos. 

Versti aprašomojo pobūdžio kalbas nėra lengva dėl to, kad jose 
gali būti daug pažintinės informacijos, nebūtinai susietos aiškiomis 
loginėmis - semantinėmis jungtimis, pateikiama daug faktinės 
medžiagos, statistinių duomenų. 

 

Brazil has a GDP of $ 2.48 trillion, by comparison the UK has $ 2.43 
trillon of GDP. This means that the UK’s economy is 97% of the size of 
the Brazilian economy. 37% od Brazil’s trade is with other countries in 
Latin and Central Amerika. This is comparable to the UK’s 40% of trade 
with the EU. However, there is a critical difference between Brasil and 
the UK. There is nobody in Brazil, who considers Brasil’s 37% of trade 
with Mercosur as being any sort of reason at all for Brasil to enter into a 
Political Union. In the UK  contrast, the professional politicians from 
Establishment Partys mouth away incessantly that the UK’s 40% of trade 
with the EU, - which incidentally is not only in deficit but proportionately 
going down, - is itself an entire  for Britain to enter into a political union 
with the Member States of the EU. 

 

Tokiais atvejais vertėjas turi sutelkti visą dėmesį į aprašomojo 
pobūdžio faktinę informaciją, išgryninti ir pasižymėti jo nuomone 
svarbiausius elementus bei teisingai perteikti klausytojui skaičius ir kitus 
statistinius duomenis.  

Kartais kalba gali būti pagrįsta ne argumentais už ir prieš, kuriuos 
apsvarsčius daroma vienokia ar kitokia išvada, o nuosekliais teiginiais, 
kuriais siekiama pagrįsti pranešėjo manymu tinkamiausią sprendimą ar 
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padaryti vienareikšmes išvadas. Atrodytų, kad verčiant tokias vienpusio  
argumentavimo kalbas neturėtų kilti kokių nors sunkumų, kadangi 
pakanka įsidėmėti vienas iš kito išplaukiančių ar vienas kitą papildančių 
argumentų seką. 

Malonu konstatuoti, kad teisminio bendradarbiavimo civilinėse 
bylose srityje Europos Sąjungoje yra pasiekta didelė pažanga nustatant 
jurisdikciją ir sprendimų pripažinimą bei vykdymą. Antra vertus, mums 
žinomi statistiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje šeimos 
santykių su tarptautiniu elementu skaičius auga. Per pastarąjį dešimtmetį 
labai keičiasi migracijos kryptys ir mastai, didėja migracijos saldo. Tai 
neišvengiamai sukuria situaciją, kai šeimos ginčai gali turėti tarptautinį 
elementą ir jų sprendimui turi būti pasitelkiami ES instrumentai, 
reguliuojantys teismų jurisdikciją, teismų sprendimų pripažinimą ir 
vykdymą. Todėl mes manome, kad darbas, skirtas tolesniam teisminio 
bendradarbiavimo civilinių bylų srityje reglamentavimui Europos 
Sąjungoje, turi tęstis. Tuo pačiu  metu norime pažymėti, kad teisės 
vienodinimas Europos Sąjungos mastu yra socialiai reikšmingas, nors ir 
labai sudėtingas procesas. Be to, labai svarbu leisti valstybėms narėms 
išlaikyti jų teisinėje ir socialinėje sistemoje tradiciškai susiklosčiusį 
požiūrį į šeimos ir paveldėjimo teisinių santykių reglamentavimą. 

Nors šiame pasisakyme nuosekliai pritariama ES reglamentavimo 
veiklai civilinės teisės srityje ir atrodo, kad vertėjui telieka vieną po kitos 
įsidėmėti priežastis, dėl kurių teisės vienodinimas yra neišvengiamas. Vis 
dėlto problemų galo kilti, jei pranešėjas, turėdamas omenyje viena, 
pasako ką kita. Tai pasakytina apie neteisingai kalbėtojo vartojamą 
priešpriešos santykį reiškiantį junginį tuo tarpu, vietoj kurio turėjo būti 
pavartotas pirmo sakinio logiką pratęsiantis jungtukas ar žodžių junginys 
tai svarbu, kadangi, tuo labiau kad ar kita pirmąjį ir antrąjį sakinius 
susiejanti loginė jungtis. Šiuo atveju vertėjas ne tik gali, bet ir privalo 
imtis atsakomybės ir patikslinti kalbėtojo turėtą omenyje bet nevisiškai 
tiksliai suformuluotą mintį. Klausydamasis šio pasisakymo vertėjas turi 
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išlikti budrus iki pabaigos, kadangi paskutiniu sakiniu, kuris prasideda 
jungtuku be to nebepratęsiamas pritarimo argumentų vardijimas, o 
pakankamai netikėtai reiškiama išlyga, kad valstybėms būtina leisti 
išsaugoti tradiciškai susiklosčiusį požiūrį ir t.t. 

Tokiose, atrodytų, vienpusiais argumentais pagrįstose kalbose 
pranešėjas kartais galia minėti konkretų priežasčių, kriterijų ar elementų 
skaičių, kurį vertėjas privalo lygiai taip pat tiksliai nurodyti. Kita vertus, 
kalboje gali būti remiamasi keletu konkrečių kriterijų ar faktų, 
nenurodant nei jų skaičiaus nei eiliškumo. Tačiau vertėjas, norėdamas 
suteikti pasisakymui aiškesnę struktūrą ir pabrėžti svarbiausius teiginius, 
nenusižengs profesinei etikai, jeigu išvardydamas  argumentų seką nuo 
savęs pridės pirma, antra, trečia.  

Ar pasakojamojo pobūdžio (naratyvinėse) kalbose būtų 
apžvelgiama kurios nors šalies ekonominė ar politinė padėtis, pristatomos 
valstybių kandidačių pažangos ataskaitos, supažindinama su tarptautinių 
organizacijų veiklos istorija ar pramonės sektoriaus pasiekimais, vertėjas 
visada privalo tiksliai išversti pavadinimus, datas, nepainioti laikų, 
laikytis įvykių chronologijos. 

 

I believe that this is indeed a good moment to take stock of what 
happened in Doha and to look ahead, not only to the next COP in 
Warsaw at the end of this year but also to Paris at the end of 2015. In 
this context, your question is very timely. The various actors – EU 
institutions, Member States but also the private sector and the public at 
large – are already starting to think about what kind of global climate 
regime we want to agree by 2015 for it to be in place and having effect in 
a post - 2020 world. The EU will then need to devise how best to achieve 
the desired outcome by the end of 2015. It is worth noting that two EU 
Member States will play a leading role in the UNCCC process leading up 
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to this new post – 2020 climate regime since, as you know, Poland and 
France will be the Conference hosts in 2013 and 2015 respectively. 

Jeigu pranešėjas netikėtai paminėtų įvykių sekai akivaizdžiai 
prieštaraujančią datą, ar nurodytų kitą nei tikėtina konferencijos vietą, tai 
vertėjas turėtų pats nuspręsti, ar verta perklausti pranešėjo ir taip atkreipti 
auditorijos dėmesį į netikslumą, ar tiesiog išversti taip, kaip diktuoja 
įvykių chronologija ir turinys. 

Kartais loginiai – semantiniai ryšiai kalboje apskriti nėra tiksliai 
išreiškiami vartojant konkrečius leksinius konjunktorius. Pagaliau, būtų 
klaidinga manyti, kad loginės jungtys būtinai turėtų būti reiškiamos 
žodžiais.  Kaip jau ne kartą minėjome anksčiau, vertėjui svarbiausia ne 
atpažinti jungiamuosius žodžius, o nustatyti loginius ryšius tarp atskirų 
kalbėtojo minties elementų. Vertėjas negali ‚palikti klausytojo nežinioje‘ 
ir vadovaudamasis bendra kalbančiojo minčių logika, privalo pats 
nuspręsti, kaip ir kokiu loginiu – semantiniu ryšiu reikėtų susieti atskiras 
pranešėjo kalbos mintis.  Žinoma, jei pats pranešimas nėra pakankamai 
nuoseklus, jei jame akivaizdčiai trūksta loginių jungčių, tai vertėjas 
padarytų didelę klaidą imdamasis atsakomybės ir savo iniciatyva 
nutiesdamas sąsajas tarp originalo kalboje iš tiesų nesusietų teiginių.   
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Įsiminimas: Atmintis 

Atmintis yra viena svarbiausių ir pagrindinių smegenų funkcijų. Be 
atminties nesugebėtume išmokti, neprisimintume jau sukauptos 
informacijos ir žinių, nesugebėtume jomis naudotis. Be to, atmintis 
atsakinga už kasdienę žmogaus veiklą ir veiksmus. Literatūroje kartais 
nurodomi trys atminties tipai (Veisbergs 2009, 33 – 35) : darbinė, 
trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis , nors nėra visiškai aišku, kur yra juos 
skirianti riba. Literatūroje (Kautz 2000, 310) minima ir momentinė 
atmintis (vok. Ultrakurzzeitgedächtnis), kurios funkcija - išsaugoti patį 
jutiminį pojūtį tol, kol jis patiriamas. Kartais ši sensorinė atmintis tiesiog 
tapatinama su selektyviu dėmesiu. Joje saugomos informacijos trukmė 
matuojama sekundės dalimis ir trunka ne ilgiau kaip 20 sekundžių. Ši 
atmintis veikia selektyviai ir atlieka informacjos filtro funkciją – į 
trumpalaikę atmintį nukreipia tik tą informaciją, kuri yra svarbi 
konkrečiu momentu vykstančiam informacijos apdorojimo, susiejimo ar 
atgaminimo procesui. Darbinė atmintis yra tai, į ką tam tikru momentu  
nukreipiamas dėmesys, kai smegenys gauna greitai kintančios 
informacijos signalus.  

Trumpalaikė atmintis apdoroja tam tikrus informacijos elementus, 
pavyzdžiui, skaičius, raides, skaičių sekas, skiemenis arba net ištisus 
žodžius, kurie suvokiami kaip visuma. Aštuonių skaitmenų telefono 
numerį lygiai taip pat sunku įsiminti kaip ir aštuonis tarpusavyje 
nesusijusius skaitmenis. Tačiau jeigu aštuoni skaitmenys būtų padalyti į 
du blokus po keturis, trumpalaikė atmintis  ir juos įsimintų kur kas 
lengviau. Pavienių elementų grupavimas į didesnes, susijusių vienetų 
grupes anglų kalba vadinamas „chunking“. Toks grupavimas veiksmingai 
padeda padidinti trumpalaikės atminties talpą. Be to, trumpalaikės 
atminties veikla priklauso nuo to, ar naujos informacijos elementai 
suvokiami kaip žinomi ir konkretūs dalykai,  ar kaip nežinomi ir 
abstraktūs. Tyrimais įrodyta, kad lengviau prisiminami dažniau vartojami 
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ir atpažįstami žodžiai arba vaizdai, kadangi trumpalaikė atmintis, 
norėdama juos išsaugoti, juos atkartoja.  Kitaip tariant, išgirstas žodis 
pasąmonėje yra atkartojamas daug kartų, kad trumpalaikė atmintis galėtų 
jį atkurti. Tas vidinis žodžių kartojimas pasąmonėje yra vadinamas 
fonologiniu ciklu. O pasąmonėje atkuriamų vaizdų reiškinys tapatinamas 
su vizualiąja piešimo lenta. Taigi žodinė, vaizdinė ir kita informacija gali 
būti išlaikoma trumpalaikėje atmintyje, jeigu ji yra periodiškai atkuriama 
nevalingo kartojimo procesų pagalba, o jeigu atkūrimas dėl kokios nors 
priežasties yra blokuojamas, prisiminimas apie naujai gautą informaciją 
išnyksta vos per kelias sekundes. Taigi smegenys taiko du skirtingus 
mechanizmus, vieną - prisiminti žodžius ir kitą – prisiminti vaizdinius. 
Būtent dėl to, kad už skirtingo pobūdžio informacijos prisiminimą 
atsakingi skirtingi smegenų centrai, vienus dalykai prisimenami lengviau, 
o kiti sunkiau.  

 

Ilgalaikė atmintis  

Trumpalaikės atminties informacija perduodama į ilgalaikę atmintį, kuri 
leidžia  “pažadinti” didžiulius informacijos klodus, saugojamus žinių ar 
patirties pagrindu. Informacija ilgalaikėje atmintyje gali būti saugoma 
minutes, valandas, dienas, metus ar dar ilgesnį laiką. Ji gali būti labai 
paprasta ir labai sudėtinga: pradedant vardais, skoniais, spalvomis ir 
baigiant sudėtingomis formulėmis, užsienio kalbų žiniomis, filosofinėmis 
idėjomis, iš esmės viskuo, ką žmogus yra patyręs. Ilgalaikė atmintis, 
priešingai negu trumplaikė, gali sukaupti neribotą informacijos kiekį. Kol 
trumpalaikė atmintis atkuria naują informaciją ją nuolat kartodama, 
ilgalaikė atmintis „klausosi“ fonologinio ciklo ir „stebi“ vizualiąją 
piešimo lentą. Supaprastinant būtų galima pasakyti, kad trumpalaikė 
atmintis greitai įsisavina, tačiau sunkiai prisimena, o ilgalaikė atmintis 
lėtai pildosi informacija, tačiau gerai ją iššsaugo ir prisimena. Kadangi 
visiems ilgalaikės atminties mechanizmams būdingas neuronų pokytis, 
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informacijos įrašymas į ilgalaikę atmintį yra ilgas procesas, galintis trukti 
net kelias valandas. Tačiau kai nauja informacija įrašoma į smegenis, ji 
tampa nuolatinė. Informacija lengviau įsimenama nustatant  loginius  
ryšius tarp atskirų faktų ar susiejant ją su turimomis žiniomis  
asociaciniais ryšiais. Tačiau rasti loginius ryšius, susisteminti elementus 
galima tik tada, kai įžvelgiama vidinė informacinio turinio struktūra, 
idėja ar bendra prasmė. Kad informacija būtų įrašoma į ilgalaikę atmintį, 
ją reikia atkurti daug kartų. Būtent fonologinis ciklo ir vizualios piešimo 
lentos, pagalba ilgalaikė atmintis pati atkuria naują informaciją po to, kai 
ji perimama iš trumpalaikės atminties.  

Ilgalaikė atmintis taip pat gali būti skirstoma į tipus (Tulving, 
1972). Epizodinė atmintis saugo prisiminimus, potyrius, asmeninę patirtį. 
Semantinė atmintis kaupia faktines ir bendrąsias žinias apie pasaulį. 
Epizodinė ir semantinė atmintis gali būti sujungiamos į bendrą 
kategoriją, deklaratyviąją atmintį, apimančią visą pasąmonę ir kaupiančią 
iš esmės visą žinomą informaciją. Procedūrinėje atmintyje saugomi 
prisiminimai apie tai, kaip reikia atlikti įvairius veiksmus, kitaip tariant 
įgūdžiai. Visiems trims ilgalaikės atminties tipams bendra tai, kad jie 
leidžia prisiminti, kas patirta,  išmokta, sukaupta žinių ar informacijos 
pavidalu, todėl jie kartais apibūdinami  apibendrinamuoju 
retrospektyvinės atminties  terminu ir atskiriami nuo perspektyvinės 
atminties, kuri leidžia prisiminti dalykus, kuriuos ketinama atlikti 
ateityje. Ilgalaikę atmintį sudaro dvi ‘saugyklos’ – aktyvioji ir pasyvioji. 
Iš aktyviųjų rezervų informaciją galima pasitelkti bet kuriuo metu, o iš 
pasyviųjų – tik tam tikrų stimuliatorių pagalba. Pasąmonėje glūdinti 
informacija gali būti suaktyvinama ją mobilizuojant, perkeliant į samonės 
lygmenį asociacijų, užuominų pagalba arba susiejant ją su kita gaunama 
informacija.  

Kaip jau buvo minėta, nuosekliojo vertimo ypatumas yra tas, kad 
vertėjas, išklausęs ir suvokęs kalbėtojo sakomą informacinį turinį, privalo 
jį įsiminti ir tik po to, kai pasakoma visa atkarpa, kita kalba perteikti jį 



50                       Vytautas Vaišnoras 

klausytojui. Įsimintinos informacijos kiekio vertėjas pats nustatyti negali, 
nes kalbos atkarpų, po kurių kalboje daroma pertraukėlė, ilgis priklauso 
nuo renginio pobūdžio, kalbančiojo pasisakymo tikslo, trukmės, 
pasitikėjimo vertėju ir kitų faktorių.  Jeigu vertėjas bandytų įsiminti 
šimtus ar tūkstančius žodžių, kuriuos savo kelių ar keliolikos minučių 
kalboje pavartojo pranešėjas, tai jam prireiktų labai daug laiko ir 
didžiulių pastangų. Bandydamas įsiminti atskirus žodžius ir jų seką 
vertėjas nenoromis turėtų jiems priskirti ir konkrečią semantinę reikšmę, 
kuri konkrečioje situacijoje gali būti nevisiškai tiksli. Todėl, kuo 
anksčiau vertėjui pavyksta atsiriboti nuo žodžių, tuo labiau jis sutelkia 
dėmesį į prasmę ir suvoktas kalbos turinio atkarpas perkelia į atmintį.  
Vietoj to, kad mintyse šifruotų pavienių žodžių reikšmę, vertėjas, 
girdimam tekstui suteikdamas prasminį turinį, gali sutaupyti labai daug 
laiko. Suvokiant kalbančiojo pasakymo prasmę ir ją įsimenant prireikia 
tiek pat laiko, kiek užtrunka kalbos atkarpa. Taip pat reikėtų pridurti, kad 
net ir labai išlavintą atmintį turintis vertėjas be užrašų gali prisiminti tik 
apie 70 proc. ar net mažiau girdimos informacijos turinio ypač tuomet, 
kai sakomos kalbos struktūra nenuosekli, kai vartojami  sudėtingi 
terminai, pavadinimai, skaičiai ir pan.  Todėl, vertėjas, siekdamas 
nepraleisti svarbių kalbos turinio elementų, loginių jungčių, faktinės 
informacijos ir iš anksto galvodamas apie sklandų informacijos 
perteikimą kita kalba klausytojui, naudoja individualią žymėjimosi 
techniką, apie kurią išsamiau kalbėsime šiek tiek vėliau. 

Kaip vertėjas turėtų ‘apdororoti’ sakomos kalbos idėjas, kad 
galėtų jas kuo glaustesne forma veiksmingai nukreipti trumpam 
saugojimui į atmintį ir po kiek laiko jas tiksliai atgaminti? Jones (1998, 
33 – 37)  rekomenduoja taikyti mnemoninę techniką – įsiminimo ir 
atsiminimo būdų sistemą, pagal kurią girdima informacija asociacijomis 
susiejama su ilgalaikės atminties vizualiojoje piešimo lentoje  jau 
saugomais vaizdiniais. Tačiau, kadangi ne visų vertėjų atmintis veikia 
vienodai, kai kuriems patogiau priskirti atskirus kalbos prasminius 
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elementus skaičių sekoms, sugrupuoti pagrindines ir šalutines mintis į 
hierarchines struktūras ir nutiesti tarp atskirų elementų logines jungtis. 
Kaip konkrečiai tai daryti, nusprendžia pats vertėjas. Vienas girdimo 
teksto turinį įsimena vaizdais, kitas mintyse ‘piešia’sakomos kalbos 
struktūrą kaip ‘gyvenimo medį’ su nuo kamieno (pagrindinė  
informacija) atsišakojančiomis šakomis (antraeilė informacija) ir 
atšakomis (papildoma informacija) bei viršūne (apibendrinimas, išvados), 
trečias prasmės elementus priskiria simboliams, sutartiniams ženklams, 
asociatyvinėms sąvokoms.  

Kokiu įsiminimo metodu vertėjas besivadovautų, svarbiausia, kad 
jis sugebėtų išgryninti pagrindines kalbos idėjas ir susietų jas tinkamomis 
loginėmis jungtimis. Jeigu vertėjas sugebės mintyse ‘nusipiešti’ kalbos 
struktūrą, kurioje aiškiai sudėlioti kalbos pradžios ir pabaigos 
informaciniai elementai, tai ir papildoma antraeilė informacija bus 
automatiškai susiejama su atitinkamu semantiniu turiniu ir nukreipiama į 
trumpalaikę atmintį. Ypač svarbu išgirsti ir teisingai suvokti kalbos 
pradžioje sakomą informaciją, kadangi nuo to priklauso tolesnis 
argumentų ir juos siejančių loginių jungčių pobūdis, ir baigiamuosius 
apibendrinimus arba išvadas, kuriomis dažnai dar kartą labai trumpai 
reziumuojamas kalbos turinys. Jeigu vertėjas dėl kokių nors priežasčių 
neišgirsta ar tiesiog nesuvokia apibendrinančių išvadų, tai sunku tikėtis, 
kad jam pavyks atkurti loginę kalbos argumentų seką ir įtikinti 
klausytoją.  

Jei klausydamas pranešėjo vertėjas neišgirsta skaičiaus, nėra 
tikras dėl minimo pavadinimo, ar tiesiog ‘nepagauna minties’ dėl 
įtampos, vyraujančio triukšmo, kalbėtojo tarties ar kitų priežasčių, tai jis 
turi žaibiškai apsispręsti, ar stabdyti pranešėją ir paprašyti jo pakartoti 
nenugirstą skaičių, patikslinti mintį, ar tiesiog palaukti kalbos ar jos 
segmento pabaigos ir tada įvertinti, ar trūkstama informacija gali 
pakenkti kalbančiojo ir klausytojų komunikacijai. Jeigu vertėjas vis dėlto 
nuspręstų, kad pasitikslindamas trūkstamą informaciją jis geriau atliktų 
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savo kaip tarpkalbinio tarpininko uždavinį, tai jis klausimą pranešėjui 
turėtų formuluoti labai tiksliai, konkrečiai ir jokiu būdu neprašyti 
pakartoti ištiso kalbos pasažo. Žinoma, viskas priklauso nuo konkrečios 
situacijos, renginio oficialumo, iškilmingumo, dalyvių skaičiaus ir kalbos 
tipo. Jeigu renginys - techninio pobūdžio darbinis seminaras ar atvirojo 
stalo diskusija, tai vertėjas gali lanksčiau reaguoti į situaciją, diskusijos 
eigoje pasitikslinti neaiškius faktus, skaičius, pavadinimus, tuo tarpu 
oficialiuose priėmimuose, konferencijose, diplomatiniuose renginiuose  
prašyti pranešėjo ar kalbėtojo pakartoti praleistus ar netiksliai išgirstus 
teiginius reko rekomenduotina tik išimtinais atvejais.  

Jau anksčiau minėjome, kad nuosekliai verčiamų kalbų trukmė 
gali būti labai įvairi, todėl vertėjas, nors ir puikiai išanalizavęs, įsiminęs 
ir į trumpalaikę atmintį nukreipęs išgirstą informaciją, negalėtų jos 
idealiai atkurti nepasižymėjęs svarbiausių teiginių, raktinių žodžių, 
pavadinimų, skaičių, loginių jungčių. Todėl kiekvienas profesionalus 
vertėjas, kuriam tenka versti ilgesnes nei penkių minučių trukmės kalbas, 
naudoja individualią žymėjimosi techniką. Tačiau žymėjimosi, kuriuo 
naudojasi vertėjas, negalima tapatinti su paskaitų metu daromais užrašais 
ar konspektais,  prie kurių įpratęs kiekvienas studentas. Tokių užrašų 
paskirtis – kuo daugiau užsirašyti tikintis, kad vėliau bus galima grįžti 
prie sukonspektuotos paskaitos medžiagos, ją išanalizuoti, suprasti ir 
išmokti.  

Jeigu vertėjas bandytų užsirašyti kuo daugiau girdimos 
informacijos, tai turint omenyje, kad realioje komunikacinėje situacijoje 
pranešėjas  kalba jam įprastu natūraliu tempu, tai bet koks mėginimas 
sukonspektuoti kalbą baigtųsi pavienių žodžių užsirašymu, kuris 
geriausiu atveju būtų naudingas pažodžiui atkartojant tekstą, o ne 
perteikiant suvoktas pranešėjo kalbos mintis. Kita vertus, jeigu vertėjas 
visą savo dėmesį skirtų tik užrašams, o ne klausymui, analizei, 
įsiminimui, tai toks per vertėjo mąstymo prizmę neperleistas ir ‘aklai’ 
atkurtas tekstas atrodytų paviršutiniškas, jame galėtų pasitaikyti esminių 
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loginių netikslumų ar net vienas kitam prieštaraujančių teiginių. Vertėjo 
žymėjimasis ar pagrindinių minties elementų užsirašymas yra visai 
kitokio pobūdžio veikla, nei stenografija, todėl šiame kontekste mes 
siūlome vartosime ‘žymėjimosi’ ir ‘užsirašymo’ techniko sąvokas 
netapatindami jų su išsamiais užrašais ar konspektavimu. Žymėjimasis 
vertimo situacijoje kažkuo panašus į pasakoje Joniukas ir Grytutė 
aprašomą sąmoningą akmenėlių barstymą ant takelio, kuris gūdžiam 
miške paklaidintiems našlaičiams vis padėdavo  sugrįžti į namus. Šiuo 
atveju tie sąmoningai išdėlioti semantinį turinį atspindintys ‘akmenėliai’ 
padeda išsaugoti kalbos hierarchinę struktūrą, tinkamai susieti pagrindinę 
ir šalutinę informaciją, o atkūrimo proceso metu - suaktyvinti vertėjo 
atmintį, atkurti asociacinius ryšius tarp atskirų kalbos turinio elementų. 
Žymėjimasis reiškia, kad vertėjas suvokęs ir perpratęs žodžiais reiškiamą 
semantinį turinį tikslingai perkelia jį ant popieriaus lapo pagrindinių idėjų 
- koncentruotų ‘atminties užuominų’ (vok. Gedankenstütze, Eselsbrücke) 
pavidalu. Vertėjas pasižymi sutrumpinta forma tai, ką jis išgirdo 
originalo kalboje ir ko jam prireiks kuriant vertimo kalbos tekstą. Kartais 
vertėjui pakanka vienintelės užuominos užrašuose, kad jis atsimintų vią 
sudėtingą mintį, kurią jis klausydamas teksto išanalizavo, suprato ir 
susiejo su kita mintimi logine jungtimi.  
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Užrašų technika: Ką žymisi vertėjas ? 

Pagrindinis žymėjimosi tikslas – sutrumpinta forma (žodžiu, ženklu, 
simboliu) užrašyti pagrindines idėjas, jas siejančias ar skiriančias jungtis. 
Jau anksčiau esame minėję, kad klausytojas visada laukia atsakymo į 
klausimus kas ką kada, todėl žymintis labai svarbu tiksliai nurodyti 
veiksmo laiką – praeitį, dabartį ar ateitį. Jei trumpesnių kalbų 
pagrindines mintis ir sąsajas tarp jų vertėjas galėtų prisiminti ir nieko 
nepasižymėjęs, tai skaičiais jokiu būdų nevertėtų apkrauti atminties, 
kadangi abstrakčios sąvokos nelengvai susisieja su ilgalaikėje atmintyje 
saugomais vaizdiniais. Jų užsirašymas tampa tiesiog būtinas ypač tada, 
kai greitu tempu vardijamos ištisos skaičių sekos. Taip pat labai svarbu 
tiksliai užsirašyti šalių, miestų, įmonių, organizacijų pavadinimus, 
kadangi klausytojas juos dažniausiai atpažįsta net nemokėdamas 
originalo kalbos ir tikisi vėl išgirsti vertimo kalboje ta pačia fonetine 
išraiška. Gali atsitikti ir taip, kad kalbantysis neaiškiai ištaria pavadinimą 
ar pavardę ir, jeigu vertėjui tas pavadinimas nėra žinomas, tai jis turi pats 
nuspręsti, ar bandyti ‘išsisukti’ neaiškiai artikuliuojant kaip pranešėjas, ar 
paprašyti jo patikslinti pavadinimą. Tas pats pasakytina ir apie  
išvardijimus, kuriuos būtina pasižymėti sakoma eilės tvarka pagal 
galimybes nieko neišleidžiant. Jeigu vis dėlto  minimame sąraše lieka 
spragų, vertėjas turėtų užrašų lape palikti tuščią tarpą ir paprašyti 
pranešėjo pakartoti išvardijimų sąraše trūkstamą nuorodą po to, kai jis 
užbaigs savo kalbą ar stabtelės, suteikdamas galimybę vertėjui išverti 
kalbos atkarpą.  

 

Kada ir kur žymisi vertėjas? 

Patyręs vertėjas kiekvienoje komunikacinėje situacijoje, kurioje galima 
tikėtis nuoseklaus vertimo, turi būti pasiruošęs pasižymėti pagrindines 
mintis, skaičius ir pavadinimus netgi tais atvejais, kai tikimasi, kad bus 
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verčiama ‘sakinys po sakinio’, kadangi pranešėjas, užsimiršęs, kad jo 
kalba yra verčiama ar tiesiog matydamas, jog vertėjas sugeba išversti vis 
ilgesnes jo pasisakymo atkarpas, gali pradėti kalbėti nesustodamas ir tęsti 
savo pasisakymą kelias minutes. Taigi, vertėjas visuomet turi turėti po 
ranka keletą rašiklių (geriausiai tinka tušinukai) ir užrašų bloknotą. 
Atrodytų, kad rašymo priemonė ir bloknotas yra nereikšmingi vertėjo 
darbo įrankiai, vis dėlto profesionalus vertėjas  niekada nesirinks 
pieštuko, jeigu vertėjauti teks ne posėdžių salėje, o priėmime, oficialioje 
vakarienėje ar stovint prie mikrofono iškilmingos ceremonijos metu. 
Kadangi tokiose situacijoje bloknoto negalima pasidėti ant stalo ir jį 
tenka laikyti rankoje, pieštuku greitai rašyti nėra  patogu, nes jis neslysta 
lapu, kartais gali net strigti, be to, jį neišvengiamai tenka 
padrožti/pasmailinti ir t.t.  

Pasirinkdamas žymėjimosi bloknotą vertėjas pirmiausia turėtų 
pagalvoti apie tinkamiausią konkrečiai situacijai formatą. Nors 
literatūroje rekomenduojama naudoti DIN A5 ar DIN A6 formatą, vis 
dėlto vertėjo pasirinkimą turi nulemti konkreti vertimo situacija, renginio 
pobūdis ir kiti obektyvūs bei subjetyvūs veiksniai. Jei vertėjas iš anksto 
žino, kad jam teks versti stovint, neturint galimybės pasidėti ant stalo ar 
ant kelių užrašų bloknoto, tai jis rinksis tokį, kurio nugarėlė kieta, kuris 
telpa į švarko kišenę, nėra per didelis, patogus laikyti vienos rankos 
delne, įrištas spirale, kad lapai nekraičiotų ir sklandžiai atsiverstų ir 
užsiverstų. Vertėjaudami posėdžių salėje vertėjai kartais pirmenybę teikia 
DIN A4 formatui, kadangi ant didelio popieriaus lapo patogu pasižymėti 
daugiau informacinių blokų, tikslingai išdėstyti juos bendroje 
hierarchinėje struktūroje ir susieti tarpusavyje loginėmis jungtimis. Kita 
vertus, nerekomenduotina naudoti labai mažo formato bloknotų, žymėtis 
smulkiaraščiu, suspausti eilutes nepaliekant tarpų, kadangi atkuriant 
informaciją gali iškilti sunkumų „iššifruojant“ pasižymėtus segmentus. 
Kadangi vertėjui tenka labai svarbus tarpkalbinio ir tarpkultūrinio 
komunikacijos tarpininko vaidmuo,  tinkamas informacinių segmentų 
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išdėstymas bloknote gali padėti kuo sklandžiau susidoroti su šia 
užduotimi. Be to, geras komunikatorius niekada neskaito užrašų 
nepakeldamas galvos, neužmegzdamas akių kontakto su klausytojų 
auditorija, pasirenka tinkamą stovėseną, pritaiko savo kūno kalbą, gestus, 
balso tembrą. Todėl ir vertėjas apie tai turi pagalvoti iš anksto, kai žymisi 
pagrindines kalbos mintis. Atkurdamas kalbą jis galės laisvai 
komunikuoti su klausytoju, jei jam pakaks tik retkarčiais nukreipti 
žvilgsnį į lapą ir iš karto atpažinti ‘atminties mazgelyje’ - žodyje, 
sutrumpinime, simbolyje - užkoduotą semantinį turinį. Tačiau 
svarbiausio to sąlyga – žymėtis netaupant popieriaus, rašyti dideliu šriftu 
ir viename lape užfiksuoti kuo mažiau (kartais tik vieną) vienas nuo kito 
labai aiškiai atskirtų prasminių segmentų.  

Per pastaruosius keletą dešimtmečių buvo padėti pakankamai 
solidūs teoriniai ir metodiniai užsirašymo technikos pagrindai, 
išsikristalizavo keletas esminių principų, kurių rekomenduojama laikytis 
kuriant individualią užsirašymo sistemą.  
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Atkūrimas 

Kai vertėjas išanalizuoja, papildomai klausdamas pranešėjo suvokia ir 
galiausiai įsimena išgirstą informaciją taikydamas įvairias mnemonines 
technikas, jis imasi galutinio ir paties svarbiausio uždavinio – tikslaus 
informacinio turinio atkūrimo ir perteikimo klausytojui. Atkuriant 
trumpalaikėje atmintyje saugomą informaciją reikšmingi keli atsiminimo 
būdai. 

Atpažinimas – gebėjimas matomą ar girdimą objektą identifikuoti 
su vaizdu atmintyje. Atpažinimui reikalinga situacija, kurioje 
pasinaudojant  atmintyje sukauptomis žiniomis bei vaizdais, 
identifikuojamas matomas ar girdimas objektas. Jeigu vertėjas, 
klausydamas pranešėjo kalbos ir analizuodamas jos turinį sugebėjo 
atskirus informacinius elementus susieti su konkrečia patirta situacija, 
vaizdais, vaizdiniais ar objektais, tai atkuriant girdėtą tekstą pakanka 
atmintyje sužadinti su tais vaizdiniais susietą komunikcinį turinį. 
Atgaminimas vyksta tada, kai girdimos informacijos  nėra su kuo 
palyginti, kai atmintyje nėra adekvačios kopijos. Tokiais atvejais vertėjas 
tiesiog informaciją įsimena ir atgamina pasikliaudamas vien savo 
atmintimi. Atkūrimo proceso metu informacija atgaminama ne visai 
tiksliai, ji atpasakojama “savais žodžiais” ypač tada, kai tenka atsiminti 
daug informacinio turinio ir dalis jo jau būna užmiršta. Atkuriant 
informaciją menkiau įsiminti elementai rekonstruojami susiejant juos 
loginėmis jungtimis ir ankstesnio patyrimo faktais. 
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SINCHRONINIS VERTIMAS 

Sinchroninio vertimo istorija 

Sinchroninis vertimas yra vienas iš dviejų dažniausiai taikomų 
konferencijų vertimo būdų šalia nuosekliojo  vertimo, kurio  yra daug 
senesnis. Profesionalaus sinchroninio vertimo pradžia siejama su 
Niurnbergo procesu, kuriame buvo teisiami nacistiniai karo nusikaltėliai, 
o profesionalaus nuosekliojo vertimo pradžia – su Paryžiaus Taikos 
konferencija 1919 m. Iki Pirmojo pasaulinio karo (t. y. faktiškai per visą 
XIX a.) visų diplomatinių ryšių ir konferencijų tarptautinė kalba buvo 
prancūzų kalba. Tuomet galima buvo susikalbėti ir be vertimo. Paryžiaus 
Taikos konferencijoje buvo sukurti profesionalaus nuosekliojo vertimo 
standartai, pagal kuriuos vertėjas neturėjo teisės nutraukti oratoriaus. 
Pastarasis galėjo kalbėti, kiek nori. Tik jam nutilus, vertėjas galėjo versti 
tai, ką oratorius spėjo pasakyti. Nuoseklusis vertimas suklestėjo tarp 
dviejų pasaulinių karų, kai daugiašalė diplomatija perėjo prie dviejų 
darbo kalbų – anglų ir prancūzų, ypač Tautų Lygoje.  

Susikūrus Jungtinių Tautų Organizacijai, kurioje buvo vartojamos 
penkios oficialios kalbos, paaiškėjo, kad nuoseklusis vertimas yra 
nepatogus, nes oratoriui pasakius kalbą ar jos dalį, vertėjams ją reikėdavo 
paeiliui pakartoti kitomis keturiomis kalbomis. Šitaip atsirado 
sinchroninio vertimo reikmė. Amerikiečių IBM firma radijo inžinieriaus 
Haroldo Finlio vardu sinchroninio vertimo būdą buvo užpatentavusi jau 
1926 m. Pirmą kartą juo naudotasi 1928 m. Kominterno VI kongreso 
metu, tačiau vertimo įrangos sukurta dar nebuvo – vertėjai ant kaklo 
kabinosi gremėzdiškus radijo įrenginius su mikrofonais. Ausinių vertėjai 
taip pat neturėjo  ir klausėsi kalbėtoju tiesiai iš salės. 1933 m. 
Kominterno Vykdomojo komiteto XIII plenume pirmą kartą buvo 
specialiai vertėjams įrengtos kabinos. Sinchroniškai buvo verčiama 
Leningrade vykusiame XV tarptautiniame fiziologų kongrese. Iki 
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Antrojo pasaulinio karo sinchroninis vertimas epizodiškai buvo taikomas 
Šveicarijoje, Olandijoje, dvikalbiame Belgijos parlamente. Tačiau 
profesionalia vertėjų veiklos rūšimi jis tapo tik pokario laikotarpiu. 

Niurnbergo procese dalyvavo dvi vertėjų grupės – rusų ir 
sąjungininkų (pastarąją sudarė daugiausia amerikiečiai). Sinchroninio 
vertimo tarnybai vadovavo JAV armijos pulkininkas, buvęs IBM firmos 
darbuotojas L. Dostertas. 1946 m. jis parodomąją sinchroninio vertimo 
konferenciją Jungtinėse Tautose. Jau kitais metais JT sekretoriatas įsigijo 
pirmąjį mobilų sinchroninio vertimo įrenginį. Dar ilgokai JT sekretoriate 
vyko kova tarp nuosekliojo ir sinchroninio vertimo šalininkų. Nepaisant 
kai kurių nuosekliojo vertimo privalumų, čia įsigalėjo sinchroninis 
vertimas. Po 1951 m. nuoseklusis vertimas išsilaikė greta tik Saugumo 
taryboje, o nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios ir iš čia jis buvo 
išstumtas. Nuoseklusis vertimas vėliau ir toliau buvo taikomas dvišalių 
diplomatinių santykių renginiuose, o  sinchroninis vertimas įsigalėjo 
daugiašalių diplomatinių santykių sferoje. 

Profesionalaus sinchroninio vertimo ištakos siejamos su Paul 
Mantaux, kuris pirmasis atliko sinchronį vertimą 1919 m. Paryžiaus 
konferencijoje posėdžiavusiems Pirmojo Pasaulinio karo sąjungininkams. 
Ši konferencija tapo svarbiu atspirties tašku pereinant prie profesionalaus 
sinchroninio vertimo Tautų Lygoje ir Tarptautinėje Darbo Organizacijoje 
(International Labour Office). Būtent šios organizacijos konferencijoje 
1927 m. buvo išbandyta pirmoji sinchroninio vertimo įranga IBM 
Hushaphone system. Vėliau sinchroninis vertimas buvo pritaikytas 1937 
m. Tarptautiniame fiziologų kongrese Leningrade, kur Ivano Pavlovo 
kalba vienu metu buvo verčiama į anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas. 
Tačiau iki Antrojo Pasaulinio karo sinchroninis vertimas, nors ir buvo 
naudojamasi sinchroninio vertimo įranga, dar nebuvo panašus į nūdienos 
sinchroninį vertimą. Nors vertimo įranga leido vienu metu klausytis 
originalo ir transliuoti vertimo tekstą klausytojui, vertėjai dar nebuvo 
įsisavinę grynai sinchroninio vertimo technikos. Jų taikytą vertimo būdą 
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Gaiba (1998, 31) apibūdina kaip nuosekliai sinchroninį vertimą 
(“simultaneous successive interpretation“) ir  sinchroninį iš anksto 
išverstų tekstų vertimą (“simultaneous reading of pretranslated texts”). 
Tokio vertimo metu visi vertėjai lygiagrečiai vertė tą pačią originalo 
kalbą į kitas kalbas, tačiau ne sinchroniškai su pranešėju, o vienas su kitu. 
Tautų Lygoje ir Tarptautinėje Darbo Organizacijoje vertėjai pirmiausia 
išklausydavo pranešėjo kalbos darydami užrašus, o kai pranešėjas 
baigdavo savo pasisakymą, vienas iš vertėjų tą kalbą nuosekliai versdavo 
į savo gimtąją kalbą, o kiti kabinose sėdintys vertėjai taip pat iš savo 
užrašų atkurdavo ir vienu metu perteikdavo originalo kalbos tekstą 
vertimo kalba. Kartais vertėjai kalbas išsiversdavo iš anksto ir 
perskaitydavo jas vertimo kalba vienu metu su pranešėju.  

Abiem atvejais buvo naudojama Filene - Finlay sinchroninio 
vertimo įranga, tačiau ir šis vertimo būdas pagal savo pobūdį dar nebuvo 
panašus į šiuolaikinį sinchroninį vertimą. Pirmą kartą sinchroninis 
vertimas tikrąja žodžio prasme buvo pritaikytas Niurnbergo teismo 
proceso metu. Ankstesnio nuosekliai sinchroninio vertimo būdo čia buvo 
atsisakyta pirmiausiai dėl to, kad teismo posėdžių eiga turėjo būti 
verčiama į vokiečių kalbą, kurią suprato visi atsakovai. Jeigu būtų buvę 
verčiama nuosekliai, tai procesas būtų labai užsitęsęs. Be to, kadangi 
anglų, prancūzų, rusų ir amerikiečių teisėjams ir prokurorams turėjo būti 
suteikta teisė kalbėti gimtąja kalba, apsiriboti viena darbine teismo kalba 
nebuvo galima.  

Vertėjų atranka buvo vykdoma dviem etapais: pirmiausia, 
kandidatų užsienio kalbų žinios buvo patikrintos jų šalyse, o Niurnberge 
buvo tikrinami jų sinchroninio vertimo įgūdžiai. Atlikus atsakingą ir 
sudėtingą parengiamąjį darbą Niurnbergo teismo procese pirmą kartą 
žmonijos istorijoje buvo pritaikytas profesionalus sinchroninis vertimas. 
Posėdžio dalyviai galėjo klausytis originalo kalbos, arba sėdėjimo vietose 
sumontuotos įrangos pagalba nustatyti į ausines transliuojamą vertimą 
anglų, rusų, prancūzų ar vokiečių kalbomis (Gaiba, 1998,  62). Po 
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Niurnbergo Teismo proceso vertimo srityje įvyko esminis lūžis: vertimo 
žodžiu paslaugos ėmė sparčiai plisti, universitetuose atsirado vertėjų 
rengimo programos, pastoviai augo profesionalių vertėjų skaičius, kūrėsi 
vertėjų profesinės organizacijos. Tarptautinė Konferencijų Vertėjų 
Asociacija (International Association of Conference Interpreters AIIC) 
1957 m. priėmė profesinių standartų ir etikos kodeksą, kuris padėjo 
pagrindus nustatant tarptautinius vertėjų darbo sąlygų ir kokybės 
reikalavimus (Pöchhacker, 2004, 29). Europos Parlamentas, Europos 
Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Jungtinės Tautos šiuo 
metu yra didžiausios tarptautinės organizacijos, kuriose sinchroninis 
vertimas yra tapęs kasdienybe, ir kuriose aukščiausios kokybės vertimo 
paslaugas užtikrina profesionalūs vertėjai.  

 
Simultaneous interpretation is like driving a car that has a steering wheel 
but no breaks and no reverse.”     (Piotr Avaliani)  

 

Sinchroninis vertimas atliekamas vertėjui klausantis ir 
lygiagrečiai verčiant pranešėjo sakomą informaciją. Šis būdas 
naudojamas konferencijose bei kituose didelės apimties renginiuose, kur 
dalyvauja daug žmonių ir per pakankamai trumpą laiko tarpą 
perduodama daug informacijos keliomis kalbomis. Tokios konferencijos 
metu prireikia specialios vertimo įrangos. Sinchroninio vertimo metu 
vertėjas privalo sugebėti sutelkti visą savo dėmesį , kad nepraleistų 
svarbios informacijos ir detalių, kadangi vertimas vyksta tuo pačiu metu, 
kaip ir renginio pranešėjo kalba. Prieš renginį vertėjas paprastai 
susipažįsta ir gerai išanalizuoja ne tik medžiagą, bet ir vaizdines 
priemones bei pateiktus kalbų tekstus. 

Vertėjai sinchronininkai dirba specialiose kabinose. Per ausines 
klausydamiesi oratoriaus, kalbančio viena kalba, tuojau pat jo 
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nenutraukdami pakartoja jo žodžius kita (t. y. vertimo) kalba. Kabinų 
būna tiek, kiek konferencijos darbe vartojama kalbų, čia vertėjas tarsi 
tampa svarbiausia sudėtingo sinchroninio vertimo įrenginio dalimi. Tą 
įrenginį sudaro mikrofonai tribūnoje ar ant konferencijos dalyvių stalų, 
laidai, kuriais jie sujungiami su valdymo pultu, o šis su ausinėmis vertėjų 
kabinose, vertėjų mikrofonai, turintys ryšį su valdymo pultu, o iš čia ir su 
konferencijos dalyvių vietomis, kur po ranka yra ausinės ir kanalų 
selektorius. Užsidėjęs ausines ir suradęs selektoriuje sau tinkamos kalbos 
kanalą, kiekvienas konferencijos dalyvis gali tuojau pat sužinoti, ką sako 
oratorius. Pastaruoju metu sinchroniniam vertimui vis plačiau 
naudojamas radijo ultratrumpųjų bangų diapazonas: gavę nedidelį radijo 
aparatuką su miniatiūrine ausine, konferencijos dalyviai gali klausytis 
oratorių net išėję iš salės.  
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Sinchroninio vertimo atlikimo būdai 

Šiuo metu daugiausia yra praktikuojamos dvi sinchroninio vertimo 
organizavimo schemos. Pirmoji – tiesioginis vertimas – yra naudojama 
JTO, ES intitucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose. Pagal šią 
schemą vertėjų kabinų yra tiek, kiek konferencijoje vartojama kalbų. 
Vertėjai žodžiu vartoja terminus aktyvioji ir pasyvioji kalba. Aktyvioji 
kalba yra ta, kuria vertėjas kalba, o delegatai klausosi. Pasyvioji 
kalba yra ta, kurią vertėjas supranta, kai ja kalba delegatai. Susitikimas, 
kuriame taikomas kalbų režimas 24–24, vyksta dvidešimt trimis 
pasyviosiomis ir dvidešimt trimis aktyviosiomis kalbomis. Europos 
Sąjungos institucijose tai reiškia, kad iš visų oficialiųjų kalbų verčiama į 
visas oficialiąsias kalbas. Toks režimas vadinamas baigtiniu ir 
simetriniu. Dalinis režimas būna tada, kai verčiama ne iš visų oficialiųjų 
kalbų. Simetrinis režimas reiškia tai, kad delegatai gali kalbėti ir 
klausytis vertimo ta pačia kalba. Kai taikomas asimetrinis 
režimas  galima kalbėti daugiau kalbų, negu klausytis. Kai sakoma, kad 
susitikimui taikoma sistema 15–3, vadinasi, delegatai gali kalbėti 15 
oficialiųjų kalbų, bet verčiama tik į tris, pavy anglų, prancūzų ir vokiečių. 
EN-FR-DE-IT-EL– EN-EL susitikimas vadinamas 5–2 susitikimu, 
kuriame delegatai gali kalbėti angliškai, prancūziškai, vokiškai, itališkai 
ar graikiškai, bet verčiama tik į anglų ir graikų kalbas. Tokiuose 
susitikimuose taikomas dalinis asimetrinis režimas. JTO vartojamos 
penkios oficialios kalbos, todėl ir posėdžių salėse reikia penkių – anglų, 
prancūzų, rusų, ispanų ir kinų kalbų – kabinų. Kiekvienoje iš jų dirba 
grupė vertėjų, kurie sinchroniškai verčia iš kitų keturių kalbų, paprastai į 
savo gimtąją kalbą. Kiekvienoje kabinoje dažniausiai dirba du vertėjai. 
Abu drauge jie turi sugebėti iš keturių kalbų versti į gimtąją kalbą. 
Pavyzdžiui, vienas rusų kalbos kabinos vertėjas moka anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbas, o kitas gali versti iš anglų ir kinų kalbų. Vertėjai ilsisi tik 
tuomet, kai oratorius kalba jų gimtąja kalba. 
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Antrasis sinchroninio vertimo organizavimo būdas: viena iš 
konferencijoje vartojamų kalbų laikoma pagrindine ir vienas iš vertėjų 
vedančiuoju.  Kabinų reikia viena mažiau, negu konferencijoje vartojama 
kalbų. Kai oratorius kalba, jo kalba verčiama tiesiogiai į kabinai skirtą 
kalbą, t. y. dirbama anksčiau aprašytu būdu. Kai oratorius kalba ne 
rusiškai, jo kalba tiesiogiai verčiama į rusų (t. y. pagrindinę) kalbą, o į 
kitas kalbas verčiama netiesiogiai (t. y. iš rusų kalbos). Vedančiuoju 
vienu ar kitu metu gali atsidurti bet kuris vertėjas, tad kiekvienas turi 
mokėti versti pakaitomis tai iš užsienio kalbos į rusų kalbą, tai atvirkščiai 
– iš rusų kalbos į užsienio kalbą. Mūsų šalyje vertėjui sinchronininkui (be 
rusų kalbos) pakanka mokėti vieną užsienio kalbą, kad galėtų versti iš jos 
ir į ją. Kitaip tariant, vertėjas dirba reversine kalbų kombinacija. JTO 
sinchronininkai privalo gebėti versti tik į gimtąją kalbą, bet iš dviejų ar 
daugiau užsienio kalbų, t. y. dirbti konvergentinėmis kombinacijomis. 

Antrasis būdas gali būti dviejų pakopų (jei oratorius kalba ne 
pagrindine kalba), todėl turi rimtų trūkumų. Pirmiausia sumažėja 
tikslumas ir perteikiamos informacijos apimtis. Nuostolingiausia 
paprastai yra pirmoji vertimo pakopa. Nors tie informacijos nuostoliai 
palyginti nereikšmingi (daugiausia perteklinės informacijos sąskaita), 
tačiau, nustojęs papildomos informacijos, tekstas tampa sunkiau 
suvokiamas. Antra, naudojant tiesioginį vertimą kiekvienas kanalas 
veikia autonomiškai, o čia vertimas daugeliu atžvilgių priklauso nuo 
vedančiojo vertėjo. Kiekvienas netikslumas, nedidelis nukrypimas nuo 
originalo dubliuojamas visais kanalais. Trečia, dviejų pakopų vertimo 
schema varžo vedantįjį. Net ir labai patyręs sinchronininkas paprastai 
dirba bangos ritmu, t. y. kalba išnaudodamas pauzes oratoriaus kalboje. 
Tai šiek tiek lengvina jam iš klausos suvokti tekstą viena kalba ir tuojau 
jį perteikti kita kalba, tačiau, dirbdamas vedančiuoju, jis turi paisyti kitų 
vertėjų interesų, laikytis lygaus kalbėjimo tempo. Be to, nelengva 
sinchronininkui ir persijungti iš vienos vertimo rūšies į kitą (pavyzdžiui, 
kurį laiką vertus iš rusų kalbos į anglų kalbą, imti versti iš anglų į rusų 
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kalbą). Net ir patyrę vertėjai čia dirba įsitempę, suvaržyti. Ketvirta, 
pasitaiko ir techniškų sunkumų, ypač kai reikia greitai perjungti valdymo 
pulte kanalus (pavyzdžiui, kai oratoriui nelauktai replikuojama iš salės 
kitomis kalbomis). 

Sistemoje verčiant iš dviejų ar daugiau kalbų į vieną – gimtąją 
kalbą verčiama tiksliau ir geriau, ypač stilistiškai. Tačiau mūsų dienomis, 
kai sparčiai plečiasi tarptautiniai santykiai ir į pasaulinę areną išeina vis 
naujos, retesnės kalbos, šio būdo tenka atsisakyti. Todėl tiesioginio 
vertimo būdas paprastai naudojamas tik tuomet, kai konferencijoje 
kalbama ne daugiau kaip 5 kalbomis. 

Sinchroninis vertimas atliekamas vertėjui klausantis ir 
lygiagrečiai verčiant pranešėjo sakomą informaciją. Šis būdas 
naudojamas konferencijose bei kituose didelės apimties renginiuose, kur 
dalyvauja daug žmonių ir per pakankamai trumpą laiko tarpą 
perduodama daug informacijos keliomis kalbomis. Tokios konferencijos 
metu prireikia specialios vertimo įrangos. Sinchroninio vertimo metu 
vertėjas privalo sugebėti sutelkti visą savo dėmesį , kad nepraleistų 
svarbios informacijos ir detalių, kadangi vertimas vyksta tuo pačiu metu, 
kaip ir renginio pranešėjo kalba. Prieš renginį vertėjas paprastai 
susipažįsta ir gerai išanalizuoja ne tik medžiagą, bet ir vaizdines 
priemones bei pateiktus kalbų tekstus. 

Vertėjai sinchronininkai dirba specialiose kabinose. Per ausines 
klausydamiesi oratoriaus, kalbančio viena kalba, tuojau pat jo 
nenutraukdami pakartoja jo žodžius kita (t. y. vertimo) kalba. Kabinų 
būna tiek, kiek konferencijos darbe vartojama kalbų, čia vertėjas tarsi 
tampa svarbiausia sudėtingo sinchroninio vertimo įrenginio dalimi. Tą 
įrenginį sudaro mikrofonai tribūnoje ar ant konferencijos dalyvių stalų, 
laidai, kuriais jie sujungiami su valdymo pultu, o šis su ausinėmis vertėjų 
kabinose, vertėjų mikrofonai, turintys ryšį su valdymo pultu, o iš čia ir su 
konferencijos dalyvių vietomis, kur po ranka yra ausinės ir kanalų 
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selektorius. Užsidėjęs ausines ir suradęs selektoriuje sau tinkamos kalbos 
kanalą, kiekvienas konferencijos dalyvis gali tuojau pat sužinoti, ką sako 
oratorius. Pastaruoju metu sinchroniniam vertimui vis plačiau 
naudojamas radijo ultratrumpųjų bangų diapazonas: gavę nedidelį radijo 
aparatuką su miniatiūrine ausine, konferencijos dalyviai gali klausytis 
oratorių net išėję iš salės.  

JTO vartojamos penkios oficialios kalbos, todėl ir posėdžių salėse 
reikia penkių – anglų, prancūzų, rusų, ispanų ir kinų kalbų – kabinų. 
Kiekvienoje iš jų dirba grupė vertėjų, kurie sinchroniškai verčia iš kitų 
keturių kalbų, paprastai į savo gimtąją kalbą. Kiekvienoje kabinoje 
dažniausiai dirba du vertėjai. Abu drauge jie turi sugemokėti iš keturių 
kalbų versti į gimtąją kalbą. Pavyzdžiui, vienas rusų kalbos kabinos 
vertėjas moka anglų, prancūzų ir ispanų kalbas, o kitas gali versti iš anglų 
ir kinų kalbų. Vertėjai ilsisi tik tuomet, kai oratorius kalba jų gimtąja 
kalba. 

Antrasis sinchroninio vertimo organizavimo būdas: viena iš 
konferencijoje vartojamų kalbų laikoma pagrindine ir vienas iš vertėjų 
vedančiuoju.  Kabinų reikia viena mažiau, negu konferencijoje vartojama 
kalbų. Kai oratorius kalba, jo kalba verčiama tiesiogiai į kabinai skirtą 
kalbą, t. y. dirbama anksčiau aprašytu būdu. Kai oratorius kalba ne 
rusiškai, jo kalba tiesiogiai verčiama į rusų (t. y. pagrindinę) kalbą, o į 
kitas kalbas verčiama netiesiogiai (t. y. iš rusų kalbos). Vedančiuoju 
vienu ar kitu metu gali atsidurti bet kuris vertėjas, tad kiekvienas turi 
mokėti versti pakaitomis tai iš užsienio kalbos į rusų kalbą, tai atvirkščiai 
– iš rusų kalbos į užsienio kalbą. Mūsų šalyje vertėjui sinchronininkui (be 
rusų kalbos) pakanka mokėti vieną užsienio kalbą, kad galėtų versti iš jos 
ir į ją. Kitaip tariant, vertėjas dirba reversine kalbų kombinacija. JTO 
sinchronininkai privalo gebėti versti tik į gimtąją kalbą, bet iš dviejų ar 
daugiau užsienio kalbų, t. y. dirbti konvergentinėmis kombinacijomis. 
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Ar gali sinchroninis vertimas būti sinchroniškas? 

Lyginant su vertėju, verčiančiu raštu, sinchronininko darbas daug 
sunkesnis. Jis neturi kada pasinaudoti papildoma informacija iš žodynų, 
žinynų, enciklopedijų ar anksčiau verstų tekstų. Tegali pasikliauti tik 
sukauptu patyrimu, įgūdžiais, žiniomis. 

Be abejo, sinchronininkas paprastai truputį atsilieka nuo 
oratoriaus. Tą patvirtina ir specialūs tyrimai. Pavyzdžiui, patyrę anglų-
prancūzų kalbų vertėjai atsilieka nuo oratoriaus 2-3 sekundėmis. Tai 
labai menkas laiko tarpas ir juo argumentuojant negalima atimti iš šios 
vertimo rūšies teisės vadintis sinchroniniu. Kaip pasiekiamas toks 
„sinchroniškumas“? Dažniausiai trumpinant vertimo tekstą ir greičiau už 
oratorių jį ištariant. Daugelis tyrinėtojų taip pat pabrėžia, kad 
sinchronininkas stengiasi maksimaliai išnaudoti oratoriaus kalboje 
pasitaikančias pauzes. Tačiau ar gali sinchronininkas apskritai tuo pačiu 
metu klausytis (ir, žinoma, suvokti), ką kalba oratorius, ir pats kalbėti 
kita kalba? 

Šiuolaikinė psichologija teigia, kad žmogaus dėmesio kanalai gali 
būti ne tik perjungiami, bet ir nevienodai apkraunami. Vadinasi, 
susitelkdamas prie vienos kalbinės veiklos, vertėjas nebūtinai turi visiškai 
išsijungti iš kitos kalbinės veiklos. Kad sinchronininkas gali suprasti 
oratoriaus kalbą tuo pačiu metu, kai pats kalba, patvirtina ir atliktų 
tyrinėjimų rezultatai. Išanalizavus sinchroniškai padarytus oratoriaus ir 
vertėjo sinchronininko kalbos įrašus, nustatyta, kad pastarasis didelę 
oratoriaus kalbos dalį (vidutiniškai 60-70%) girdi ir suvokia savo paties 
šnekos fone. Taigi, turint omenyje, kad vertimas yra procesas ir kad jo 
rezultatas gali atsirasti tik po to, kai suvokiamas originalas, sinchroninio 
vertimo sinchroniškumas yra santykinis. Kita vertus, negalima paneigti to 
fakto, kad didesnę pusę laiko sinchroninis vertėjas tuo pačiu metu klauso 
oratoriaus kalbos ir pats kalba. Todėl šiuo atžvilgiu jo veiklos 
sinchroniškumas yra absoliutus. 
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VERTIMAS ŽODŽIU ES INSTITUCIJOSE 

Daugiakalbystė Europos Sąjungoje įteisinta pirmuoju tuo metu 
Europos ekonominės bendrijos 1958 metais priimtu reglamentu, 
nustatančiu kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje 
bendrijoje.  Praėjusio šimtmečio 6-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos 
Bendrijoms priklausė 6 valstybės – Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Liuksemburgas ir Olandija. Oficialiomis Bendrijų kalbomis buvo 
paskelbtos 4 kalbos: nyderlandų, prancūzų, vokiečių, italų. Po kiekvieno 
Europos Bendrijų plėtros etapo oficialių kalbų skaičius nuolat didėja. 15 
valstybių vienijančioje Europos Sąjungoje buvo kalbama ir rašoma jau 11 
oficialių kalbų, po plėtros į Rytų Europos valstybes jų skaičius išaugo iki 
23, o 2013m. į ES įstojus Kroatijai iki 24 kalbų (airių, anglų, bulgarų, 
čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, 
maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, švedų, 
suomių, vengrų, vokiečių).    

Galėtume paklausti, kam reikalinga tokia kalbų gausybė? Ar ES 
nevertėtų apsiriboti tik keliomis labiausiai paplitusiomis kalbomis? 
Atsakymas labai paprastas: Europos Sąjungoje yra ir bus leidžiami 
įstatymo galią turintys teisės aktai, kuriuos vykdyti privalo valstybės 
narės. Ar būtų galima tikėtis, kad valstybių narių piliečiai vykdys 
įstatymus, negalėdami su jais susipažinti savo gimtąja kalba ir 
nesuprasdami jų turinio? Tuo labiau kad Europos Sąjunga deklaruoja 
labai aiškų tikslą: kurti "piliečių Sąjungą", kurioje prieš įstatymą visi yra 
lygūs. Danijos ūkininkas, Vokietijos verslininkas, Prancūzijos vyno 
gamintojas ar bet kurios kitos šalies gyventojas turi turėti vienodas 
galimybes ginti savo teisėtus interesus ne tik nacionaliniame lygmenyje, 
bet ir kreiptis į Europos Sąjungos institucijas savo gimtąja kalba. Juolab 
kad minėtas pirminis daugiakalbystės principas nuolat buvo pabrėžiamas 
ir vėlesniuose teisės aktuose, o 1999 m. įtrauktas ir į Amsterdamo sutartį. 
Joje kalbama ir apie tai, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę susipažinti su 
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Europs Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Taigi akivaizdu, 
kad pagrindiniai šių institucijų dokumentai turi būti verčiami į oficialias 
kalbas, o Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir Komitetų darbe 
dalyvaujantiems valstybių narių atstovams kalbėti savo gimtąja kalba. 

2005 m. lapkričio 22 d. paskelbtas Komisijos komunikatas “Nauja 
daugiakalbystės strategija” buvo primasis šiuo klausimu ir pradėjo gilesnį 
tyrimą dėl kalbos poveikio kasdieniniame ES piliečio gyvenime. Nuo 
2007 m. sausio sukūrus daugiakalbystės komisaro “portfelį”, kuris teko 
Rumunijos deleguotam atstovui Leonard Orban, daugiakalbystės politika 
įgavo horizontalų pobūdį. Šios politikos pagalba siekiama skatinti 
dinamišką daugiakalbę ekonomiką, stimuliuoti mokymąsi visą gyvenimą 
bei kultūrų dialogą, taip pat sukurti daugiakalbę aplinką Europos 
politiniam dialogui su jos piliečiais pastarųjų kalba.  

Daugiakalbės politiką didele dalimi įgyvendina ES institucijų 
vertimų tarnybos, užtikrinančios, kad nebūtų kliūčių šalių narių 
atstovams suprasti vieni kitus diskutuojant dėl ES teisės aktų projektų ir 
kitų klausimų (užduotis vertimų žodžiu Generaliniam Direktoratui ) bei 
susipažįstant su jau priimtais ES dokumentais (užduotis Vertimų raštu 
tarnybai). Vertimų žodžiu ir vertimų raštu tarnybos funkcionuoja atskirai.   

Vertimų žodžiu tarnybas turi Europos parlamentas, Komisija ir 
Teisingumo teismas. Didžiausia iš jų - Europos Komisijos Vertimų 
žodžiu generalinis direktoratas (anksčiau oficialiai vadintas, dabar 
neformaliai tebevadinamas DG SCIC - Service commun Interprétation-
conférences). Direktoratas organizuoja daugiakalbius renginius 
Komisijos padaliniams bei savo nuolatinių darbuotojų (vertėjų) ir savo 
žinioje esančių akredituotų laisvai samdomų vertėjų pagalba užtikrina 
vertimą žodžiu  Komisijos, Tarybos, Regionų bei Ekonomikos ir 
socialiniu reikalų komitetų, Europos investicijų banko, taip pat šalyse 
narėse veikiančių ES agentūrų ir biurų rengiamuose posėdžiuose ir 
konferencijose.  
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Keletas statistinių direktorato veiklą apibūdinančių duomenų : 

• 600 nuolatinių (dirbančių direktorate) vertėjų; 

• 2700 – direktorato disponuojamame sąraše akredituotų laisvai 
samdomų vertėjų (tik šie vertėjai gali versti ES institucijų posėdžiuose); 

• 300 - 400 kasdien laisvai samdomų vertėjų; 

• 50 - 60 posėdžių, kuriuose verčiama, per dieną; 

• 10.000 – 11.000 posėdžių dienų per metus; 

• 40 didelių (Komisijos) konferencijų per metus; 

• € 100.000.000 - bendra vertimo žodžiu veiklos finansine apyvarta 
2013 m.;  

• 0.30 €/ (10 litų) vertimo žodžiu kaštai Europos piliečiui per 
metus.  

Rengdamasi 2004 ir 2007 m. plėtroms (perėjimui nuo 11 iki 23 
darbo kalbų) ES, įvertinusi savo (ribotas dėl vertėjų stygiaus) galimybes 
užtikrinti vertimą į visas kalbas, įvykdė reformą – bendru sutarimu 
žymiai sumažino skaičių Tarybos darbo grupių, kuriose verčiama į visas 
ES oficialias kalbas. Šiuo metu iš apie 170 Tarybos darbo grupių, 
rengiančių ES teisės aktų projektus vertimas į visas 23 kalbas 
besąlygiškai vyksta 20 darbo grupių. Apie 50 darbo grupių verčiama tik 
į/iš anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, o likusios 100 grupių patenka į 
taip vadinamą „request and pay„ sistemą, reiškiančią, kad kiekviena šalis 
narė pasirenka, kuriose iš jų jai reikia vertimo į abi puses (iš užsienio 
kalbos į lietuvių ir atvirkščiai) ir kuriose tik iš lietuvių į užsienio kalbą. 
Tokį pasirinkimą šalis narė priversta daryti, atsižvelgdama į ribotą tam 
skiriamų lėšų ir vertėjų skaičių. Pastarajame šimte, be to, naujosios narės 
nurodo 15-20 grupių, kuriose vertimas turi būti užtikrinamas prioritetine 



VERTIMAS ŽODŽIU           71 

tvarka, tai yra, trūkstant vertėjų vertimas užtikrinamas pirmiausia 
prioritetinėse darbo grupėse.  

Ministrų tarybose bei ES Vadovų tarybose vertimas besąlygiškai 
tikrinamas į visas 24 oficialias kalbas. Toks vertimas užtikrinamas tik 5 
iš 9-12 neformalių tarybų per pusmetį. Komisijos rengiamuose 
posėdžiuose dažniausiai verčiama į 5 kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų, italų), dažnai – ir į kai kurių (didesnių) naujųjų šalių kalbas. 

Vertimo žodžiu generalinis direktoratas (Lietuvių kalbos skyrius) 
yra įdarbinęs 10 lietuvių kalbos vertėjų, Direktorato disponuojamame 
sąraše yra 50 akredituotų vertėjų, galinčių versti iš užsienio kalbos į 
lietuvių,  iš jų – 25 turintys teisę versti iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą. 
Vertėjų atranka darbui ES institucijose vykdoma pagal vieningą 
procedūrą. Kandidatai privalo išlaikyti praktinio vertimo egzaminą – 
testą, kuris lietuvių kalbos vertėjams organizuojamas nuo 1996 metų. Per 
tą laikotarpį egzaminuose dalyvavo apie 300 vertėjų, išlaikė 70, tačiau 
ES institucijose dirba ne visi, kadangi keletas iš jų pasirinko kitą 
profesiją.  

Lyginant su kitomis institucijomis EP požiūris į daugiakalbystę 
yra ypatingas. Tai atsispindi   šūkyje: “Europos Parlamentas kalba Jūsų 
kalba”. EP Vidaus darbo taisyklių 146 straipsnis kiekvienam Parlamento 
nariui numato teisę, o ne galimybę, kalbėti viena iš laisvai pasirinktų 
oficialiųjų kalbų.  

Sinchroninio vertimo pradžia dar sovietinėje Lietuvoje būtų 
galima laikyti epizodiškus vertimus iš lietuvių į rusų kalbą. Bene pirmoji 
organizuota daugiakalbė sinchroninio vertimo grupė, kurią sudarė 
Vilniaus universiteto rusų ir užsienio kalbų katedrų dėstytojai, dirbo 
universiteto 400 metų jubiliejaus iškilmingo posėdžio metu  Operos ir 
baleto teatro rūmuose. Oratorių kalbos čia buvo sinchroniškai verčiamos 
į. rusų, anglų, vokiečių ir lietuvių kalbas. Steigiamajame Sąjūdžio 
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suvažiavime 1987 m. Vilniaus Sporto Rūmuose taip pat buvo verčiama 
sinchroniškai iš lietuvių kalbos į rusų, anglų ir vokiečių kalbas. Po 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sinchroninis vertimas 
palaipsniui įsitvirtino įvairiuose renginiuose, kuriuose dalyvaudavo 
svečiai iš užsienio. 

 

 

 

Šiuo metu pasaulyje kasmet vyksta iki penkių tūkstančių tarptautinių 
susitikimų, konferencijų, kongresų. Juos aptarnauja daugiau kaip du 
tūkstančiai sinchroninio vertimo specialistų, sugebančių dirbti įvairiomis 
kalbų kombinacijomis. Apie 900 iš jų priklauso Tarptautinei konferencijų 
vertėjų asociacijai  (AIIC) vienijančiai Europos šalyse, JAV ir Kanadoje 
pagal kontraktus dirbančius vertėjus sinchronininkus. 

Susikūrė sinchroninio vertimo specialistus ugdančios mokyklos. 
Nuo 1948 m. jie rengiami Ženevos vertėjų mokykloje. Iš kitų žymesnių 
užsienio mokyklų galima paminėti Vašingtono (Džordžtauno 
universitetas), Heidelbergo, Leipcigo ir Paryžiaus ESIT ir ISIT. 

Augant tarptautinių renginių skaičiui, vis daugiau reikia ir 
sinchroninio vertimo specialistų. Sinchroninis vertimas tampa plačiai 
pripažinta vertėjo profesija. 
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