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PraTarmė

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo praėję du dešimtmečiai Lietuvoje (ir už 
jos ribų) buvo didelių permainų metas ir kartu vertimo aukso amžius. Atsivė-
rus naujoms lietuvių kalbos funkcionavimo sritims atsirado poreikis versti į 
lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos daug daugiau pačių įvairiausių žanrų tekstų. 
Į lietuvių kalbą šiandien gausiai verčiama ne tik grožinė ar informacinio po-
būdžio literatūra, bet ir ES teisės aktai, tarptautinės teisės ir prekybos doku-
mentai, verslo raštai, techniniai standartai, filmų ar televizijos laidų scenarijai 
ir subtitrai. Į intensyvų ir įvairiopą vertimo darbą įsitraukė nepalyginti dau-
giau vertėjo profesijai parengtų ir savarankiškai jos įgūdžių įgijusių žmonių. 
Šie žmonės vertimo veikla verčiasi ne tik sostinės įstaigose ar vertimo biuruo-
se, bet ir kituose Lietuvos miestuose, pavyzdžiui, Mažeikiuose. Didelis vertėjų 
iš Lietuvos būrys jau dešimtmetį darbuojasi Europos Sąjungos institucijose 
Briuselyje ir Liuksemburge. 

Konkurencijos sąlygomis visi vertėjai yra suinteresuoti siekti profesiona-
lumo, o jų organizacijos (pavyzdžiui, 2004 m. įkurta, aktyviai veikianti Lie-
tuvos literatūros vertėjų sąjunga) rūpinasi sudaryti sąlygas vertėjams ugdyti 
savo profesinę kompetenciją. Per pastarąjį dešimtmetį, daugiausia Lietuvių 
literatūros vertėjų sąjungos pastangomis, pastebimai pagyvėjo ir vertimo 
kritika. Periodiniuose, ypač literatūrinės spaudos leidiniuose spausdinamos 
vertimų recenzijos, kurias dažniausiai pagal šios sąjungos projektą „Publika-
cijų apie vertimo teoriją ir praktiką skatinimas“ remia Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija. 

Vertimo teorija taip pat dar niekada nebuvo tokia populiari kaip šian-
dien. Rengiamos ir leidžiamos naujos bei iš naujo perspausdinamos teorinės 
vertės nepraradusios senosios knygos, nuolatos rengiamos įvairaus lygio kon-
ferencijos, rašomos teminės vertimo studijos ir disertacijos. Ar visa tai kokiu 
nors mastu veikia vertėjus? Ar žmonės, kuriems vertimas yra kasdienė veikla, 
turi kokios naudos iš to, ką daro teoretikai, ar visa tai ignoruoja? Ne mažiau 
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svarbus yra ir priešingas klausimas: kokiu mastu vertimo teoretikai sieja savo 
veiklą su vertėjų patirtimi ir kaip jų teorijas formuoja praktinė vertimo vei-
kla? Neretai iš praktikų girdime, kad jiems teorijos nereikia, kad jie tiesiog 
turį toliau sumaniai dirbti ir būti kūrybingi. Tačiau ir praktikai apie savo dar-
bą kalba, rašo, diskutuoja, dažnai moka aiškiai ir suprantamai apibūdinti tai, 
ką daro ir kaip jiems pavyksta tai daryti iš tiesų labai gerai (Bassnett 2011: 16). 

Vis dėlto dar yra nemažai diskusijų keliančių, neatsakytų klausimų, net ir 
tokių esminių kaip vertimo tyrimų srities apibrėžtis. Šiandien angliškai kal-
bančiame pasaulyje plačiausiai vartojamas Džeimso Holmso (James S. Hol-
mes) pasiūlytas terminas translation studies, kuriuo apibūdinama visa su ver-
timu susijusi tiriamoji veikla ir savarankiška mokslo šaka. Bet iki praėjusio 
šimtmečio aštuntojo dešimtmečio vertimo studijos buvo priskiriamos kitoms 
mokslo šakoms, kalbotyrai arba literatūros kritikai. Akademines vertimo stu-
dijas Judžinas Naida (Eugene Nida) pavadino vertimo mokslu (angl. science 
of translation). Pagal prancūzų terminą traductologie sukurtas angliškas ter-
minas translatology buvo atmestas kaip dirbtinis ir anglų kalboje neprigijo. 
Bet ir šiandien vartojamas vertimo teorijos terminas atrodo per siauras, nes ši 
veiklos sritis yra platesnė ir neapsiriboja vien grynosios teorijos formavimu. 

Pastaraisiais dešimtmečiais daugėja vertimo programas pasirenkančių 
studentų aukštosiose mokyklose. 1997 m. Vilniaus universitete įkūrus Ver-
timo studijų katedrą, vertimas buvo pirmą kartą įteisintas kaip savarankiška 
magistrantūros ir profesinių studijų kryptis. Nuo 2007 m. kasmet pasirodo 
naujas šios katedros leidžiamo mokslo darbų žurnalo „Vertimo studijos“ (at-
sakingoji redaktorė prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė) numeris. Straipsnių įvai-
riais vertimo teorijos ir praktikos klausimais gausėja Lietuvos filologų leidžia-
muose periodiniuose mokslo darbų rinkiniuose (tik gaila, kad įsigali polinkis 
tokius straipsnius rašyti ne lietuviškai).

Tokia situacija labai skiriasi nuo buvusios prieš trisdešimt metų, kai 
1990 m. Vilniaus universitetas išleido tuometinių Anglų filologijos katedros 
docentų olimpijos Armalytės ir Liongino Pažūsio parengtą mokymo prie-
monę „Vertimo teorijos pradmenys“ – šios knygos pirmtakę. Tai buvo viena iš 
pirmųjų Lietuvoje parašytų vertimo teorijos knygų. Ją parašyti autorius ska-
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tino noras padėti Vilniaus universiteto anglų kalbos ir literatūros studentams 
plačiau ir giliau susipažinti su vertimo mokslo pagrindais, nes tuo metu jau 
buvo dėstomas vertimo teorijos ir praktikos kursas. „Vertimo teorijos prad- 
menys“ – nedideliu tiražu išleista, anų laikų rotaprintu atspausdinta, šiandien 
jau gerokai senstelėjusi, pageltusi ir sunkiai gaunama knyga – ilgus metus 
buvo nurodoma pagal kelių Lietuvos universitetų (bei kai kurių kolegijų) pir-
mosios ir antrosios studijų pakopos programas studentams dėstomo vertimo 
teorijos ir praktikos kurso pagrindinės literatūros sąrašuose. 

Iš šio senojo leidinio išaugusi knyga „Kalba ir vertimas“ visų pirma yra 
vertimo tiriamasis darbas. o vertimo tyrimas yra kalbos tyrimas (Steiner 
1975: 47). Versdamas tekstą, „vertėjas nuo teksto leidžiasi prie sakinio ir žo-
džio“ (Ricoeur 2010: 47). Tokios nuostatos lėmė šio tiriamojo darbo pobūdį. 
Jame nagrinėjamos ne bendrojo pobūdžio abstrakčios konceptualiosios ver-
timo problemos, o aptariami šiuolaikinėje vertimo praktikoje matomi labai 
konkretūs vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą polinkiai. Tiriant daugiau-
sia remiamasi pavyzdžiais iš verstinės grožinės literatūros, nes ji yra „viena iš 
kalbos vartojimo sričių, kur kalbai atsiveria nemaža laisvės reikštis visomis 
savo spalvomis“ (Miliūnaitė 2009: 4), bet iš akiračio neišleidžiami ir kitų žan-
rų tekstai. Iš skelbtų vertimų pateikti pavyzdžiai nebūtinai turi būti laikomi 
norma, nes tarp jų pasitaiko ir abejotinų dalykų, jie taip pat neišsemia visų 
galimų vertimo variantų.

Ši knyga taip pat buvo rašoma galvojant apie vertėjus ir vertimo studi-
jas pasirinkusius studentus – visus, kurie domisi problemomis, kylančiomis 
verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai. Todėl buvo siekiama 
ne išdėstyti preskriptyvias nuostatas, o parodyti skaitytojams didelį ir įvai-
rų arsenalą tų kalbinių veiksmų, kuriuos įvairiuose kalbos lygmenyse (ypač 
žodžio ir sakinio), siekdamas savo tikslo, atlieka vertėjas. Taigi „Kalba ir ver-
timas“ yra knyga vertėjams, visų pirma naujajai vertėjų kartai, perimančiai 
vyresniosios kartos patirtį ir įgundančiai pasitelkti naujoviškas informacines 
technologijas. 

Dėkoju visiems Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedros kolegoms, 
kurie drąsino, ragino, skatino rašyti šią knygą. Esu dėkingas kolegėms anglis-
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tėms prof. habil. dr. Ligijai Kaminskienei ir ypač katedros vedėjai prof. dr. Ni-
jolei Maskaliūnienei, diskusijomis, skaitymais, savo darbų įžvalgomis ir įvai-
riomis kitomis paskatomis palaikiusioms tikėjimą šio darbo prasmingumu. 
Ačiū buvusiai katedros reikalų tvarkytojai Redai Šmitaitei, padėjusiai techniš-
kai rengti pirminį knygos teksto variantą. Last but not least dėkoju katedros 
kolegei ir reikliajai redaktorei Ingridai Tatolytei, padėjusiai rišliau rikiuoti 
teksto gretas, aiškiau ir sklandžiau formuluoti teiginius, drausminti knygos 
kalbą ir stilių.

Niekas negimsta vertėju. Kaip ir daugelyje kitų žmogaus veiklos sričių 
kompetencija įgyjama mokantis. Vertėjo profesinė veikla – tai visą gyveni-
mą trunkančios studijos. Džiaugiuosi nors į savo pedagoginės ir mokslinės 
veiklos pabaigą įstengęs bent iš dalies atiduoti skolą savo buvusiems verti-
mo studijų studentams. 

Savo nuomones, pastabas ir pageidavimus galite siųsti Vilniaus universi-
teto Vertimo studijų katedrai arba autoriui adresu pazusis@takas.lt.

2014 m. kovas                                                                                             Autorius
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Pirma DaLis
1.1. Pagrindiniai reikšmės tipai ir vertimas

Vertimą galima apibrėžti gana paprastai: tai kalbėjimo ar teksto viena 
kalba (pa)keitimas kalbėjimu ar tekstu kita kalba išlaikant tą pačią ar beveik 
tą pačią reikšmę (tiksliau sakant, sistemą reikšmių, kurias išreiškia pirminis 
kalbėjimas arba tekstas). Bet kuris kitas vertimo apibrėžimas taip pat neišven-
giamai grindžiamas reikšmės sąvoka. Tad vertimo esmės apibūdinimas ir jo 
mokslinis tyrinėjimas pirmiausia reikalauja gilesnės, teorinėmis nuostatomis 
pagrįstos reikšmės sampratos.

Reikšmės problema – viena iš įdomiausių ir sudėtingiausių mūsų laikų 
mokslo problemų. Ji buvo keliama dar Antikos laikais. Ir šiandien jos aiški-
nimai tebėra prieštaringi. Sukurta daugybė įvairiausių reikšmės koncepcijų, 
kurios arba viena kitą papildo, arba viena kitai prieštarauja, arba net visiškai 
viena kitą paneigia. Reikšmės sąvoką nevienodai supranta ir apibrėžia net tos 
pačios kalbotyros pakraipos mokslininkai. Dabar jau visiškai aišku, kad su-
kurti visuotinai priimtiną reikšmės sampratą niekada nepavyks. Ši samprata 
priklauso nuo to, kaip suprantamas kalbos ir mąstymo ryšys. Ji priklauso kal-
bos filosofijos sričiai ir, be abejo, sudėtinga kalbos ir mąstymo ryšio proble-
ma visada bus sprendžiama laikantis tam tikrų filosofinių pozicijų (Jakaitienė 
1980: 30).

Nekeldami sau tikslo netgi prabėgomis apžvelgti ryškiausias semantikos 
koncepcijas, glaustai apibūdinsime šiai knygai pasirinktą, plačiau pripažin-
tą reikšmės sampratą, pagrindinius reikšmės tipus (arba komponentus) ir jų 
vietą vertimo procese.

Reikšmė – tai tam tikras santykis: ženklo santykis su kažkuo, kas savai-
me nėra ženklo reikšmė, bet dėl ko ženklas įgyja reikšmę, t.  y. tampa tuo, 
kuo yra  – ženklu, o ne šiaip materialiu objektu. Tai reliatyvistinė reikšmės 
samprata. Požiūris į reikšmę kaip į santykį yra atėjęs iš semiotikos – mokslo, 
kuris tiria ženklų sistemas ir jų funkcijas ir pagal kurį ženklų reikšmių tipai 
apibrėžiami kaip santykiai. 
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Teigiant, kad ženklo (įskaitant kalbos ženklo, dar konkrečiau – žodžio) 
reikšmė yra jo santykis su tuo, kas egzistuoja už paties ženklo, mums reikia 
žengti dar vieną žingsnį – patikslinti, su kuo gi ženklas yra siejamas, ir nu-
statyti, koks ženklo santykis arba kokie jo santykiai su tuo „kažkuo kitu“ yra 
ženklo reikšmė (arba reikšmės). Tuo pačiu metu verta pabrėžti, kad santykių 
sistema, kuriai priklauso ženklas, yra daugialypė: bet kuris ženklas yra sudė-
tingų įvairiarūšių santykių visumos sudedamoji dalis. Dabartinėje semioti-
koje priimta skirti tris pagrindinius ženklo santykių tipus ir atitinkamai tris 
pagrindinius reikšmių tipus (arba reikšmės komponentus).

Pirmiausia paminėtinas ženklo santykis su juo žymimu daiktu (t. y. ko-
kiu nors objektu), kitaip sakant, santykis tarp žodžio ir juo pavadinamo 
daikto. Šitaip lietuvių kalbos žodis stalas yra siejamas su tam tikru baldu, 
o šuo – su tam tikru naminiu gyvūnu ir panašiai. Žinoma, tai, kas žymi-
ma ženklu arba pavadinama žodžiu (t. y. jo žyminys), toli gražu ne visada 
yra daiktas tiesiogine žodžio prasme, t. y. materialus daiktas ar gyvas pada-
ras. Ženklas gali būti siejamas ir su veiksmais bei vyksmais (neša, lyja), ir 
ypatybėmis (didelis, ilgas), ir abstrakčiomis sąvokomis (priežastis, tiesa), ir 
realiai egzistuojančiomis ar numanomomis situacijomis, sudėtingais daik-
tų, reiškinių ir santykių kompleksais. Ženklais žymimus daiktus, procesus, 
ypatybes, realios tikrovės ar įsivaizduojamus reiškinius yra priimta vadin-
ti ženklų denotatais, o ženklo ir jo denotato santykį – denotacine ženklo 
reikšme (angl. denotative meaning).

Kalbant apie žodžio (kaip ženklo) santykį su juo žymimu daiktu, reikia 
turėti galvoje, kad žodžio denotatas paprastai yra ne atskiras, individualus, 
vienintelis daiktas, reiškinys, ypatybės apraiška, o visa vienarūšių daiktų, 
reiškinių, ypatybės apraiškų klasė. Pavyzdžiui, žodžio stalas denotatas yra ne 
koks nors vienas išskirtinis stalas, o aibė daiktų, turinčių bendrų požymių, 
kurie leidžia, nepaisant esamų skirtumų, priskirti juos vienai, tai pačiai, stalų 
klasei. Tiesa, kalboje yra žodžių, kurių denotatai yra atskiros vienetinės rea-
lijos, bet tokių žodžių palyginti nedaug ir visoje žodžių (ženklų) sistemoje jie 
nevaidina tokio svarbaus vaidmens, koks priklauso tiems, kurių denotatai – 
ištisos vienarūšių daiktų aibės.



 P I R M A  D A L I S  13

Tačiau, kai žodis, kurio denotatas – visa vienarūšių daiktų klasė, yra var-
tojamas tekste, jis gali žymėti ir atskirą konkretų daiktą. Pavyzdžiui, pasaky-
me eime prie stalo žodžiu stalas pavadinamas realus, su konkrečia situacija 
siejamas stalas. Panašiais atvejais konkrečiuose pasakymuose tam tikru žo-
džiu žymimą konkretų daiktą ar reiškinį vadinsime referentu (angl. referent). 
Denotato ir referento sąvokų nereikėtų painioti: žodžiai, turintys skirtingus 
denotatus, konkrečioje kalbėjimo situacijoje gali žymėti vieną ir tą patį refe-
rentą, nes vienas ir tas pats asmuo ar daiktas (pagal įvairius jo požymius) gali 
vienu metu būti priskiriamas kelioms skirtingoms asmenų ar daiktų klasėms 
ir šitaip tarsi atsiduria jų sankirtoje. Pavyzdžiui, pasakyme Tas vaikinas  – 
mano draugas, fizikos fakulteto studentas žodžiai vaikinas, draugas ir studen-
tas, žymintys skirtingus denotatus, yra siejami su tuo pačiu vienu referentu. 
Įvardžiai (aš, tu), panašiai kaip tikriniai daiktavardžiai, turi vieną vienintelį 
referentą, bet šis referentas yra nepastovus. Denotato ir referento skyrimo 
svarba vertime bus aptariama toliau. 

Nors denotacinė ženklo reikšmė yra labai svarbi jo savybė, ji anaiptol 
neapima visų jo santykių. Antras jo santykių tipas  – santykis tarp ženklo 
ir žmogaus, kuris tą ženklą vartoja. Vartodami žodį (kaip ženklą), žmonės 
suvokia, kad juo gali ne tik pavadinti, bet ir subjektyviai apibūdinti tikrovės 
objektą, pranešti apie savo santykį su denotatais arba apie savo santykius su 
kitais žmonėmis. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodžiai galva ir makaulė, burna ir 
srėbtuvė, verkti ir žliumbti, pavogti ir nukniaukti atitinkamai žymi tuos pačius 
denotatus, t.  y. turi tas pačias denotacines reikšmes, bet skiriasi santykiais, 
kurie šiuos kalbos ženklus ir jų denotatus sieja su tuos ženklus vartojančiais 
žmonėmis. Tokie subjektyvūs (emocinio vertinimo, ekspresyvūs, stilistiniai ir 
pan.) santykiai yra vadinami pragmatiniais. Tad atitinkamai antrąjį reikšmių 
tipą vadinsime pragmatinėmis ženklo reikšmėmis. 

Pragmatiniai ženklo santykiai dar kartais supaprastintai apibūdinami 
kaip santykiai tarp ženklo ir individo. Tokiu atveju reikėtų pabrėžti, kad kal-
bame ne apie ženklo ir atskiro individo (kalbėjimo akto dalyvio), bet ženklų 
ir juos vartojančių žmonių kolektyvo (dar tiksliau – visos ta kalba kalbančios 
žmonių bendruomenės) santykį. Žodyje glūdi ne tik individualiai subjekty-
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vus, bet ir visuotinai priimtas vienoks ar kitoks pavadinamo dalyko vertini-
mas. Kalbos ženklų (konkrečiai – žodžių) pragmatinės reikšmės paprastai yra 
tos pačios visai ta kalba kalbančių žmonių bendruomenei (ypač turint galvoje 
bendratautę kalbą, o ne jos socialinius ar teritorinius variantus).

Galiausia akivaizdu, kad bet kuris ženklas (įskaitant ir kalbos ženklą) 
funkcionuoja ne izoliuotai nuo kitų ženklų, o kartu su jais sudaro tam tik- 
rą ženklų sistemą. Kurį nors vieną tos pačios ženklų sistemos narį su kitais 
ženklais (arba vieną žodį su kitais tos pačios kalbos žodžiais) sieja sudėtingi 
įvairialypiai santykiai. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodis stalas yra vienokiais 
santykiais susijęs su žodžiais baldas, kėdė, krėslas ir kt.; kitokiais santykiais su 
žodžiais apskritas, žemas, lūžta, virsta ir kt.; dar kitokiais santykiais su žodžiais 
stalčius, stalinis, stalius, užstalė ir kt.; ir dar kitokiais santykiais su žodžiais sta-
bas, stiebas, stygius, stogas arba balas, galas, kalas, metalas ir kitais. Ženklo san-
tykius su kitais tos pačios sistemos ženklais galima vadinti intrasemiotiniais. 
Atitinkamai galime kalbėti apie kalbos ženklų intralingvistines reikšmes.

Taigi kalbos ženklas gali būti tam tikrais santykiais susijęs su juo žymi-
mais denotatais, su žmonėmis, vartojančiais tą ženklą, ir su kitais ženklais, 
sudarančiais tą pačią kalbos ženklų sistemą. Laikantis šios nuostatos, kalbos 
ženklo semantinis turinys susideda iš trijų komponentų – denotacinės, prag- 
matinės ir intralingvistinės reikšmių (plg. Barkhudarov 1975: 68). Semiotikoje 
(moksle apie ženklų sistemas) šiuos tris reikšmių tipus atitinka trys skyriai: se-
mantika, tyrinėjanti denotacines ženklų reikšmes; pragmatika, tyrinėjanti pra-
gmatines ženklų reikšmes, ir sintaktika, tyrinėjanti jų intrasemiotines reikšmes.

Natūralu, kad visi trys reikšmių tipai yra vienas su kitu glaudžiai susiję, 
nes visi yra to paties ženklo semantinės struktūros komponentai. Pragma-
tinė ženklo reikšmė neatskiriama nuo jo denotacinės reikšmės: ir santykis 
tarp ženklo ir jį vartojančios žmonių bendruomenės primetamas to ženklo 
denotatui, ir priešingai – paties denotato savybės daug lemia tuo ženklu ko-
munikuojamų pragmatinių reikšmių pobūdį. Nereikėtų pamiršti ir kalbos 
ženklo intralingvistinės ir denotacinės reikšmių tarpusavio sąryšio: ženklų 
tarpusavio santykiai labai priklauso nuo tų ženklų denotatų ryšių ir santy-
kių, egzistuojančių pačioje tikrovėje, ir priešingai – ta pačia kalba kalbančių 
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žmonių bendruomenėje priimtą denotatų klasifikaciją daug lemia tos kalbos 
ženklų sistema. Tačiau visų trijų reikšmių tipų santykinis savarankiškumas 
yra pakankamas pagrindas toms reikšmėms skirti ir joms atskirai nagrinėti.

Žinoma, gali kilti klausimas: ar visi ženklai būtinai turi visų trijų tipų 
reikšmes? Matyt, į šį klausimą reikėtų atsakyti neigiamai. Kiekvienos kalbos 
sistemoje yra ženklų, neturinčių denotacinės reikšmės, t. y. tokių, kurie nežymi 
jokių tikrovės dalykų, o turi tik intralingvistinę reikšmę. Pavyzdžiui, manoma, 
kad asmeniniai įvardžiai visiškai neturi leksinės reikšmės (Van Langendonck 
2007). Be to, tokie ženklai įvairūs tarnybiniai ir formalūs gramatiniai elemen-
tai, pvz., kai kurios lietuvių kalbos galūnės, žyminčios tik žodžių sintaksinius 
ryšius sakinyje, arba anglų kalbos veiksmažodžio bendraties žymiklis to. Kita 
vertus, bet kuris ženklas būtinai turi intralingvistinę reikšmę: priklausydamas 
kokiai nors kalbos ženklų sistemai, jis būtinai turi būti susijęs su kitais žen-
klais. o ar visi ženklai turi pragmatines reikšmes? Jeigu pragmatinėmis reikš-
mėmis laikytume ir neutralų žmonių bendruomenės santykį su ženklu, tai 
atsakymas būtų teigiamas; priešingu atveju – neigiamas. Pavyzdžiui, lietuvių 
kalbos sinonimų eilėje žirgas – arklys – kuinas pirmasis ir trečiasis žodžiai turi 
tam tikras pragmatines reikšmes (vienu žodžiu komunikuojamas teigiamas, 
kitu – neigiamas santykis su pavadinamu dalyku), o antrasis žodis, galima sa-
kyti, yra emociniu atžvilgiu neutralus, arba neturintis pragmatinės reikšmės.

Vertimo teorijai daug svarbesnis kitas klausimas: ar visi teksto originalo 
kalba reikšmių tipai išlaikomi vertime? Kitaip sakant, ar vertėjas turi perteikti 
tik oK (originalo kalbos) teksto denotacines, ar ir kitas – pragmatines ir in-
tralingvistines – reikšmes?

Klausimas labai sudėtingas, todėl ir atsakymas negali būti vienareikšmis 
ir reikalauja išsamesnio aptarimo. Problemas, kylančias siekiant vertime iš-
laikyti įvairius reikšmių tipus, konkrečiai analizuosime kitame skyriuje. Čia į 
keliamą klausimą atsakysime tik pačiais bendriausiais bruožais, remdamiesi 
ta vertimo esmės samprata, kuri nusakyta skyriaus pradžioje. Apibrėždami 
vertimą kaip kalbėjimo arba teksto viena kalba (pa)keitimą kalbėjimu arba 
tekstu kita kalba, išlaikant tą pačią reikšmę, turime nurodyti, kad ter-
miną „reikšmė“ reikia suvokti pačia bendriausia prasme, turint galvoje ne tik 
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kalbos vienetų denotacines reikšmes, ir kad apie tos pačios reikšmės išlaiky-
mą galima kalbėti tik kaip apie santykinį, kaip apie kuo didesnio reikšmių 
išlaikymo siekiamybę. Iš to, kas pasakyta, galima daryti dvi išvadas: pirma, 
vertėjas turi kiek įmanoma išlaikyti visus kalbos reikšmių tipus; antra, verti-
me neišvengiami reikšmės nuostoliai.

Kokiu mastu vienos ar kitos reikšmės yra išlaikomos vertime, visų pir-
ma, priklauso nuo reikšmės tipo. Daugiausia vertime išlaikomos denotaci-
nės reikšmės. Tai nesunku paaiškinti: kalbos vienetų denotacinių reikšmių 
sistemoje atsispindi visas ta kalba kalbančių žmonių bendruomenės prakti-
nis patyrimas, o įvairiakalbes bendruomenes supanti tikrovė paprastai daug 
labiau sutampa negu skiriasi, todėl ir skirtingų kalbų denotacinės reikšmės 
labiau sutampa negu skiriasi. Žinoma, skirtingomis kalbomis kalbančių žmo-
nių bendruomenių pažintinės veiklos sferos toli gražu ne vienodos, tačiau 
kiekviena kalba funkcionuoja taip, kad ja galima nusakyti arba aprašyti (nors 
ir ne visada „patogiu“, ekonomišku būdu) iš principo bet kokį tikrovės daiktą, 
sąvoką, reiškinį ar situaciją. Juk kalba vienu požiūriu yra pažinimo rezultatas, 
produktas, o kitu – pažinimo instrumentas. Taigi daugiausia vertime išlaiko-
mos denotacinės kalbos vienetų reikšmės, nors šių reikšmių konkretūs raiš-
kos būdai originalo kalba ir vertimo kalba gali skirtis.

Rečiau vertime pavyksta išlaikyti pragmatines reikšmes. Tai paaiškina-
ma tuo, kad nors patys nusakomieji ar aprašomieji daiktai, sąvokos ir situaci-
jos skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių bendruomenėse yra dažniausiai 
panašūs, bet tų bendruomenių santykis su daiktais, sąvokomis ir situacijomis 
gali būti skirtingas. Tad atitinkamų ženklų pragmatinės reikšmės skirtingose 
kalbose gali skirtis.

Bene sunkiausia perteikti intralingvistines reikšmes. Dažniausiai jos 
vertime apskritai neišlaikomos. Juk kiekviena kalba yra savita sistema, kurios 
elementus sieja tik jai būdingi santykiai. Todėl intralingvistinės reikšmės, bū-
dingos oK vienetams, paprastai ne išlaikomos, o pakeičiamos VK (vertimo 
kalbos) vienetams būdingomis intralingvistinėmis reikšmėmis. Jeigu verti-
mui būtų keliamas reikalavimas išlaikyti oK teksto intralingvistines reikš-
mes, vertimo apskritai reikėtų atsisakyti.
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Toks reikšmių tipų apibūdinimas vertimo požiūriu vis dėlto yra pernelyg 
schematiškas. Jų perteikimo svarbą vertime lemia dar ir kitas svarbus veiks-
nys – paties verčiamo teksto pobūdis. Juk aptariamieji reikšmių tipai vaidi-
na toli gražu ne vienodą vaidmenį įvairaus pobūdžio tekstuose. Pavyzdžiui, 
mokslinėje ir techninėje literatūroje esmingiausia informacija yra daugiausia 
susijusi su kalbos vienetų denotacinėmis reikšmėmis, o grožinėje literatūroje, 
ypač poezijoje, neretai į pirmą vietą iškyla teksto pragmatinės reikšmės. Taigi 
versdamas grožinės literatūros tekstą, ypač poeziją, vertėjas neretai turi auko-
ti denotacines reikšmes, kad galėtų išlaikyti tokio pobūdžio tekstams svarbes-
nes pragmatines reikšmes. Be to, pasitaiko atvejų (ir vėl dažniausiai grožinėje 
literatūroje), kai aktuali informacija glūdi kalbos vienetų intralingvistinėse 
reikšmėse, ir kad jos išliktų VK tekste, vertėjas būna priverstas aukoti kitų 
tipų reikšmes, visų pirma, denotacines. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju jis 
turi spręsti, kurioms reikšmėms verčiant teikti pirmenybę, o kurias galima 
aukoti, kad esmingiausios informacijos nuostoliai verčiamame tekste būtų 
kuo mažiausi. 

1.2. Denotacinių reikšmių (ne)atitikimas ir vertimas

Pagrindinė problema, su kuria vertėjas nuolatos susiduria perteikdamas 
verčiamame tekste glūdinčias denotacines reikšmes, – tai oK ir VK viene-
tams būdingų reikšmių apimties neatitikimas. Nerasime dviejų kalbų, kurių 
reikšminiai vienetai – morfemos, žodžiai, žodžių junginiai – visiškai sutaptų 
visa savo denotacinių reikšmių apimtimi. Nors pačios reikšmės („sąvokos“) 
dažniausiai sutampa, jų raiškos būdai – tų reikšmių grupavimas, skaidymas ir 
jungimas, jų derinimas viename (ar daugiau kaip viename) kalbos vienete – 
skirtingose kalbose paprastai daugiau ar mažiau skiriasi. ypač šitai išryškėja, 
kai imame lyginti arba gretinti dviejų kalbų – šiuo atveju anglų ir lietuvių – 
žodyną. Tiesa, denotacinę reikšmę gali turėti ne tik žodžiai (t.  y. leksiniai 
vienetai), bet apsiribosime tik tų kalbų žodžių lyginamąja, arba gretinamąja, 
semantine analize.
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Lyginant, arba gretinant, dviejų kalbų leksinius vienetus, paprastai ski-
riami trys pagrindiniai semantinių santykių tipai: 1) visiška atitiktis, 2) dali-
nė atitiktis, 3) atitikties nebuvimas (plg. angl. cross-linguistic relationships: a) 
overlapping polysemy, b) diverging polysemy, c) no correspondence; žr. Alten-
berg, Granger 2002: 22). Kiekvieną jų aptarsime atskirai, atsižvelgdami į tai, 
kad vertimo teorijai ir praktikai ypač svarbūs ir labiausiai problemiški yra 
pastarieji du tipai.

Dviejų kalbų žodžių denotacinių reikšmių visiškos atitikties atvejai yra 
palyginti ne tokie dažni. Paprastai lygiareikšmiai yra vienareikšmiai žodžiai, 
t. y. abiejose kalbose turintys tik po vieną leksinę reikšmę. Jų skaičius (paly-
ginti su kalbos žodyno visuma), kaip žinoma, yra menkas. Tokiais lygiareikš-
miais (arba iš esmės tą pačią reikšmę turinčiais) žodžiais arba absoliučiaisiais 
atitikmenimis (angl. absolute equivalents, žr. Sin-wai 2004: 2; rus. абсолютное 
соответствие, žr. Nelyubin 2003: 206) gali būti laikomi:

1) pasaulyje labiau paplitę tikriniai vardai (asmenvardžiai ir vietovar-
džiai), jau įgiję kalbose savitas normines (angl. standard) arba kodifikuotas 
formas, laikomas tradicinėmis ir vartojamomis visais atvejais, pvz.: Homer – 
Homeras, England – Anglija, Black Sea – Juodoji jūra, St. Lawrence River – Šv. 
Lauryno upė, London – Londonas ir pan.;

2) mokslo (dažniausiai tiksliųjų mokslų) ir technikos terminai, pvz.: al-
gorithm – algoritmas, hydrogen – vandenilis, laser – lazeris, mammal – žinduo-
lis, sinchrofazotron – sinchrofazotronas, semi-conductor – puslaidininkis, tem-
perature – temperatūra, vacuum – vakuumas, voltmeter – voltmetras ir pan.;

3) kiti žodžiai, kurie savo denotacinės reikšmės apibrėžtumu artimi 
terminams, pvz., skaitvardžiai: one – vienas, thousand – tūkstantis, million – 
milijonas; mėnesių ir savaitės dienų vardai: January  – sausis, Wednesday  – 
trečiadienis ir pan.; arba tokie žodžiai, kaip North – šiaurė, winter – žiema, 
river – upė, lake – ežeras, milk – pienas, snow – sniegas ir panašiai.

Žinoma, nereikia manyti, kad visi minėtoms grupėms priskirtini žodžiai 
būtinai sutampa visa savo denotacinių reikšmių apimtimi. Neretai net ir ter-
minai gali būti daugiareikšmiai ir todėl kitoje kalboje turėti ne vieną, o kelis 
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atitikmenis. Pavyzdžiui, fizikoje anglų kalbos power turi kelias reikšmes (ir 
atitinkamai kelis lietuvių kalbos atitikmenis) – jėga, galingumas, energija, o 
matematikoje – laipsnis. „Fizikos terminų žodyne“ (1979) šalia lietuvių kal-
bos pusiausvyra pateikiami du anglų kalbos atitikmenys equilibrium ir balan-
ce. Retų gyvūnų vardai paprastai yra vienareikšmiai ir lygiareikšmiai, pvz., 
flamingo – flamingas, pangolin – pangolinas, porcupine – dygliakiaulė, o gerai 
žinomus ir paplitusius gyvūnus žymintys žodžiai yra ne tik zoologijos termi-
nai, bet dar gali turėti ir kitų, ypač perkeltinių, reikšmių. Pavyzdžiui, anglų 
kalbos žodis kid reiškia ne tik ožkiukas, bet ir ožkiuko oda, ir net vaikas, vaiki-
nukas (anglų kalbos žodynai, kurie orientuojasi į žodžio viena ar kita reikšme 
vartosenos dažnumą, paprastai pastarąją reikšmę nurodo pirmiausia). Be to, 
terminai gali turėti ir sinonimų, pvz., anglų linguistics lietuvių kalboje atitinka 
kalbotyra ir lingvistika.

Suprantama, kad visiški atitikmenys nekelia vertėjui jokių didelių sunku-
mų: jų denotacinės reikšmės perteikimas nepriklauso nuo konteksto ir vertė-
jui tereikia žinoti atitinkamą kitos kalbos atitikmenį.

Lyginant dviejų kalbų leksinius vienetus, dažniausiai pasitaiko dalinės 
atitikties atvejai, t. y. kai vieną oK žodį semantiniu atžvilgiu atitinka ne vie-
nas, o keli VK žodžiai. Kiekvienoje kalboje daug daugiau yra daugiareikšmių 
žodžių, o vienos kalbos žodžio reikšmių sistema paprastai nesutampa su kitos 
kalbos žodžio reikšmių sistema. Tokie nesutapimai gali būti kelių tipų. 

Kartais oK žodžio reikšmių apimtis yra didesnė negu atitinkamo VK 
žodžio reikšmių apimtis (arba atvirkščiai), t. y. oK (arba VK) žodis turi tas 
pačias reikšmes, kurias turi ir VK (atitinkamai oK) žodis, ir dar vieną ar dau-
giau reikšmių, kurios kita kalba perteikiamos jau kitais žodžiais. Pavyzdžiui, 
anglų kalbos daiktavardis nail turi dvi reikšmes, kurias atitinka lietuvių kal-
bos žodžiai vinis ir nagas, o lietuvių kalbos žodis mėnuo turi tokias reikšmes: 
1) mėnulis (= angl. moon); 2) laiko skaičiavimo vienetas – dvyliktoji metų 
dalis (= angl. month); 3) tokios trukmės laiko tarpas (= angl. month). Tokius 
dviejų kalbų žodžių dalinio semantinio atitikimo santykius galima vadinti 
įklota ir pavaizduoti tokia schema:
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A B

(A – vienos kalbos žodis, B – kitos kalbos žodis, užbrūkšniuotoji dalis žymi abiejų žodžių 
sutampančias reikšmes.)

Dar dažniau pasitaiko kitas dalinės atitikties variantas, kai oK ir VK žo-
džiai turi ir tas pačias, ir kiekvienas jų dar ir skirtingas reikšmes. Pavyzdžiui, 
anglų kalbos žodis house ir lietuvių namas sutampa tokiomis reikšmėmis: 1) 
„gyvenamasis trobesys“; 2) „drauge gyvenantys žmonės, šeimyna, namiškiai“ 
(pvz., I stayed awake until the whole house was sleeping); 3) šeimos ūkis (pvz., 
to keep house) (išskyrus pirmąją, kitomis reikšmėmis vartojama daugiskaitinė 
žodžio namas forma). Bet namas (namai) dar turi reikšmę „gyvenamoji vieta, 
buveinė“, kurią atliepia anglų kalbos žodis home, ir reikšmę „kokia nors vi-
suomeninė įstaiga“, kurią, atsižvelgiant į tai, apie kokią įstaigą kalbama, atlie-
pia įvairūs anglų kalbos žodžiai, pvz.: maldos namai – house of prayer, poilsio 
namai – holiday home, vaikų namai – children’s home (arba orphanage). Kita 
vertus, anglų house taip pat turi tokių reikšmių, kurios nebūdingos lietuvių 
kalbos žodžiui namas (namai), pvz.: „giminė, dinastija“ (pvz., the house of 
Windsor), „teatras“ (pvz., opera house), „publika, žiūrovai“ (pvz., The house 
fell silent as the curtain rose) ir kitas. Lyginant anglų ir lietuvių kalbų žodžius, 
tokių pavyzdžių netrūksta.

Tokį dviejų kalbų žodžių dalinės semantinės atitikties tipą galima vadinti 
sanklota ir pavaizduoti tokia schema:
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A B

(A – vienos kalbos žodis, B – kitos kalbos žodis, užbrūkšniuotoji dalis žymi abiejų žodžių 
sutampančias reikšmes.)

Bene geriausiai ir vieno, ir kito tipo dalinės atitikties atvejams pailius-
truoti tinka vadinamieji „netikrieji vertėjo draugai“ arba netikrieji atiti-
kmenys (panašūs terminai vartojami ir kitose kalbose, pvz., plg. pranc. faux 
amis du traducteur1, vok. falsche Freunde, rus. ложные друзья перевoдчика, 
angl. deceptive cognates2, false friends, false cognates3), t. y. dviejų kalbų žo-
džiai, kurie yra panašūs savo forma, bet skiriasi savo reikšmėmis, ir dėl 
savo garsinio ar grafinio panašumo klaidina vertėjus turį tą pačią reikšmę 
ir esą atitikmenys4. Kilmės požiūriu tokie žodžiai dažniausiai yra skoliniai, 
įskaitant ir vadinamuosius tarptautinius žodžius (o šių, kaip apskaičiuota, 
pavyzdžiui, visuotinai vartojamojoje lietuvių kalboje yra maždaug ketvirta-

1 Pirmiausia (dar 1928 m.) šis terminas imtas vartoti prancūzų kalbotyroje.
2 JAV lingvistų sukurtas terminas (žr. Lado 1958: 83).
3 Plg. „False Friends (or Faux Amis). A standard term used to describe SL and TL items which have 

the same or very similar form but different meanings, and which consequently give rise to difficulties 
in translation (and indeed interlingual communication in general)“ (Shuttleworth, Cowie 2007: 57).

4 Gretinamajai semantikai, tiriančiai gretinamų kalbų ekvivalentiškumo problemas, labiau tin-
ka terminas leksiniai pseudoekvivalentai (angl. lexical pseudo-equivalents). Apie anglų ir lie- 
tuvių kalbų leksinius pseudoekvivalentus žr. Aprijaskytė, Pareigytė 1975. Pagal Laimutės 
Stankevičienės atlikto sinchroninio gretinamojo leksikografinio anglų ir lietuvių kalbų leksinių 
pseudoekvivalentų tyrimo duomenis, 26 proc. atrinktų žodžių porų visai neturi bendrų reikšmių, 
likusieji 74 proc. turi bent vieną bendrą ir vieną skirtingą reikšmę. Tyrimas taip pat parodė, kad 
anglų kalbos žodžiai turi daugiau reikšmių negu atitinkami lietuvių kalboje vartojami žodžiai 
(Stankevičienė 2002). Pseudoekvivalentai išsamiau aptariami ir Aloyzo Gudavičiaus monografijo-
je „Gretinamoji semantika“ (Gudavičius 2007: 94–98).
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dalis, o mokslo kalboje – dar daugiau). Anot Stasio Keinio, „tai, kas lietu-
viškai pakylėtai vadinama tarptautiniais žodžiais ir dedama į tokių žodžių 
žodynus, daugelyje kitų kalbų tėra laikomi svetimais ar skolintais žodžiais“ 
(Keinys 2003: 58). Kadangi daugelis tokių (dažniausiai iš klasikinių kalbų) 
skolintų žodžių anglų kalboje buvo vartojami daug ilgiau ir aktyviau negu 
lietuvių kalboje, jų semantika anglų kalboje paprastai yra turtingesnė negu 
lietuvių kalboje. Be to, tarptautinis žodis pradedančiajam vertėjui atrodo 
„saugus“, kadangi yra bendras, t. y. priklauso ir originalo, ir vertimo kalbai, 
„atrodytų, kad tokio leksinio vieneto versti tarsi ir nereikia“ (Stankevičienė 
2007: 28). 

Vertimo studijų literatūroje skiriami leksiniai  ir gramatiniai  „ne-
tikrieji vertėjo draugai“ (Routledge Companion to Translation Studies 2009: 
188). Apskritai dažniausiai pasitaiko ir svarbiausi yra leksiniai „netikrieji ver-
timo draugai“. Gramatiniais netikraisiais atitikmenimis galima laikyti anglų 
kalbos žodį democracy ir lietuvių kalbos demokratija. Dabartinėje lietuvių 
kalboje tarptautinis žodis demokratija yra abstrakčią sąvoką reiškiantis daik-
tavardis ir neturi daugiskaitos, o anglų kalboje atitinkamas žodis democracy 
turi dar ir konkretesnę žodynuose nurodomą reikšmę „demokratinė šalis, 
demokratinė valstybė“ („a country in which power is held by elected repre-
sentatives“) ir todėl gali būti vartojamas ir daugiskaitos forma. Pavyzdžiui, 
2000  m. įkurta demokratiškas valstybes vienijanti tarptautinė organizacija 
(jai priklauso ir Lietuva) angliškai yra vadinama Community of Democracies, 
o lietuviškai – Demokratijų bendrija (žr., pvz., Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos interneto svetainėje <https://amb. urm.lt/index.php?3165117915>, 
žiūrėta 2014-03-3). 

Anglų ir lietuvių kalbose leksinių „netikrųjų vertėjo draugų“, arba ne-
tikrųjų atitikmenų, yra gana daug ir neapgalvotai pasikliaujant jais kaip vi-
siškais atitikmenimis vertimo tekste atsiranda nesuprantamų asociacijų, dvi-
prasmybių, netinkamos vartosenos, teksto iškraipymų, klaidų ir netikslumų. 
Štai vertimo ištrauka, į kurią įsivėlęs toks „netikras vertėjo draugas“:
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– Ak, Nedai! Tu manęs negynei!
– Maniau, tu gali ir pati apsiginti.
– Ne apie tai kalba! Žinoma, aš galiu savimi pasirūpinti, man nereikia tėviš-

kos globos. Bet tu turėtum būti mano čempionas.
– Riteris spindinčiais šarvais.
– Taip! [BB 103]5

Nors ir anglų kalbos champion, ir lietuvių kalbos čempionas reiškia „pir-
menybių laimėtojas“, pirmasis čia vartojamas pastarajam visai nebūdinga 
reikšme „gynėjas, šalininkas“ („a person who enthusiastically supports, defends 
or fights for a person, belief, right or principle“, CALD), todėl žodis čempionas 
iškrenta iš konteksto ir trikdo vertimo skaitytoją.

Vilmantas Vilkončius savo knygelėje „Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų 
antplūdis“ paminėjo, kad žodis kaukazietis lietuviškuose vertimuose iš anglų 
kalbos „klaidingai pavartojamas vietoj baltasis, baltaodis“ (2001: 28). Anglų 
kalboje daiktavardis Caucasian iš tikrųjų reiškia ne tik „kaukazietis“, bet ir 
„a member of light-skinned race“, t. y. „kaukazoidas“ (europiečių kilmės pagal 
Johano Frydricho Bliumenbacho (Johann Friedrich Blumenbach) sukurtą ir 
JAV paplitusią rasių klasifikaciją), bet kai kurie vertėjai iš inercijos pasirenka 
nors ir netikrą, bet geriau pažįstamą „draugą“ – daiktavardį kaukazietis, pvz.:

The Egyptians were an ancient race of Caucasians residing in one of the nor-
thern sections of Africa. (J. D. Salinger)

Egiptiečiai buvo senovinė kaukaziečių rasė. Jie gyveno Afrikos šiaurėje. [RPB 
18]

Driver is a Caucasian male in his early sixties, passenger is a Caucasian  
female, early thirties... (Judith McNaught)

Vairuotojas – kaukazietis, šešiasdešimties su trupučiu, keleivė – kaukazietė, 
šiek tiek per trisdešimtį... [LeP 8]

5 Pavyzdžiuose aktualūs teksto elementai yra pabraukti autoriaus.
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Per tyrimą moterims buvo parodytos 75 – 34 kaukaziečių vyrų ir 31 juodao-
džių afrikiečių – vyrų fotografijos. (<www.lrytas.lt> 2013-02-14)

Dėl apgaulingo dviejų kalbų žodžių (pvz.: angl. journal ir liet. žurna-
las, angl. novel ir liet. novelė) panašumo Niujorke leidžiamas garsus verslo 
ir finansinių naujienų laikraštis Wall Street Journal (angl. journal „laikraštis, 
dienraštis, žurnalas“) kartais pavadinamas žurnalu (pvz., Niko paėmė Wall 
Street žurnalą ir piktai jį atsivertė [LD 40]), ne vienas romanas (angl. novel 
„romanas“)  – novele („nedidelis, vientisas pasakojamasis kūrinys; apsaky-
mas“, DLKŽ6e) (žr., pvz., Jonušys 2012b).

Net neturint po ranka originalo teksto, galima gana drąsiai spėti, kad 
verstiniame sakinyje kartą vienas įsiveržė į dvylikos vokiečių kulkosvaidinin-
kų irštvą ir išgelbėjo visą saviškių kompaniją [UA 163] vertėjai koją pakišo 
anglų kalbos žodis company, keliomis reikšmėmis sutampantis su lietuvių 
kalboje vartojamu panašios formos ir iš dalies panašios semantikos žo-
džiu kompanija, bet šiame kontekste reiškiantis „kuopa“, o sakinyje Vargu 
ar metropoliteno policijos komisaras, detektyvas inspektorius ir detektyvas 
konsteblis sraigtasparniu atskristų tirti savižudybės ar mirties dėl nelaimingo 
atsitikimo [Š 196] iš tikrųjų yra minimi ne keleivinio elektrinio požemi-
nio miesto geležinkelio, o Londono policijos pareigūnai (angl. metropoli-
tan „sostinės, didmiesčio“; Metropolitan Police „Londono policija“). Beje, 
žodis metropolitan suklaidino ne vieną vertėją, susiejusį jį ne su didmiesčiu 
(Londonu ar Niujorku), o su požeminiu geležinkeliu šiose verstinių knygų 
ištraukose:

... buvo viena geriausių Metropoliteno policijos detektyvių... [PrŽ 20]

– Ar skaitei? – paklausė įėjęs į pusryčių kambarį Seimoras, rankoje laikyda-
mas New York Times. (...)

– Ką, brangusis? – paklausė ji.
– Straipsnį metropoliteno skiltyje. [LD 335]
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Į tas pačias „netikrųjų vertėjo draugų“ pinkles (plg. angl. ammunition 
„šaudmenys“, <http://www.eurotermbank.com>, žiūrėta 2013-10-11, ir liet. 
amunicija „kario apranga, ginkluotė“, DLKŽ4e) galima pakliūti verčiant ir de-
tektyvus, ir ES dokumentus, pvz.:

... jis taikėsi į judantį taikinį. Todėl tik veltui švaistė amuniciją. [Ao 45]

Fortunes have been accumulated from illicit trafficking in drugs, trafficking 
in human beings, in particular women and children, trafficking in weapons and 
ammunition... (52005PC0006-EN)

Turtai buvo sukrauti iš nelegalios prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, 
ypač moterimis ir vaikais, ginklais ir amunicija... [52005PC0006-LT]

Dar ir dabar, praėjus šitiek metų po to, kai Lietuva įstojo į Europos Są-
jungą, svarbiausių ES institucijų vadovai (angl. presidents) spaudoje ir ypač 
interneto naujienų portaluose yra vadinami prezidentais, o ne pirmininkais, 
pvz., Europos Komisijos prezidentas Jose Manuelis Barrosas („Verslo žinios“, 
2012-06-22), Europos Parlamento prezidentas Martinas Schulzas (<www.ber-
nardinai.lt>, 2012-01-30) (plg. Europos žodyne „Eurovoc“: President of the 
Commission → Komisijos pirmininkas, President of the European Parliament → 
Europos Parlamento pirmininkas, President of the Court of Justice → Teisingu-
mo Teismo pirmininkas). Prezidentas klaidingai pavartotas (vietoj seniūnas) ir 
šiuose verstiniuose sakiniuose:

Mokykloje Deividas buvo klasės prezidentas nuo penktos klasės iki mokyklos 
baigimo. [SaK 224]

... kitais metais tapo klasės prezidentu ir populiariausiu mokiniu. [Nek 31] 

Ieškant lietuviško ES dokumentuose dažnai vartojamo anglų kalbos veiks-
mažodžio harmonize(-ise) atitikmens, pirmiausia akys krypo į panašiai rašomą 
ir tariamą žodį harmonizuoti. Ir iš tikrųjų, kalbant apie muziką, tuos žodžius ga-
lima laikyti atitikmenimis (plg. jų apibrėžtis žodynuose: „to add harmonies to a 
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tune“, CALD, ir „papildyti melodiją akordais pagal harmonijos taisykles“, pvz., 
harmonizuotos liaudies dainos, DLKŽ4e). Bet harmonize ir harmonizuoti tėra tik 
daliniai atitikmenys, nes harmonize turi dar ir kitą, ne su muzika, o su ES veik- 
la susijusią reikšmę „to make systems or laws the same or similar in different 
companies, countries, etc. so that they can work together more easily“ (CBED 
2011), t. y. „(su)derinti“, kuri nebūdinga lietuvių kalboje vartojamam tarptau-
tiniam žodžiui harmonizuoti. Taigi veiksmažodis harmonizuoti ir iš jo pada-
rytas daiktavardis harmonizavimas netinka verčiant į lietuvių kalbą antrąja 
reikšme vartojamą žodį harmonize ir iš jo padarytą daiktavardį harmonizati-
on. Pagal Rasuolės Vladarskienės skelbiamus duomenis, Europos Sąjungos 
teisės aktų paieškos bazėje rasti 72 dokumentai, kuriuose pavartotos įvairios 
veiksmažodžio harmonizuoti formos, ir 82 dokumentai su žodžio harmo-
nizavimas įvairiais linksniais (Vladarskienė 2004: 180). Viena ES agentūra 
lietuviškai tebevadinama Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba (angl. Offi-
ce for the Harmonization of the Internal Market, <http://europa.eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_lt.htm>, žiūrėta 
2012-09-18). Beje, panaršius interneto puslapius, nesunku įsitikinti, kad tai 
toli gražu ne vieninteliai tokios netinkamos tarptautinių žodžių harmonizuoti 
ir harmonizavimas vartosenos šaltiniai. Valstybinės lietuvių kalbos komisi-
jos konsultacijų banke atsakyme į klausimą „Ar galima „harmonizuoti įsta-
tymus“?“ rašoma: „Žodį harmonizuoti vartodavome kalbėdami apie muziką. 
Dabar ėmėme harmonizuoti viską iš eilės: Lietuvos įstatymus harmonizuojame 
su Vakarų Europos įstatymais, harmonizuojame tvarkaraščius, grafikus, atos-
togų laiką, bylų nomenklatūrą. Nejaučiame, kad visa tai reikia paprasčiausiai 
derinti“ (<www.vlkk.lt>, žiūrėta 2013-10-12). Šis priekaištas, be abejo, yra 
taikytinas ir kai kuriems vertėjams.

„Netikrieji vertėjo draugai“ kaip klystžvakės vedžioja vertėjus verti-
muose visokiais klystkeliais. Neatsispyręs „netikrųjų vertėjo draugų“ vi-
lionei, štai ima kuris nors vertėjas ir supainioja direktorių su režisieriumi 
(angl. director reiškia ne tik „direktorius“, bet, be kita ko, ir „režisierius“), 
pvz.: 
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... she was fighting with a director on how a role should be interpreted... (Mary 
Higgins Clark)

... ginčijosi su direktoriumi, kaip turi būti interpretuojamas vaidmuo... [PMŠ 162]

Dėl anglų kalbos žodžio station ir lietuvių kalbos žodžio stotis panašumo 
formos atžvilgiu ir dalinio semantinio tapatumo vertėjas stotimi pavadina de-
galinę, pvz.: 

... on the trash receptacles behind the Texaco station. (Sandra Brown)

... ant šiukšlių konteinerių, stovinčių už Teksako stoties. [ŠF 7] 

„Netikrieji vertėjo draugai“ kartais gali pastūmėti vertėją pasirinkti ana-
chronišką (t.  y. neatitinkantį aprašomojo istorijos laikotarpio) atitikmenį 
(angl. anachronistic equivalent, žr. Sin-wai 2004). Pavyzdžiui, vienoje versti-
nėje knygoje skaitydami XVII a. dailininko studijos aprašymą randame tokį 
sakinį:

Ant kabliukų pamautos tabaluoja plastmasinės išlajos – rankos, kojos. [TuK 60]

Taigi, vertėjas susigundė „išrasti“ plastmasę, t. y. polimerinę medžiagą, 
pora amžių anksčiau, negu skelbiama enciklopedijose, matyt, vien dėl to, kad 
nežinojo ir nepasidomėjo, kad anglų kalbos būdvardis plastic reiškia ne tik 
„plastmasinis“, bet ir „lipdytinis“.

„Netikrieji vertėjo draugai“ dar gali pakurstyti vertėją „atrasti“ naują ar-
chitektūros stilių, pvz.: 

... its Georgian paned windows flanked by dark green shutters. (Colleen  
McCullough)

... Džordžijos stiliaus langais žaliomis langinėmis. [UA 231]

... a stately Georgian home overlooking the Gulf... (John Grisham)

... įspūdingas Džordžijos stiliaus namas su langais į įlanką... [TŠ 211]
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... dviejų aukštų Džordžijos stiliaus name... [ŠNe 25]

Nebuvo ir nėra Jungtinėse Amerikos Valstijose su Džordžijos valstija 
(angl. Georgia) siejamo architektūros stiliaus, bet išliko Jurgių stiliaus (angl. 
Georgian style), anglų architektūros ir interjero stiliaus, plėtoto nuo Jurgio 
I valdymo pradžios (1714 m.) iki Jurgio IV mirties (1830 m.), statinių. Šis 
stilius buvo plačiai paplitęs ir anuometinėse Anglijos kolonijose, ypač Šiaurės 
Amerikoje (VLE IX 55). Ir „Anglone“ randame ne tik įrašą „Georgian2 amer. 
a Džordžijos valstijos (JAV)“, bet ir „Georgian3 a D. Britanijos karalių Jurgių 
I–IV epochos (1714–1830)“. Taigi ir patyrusiems vertėjams kartais ne pro šalį 
pasižiūrėti į žodyną, kad nepasiduotų „netikrojo vertėjo draugo“ pagundai. 
Štai vienoje verstinėje knygoje jau randame tokį sakinį su tinkamu lietuvišku 
anglų kalbos būdvardžio Georgian atitikmeniu:

... tinkas būtų sugadinęs to nuostabaus Jurgių stiliaus fasado linijas. [EP 370]

Klastingi gali būti ir su muzikos pasauliu susiję „netikrieji vertėjo drau-
gai“. Pavyzdžiui, anglų kalbos tenor ir lietuvių kalbos tenoras kaip muzikos 
terminai yra atitikmenys, bet tenor dar reiškia ir „tėkmė“ (žr. „Anglone“ te-
nor1). Todėl, kai vertėjas ir šiai reikšmei perteikti pasirenka žodį tenoras, 
vertimo skaitytojui reikia pasitelkti lakią vaizduotę, kad suvoktų, ką reiškia 
tokie žodžių junginiai kaip minčių tenoras ar žodžių tenoras šiame vertimo 
pavyzdyje:

... the tenor of his thoughts matched the verbal tenor of the statement... (John 
Fowles)

... jo minčių tenoras traukė unisonu su žodžių tenoru. [PLM 178]

Aktyviau plėtojantis tiesioginiams anglų ir lietuvių kalbų kontaktams, 
išlindo iš maišo ir labai įkyrių „netikrųjų vertėjo draugų“. Pavyzdžiui, anglų 
kalboje yra daiktavardis ambition. Be tos reikšmės, kuri jį sieja su lietuvių 
kalboje vartojamu tarptautiniu žodžiu ambicija (1) „savo vertės jautimas, iš-



 P I R M A  D A L I S  29

didumas“; 2) „savimeilė, puikybė, garbės, pripažinimo siekimas“, TŽŽ 2001), 
jis turi dar vieną – tarptautiniam žodžiui nebūdingą – reikšmę „siekis, tikslas, 
norimas pasiekti dalykas“ („the object or goal desired“, žr. <http/www.thef-
reedictionary.com>, žiūrėta 2012-10-10), kuria jis vartojamas kalbant ne tik 
apie asmenį, pvz.: The Lisbon strategy’s competitive ambition would be unre-
alistic without renovation of the EU institutions (CES1439-2004_AC_EN). 
Versdamas šį sakinį, vertėjas sąmoningai ar nesąmoningai (pagal mažiausių 
pastangų dėsnį) patiki, kad ambition ir ambicija yra visiški atitikmenys ir, pri-
mesdamas pastarajam svetimą reikšmę („siekis, tikslas“), trikdo skaitytoją: 
Konkurencinė Lisabonos strategijos ambicija nebūtų realistiška neatnaujinant 
Sąjungos institucinio pagrindo [CES1439-2004_AC_LT]. Dėl panašios vertėjų 
elgsenos ir iš daiktavardžio ambicija padarytam lietuvių kalbos būdvardžiui 
ambicingas („turintis didelę ambiciją, kuris su ambicija“, DLKŽ6e) suteikiama 
nauja – anglų kalbos būdvardžiui ambitious būdinga – reikšmė „daug pastan-
gų reikalaujantis, sunkus“ („requiring or showing much effort; challenging“, žr. 
<http/www. thefreedictionary.com>, žiūrėta 2012-10-10), ir vertimuose (o il-
gainiui ir ne tik verstiniuose tekstuose) atsiranda ambicingas biudžetas, ekspe-
rimentas, projektas, planas, uždavinys ir ambicingos darbotvarkės, investicijos, 
programos, reformos, strategijos. Taigi ambicija ir ambicingas lietuvių kalboje 
pasidarė ne mažiau madingi žodžiai negu ambition ir ambitious dabartinėje 
anglų kalboje. Tad yra tikimybė, kad kai kurie tokie „netikrieji vertėjo drau-
gai“, ilgainiui iš atitinkamų anglų kalbos žodžių perėmę naujas reikšmes, taps 
„tikraisiais vertėjo draugais“ (žr. Wandruszka 1978: 228). 

Anglų kalbos daiktavardis pilot turi ne tik tą vieną reikšmę („lakūnas“), 
kuria lietuvių kalba paprastai vartojamas ir tarptautinis žodis pilotas: eida-
mas kito daiktavardžio pažyminiu jis reiškia „bandomasis, eksperimentinis“ 
(„describes a plan, product or system that is used to test how good something is 
before introducing it“, CALD). Aklai įsikibus į žodį pilotas kaip anglų kalbos 
pilot atitikmenį ir neieškant kitų tinkamų lietuviškų atitikmenų, per vertimus 
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą plūstelėjo su būdvardžiu pilotinis vartojami (ir 
su pilotais savo reikšme niekuo nesusiję) madingi žodžių junginiai: pilotinis 
projektas, etapas, testavimas, mokymas, tyrimas, diegimas, konkursas, regionas 
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ir pilotinė programa, studija, įmonė, laboratorija, apklausa, medžiaga, versija, 
serija, sistema, gamyba, laida, mokykla ir panašiai. 

Dėl tokio beatodairiško pasidavimo „netikrųjų vertėjo draugų“ įtakai 
verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ypač pastaraisiais dešimtmečiais, pas-
tebima labai ryški tendencija – plėsti skolinių, ypač vadinamųjų tarptautinių 
žodžių reikšmes, vartoti juos naujomis reikšmėmis, paprastai paremtomis ati-
tinkamiems anglų kalboje vartojamiems žodžiams būdingomis reikšmėmis, 
stumiančiomis iš vartosenos lietuviškus žodžius. Tos reikšmės nėra kodifi-
kuotos žodynuose, bet kai kurių tokių tarptautinių žodžių vartosena naujomis 
reikšmėmis verstiniuose tekstuose, o paskui ir neverstiniuose tekstuose taip 
sparčiai plinta, ypač administracinėje kalboje (išsamiau apie naujas tarptau-
tinių žodžių reikšmes šioje lietuvių kalbos atmainoje žr. Vladarskienė 2013), 
kad net ir tie vertėjai, kurie apskritai yra atsparūs aptariamai įtakai, ilgainiui 
ima svyruoti matydami, kad bergždžias darbas šiai tendencijai priešintis, nes 
ji neįveikiama. Žinoma, lietuvių kalba yra gyva kalba ir joje vartojami žodžiai, 
įskaitant skolinius ar tarptautinius žodžius, apskritai gali įgyti naujų reikšmių, 
tačiau, pasak Vidos Rudaitienės, „jeigu ta nauja skolinio reikšmė stumia iš 
kalbos lietuvišką žodį, reikėtų suabejoti tos reikšmės tikslingumu“ (Rudaitie-
nė 2006: 43). 

„Netikrųjų vertėjo draugų“ neišvengiama ir verčiant iš lietuvių kalbos 
į anglų kalbą. Antai anglų kalbos daiktavardis cathedral ir lietuvių kalboje 
vartojamas panašios formos tarptautinis žodis katedra reiškia „svarbiausioji 
vyskupijos bažnyčia“, bet cathedral neturi reikšmės „aukštosios mokyklos pa-
dalinys“. Vis dėlto vienas Lietuvos universitetas, ne be vertėjo pagalbos, savo 
interneto svetainėje angliškai skelbia (žiūrėta 2012-06-26), kad turi tokį pa-
dalinį, kuris vadinasi Cathedral of Physical Culture, ir tokiu pavadinimu ne-
išvengiamai gali sukelti anglakalbių nuostabą. Apdairūs vertėjai vengia anglų 
kalbos žodžio gymnasium kaip lietuvių kalbos žodžio gimnazija atitikmens, 
nes gymnasium anglų kalba paprastai vartojamas reikšme „gimnastikos salė“ 
ir nedaugelis anglakalbių žino, kad kai kuriuose didesnės apimties anglų kal-
bos žodynuose nurodoma dar viena jo reikšmė „a European secondary school 
that prepares students for the university“. 
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Baigiant aptarti „netikruosius vertėjo draugus“, arba netikruosius ati-
tikmenis, būtina pabrėžti, kad dviejų kalbų žodžių panaši fonetinė ar grafi-
nė forma ir dalinis jų reikšmių panašumas ar tapatumas yra tarsi spąstai ar 
vilkduobės (plg. angl. pitfalls), primenantys vertėjams, kad tuo panašumu ne 
visada galima pasikliauti ir reikia būti labai atidiems norint į juos ar jas nepa-
kliūti ir viešai neapsijuokti. 

Kitokio, ir vertimo požiūriu gal net įdomesnio pobūdžio yra tie dalinės 
atitikties atvejai, kai vienos kalbos žodžio reikšmė yra nediferencijuota ki-
tos kalbos žodžių atžvilgiu. Neretai vieną kurios nors kalbos žodį, žymintį pla-
tesnę („nediferencijuotą“) sąvoką, t. y. stambesnę denotatų klasę, kitoje kalbo-
je atitinka du (ar keli) žodžiai, kurių kiekvienas žymi siauresnę, diferencijuotą 
kitos kalbos atžvilgiu sąvoką, kitaip sakant, labiau ribotą denotatų klasę. Pa-
vyzdžiui, lietuvių kalbos žodį ranka atitinka du anglų kalbos žodžiai – arm ir 
hand: arm žymi viršutinę rankos dalį nuo peties iki plaštakos, o hand – ran-
kos plaštaką. Analogiškai lietuvių kalbos žodį koja taip pat atitinka du anglų 
kalbos žodžiai: leg „koja (iki pėdos)“ ir foot „pėda“. Štai dar keli pavyzdžiai, 
rodantys nediferencijuotas platesnės apimties reikšmes lietuvių kalboje:

laikrodis { clock (sieninis, stalinis, bokšto)
watch (rankinis arba kišeninis)

košė { porridge (biri)
gruel (skysta)

šmeižtas { libel (raštu)
slander (žodžiu)

patogus { comfortable (apie drabužius, apavą, baldus)
convenient (apie laiką, vietą, įrankį)

susilaikyti { abstain (nuo valgymo, gėrimo, balsavimo)
refrain (nuo kokio nors kito veiksmo ar poelgio)

Kitais atvejais atvirkščiai – semantiškai nediferencijuoti lietuvių kalbos 
atžvilgiu yra anglų kalbos žodžiai, pvz.:
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cherry { vyšnia
trešnė

cousin { pusbrolis
pusseserė

name { vardas
pavardė

poem { eilėraštis
poema

strawberry { žemuogė
braškė

to marry { vesti
tekėti

to wash { prausti
plauti
skalbti

Reikia pabrėžti, kad šiuo atveju kalbama ne apie žodžių daugiareikšmiš-
kumą: juk negalima teigti, kad lietuvių kalbos žodžiai ranka ir koja turi po dvi 
reikšmes arba kad anglų kalbos žodis cherry taip pat turi dvi reikšmes – „vyšnia“ 
ir „trešnė“. Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę (šalia kurios jie dar, žinoma, gali 
turėti ir kitų reikšmių, pvz., ranka dar gali reikšti „darbo jėga“, dgs. prk. „valdžia, 
galia“), bet jos apimtis yra didesnė palyginti su kitos kalbos atitikmeniu. Šis 
reiškinys iš principo skiriasi nuo tų atvejų, kai vienos kalbos tą patį žodį, var-
tojamą skirtingomis reikšmėmis, atitinka skirtingi kitos kalbos žodžiai, pvz., 
lietuvių kalbos žodį auka reikšme „nuo kokios nelaimės nukentėjęs ar žuvęs 
žmogus“ atliepia anglų victim, reikšmėmis „kas atnašaujama, duodama Dievui 
(dievams)“ ir „atsisakymas ko nors sava valia kokių nors interesų labui“ – an-
glų kalbos žodis sacrifice (pirmajai šių reikšmių atliepti dar tiktų ir offering), o 
reikšme „dovana, skiriama kam nors sušelpti“ – anglų kalbos žodis donation. 

Žinoma, griežtai atskirti daugiareikšmiškumą nuo nediferencijuotumo ne 
visada įmanoma. Pavyzdžiui, neaišku, kaip apibūdinti lietuvių kalbos veiks-
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mažodžio plaukti santykį su anglų kalbos atitikmenimis swim, float ir sail. Ga-
lima sakyti, kad žodis plaukti (tiesiogine prasme) turi tris skirtingas reikšmes: 
1) „slinkti ar laikytis vandenyje ar vandens paviršiuje, iriantis galūnėmis ar 
tam pritaikytais organais“ (apie žmogų ir gyvūnus); 2) „laikytis ar slinkti van-
denyje ar vandens paviršiuje pasroviui“; 3) „judėti vandens paviršiuje specialių 
įtaisų, mašinų varomam“ (apie laivus). Tada anglų kalbos žodžiai swim, float 
ir sail būtų trijų skirtingų lietuvių kalbos žodžio plaukti reikšmių atitikmenys. 
Bet juk dar galima manyti, kad visais trimis nurodytais atvejais plaukti turi 
vieną ir tą pačią reikšmę „laikytis ar judėti vandenyje ar vandens paviršiuje“. 
Šiuo atveju reikėtų sakyti, kad lietuvių kalbos žodis plaukti yra semantiškai ne-
diferencijuotas minėtųjų anglų kalbos veiksmažodžių atžvilgiu, nes kiekvieno 
jų semantinė struktūra turi požymį, kurio pasigendama lietuvių kalbos žodžio 
turinyje. Apskritai, nepaisant tokių atskirų ginčytinų atvejų, daugiareikšmiš-
kumas ir semantinis nediferencijuotumas yra gana skirtingos sąvokos. 

Vienos kalbos ženklų semantinis nediferencijuotumas kitos kalbos žen-
klų atžvilgiu, žinoma, jokiu būdu nereiškia, kad viena ar kita kalba neįmano-
ma nusakyti vienos ar kitos sąvokos ir kad tuo atžvilgiu kuri nors kalba yra 
primityvesnė negu ta, kurioje yra atitinkamų ženklų minėtai sąvokai žymėti. 
Kiekviena kalba galima nusakyti bet kurią sąvoką, tad galima kalbėti tik apie 
skirtingus tos sąvokos raiškos būdus. Tik dėl to, kad lietuvių kalbos žodžio 
ranka reikšmė yra nediferencijuota anglų kalbos žodžių arm ir hand atžvilgiu, 
negalima daryti išvados, kad lietuviai apskritai neskiria plaštakos nuo likusios 
rankos dalies. Kita vertus, vien dėl to, kad anglų kalbos žodis cherry yra se-
mantiškai nediferencijuotas lietuvių kalbos žodžių vyšnia ir trešnė atžvilgiu, 
negalima teigti, kad anglai „nemato“ tarp jų skirtumo. Iš tiesų juk kalbame 
apie tai, kad viena kalba turi galimybę tam tikrų sąvokų skirtybės neišreikš-
ti, o kita kalba reikalauja iš savo vartotojo tą skirtybę būtinai išreikšti. 
Jeigu prireikia tiksliai nurodyti kurią nors žmogaus rankos dalį, tam tikslui 
turime ir konkretesnės reikšmės žodžių (pvz.: plaštaka, delnas, riešas, alkūnė, 
žastas ir kt.); tačiau, turėdami lietuvių kalboje semantiškai nediferencijuo-
tą žodį ranka, vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą galime ir nepaisyti 
skirtumo tarp arm ir hand, pvz.:
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He put his hands to his face. (Harper Lee)
Jis užsidengė veidą rankomis. [NSG 64] 

He put his arms over his head and went rigid. (Harper Lee)
Apglėbęs galvą rankomis, jis sustingo. [NSG 64]

... too heavy and large to be sustained or wielded by those hands and arms. 
(Charlotte Brontë)

... esąs per sunkus ir per didelis mažoms rankelėms. [V 10]

Kita vertus, dėl tokių žodžių, ypač kai jie abu vartojami tame pačiame 
sakinyje, vertėjams tenka griebtis ir konkretizacijos, pvz.:

Mistress Mary put her hand on his arm again without knowing it. (Frances 
Hodgson Burnett)

Merė nejučia palytėjo ranka Dikeno alkūnę. [PS 115]

Colin put out his hand and laid it on his father’s arm. (Frances Hodgson 
Burnett)

Kolinas ištiesė ranką ir uždėjo ją savo tėčiui ant peties. [PS 336]

Aptariant tokius vertimo pavyzdžius savaime ateina į galvą žymaus lin-
gvisto Romano Jakobsono kažkada paskelbta įžvalga, kad „kalbos daugiausia 
skiriasi tuo, ką jos turi išreikšti, o ne tuo, ką jos gali išreikšti“ (Jakobson 
1966: 233). 

Vertimo požiūriu vienos kalbos žodžių semantinis nediferencijuotumas 
atitinkamų kitos kalbos žodžių atžvilgiu, kaip ir daugiareikšmiškumas, kelia 
sunkumų ta prasme, kad perteikiant semantiškai nediferencijuoto oK žodžio 
reikšmę, VK atitikmenų pasirinkimas darosi sudėtingas. Pavyzdžiui, pertei-
kiant anglų kalba lietuvių kalbos žodžio ranka reikšmę, reikia rinktis arm 
arba hand, verčiant žodį laikrodis – watch arba clock ir taip toliau. Pasirinktį 
paprastai lemia kontekstas (plačiąja šio termino prasme; apie kontekstus dau-
giau žr. Vaskelienė 2009: 91–97). Taigi verčiant į anglų kalbą sakinį Jis laikė 
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rankoje knygą tinka žodis hand, o verčiant sakinį Ji laikė ant rankų vaiką – 
žodis arm. Tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai ir sakinio apimties kontekstas 
nepadeda. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos sakinį Jį sužeidė į ranką galima išversti 
dvejopai: He was wounded in the arm ir He was wounded in the hand. Tokiais 
atvejais vertėjui tenka ieškoti išeities net už kalbinio konteksto ribų, remtis 
realių gyvenimo situacijų pažinimu. Be to, kartais gali prireikti ir dviejų (ar 
daugiau) VK atitikmenų, aprėpiančių visą semantiškai nediferencijuoto oK 
žodžio reikšmės apimtį, pvz.:

... I have fifty aunts — and all my lousy cousins. (J. D. Salinger)

... ir tetos – jų apie penkiasdešimt – ir visą armija kvailų pusbrolių ir pusse-
serių. [RPB 163]

... our generation is practically the first in the Finch family not to marry its 
cousins. (Harper Lee)

... juk iki mūsų kartos Finčų šeimoje pusbroliai vis tuokdavosi su pusseserė-
mis. [NSG 152]

Taigi norint tiksliai perteikti semantiškai nediferencijuoto oK žodžio de-
notacinę reikšmę VK tekste yra galimos kelios pasirinktys, pvz.: vienuolynas 
→ monastery (vyrų), convent (moterų); vienuolynai → monasteries (vyrų), con-
vents (moterų), monasteries and convents. Kiekvienos konkrečios pasirinkties 
atveju vertėjui reikės papildomos, t. y. ekstralingvistinės, informacijos. Ver-
čiant minėtus anglų kalbos žodžius į lietuvių kalbą galimos šios pasirinktys: 
monastery(-ies) → vienuolynas(-ai) (generalizacija), vyrų vienuolynas(-ai); 
convent(-s) → vienuolynas(-ai) (generalizacija), moterų vienuolynas(-ai); mo-
nasteries and convents → vienuolynai (generalizacija), vyrų ir moterų vienuo-
lynai.

Kol kas mes aptarinėjame denotacines reikšmes atsiedami jas nuo prag- 
matinių reikšmių. Tačiau reikia turėti galvoje, kad net jeigu randame oK žo-
džiui tinkamą VK atitikmenį denotacinės reikšmės atžvilgiu, ne visada galime 
jį pavartoti dėl oK ir VK žodžių pragmatinių reikšmių nesutapimo ar skir-
tumo. Pavyzdžiui, anglų kalboje yra žodis digit, kuris vienos iš denotacinių 
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reikšmių apimtimi visiškai sutampa su lietuvių kalbos žodžiu pirštas (rankos 
ir kojos), tačiau dėl jo stilistinės charakteristikos (anatomijos terminas) jo 
negalima vartoti šnekamojoje kalboje ar grožinėje literatūroje (pvz., netinka 
sakinį Jis parodė į mane pirštu versti He pointed his digit at me).

Kol kas lyginome tik atskirus dviejų kalbų žodžius, o jau spėjome įsitikin-
ti, kad vaizdas yra tikrai sudėtingas. Tačiau šis vaizdas darosi dar sudėtinges-
nis, kai imame lyginti ne atskirus žodžius, o ištisas semantiškai susijusių žo-
džių grupes (kalbotyroje jos vadinamos leksiniais arba semantiniais laukais). 
Kaip žinome, žodžiai kalbos sistemoje egzistuoja ne kaip izoliuoti vienetai, 
o tam tikromis didesnėmis ar mažesnėmis semantinėmis grupėmis, kuriose 
kiekvieno iš jų reikšmę daug kuo lemia jo vieta grupėje ir santykis su kitų 
tos grupės žodžių semantika. Beje, semantiniame lauke dar išryškėja žodžių 
denotacinių ir intralingvistinių reikšmių sąveika ir ryšys, apie kurį buvo užsi-
minta pirmesniame skyriuje (žr. 1.1.).

Lyginant dviejų kalbų semantinius laukus, netikėtai atsiskleidžia tų kal-
bų leksinių mikrosistemų panašumai ir skirtumai. Panagrinėkime bent vieną 
semantinę žodžių grupę – paros dalių pavadinimus. Pavyzdžiui, pradėdami 
mokytis anglų kalbos, sužinome, kad rytas angliškai yra morning, diena – day, 
vakaras – evening, naktis – night, t. y. nustatome tokias „lygybes“:

morning = rytas evening = vakaras
day = diena night = naktis

Tačiau, vėliau geriau pramokę anglų kalbos, imame pastebėti, kad tos 
„lygybės“ neatspindi tikro, daug sudėtingesnio vaizdo. Labai greitai atran-
dame anglų kalbos žodį afternoon, kuris užima neaiškią vietą tų „lygybių“ 
sistemoje. Galiausia vis dažniau pastebime, kad kai kurie iš tų keturių anglų 
kalbos žodžių vartojami tokiuose kontekstuose, kuriuose mes verčiamės ne 
tiesioginiais lietuvių kalbos atitikmenimis, o kitus paros tarpsnius žyminčiais 
žodžiais. Mūsų vertėjų patirtis rodo, kad gana dažnai

a) morning = naktis, pvz.:
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... he didn’t get in till one o’clock in the morning, last night. (J. D. Salinger)

... jis parsirado tik vakar pirmą valandą nakties. [AGD 23]

I knocked on his door at two o’clock in the morning. (Jack Kerouac)
Pasibeldžiau į duris antrą valandą nakties. [Kel 141]

Why then would you have driven over a snowy mountaim at two in the  
morning? (Mary Higgins Clark)

Tai ko važiavai antrą valandą nakties per tą užsnigtą kalną?! [NAt 15]

He read until three in the morning... (Jack London)
Skaitė iki trečios valandos nakties... [MI 52]

b) night = vakaras, pvz.:

The night was cold and gloomy. (James Joyce)
Vakaras buvo šaltas, nykus. [Dub 114]

Night after night I go to see her play. (oscar Wilde)
Kiekvieną vakarą einu žiūrėti, kaip ji vaidina. [DGP 89]

... at night he went to night school. (Jack London)

... vakarais lankydavo vakarinę mokyklą. [MI 66]

Jacob used to read to me at night. (Jodi Picoult)
Vakare Džeikobas man skaitydavo. [NT 20]

... he works there from morning till night. (Arthur Conan Doyle)

... sėdi ten nuo ryto ligi vakaro. [ŠH 14]

Taigi pasirodo, kad tie lygybės ženklu susieti žodžiai nėra visiški atiti-
kmenys, kad vieną ir tą patį objektyviosios tikrovės fragmentą (t.  y. laiko 
tarpsnį) anglų ir lietuvių kalbų leksinės sistemos „skaido“ nevienodai, tarsi 
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patvirtindamos žymaus ispanų filosofo Chose ortegos i Gaseto (José Ortega y 
Gasset) vertimo tematikai skirtoje esė „Vertimo skurdas ir spindesys“ išsakytą 
įžvalgą, kad „kiekviena tauta turi savitai supjaustyti, savaip sukarpyti kintantį 
pasaulio audinį, ir todėl pasaulyje egzistuoja tokios įvairios kalbos su skirtin-
ga gramatika ir leksika ar semantika“ (2012: 140).

Visų pirma, anglų kalboje nėra atskiro žodžio žymėti sąvokai, kurią nusa-
kome lietuvių kalbos žodžiu para; angliškai ta sąvoka reiškiama aprašomuoju 
(nusakomuoju) būdu: day and night arba twenty-four hours, pvz.:

They had not been milked for twenty-four hours... (George orwell)
Jos ištisą parą buvo nemelžtos... [GŪ 18]

... a gale came on, which lasted four days and nights... (Jane Austen)

... staiga prasidėjo keturias paras paskui trukęs štormas... [Įt 61]

For one hour in twenty-four we can walk round and round... (Mark Johnson)
Valandą per parą galime vaikščioti ratu... [Ap 91]

Anglakalbiai parą paprastai dalija į tris dalis: morning (nuo 00.00 iki maž-
daug 12 valandos dienos arba vidurdienio), afternoon (nuo vidurdienio iki 
maždaug 18 valandos, t. y. iki saulėlydžio) ir evening (nuo saulėlydžio iki vidur-
nakčio, paskui vėl prasideda rytas). Žodžiai day ir night žymi jau kitokį paros 
padalijimą, t. y. ne į tris, o į dvi dalis: šviesiąją paros dalį (day – „the period of 
light between dawn and nightfall; the interval from sunrise to sunset“) ir tamsiąją 
paros dalį (night – „the period between sunset and sunrise, especially the hours 
of darkness“). Be to, žodis day dar vartojamas ir prasme day and night „24 va-
landų laikotarpis“, t. y. ta pačia reikšme kaip lietuvių kalbos žodis para, pvz.: 

A day was twenty-four hours long but seemed longer. (Harper Lee)
Para turėjo dvidešimt keturias valandas, bet atrodė ilgesnė. [NSG 8]

Žiūrint lietuvio akimis pro lietuvių kalbos prizmę vaizdas kitoks – para 
dalijama į keturias dalis: rytas („dienos pradžia“, DLKŽ6e, nuo saulėtekio iki 



 P I R M A  D A L I S  39

maždaug 10 ar 11 valandos), diena („metas tarp ryto ir vakaro“, DLKŽ6e, nuo 
maždaug 10 ar 11 valandos iki saulėlydžio; diena taip pat gali reikšti „para“), 
vakaras („dienos pabaiga“, DLKŽ6e, nuo saulėlydžio iki maždaug 10 ar 11 va-
landos) ir naktis („laikas nuo vakaro iki ryto“, DLKŽ6e, t. y. metas, kai žmonės 
paprastai miega)6. 

Lyginant dviejų kalbų vaizdus išryškėja nemažai denotacinių neatitikimų 
(angl. denotational incongruencies; žr. Jäkel 2003). Visų pirma, angl. morning 
turi platesnį denotacinį diapazoną negu artimiausias lietuvių kalbos atitik- 
muo rytas. Anglų kalbos žodynuose nurodomos dvi šio žodžio reikšmės: mor-
ning1 „the early part of the day from the time when people wake up until midday 
or before lunch“ ir morning2 „the part of the day from midnight to midday“ 
(oALD). Sprendžiant pagal reikšmės apibrėžtis, anglų kalbos morning1 labiau 
atitinka lietuvių kalbos žodį rytas, o angl. morning2 prasideda nuo vidurnak-
čio ir trunka iki pat vidurdienio, t. y. prasideda daug anksčiau ir trunka ilgiau 
negu liet. rytas. Todėl nėra ko stebėtis, kad anglakalbiai iki pat vidurdienio 
sveikinasi sakydami vieni kitiems Good morning „Labas rytas“. o norint lie-
tuviškai nusakyti anglų kalbos žodžiu morning2 žymimą (apie dvylika valandų 
trunkantį) laiko tarpsnį gali prireikti ir dviejų lietuvių kalbos žodžių, pvz.:

... he did not know any one to whom he could appeal between the hours of two 
and nine o’clock in the morning. (Theodore Dreiser)

... jis nepažinojo tokio žmogaus, į kurį būtų galėjęs kreiptis tarp antros valan-
dos nakties ir devintos ryto. [DžG 50]

Aptariant anglų kalbos žodį night, reikia taip pat skirti dvi jo reikšmes: 
night1 „the time between one day and the next when it is dark, when people 
usually sleep“ ir night2 „the evening until you go to bed“ (oALD). Taigi anglų 
kalbos žodžio night2 lietuviškas atitikmuo tikrai yra ne naktis, o vakaras, ir 

6 Aiškių ribų tarp šių laiko tarpsnių, žinoma, nėra. Nenustato tiksliau jų ir lietuvių kalbos žodynai. 
Remiantis interneto tekstais, būtų galima teigti, kad trečia valanda po vidurnakčio daugumai lie- 
tuvių kalbos vartotojų dar yra naktis, t. y. trečia valanda nakties. Pavyzdžiui, rašytoja Jurga Iva-
nauskaitė romane „Placebas“ rašo: „Tai įvyko apie trečią valandą nakties“, o rašytojas Romualdas 
Granauskas, duodamas interviu, sako: „Atsikeliu trečią ar ketvirtą valandą ryto, kai dar tylu...“  



40 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

nors anglai sako, kad į teatrą jie eina „naktimis“ (pvz.: We go to the theatre 
tonight), iš tikrųjų jie, kaip ir mes, tai daro vakarais.

Galiausiai afternoon žymi gana ilgą dienos tarpsnį (nuo vidurdienio iki 
maždaug 18 valandos, t. y. iki saulėlydžio), tad šį žodį versdami į lietuvių kal-
bą vertėjai neapsieina tik su vienu „Anglone“ pateiktu lietuvišku atitikmeniu 
popietė („laikas po pietų“, DLKŽ6e), pvz.:

It was a raw damp cold afternoon in May. (Iris Murdoch)
Buvo drėgna, žvarbi gegužės popietė. [JP 23]

This afternoon, though, nobody is home. (Jodi Picoult)
Tačiau šią popietę nieko nėra namie. [NT 19]

There was a gentle bustle at the Quaker house, as the afternoon drew to a 
close. (Harriet Beecher Stowe)

Pavakare Simeono Holidėjaus namuose kilo tylus sambrūzdis. [DTT 164]

I came to Manham in the afternoon of a wet March, three years earlier. 
(Simon Beckett)

Atvykau į Manhamą prieš trejus metus drėgno kovo pavakarę. [MCh 10]

Promptly, the next afternoon, Maria was excited by Martin’s second visitor. 
(Jack London)

Kitą dieną Mariją vėl labai nustebino antras Martino svečias. [MI263]

Dviejų kalbų – originalo kalbos (oK) ir vertimo kalbos (VK) – analo-
giškų leksinių-semantinių grupių savitarpio ryšių analizė (plg. Jäkel 2003) 
labai praverčia vertimo teorijai ir praktikai. Ji teikia vertėjams daugiau in-
formacijos negu dvikalbiai žodynai. Pavyzdžiui, „Didžiajame anglų–lietuvių 
kalbos žodyne“ arba „Anglone“ šalia angl. morning nerasite lietuvių kalbos 
atitikmens naktis.

Dviejų kalbų lyginamoji semantinė analizė rodo, kad tik retais atvejais 
dviejų kalbų žodžių denotacinės reikšmės visiškai sutampa. Dauguma atvejų 
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galima kalbėti tik apie jų dalinę atitiktį. Todėl dažniausiai vertėjui reikia atitik- 
menį rinktis, kad savo visuma VK žodžiai perteiktų tą pačią prasmę, kaip ir 
oK žodžiai.

Galiausiai lieka aptarti trečiąjį dviejų kalbų leksikos semantinių santykių 
tipą – atitikties nebuvimą, t. y. tuos atvejus, kai vienos kalbos leksinis viene-
tas neturi atitikmens kitos kalbos žodyne. Tokiais atvejais įprasta kalbėti apie 
beekvivalentę leksiką (angl. non-equivalent words7). Beekvivalentei leksikai 
paprastai priskiriamos šios žodžių grupės:

1. Tikriniai žodžiai, t. y. žodžiai arba žodžių junginiai, turintys vieną 
vienintelį (unikalų) referentą (kitaip sakant, inherentinį apibrėžtumą) ir tik 
įvardijantys konkrečius asmenis ir objektus. Jais daiktas tiesiog išskiriamas 
iš kitų tos klasės daiktų  – asmenų, geografinių objektų, vietų ir panašiai. 
Jie paprastai skirstomi į asmenvardžius (antroponimus) ir vietovardžius 
(toponimus). Asmenvardžiai yra žmonių vardai, pavardės, pravardės, 
slapyvardžiai. Jų skyrimas nuo vietovardžių toli gražu ne visada yra aiškus. 
Pavyzdžiui, pirmojo JAV prezidento Džordžo Vašingtono (angl. George 
Washington) garbei jo pavarde pavadinta JAV sostinė ir valstija Ramiojo 
vandenyno pakrantėje, šventojo Lauryno (angl. St. Lawrence) vardu – upė 
Kanadoje, Kosciuškos pavarde  – aukščiausias kalnas Australijoje (angl. 
Mount Kosciuszko), o amerikiečių rašytojo Džeko Londono (angl. Jack 
London) pavardė sutampa su Jungtinės Karalystės sostinės pavadinimu. 
Tikriniais vardais laikomi ir įstaigų, organizacijų, firmų, laikraščių, 
žurnalų ir pan. pavadinimai. Daugelis jų neturi nusistovėjusių atitikmenų 
kitos kalbos žodyne. Pavyzdžiui, JAV rašytojos Harper Li (Harper Lee) 
romane „Nežudyk strazdo giemininko“ (To Kill a Mockingbird) minimi 
asmenvardžiai: a) pavardės Finch, Dubose, Radley, Cunningham, Ewell, Avery, 
Sykes, Crawford, Deas, Brooke, Orenshaw, Gilmer, Perkins, Merriweather, 
Underwood ir kt.; b) vardai Calpurnia, Dill, Jem, Atticus, Mayella, Cecil, 
Dophus, Maudie ir kt.; vietovardžiai Maycomb, Mobile, Auburn, Abbottsville, 
Pensacola ir kiti. Jie gali būti laikomi netradiciniais ir priešpriešinami 

7 Tokie žodžiai dar vadinami „neišverčiamaisiais“ žodžiais (angl. “untranslatable” words) (žr. 
Newmark 1988: 78). Jie yra „tikras iššūkis mašininio vertimo programai“ (Cvilikaitė 2008: 33).
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tokiems vardams ir pavardėms kaip John, George, Shakespeare, Dickens, 
Lincoln ir geografiniams vardams London, New York, Chicago, the Thames, 
the Mississippi, kurie jau turi lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuojančius 
tradicinius atitikmenis Džonas, Džordžas, Šekspyras, Dikensas, Linkolnas, 
Londonas, Niujorkas, Čikaga, Temzė, Misisipė. Žinoma, griežtai skirti tokius 
tradicinius ir netradicinius pavadinimus ne visada įmanoma – vienas ar kitas 
asmenvardis ir vietovardis, iš pradžių neturėjęs atitikmens kitoje kalboje, 
dažnai kartojamas spaudoje ar grožinėje literatūroje gali įgyti atitikmenį ir 
būna sunku tiksliai nustatyti, kada, perkeltas į vertimo kalbą ir adaptuotas, 
šis atitikmuo tapo pastovus, visuotinai priimtas, tradicinis. Svetimų tikrinių 
vardų vertinimas tradiciniu ir netradiciniu požiūriu yra labai subjektyvus, 
priklausomas nuo kiekvieno žmogaus gyvenimiškosios patirties. Apskritai 
kalbant, beekvivalentei leksikai priklauso kitakalbiams nežinomi ar mažai 
žinomi tikriniai vardai ir pavadinimai (žinoma, žinojimo laipsnis yra 
santykinis ir negali būti griežtai apibrėžtas).

2. Vadinamosios realijos8, t. y. žodžiai (ar semantiškai jiems prilygstan-
tys leksikalizuoti žodžių junginiai), pavadinantys tam tikros kalbinės bend- 
ruomenės aplinkai ir gyvensenai būdingus objektus (dažniausiai daiktus ar 
reiškinius) ir dėl to neturintys atitikmenų kitoje kalboje. Kai kam šis terminas 
„neatrodo tinkamas, nes realijos bendrinėje kalboje yra patys daiktai ir reiški-
niai, o čia reikia įvardyti žodžius, pavadinančius realijas. Nerandant geresnio, 
siūlomas terminas beekvivalentė leksika, beekvivalenčiai žodžiai“ (Gudavičius 
2007, plg. Cvilikaitė 2007, 2008, Kvašytė 2009, 2010). Šiame darbe pirmiau 
apibrėžtus žodžius tradiciškai vadiname realijomis (neatmesdami ir kitos šio 
žodžio reikšmės „realijų pavadinimai“)9 ir nesutapatiname jų su beekviva-

8 Pirmieji šį terminą 1960 m. ėmė vartoti bulgarų filologai Sergejus Vlachovas ir Sideras Florinas. 
1980 m. jie rusų kalba išleido plačiai žinomą realijoms ir jų vertimui skirtą monografiją (Vlakhov, 
Florin 1980). Angliškai ši monografija išsamiau aptariama internete paskelbtame Bruno osimo 
(Bruno Osimo) „Translation Course“ (<http://www.logos.it>, žiūrėta 2013-12-01). Taip pat žr. 
Florin 1993. Terminas realia yra įtrauktas ir į kai kuriuos angliškus vertimo studijų žodynus (pvz., 
Shuttleworth, Cowie 2007: 139–140) ir vadovėlius (pvz., Robinson 2005: 284). 

9 Pavyzdžiui, panašiai apibrėžiamą terminą realijos dar 1984 m. vartojo Kazys Ambrasas-Sasnava 
leidinyje „Vertimo tyrinėjimai. Tradicija“. Realijų (o ne realijų pavadinimų) vertimas buvo apta- 
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lente leksika, kuri čia suvokiama kiek plačiau. Realijoms priskiriami žodžiai 
ar jų junginiai, kuriais įvardijami kuriai nors tautai būdingi materialinės ir 
dvasinės kultūros dalykai (todėl jie angliškai dažnai vadinami culture-bound 
words, cultural words, culture-specific items), pvz., nacionalinių valgių (liet. 
didžkukuliai, arba cepelinai, skilandis, vėdarai; angl. muffin, toffee, Yorkshire 
pudding), pramogų ir tradicijų (liet. Joninės, mergvakaris; angl. Guy Fawkes’ 
Night, maypole), folkloro žanrų (liet. sutartinės, angl. limeric) pavadinimai. 
Todėl kai kas linksta jas dar vadinti tautinėmis realijomis (žr., pvz., Kvašytė 
2010: 11). Realijomis taip pat laikomi žodžiai (ar jų leksikalizuoti junginiai), 
pavadinantys kuriai nors šaliai būdingus visuomeninius reiškinius, įstaigas, 
politinius institutus (liet. talka, Sąjūdis, Seimas; angl. Chief Whip, backben-
cher, Privy Council) ir panašūs. 

Skiriamos įvairios realijų rūšys. Realijos yra klasifikuojamos į grupes 
pagal dalyką: geografinės, etnografinės (buitis, darbas, kultūra, menas, pa-
pročiai, ritualai, šventės, žaidimai, etniniai objektai, matai ir pinigai), visuo-
meninės ir politinės; pagal vietą  – lokalinės, nacionalinės ir tarptautinės; 
pagal laiką – šiuolaikinės ir istorinės (Vlakhov, Florin 1980). Skiriamos ir 
kitokios su svetima kultūra siejamų žodžių grupės. Pavyzdžiui, Piteris Niu-
markas (Peter Newmark) savo vertimo vadovėlyje anglų kalba išvardija pen-
kias jų grupes, iš kurių vieną sudaro gestų ir įpročių pavadinimai (Newmark 
1988). 

Realijos paprastai yra siejamos su grožine literatūra, kurioje jos (panašiai 
kaip tikriniai vardai10) yra vietos ir laiko kolorito kūrimo priemonė, o speci-
aliame dalykiniame ar moksliniame tekste jos kartais gali būti sutapatinamos 

riamas ir 2005 m. gegužės 7 d. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos organizuotoje konferencijoje 
„Sava ir svetima“ (Balčiūnienė 2005, Mikutytė 2005). Be to, dvi žodžio realijos reikšmės skiria-
mos ir abi yra kodifikuotos „Tarptautinių žodžių žodyne“ (ketvirtasis leidimas): realijos 1) reali-
ai egzistuojantys, tikri daiktai, dalykai, faktai; 2) literatūros, dailės kūrinyje – istorinio, visuom., 
papročių fono elementai, konkretybės (TŽŽ 2005: 627). Dar žr. K l a u d y  1996: 96; Maksvytytė 
2012; Deltuvaitė, Klioštoraitytė 2013.

10 Realijos gali būti suprantamos labai plačiai ir joms priskiriami ne tik tikriniai daiktavardžiai (as-
menvardžiai ir vietovardžiai), bet ir periodinių leidinių pavadinimai, literatūros, meno kūrinių 
pavadinimai, firmų, gaminių rūšių, prekių ženklų pavadinimai ir gatvių, aikščių pavadinimai (žr., 
pvz., Mikutytė 2005). 
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su terminais11. Kaip ir svetimi tikriniai vardai, realijos taip pat gali įgyti kitoje 
kalboje atsitiktinį atitikmenį, o paskui ir pastovų atitikmenį. Pavyzdžiui, at-
kūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atsigręžus į Vakarus, pastaraisiais metais 
atsiranda galimybė rinktis angliškų realijų lietuvišką pavadinimą kaip dau-
gumai kalbos vartotojų žinomą jų atitikmenį, pvz., chips – (čipsai) – bulvių 
traškučiai, puzzle – (puzlis) – dėlionė, hamburger – (hamburgeris) – mėsainis, 
pampers  – (pampersai)  – sauskelnės12. Šiandien atitinkamų angliškų realijų 
jau, matyt, net negalima būtų laikyti lietuvių kalbos atžvilgiu beekvivalente 
leksika.

3. Verčiant iš vienos kalbos į kitą kalbą išryškėja dar viena beekviva-
lentei leksikai priskiriama oK leksinių vienetų grupė, kuri yra siejama su 
reiškiniu, vadinamu leksine spraga (lot. lacuna, angl. lexical gap, (semantic) 
void, blank space, gap; pranc. lacunes; žr. Shuttleworth, Cowie 2007: 196–
197). „Leksinė spraga pasitaiko, kai vienoje kalboje kokia nors sąvoka yra 
reiškiama leksiniu vienetu, o kitoje kalboje ta pati sąvoka reiškiama laisvu 
žodžių junginiu“ (Bentivogli, Piant 2000: 600). Jurgita Cvilikaitė siūlo lie-
tuvišką verstinį terminą „leksinė ertmė“ ir apibūdina jį taip: „Tai reiškinys, 
kai vienoje kalboje sąvoka yra leksikalizuota, t. y. įvardyta žodžiu, o kitoje 
kalboje pastovaus ir visuotinai žinomo pavadinimo neturi ir reiškiama kas-
kart vis kitaip. Leksinė ertmė dažniausiai žymi sąvoką, kuri nėra žinoma ar 
nėra svarbi tos kalbos vartotojams. Taigi šis reiškinys gali būti aptariamas 
ir kultūriniu aspektu. Vertime neleksikalizuotoji sąvoka verčiama įvairiais 
kompensaciniais (generalizacijos, konkretizacijos, aprašomojo vertimo) me-
todais“ (Cvilikaitė 2005)13.

Kaip matote, šis reiškinys nėra vienodai ir aiškiai apibrėžiamas. Be to, kai 
jis yra siejamas dar ir su kultūra (plačiausia žodžio prasme), leksinės spra-

11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto-
jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad-
inimas – Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą (žr. Kalėdaitė, Asijavičiūtė 2005). 

12 Apie naujų realijų įvardijimą naujažodžiais bei naujųjų skolinių ir jų atitikmenų konkurenciją 
verstinėje literatūroje žr. Girčienė 2006.

13 Kito angliškai paskelbto straipsnio santraukoje ji rašo: „Leksinės ertmės yra atvejai, kai dėl 
kultūrinių, gramatinių ar kitokių priežasčių kalboje nėra tam tikros sąvokos leksikalizacijos lek-
siniu vienetu, t. y. vertimo metu pasigendama tiesioginio ekvivalento“ (Cvilikaitė 2006). 
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gos (arba ertmės) yra sunkiai atskiriamos nuo realijų. Nepaisant to, leksinės 
spragos suvokimas gerokai praplečia beekvivalentės leksikos – leksinių viene-
tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių kitoje kalboje neturi tiesioginių atitikmenų 
(netgi pastovių žodžių junginių forma), – sampratą.

Taigi šiai grupei, pavyzdžiui, galima priskirti (remiantis Cvilikaitės išsa-
mia ir kruopščia analize) anglų kalbos žodį pet, kurio animalistinė reikšmė 
„namie malonumui laikomas gyvūnas“ („an animal kept at home for plea-
sure“) lietuvių kalba yra neleksikalizuota, todėl lietuvių kalboje esama lek-
sinės spragos (arba ertmės). Pasitelkus lietuvių kalbos tekstyno duomenis 
nustatyta, kad ši leksinė spraga lietuvių kalboje paprastai užpildoma ben-
dresnės reikšmės daugiažodžiais (pvz., naminis gyvūnas, naminis gyvulys) 
bei vienažodžiais (pvz., gyvūnas, gyvūnėlis, gyvulėlis, padarėlis) tekstiniais 
atitikmenimis arba siauresnės reikšmės daugiažodžiais atitikmenimis (ke-
turkojis augintinis, kambarinis gyvūnas). Anglų–lietuvių kalbų žodynuose 
pateikiami keturi pet sisteminiai daugiažodžiai atitikmenys: mylimas gyvu-
lėlis, kambarinis gyvūnėlis, naminis gyvulėlis ir naminis gyvūnėlis. Daroma 
išvada, kad daugiažodis atitikmuo naminis gyvūnėlis yra artimiausias pet 
reikšmei (beje, LR terminų banke pateikiamas aprobuotas terminas gyvū-
nas augintinis „gyvūnas, laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams 
tenkinti“).

Aloyzas Gudavičius, monografijoje „Gretinamoji semantika“ vartoja ter-
miną lakuna ir jį aiškina šitaip: „lakuna žymi žodžio nebuvimą vienoje kalbo-
je (angl. lack „trūkumas, stoka“) kitos kalbos atžvilgiu, kai abiejų kalbų atspin-
dimoje tikrovėje atitinkamas daiktas, reiškinys ir pan. egzistuoja. Taigi lakunų 
buvimo priežastis yra ne realiojo pasaulio įvairovė, o pasaulio kategorizacijos 
ypatumai kalboje. Lakunomis galima laikyti visus skirtingos apimties reikš-
mių ekvivalentiškumo atvejus... Paprastai lakunomis laikomos siauresnės, 
specializuotos, arba atvirkščiai – bendresnės reikšmės nebuvimas vienoje iš 
gretinamų kalbų...“ (Gudavičius 2007: 93). Pavyzdžiui, kaip buvo minėta, ang- 
lų kalboje nėra žodžio, atitinkančio lietuvių kalbos žodį para, todėl šią sąvoką 
angliškai galima tiksliai nusakyti tik aprašomuoju būdu, pvz.: Jie dirbo visą 
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parą / keturias paras → They worked twenty-four hours (arba around the clock) 
/ four days and nights. Anglų kalboje taip pat pasigendame lietuvių kalbos 
daiktavardžio padegėlis „kieno namai sudegę, nukentėjęs nuo gaisro žmogus“ 
žodinio atitikmens: Viliaus Pėteraičio sudarytame „Lietuviškai angliškame 
žodyne“ jis aiškinamas kaip sufferer from fire, person ruined by fire (LAŽ 285). 
Kita vertus, lietuvių kalboje nėra leksinių atitikmenų anglų kalbos žodžiams 
redundancy ir hovercraft (Europos žodyne „Eurovoc“ jais reiškiamos sąvokos 
lietuviškai nusakomos atitinkamai atleidimas dėl darbo vietų mažinimo ir vi-
sureigis su oro pagalve), taip pat tokiems angliškiems teisės terminams kaip 
affidavit, injunction, tort ir kiti.

Reikia pabrėžti, kad terminą „beekvivalentė leksika“ vartojame pavadinti 
tiems leksiniams vienetams, kurie neturi atitikmenų kitos kalbos ž o d y n e . 
Tai jokiu būdu nereiškia, kad tie leksiniai vienetai yra „neišverčiami“. Pripa-
žindami, kad yra neišverčiamų žodžių, mes nepaneigiame įsitikinimo, kad 
tekstai visada gali būti išverčiami. Nors vertimo kalbos sistemoje ir nėra ati-
tinkamo žodžio, jo prasmė gali būti išreikšta š n e k o j e  (konkrečiame tekste) 
kitais žodžiais arba laisvais žodžių junginiais. Tokia leksika, be abejo, sunkina 
vertėjo darbą, bet šie sunkumai yra įveikiami.

Sąlygiškai beekvivalente leksika vadinama žodžių grupė apskritai yra 
labai marga: jai priskiriami ir tikriniai vardai, ir bendriniai žodžiai. Jie turi 
daug bendrų požymių, bet vis dėlto skiriasi. Paskesnėje knygos dalyje atski-
rai aptarsime tikrinių vardų ir realijų bei leksinių spragų perteikimo vertime 
polinkius. 

1.3. Tikrinių vardų perteikimas vertimo tekste 

Pagrindinė tikrinių vardų funkcija yra nurodyti išskirtinį individualų re-
ferentą. Bet skirtingų žanrų tekstuose jie gali atlikti ir visokias kitokias funk-
cijas. Jeigu esame susipažinę su atitinkama kultūra, tikrinis vardas gali mums 
byloti, ar referentas yra vyras, ar moteris (pvz., plg. Jack ir Jill), galbūt kokia 
yra jo šeiminė (santuokinė) padėtis, net jo amžius ar geografinė kilmė tos pa-
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čios kalbos bendruomenėje, tautybė (pvz., plg. McGregor ir O’Brien), charak-
teris, būdingosios savybės (Nord 2003: 183). Todėl teigti, kaip kartais daroma, 
jog tikriniai vardai į kitą kalbą yra neverčiami ir vertėjai su jais neturėtų turėti 
jokio vargo, gali drįsti tik tas, kuriam niekada neteko versti. Iš tikrųjų vertimo 
praktikoje taikoma daug įvairių tikrinio vardyno perteikimo būdų (arba, kaip 
dabar vis labiau linkstama sakyti, strategijų). Tie būdai gana dažnai yra apta-
riami vertimų recenzijose (pvz., žr. Ger 2007, Jonušys 2010, 2011, 2012;,Kir-
vaitis 2013, Kižlienė 2008, Končius 2010, Matonienė 2012), juos nagrinėja 
ir specialių vertimo studijų autoriai. Tikrinių vardų perteikimas yra svarbus 
vertimo studijų objektas.

Siekiant šioje knygoje aprašyti, ką vertėjai daro su svetimais tikriniais 
vardais (asmenvardžiais ir vietovardžiais), skiriami k e t u r i  j ų  p e r t e i k i m o 
v e r t i m e  b ū d a i  (angl. translation operations): perkėlimas (angl. transferen-
ce), pakeitimas arba substitucija (angl. substitution), vertimas (angl. trans-
lation) ir modifikavimas (angl. modification) (plg. Vermes 2003: 93–94). Vi-
sus šiuos būdus paskesniuose skyreliuose išsamiau iš eilės ir aptarsime.

1.3.1. Perkėlimas į vertimo tekstą ir adapatavimas

Svetimvardžių perkėlimas į vertimo tekstą yra įprasčiausias ir dažniau-
siai taikomas jų perteikimo vertime būdas. Vertimo studijų literatūroje jis dar 
vadinamas skolinimu (angl. borrowing, žr. Shuttleworth, Cowie 2007: 17), eg-
zotizavimu (angl. exoticization, žr. Chesterman 1997), išsaugojimu (angl. pre-
servation, Davies 2003: 73). Kalbų kontaktų sąlygomis vienos kalbos žodžio 
perkėlimas į kitos kalbos tekstą arba skolinimas  – tai natūralus būdas lek-
siniam „deficitui“ pašalinti. Šitaip kalboje atsiranda skoliniai, kitaip sakant, 
skolintos svetimybės. Šiandien pasaulyje, galima sakyti, nėra kalbų, kurios 
nebūtų skolinusios ar ir dabar nesiskolintų kitų kalbų žodžių, neturėtų skoli-
nių ir verstųsi vien tik savais žodžiais. 

Perkeltus svetimus tikrinius vardus vertėjai lyg ir galėtų kartais palikti 
vertimo tekste nepakeistus, t.  y. autentiška forma, bet juk juos irgi prireikia 
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perskaityti ar ištarti, kai kuriose kalbose juos reikia linksniuoti, kad jie galėtų 
vertimo kalbos sakinyje normaliai funkcionuoti, ir galų gale reikia pripažinti, 
kad sunkiai arba visai neperskaitomi vardai gali sugadinti patį skaitymo, ypač 
grožinės literatūros, malonumą (Coillie 2006: 127). Todėl tokių svetimybių 
perkėlimas į vertimo tekstą yra neatsiejamas nuo neišvengiamos alternatyvos: 
perkeliant išlaikyti jas autentiškas arba adaptuoti. Leksikologijos vadovėlyje ši 
alternatyva formuluojama šitaip: „Tikriniai žodžiai neverčiami į kitą kalbą, jie 
arba tiesiog perrašomi, arba adaptuojami kaip bendriniai skoliniai“ (Jakaitienė 
2010: 265).

Svetimvardžių formos keitimas pritaikant ją prie VK norminės tarties 
bei rašybos ir morfologijos lietuvių kalbinėje literatūroje yra vadinamas 
a d a p t a v i m u  (kartais adaptacija, žr. Ambrazas 2008: 17) arba lietuvini-
mu. Perkeltų svetimvardžių fonetinį ir morfologinį adaptavimą dar siūloma 
vadinti natūralizacija (angl. naturalisation, žr. Newmark 1988: 82) arba lo-
kalizacija (angl. localization, žr. Davies 2003: 83–84, Jaleniauskienė, Čičelytė 
2009). 

Svetimvardžių adaptacija gali būti fonetinė, grafinė ir morfologinė. 
Adaptacijos pobūdį visų pirma lemia VK savybės: turint omenyje konkre-
čiai lietuvių kalbą, tai yra jos rašybos fonetiškumas ir jos morfologiškumas 
(žr. Pupkis 2005: 280). Tačiau adaptacijos pobūdis tam tikru mastu priklauso 
ir nuo VK tradicijų, vertėjų polinkių. Tie polinkiai gali konkuruoti vienas 
su kitu, gali atsirasti ir įsigalėti įvairūs svyravimai. Ir šiandien savo spaudo-
je ir raštuose turime dvejopą angliškų (ir kitų kalbų) tikrinių žodžių rašybą: 
vartojamos arba adaptuotos, t. y. sulietuvintos, arba autentiškos (originalios) 
formos (pvz., mūsų raštijos istorijoje esama tokios įvairovės Shakespeare → 
Szekspiras, Szekspyras (1884), Šekspiras, Šekspyras, Shakespeare’as, Shakespe-
are). 1961 m. įsteigtoje Lietuvių kalbos komisijoje „daugiausia svarstyta, kaip 
turėtų būti rašomi kitų kalbų tikriniai vardai – adaptuoti ar originalo forma, 
tačiau dviejų požiūrių šalininkai nesutarė, taisyklės nebuvo patvirtintos“. Nuo 
1984 m. Kalbos komisija leido vartoti originalias asmenvardžių ir vietovar-
džių formas mokslinėje ir informacinėje literatūroje. 1997 m. birželio 19 d. 
buvo priimtas ir iki šiol galiojantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 60-
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asis nutarimas „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“, kuriame nustatyti 
svetimvardžių vartojimo principai14 (3.2 pakeitimas priimtas 2013 m. spalio 
24 d. nutarimu Nr. N-11 (147)), bendrosios adaptavimo taisyklės ir originalių 
svetimų tikrinių vardų formų vartojimas rišliame tekste.

Europos Sąjungos leidinių biuro išleistame „Institucijų leidinių rengimo 
vadove“ apie asmenvardžių rašybą rašoma: „oficialiajame leidinyje, mokslinėje 
literatūroje, reklaminiuose, informaciniuose leidiniuose ir specialiuose 
tekstuose kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos nesugramatintos 
formos: Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barosso. Rišliame 
tekste kitų kalbų asmenvardžiai gramatinami: Brugmannas, Larousse’as (sk. 
Larusas), Beaufort’as (sk. Boforas), José Manuelis Barosso. Plačiajai visuomenei 
skirtuose tekstuose nuo seno žinomų garsių asmenų pavardės tradiciškai 
rašomos adaptuotos: Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus 
Mozart), Volteras (Voltaire)“ (ILRV 2011: 167).  

Svetimų vardų tarimas ir rašyba tam tikrų nepatogumų ar sunkumų ke-
lia ne tik lietuviams, bet ir kitų tautų žmonėms. Tikrinių svetimybių (kaip ir 
kitų skolinių) priderinimas prie tos kalbos, į kurios tekstą jos perkeliamos, 
yra visuotinis reiškinys, daugeliui kalbų nesvetimas polinkis. Į anglų kal-
bą, kurios rašyba palyginti yra labai nenuosekli, netaisyklinga ir nutolusi nuo 
tarimo, perkeliami lotyniško pagrindo abėcėles vartojančių kalbų asmenvar-
džiai ir vietovardžiai iš tikrųjų paprastai joje funkcionuoja originalia rašybos 
forma (išskyrus kai kurias tradicines adaptuotas vietovardžių formas). Tačiau 
pernelyg drąsu būtų tvirtinti, kad kitose šalyse, įskaitant anglakalbes, labai 
stengiamasi išlaikyti mūsų  – lietuviškų  – asmenvardžių ir vietovardžių au-
tentišką rašybą. Antai žurnalistė Zita Čepaitė straipsnyje „Lietuviai vardus 
keičia, kad britai suprastų“ rašo: „Britanijoje gyvenantys lietuviai pavardžių 
ir vardų rašyboje tokių smulkmenų kaip paukščiukai ant š, č, ž, taškas ant ė, 
brūkšnelis ant ū ar kartais pasitaikančių nosinių vardo ar pavardės viduryje 

14 Pasigirdus reikalavimams, kad visuose lietuviškuose tekstuose reikėtų vartoti adaptuotas arba 
sulietuvintas formas, o skliausteliuose galima nurodyti ir originaliąsias, 2003 m. buvo parengtas 
nustatytų principų naujos redakcijos projektas, bet jis nebuvo priimtas. Apie adaptavimo ir ori 
ginaliosios rašybos šalininkų argumentus žr., pvz., Pupkis 2005: 279–281, Urbutis 2007. 
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jau seniai atsikratė − banko sąskaitos, nacionalinio draudimo, mokesčių ar 
kiti reikalingi dokumentai yra surašomi be minėtų ženklų“ (Čepaitė 2009). 

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (oJ) angliškame variante (C 177 
A/12 EN 30.7.2009) paskelbtame konferencijų vertėjų iš Lietuvos sąraše skai-
tome: Viktorija Alekseicikaite, Laura Blazeviciute, Jurate Dvarionaite, Rimante 
Malaskeviciute (Jakubkiene), Gintaras Morkunas, Zivile Paburskyte (Stasiu-
niene), Daina Padoleviciute, Ausra Reklaityte. Internetinės „Encyclopædia 
Britannica“ tekstuose apie Lietuvą (įskaitant metų įvykių apžvalgas; 
<http://www.britannica.com>, žiūrėta 2013-05-09) irgi toli gražu ne visi 
lietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai yra rašomi su jiems būdingais dia-
kritiniais ženklais, pvz., Algirdas Butkevicius, Šarunas Marciulionis, Adolfas 
Slezevicius, Petras Vaitiekunas, Arunas Valinskas; Mazeikiai, Siauliai, Zalgiris. 
Realią galimybę išlaikyti autentišką grafinę formą angliškame tekste paprastai 
turi tie lietuviški tikriniai vardai, kuriuose nėra raidžių su diakritiniais ženk- 
lais, o kitų vardų grafinė forma, galima sakyti, yra iš dalies adaptuojama, nes 
tie ženklai išleidžiami.

Panašūs lietuviškų asmenvardžių perteikimo polinkiai pastebimi ir lietu-
vių grožinės literatūros vertimuose į anglų kalbą. Pavyzdžiui, turime du ang- 
liškus Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimus. 1967 m. JAV išleistame Nado 
Rastenio vertime Dočys → Docys, Magužė → Maguze, Merčius → Mercius, 
Paikžentis → Paikzentis, Plaučiūnas → Plauciunas, Pričkus → Prickus, Šlap-
jurgis → Slapjurgis, Vauškus → Vauskus, o Vilniuje 1985 m. pasirodžiusiame 
Piterio Tempesto (Peter Tempest) vertime visi tie patys lietuviški asmenvar-
džiai (ir, žinoma, vietovardžiai) pateikti autentiška lietuvių kalbos rašyba (t. y. 
su visais diakritiniais ženklais), o knygos gale skaitytojui angliškai paaiškin-
ta, kaip tariamos lietuviškos raidės. Jungtinėje Karalystėje 2008 m. išleistoje 
knygoje „Šeši lietuvių poetai“ (Six Lithuanian Poets) lietuvių poetų vardai ir 
pavardės pateiktos autentiška rašyba, o jų poetiniuose tekstuose, išverstuose 
į anglų kalbą, pasitaikančios lietuviškos pavardės jau rašomos be joms būdin-
gų lietuviškų diakritinių ženklų, pvz., Daktariūnas → Daktariunas, Norkūnas 
→ Norkunas (SLP 71). Pačių lietuvių Lietuvoje (pvz., Lo) ir užsienyje anglų 
kalba leidžiamuose spaudiniuose (pvz., šešiatomėje „Encyclopedia Lituani-
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ca“, Boston, Massachusetts, 1970–1978) lietuviški asmenvardžiai ir Lietuvos 
vietovardžiai pateikiami tiksliai išlaikant jų originalią grafinę formą (t. y. su 
visais raidžių diakritiniais ženklais).

Dar, tiesą sakant, reikia paminėti, kad sovietmečiu lietuviškiems (beje, 
kaip ir rusiškiems, t. y. kirilica rašomiems) asmenvardžiams (pavyzdžiui, var-
dams ir pavardėms užsienio pasuose) ir vietovardžiams buvo taikoma grafe-
minė transliteracija (arba perraša): č → ch (pvz., Čiurlionis → Chiurlionis), š → 
sh (pvz., Radviliškis → Radvilishkis, Šiauliai → Shiauliai, Šilutė → Shilute), ž → 
zh (pvz., Mažeikiai → Mazheikiai, Žagarė → Zhagare), j → y (pvz., Jonava → Yo-
nava, Joniškis → Yonishkis). Kad šis perrašos būdas dar nėra užmirštas ir toliau 
taikomas, ypač kai kuriuose Lietuvoje išverstuose ar parengtuose angliškuose 
tekstuose, nesunku pastebėti naršant interneto tinklalapius.

Pagal prisitaikymo prie lietuvių kalbos sistemos, arba adaptacijos, po-
būdį ir laipsnį svetimvardžius – tiek turinčius vartosenos tradicijas, tiek jos 
neturinčius – galima skirstyti į a) grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai adap-
tuotus (pvz., Shakespeare → Šekspyras); b) grafiškai ir fonetiškai adaptuotus, 
bet neįformintus morfologiškai (pvz., Thatcher → Tečer); c) grafiškai ir fone-
tiškai neadaptuotus, bet morfologiškai įformintus (pvz., Shakespeare → Sha-
kespeare’as); d) visiškai neadaptuotus (pvz., Shakespeare → Shakespeare) (plg. 
Girčienė 2006). Šios svetimvardžių grupės išsamiau aptariamos paskesniuose 
knygos skyreliuose.  

 

1.3.1.1. Fonetinio ir grafinio adaptavimo polinkiai

Atsižvelgiant į natūralų svetimvardžių polinkį derintis prie juos peri-
mančios kalbos garsinės ir rašytinės išraiškos, remiantis vidiniais lietuvių 
kalbos poreikiais, jos rašybos fonetiškumu ir tradicija, 1997 m. VLKK nutari-
me Nr. 60 buvo įtvirtintas toks rašybos principas: „3.1. Lotyniško pagrindo 
alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai grožiniuose 
kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose 
atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą adaptuojami, t. y. pateikia-
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mi pagal tarimą.“ Taigi a d ap t av i m a s  vertimo kontekste yra suprantamas 
kaip iš oK teksto į VK tekstą perkeliamų tikrinių vardų pritaikymas prie VK 
tarimo ir rašybos, t. y. fonetinis ir grafinis adaptavimas. Šis terminas (ir jo va-
riantas adaptacija, žr. Ambrazas 2008: 17) yra vartojamas ir platesne prasme, 
t. y. aprėpiant ir tikrinių vardų pritaikymą prie VK būdingos morfeminės 
struktūros, ir todėl galima kalbėti ir apie jų morfologinį adaptavimą. 

Anglakalbėje mokslinėje literatūroje dar vartojamas terminas natūrali-
zavimas (angl. naturalization, Newmark 1981: 82) arba net platesnės reikš-
mės terminas lokalizavimas (angl. localization), aprėpiantis visus oK ele-
mentų adaptavimo VK tekste aspektus (Davies 2003: 84–85). Beje, apibūdinant 
šį procesą vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą sąlygomis vietoj šių tarptau-
tinių terminų taip pat vartojamas terminas lietuvinimas, žymintis svetimų 
tikrinių vardų pritaikymą būtent prie lietuvių kalbos rašybos ir tarimo. 

Lituanistinėje literatūroje „vieno rašto sistema užrašytų žodžių ar tekstų 
perrašymas kitos sistemos rašmenimis pagal apytikslį tarimą“ dar vadinamas 
praktine transkripcija arba tiesiog transkripcija (Ambrazas 2008: 14). Va-
karų Europos šalyse leidžiamoje vertimo studijų literatūroje labiau paplitęs 
terminas t r a n s l i t e r a c i j a  (angl. transliteration), kuris apibrėžiamas kaip 
oK grafologinių vienetų (pa)keitimas VK grafologiniais vienetais. Jis atlieka-
mas trimis etapais: 1) oK raidės pakeičiamos oK fonologiniais vienetais; 2) 
oK fonologiniai vienetai pakeičiami VK fonologiniais vienetais; 3) VK fono-
loginiai vienetai pakeičiami VK raidėmis. Glaustai šis procesas įsivaizduoja-
mas taip: OK raidės → OK fonologiniai vienetai → VK fonologiniai vienetai → 
VK raidės (Catford 1965: 66). Tai sudėtingas procesas, nes oK raidė gali turėti 
daugiau negu vieną fonologinį atitikmenį, nelengva nustatyti atitikmenis ir 
kituose šio proceso etapuose. Transliteracija (arba perraša) gali būti fonemi-
nė ir grafeminė, kitaip tariant, grindžiama fonemų arba grafemų panašumu. 
Foneminė transliteracija – tai oK žodžio perraša VK rašyba pagal jo fonemi-
nę formą, t. y. du etapus OK grafema → VK fonema → VK grafema apimanti 
perraša. Grafeminė transliteracija – tai oK žodžio perraša VK rašyba neatsi-
žvelgiant į jo foneminę formą, kitaip sakant, tai vieno etapo OK grafema → VK 
grafema perraša. 
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Iš principo pritardami tiems autoriams, kurie teigia, kad „neįmanoma 
sudaryti svetimų vardų tikslios perrašos taisyklių“ (Ambrazas 2008: 49), 
šiame skyrelyje net nemėginsime tokių perrašos taisyklių kurti, o tik kuo 
plačiau pasitelkdami iš verstinių leidinių ir tekstų surinktus pavyzdžius 
nuosekliai apžvelgsime svarbiausius angliškų tikrinių vardų fonetinio ir 
grafinio adaptavimo (perrašos) polinkius ir pamėginsime nustatyti, kokiu 
mastu jie atitinka 1997 m. VLKK nutarime Nr. 60 nustatytas svetimų tik- 
rinių vardų adaptavimą reglamentuojančias taisykles. Anglų kalbos garsų 
keitimo artimiausiais lietuvių kalbos garsais aptarimą pradėsime, kaip ir 
dera, nuo balsių.

Kadangi ir anglų, ir lietuvių kalboje yra skiriami trumpieji ir ilgieji bal-
siai, o lietuvių kalbos rašyboje kai kurie tų balsių yra žymimi skirtingo-
mis raidėmis (trumpieji – raidėmis i, u; ilgieji – raidėmis y, ū), fonetiškai ir 
grafiškai adaptuojant iš anglų kalbos perimamus tikrinius vardus savaime 
atsiranda polinkis šiuos balsius grafiškai diferencijuoti. Ilgųjų balsių y, ū 
rašymas adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose glaustai pa-
aiškintas ir VLKK nutarimo Nr. 60 7 skirsnyje (čia ir kitur žr., pvz., < http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska. showdoc_l?p_id=41265&p_query=&p_
tr2=>, žiūrėta 2013-12-12): „Balsėmis y, ū žymimi atitinkami ilgieji kitų 
kalbų balsiai tuose adaptuojamuose asmenvardžiuose bei vietovardžiuo-
se, kuriuose šių balsių ilgumas originalo kalba (latvių, vokiečių, čekų, 
slovakų, estų, suomių, vengrų) yra išreikštas grafiškai.“ Skliausteliuose iš-
vardytų kalbų sąraše anglų kalbos nėra. Taigi, jeigu tas sąrašas yra baigtinis, 
anglų kalbai taikoma kita nutarime pateikta taisyklė: „Vardų, kuriuose mi-
nėtų balsių ilgumas originalo rašyba nėra aiškiai išreikštas, ilgieji balsiai 
žymimi balsėmis i, u, pvz.: ... Fildingas (angl. Fielding), Klivlendas (angl. 
Cleveland), Blumfildas (angl. Bloomfield), ... Kuperis (angl. Cooper), Li-
verpulis (angl. Liverpool), Muras (angl. Moore), Hiumas (angl. Hume)“ 
(kaip išimtis pateikiamas iš tradicijos su ilgąja balse rašomas vardas Lyras, 
angl. Lear). Daugelis vertėjų iš tikrųjų ir anksčiau (t.  y. iki Nepriklauso-
mybės atkūrimo, kai, be kita ko, dar buvo stipri ilgųjų ir trumpųjų balsių 
priešpriešos neturinčios rusų kalbos įtaka) buvo, ir dabar yra linkę laikytis 
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šios adaptavimo nuostatos ir atitinkamus ilguosius anglų kalbos balsius lie-
tuviškai perrašyti balsėmis i, u, pvz., asmenvardžiuose: 

Beach → Bičas [DM], Beech → Bičas [Br], Caulfield → Kolfildas [RPB], Clooney 
→ Klunis (Re 2013-04-06), Cooper → Kuperis [Ta], Ealer → Ileris [GPM], Easton 
→ Istonas [PMŠ], Eden → Idenas [MI], Eve → Ivė [Aut, PA], Gleason → Glisonas 
[DD], Heathcliff → Hitklifas [VK], Hoover → Huveris [B], Judy → Džudė [DG], 
June → Džunė [FS, US], Lee → Li [B, NSG], Leech → Ličas [DG], Looney → Lunis 
[MŽ], Meek → Mikas [DŽ], Neal → Nilas [B], Peter → Piteris [RPB], Priestley 
→ Pristlis [KAJM], Reeney → Rinė [PMŠ], Seagrim → Sigrimas [PTDI], Steve 
→ Stivas [Aut, NAt], Stevens → Stivensas [PMŠ], Teabing → Tibingas [DVK], 
Tweetyman → Tvitimen [FS], Wheeler → Vileris [LT], Wheelright → Vilraitas 
[MoM]. 

Laikantis aptariamos taisyklės, nuosekliai vengiama ilguosius anglų kal-
bos balsius /i:/ ir /u:/ žymėti balsėmis y ir ū adaptuotuose anglakalbių šalių 
vietovardžiuose, kuriuos randame „Pasaulio vietovardžių“ žodyno tomuose. 

Tačiau, kita vertus, dabartinė grožinės literatūros vertimo iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą praktika akivaizdžiai rodo, kad daugelis vertėjų „mano, kad 
dabartinė VLKK taisyklė – originalo rašyba aiškiai neišreikštus ilguosius bal-
sius žymėti i, u – kertasi su sveiku protu“ (Balčiūnienė 2010), ir adaptuodami 
iš anglų kalbos į vertimo kalbos tekstą perkeltus svetimvardžius ilgųjų balsių 
y, ū nevengia. Taigi VLKK priėmus nutarimą Nr. 60, polinkis balsėmis y, ū žy-
mėti atitinkamus ilguosius anglų kalbos balsius iš anglų kalbos verstose groži-
nės literatūros knygose adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose 
neišnyko ir neišnyksta, pvz.:

– Užsuksiu kurią dieną pas Byčą, – pasakė jis... [FS 132]

Ponas Grynfildas netrukus ateis. [Pi 164]

Nojui Rydui keturiasdešimt... [PAV 21]
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Seni Proko oponentai, tokie kaip Margareta Myd ir Lorencas Kjūbis, nepra-
leido progos profesorių demaskuoti ir pasmerkti... [UR 548]

Rydersas garsėjo kaip itin kruopštus pašarų gamintojas. [KNI 72]

Kūrių namas stovėjo siauroje gatvelėje... [UA 296]

Vos mačiau pono Mūnio nugarą pirmoje eilėje. [PP 208]

Anksčiau dar užeidavo Spūneriai, bet jie išsikraustė... [PSPT 56]

... panelė Kūl, kaimo paštininkė, atkurnėjo į... [RSG 21]

... Hytrou kryptimi tyliai leidosi lėktuvas. [Š 29]

Niko su šeima išvažiavo į Kvynstauną Naujoje Zelandijoje. [LD 22]

... trys vokiečiai iš okupuotų Kanalo salų išsilaipino Kūme. [Š 259]

Ilgųjų balsių rašymo polinkio mastą rodo ir šis iš daugelio verstinių kny-
gų surinktų tikrinių vardų pluoštas:

 
a) angl. /i:/ → liet. y, pvz.: 

Bardeen → Bardynas [KSA], Beechcroft → Byčkroftas [AK], Beene → Bynas [ŽP], 
Bleeder → Blyderis [FS], Bleedham → Blydemas [FS], Bradstreet → Bredstrytas 
[ŠH], Breen → Brynas [KAJM], Cheapside → Čypsaidas [FS], Cleaver → Klyveris 
[BDD], Deane → Dynas [De, KMV], Deece → Dysas [PP], Deeping → Dypingas 
[RSG], Delafield → Delafyldas [RSG], Eads → Ydsas [GPM], Fielding → Fyldingas 
[ČK], Green → Grynas [KAJM, KJ, UA] / Green → Gryn [NGUN], Greenfield → 
Grynfildas [Pi], Greenwood → Grynvud [SG], Healy → Hylis [KAJM, ŽKBK], 
Heany → Hynis [KAJM], Heathcliff → Hytklifas [BT], Kean → Kynas [Tea], Keane 
→ Kynas [My], Keats → Kytsas [KAJM], Keen → Kynas [PD],
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Keith → Kytas [Ra], Lee → Ly [My], Leake → Lykas [AL], Leem → Lymas [VŽ], 
Leesburg → Lysburgas [M], Meave → Myvas [TŠ], Needham → Nydhamas [Pri], 
Neave → Nyvas [PKB], Niel → Nylas [De, Pu, Ra], O’Neil → Onylas (Re 2013-
03-15), Peale → Pylas [MBT], Peter → Pyteris [NTr], Queenie → Kvynė [KAJM], 
Reed → Rydas [PAV], Reeva → Ryva [Pri], Reeves → Ryvs [RDP], Sheen → Šynas 
[TeS], Snead → Snydas [T], Sneeden → Snydenas [M], Steele → Stylas [D], Steve 
→ Styvas [GL, KAK, ŠK, ŽsL], Teach → Tyčas [PKB], Treat → Trytas [Apm], 
Weeks → Vyksas [Pri];

 
b) angl. /u:/ → liet. ū, pvz.: 

Broon → Brūnas [EI], Bute → Bjūtas [TM], Clooney → Klūnis [GM], Crewler → 
Krūleris [DK], Muir → Mjūras [PMŠ], Sassoon → Sasūnas [GLD], Schoolcraft 
→ Skūlkraftas [GPM], Spooner → Spūneris [ArP], Witherspoon → Viterspūnas 
[PSi, ŽKBK].

Beje, vertėjai toli gražu ne visada laikosi minėtos VLKK nutarimo taisyklės 
dėl ilgųjų balsių rašymo ir adaptuodami anglakalbių šalių vietovardžius, pvz.: 

Beagle → Byglas [100ĮA], Broome → Brūmas [ŽMe], Boone Creek → Būn Krykas 
[IPŽ], Cheapside → Čypsaidas [PIP (2009)], Cleveland → Klyvlendas [PC], Cro-
wfield → Kroufyldas [PC], Ely → Ylis [VŽ], Houston → Hiūstonas [ToV, ŽsL], 
Kilveen → Kilvynas [NA], Leem → Lymas [VŽ], Miami Beach → Majami Byčas 
[ŠK], Massachusetts→ Masačūsetsas [PAV], Moore → Mūras (LŽ 2013-05-22), 
Netherfield → Neterfyldas [PIP (2009)], Ouse → Ūzas [VŽ], Phenix → Fyniksas 
[PD], Queenstown → Kvynstaunas [LD], Queensland → Kvynslandas (LŽ 2013-
05-22), Shreveport → Šryvportas [ŠK], Shrewsbury → Šrūsberis [100ĮA]. 

Retkarčiais y atsiranda dėl to, kad vietovardis adaptuojamas ne pagal tarimą, 
o nusižiūrint į jo autentišką rašybą, pvz., Flynn → Flynas [TH], Lynn → Lynas 
[BNė]. 

Turint omenyje, kad VLKK nutarime aiškiai pasakyta, kad lotyniško pa-
grindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai grožinės 
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literatūros kūriniuose „adaptuojami, t. y. perteikiami pagal t a r i m ą“, reikia 
pripažinti, kad nėra svarių lingvistinių argumentų, kuriais būtų galima pa-
veikti vertėjus, kad jie versdami iš anglų kalbos į lietuvių kalbą atsisakytų 
adaptuojamuose tikriniuose varduose ilgųjų balsių. Taigi kol kas belieka pri-
tarti Balčiūnienei, kuri vertėjus guodžia tuo, kad „kenčiantiems dėl negalė-
jimo žymėti balsių ilgumo vertėtų prisiminti, kad lazda turi du galus. Bent 
vienu klausimu nereikia sukti galvos!“ (2010). 

Lietuviškai perrašant anglų kalbos balsį /æ/ pastebimas ryškus svyravi-
mas tarp a ir e, kitaip sakant, svyravimas tarp jo perrašos pagal autentišką 
rašybą ir jo perrašos pagal tarimą, pvz., plg.: 

Al → Alas [VD] ar Elas [US], Allie → Alė [G] ar Elė [TA], Angus → Angas [PVM] 
ar Engas [MMM], Annie → Anė [AU] ar Enė [oN], Anthony → Antonis [Au, 
PŠ, ViS] ar Entonis [B, FS], Carrie → Karė [NM] ar Kerė [B, Tea], Dan → Danas 
[CM, DK] ar Denas [DG], Frank → Frankas [NM] ar Frenkas [KAJM, MŽ], 
Manhattan → Manhatanas [PAV] ar Manhetenas [SG], Matt → Matas [DM] 
ar Metas [AMM], Sally → Salė [US] ar Selė [RPB], Stanley → Stanlis [NŽa] ar 
Stenlis [RR], Thatcher → Tačer [MSt] ar Tečer [Ap, Šk]. 

Tradiciškai labiau atsižvelgiama į fonetines šio balsio savybes, todėl iki 
šiol išlieka gajus angl. a /æ/ → liet. e polinkis, pvz.: 

Abby → Ebė [MPė], Ackley → Eklis [RPB], Addison → Edisonas [GLD, B], Allie 
→ Elis [RPB], Andy → Endis [yK], Ann → Enė [FS], Appleby → Epilbis [DiK], 
Ashton → Ešton (Re 2013-04-07), Backman → Bekmenas [B], Black → Blekas 
[NPJ], Blackbuck → Blekbakas [DG], Blackmore → Blekmor [PTDI], Bradley → 
Bredlis [JP], Brandon → Brendonas [TP], Carole → Kerolė [SvV], Chapman → 
Čepmanas [ApK], Clansy → Klensis [Dub], Danny → Denis [PP, US], Francis 
→ Frensis [JP], Hampton → Hemptonas [KAJM], Hatch → Hečas [PAV], Hatty 
→ Hetė [FS], Jack → Džekas [Ao], Lampton → Lemptonas [KįV], Langdon → 
Lengdonas [DVK, PSi], Maggie → Megė [CM, EP, G], Mandy → Mendė [SvV], 
Nancy → Nensė [ĮŠ], Paddington → Pedingtonas [PA],  Padgitt → Pedžitas [PP], 
Paradise → Peredaisas [Kel], Parrish → Perišas [JL], Patterson → Peterson [DM], 
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Radley → Redlis [NSG], Ratcliffe → Retklifas [ŽKBK], Sal → Selas [Kel], Sam → 
Semas [Iš, TM, PLM], Shackleton → Šekltonas [PKB], Slagle → Sleglas [RPB], 
Stan → Stenas [MŽ], Stradlater → Stredleiteris [RPB]. 

Kita vertus, visiškai akivaizdu, kad per pastaruosius du dešimtmečius, vis 
labiau paisant svetimų asmenvardžių autentiškos rašybos (/æ/ anglų kalboje 
nuosekliai grafiškai žymimas raide a), vis dažniau linkstama šį balsį ir lietu-
viškai adaptuojant žymėti raide a, pvz.: 

Ajax → Adžeksas [Su], Allan → Alanas [PKB], Alice → Alisė [ŠK], Amber → Am-
berė [ŠP], Anderson → Andersonas [PSi], Andrew → Andrus [ĮŠ, NT], Atkins → 
Atkinsas [FS], Atkinson → Atkinsonas [Dub], Atwood → Atvudas [NPJ], Baffin 
→ Bafinas [JP], Barry → Baris [Apel], Bass → Basas [MŽ], Baxter → Baksteris 
[LNBV], Blackheath → Blakhitas [PADM], Brad → Bradas [Ta], Branwell → Bran-
welas [SŠBD], Callahan → Kalahanas [PD], Cass → Kasas [B], Cassidy → Kasidis 
[PŠ], Catley → Katlis [oN], Chandler → Čandleris [DN], Clanton → Klantonas 
[MŽ], Crash → Krašas [KŠ], Dagwood → Dagvudas [EI], Daphne → Dafnė [SPD], 
Dashwood → Dašvudas [PiJ], Fanny → Fanė [DL, FS], Francie → Fransė [FS], 
Franny → Franė [NHV], Franklin → Franklinas [Psi, ŠŠ], Gadsborough → Gads-
boras [ZP], Gannon → Ganonas [DU], Gladstone → Gladstonas [PLM], Hadley 
→ Hadlis [TŠŠ], Hal → Halas [yK], Ham → Hamas [DK], Hammler → Hamleris 
[Ta], Hanley → Hanlis [yK], Harold → Haroldas [PVM], Harrison → Harisonas 
[Apel, B], Harry → Haris [NA, MŽ], Hazlitt → Hazlitas [GLD, ViS], Lambert 
→ Lambertas [MiP], Landon → Landonas [ĮP], Larry → Laris [ApP], Maddie → 
Madė [TA, VR], Madison → Madisonas [B], Nat → Natas [NM], Pam → Pamė 
[Psi], Pat → Patas [ViV], Patrick → Patrikas [UA], Patterson → Patersonas [PU], 
Pratt → Pratas [B], Ralph → Ralfas [MuV, PaŽ], Ramsay → Ramsis [ĮŠ], Sandberg 
→ Sandbergas [B], Scanlon → Skanlonas [TVŽ], Shandy → Šandis [ViS], Tabby 
→ Tabė [SŠBD], Tally → Talė [DN], Tansley → Tanzlis [ĮŠ], Thatcher → Tačeris 
[MSt], Trabb → Trabas [DL], Traddles → Tradlsas [DK], Zandy → Zandis [G].  

Šis polinkis tolydžio įsigali, nes jis atitinka anglų kalbos a (/æ/) ir lietuvių 
kalbos a sąsają, kurią matome lygindami abiejų kalbų bendros kilmės žodžius, 
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pvz., angl. act ir liet. aktas, angl. bank ir liet. bankas, angl. plan ir liet. planas, 
angl. Anthony ir liet. Antanas). Jis yra pasirenkamas kai kurių senesnių verti-
mų taisymuose, pvz.: Nannie → Nenė [Dub] → Nanė [Dub 2013]. Jo gana nuo-
sekliai laikomasi ir adaptuojant anglakalbių šalių vietovardžius (žr. „Pasaulio 
vietovardžiai. Europa“ (2006), <http://www.melc.lt/lt.php/e-zodynai/vv/eu-
ropa> žiūrėta 2014-01-13; „Pasaulio vietovardžiai. Amerika“ (2008), „Pasau-
lio vietovardžiai. Afrika, Antarktida, Australija, okeanija“ (2010), „Pasaulio 
vietovardžiai. Azija“ 1 dalis (2012) ir „Pasaulio vietovardžiai. Azija“ 2 dalis 
(2014)).

Adaptuojant tikrinius vardus, tariamus su anglų kalbos dvibalsiu /əυ/ 
(arba /oυ/), atsiranda svyravimas pasirenkant ou arba o, pvz.: 

Cole → Koulas [MiK] ar Kolas [PMŠ], Joe → Džou [VD] ar Džo [MŽ, VD], Jones 
→ Džouns [BDD] / Džounsas [LK] ar Džonsas [PTDI], Josie → Džouzė [DM] ar 
Džozė [NeK], Soames → Soumsas [ApK, RR] ar Somsas [FS]. 

Vertimo praktika rodo, kad vis dėlto labiau linkstama išlaikyti šio dvibalsio 
dvibalsiškumą ir jį žymėti dabartinės lietuvių kalbos rašybai nebūdinga dvi-
balse ou, pvz.: 

Bellow → Belou [KAJM, PŽ], Bowron → Bouronas [LoS], Brose → Brouzas [JGS], 
Coal → Koulas [PD], Codrose → Kodrouzas [SP], Cohen → Kouenas [LoS], Cole 
→ Koulas [MiK], Crow → Krou [PTDI, AE], Crowley → Kroulis [De], Farrow 
→ Ferou [NSG], Foley → Foulis [PKB], Gathercole → Geterkoulis [FS], Grove → 
Grouvas [ApP], Hargrove → Hargrouvas [Req], Hoby → Houbis [B], Holden → 
Houldenas [RPB], Holdhurst → Houldherstas [ŠH], Home → Houmas [PKB], 
Hope → Houpas [RR, ŠH], Hornblower → Hornbloueris [MH], Josephine → 
Džouzefina [RPB], Josie → Džouzė [DM], Knowles → Noulsas [De, DVK], Low 
→ Lou [PKB], [B], Meadows → Medousas [DiK] / Medouzas [SįB], Morrow → 
Morou [RPB, TŠŠ], Noak → Noukas [JGS], Oats → Outs [PŽ, KAJM], Owen → 
Ouvenas (LR 2012-11-27), Perowne → Perounas [Še], Pope → Poupas [DVK, 
KAJM, VPM], Roach → Roučas [BSKŠ], Rodeheaver → Roudhiveris [MŽ], Ro-
land → Roulendas [B], Rose → Rouzas [Apel], Scrubsole → Skrabsoulas [FS],
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Sloan → Slounas [B, DG, PD], Soapy → Soupis [ID], Spenlow → Spenlou [DK], 
Stone → Stounas [FS, PD, RR (8)], Whitlow → Vitlou [My], Willoughby → Wi-
loubis [RR]. 

Rečiau pasitaiko angl. /əʊ/ (arba /oʊ/) → liet. o perrašos atvejų, pvz.: 

Cody → Kodis [DG], Coleridge → Kolridžas [GLD], Covey → Kovėjus [NM], 
Dover → Doveris [PADM], Joel → Džoelas [B], Marloe → Marlo [JP], Poe → Po 
[PKB], Sloane → Slonas [NAt], Tony → Tonis [LK]. 

Aptariant dvibalsių perrašą, dar reikia paminėti dvibalsius /eɪ/ ir /ɔɪ/gale 
turinčias moterų pavardes. Svetimos moterų pavardės, kaip žinoma, paprastai 
nėra morfologiškai adaptuojamos, t. y. joms lietuviškos galūnės ir priesagos 
nepridedamos, todėl lietuviškai perrašant tokias moterų pavardes jų kamien-
galyje turėtų būti rašomos dvibalsės -ei ar -oi, pvz.: 

Doris Day → Doris Dei [KAK], Daisy Fay → Deizė Fei [DG], Eula May → Jula 
Mei [NSG], Lady Gilroy → ledi Gilroi [ČK], Henrietta Cray → Henrietė Krei 
[PSV 5], Jane Grey → Džeinė Grei [PE], Lola May → Lola Mei [NU], McCoy 
→ Makoi [Akl], Mirna Loy → Mirna Loi [SG], Mrs. Loveday → ponia Lavdei 
[BSKŠ], Sandra Tolley → Sandra Tolei [UA], Sondra Ray → Sondra Rei 
[BDTPR]. 

Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius ryškėja naujas polinkis: tokių mo-
terų pavardžių kamiengalyje vietoj -i rašyti -j, o vietoj -ei rašyti -ėj, pvz.:

Agnes Grey → Agnesė Grėj [AGr], Bella Moy → Bela Moj [MPė], Vivian Aubrey 
→ Viviana Obrėj [UR], Shirley Bassey → Širlė Basėj [ViŽ], Mrs. Conroy → ponia 
Konroj [Dub], Mrs. Dalloway → ponia Delovėj [ToV], Cherie Dei → Šerė Dėj 
[Ak], Carla McKay → Karla Makėj [MūP], Eni Miurėj [SvT], Laura Feeney → 
Lora Fynėj [UR], Mrs. Lindsey → ponia Lindsėj [ŽDu 9], Merė Hemingvėj [TH 
48], Joanna Troy → Džoana Troj [VaG]. 
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Šį įsigalintį polinkį turbūt galima paaiškinti tuo, kad morfologiškai adaptuo-
tos atitinkamos vyrų pavardės prieš lietuvišką galūnę kamiengalyje turi (ar 
turėtų) -j, pvz.:

During his residence there, he became acquainted with Elizabeth Grey, 
daughter of Robert Grey, gardener to Sir John Jardine... (Walter Scott)

Ten jis susipažino su Elizabeta Grej, sero Džono Džardino sodininko Roberto 
Grejaus dukra... [PU 15]

There was a gentle bustle at the Quaker house, as the afternoon drew to a 
close. Rachel Halliday moved quietly to and fro... (Harriet Beecher Stowe)

Pavakare Simeono Holidėjaus namuose kilo tylus sambrūzdis. Rachilė Holi-
dėj neskubėdama vaikščiojo po kambarius... [DTT 164]

 
... prieš kelias savaites mes buvome susitikusios pas ponią Morėj... Čarlzo Mo-

rėjaus žmoną... [PSPT 18]

– Malojus prieš Maloj? – perskaito. [KeN 73]

Iš pateiktų pavyzdžių taip pat akivaizdu, kad anglų kalbos asmenvardžių 
kamiengalio dvibalsio /eɪ/ pirmasis dėmuo dažniausiai perrašomas ne raide 
e, o raide ė, nes žodžio gale rašyti -ėj lietuvių kalboje yra labiau įprasta.

Beje, -j (vietoj dvibalsių antrojo dėmens -i) rašyba svetimvardžio ka-
miengalyje darosi tokia gaji, kad kartais ji taikoma ir vietovardžiams, tiksliau, 
pirmam dvižodžių vietovardžių dėmeniui, pvz.:

... dviejų kambarių butuke Hadlėj Vude. [ViŽ 222]

Automobilis vėžlino Finčlėj Roudu į pietus. [ViŽ 225]

– Mesjė Erkiulis Puaro, Faravej gatvė 14... [DiK 11]

... turnyro Delrėj Byče pirmajame rate... (LR 2012-01-01)
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Anglų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse įvairiomis raidėmis 
žymimi balsiai paprastai yra redukuojami, t. y. virsta neutraliuoju balsiu /ə/ 
(arba apskritai netariami), tačiau adaptuojant asmenvardžius ir vietovardžius, 
besibaigiančius dėmenimis -land, -man, -son, pirmenybė labiau teikiama pas-
tarųjų rašybai, pvz.:

-land Buckland → Baklandas [SPD], Cleland → Klilandas [PLM], Cleveland → 
Klivlandas [NAt], Deland → Deland [TBŽ], Leland → Lilandas [TBŽ], Lofland 
→ Loflandas [yK], Nyland → Nailandas [yK], MacPartland → Makpartlan-
das [ŠN], Maitland → Meitlandas [MCh], Morland → Morlandas [PLM], Ro-
wland → Roulandas [PSS], Stenland → Stenlandas [LoS], Wayland → Veilandas 
[MNŽ], Wyland → Vilandas [DH, SPP], BET Frankland → Frenklendas [RR], 
Gowland → Gaulendas [Įt], Morland → Morlendas [RR], Parkland → Parklen-
das [Ra], Roland → Roulend [PSPT], Ryland → Railendas [DiK], Strickland → 
Striklendas [MS];

-man Ackerman → Akermanas [JL], Bateman → Beitmanas [MŠ], Bitterman 
→ Bitermanas [UIL], Casselman → Kaselmanas [ŠGS], Chapman → Čepma-
nas [ApK], Colman → Kolmanas [GLD], Daxman → Deksmanas [De], Ellman 
→ Elmanas [KAJM], Feldman → Feldmanas [GV, Ro], Freeman → Frimanas 
[TBŽ], Friedman → Fridmanas [AU, DM], Goldman → Goldmanas [LoS, PN], 
Goodman → Gudmanas [KAJM], Hartman → Hartmanas [PSi], Hillman → 
Hilmanas [MŽ], Hoffman →Hofmanas [NT], Holloman → Holomanas [PDŽ], 
Leapman → Lipmanas [KĮ], Newman → Njumanas [Aut], Norman → Norma-
nas [MBT, MŽ, VTK], Parkman → Parkmanas [GPM], Paxman → Paksmanas 
[BDTPR], Portman → Portmanas [yVN], Sherman → Šermanas [Apel], Till-
man → Tilmanas [PR], Waitman → Veitmanas [SŠBD], Wakeman → Veikmanas 
[IAŽ], Westerman → Vestermanas [BSKŠ], Whitman → Vitmanas [MDM], BET 
(tradiciškai, galbūt nusižiūrint į tokį patį antrąjį dėmenį turinčius bendrinius 
skolinius, pvz., barmenas, džentelmenas) Backman → Bekmenas [B], Berry-
man → Berimenas [KAJM], Eastman → Istmenas [MBT], Feldman → Feldme-
nas [PD], Freeman → Frimenas [PLM], Hayman → Heimenas [FS], Hickman → 
Hikmenas [SA], Merryman → Merimenas [KAJM], Newman → Njumenas [EPJ, 
Susk], Perryman → Perimenas [MŽ], Speakman → Spikmenas [NŽa], Ullman 
→ Almenas [Švy], Whitman → Vitmenas [MNŽ], Woodman → Vudmenas [SV];
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-son Anderson → Andersonas [PSi], Atkinson → Atkinsonas [Dub], Aronson → 
Aronsonas [PA], Bronson → Bronsonas [Gr], Coxson → Koksonas [ŠH], Dawson 
→ Dosonas [MŠe], Ellison → Elisonas [ApP], Emerson → Emersonas [MNŽ], 
Fedison → Fedisonas [MŽ], Flopson → Flopsonas [DL], Gunderson → Gander-
sonas [ŠN], Hanson → Hansonas [D], Harrison → Harisonas [Apel, B], Hobson 
→ Hobsonas [AGr], Hudson → Hadsonas [RR], Jackson → Džeksonas [AGr], 
Jefferson → Džefersonas [DžG], Jobson → Džobsonas [FS], Johnson → Džonsonas 
[RR (8)], Lawson → Losonas [oA, Spa], Matson → Matsonas [NT], Michael-
son → Maikelsonas [PMe], Porson → Porsonas [KMV], Richardson → Ričard-
sonas [KMV, RSG], Robinson → Robinsonas [SŠBD], Robertson → Robertsonas 
[PSV], Simpson → Simpsonas [Ro], Smithson → Smitsonas [PKB, PSi], Stetson 
→ Stetsonas [Pil], Walterson → Valtersonas [ŠP], Watson → Votsonas [DN, Tėt] 
/ Vatsonas [DN, Švy], Wilkinson → Vilkinsonas [RR (8)], Wilson → Vilsonas 
[MPė], Wolfson → Volfsonas [PMŠ] (BET Mawson → Mosenas [ŠH]). 

 
Anglų kalboje yra priebalsių , kuriems sunku nustatyti lietuvių kalbos 

fonetinius atitikmenis. Visų pirma tai duslusis /θ/ ir skardusis /ð/, kurie grafiš-
kai abu žymimi vienodai th. Šiuolaikinė grožinės literatūros vertimo iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą praktika rodo, kad jiems perteikti paprastai ir pagrįstai 
(plg., pvz., angl. method ir liet. metodas, angl. myth ir liet. mitas, angl. theory 
ir liet. teorija; arba anglų ir lietuvių bendros kilmės asmenvardžius Agatha ir 
Agota, Anthony ir Antanas) pasirenkamos atitinkamai raidės t arba d, t. y. t 
tinka pakeisti duslųjį anglų kalbos priebalsį /θ/, pvz.: 

Agatha → Agata [Ao, DGP], Anthony → Antonis [KAJM] / Entonis [FS], Barth 
→ Bartas [PŽ], Bentham → Bentemas [FS, PLM], Bertha → Berta [GM], Beth 
→ Betė [Ta], Bothwell → Botvelis [DE], Cuthbert → Katbertas [AŽ, PKB, SįB], 
Cynthia → Sintija [De], Dorothy → Dorotė [Ter], Edith → Edita [ŠH], Elizabeth 
→ Elizabeta [AL], Ethan → Etanas [IAŽ], Ethel → Etelė [ToV, US], Ethelney → 
Etelnis [ŠH], Faith → Feit [UA] / Feitė [RPB], Garth → Gartas [ŽMe], Gold- 
smith → Goldsmitas [Tea], Hatherly → Heterlis [ŠH], Haworth → Havortas [PS], 
Hawthorne → Hotornas [BNė, KAJM], Heathcliff → Hitklifas [VK], Hogarth 
→ Hogartas [PDŽ], Holdsworth → Holdswortas [De], Jonathan → Džonatanas 
[GV, MV], Jethney → Džetnis [AP], Judith → Džudita [PAV, PD], Kathleen →
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Ketlin [PKB] / Ketlina [Dub], Kathy → Ketė [VR], Keith → Kytas [Ra], Kenneth 
→ Kenetas, [KAJM], Martha → Marta [Ta], Maynooth → Meinutas [Dub, RR], 
Meredith → Meredita [GKa], McCarthy → Makarti [KAJM], Nathan → Natanas 
[My, NSG], Nathaniel → Natanielis [BNė, LeP, PLM], North → Nortas [MK], 
Oglethorpe → Ogletorpas [AL], Rathbone → Ratbounas [JAB], Roth → Rotas 
[Apm], Routh → Rautas [Dub], Rushworth → Rašvertas [MP], Samantha → 
Samanta [Pri], Smith → Smitas [PD], Smithson → Smitsonas [PKB], Steerforth 
→ Stirfortas [DK], Thatcher → Tačeris [MSt] / Tečer [Ap, Šk], Thurmer → Ter-
mer [RPB 9], Timothy → Timotis [FS], Theodore → Teodoras [De], Thornton → 
Torntonas [ĮP, ŠGS], Threadgill → Tredgilas [Sp], Thurston → Terstonas [De], 
Wentworth → Ventvortas ]KĮ, Įt], Winterthurn → Vinterternas [PŽ], Winthrop 
→ Vintropas [DžG, Įt], Woolworth → Vulvortas [MBT], Wordsworth → Vors-
dvortas [BuŠ, Dub, KAJM, KMV];

o d – daug rečiau (jeigu neminėsim artikelio the) pasitaikantį anglų kalbos 
skardųjį priebalsį /ð/, pvz.: 

Carrouthers → Karadersas [ToV], Fairbrother → Fiebraderis [NVa], Leather- 
head → Lederhedas [ŠH], Mather → Maderis [BNė], Merriweather → Merivede-
ris [NSG], Smither → Smider [FS], Smythe → Smaidas [KŠ], Swithin → Svidinas 
[FS], Weatherfield → Vederfild [RPB], Worthing → Verdingas [TM II (2011) 5]. 

Vis dėlto neretai pasitaiko tikrinių vardų, kuriuose skardusis priebalsis /ð/ 
lietuviškai taip pat žymimas raide t, pvz.: 

Carruthers → Karatersas [APa], Gather → Geiteris [Iš], Gathercole → Geterkou-
lis [FS], Heather → Hetera [NPJ], Merryweather → Meriveteris [ŠH], Thornwor-
thy → Tornvortis [FS], Weathers → Veterzas [Dub], Witherspoon → Viterspūnas 
[PSi, ŽKBK].

Sovietmečiu dėl rusų kalboje įsigalėjusios anglakalbių šalių tikrinių 
vardų adaptavimo praktikos /θ/ ir /ð/ buvo keičiami atitinkamai lietuvių 
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kalbos s ir z. Taigi ir dabar leidžiamose verstinėse knygose dar kartais ran-
dame 

Bothwell → Bosvelas [V], Mathers → Meizersas [TPo], Rather → Rezeris [MŽ], 
Rutherford → Rezerfordas [PU, 100ĮA], Sutherland → Sazerlendas [Dz], Shuc-
kleforth → Šaklforsas [NŽ], Worth → Vosas [ĮP]. 

Taip pat pasitaiko /θ/ ir /ð/ → f, pvz., 

Ashworth → Ešvorfas [PIP], Chatsworth → Čatsvorfas [PIP], Heather → Heferė 
[NAt], Kenilworth → Kenilvorfas [PIP], Thistlethwaite → Fislveitas [MK], Woo-
lworth → Vulvorfas [ŽI].

Nors šiandien vertėjai nedvejodami anglų kalbos /w/ perrašo lietuviška 
v, pvz., 

Walt → Voltas [DPa], Watson → Votsonas [Tėt] / Vatsonas [DN, Švy], Weeks → 
Vyksas [Pri], Wentworth → Ventvortas [KĮ, Įt], Wilson → Vilsonas [MPė], Wi-
therspoon → Viterspūnas [PSi, ŽKBK], Woodman → Vudmenas [SV], 

skaitydami senesnius vertimus, dar aptinkame dėl rusų kalbos įtakos seniau 
atsiradusio polinkio /w/ → u apraiškų: 

Cornwall → Kornuolis [NSG], Watts → Uotsas [VŽP, ŽŽŽ], Walsingham → Uol-
singemas [JSt], Waterton → Uotertonas [VŽP], Whitehall → Uaitholas [VŽP].

Nors kai kuriose teritorinėse anglų kalbos atmainose (pvz., norminėje 
britiškoje) r po balsių yra netariama, lietuviškai perrašant iš anglų kalbos per-
keliamus tikrinius vardus raidė r yra paprastai išlaikoma visose pozicijose. Ji 
išlaikoma ir tais atvejais, kai anglų kalboje grafiškai er, ir arba ur prieš priebal-
sius žymimas balsis lietuviškai gana nuosekliai perrašomas er, pvz.: 
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Burge → Berdžas [PKB], Burgess → Berdžesas [KAJM], Burkett → Berketas 
[NŽa], Burton → Bertonas [PKB], Churchill → Čerčilis [PKB], Curtis → Kertis 
[IAŽ, PD], Durgan → Derganas [NŽ], Girton → Gertonas [PLM], Hurst → Hers-
tas [PIP (2008)], Hurlingford → Herlingfordas [MM], Kirkhead → Kerkhedas 
[Apel], Kurtin → Kertinas [Apel], Murdock → Merdokas [AL], Murdstone → 
Merdstonas [DK], Purdon → Perdonas [Dub], Pirtle → Pertlas [MŽ], Shirley → 
Šerlė [GLD, RPB] / Šerlis [Įt], Swinburne → Svinbernas [MI], Turner → Terneris 
[NŽa, PSi], Urqhart → Erkertas [NT], BET Birdsell → Birdselas [RPB], Burden 
→ Burdenas [VaG], McMurdo → Makmiordas [ŠH], Christchurch → Kraistčur-
čas [NUB]. 

Tiesa, retkarčiais kai kurie vertėjai, paisydami tik britiškosios anglų kalbos 
tarties, netariamąją r vis dėlto praleidžia, pvz.: 

Elner → Elna [NPD], Ever → Evė [Am, NŽv], Foreman → Fomenas [ĮP], Mc-
Cairn → Makenas [PAG], Purchase → Pečisas [Tėt], Rutherfordas → Rutefordas 
[DH], Westmoreland → Vestmolendas [NUB], Worth → Vosas [ĮP].

Daugelio angliškų asmenvardžių (ypač pavardžių) gale yra -s, kuri po 
skardžiųjų priebalsių ir balsių yra tariama /z/. Adaptuojant tokius asmenvar-
džius atsiranda svyravimas: palikti s ar, paisant tarimo, perrašyti ją raide z, 
žyminčia atitinkamą skardųjį priebalsį, pvz.: 

Charles → Čarlsas [RR (8)] ar Čarlzas [FS, PSPT, RPB, KAJM, SįB, UA], Collins 
→ Kolinsas [DL, GLD, PKB] ar Kolinzas [MI], Grimes → Graimsas [NSG] ar 
Graimzas [Dub], Meadows → Medousas [DiK] ar Medouzas [SįB]. 

Taigi turime:

Adams → Adamsas [Apk, Apm], Andrews → Edriusas [KAJM], Atkins → Atkin-
sas [FS], Biggs → Bigsas [DiK], Buttons → Batonsas [ŽKBK], Childers → Čail-
dersas [MŽ], Daniels → Danielsas [ApK], Dawkins → Dokinsas [VIN], Edwards 
→ Edvardsas [DVK], Gibbs → Gibsas [ApK, B], Giles → Džailsas [VaG], 
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Hawkins → Hokinsas [PKB, Ta], Higgins → Higinsas [Dub], Hitchens → 
Hičensas [VIN], Hobsas → Hobsas [ApK], Hopkins → Hopkinsas [KAJM], Irons 
→ Aironsas [ApK], Jacobs → Džeikobsas [NSG], Jaggers → Džegersas [DL], 
James → Džeimsas [DG, DM, FS, KAJM], Jones → Džonsas [PTDI] / Džounsas 
[LK], Knowles → Noulsas [DVK], Miles → Mailsas [RR], Potkins → Potkinsas 
[DL], Reynolds → Reinoldsas [GeV, KAJM], Riggins → Riginsas [B], Riggs → 
Rigsas [Ta], Robbins → Robinsas [D], Rodgers → Rodžersas [KAJM], Simkins 
→ Simkinsas [PSi], Soames → Somsas [FS], Stevens → Stivensas [KAJM], Walls 
→ Volsas [MŽ], Waters → Votersas [KNI], Wilkins → Vilkins [PTDI], Woods → 
Vudsas [DžG, Pri]. 

Kita vertus, randame ir:

Boms → Bomzas [FS], Fowles → Faulzas [PŽ], Graves → Greivzas [AU], Hem-
mings → Hemingzas [FS], Hornbeams → Hornbimzas [DG], Malins → Meilinzas 
[Dub], Maples → Meipelzas [B], Rawlins → Rolinzas [Kel].

Žinoma, dėl to, kurį lietuviškos perrašos būdą – grafeminį (t. y. s) ar foneminį 
(t. y. z) – pasirinkti, vertėjai galėtų ir susitarti. Be to, pageidautina, kad fonetiš-
kai ir grafiškai adaptuojant bent to paties verčiamo kūrinio angliškus tikrinius 
vardus būtų nuosekliai laikomasi arba vieno, arba kito būdo. Jeigu Atkins → 
Atkinsas, James → Džeimsas, Soames → Somsas, tai, matyt, turėtų būti ir Scoles 
→ Skoulsas, o ne Skoulzas; Baynes → Beinsas, o ne Beinzas; Giles → Džailsas, o 
ne Džailzas; Hemmings → Hemingsas, o ne Hemingzas; Boms → Bomsas, o ne 
Bomzas [FS]; jeigu Ends → Endsas, tai Collins → Kolinsas, o ne Kolinzas [MI]; 
jeigu Wilkins → Vilkinsas, tai ir Lyons → Lajonsas, o ne Lajonzas [Dub]. 

Nagrinėdami svetimvardžių fonetinio ir grafinio adaptavimo polinkius, 
matome, kad nors VLKK nutarimo Nr. 60 3-me skyriuje rašoma, kad loty-
niško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai 
grožiniuose kūriniuose yra „adaptuojami, t.  y. pateikiami pagal tarimą“, iš 
tiesų daugelis adaptuotų tikrinių vardų tik iš dalies rašomi pagal tarimą, o iš 
dalies – pagal jų grafinę formą (plg. Ambrazas 2008: 48). 
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Vertėjų svyravimą, kam teikti pirmenybę – rašybai ar tarimui – adap-
tuojant iš oK tekstų į VK tekstus perkeliamus tikrinius vardus, rodo daugelis 
(įskaitant ir pirmiau pateiktus) pavyzdžių: 

Ada → Ada [ASŠVK] ir Eida [Dub], Augustus → Augustas [AN] ir Ogastas [FS] 
/ Ogastasas [SįB], Eve → Eva [Ta] ir Ivė [PA], George → Džordžas ir Georgas 
[DiK 95], Looney → Lonis [MŽ 25] ir Lunis [MŽ 25], Mabel → Mabelė [PS] ir 
Meiblė [ASŠVK], Peter → Peteris [TeS 10] ir Piteris [TeS 9], Watson → Vatsonas 
[DN] ir Votsonas [RR]. 

Šitas svyravimas pastebimas net ir tais atvejais, kai į vertimo tekstą reikia per-
kelti originalo tekste vietoj asmenvardžio vartojamą jo inicialinę raidę, pvz., 
plg.:

“Hi, Mr. D,” said Meg. (Jodi Picoult)
– Sveiki, ponas Di, – pasisveikino Megė. [SRa 18]

“I don’t know, luv, I’m sure,” Mrs. M had replied. (Alan Bradley)
– Tikrai nežinau, brangute, – atsakė ponia M. [RSG 15]

– Mane Vi pažadino, – skundžiasi jis. [LM 24]

Niekas į mane nesikreipia „daktare Džohansen“. Net studentai mane vadina 
daktare Dž... [MDM 42]

... jis negalėsiąs jos lankyti drauge su Džei Džei. [BNė 250]

Parenkant svetimvardžiui perrašos formą (pvz., Beckmann → Bekmen ar 
Beckman), kartais turi įtakos net sakinio kontekstas (kontekstas reikalauja 
Beckmen, nes reikia, kad pavardėje būtų dvi vienodos raidės), pvz.: 

My name is Alex. Alexandra. Alexandra Beckmann. Yes. That’s right. With 
two n’s. (A. J. Molloy)
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... mano vardas Aleks. Aleksandra. Aleksandra Bekmen. Taip. Teisingai, su 
dviem „e“. [Ist 15]

Tuos pačius asmenvardžius vertėjai nevienodai perrašo ne tik dėl skirtin-
gų fonetinio ir grafinio jų adaptavimo polinkių, bet ir dėl to, kad nevienodai ir 
ne visada teisingai nustato asmenvardžių autentiškas fonetines formas, pvz., 
plg.:

Buchanan /bjuːˈkænən/ → Bjukenenas [DG] ir Bačenenas [ŠŠ], Muriel /
ˈmjʊəriəl/ → Murielė [ND] ir Marielė [VTK], Yeats /jeɪts/ → Jeitsas [PA] ir 
Jytsas [GLD]; 

arba apskritai dėl aplaidumo adaptuodami tas formas iškraipo, pvz.: 

Barnes → Bernsas [MBT], Beakman → Bikermanas [Sir], Woodrow → Vudrau 
[MBT]; Dartmoor → Dortmuras [DiK], Halsey → Haslis [DiK], Ingles → Iglesas 
[DiK], Leigh → Leik [JTV], Leicestershire → Leičesteršyras [NIš], Meyerling → 
Meilingas [DiK], Ridgeway → Raidžvėjus [DiK], Yarvil → Džarvilis [NVa]. 

Antai romano „Finklerio klausimas“ (The Finkler Question) vertimo recen-
zentas priekaištauja vertėjui, kad jis Dikenso romano „oliveris Tvistas“ (Oli-
ver Twist) personažą pavadino Feginu, o reikėtų vadinti Feidžinu „(taip lie-
tuviškai transkribuojamas Fagin)“ (Jonušys 2012b). Naujose senųjų vertimų 
laidose kartais randame pataisytų tikrinių vardų, pvz., Worthing → Vortingas 
[TM II (1957)] → Verdingas [TM II (2011)].

Kita vertus, dėl įvairių priežasčių fonetiškai ir (arba) grafiškai skirtingi 
oK asmenvardžiai vertimo tekste gali būti perrašomi vienodai, pvz., plg.:

Beach → Bičas [DM] ir Beech → Bičas [Br], Beth → Betė [Ta] ir Betty → Betė 
[IP], Carrie → Kerė [NPr] ir Kerry → Kerė [GV], Coal → Koulas [PD] ir Cole → 
Koulas [MiK], Colley → Kolis [Apel] ir Koley → Kolis [B], Danny → Denis [PP,  
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US] ir Dennis → Denis [PA], Keane → Kynas [My] ir Keen → Kynas [PD], Patter-
son → Petersonas [TIĮ] ir Peterson → Petersonas [FK, 4Š]. 

Škotiškos pavardės  – nesvarbu, ar angliškame tekste rašomos Mac-, ar 
Mc- – lietuviškai perrašomos vienodai Mak-, pvz.: 

McCarthy → Makarti [KAJM], McCoy → Makoi [Akl], MacDonald → Makdo-
naldas [G], McDowell → Makdovelas [PD], McGovern → Makgovernas [oA], 
MacGregor → Makgregoras [EI], Mackay → Makėjus [SįB], Carla McKay → Kar-
la Makėj [MūP], Glen MacKenna → Glenas Makena [ŠŠ], McKindy → Makindis 
[Šė], McKinney → Makinis [ĮK], McKittrick → Makitrikas [MŽ], MacPartland 
→ Makpartlandas [ŠN].

Svyravimas pastebimas perrašant su apostrofu originalo tekste rašomas 
airiškas pavardes: O’Hara → O’Hara [Dub] ar Ohara [VN]. Taigi turime su 
apostrofu po pirmosios raidės O rašomas adaptuotas airiškas pavardes, pvz.,

O’Connell → O’Konelis [Dub], O’Connor → O’Konoras [Dub], O’Donnell → 
O’Donelis [IAŽ], O’Dwyer → O’Dvajeris [DM], O’Mara → O’Mara [oA], O’Reil-
ly → O’Reilis [DM], O’Rourke → O’Rurkė [KoŠ, oA], 

ir be apostrofo lietuviškai perrašomas airiškas pavardes, pvz.: 

O’Brien → Obrajanas [AEV] / Obrajenas [KAm], O’Connell → Okonelas [BT], 
O’Neill → Onilas [AEV, SRa], O’Neil → Onylas (Re 2013-03-15). 

Be abejo, pastarosios grafiškai, galima sakyti, yra ne tokios kitoniškos, ne to-
kios svetimos vertimo kalbai, t. y. labiau sulietuvintos.  

Tokie patys fonetinio ir grafinio adaptavimo arba perrašos polinkiai yra 
būdingi ir svetimiems vietovardžiams, todėl vietovardžių atskirai ir nenagri-
nėsime.

Apibendrinant galima teigti, kad svetimų asmenvardžių ir vietovardžių 
perraša, ar transliteracija, yra labai įvairi, nenuosekli ir nevienoda, ir neat-
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rodo, kad tą nenuoseklumą ir nevienodumą pavyktų panaikinti, bet (jeigu 
raštas yra susitarimo dalykas) kalbos kultūros požiūriu būtų sveikintinas tam 
tikras apsiprendimas, vertėjų susitarimas bei nuoseklumas ir kiek įmanoma 
didesnis polinkių vienodumas. Didesnis vienodumas ir pastovumas ypač rei-
kalingas, ir netgi būtinas, realių, plačiau žinomų žmonių asmenvardžiams ir 
atitinkamos vertės vietovardžiams. Vertėjų pagalbininkais tokių svetimų as-
menvardžių rašybos klausimais turėtų tapti atitinkami asmenvardžių žody-
nai, galintys atlikti panašų reikšmingą kodifikavimo vaidmenį kaip daugiato-
mis žodynas „Pasaulio vietovardžiai“.

1.3.1.2. Morfologinio adaptavimo polinkiai

Iš oK teksto į VK tekstą perkeliami svetimvardžiai yra adaptuojami ne 
tik fonetiškai ir grafiškai (kad vertimo skaitytojas juos galėtų perskaityti), bet 
ir morfologiškai, kad būtų galima nustatyti jų ryšius su kitais žodžiais vertimo 
sakinyje. Svetimvardžiai, kaip tikriniai žodžiai, paprastai priklauso vienai kal-
bos daliai – daiktavardžiams. Daiktavardžių ryšius su kitais žodžiais lietuvių 
kalbos sakinyje rodo jų galūnės (jomis kartu reiškiamos giminės ir skaičiaus 
kategorijos). Todėl lietuviškų galūnių dėjimas svetimvardžiams yra natūralus 
kalbų sąveikos reiškinys, kurį lemia lietuvių kalbos sistema. 

Tiesa, ši sistema funkcionuodama sukuria tam tikrą informacijos pertek- 
lių, kuris leidžia kartais be didesnių abejonių atspėti ar numanyti vieno kito 
begalūnio daiktavardžio sintaksinę poziciją sakinyje, pvz.: 

Mabel buvo silpnos sveikatos... [VJLG 111] (suprask „kas“)

... šis žaidimas Mabel nedomino... [VJLG 111] (suprask „ko“)

... Mable motina buvo nenuilstanti mergaitės globėja... [VJLG 111] (suprask 
„kieno“)
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Iš dalies tam, kad padarytų įspūdį Mabel... [VJLG 111] (suprask „kam“)

Tedas turėjo vyresnę seserį Mabel... [VJLG 110] (suprask „ką“)

Žymus lietuvių kalbininkas Pranas Skardžius 1951 m. JAV lietuvių dien-
raštyje „Draugas“ rašė: „Svetimi nekaitomi žodžiai mūsų kalbai yra beveik 
tas pats, kaip į ratus kišamas pagalys – jie nedera su kaitomąja mūsų kalbos 
sistema ir todėl labai sunkina kasdieninę vartoseną“ (Skardžius 1999: 802). 
Kad svetimi nelinksniuojami asmenvardžiai (ar vietovardžiai) tikrai sunkina 
verstinių grožinės literatūros tekstų supratimą, akivaizdžiai rodo juose nere-
tai pasitaikantys tokių svetimvardžių vartosenos pavyzdžiai:

“Number two. It’s Mary’s money.” (John Steinbeck)
– O antra – pinigai Meri. [MNŽ 205] (suprask „kieno“)

To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected. (Jane Austen) 
Tačiau man regis, kad Kiti tai nebuvo visiškai netikėtas dalykas. [PIP 289] 

(suprask „kam“)

Connie disliked her... (D. H. Lawrence)
Koni mergaitė nepatiko... [LČM 61] (suprask „kam“)

Vietoj Evelinos Minu įrašė ponios Doneli pavardę... [VTK 113] (suprask „kas“)

– Atsiprašau, – Soli pasakė Katzmi. [ArP 122] (suprask „kas kam“)

... ašaromis apsipylęs Bilis Vajatas pasakoja Džo Torelo detales, susijusias su 
„atsitiktine“ jo tėvo mirtimi. [LeP 263] (suprask „kam“)

Eida virė Dženi puoduką arbatos. [ŽŽŽ 392] (suprask „kam“) 

Fransina Murėj dingo be pėdsakų, nors tą rytą Fransina Murėj Rut Kaineton 
rūpėjo mažiausiai. [UA 189] (suprask „kam“)
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– Gal dar kavos? – pasiūlo Oliveris Seli. [ToV 169] (suprask „kam“)

– Man kiekviena diena lyg šventė, – pasakė Ana Fontini, kuri buvo atėjusi 
apžiūrėti ką tik iš Herakliono atsiųstų daiktų. [S 172] (suprask „kam“)

Ogdenas buvo lyg didelis nerangus lokys, o Blauntas Išmaru visada priminė 
glotnią juodą gyvatę. [GPV 151] (suprask „kam“)

– Kalė nusisamdžiau geriausius kambarius geriausiam viešbutyje... [UM 
422] (suprask „kur“)

Verstinių negrožinės literatūros tekstų supratimą sunkina jiems būdinga 
begalūnių neadaptuotų svetimvardžių vartosena, pvz.:

Kartais Hoddie Jobsui prišnekėdavo niekų... [SJ 186] (suprask „kas“)

Harry senelei Cressida patinka. (<www.delfi.lt>, 2014-02-25) (suprask „kieno“)

Jis Bessie buvo mylintis, švelnus ir net per daug dosnus... [VJLG 225] (su-
prask „kam“)

Ir ką Jonathonas sau manė, kai parašęs žinutę Mary įdėjo ją į butelį ir išmetė 
į vandenį? (LŽ 2013-04-19) (suprask „kam“)

Kitame savo laiške Charmian Londonas neslepia didelio palengvėjimo. 
[VJLG 202] (suprask „kam“)

Be abejonės, Glasgow jis buvo laimingas. [DEk 52] (suprask „kur“)

Taigi lietuviškos galūnės yra dedamos ir prie (grafiškai ir fonetiškai) 
adaptuotų, ir prie autentiškų (t.  y. grafiškai ir fonetiškai neadaptuotų) sve-
timvardžių formų. Galūnių dėjimo, t. y. morfologinio adaptavimo, polinkiai 
abiem atvejais yra iš esmės panašūs, tačiau tam tikrais atžvilgiais ir skirtingi. 



74 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Kaip adaptuotos ir autentiškos (originalios) svetimų asmenvardžių ir vieto-
vardžių formos lietuviškuose tekstuose turėtų būti priderinamos prie lietuvių 
kalbos morfologinės sistemos, glaustai nustatyta VLKK nutarime Nr. 60. Šių 
dviejų grupių svetimvardžių morfologinio adaptavimo verstiniuose tekstuose 
polinkius aptarsime atskirai, analizuodami vertimo praktiką ir atsižvelgdami 
į minėto nutarimo nuostatas.

2.2.1. Galūnių pridėjimas adaptuotiems svetimvardžiams

Pirmoji VLKK nutarime adaptuotiems svetimvardžiams nustatyta galū-
nių rašymo taisyklė yra tokia: „4.1. Adaptuotiems asmenvardžiams ir vieto-
vardžiams, kurie baigiasi priebalsiu (išskyrus 8.2–8.4 taisyklėse nurodyto 
tipo atvejus), pridedamos galūnės -as, -is, -(i)us ir jie linksniuojami kaip 
atitinkami lietuviški daiktavardžiai.“ Šalia jos nutarime skelbiama ir patiks-
linamojo pobūdžio pastaba: „Prie moterų pavardžių ir daugelio jų vardų, 
kurie baigiasi priebalsiu, galūnės nededamos: Smit (Smith) ... Flauer 
(Flower), Bes (Bess), Doris (Doris).“ Kadangi aptariamoji taisyklė iš esmės 
galioja tik vyriškajai giminei priskiriamiems asmenvardžiams ir vietovar-
džiams, jų morfologinio adaptavimo polinkius pirmiausia ir apibūdinsime. 

Morfologiškai adaptuojant vyrų asmenvardžius (vardus ir pavardes), 
kurie baigiasi priebalsiu (išskyrus kamiengalius -er ir -el), paprastai prideda-
ma galūnė -as, pvz.:

 
Abe → Eibas [Apm, PD, RR, UA], Aldrich → Oldričas [PMŠ], Alex → Aleksas 
[B], Allan → Alanas [PKB], Alvin → Elvinas [IPŽ], Baldwin → Boldvinas [Įt], 
Bob → Bobas [NSG], Bodwin → Bodvinas [My], Brad → Bredas [JP], Brian → 
Brajanas [BDD], Brigance → Brigansas [MŽ], Bruce → Briusas [EI], Chasm → 
Čazmas [SįB], Chris → Krisas [DŽ], Clyde → Klaidas [DG, MŽ, VR], Cole → 
Koulas [MiK], Dan → Denas [B, DG], Dave → Deivas [Apm], Dick → Dikas 
[D, RPB], Dill → Dilas [NSG], Drummle → Dramlas [DL], Dwight → Dvai-
tas [PAV], Edgar → Edgaras [DG, PKB], Evandale → Evandeilas [JP], Finch → 
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Finčas [NSG], Hal → Halas [GeV], Hallward → Holvordas [DGP], Hatch → 
Hečas [PAV], Heck → Hekas [NSG], Herbert → Herbertas [DL], Hubble → Ha-
blas [DL], Jacob → Džeikobas [VD], Jake → Džeikas [MŽ], Jason → Džeisonas 
[PD], Jeff → Džefas [LeP], Jim → Džimas [Ta], Josh → Džošas [T, Ta], Justin → 
Džastinas [DM], Langdon → Lengdonas [DVK], Luke → Lukas [VR], Meek → 
Mikas [DŽ], Michael → Maiklas [DM, PKB], Mike → Maikas [DL], Nathan 
→ Natanas [NSG], Oscar → Oskaras [Ska], Passnidge → Pasnidžas [DK], Paul 
→ Polas [LNBV, My, UA, 4Š], Payton → Peitonas [Apel], Price → Praisas [B], 
Pryor → Prajoras [Pri], Quayle → Kveilas [Br], Quent → Kventas [GeV], Ralph → 
Ralfas [M], Raymond → Reimondas [NSG], Rutledge → Ratledžas [SvV], Sable 
→ Seiblas [oN], Sal → Selas [Kel], Sedgewick → Sedžvikas [M], Sheldon → Šel-
donas [MŽ], Shore → Šoras [ŠK], Simon → Saimonas [DVK, NSG, PKB], Smith 
→ Smitas [TeS], Snyde → Snaidas [DŽ], Soames → Somsas [FS], Stan → Stenas 
[MŽ], Sykes → Saiksas [NSG], Syme → Saimas [ŽKBK], Tate → Teitas [NSG], 
Taylor → Teiloras [NSG, Pri], Teabing → Tibingas [DVK], Tom → Tomas [DTT], 
Torence → Torensas [RI], Underwood → Andervudas [NSG], Uxbridge → Aks-
bridžas [De], Will → Vilas [PDa], Willard → Vilardas [MŽ], Wyatt → Vajotas 
[LeP], Wycliff → Viklifas [T]. 

Žinoma, pasitaiko atvejų, kad adaptuojant tokius vyrų asmenvardžius retsy-
kiais pridedama ne galūnė -as, o galūnė -is, pvz., 

Barrymore → Berimoris [RR], Bennet → Benetis [PIP (2009)] (daugiskaitos for-
ma Benečiai), Rich → Ričis [Pil], Scotch → Skočis [Sly], Temple → Templis [Iš].

VLKK nutarimo Nr. 60 pirmąją adaptuotų svetimvardžių galūnių rašymo 
taisyklę papildo dar viena nuostata: „4.1.1. ... Galūnė -as paprastai pride-
dama ir tiems originalo kalboje nelinksniuojamiems tikriniams vardams, 
kurie baigiasi priebalsiu s: Teksasas (Texas), Arkanzasas (Arkansas), Da-
lasas (Dallas)... Morisas (Morris)... Maltusas (Malthus)... Votkinsas (Wat-
kins), Fringsas (Frings) (išskyrus tradicines išimtis, pvz.: ... Los Andželas).“ 
Šios nuostatos formuluotėje esama tam tikro neapibrėžtumo. Šia nuostata 
tikriausiai norėta pasakyti, kad originalo kalboje nelinksniuojamų tikrinių 
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vardų kamiengalinio skiemens, kurį sudaro balsis + s (pvz., Dallas, Malthus, 
Morris), ir jų kamiengalinio priebalsio s (pvz., Watkins), negalima tapatinti su 
lietuviška daiktavardžio galūne, o kaip ir visiems kitiems tikriniams vardams, 
kurie baigiasi priebalsiu, reikia pridėti galūnę -as. 

Svyravimas pridėti ar nepridėti galūnę -as „originalo kalboje nelinks-
niuojamiems tikriniams vardams“ iš tikrųjų atsiranda tais atvejais, kai jų pas- 
kutinis nekirčiuotas skiemuo pagal autentišką rašybą ir (ar) skambesį gali būti 
sutapatinamas su lietuvių kalbos vyriškosios giminės daiktavardžių vienas-
kaitos vardininko galūnėmis -as, -is, -us, pvz.: 

Andrews → Endrius [KĮ, Ta] ar Endriusas [KAJM] / Endrusas [De], Curtis → 
Kertis [Apel, IAŽ, PD] ar Kertisas [NAt], Davis → Deivis [NSG] ar Deivisas 
[MŽ], Douglas → Daglas [Re, RR (8), SV, ŠH, TPM, Tea, Už] ar Daglasas [PDŽ, 
PKB], Harris → Haris [DTT, PAV, PDa] ar Harisas [FK, GeV, PAV], Lucas → 
Lukas [Dpa, RR] ar Lukasas [PIP (2008)], Otis → Otis [AN, UA] ar Otisas [Br], 
Silas → Silas [DVK, NŽ] ar Sailasas [De, ŠH], Thomas → Tomas [NSG, NŽ] ar 
Tomasas [DTT], Travis → Trevis [Au, Pri] ar Trevisas [LeP]. 

Taigi dėl kamiengalio skiemens sutapatinimo su lietuviška galūne ir kartu sie-
kiant išlaikyti tą patį kaip autentiškos svetimvardžio formos skiemenų skaičių 
atsiranda polinkis kamiengalio skiemenį pakeisti atitinkama lietuviška galū-
ne, pvz.: 

Aldous → Oldas [PaJ, PKB], Amis → Eimis [KAJM], Atticus → Atikus [NSG], Bar-
kis → Barkis [DK], Burris → Baris [NSG], Curtis → Kertis [IAŽ], Dennis → Denis 
[PA], Denys → Denis [MM], Dolphus → Dolfus [NSG], Elias → Elajas [Pri], Elvis 
→ Elvis [SvT], Francis → Frensis [DK, JP, KAJM, NSG, PKB], Hettys → Hetis [T], 
Hollis → Holis [B], Inglis → Inglis [PU], Jarvis → Džarvis [MŽ], Jonas → Džonas 
[ŽMe], Nicholas → Nikolas [FS, KiG, Ta], Phineas → Finėjas [DTT], Rekus → Re-
kus [Su], Tobias → Tobijas [DL] / Tobajas [ŠH] Thomas → Tomas [MNR]. 

Laikantis aptariamos VLKK nutarimo taisyklės, ypač pagal analogiją su dau-
geliu ją iliustruojančių pavyzdžių (Arkanzasas (Arkansas), Dalasas (Dallas), 
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Maltusas (Malthus), Morisas (Morris), Teksasas (Texas)), tokiems asmenvar-
džiams, kaip ir kitiems asmenvardžiams, kurie baigiasi priebalsiu, pr i d e d a -
m a  galūnė -as, ir jie vienu skiemeniu pailgėja, pvz.: 

Angus → Angusas [G, PAG, VŠ], Argus → Argusas [DL, MiP], Augustus → Ogas-
tasas [SįB], Curtis → Kertisas [NAt], Denis → Denisas [KAJM, ŠH], Dundas → 
Dandesas [TM], Dreyfus → Dreifusas [AL], Ellis → Elisas [GPM, PKB], Eustace 
→ Justasas [FS, SįB], Ferris → Ferisas [SPP], Heelis → Hilisas [Pas], Horace → 
Horasas [DK], Illas → Ilasas [Ra], Jarvis → Džarvisas [PADM], Jervis → Džer-
visas [PKB], Lewis → Liuisas [MV] / Luisas [DM] / Lujisas [PD], Lucas → Lu-
kasas [PIP (2008)], Marcus → Markusas [PDa], Maurice → Morisas [LeP, RPB], 
Morris → Morisas [DTT, FS, PIP, ŠH, ViS, ŽP], Norris → Norisas [MP], Rufus → 
Rufusas [Br, MŽ], Septimus → Septimusas [FS], Travis → Trevisas [AJ], Wallace 
→ Volisas [ĮK], Wallis → Volisas [Įt, PKB, Pri], Willis → Vilisas [TN].

Be to, aptardami šiuos du skirtingus – kamiengalio skiemens keitimo į 
galūnę ir galūnės pridėjimo – polinkius, negalime ignoruoti VLKK nutari-
mo 4.2 punkto, skirto graikiškų ir lotyniškų galūnių keitimui lietuviškomis, 
kuriame, be kita ko, nustatoma, kad „taip pat rašomos ir iš lotynų ar graikų 
kalbų (ar per jas) į kitas kalbas atėjusių arba lotynizuotų asmenvardžių ir vie-
tovardžių formos, turinčios gale -as, -is, -(i)us, pvz., Lukas (Lucas), Memfis 
(Memphis), Mineapolis (Mineapolis)..., o pagal analogiją su jomis ir daugelio 
kitų vyriškų vardų galūnės, pvz., Nikolas (Nikolas), Fransis (Francis), Persis 
(Persis).“ Taigi vertėjų galimybė pasirinkti ir vieną, ir kitą polinkį, galima 
sakyti, yra įteisinta pačiose adaptavimo taisyklėse. Žinoma, morfologinio 
adaptavimo polinkio pasirinktį konkrečiais atvejais gali lemti ir kiti veiksniai, 
pavyzdžiui, jau minėtas adaptuojamo asmenvardžio ilgumas. Tai rodo kad ir 
toks vaizdžiai išreikštas vertėjo paaiškinimas: „Vardą Daglas transkribavau vi-
siškai sąmoningai nepridėdamas „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ reko-
menduojamos galūnės  -as, nes Daglasas linksniuojamas skamba kaip trolei-
busas, dardantis per Antakalnio gatvės duobes: Daglasas, Daglaso, Daglasui, 
Daglasą ir t. t.“ (Kirvaitis 2013).
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Iš priebalsinio kamiengalio svetimvardžių dar aiškiai išsiskiria tie, kurie 
baigiasi nekirčiuotu kamiengaliu -er: jie paprastai vartojami ne su galūne -as, 
o su galūne -is, pvz.: 

Acker → Akeris [MSM, MŽ], Baker → Beikeris [ŠH], Bannister → Benisteris 
[RR], Barker → Barkeris [NSG], Baxter → Baksteris [LNBV], Becker → Beke-
ris [DG], Calder → Kolderis [VR], Claver → Kleiveris [ŠK], Clutter → Klateris 
[Šk], Cooper → Kuperis [G, RPB, Ta], Cotter → Koteris [PA], Christopher → 
Kristoferis [Susk], Crocker → Krokeris [RR], Crowder → Krauderis [PŠ], Dexter 
→ Deksteris [Susk], Ealer → Ileris [GPM], Elmer → Elmeris [NSG], Drebber → 
Dreberis [ŠH], Fisher → Fišeris [TSN], Fletcher → Flečeris [PD], Forrester → Fo-
resteris [oN], Foster → Fosteris [PLM], Fraser → Freizeris [Sv], Garner → Gar-
neris [My], Gilmer → Džilmeris [NSG], Granger → Grendžeris [LeP], Grower → 
Grouveris [KNI], Hammler → Hamleris [Ta], Harper → Harperis [MiP], Hoover 
→ Huveris [B], Horner → Horneris [ČE, ŠH], Hunter → Hanteris [ŠH], Harke-
ris → Harkeris [NŽ], Huxter → Haksteris [NŽ], Jasper → Džasperis [ĮŠ], Lafter 
→ Lefteris [UAŠH], Lester → Lesteris [DG, DžG, MŽ], Micawber → Mikoberis 
[DK], Miller → Mileris [TSN], Mortimer → Mortimeris [RR], Oliver → Oliveris 
[KJ, NSG, Tėt], Parker → Parkeris [NAt], Pidger → Pidžeris [DK], Potter → Pote-
ris [UA], Priester → Pristeris [Pri], Roger → Rodžeris [DL, Sv, Tea, ŽP], Ryder → 
Raideris [ŠH], Sawyer → Sojeris [ŠH], Singer → Singeris [RPB], Spicer → Spaise-
ris [Br], Tanner → Teneris [AU], Tucker → Takeris [MSM, Pri], Tyler → Taileris 
[Apm], Vonner → Voneris [MŽ], Walker → Volkeris [DK, PAV] / Vokeris [PU], 
Waller → Voleris [PrAp], Walter → Valteris [Įt, PKB, ToV], Webster → Vebsteris 
[DG], Wodger → Vodžeris [NŽ], Yarber → Jarberis [Br]. 

Nukrypimo nuo šio polinkio atvejų pasitaiko retai, pvz.: Jasper → Džasperas 
[AL, SįB], Lanner → Leneras [ŠH], Wilbur → Vilberas [Pri]. 

Polinkis pridėti galūnę -is yra būdingas ir vyrų asmenvardžiams, kurie 
turi nekirčiuotą kamiengalį -el arba -il, pvz.: 

Barnwell → Barnvelis [DL], Bartell → Bartelis [Dub], Basil → Bazilis [Įt, PS] 
/ Bezilis [DGP], Baskerville → Baskervilis [RR], Bothwell → Botvelis [DE],
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Brummel → Bramelis [PLM], Caldwell → Koldvelis [MI, NAt], Campbell → 
Kambelis [ĮK], Carlyle → Karlailis [ĮŠ], Cassel → Kaselis [SŽ], Cecil → Sesilis 
[AN, LeP, MH, NSG, UA, ŽD], Churchill → Čerčilis [KMV, PKB], Cornwell → 
Kornvelis [PKB], Cromwell → Kromvelis [GPM, MoP], Cyril → Sirilis [PKB], 
Daniel → Danielis [BDD, PAV], Doil → Doilis [De], Dunkel → Dunkelis 
[Kel], Farrell → Farelis [NAt], Favell → Feivelis [RI], Fennell → Fenelis [Tea], 
Hakeswill → Heiksvilis [ŠT], Harville → Harvilis [Įt], Hassel → Heselis [Kel], 
Joel → Džoelis [KŽ], Laurel → Lorelis [Gr], Lionel → Lionelis [KiG], Lyell → 
Lajelis [ČE, PLM], Marvel → Marvelis [NŽ], Melville → Melvilis [MI, Ta], 
Mill → Milis [FK], Natchell → Netšelis [NSG], Nathaniel → Natanielis [LeP], 
Neville → Nevilis [BK, DiK, NSįB], O’Connell → O’Konelis [Dub], O’Donnell → 
O’Donelis [IAŽ], Orville → Orvilis [100ĮA], Pannel → Panelis [GK], Parnell → 
Parnelis [Dub], Purcell → Perselis [MiP], Rockwell → Rokvelis [VPM], Turchill 
→ Terčilis [Šek], Wendell → Vendelis [LoS], Woodville → Vudvilis [BK], Zadel 
→ Zeidelis [T]. 

Daug rečiau vertimuose pasitaiko to paties kamiengalio asmenvardžių su ga-
lūne -as, pvz.: 

Banwell → Banvelas [ŽI], Bothwell → Botvelas [AtK], Branwell → Branvelas 
[SŠBD], Campbell → Kembelas [DL], Caudwell → Kodvelas [Apm], Cyril → Si-
rilas [RR], Ewell → Juelas [NSG], Farrel → Farelas [LeP], Foxhill → Fokshilas 
[Susi], Maxwell → Maksvelas [MM], Merrill → Merilas [ToV], Mitchell → Mit-
čelas [LeP], Russell → Raselas [AMM, VIN]. 

Dešimtoji VLKK nutarime suformuluota galūnių rašymo taisyklė skam-
ba taip: „4.10. Nekirčiuota galūnė -o verčiama lietuviška galūne -as: Bru-
nas (Bruno), Milanas (Milano)... “ Anglų kalboje nėra daiktavardžių su tokia 
galūne (t. y. kaitomąja žodžio galo dalimi), bet pasitaiko iš kitų kalbų atėjusių 
vyriškų asmenvardžių, turinčių nekirčiuotą kamiengalį -o, sutapatinamą su 
vienaskaitos kilmininko galūne, ir dėl šio sutapimo taip pat priskiriamų links-
niuotei su vienaskaitos vardininko galūne -as, pvz.: 
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Arno → Arnas [SV], Beppo → Bepas [RR], Bruno → Brunas [BDP, LA], Corsico 
→ Korsikas [PA], Delno → Delnas [DU], Gordo → Gordas [Req], Hugo → Hugas 
[oN, RR], Jericho → Džerikas [En], Otto → Otas [KAŽ], Sabo → Sabas [T], 
Sambo → Sembas [DTT], Sisco → Siskas [MŽ], Sixo → Siksas [My], Torello → 
Torelas [LeP], Zeebo → Zibas [NSG]. 

Tokį patį morfologinio adaptavimo polinkį rodo ir nekirčiuotą kamiengalį -o 
turintys vietovardžiai (dažniausiai Šiaurės Amerikos), pvz.: 

Buffalo → Bafalas, Colorado → Koloradas, Idaho → Aidahas, Ohio → Ohajas, San 
Francisco → San Fransiskas, Toronto → Torontas (dėl išimties Chicago → Čikaga 
žr. Jonikas 1988). 

Kamiengalį -ow turintys asmenvardžiai ir vietovardžiai lietuviškai paprastai yra 
perrašomi pagal tarimą su dvibalsiu ou ir yra nelinksniuojami, pvz.: 

Barrow → Berou [BŠ], Bellow → Belou [KAJM], Benbow → Benbou [LoSa], 
Chepstow → Čepstou [Ses], Darrow → Darou [MBT], Harrow → Harou [AP, 
BDTPR], Henslow → Henslou [ČE], Heathrow → Hytrou [Š, Še], Longfellow → 
Longfelou [MI], Morrow → Morou [RPB, TŠŠ], Onslow → Onslou [PA], Sandow 
→ Sendou [MNŽ], Shardlow → Šardlou [LČM], Spenlow → Spenlou [DK], Whit- 
low → Vitlou [My], Willow → Vilou [Tr], Winslow → Vinslou [NHV], Winters-
low → Vinterslou [LČM]. 

Tokie pavyzdžiai kaip Bulow → Biulovas [MŽ] ir Woodrow → Vudras [KTM] 
yra retos išimtys.

Dar reikia pridurti, kad taip pat kaip vienaskaitos vardininko galūnės -as 
daiktavardžiai yra linksniuojami ir adaptuoti angliški tikriniai vardai, kurie 
baigiasi nekirčiuotu balsiu /ə/, pvz.: 

Finborough → Finboras [Ses], Gadsborough → Gadsboras [ZP], Gainsborough 
→ Geinsboras [KĮ, VE], Marlborough → Marlboras [ČE], Scarborough → Skar-
boras [KiG]. 
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Adaptuojant vyrų asmenvardžius (ir vietovardžius) nekirčiuotas balsinis 
kamiengalis /ɪ/ keičiamas vienaskaitos vardininko galūne -is, pvz.: 

Ackley → Eklis [RPB], Airey → Eiris [PKB], Allie → Elis [RPB], Ally → Alis 
[NU], Anthony → Entonis [D], Archie → Arčis [De, PS], Artie → Artis [B], 
Ashley → Ešlis [VN], Atlee → Etlis [TŠ], Aubrey → Obris [PLM, Tea], Barley 
→ Barlis [DL], Barney → Barnis [PS], Barry → Baris [MŽ], Bentley → Bentlis 
[DL], Bertie → Bertis [EI], Billy → Bilis [MŽ], Binchy → Binčis [KAJM], Binkie 
→ Binkis [TM], Bixby → Biksbis [GPM], Bobby → Bobis [RPB], Bosinney → 
Bosinis [FS], Brookie → Brukis [RSG], Brophy → Brofis [M], Buckley → Baklis 
[MŽ, NK], Buddy → Badis [RPB, SG], Carnegie → Karnegis [MBT], Casey → 
Keisis [KAJM, VaD], Cassidy → Kasidis [PŠ], Chaney → Čeinis [AJ], Chankery 
→ Čenkeris [FS], Charlie → Čarlis [De, Ta, TeS], Cody → Kodis [DG], Colley → 
Kolis [Apel], Corey → Koris [UA], Crawley → Krolis [TM], Crossby → Krosbis 
[RR], Danny → Denis [KAJM, PP], Davie → Devis [KAJM], Divney → Divnis 
[TPo], Dizzy → Dizis [DN], Dudley → Dadlis [ApK, KJ], Eddie → Edis [RPB, 
TeS], Enderby → Enderbis [BDD], Ernie → Ernis [RPB 88], Etty → Etis [DG], 
Ferdie → Ferdis [DG], Foley → Foulis [PKB], Freddie / Freddy → Fredis [Dub, 
MŽ], Gatsby → Getsbis [DG], Geoffrey → Džefris [ŽP], Godfrey → Godfris 
[KAJM, ŠH], Grady → Greidis [VD], Gregory → Gregoris [De, DK, ŽKBK], 
Hailey → Heilis [MŽ], Hardy → Hardis [KALM], Harry → Haris [AU, NA, 
ŽP], Harvey → Harvis [NK], Healy → Hylis [ŽKBK], Henfrey → Henfris [NŽ], 
Henry → Henris [B, KAJM, NSG], Hersey → Hersis [DG], Hindley – Hindlis 
[VK], Humphrey → Hamfris [De, Tea, TM], Jacy → Džeisis [B], Jamie – Džei-
mis [G], Jeffrey → Džefris [LeP], Jeremy → Džeremis [IPŽ, NSG], Jerry → Dže-
ris [DvN, MŽ, NU], Johnny → Džonis [Gr], Koley → Kolis [B], Larnsey → Lar-
nsis [PA], Larry → Laris [D], Lenny → Lenis [SG], Lilly → Lilis [DG], Marley 
→ Marlis [KG], Maury → Moris [TIĮ], Mickey → Mikis [LoS], Moody → Mudis 
[PKB], Morley → Morlis [Įt], Murphy → Merfis [PLM], Ollie → Olis [MŽ, Tėt], 
O’Reilly → O’Reilis [DM], Ozzie → Ozis [MŽ], Paddy → Pedis [KAJM], Patsy 
→ Petsis [UA], Percy → Persis [ŠH], Persey → Persis [DVK], Priddy → Pridis 
[B], Quincy → Kvinsis [AV], Radley → Redlis [NSG], Raleigh → Rolis [MMe], 
Rayley → Reilis [ĮŠ], Reidy → Reidis [GeV], Richie → Ričis [KŠe], Riley → Railis 
[MI], Ripley → Riplis [DŽ], Rocky → Rokis [MŽ, T], Roddy → Rodis [KAJM], 
Rodney → Rodnis [PA, Še], Ronnie → Ronis [Akl, MPė], Rusty → Rastis [B], 
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Sammy → Semis [B], Sculley → Skalis [ApP 25], Shelby → Šelbis [IAŽ], Shepley 
→ Šeplis [AJ], Shockley → Šoklis [Švy], Singletree → Singltris [MI], Sonny → Sonis 
[KoŠ], Sorley → Sorlis [ĮŠ], Stanley → Stenlis [GeV], Straitley → Streitlis [DŽ], 
Teddy → Tedis [B, NŽ], Tony → Tonis [LK], Treffry → Trefris [FS], Tully → Talis 
[GeV], Walmisley → Volmislis [FS], Waverley → Veiverlis [ĮŠ], Wesley → Veslis 
[NSG], Whitney → Vitnis [ApK], Willie → Vilis [DG], Worley → Vorlis [PKB], 
Wrigley → Riglis [MBT], Xury → Ksuris [RK], Zandy → Zandis [G]. 

Dėl šio morfologinio adaptavimo polinkio, atrodo, nekyla jokių svyravimų.
Galūnė -us pridedama vyrų asmenvardžiams, gale turintiems dvibalsius 

-ei,  -ai, -oi. Pridėjus galūnę, antrasis tokių dvibalsių dėmuo virsta j, o dvibal-
sio -ei pirmasis dėmuo paprastai pakeičiamas raide ė, pvz.: 

Autrey → Otrėjus [DN], Ay → Ėjus [MeP], Calloway → Kalovėjus [KŠ], Carra-
way → Karavėjus [DG], Clay→ Klėjus [DG, GeV, MBK, MH, MNŽ, ŠH, ŠTT], 
Conroy → Konrojus [Dub], Conway → Konvėjus [DH], Covey → Kovėjus [NM], 
Delroy → Delrojus [Ta], Ellaway → Elavėjus [NU], Elroy → Elrojus [De], Fara-
day → Faradėjus [100ĮA], Finlay → Finlėjus [Dub], Fitzroy → Ficrojus [PoIS] / 
Fitsrojus [ŠH], Fry → Frajus [AL, SįB], Galloway → Galovejus [PU] / Galovė-
jus [PSi], Gillivray → Gilivrėjus [G], Gray → Grėjus [DGP, Dub, LeP, PD, Riz], 
Greyjoy → Greidžojus [SŽ], Guy → Gajus [Apel, LK, KALM, PŽ], Halliday → 
Halidejus [PU] / Halidėjus [DiK], Harvey → Harvėjus [DVK], Hemingway → 
Hemingvėjus [Ta], Jay → Džėjus [DG, DU, NAt, NM, MŽ, Še], Joy → Džojus 
[DN], Leroy → Lerojus [MŽ], Lindsay → Lindsėjus [ŽDu], Mackay → Makė-
jus [SįB], Malloy → Melojus [SvT], May → Mėjus [LČM], McCoy → Makojus 
[MVP], Mowbray → Mobrėjus [SįB], Murray → Murėjus [ApK, Sv] / Miurėjus 
[PD], Ordway → Ordvėjus [DG], Ray → Rėjus [BG, D, De, Kel, MŽ, MBT, NK, 
PKB, Ta, TŠ], Roy → Rojus [Br, DŽ, SnV], Shay → Šajus [KŠ], Ty → Tajus [Ta], 
Tray → Trėjus [MŠe], Trey → Trėjus [Pri], Troy → Trojus [Apel, MV, T]. 

Kai kurių dviskiemenių ir daugiaskiemenių asmenvardžių nekirčiuotas 
kamiengalio balsis /u:/ taip pat gali būti keičiamas galūne -(i)us, pvz.: 
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Andrew → Andrus [NT] / Endrius [ĮK, ĮŠ, KiK, NSG, PD], Matthew → Metjus 
[AU, DL, EI, KAJM] / Matjus [ViS], Montague → Montagjus [KAJM], BET 
Andrew → Endriu [MBT], Askew → Eskju [NA], Montague → Montagiu [PMJ].

Iš vyriškų asmenvardžių grožinės literatūros vertimuose morfologiškai 
neadaptuotomis paprastai dažniausiai lieka tik fonetiškai adaptuotos vien- 
skiemenių asmenvardžių, kurie baigiasi balsiu, formos, pvz.: 

Cleo → Kleo [MPė], Dee → Di [UK], Drew → Driu [DM, NGUN], Hugh → Hju 
[LK, Tea, UK], Joe → Džo [U 9] / Džou [KĮV], Leigh → Li [DVK], Leo → Leo 
[RB], Low → Lou [PKB], Mo → Mou [B], Poe → Po [PKB], Prue → Pru [DTT, 
ĮŠ], Shaw → Šo [KAJM, PD, RB, T], Stu → Stju [Apel], Tew → Tju [PKB], Theo 
→ Teo [NT].

Baigiant vyriškajai giminei priskiriamų asmenvardžių ir vietovardžių 
gramatinimo aptarimą dar reikia paminėti, kad kaip lietuvių kalbos mote-
riškosios giminės daiktavardžiai su vienaskaitos vardininko galūne -a links-
niuojami ir rečiau pasitaikantys (daugiausia kitų kalbų kilmės) tokio paties 
balsinio kamiengalio vyrų asmenvardžiai (paprastai pavardės), pvz.: 

Edgar Marsalla → Edgaras Marsala [RPB], Enda Kenny → Enda Kenis (LR 
2012-01-05), Henry Fonda → Henris Fonda [KAK], Glen MacKenna → Glenas 
Makena [ŠŠ], John Fontana → Džonas Fontena [Apel], Jonah → Džona [PDa] / 
Jona [RI], Jimmey Hoffa → Džimis Hofa [TPM], Kevin Spinella → Kevinas Spi-
nela [MPė], O’Hara → O’Hara [Dub], O’Mara → O’Mara [oA]. 

Tokį gramatinimo polinkį būtų galima laikyti kanoniniu. Tačiau, kadangi 
lietuvių kalboje asmenvardžių, ypač vardų, gramatinė ir semantinė giminė 
dažniausiai sutampa, gramatindami kai kuriuos vyrų asmenvardžius, kurių 
kamiengalis baigiasi -a, kai kurie vertėjai šio kanoninio gramatinio polinkio 
kartais nepaiso ir adaptuoja šiuos asmenvardžius taip, kad jų gramatinė gimi-
nė atitiktų jų semantinę giminę, pvz.:
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Luca immediately put his hand over the phone... (Lauren Weisberger)
Lukas mikliai pridengė delnu telefono ragelį... [PN 8]

Luca had sworn obedience to his monastery... (Philippa Gregory)
Lukas davė klusnumo priesaiką vienuolynui... [LVa 6]

Analogiškas realaus (ir dar plačiau žinomo) asmens vardo ar pavardės 
gramatinės giminės taisymas vis dėlto, matyt, yra vengtinas, pvz.:

Wilson is said to be a second Capablanca. (Agatha Christie)
Vilsonas buvo vadinamas antruoju Kapablanku. [DiK 124]

Daug įvairių klausimų, svyravimų ir keblumų randasi morfologiškai 
adaptuojant svetimus m o t e r ų  asmenvardžius. Pirmas ir svarbiausias klau-
simas: kuriuos iš jų morfologiškai adaptuojame, o kuriuos paliekame mor-
fologiškai neadaptuotus. VLKK nutarime Nr. 60 prie pirmosios adaptuotų 
asmenvardžių ir vietovardžių galūnių rašymo taisyklės (4.1.) pateikta tokia 
pastaba: „Prie moterų pavardžių ir daugelio jų vardų, kurie baigiasi prie-
balsiu, galūnės nededamos: Smit (Smith)... Flauer (Flower)... Bes (Bess), 
Doris (Doris).“ Pirmiausia aptarkime moterų vardus. Juk grožinės literatūros 
tekstuose būtent vardai – atskirai arba kartu su pavardėmis (dvinaris asmens 
įvardijimas) – yra dažniau vartojami negu pavardės ir jiems tenka didesnis 
funkcinis krūvis. 

Moterų vardų, kurie baigiasi priebalsiu, anglų kalboje apstu, todėl laikan-
tis šios taisyklės morfologiškai neadaptuotų, arba nelinksniuojamų, moterų 
vardų verstiniuose grožinės literatūros tekstuose gerokai padaugėtų ir kartu 
tam tikru mastu pasunkėtų jų skaitymas. Todėl vertėjai gana dažnai pažeidžia 
aptariamąją taisyklę ir prie priebalsinį kamiegalį turinčių moterų vardų pri-
deda vienaskaitos vardininko galūnę -a arba -ė. Polinkį pridėti galūnę -a rodo 
daugelis pavyzdžių:

Alice → Alisa [ASŠVK, RPB], Alison → Elisona [Apel], Astrid → Astrida [Iš], 
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Blair → Bleira [KN], Blythe → Blaita [SIP], Bridget → Bridžita [LGI, PA], Cal → 
Kela [NSG], Caroline → Karolaina [NSG], Catelyn → Ketlina [SŽ], Catherine → 
Ketrina [DG, PŠ, UA], Charlene → Čarlina [RPB], Christian→ Kristiana [JP], 
Dell → Dela [MŽ], Clementine → Klementina [NPJ], Eileen → Eilyna [KALM] 
/ Eilina [Apel], Elizabeth → Elizabeta [GKa, SvT, Ta], Enid → Inida [KAJM], 
Erin → Erina [MMMŠ, Sir], Evangeline → Evangelina [An], Eve → Eva [Ta], 
Evelyn → Evelina [ŽP], Dell → Dela [MŽ], Doreen → Dorina [Apel, SG], Esther 
→ Estera [JGS, SG], Felice → Felisa [JL], Frances → Fransisa [FS], Francine → 
Fransina [UA], Gillian → Džiliana [Susk], Gudrun → Gudrūna [MyM], Gwen 
→ Gvena [MŽ, TVP], Hagar → Agara [DTT], Harriet → Harieta [KiK, ŽP], 
Haven → Heivna [Am, NŽv], Heather → Hetera [Kal], Helen → Helena [AT-
KNy, KAJM, ŠH], Hester → Estera [Su], Honor → Honora [Am] / Onora [Tea], 
Imogene → Imodžena [DGP, MiP], Jaqueline → Žaklina [DG], Janet → Džaneta 
[TPM], Jean → Džina [NSG, RPB], Josephine → Džouzefina [RPB], June → Džu-
na [DG]; Justine → Džastina [EP], Karen → Karena [Ta], Kathleen → Katlina 
[PMe], Laverne → Laverna [RPB], Lillian → Lilijana [RPB], Liz → Liza [SvT], 
Louise → Luiza [NSG], Marian → Mariana [SvT], Maris → Marisa [PAV], Mar-
tine → Martina [DeD], Maylene → Meilina [IAŽ], Meredith → Meredita [GKa], 
Mildred → Mildreda [PSV], Nan → Nana [PTDI], Rose → Roza [NSG, TM], 
Storm → Storma [SIP], Susan → Suzana [TPM], Tamsin → Tamsina [KŠe], Te-
gan → Tigana [MGDD], Winifred → Vinifreda [FS]. 

Dalis tokių vardų tikriausiai galūnę -a gauna nusižiūrint į tos pačios kilmės, 
bet kitais būdais atsiradusius, prie mūsų kalbos prisitaikiusius ir joje įsitvirti-
nusius vardus, pvz.: 

Carolyn → Karolina [ŠF], Edith → Edita [ŠH], Ellen → Elena [VN], Janine → 
Džanina [DM] (plg. liet. Janina), Joan → Džoana [AU, IP, KįV, Tea] (plg. liet. 
Joana), Jordan → Džordana [DG, ŠŠ], Judith → Džudita [AU, VDK] (plg. liet. 
Judita), Katherine → Katerina [GV], Pauline → Paulina [G]. 

Kiti moterų vardai, kurie baigiasi priebalsiu, rodo polinkį gauti vienas-
kaitos vardininko galūnę -ė, pvz.: 
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Abigail → Abigailė [VU], Agnes → Agnesė [SK], Amber → Amberė [Sly, ŠP], Ann 
→ Enė [FS], Ariel → Arielė [PŠ], Beryl → Berilė [RR, SįB, VĮ], Beth → Betė [Sus], 
Bliss → Blisė [LNBV], Carol → Kerolė [Req], Cat → Ketė [KT], Chris → Krisė 
[JP], Crystal → Kristalė [MŠe, NVa] / Kristelė [MŽ], Deb → Debė [NM], Del → 
Delė [MGDD], Doris → Dorisė [KiG], Dot → Dotė [US], Elizabeth → Elizabetė 
[KAJM], Ellean → Elinė [Tea], Ethel → Etelė [ToS, US], Faith → Feitė [RPB], Fen 
→ Fenė [KT], Fleur → Flerė [FS], Gladys → Gledisė [Tea], Hazel → Heizelė [ApK, 
RPB], Iris → Airisė [UR, Ta], Jen → Dženė [ŠP], Jennifer → Dženiferė [KAK], 
Jill → Džilė [KIšG, Tea], Kendall → Kendalė [Li], Kim → Kimė [NM], Kit → Kitė 
[NAt], Laurel → Lorelė [PŠ, Spa], Mabel → Meibelė [Ko, SnV], Maud → Modė 
[PSV], Mavis → Meivisė [BDD], Millicent → Milisentė [ŠF], Opal → Opalė [Sus], 
Pat → Petė [Dub], Phyll → Filė [NM, US], Phyllis → Filisė [NM, My, RPB, Tėt, 
US], Pip → Pipė [KT], Rachel → Reičelė [Kal, MiK, Req], Sheryl → Šerilė [Ta], 
Sibyl → Sibilė [DGP]. 

Galūnės -ė pasirinkimą daugeliu atvejų, matyt, lemia ne tik tokių vardų fone-
tinės kamiengalio savybės (-el, -il, -er), bet ir autentiška rašyba, t. y. daugelis 
jų baigiasi netariama -e, kuri yra sutapatinama su vienaskaitos vardininko 
galūne -ė, pvz.: 

Alice → Elisė [ŠK], Avice → Avisė [Tea], Bernice → Bernisė [RPB], Carole → Kero-
lė [SvV], Charlotte → Šarlotė [PA], Dale → Deilė [AU], Eunice → Junisė [NSG], 
Eve → Ivė [Aut], Grace → Greisė [Apel, AU, DE, MūP, NSG, RDP, TVŽ], Hope 
→ Houpė [JL], Jane → Džeinė [RPB, KAJM, MeP, Ta], Janice → Dženisė [MCh], 
Jeannette → Džanetė [Apel], June → Džunė [FS, US], Kate → Keitė [KAJM, LeP, 
oN, Ta, 4Š], Kyle → Kailė [TVŽ], Lane → Leinė [Ta], Marge → Mardžė [DM], 
Myrtle → Mirtlė [DG], Reece → Risė [AE]. 

Taigi ryškiausias svyravimas, pastebimas morfologiškai adaptuojant mo-
terų vardus, kurie baigiasi priebalsiu, yra tarp vienaskaitos vardininko galū-
nių -a ir -ė, pvz.: 

Elizabeth → Elizabeta [Įt, PA, SvT] ar Elizabetė [KAJM], Eve → Eva [Ta] ar
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Ivė [PA], Florence → Florensa [MI] ar Florensė [SįB], June → Džuna [DG] ar 
Džunė [FS, US], Megan → Megena [AN] ar Meganė [MūP], Margaret → Marga-
reta [UR] ar Margaretė [ĮP], Meredith → Meredita [GKa] ar Mereditė [VDK], 
Mildred → Mildreda [ĮŠ, LA, PSV] ar Mildredė [NRPB 112], Pearl → Perla [DN] 
ar Perlė [Su], Tess → Tesa [KDG] ar Tesė [Tes]. 

Prierašas prie VLKK nutarimo taisyklės (4.6.) dėl asmenvardžių ir vieto-
vardžių, gale turinčių nekirčiuotą /ɪ/, skelbia, kad prie tokių moterų vardų 
bei pavardžių galūnės nededamos, pvz., Meri (Mary). Šiuolaikinėje grožinės 
literatūros vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktikoje ši taisyklė yra 
taip pat akivaizdžiai ignoruojama. Moterų vardų nekirčiuotas kamiengalis 
/ɪ/ (grafiškai dažniausiai žymimas -ie arba -y, rečiau -e) iš tikrųjų dažniausiai 
yra keičiamas vienaskaitos vardininko galūne -ė, pvz.: 

Abbie → Ebė [Ta], Abby → Abė [PMŠ], Allie → Alė [G], Amy → Eimė [AT, KŠe, 
My, ŠF], Annemarie → Anemerė [ŽP], Audrey → Odrė [Ta], Avery → Eiverė 
[SvV], Barbie → Barbė [MV], Berry → Berė [DvN, yK], Bessie → Besė [MŽ], 
Bethany → Betanė [NP], Betsy → Betsė [SG, ŠF], Betty → Betė [IP], Beverly → 
Beverlė [NPD], Biddy → Bidė [DL], Binky → Binkė [TPM], Bitsy → Bitsė [PBG], 
Bonnie → Bonė [KŽ, LeP, Pri, VDK], Carrie → Kerė [NPr], Cassie → Kesė [ŽM], 
Cassy → Kasė [DTT], Cecily → Sesilė [Tea], Chelsea → Čelsė [SRa], Chrissie → 
Krisė [KŠe], Cissy → Sisė [PSV], Connie → Konė [KiK], Courtney → Kortnė 
[DM, MV], Crumley → Kramlė [UKr], Daisy → Deizė [DG, NA], Dandy → 
Dendė [ČK], Daphne → Dafnė [KAJM, KMV, RSG, SPD], Darbie → Darbė 
[PD], Darcy → Darsė [G, MMMŠ], Dilcey → Dilsė [VN], Dilly → Dilė [KŠe], 
Doddie → Dodė [Kel], Dorothy → Dorotė [AU, En, KAK, MGDD, MI, NPD], 
Edie → Edė [AMM], Effie → Efė [SįB], Elody → Elodė [KAŽ], Elsie → Elsė [oN], 
Elvie → Elvė [PŠ], Fanny → Fanė [FS. MP], Francie → Fransė [FS], Gertie → Ger-
tė [SįB, Tea], Haley → Heilė [DM ], Hatty → Hetė [FS], Henny → Henė [PVM], 
Hettie→ Hetė [US 24], Hilary → Hilarė [Am, Žv], Holly → Holė [LeP, NP], Irene 
→ Irenė [Su], Ivy → Aivė [APa, Kal, NA], Izzy → Izė [KAŽ], Jamie → Džemė 
[PMŠ], Janey → Džeinė [SvT], Jenny → Dženė [My, PU], Jessie → Džesė [NSG], 
Joddie → Džodė [ŠU], Josie → Džouzė [DM], Judy → Džudė [DG], Juley → Džulė 
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[FS], Julie → Džulė [MSM], Katy → Keitė [SG], Kerry → Kerė [GV], Kimberly → 
Kimberlė [NM], Kirstie → Kirstė [MMM], Lacy → Leisė [DM, NT], Lettie → Letė 
[DžG], Lexie → Leksė [IPŽ], Lilly → Lilė [PBG, ŠF], Lindsay → Lindsė [KAŽ], 
Lottie → Lotė [PA, VD], Lucy → Liusė [AU, Gr, MV, Ta], Maddie → Madė [DM], 
Maggie → Megė [CM, EP, G], Marcie → Marsė [Cr, US], Marjorie / Marjory → 
Mardžorė [LeP, ŽP] / Mardžerė [Tea], Marty → Martė [RPB], Mary → Merė [EP, 
KAJM, MeP, PŠ, T, Ta], Mattie → Metė [LŽ, Sly], Maudie → Modė [NSG], Me-
lanie → Melanė [VN], Menley → Menlė [NM], Millie / Milly → Milė [ApK, Kel, 
PLM], Molly → Molė [LeP], Nancy → Nensė [My], Nellie → Nelė [US], Nessie → 
Nesė [UA], Patty → Petė [My], Penny → Penė [PVM], Phoebe → Fibė, Pixie → 
Piksė [LNBV], Polly → Polė [Dub, GA, TSN], Queenie → Kvynė [KAJM], Ren-
nie → Renė [Sp], Ronnie → Ronė [PDa], Rory → Rorė [PMe], Rosie → Rouzė [AU, 
AV], Ruby → Rubė [B, LT], Sally → Selė [MCh, RPB, Še, US], Shirley → Šerlė 
[RPB], Sidney → Sidnė [ŠŠ], Sunny → Sanė [RPB], Suzie → Siuzė [PMŠ], Suzzie 
→ Suzė [MSt], Tabby → Tebė [Apel], Tally → Talė [DN], Terry → Terė [KAJM, 
Kel, 4Š], Tiffany → Tifanė [AEV], Tizzie → Tizė [NDa], Torrie → Torė [Š], Verity 
→ Veritė [LM], Vicky → Vikė [Apel, KAŽ], Wendy → Vendė [AU, Švy], Willie → 
Vilė [NeK], Zoe → Zojė [DM]. 

Vien iš pavyzdžių gausos sprendžiant jau galima teigti, kad tai yra gana gerai 
įsitvirtinęs morfologinio adaptavimo polinkis. Žinoma, svyravimų, morfolo-
giškai adaptuoti ar neadaptuoti tokio tipo moterų vardus, vis dar pasitaiko. 
Tam pačiam moters vardui vienas vertėjas prideda lietuvišką galūnę, kitas pa-
lieka jį be galūnės, pvz., plg. Kitty → Kitė [MMS] ir Kiti [PIP], Melody → Me-
lodė [PMo] ir Melodi [SPr], Mary → Merė [EP, KAJM, MeP, PŠ, T, Ta] ir Meri 
[Apel], Winnie → Vinė [KAJM] ir Winnie → Vini [Ses]. Kartais net toje pačioje 
verstinėje knygoje vartojami du – morfologiškai adaptuotas ir neadaptuotas – 
to paties moters vardo variantai, pvz., plg.: Beverly → Beverlė ir Beverli [NPD 
323], Lily → Lilė [LeP 242] ir Lili [LeP 198], Holly → Holė ir Holi [LeP 280], 
Marie → Merė [Sus 10] ir Meri [Sus 11]. 

Aštuntoji adaptavimo taisyklė: „Asmenvardžių ir vietovardžių, kurie 
baigiasi -a, -ia (-ya), žodžio galas nekeičiamas ir jie linksniuojami kaip ati-
tinkami lietuviški daiktavardžiai: Aiva (Aiva), Bertha (Berta)...“ Ši taisyk- 
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lė visų pirma ir labiausiai yra taikytina moterų vardams, nes tokiais atvejais 
semantinė ir morfologinė giminė sutampa (Judžentis 2002). Iš anglų kalbos 
verstuose grožiniuose kūriniuose moterų vardai, kurie baigiasi nekirčiuotu 
balsiniu kamiengaliu /ə/ (autentiška rašyba -a, kartais -ah), paprastai yra links-
niuojami kaip lietuvių kalbos daiktavardžiai su vienaskaitos vardininko galūne 
-a, arba galima sakyti, kad tokių svetimų vardų nekirčiuotas balsinis kamien-
galis sutapatinamas su lietuviška vienaskaitos vardininko galūne -a, pvz.: 

Agatha → Agata [Ao], Alberta → Alberta [PA], Angela → Andžela [DPa, KAJM], 
Belinda → Belinda [DL], Bertha → Berta [PA], Brenda → Brenda [SįB], Carla 
→ Karla [MŽ], Carola → Karola [PSPT], Cassandra → Kasandra [US], Celina 
→ Selina [MiP], Clara → Klara [DL, DK, KAŽ, MI], Clarissa → Klarisa [DK, 
NK, ToV], Deborah → Debora [MūP, PA, PTDI], Delilah → Delila [SRa], Dinah 
→ Dina [DTT], Dona → Dona [NA], Dora → Dora [DK, VaG], Eliza → Eliza 
[DTT], Ella → Ela [DG], Emma → Ema [LB], Ernestina → Ernestina [PLM], Es-
tella → Estela [DL], Eula → Jula [NSG, MŽ], Eva → Eva [IPŽ, PR, Su, ŽP], Evan-
gelina → Evangelina [DTT], Fiona → Fijona [DM], Freda → Freda [Ra], Gina → 
Džina [ViV], Gerda → Gerda [DMG], Gretta → Greta [Dub], Hanna → Hana 
[MŽ], Hannah → Hana [G, KJ, LGI, Su], Henrietta → Henrieta [Įt], Hilda → 
Hilda [SG, RR], Jessica → Džesika [Kal, KiK], Joanna → Džoana [VaG], Laura → 
Lora [NPr, UR], Lila → Laila [TP], Linda → Linda [MCh], Luna → Luna [GM], 
Marlena → Marlena [VD], Martha → Marta [PBG, Ta], Marvela → Marvela 
[KiG], Melina → Melina [Susk], Maya → Maja [Ta], Mayella → Meijela [NSG], 
Melissa → Melisa [AEV, Tėt], Miranda → Miranda [RPB], Myrna → Mirna [Sp], 
Nedda → Neda [TPM], Nessa → Nesa [RB], Oprah → Opra [FK, KeN], Pamela 
→ Pamela [DVK], Paula → Pola [LeP, Tea], Priscilla → Priscila [JP], Rebecca → 
Rebeka [LeP, MMe, RI, TM], Regina → Redžina [TPM], Rhoda → Roda [PP], 
Rita → Rita [Kel], Roberta → Roberta [LT, RPB], Rosa → Roza [My], Samantha 
→ Samanta [TN, Pri], Sandra → Sandra [PS, UA], Sarah → Sara [DVK, MV, Ta, 
Tėt], Sedona → Sedona [MSG], Selma → Selma [RPB], Sheila → Šeila [Apel], 
Theodora → Teodora [At], Tina → Tina [TK], Ursula → Ursula [MyM], Vanessa 
→ Vanesa [Li], Wanda → Vanda [MŽ], Zelda → Zelda [ŽD], Zillah → Zila [VK]. 
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Nuo šio kanoninio morfologinio adaptavimo polinkio beveik nenukrypsta-
ma, bet, be abejo, kartais vertėjas gali jo atsisakyti ir kamiengalį -a pakeisti 
galūne -ė, ypač ieškodamas malonesnio, švelnesnio ar pažįstamesnio, skam-
besio vardo varianto grožinės literatūros kūrinyje, pvz.:

... what James Lessiter wanted most out of the world was Rietta Cray. 
(Patricia Wentworth)

... Džeimsas Lesiteris labiausiai pasaulyje troško Rietės Krei. [PSV 6]

... Marilla Cuthbert swept that yard over as often as she swept her house. 
(L. M. Montgomery)

... Merilė Katbert kiemą šluoja taip pat dažnai, kaip ir trobą. [AŽ 11]

Aunt Cilla, Mama’s sister, looked like...  (R. S. Meyers)
Teta Cilė buvo mamos sesuo, kuri atrodė... [ŽDu 13]

Moterų vardų, kurie baigiasi -ia, žodžio galas keičiamas į -ija, pvz.: 

Alicia → Alicija [oN], Amelia → Amelija [MŠe], Calpurnia → Kelpurnija [NSG], 
Celia → Selija [SįB], Claudia → Klaudija [DG], Cynthia → Sintija [De], Delia 
→ Delija [NP], Flavia → Flavija [KMV, SPD], Gloria → Glorija [DG], Georgia 
→ Džordžija [TA], Julia → Džulija [oN, Sk], Lavinia → Lavinija [DK], Marcia 
→ Marsija [RPB], Octavia → Oktavija [MM, MŠe], Olivia → Olivija [oN, LeP, 
TŠŠ, VŠ], Virginia → Virdžinija [oN].

Apibendrinant galima teigti, kad per pastaruosius du dešimtmečius mo-
terų vardų morfologinio adaptavimo polinkis grožinės literatūros vertimuo-
se apskritai gerokai sustiprėjo, nors, palyginti su vyrų vardais, jis yra labiau 
VLKK nutarimo taisyklių (žr. 4.1.3, 4.6) varžomas ir apskritai išlieka silpnes-
nis. Taigi moterų vardai, išskyrus tuos, kurių kamiengalis baigiasi -a, dar ne-
retai paliekami nelinksniuojami. Galūnės pridėjimas ar nepridėjimas moterų 
vardams priklauso ir nuo verčiamo kūrinio adresato (pavyzdžiui, verstinėje 
vaikų literatūroje labiau stengiamasi, kad visi vardai būtų sugramatinti), ir 
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nuo subjektyvaus veiksnio – vertėjo apsisprendimo. Pavyzdžiui, Džeinės os-
ten (Jane Austen) romano „Puikybė ir prietarai“ (Pride and Prejudice) vie-
name lietuviškame vertime [PIP] daugelis moterų vardų yra morfologiškai 
neadaptuoti arba, kitaip sakant, adaptuoti tik tie, kuriuos adaptuoti leidžia 
VLKK nutarimo nuostatos: Anne → Ani / En, Sharlotte → Šarlot, Elizabeth → 
Elizabet, Jane → Džein, Caroline → Kerolain, Catherine → Katrin, Harriet → 
Heriet, Kitty → Kiti, Mary → Meri, Pen → Pen, Sally → Seli (bet Georgiana → 
Džordžiana, Eliza → Eliza, Lydia → Lidija, Louisa → Luiza) [PIP (1997) 2009], 
o kitame vertime – adaptuoti, pvz., Enė, Šarlotė, Elizabeta, Džeinė, Karolina, 
Katerina, Harieta, Kitė, Merė, Penė, Selė [PIP (2008)]. 

Sprendžiant iš Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2009 m. spalio 10–
24 d. surengtam pradedančiųjų vertėjų meninio vertimo konkursui pateiktų 
ištraukos iš Džono Apdaiko (John Updike) romano „Bėk, Triuši“ (Rabbit, Run) 
42 vertimo variantų, asmenvardžių rašybos anglakalbės grožinės literatūros 
vertimuose polinkiai atspindi dabartinę įvairuojančią padėtį ir artimiausioje 
ateityje, atrodo, neturėtų pastebimiau keistis: (išretintu šriftu žymimi origi-
nalo tekste vartojami asmenvardžiai, po strėlės ženklo pateikiamos vertimo 
tekstuose pasitaikiusios formos, o skliausteliuose nurodomas konkursui at-
siųstų vertimų, kuriuose yra šis variantas, skaičius) Ruth  → Rūta (23), Ruta 
(13), Rut (4), Rūt (1), Ruth (1); Janice  → Dženisė (23), Džanisė (9), Džianisė 
(1), Dženis (4), Janikė (1), Jenisė (1), Džanisė (1), Janice (1).

Dabartinėje anglų kalboje skiriami ne tik moteriškieji ir vyriškieji, bet ir 
vienos, ir kitos lyties asmenims pavadinti tinkami (angl. unisex) vardai. Pas-
tarieji pagal referento lytį vertimo tekste gali gauti lietuviškas vyriškosios arba 
moteriškosios giminės galūnes ir tapti giminėmis kaitomais vardais, pvz.: 

Alex → Aleksas [B] ir Aleksa [MiP] / Aleksė [DM], Ashley → Ešlis [VN] ir Ešlė 
[TP], Chris → Krisas [PD] ir Krisė [JP], Leslie → Leslis [KAJM] ir Leslė [US], 
Lilly → Lilis [DG] ir Lilly → Lilė [PBG, ŠF], Meredith → Mereditas [ViS] ir Mere-
dita [GKa] / Mereditė [VDK], Robert → Robertas [PKB, PSS, VDK] ir Roberta 
[LT, RPB], Robin → Robinas [Pa] ir Robina [PMŠ], Shirley → Šerlis [Įt] ir Šerlė 
[RPB], Taylor → Teiloras [NSG, Pri] ir Teilorė [LŽ].
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Vardų priskyrimas moteriškiesiems ar vyriškiesiems anglų kalboje, ku-
rioje formos atžvilgiu jie yra vienodi, yra toli gražu ne visada aiškus. Todėl 
vertėjas, neturėdamas iš konteksto prieinamos informacijos referento lyčiai 
nustatyti, kartais gali ir apsirikti, pvz.:

– Man reikia tik nedidelės to pasaulio dalies, – atsakiau, – tos, kurioje žmo-
nės gyvena laimingai ir paprastai, tos, kurioje galėčiau leisti dienas su tavimi ir 
Džeku.

– Ir kada nors gimsiančiu Džilu, – šypsodamasis pratęsė Aleksas. [NGUN 
282–283] 

Jill tai moteriškas vardas. Jau kelis šimtmečius anglų kalboje vartojamas 
pasakymas Jack and Jill / Gill reiškia „berniukas ir mergaitė, vaikinas ir mer-
gina“. Taigi Aleksas, norėdamas galbūt įsiteikti žmonai, pasakė, kad jie, turė-
dami sūnų Džeką, galbūt susilauks dar ir mergaitės (plg. kino komedijos Jack 
and Jill lietuvišką vertimą Džekas ir Džilė; dar Jill → Džilė [KIšG, Tea]).

From West Egg came the Poles and the Mulreadys and Cecil Roebuck and 
Cecil Schoen... (Francis Scott Fitzgerald)

Iš Vest Ego apsilankydavo Poulai, Malredžių šeima, ir Sesilija Roubak, ir Se-
silija Šion... [DG 60]

XIX ir XX a. sandūroje JAV Cecil buvo labai populiarus vyro vardas. Pa-
našus moters vardas anglų kalba yra Cecily, pvz., Cecily → Sesilė [Tea].

Be to, pasitaiko, kad tas pats asmenvardis viename tekste gali būti varto-
jamas kaip pavardė, kitame – kaip vardas, pvz., plg.: 

Abraham Lincoln → Abraomas Linkolnas [Ko 10] ir Lincoln Rhyme → Linkolnas 
Raimas [KKo 41], George Washington → Džordžas Vašingtonas [PSi 435] ir 
Washington Duke → Vašingtonas Djukas [SoP 37], Jim Hardy → Džimis Har-
dis [NSG 143] ir Hardy Benjamin → Hardė Bendžamin [Ne 17], Lloyd Geor-
ge → Loidas Džordžas [KTM 59] ir George Lynn → Džordžas Linas [DE 195], 
Christopher Thomas → Kristoferis Tomas [MNR 74] ir Thomas Malthus → To-
mas Maltusas [Na 24]. 
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Asmens įvardijimo vardu ir pavarde atveju vardą nuo pavardės atskirti pa-
deda žinojimas, kad ir anglų, ir lietuvių kalboje, kaip ir daugelyje kitų kalbų 
(išskyrus vengrų, japonų), vardas paprastai eina prieš pavardę, bet toli gražu 
ne visada, pvz:

Aš – Mendė Medison. – Iš tikrųjų Medison yra mano antras vardas, bet man 
patinka, kad jis skamba kaip pavardė. [KIšG 20]

Pagal aptartus polinkius morfologiškai adaptuojant kai kuriuos svetimus 
vardus ar pavardes vertimo tekste gali atsirasti asmenvardžių, kurie savo gar-
sine ir iš dalies grafine forma atsitiktinai sutampa su kokiais nors bendriniais 
lietuvių kalbos žodžiais (įskaitant vadinamuosius tarptautinius žodžius), pvz.: 

Bud → Badas [LoS, MSt, SA], Dan → Danas [CM, DK], Delno → Delnas [DU], 
Frank → Frankas [NHV, NM], Gene → Džinas [PR], Keith → Kitas [PrA], Lasch 
→ Lašas [KVS], Lynn → Linas [DE], Mal → Melas [DPVĮ], Malone → Malonė 
[AVa], Matt → Matas [DM] / Metas [AMM, NR], Roy → Rojus [Br, DŽ, MPė], 
Sally → Salė [US], Sean → Šonas [RV], Sula → Sula [Su], Ward → Vardas [Nek 
90], Wayde → Veidas [MK]. 

Kartais tokiais atvejais vertėjas stengiasi kokiu nors būdu išvengti tokio nepa-
geidaujamo sutapimo ar panašumo parinkdamas svetimvardžiui: a) kitokią 
perrašos formą, pvz., Denas [DG, LGr] vietoj Danas (= danas), Frenkas [KAJM, 
MŽ] vietoj Frankas (= frankas), Malas [LG] vietoj Melas (= melas); arba b) 
kitokią lietuvišką galūnę, pvz.: Jem → Džemis [NSG] vietoj kanoninio Jem → 
Džemas (= džemas), Herb → Herbis [APLG] vietoj kanoninio Herbas (= herbas). 

Nors asmenvardžiai paprastai turi vieną vienintelį referentą, morfologiš-
kai adaptuoti svetimi asmenvardžiai gali būti, kaip ir originalo tekste, vartoja-
mi d au g i s k a i t o s  forma. Daugiskaitos formos gali prireikti vardams, pvz.:

Jis kalbėjosi su Albertomis, Bridžitomis, Elizabetomis, Bertomis, Babetėmis, 
Ritomis ir Britanėmis, kurių amžius nuo aštuonerių iki dvylikos metų... [PA 187]
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... su visomis Merėmis ir Elizabetomis, kurias buvo vedę... [Įt 6]

... beveik visi vyrai Anglijoje buvo Džonai, Viljamai, Henriai, Ričardai, 
Džeimsai ar Tomai ir beveik visos moterys buvo Anos, Katerinos, Margaretės, 
Elizabetės ar Merės. [MK 23]

Pavardžių daugiskaitos formos gana dažnai prireikia įvardijant šeimas, 
sutuoktinių poras (t. y. vyrą ir žmoną) ar tą pačią pavardę turinčių asmenų 
narių daugį, įskaitant bent vieną vyrą (žr. DLKG 2006: 61), pvz.:

Smitams akivaizdžiai nereikėjo taupyti, tenkinant savo užgaidas. [UA 231]

... pastatėme sunkvežimį prie Popo ir Perlos Vatsonų bakalėjos... [DN 8]

Rolinzai gyveno už kelių kvartalų. [Kel 32]

Ponia ir ponas Peitonai, abu, vėl sujudo... [Apel 18]

O štai Litlių, sėdinčių per porą kabinų, istorija kitokia. [TN 11]

Jis mylėjo savo brolį, seseris, giminaičius Vedžvudus. [ČE 16]

Kadaise vienoje pusėje gyveno Kinai, kitoje – Foliai. [PMŠ 9]

... tarnų viso labo dvare tebuvo vyras ir žmona Berimoriai... [BŠ 21]

Nei Tedas, nei Merion Koulai nebuvo religingi... [NVM 17]

... ponas bei ponia Norisai pradėjo laimingą santuokinį gyvenimą... [MP 5]

... labai panašiuose pono ir ponios Mazgrouvų klausimuose... [Įt 40]

... Čaterliai – abu broliai ir sesuo – gyveno Regbio dvare... [LČM 14]



 P I R M A  D A L I S  95

... per kelis žingsnius nuo pono ir ponios Dysų, gyvenusių kaimynystėje. 
[PP 17]

Tais atvejais, kai originalo tekste pavardės daugiskaitos forma žymimos 
tos pačios šeimos (ar bendrapavardės) moterys, ta pavardė vertimo tekste 
vartojama apskritai be jokios lietuviškos galūnės, pvz.:

... the Miss Lucases and the Miss Bennets should meet to talk... (Jane Austen)
Panelėms Lukas ir panelėms Benet būtinai reikėjo susitikti... [PIP (2008) 18]

Tolimajame gale sėdėjo Dotė Heil su dukra Džeine. ... Kitaip nei abi Heil, 
Liana buvo mažytė... [TN 13]

... pasivaikščioti išėjo ir abi panelės Mazgrouv. [Įt 40]

Anglų kalboje daugelis vyrų ir moterų vardų (greta ilgųjų formų) turi 
trumpąsias ir alternatyvias (arba pakaitines) formas, pvz.: Alexander – Alec, 
Aleck, Alex, Alick, Elick, Eck, Ecky, Lex, Lexie, Sandy, Sanders, Sawnie; Cathe-
rine, Catherina, Katharine, Katherine  – Casy, Kate, Kathleen, Katie, Cathie, 
Cathy, Kathie, Katrine, Kit, Kitty. Vardų trumpiniai (kaip ir priesagų  
-y / -ie vediniai, pvz., Johny) yra laikomi jų deminutyvinėmis arba maloninė-
mis formomis, kurias paprastai vartoja tuo vardu vadinamo asmens artimieji 
ir draugai. Vardų trumpinių apstu grožinės literatūros kūriniuose ir jų varto-
sena daugeliu atvejų yra stilistiškai motyvuota (jie dažniau vartojami tiesio-
ginėje kalboje). Kadangi trumpiniai yra būdingi ir lietuvių vardams (žr. Ma- 
ciejauskienė 2004; Pupkis 2005: 283), vertėjai jų nevengia ir vertimuose. Taigi, 
pavyzdžiui, Džeko Londono (Jack London) romane „Martinas Idenas“ (Mar-
tin Eden) pagrindinį veikėją Martiną (angl. Martin) jo sesuo vadina Martu 
(angl. Mart) [MI 255]. Dviejų – ilgosios (arba nesutrumpintos) ir trumpo-
sios – to paties vardo formų vartojimo pavyzdžių taip pat randame kituose 
grožiniuose kūriniuose ir jų lietuviškuose vertimuose, pvz.: 
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Cameron → Kameronas ir Cam → Kemas [G], Cecilia → Cecilija ir Cissy → Sisė 
[PSV], Charlotte → Šarlotė ir Lottie → Lotė [PA], Clementine → Klementina 
ir Clemmie → Klemė [NPJ], Corinne → Korina ir Cor → Korė [DD], David → 
Deividas ir Dave → Deivas [MMS], Deborah → Debora ir Deb → Debė [PA], 
Dennis → Denis ir Den → Denas [PA], Douglas → Daglas ir Doug → Dagas [SV, 
TPM], Elvira → Elvira ir Elvie → Elvė [PŠ], Ethan → Itenas ir Eth → Itas [MNŽ], 
Gregory → Gregoris ir Greg → Gregas [ŠP], Jeremy → Džeremis ir Jem → Džemis 
[NSG], Jessica → Džesika ir Jessie → Džesė [KK], Kimberly → Kimberlė ir Kim 
→ Kimė [NM], Letitia → Leticija ir Letty → Letė [Min], Madeline → Madlina ir 
Maddy → Madė [TA], Melanie → Melanė ir Mel → Melė [Susi], Mitchell → Miče-
las ir Mitch → Mičas [F], Peter → Piteris ir Pete → Pytas [Des 7], Rachel → Reičelė 
ir Rach → Reičė [MiK], Rodney → Rodnis ir Rod → Rodas [PA], Susan → Suzana 
ir Susie → Suzė [TPM], Wallace → Volesas ir Wally → Volis [JL], Wilfred → Vilf-
redas ir Wilf → Vilfis [TBŽ], Winston → Vinstonas ir Winnie → Vinis [KMV]. 

Net karaliai (pvz., Edward) yra kartais vadinami jų vardų trumpiniais, pvz.: 

“It’ll be all right when King Eddie comes,” he said. (James Joyce)
– Karalius Edis atvažiuos – tada tai bus tvarkelė, – tarė jis. [Dub 123]

Retkarčiais gali pasitaikyti ir pavardės trumpinys, pvz.:

... įspėjo Ridžfildo policijos kapitoną Robertą Martinsoną – Martį... [NTAN 12] 

Skyriuje Džonstoną visi vadino Stonu... [Paš 15].

Kita vertus, tikriausiai dėl pernelyg didelio kai kurių tokių formų nepa-
našumo arba, kitaip sakant, trumpinių neįprastumo, kuris gali kliudyti verti-
mo skaitytojui suvokti, kad tokios skirtingos asmenvardžių formos žymi vie-
ną ir tą patį asmenį, kai kurie vertėjai atmeta trumpinį (pvz., Cal, Mart, Men, 
Ollie) ir vietoj jo vartoja ilgąją vardo formą (pvz., Calpurnia, Martin, Menley, 
Oliver), pvz.:
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We couldn’t operate a single day without Cal... (Harper Lee)
Mes nė vieną dieną neapsieitume be Kelpurnijos... [NSG 32]

“How d’ye do it, Mart?” (Jack London)
– Sakyk, kaip tu taip sugebi, Martinai? [MI 39]

“Ollie can handle her.” (Danielle Steel)
– Oliveris ją suvaldytų. [Tėt 19]

“We certainly can’t go on like this, Men,” he had admitted... (Mary 
Higgins Clark)

– Mes tikrai negalime taip gyventi, Menle, – pripažino jis... [NM 24]

Trumposios vardo formos buvo atsisakyta ir Kanados (Britų Kolumbija) 
vietovardžio Mount Queen Bess lietuviškame vertinyje Karalienės Elžbietos 
kalnas (PVŽ-Am).

Dėl tos pačios priežasties trumpinio forma vertimo tekste kartais gali 
būti iš dalies keičiama, stengiantis tą formą labiau priartinti prie įprastinio 
vardo, pvz.:

They were linked by the one thing they had in common − Augusta Harte − 
but Gus had not yet arrived. (Jodi Picoult)

Juodu siejo tik viena − Augusta Hart, − bet Gustė kol kas nebuvo atvažiavusi. 
[Susi 12]

Be to, vardų ir jų trumpinių vartosena originalo ir vertimo tekstuose dėl 
įvairių priežasčių ne visada sutampa. Kartais trumpinys vertime, kaip ir origi-
nale, yra vartojamas tiesioginėje kalboje, o netiesioginėje (autoriaus) kalboje 
jis keičiamas ilgąja vardo forma, pvz., plg.:

“What do you think, Elvie?” (Sandra Brown)
– Ką manai, Elve? [PŠ 10]
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Elvie was liked by few and despised by most. (Sandra Brown)
Elviros nemėgo dauguma, o draugų ji turėjo vos kelis. [PŠ 11]

Džeinės osten romano „Puikybė ir prietarai“ pagrindinės veikėjos vardas 
Elizabeth turi net tris variantus, o romano tekste juos sieja tarsi savotiška pa-
pildomoji distribucija (angl. complementary distribution): Elizabeth → Eliza-
beta (taip ją paprastai vadina pasakotojas ar pasakotoja), Lizzy → Lizė (taip ją 
vadina jos šeimos nariai, giminės) ir Eliza → Eliza (taip ją dažniausiai vadina 
draugės ir kaimynai), pvz.:

Elizabeth listened in silence, but was not convinced... (Jane Austen)
Elizabeta klausėsi tylėdama, bet netikėjo. [PIP (2008) 15]

“I do not mind his not talking to Mrs. Long,” said Miss Lucas, “but I wish he 
had danced with Eliza.”

“Another time, Lizzy,” said her mother, “I would not dance with him, if I were 
you.” (Jane Austen)

− Man nesvarbu, kad jis nekalbėjo su ponia Long, − pasakė panelė Lukas, − 
bet gaila, kad neišvedė Elizos šokti. 

− Tavim dėta, Lize, − tarė motina, − kitą kartą su juo nešokčiau. 
[PIP (2008) 19]

Romano vertimo tekste gali būti ne visada laikomasi tos pačios kaip ori-
ginale šių trijų vardo variantų vartosenos, pvz.:

This letter gave Elizabeth some pain... (Jane Austen)
Šis laiškas suteikė Elizai šiek tiek skausmo... [PIP (2008) 129]
Šis laiškas šiek tiek užgavo Elizabetei širdį... [PIP (2009) 137]

 
Elizabeth asked questions in vain... (Jane Austen)
Be reikalo Eliza pradėjo klausinėti... [PIP (2008) 136]
Veltui Elizabetė klausinėjo... [PIP (2009) 145]
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... she would like to have believed this change the effect of love, and the object 
of that love her friend Eliza... (Jane Austen)

Jai norėjosi tikėti, kad tas pasikeitimas atsiradęs iš meilės jos draugei Elizabe-
tai... [PIP (2008) 155]

... jai labai norėjosi tikėti, kad tokį pasikeitimą nulėmė meilė ir kad tos meilės 
objektas yra jos bičiulė Eliza... [PIP (2009) 165]

Pasitaiko, kad originalo tekste vartojamos dvi vardo formos vertimo teks-
te apskritai pakeičiamos viena adaptuota forma, pvz.: Lacey → Leisė ir Lace → 
Leisė [NAt], Tessa → Tesa ir Tess → Tesa [KDG], arba iš originale aptinkamų 
trijų vardo formų vertimo tekste vartojamos tik dvi formos (pvz., Melanie → 
Melanė ir Mellie / Mel → Melė [Ro]):

... her sister hated being called anything but Melanie. (Elise Title)

... sesuo nekenčia, jai ją vadina ne Melane. [Ro 28]

“Don’t guilt-trip me, Mellie.” (Elise Title)
− Tik jau nemėgink sužadinti kaltės jausmo, Mele. [Ro 28] 

“It’s three minutes to seven, Mel.” (Elise Title) 
− Be trijų septynios, Mele. [Ro 29]

Be to, vietoj ilgosios vardo formos pirmenybė vertime kartais gali būti 
teikiama trumpiniui, pvz., Melvino Burgeso (Melvin Burgess) romano pavadi-
nimas yra Nicholas Dane, o jo lietuviškas vertimas – Nikas Deinas.

Apdairesnis vertėjas būtų linkęs manyti, kad, pvz., Cameron → Kameronas 
ir Cam → Kemas [G] arba Darrel → Darelas ir Darry → Deris [Aut] atveju būtų 
buvę geriau Cam → Kamas ir Darry → Daris, t. y. kad trumpinys fonetiškai ir 
grafiškai būtų buvęs kuo panašesnis ir dėl to lengviau sutapatinamas su ne-
sutrumpinta vardo forma. Tiesa, trumpinio sąsają su ilgąja ar nesutrumpinta 
vardo forma skaitytojui kartais nurodo pats originalo autorius, suteikdamas 
vertėjui galimybę tą patį padaryti vertimo tekste, pvz.:
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It is almost time for Rasheen to go home, which means Mica (short for Moni-
ca) comes on. (Jodi Picoult)

Rašinai jau beveik laikas namo, vadinasi, ateis Mika (Monikos trumpinys). 
[KBD 234]

... a close friendship with Alexandra “Zan” Moreland. (Mary Higgins Clark)

... susibičiuliavo su Aleksandra (Zana) Morland. [AEV 18]

‒ Daviau tau Edvardo vardą ne tam, kad vadinčiau Edžiu, – dažnai sakyda-
vo tėvas. Bet visi kiti, netgi mama, vadino Edžiu. Kada nors, tikėjosi Edis, užteks 
ir paprasčiausio Edo. [NVM 46]

− Aš Nekoda Kenedi, bet dažniausiai mane vadina Kode. [NKB 20]

Prireikus, kartais trumpoje išnašoje puslapio apačioje tai padaryti imasi 
vertėjas, pvz.:

‒ Tikriausiai tie šunsnukiai dabar privertė savo motiną taikyti patranką, Di-
kai*, – pajuokavo Garardas. (Išnašoje: *Mažybinė vardo Ričardas forma.) [ŠT 15]

‒ Su Džoukinsu* man niekad nešalta. (Išnašoje: *Maloninė Džou forma.) 
[KįV 182]

Bet ilgosios ir sutrumpintos vardo formų santykinis nepanašumas kartais 
gali suklaidinti ir vertėją atpažįstant dvejaip vadinamą asmenį. Viename ro-
mane senutė, prisimindama velionį vyrą, vardu Patrick (→ Patrikas), kartais jį 
pavadina malonybiniu trumpiniu Paddy, kuris vienoje vertimo teksto vietoje 
virsta moterišku vardu (→ Pedė), o kitoje – kiek kitokios formos vyrišku vardu 
(→ Padis), pvz.: 

Marielė visa širdimi nekentė ligoninių. Šv. Judo ligoninėje užgeso jos vyro gy-
vybė. Įnešta neštuvais Pedė taip niekuomet iš jos ir neišėjo. [VTK 83]
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Štai kodėl buvau priversta tekėti už Padžio. [VTK 158]

Lietuvių kalba pasižymi deminutyvų gausa ir jų darybos įvairumu 
(DLKG 2006: 87). Mažybiniai vediniai sudaromi ir su vardais, ypač su vai-
kų vardais (Savickienė 2007: 15). Iš svetimų asmenvardžių darytis mažybinių 
ar maloninių formų su lietuviškomis priesagomis (t.  y. hibridinių vedinių) 
apskritai vertimuose vengiama, bet jų pasitaiko. Dar XX a. trečiojo dešim-
tmečio lietuviškuose Čarlzo Dikenso (Charles Dickens) kūrinių vertimuose, 
kurie dažniausiai buvo, anot Reginos Rudaitytės, „sulietuvinti sentimentalūs 
angliškų tekstų variantai“, personažų vardai ir pavardės buvo „adaptuoti pagal 
tuometinę madą, kad atitiktų lietuvių kalbos normas – skambėtų lietuviškai: 
todėl turime Dorytę arba Dorelę (vietoj Dorrit), ... Dovydukas Koperfildas 
vietoj Deivido Koperfildo, Poliukas vietoj Polio... “ (Rudaitytė 2010: 14). 

Iš svetimų asmenvardžių su lietuviškomis priesagomis padaryti deminu-
tyvai vertimo tekste gali atlikti ir tikslinamąją (dydžio raiškos), ir vertinamąją 
(požiūrio, emocijų raiškos) funkciją (plačiau apie šias deminutyvų funkcijas 
žr. Macienė 2003), t. y. turėti ir mažumo, ir pragmatikos sričiai priklausančią 
malonybės reikšmę, bet dažniausia deminutyvų (su dariausiomis deminuty-
vinėmis priesagomis -elis, -ė; -(i)ukas, -ė; -ytis, -ė) iš svetimų vardų atsiradi-
mas vertimo tekste yra susijęs su jų pragmatinėmis funkcijomis – intymumo 
ir emocingumo raiška, pvz.: 

“Wake up. Alice dear!” said her sister. (Lewis Carroll) 
– Kelkis, Alisėle, – tarė sesuo. [ASŠVK (1991) 102]

“My dear little Jane, everybody is born with a vocation, and yours is to write 
charming little notes.” (Mary Ann Shaffer, Annie Barrows)

„Mano brangioji Džeinyte, visi turime kokią nors Dievo dovaną, o Tavoji – 
rašyti žavius laiškelius.“ [GLD 11]

“Tell me the story of your fascinating life, Ackley kid...” (J. D. Salinger)
– Papasakok, Ekliuk, savo nepakartojamo gyvenimo istoriją... [RPB 56]
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“We all agreed it was for the best, Phylly...” (Kate Morton)
− Mes juk nutarėm, kad taip būsią geriau, Filyte. [US 34]

“Dearest Elsie, now that I have told Harry and his mother...” (Lucinda Riley)
− Miela Elsyte, kad jau pasakiau Hariui ir jo mamai... [oN 419]

Lietuviškose verstinėse knygose pasitaiko ir vienas kitas iš angliškos pa-
vardės padarytas deminutyvas, pvz.:

... we would ... sometimes hear: “There’s his chillun” or “Yonder’s some Fin-
ches.” (Harper Lee)

... užgirsdavome už nugaros: „Ana, jo vaikai“ arba „Aure, Finčiukai.“ [NSG 
158]

“Did you speak, Sharpie?” (Bernard Cornwell)
‒ Čia tu kalbėjai, Šarpuk? [ŠT 15]

Iš svetimų pavardžių kartais prireikia pasidaryti ir būdvardinių vedinių, 
pvz.:

I wanted to go back and leer at my strange Dikensian mother in the hash 
joint. (Jack Kerouac)

Norėjau grįžti ir žiūrėti žiūrėti į savo keistą dikensišką motiną toje smuklėje. 
[Kel 134]

... and all that David Copperfield kind of crap... (J. D. Salinger)

... ir visą kitą koperfildišką šlamštą... [RPB 7]

I refuse to answer any typical Caulfield questions tonight. (J. D. Salinger)
... aš daugiau neatsakinėsiu į tipiškus kolfildiškus klausimus. [RPB 153]

... mikoberiškas inertiško žmogaus tikėjimas rytojumi... [JJTU 88]



 P I R M A  D A L I S  103

Anglų kalboje (kaip ir daugelyje kitų kalbų) moterų pavardės yra tos pa-
čios fonetinės ir grafinės formos kaip ir vyrų pavardės arba, kitaip sakant, tos 
pačios šeimos skirtingos lyties asmenų pavardės forma paprastai yra ta pati. 
Šis moterų ir vyrų pavardės formos vienodumas vertimo tekste neišlaikomas. 
Iš angliško teksto perkeltos moterų pavardės (išskyrus tas, kurios baigiasi -a ir 
yra linksniuojamos kaip atitinkami lietuvių kalbos daiktavardžiai) vertimuo-
se paprastai lieka morfologiškai neadaptuotos ir nelinksniuojamos, o vyrų 
pavardėms yra pridedamos lietuviškos galūnės. Todėl galima sakyti, kad iš 
anglų kalbos išverstame rišliame tekste moters (žmonos, duktės, sesers) pa-
vardė morfologiškai skiriasi nuo vyro (sūnaus, brolio) pavardės ne priesaga ar 
galūne, o tuo, kad ji yra begalūnė, pvz.:

The baby would have his last name – Pollard... (Diane Chamberlain)
Mūsų kūdikio pavardė bus Polardas arba Polard... [MMe 14]

– Abejoju, kad ponia Noris pusryčiaus. Ponas Norisas skuba. [MMS 43]

– Laba diena, ponia Ficdžerald, pone Ficdžeraldai, – taip pat mandagiai šyp-
telėjo Lena. [VU 303]

Antraštė skambėjo taip: „Klerė Edison Brok prieš Maiklą Nelsoną Broką.“ 
[GA 180]

– Jūs tiesiog privalote pasikalbėti su Driu, – kreipėsi ji į Robiną Kapenter ir 
Henrį Polį. [NGUN 128] (naujaisiais laikais Robin gali būti ir moters vardas)

Taip pat dėkoju savo redaktoriui, kartu ir draugui, Deividui Gernertui, kuris, 
be abejo, yra toks pat kaip ir aš beisbolo puristas; Stivui Rubinui ir Elenai Ar-
čer bei kitiems šeimynykščiams Dabeldėjuje; taip pat „Dell“ leidyklos redaktorei 
Džekei Kantor. [PD 5]

Juodu išbraukė iš sąrašo Meilorą, Kas ir Reinhart. [PA 266]
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Taigi lietuviškuose verstiniuose tekstuose begalūnė pavardė yra tipiška 
moterų pavardžių forma, o lietuviškai perrašytos moterų pavardės apskritai 
lieka morfologiškai neadaptuotos. Ši taisyklė, kaip minėta, negalioja toms 
moterų pavardėms, kurios baigiasi -a, pvz.: 

Dr. Kay Scarpetta → daktarė Kei Skarpeta [Gr 47], Ellen O’Hara’s → Elenos 
Oharos [VN 31], Eve Kinsella → Evą Kinselą [Ta 74], MacKenna → panelė Ma-
kena [ŠŠ 21] / Elizabetės Makenos duktė [GLD 71], Hannah Montana → Haną 
Montaną [KPr 9], Liona Rocha → Liona Rouka [Apel]. 

Tokios pavardės dažniausiai yra kitų kalbų kilmės, todėl linksniuojama 
moters pavardė iš anglų kalbos verstame tekste yra retas dalykas, pvz.:

Skarlet Oharos veidelis dailus, koketiškas, gyvas! [VN(II) 35]

‒ Tai įsiminintina proga: Makena išteka už Bačenano. [ŠŠ 17]

Kitė Makena – mano artimos draugės Elizabetės Makenos duktė... [GLD 
41]

Elsė Mekana atrodė išblyškusi kaip latte kavos puta... [SPT 41]

Dauguma žmonių mane žino kaip Haną Montaną. [KPr 9]

Pasitaiko airiškų pavardžių, kurios baigiasi -e ir yra gramatinamos ją 
keičiant lietuviška vienaskaitos vardininko galūne -ė, pvz.: Kelly O’Rourke → 
Kelės O’Rurkės [KoŠ 14]. Čia tinka paminėti ir Brontë → Brontė, bet ne visi 
vertėjai ir ne visada drįsta šią pavardę linksniuoti, pvz.:

... aš papasakojau apie seseris Brontė. [GLD 70]

... labai ačiū, kad parašėte apie save ir Emiliją Brontę. [GLD 79]
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Be kita ko, ir šiais laikais vienas kitas įsidrąsinęs vertėjas stilistiniais su-
metimais pagal vyro pavardę (pvz., Reed) su lietuvių kalbai būdinga priesaga  
-ienė padaro ištekėjusios moters pavardę, pvz.: Štai kodėl Nadia troško tapti 
ponia Rydiene [PAV 220]. Retsykiais vertimuose pasitaiko ir viena kita ne-
priesaginė (t. y. iš svetimos adaptuotos vyriškos pavardės su lietuviška galū-
ne  -ė padaryta) moters pavardė, nenurodanti šeiminės padėties (santuokinio 
statuso) (žr. 2003 m. birželio 26 d. VLKK nutarimą Nr. N-2 (87) „Dėl moterų 
pavardžių darymo“), pvz.:

... came down to visit her old friend Mrs. Voycey. (Patricia Wentworth)

... atvyko aplankyti savo senos bičiulės ponios Voisės. [PSV 7]

“It’s for you, Jonesey,” a colleague remarked unnecessarily... (Agatha Christie)
‒ Tave kviečia, Džounse, – bereikalingai pastebėjo kolegė... [JAB 15]

Vietovardžiai, kurių kamiengalis baigiasi -a, anglų kalboje nėra retenybė 
ir jie paprastai yra linksniuojami kaip tokią vienaskaitos vardininko galūnę 
turintys moteriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.:

After that, we lived in Shelbina, Missouri... (Sam Walton)
Po to mes gyvenome Šelbinoje, Misūrio valstijoje. [SA 13]

She works in Missoula. (Elizabeth Gilbert)
Ji dirba Misuloje. [Pil 17]

I have purchased a property on the Leona river. (Thomas Mayne Reid)
Aš nusipirkau dvarą prie Leonos upės. [RBG 18]

... kol pasieksime Jutos žemes. [Pil 23]

Mažoje saloje vardu Runa, Išoriniuose Hebriduose. [ĮK 11]

Vengdami pasirodyti Adoje, jie apsistojo Talsoje... [Nek 48]
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R. Viterspun Atlantoje filmuojasi naujoje kino juostoje. [Re 2013-04-22]

Apskritai vietovardžiai, jeigu jie nesiejami su moterų vardais ar pavardė-
mis, morfologiškai integruojami kaip vyriškosios giminės daiktavardžiai. Pa-
vyzdžiui, net upių pavadinimus labiau linkstama priskirti vyriškosios giminės 
daiktavardžiams:

Severn → Severnas, Tavy → Teivis, Tay → Tėjus, Thet → Tetas, Till → Tilis, Tees 
→ Tisas, Tone → Tonas (Jungtinėje Karalystėje) [PV-E], 

išskyrus kai kuriuos tradicinius (Thames → Temzė, Mississippi → Misisi-
pė). Vienas kitas vertėjas kartais demonstruoja polinkį rinktis moteriškosios 
giminės formą pagal nomenklatūrinį terminą upė, pvz.:

... then there it is, at the bottom of the hill, the Missouri. (Robert M. Pirsig)

... ir štai ji, kalvos papėdėje, upė Misurė. [Dz 64]

Būna ir nukrypimų, pvz.:

... planning to sail as far as Kobe... (Mary Higgins Clark)

... ketino plaukti iki Kobos... [TPM 7]

She had spent most Saturday and Sunday in Rye... (Mary Higgins Clark)
Didžiąją šeštadienio ir sekmadienio dalį ji praleido Rajoje... [TPM 8]

Adaptuojamiems vietovardžiams taikoma dar viena VLKK nutarimo tai-
syklė: „4.5. Daugiskaitinių vardų galūnės paprastai keičiamos atitinkamo-
mis lietuvių kalbos daugiskaitos galūnėmis“, pvz.: 

Everybody I had on the hook took off for the Hamptons... (Mary Higgins Clark)
Visi klientai, kuriuos buvau užkabinusi, išvažiavo vasarot į Hamptonus... 

[NAt 9]
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... young man to chase them all the way up to the Hebrides... (Virginia Woolf)

... jaunuolis, atsivijęs juos iki Hebridų... [ĮŠ 12]

... Linkolno grafystės kalnuose, prie pat garsiųjų Hetfyldų (Hatfields). [KPV 9]

Taigi nuobodžią viešnagę Midlenduose Čipčeiso globa ir auklėjimas pavertė 
smagiai praleistu laiku. [NA 12]

Kadangi anglų kalbos daiktvardžio daugiskaitos galūnė yra priebalsinė 
ir nesudaro skiemens, kartais ji nekeičiama, bet prie jos pridedama lietuvių 
kalbos daugiskaitos galūnė, plg., pvz.:

It was my first time in the Broads, my first time in Norfolk. (Simon Beckett)
Pirmą kartą buvau Brodsuose, pirmą ir Norfolko grafystėje. [MCh 10]

Realių gyvenamųjų vietų pavadinimų daugiskaitos galūnė -s perkeliant 
juos į vertimo kalbą laikoma kamiengaliu, prie kurio pridedama lietuvišką 
vienaskaitos galūnė, pvz.:

... Clifford came home to the smoky Midlands... (D. H. Lawrence)

... Klifordas sugrįžo namo į ūkanotą Midlandsą... [LČM 6]

... several hundred miles south of Holy Oaks, Iowa... (Julie Garwood)

... už trijų šimtų kilometrų į pietus nuo Houli Oukso, miestelio Ajovos valsti-
joje... [Šė 8]

S u d ė t i n i a i  tikriniai žodžiai paprastai yra dviejų žodžių junginiai (Ja-
kaitienė 2010: 278). Angliškojoje tradicijoje vyrauja vienanarės pavardės, ne-
retai pasitaiko du vardai, bet ypač dažni dvižodžiai vietovardžiai. Kokiu būdu 
morfologiškai adaptuojami iš dviejų ar daugiau žodžių susidedantys svetimi 
vietovardžiai, paaiškinta 1997 m. VLKK nutarime Nr. 60: „... atitinkama lie-
tuviška galūnė paprastai dedama prie paskutinio žodžio.“ Kad šios taisy-
klės paprastai laikomasi, akivaizdžiai rodo ir žodyne „Pasaulio vietovardžiai“ 
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pateikiami (pvz., Aspley Guise → Aspli Gaisas, Aston Clinton → Aston Klinto-
nas, Bishop Auckland → Bišop Oklandas, Brent Knoll → Brent Nolas, Hill City 
→ Hil Sitis, Mount Oliver → Maunt Oliveris, Ridge Manor → Ridž Manoras), ir 
grožinės literatūros vertimuose pasitaikantys dvižodžiai vietovardžiai, pvz.:

Porthil Grinas buvo gyvenvietė, išaugusi lyg keistas gumbas iš rytinės Angli-
jos pelkynų. [SK 200]

1979-aisiais viena naftos kompanija Terebon Periše aptiko naftos. [PD 208]

Tai mažas miestelis Pietų Karolinoje, kažkoks Būn Krykas. [NĮ 22]

... perkeliamos į mažesnio saugumo įstaigą Kembridž Springse... [PaT 290]

Vaikai dūko visas devyniasdešimt mylių iki Nort Plato. [DTy 11]

Ji išvyko į Ki Vestą. [VĮ 12]

Gal eisiu pasivaikščioti po Hempsted Hytą. [BDTPR 250]

Sautportas buvo kitoks nei Bostonas ar Filadelfija, ar Atlantik Sitis... [SPr 13]

Perdidou Byčo miestelio mokykloje mokėsi visi... [Iš 13]

Dar reikia išsiregistruoti iš viešbučio, apsilankyti Beverli Hilse... [Per 96]

Pirmasis dvižodžio vietovardžio dėmuo yra nelinksniuojamas netgi tais 
atvejais, kai baigiasi -a, pvz.: 

Po keturiasdešimt minučių jis jau buvo Boka Ratone. [Apel 84]

... dviejose vietose – San Diege, Kalifornijoje, ir Virdžinija Biče, Virdžinijoje. 
[NeD 35]
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... mano motina apsigyveno Santa Barbaroje... [KVS 19]

... išvažiuodamas iš Karolina Bičo nepasiėmiau žirklių. [TID 9]

Tačiau iš tiesų ji persikėlė į Džameika Pleiną... [PaM 17] 

... išgelbėti iš Plaza Tauerso pradinės mokyklos griuvėsių. [LŽ 2013-05-22]

Tiesa, sovietmečio vertimuose pasitaikydavo, kad nelietuviškų sudėtinių 
vietovardžių abu dėmenys buvo

a) morfologiškai adaptuojami, pvz.:

... the elders of the house having departed, according to invitation, to dine 
Alderman Balls at Highbury Barn... (W. M. Thackeray)

... vyresnieji šeimos nariai išvažiavo kviestinių pietų pas oldermeną Bolsą į 
Haiberį Barną... [TM I (1957) 51]

b) lietuviškai perrašomi vienu (kartais brūkšneliu jungiamu) žodžiu, prie 
kurio pridedama lietuviška galūnė, pvz.:

Then when he got married, I used to play tennis with him and Mrs. Antolini 
quite frequently, out at the West Side Tennis Club, in Forest Hills, Long Island. 
Mrs. Antolini belonged there. (J. D. Salinger)

Vėliau, kai jie vedė, aš dažnai žaisdavau tenisą su juo ir misis Entolini Fores-
thilze, Longailende. Misis Entolini priklausė Vest-saido teniso klubui. [RPB 189] 
(plg.: ... tėvas jį atkėlė iš Vest Saido. [NAt 9])

Šitokių vengtinų polinkių apraiškų dar kartais pastebima ir šiuolaikiniuose 
vertimuose, pvz., plg. kaip JAV vietovardžiai Baton Rouge (Luizianos valstijos 
sostinė) ir Sioux Falls (didžiausias miestas Pietų Dakotoje) perrašomi šiuose 
vertimuose:
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Esu dirbęs Naujajame Orleane, Batonruže. [VU 87]

... upės žiotys anksčiau buvo ties Baton Ružu... [GPM 10]

... lankyti savo mažojo pusbrolio į „didelį miestą“ Sufolsą. [DTy 11]

... pas jos brolio Stivo šeimą Su Folse... [DTy 10]

Žinoma, pasitaiko ir morfologiškai neadaptuotų, arba nelinksniuojamų, 
sudėtinių vietovardžių, pvz.:

... persikėlė į kitą Kalifornijos pusiasalio vietą – Mauntin Vju. [KSA 20]

Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą kartais atsiranda ir v e d i n ių  iš 
svetimų vietovardžių poreikis. Tokiais atvejais iš originalo kalbos atsiradę 
tikriniai žodžiai tampa naujų hibridinių bendrinių vedinių pamatiniais žo-
džiais. Bene dažniausiai prireikia asmenų pavadinimų pagal gyvenamąją vie-
tą (miesto, grafystės ar valstijos pavadinimą), sudaromų daugiausia su prie-
saga -ietis (-ietė) ir labai retai su žemaičiams ir pietų aukštaičiams būdinga 
priesaga -iškis (-iškė), pvz.: 

She was a thoroughly Devon woman... (John Fowles)
Ji buvo tikra devonietė... [PLM 262]

... there must be a whole generation of Glaswegians who feel the same. (James 
Herriot) 

Ko gero, visa glazgiečių karta yra patyrusi tą jausmą. [KNI 33]

… but the Minnesotans didn’t stop... (Jack Kerouac)
Bet minesotiečiai nesustojo... [Kel 24]

... a very beautiful Colorado gal shook me that cream… (Jack Kerouac)

... tą kokteilį suplakė graži koloradietė… [Kel 29]
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... a Virginian … had written Uncle Tom’s Cabin... (Kurt Vonnegut)

... vienas virdžinietis … parašė naują „Dėdės Tomo trobelę“... [SNr 158]

Tabby was our elderly servant, a good, faithful Yorkshire woman… (Syrie 
James) 

Tabė – sena mūsų tarnaitė, gera, ištikima jorkšyrietė… [SŠBD 14]

… with a strand of pearls from the man from Tuscaloosa. (Ruta Sepetys)
Iš taskalusiečio ji gavo dovanų perlų vėrinį… [NeK 7]

Had it been any other man in Avonlea… (L. M. Montgomery)
Jeigu tai būtų kas nors kitas iš evonliškių… [AŽ 9]

Verstiniuose tekstuose kartais pasitaiko ir būdvardžių, išvestų iš svetimų 
vietovardžių ar iš pirmiau minėtų asmenų pavadinimų pagal gyvenamąją vie-
tą, ir net iš šių būdvardžių išvestų prieveiksmių, pvz.: 

We went looking for my New York gang of friends. (Jack Kerouac)
Nuėjome ieškoti mano niujorkiškės gaujos. [Kel 97]

The food, catered by our local deli, was very New York... (Rosamund Lupton)
Vietos kulinarijos valgiai buvo tipiškai niujorkietiški... [Ses 13]

... tuščiai besitikintis tapti jorkiškuoju lankesteriečių sukilėlių karaliumi. [ŠK 
19]

... nešina tais bateliais, įdėtais į tą čarlstonietišką keistenybę... [Sk 234]

... oficialiu balsu, be floridietiško muzikalumo. [Pak 18]

... pasiteiravo su tobulu luizianietišku akcentu. [NGNM 11]

... she with blonde Sloane hair, and linen trouser suit... (Helen Fielding)
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... ji slouniškai nusibalinusi plaukus, su lininiu kostiumu... [BDD 217] 

Taigi morfologinis svetimvardžių (asmenvardžių ir vietovardžių) adap-
tavimas aprėpia ne tik jų gramatinimą, t. y. prisitaikymą prie lietuvių kalbos 
daiktavardžių kaitymo linksniais, skaičiais ir giminėmis sistemos, bet ir da-
rybinį adaptavimą, t. y. prisitaikymą prie lietuvių kalbos tikriniams vardams 
būdingų žodžių darybos polinkių. Darybinį adaptavimą galima laikyti antrąja 
svetimvardžių integracijos į vertimo kalbos sistemą pakopa.

1.3.1.3. Galūnių pridėjimas autentiškoms svetimvardžių formoms

Kaip minėta, kitas adaptavimui priešpriešinamas svetimų asmenvardžių 
pateikimo VK tekste būdas yra jų autentiškų formų perkėlimas iš oK teksto į 
VK tekstą arba, kitaip sakant, jų autentiškumo išsaugojimas VK tekste. Verti-
mo studijų literatūroje toks vertimo būdas, kuriuo siekiama išsaugoti origina-
lo teksto vienetą vertimo tekste be jokių pakeitimų, vadinamas išsaugojimu 
(angl. preservation, žr. Davies 2003: 72–73) arba vertimo teksto svetiminimu 
(angl. foreignization, žr. Venuti 1995). Tačiau, kadangi lietuvių kalbos sakinyje 
ir tikrinių vardų (kaip ir visų kitų daiktavardžių) santykiai su kitais žodžiais 
daugiausia reiškiami linksnių galūnėmis, „atitinkamas galūnes stengiamasi 
pridėti ir prie autentiškomis formomis pateiktų svetimų vardų“ (Ambrazas 
2008: 22). Turbūt teisingiau būtų sakyti ne „stengiamasi pridėti“, o „reikalin-
gos (priverstinai pridedamos) linksnių galūnės“ (Kniūkšta 2001: 527). „Galū-
nių pridėjimas leidžia tuos žodžius linksniuoti ir įtraukti į lietuvišką sakinį“ 
(Pupkis 2005: 281). Taigi lietuviškų galūnių pridėjimą toms autentiškoms sve-
timvardžių formoms iš principo lemia vidiniai lietuvių kalbos sistemos funk-
cionavimo poreikiai.

Autentiškų formų pateikimą įteisinusio VLKK nutarimo Nr.  60 6-ame 
skirsnyje „Dėl autentiškų tikrinių vardų formų rašymo“ paaiškinta, kaip ir 
kada lietuviškos galūnės dedamos prie originalo (autentiška) rašyba rašomų 
asmenvardžių (ir vietovardžių). Pagrindinis principas suformuluotas taip: 
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„6.1. Autentiškoms asmenvardžių (ir vietovardžių) formoms galūnės de-
damos panašiai kaip ir prie adaptuotų tikrinių vardų.“

Panašumą su adaptuotais tikriniais vardais rodo ir paskesnė VLKK nu-
tarimo nuostata: „6.2. Lietuviškos galūnės dedamos prie tų autentiškų vy-
riškosios giminės asmenvardžių formų, kurios baigiasi priebalsiu: ... An-
drewsas, Morrisas... Douglasas, Jamesas; Feederis...“ Ji yra taikytina bene 
gausiausiai angliškų autentiškų v y r i š k o s i o s  g i m i n ė s  asmenvardžių gru-
pei. Dažniausia pridedama vienaskaitos vardininko galūnė -as ar kitos atitin-
kamos linksniuotės galūnės, pvz.: 

Abrahamas Lincolnas [LŽ 2013-06-01], Adamas Smithas [TIV 85], Billas 
Hewlettas [SJ 115], Bradas Pittas [LŽ 2012-12-07], Brianui Cookui [MPė 444], 
Burrellas Smithas [SJ 187], Charlesas Dickensas [Na 18], Clintą Eastwoodą [LŽ 
2013-06-01], Connoras [LR 2012-11-02], Deanas Kernas [SJ 422], Donaldas 
Trumpas [DPVĮ], Douglasas Jerroldas [Na 15], Dougui Fairbairnui [SJ 174], 
Edmundas Cartwrightas [Na 23], Edwardas Tullas [Na 21], Eltonas Johnas [LŽ 
2013-05-22], Frankas Lloydas Wrightas [SJ 193], Fredas Andersonas [SJ 237], 
Garethui Higginsui [PK 237], Gordonui Campingui [MPė445], Glennas Lewi-
sas [LR 2013-05-25], Gwenas Maxwellas [LŽ 2013-05-23], Howardas McKeo-
nas [LŽ 06-06], Jackas Welchas [SJ 399], Jamesas Stewartas [SD 25], Jasonas 
Snellas [SJ 425], Johno B. Watsono [LVP 11], Josephas Paxtonas [Na 17], Ken-
nethas Andrewsas [VSt 41], Kevinas Starras [SJ 15], Kimui Witherspoonui [PK 
237], Maddoxą [LŽ 2012-12-07], Melas Gillas [DPVĮ], Michaelas Douglasas 
[LR 2013-05-21], Owenas Jonesas [Na 16], Paxu [LŽ 2012-12-07], Richardas 
Nixonas [LŽ 2012-12-01], Rickas Baylessas [SŽ 14], Ronas Johnsonas [SJ 187], 
Seanas Lennonas [LŽ 2012-08-31], Tomas Watsonas [SJ 182], Victorui Sindo-
nui [MPė 445], Wardo Goodenougho [KI 11].

Galūnė -is (ar kitos atitinkamos linksniuotės galūnės) pridedama prie an-
gliškų autentiškų vyriškosios giminės asmenvardžių, kurie baigiasi -er arba    
-el(l), -il(l), -ol(l), pvz.: 

Adrianas Usheris [LR 2013-06-05], Christopheris Wrenas [LŽ 2013-05-22], 
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Colenui Fraseriui Wishartui [PK 237], Colinas Weaveris [LŽ 2013-03-05], Do-
uglasas Baderis [SD 9], Errolis Morrisas [SJ 219], Grahamas Gladwellis [EIs 
10], Jimas Oliveris [SJ 56], Joelis Robertsas [DPVĮ], Johnas Stuartas Millis [TIV 
106], Johnu Lasseteriu [SJ 187], Lewisas Carrollis [Na 26], Maxo Weberio [SJ 
413], Merryweatheris Lewisas [TI 95], Michaelis Morellis [LŽ 2012-11-12], 
Micką Jaggerį [SJ 421], Nigelio Slaterio [SŽi 16], Normanas Hartnellis [No 
184], Oliveris Cromwellis [BT 114, DA 13], Peteris Duckeris [VSt 40], Peteriui 
Collui [MPė 444], Robertą Brunnerį [SJ 429], Rudolfas Rockeris [TIV 73], Sa-
muelis Beckettas [BT 23], Simono Winchesterio [TI 95], Stepheno Tylerio [KI 
13], Tedas Turneris [SJ 193], Tomą Cromwellį [LŽ 2012-10-18], Tomas Whi-
ttakeris [LŽ 2013-05-23], Uptonas Sinclairis [VJLG 264], Winstono Churchillio 
[LŽ 2013-04-26]. 

Tiesa, pasirenkant galūnes -as ar -is kartais pastebimas svyravimas, pvz., plg.: 

Alanas Alexanderas Milne’as [LŽ 2013-05-06] ir Alanas Alexanderis Mil-
ne’as [15min.lt 2013-05-06], Michaelas S. Beesonas [ŽP 359] ir Michaelis Dellas 
[SJ 181], Paulas Heathcote’as [SŽi 18] ir Paulio Brickhillio [SD 9].

Gali pasitaikyti ir kitokių svyravimų. Pavyzdžiui, pagal aptariamą polinkį 
žymaus amerikiečių dainininko vardas Elvis, pridėjus galūnę, turėtų būti ra-
šomas Elvisas (pvz.: ... kurdamas... Elviso Presley portretus [LŽ 2012-09-26]), 
bet šio vardo kamiengalis -is kartais yra sutapatinamas su lietuviška galūnė 
-is ir virsta kaitoma asmenvardžio dalimi, pvz.: ... užkietėjusi Elvio Presley ger-
bėja... [VeŽ 2012-08-30]. Arba štai to paties verstinio teksto tame pačiame 
puslapyje vyro vardas Douglas rašomas dviem skirtingomis formomis: su pri-
dėta lietuviška galūne Douglasas [SD 9] ir kita vienaskaitos vardininko forma, 
sutapatinama su autentiška forma Douglas [SD 9].

Apskritai prie priebalsinių kamiengalių pridedamos galūnės yra „lengvai 
atskiriamos nuo svetimų vardų formų ir jų identifikuoti paprastai netrukdo“ 
(Ambrazas 2008: 22). Kita vertus, autentiškos (originalo) vyrų asmenvardžių 
formos, kurios baigiasi priebalsiu, su pridėtomis lietuviškomis galūnėmis nere-
tai gali būti sutapatinamos su tų asmenvardžių adaptuotosiomis formomis, pvz.:
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Atkins → Atkinsas [MI], Atkinson → Atkinsonas [Dub], Donald → Donal-
das [TPM], Elmer → Elmeris [NSG], Franklin → Franklinas [PSi], Lofland → 
Loflandas [yK], Mel → Melas [DPVĮ], Nelson → Nelsonas [Na], Norman → Nor-
manas [MŽ], Roberts → Robertsas [DPVĮ]; Robert Redford → Robertas Redfor-
das [LR 2013-05-17].

Dar reikia pridurti, kad atidžiai skaitant aptariamąją VLKK nutarimo 
nuostatą (6.2.), taikytiną autentiškų vyriškosios giminės asmenvardžių for-
moms, „kurios baigiasi priebalsiu“, užkliūva žodis priebalsis. Dalykas tas, kad 
anglų kalboje yra daug asmenvardžių, kurie baigiasi priebalsiu, bet nesibaigia 
priebalse, pvz., George, Steve, Laurence, Osborne. Taigi savaime kyla klausi-
mas, ar ši nuostata jiems taip pat yra taikytina, t. y. ar ir jiems lietuviškos galū-
nės pridedamos be apostrofo. Abejones išsklaido toliau pateikiama nutarimo 
nuostata (6.3). „6.3. Kai nelietuviškas asmenvardis baigiasi netariama bal-
se e arba netariama priebalse, prieš pridedamas galūnes rašytinas apostro-
fas: ... Bainville’is (sk. Benvilis)... Beaufort’as (sk. Boforas)...“ 

Nors apostrofas nėra lietuvių kalboje įprastas rašybos ženklas, VLKK nu-
tarime jis minimas kaip grafinė priemonė, padedanti atskirti autentišką sve-
timvardžio formą nuo lietuviškos linksnio galūnės. Prieš pridedamas galūnes 
apostrofas rašomas ir vienanario, ir dvinario asmenų įvardijimo atvejais, pvz.:

Steve’as [SJ 9], Steve’o [SJ 24], Steve’ui [SJ 27], Steve’ą [SJ 51], Steve’u [SJ 26]; 
Pete’o [LŽ 2013-06-06]; George’as Entwistle’as [LR 2012-10-27], George’o Os-
borne’o [LŽ 2012-10-18], Kyle’as Dube’as [LR 2013-05-30], Laurence’as Ster-
ne’as [Na 23], Maude’as Gonne’as [BT 110], Neville’is [oN 99], Pete’as Rouse’as 
[LR 2013-01-25]. 

Apskritai anglų kalboje yra apsčiai asmenvardžių, kurie baigiasi netaria-
ma balse  -e, todėl tais atvejais, kai originalo tekste asmuo yra įvardijamas 
vardu ir pavarde, dažnai pasitaiko, kad lietuviškos galūnės jiems pridedamos 
dviem skirtingais būdais: vienam iš asmenvardžių galūnė pridedama tiesio-
giai prie priebalsinio kamiengalio, o kitam prieš tą pačią pridedamą galūnę 
rašomas apostrofas, pvz.:
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Adamo Budle’o [Na 24], Albertas Gore’as [SJ 236], Bobas Noyce’as [SJ 412], 
Bruce’as Liptonas [SvK 51], Charlesas O. Prince’as [PT 10], Dave’as Stetmanas 
[LR 2012-11-02], Davidui Whyte’ui [PK 238], Dennisui Bootle’ui [MPė 445], 
Ethanas Hawke’as [LR 2013-06-02], George’as Garrettas [Na 24], Geraldo Clar-
ke’o [LR 2012-11-05], Gilbertas White’as [Na24], Hartas Crane’as [AnP198], 
Herbertas George’as Wellsas [PVSP], Jake’as Davidsonas [LR 2013-05-25], Ja-
mesas Woodforde’as [Na 27], Johnas Whittingdale’as [LR 2012-11-12], Jonatha-
nu Ive’u [SJ 187], Kennethas More’as [SD 10], Lawrence’as Wrightas [LŽ 2013-
01-21], Mike’as Tysonas [LŽ 2012-11-09], Nathanieliui Hawthorne’ui [KI 93], 
Normanas Stone’as [EIs 10], Patrickas Joyce’as [LŽ 2012-12-06], Patui Moore’ui 
[PK 238], Paulas Heathcote’as [SŽi 18], Pete’as Docteris [SJ 171], Philipas Sto-
ne’as [LR 2012 09 25], Philui Gayle’ui [MSM 7], Samuelis Tayloras Colerid-
ge’as [Na 26], Shaquille’as O’Nealas [LR 2012-09-08], Steve’as Fossettas [SD 10], 
Theodore’o Roosevelto [LŽ 2012-12-01], Tomas Sharpe’as [LR 2013-06-06], Ti-
mas Boyle’is [EIs 10], Vince’as Carteris [LR 2013-01-03], Wallace’o Stevenso 
[AnP 198], Williamas Hague’as [LR 2012-11-02], Williamo Shakespeare’o [LR 
2012-09-12], BET George Croomas Robertsonas [ĮŠ 32]. 

Apostrofas yra rašomas ir prieš tokio tipo pavardėms prireikus prideda-
mas daugiskaitos galūnes, kai kalbama apie kelis tą pačią pavardę turinčius 
asmenis, pvz.: 

... Tony ir Fionai Bourne’ams... [oN 582]

... Johno Scotto ir J. B. S. Holdane’ų komandos dėka. [TI 252]

... Osbourne’ų santuoka išgyvena sunkų etapą... [LR 2013-05-19]

... paauglio tėvai... Doreen ir Neville’is Lawrence’ai... [LR 2013-06-30]

Be to, nepaisant aptariamos taisyklės, tikriausiai dėl neatpažinto tarimo 
atsiranda polinkis asmenvardžiams, kurie baigiasi netariama priebalse, prieš 
pridedamas galūnes apostrofo nerašyti, pvz.: 
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Andrewas Ashcraftas [LR 2013-07-03], Clowas [SJ 220], Gamowas [TI 25], 
Richardas Attenboroughas [SD 25], Gainsborougho [LiM 2004-02-27], Hughas 
[EIs 10, LR 2008-05-04], Shawo [LR 2013-01-31], Tombaughas [TI 35], Walte-
ris Raleighas [EIs 22], Woodrowui Wilsonui [TIV 57]. 

Beje, ne visi dar žino, kada apostrofo nereikia rašyti, pvz.: 

James’o Joneso [LR 2013-06-05], McGill’o [TI 123], Michael’ui Hurstui [EIs 
10], Tedas Applegarth’as [VJLG 115], Tesilya’i Hanauer [MNPS 12]. 

Apostrofas kartais prireikus pridedamas prieš galūnes ne tik autentiškos 
rašybos asmenvardžiams, bet ir simboliniams pavadinimams, institucijų pa-
vadinimų santrumpoms, pvz.: 

Pono Krenko Lexus’o nebuvo matyti... [KN 44]

... į Plutoną išskris NASA’os Naujųjų Horizontų erdvėlaivis... [TI 37]

Svetimų asmenvardžių vartojimo autentiškomis (originalo) formomis 
ketvirtoji taisyklė yra tokia: „6.4. Asmenvardžiams, kurie originalo kalboje 
baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu, lietuviškos galūnės pa-
prastai nededamos ir jie nelinksniuojami, pvz.: ... Leslie, Willy, ... Fanny, ... 
Hemingway, Gow... (bet Cossiga – Cossigos, Zappa, Zappos).“ Tokių asmen-
vardžių laikymas nelinksniuojamais yra aiškinamas taip: jeigu jų kamiengalio 
balsius keistume lietuviškomis galūnėmis (kaip daroma adaptuojant), „nu-
kentėtų vardų identiškumas, kurį išsaugoti ir siekiama vartojant autentiškas 
formas.“ „Be to, vardams su -i pridedant lietuviškas galūnes ir bandant juos 
linksniuoti, daugeliu atvejų susidarytų nei originalo grafinės formos, nei ta-
rimo neatspindintys dariniai, pvz.: ... Hardy – *Hardys, *Hardio, *Hardiui ir 
t. t.“ (Ambrazas 2008: 21).

Tokių asmenvardžių, kuriems taikytina aptariamoji taisyklė, anglų kalbo-
je yra daug ir iš tikrųjų vertimo praktika rodo, kad būtent jie ir yra tie svetimi 
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vyriškosios giminės asmenvardžiai, kurių autentiškoms formoms pridėti ga-
lūnes lietuviškuose vertimuose bene labiausiai vengiama, pvz.:

Už įžvalgas ačiū Andrew St Johnui. [KDG 293]

... juo labai žavėjosi Longfellow ir Tennysonas. [Na 24]

Viena iš demonstrančių išeinančiam O’Casey pasakė... [BT 110]

... dr. Larry Dossey yra parašęs ne vieną knygą... [SvK 44]

Žinoma, klausimas pataikė Sculley tiesiai į širdį. [SJ 226]

Esu ypač dėkingas serui Harry Hinsley... [En 400]

Henry buvo vienas iš garsiausių Sietlo gyventojų... [VJLG 25]

... prodiuseriai nusprendė režisierių Paulą Greengrassą pakeisti Tony Gilroy... 
[LR 2012-09-23]

Princui Harry nesiseka surimtėti. [LŽ 2012-08-23]

... ji šantažavo brolius Kennedy... [LR 2013-06-17]

Tais atvejais, kai vertimo tekste asmens vardas ir pavardė yra pateikiami 
kartu (kaip samplaika), neretai prie vieno iš jų lietuviška galūnė pridedama 
a) be apostrofo arba b) su apostrofu, o kitas, kuris „originalo kalboje baigiasi 
kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu“, paliekamas be galūnės, pvz.:

a) Alanas Kay [SJ 187], Andrew Stantonas [SJ 171], Barry Hansonui [yK 387], 
Billas Easterly [EG 20], Billy Craigas [LŽ 2013-05-22], Bradley Cooperis [LR 
2012-12-06], Brianui Keaney [KDG 293], Charlie Higsonas [Krk 1], Davidas 
Joffie [SJ 204], Denisas Waitley [Pa 74], Donas Henley [LŽ 2012-08-30], 
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Douglaso Brinkley [LŽ 2012-10-18], Evelyną Waugh [DA 19], Harry Trumanu 
[LŽ 2013-04-26], Henry Beckwithu [LŽ 2012-12-12], Henry Waterį Batesą [ĮŠ 
32], Jackui Farrow [oN 582], Jamesą Ray [Pa 69], Jamie Oliveris [LR 2012-11-
08], Jeffrey Milleris [LR 2012-11-27], Jeremy Davisas [LR 2013-05-30], Jerry 
Yorkas [SJ 236], Jimmy Carterio [LŽ 2012-12-01], Johnas Bercow [LR 2013-
05-06], Johnas Gray [Pa 68], Johną Kerry [LR 2012-15-21], Johnny Deppas [LŽ 
2012-10-18], Joy Watsonui [AnU 333], Justinas Welby [LR 2013-06-02], Larry 
Tessleris [SJ 242], Markas Carney [LR 2012-11-27], Martinui Downey [PK], 
Marty Bowenui [Pda 6], Matthew Digby Wyattas [Na 16], Michaelas O’Leary 
[LR 2012-09-06], Mickey Drexleris [SJ 172], Mittas Romney [LR 2012 11 02], 
Patas Ownbey [LR 2013 05 25], Patrikas Whitney [SJ 99], Paulo McCartney 
[LR 2013-04-12], Peterį Hoddie [SJ 429], Richardas McKenzie [LŽ 2012-11-
12], Ridley Scottą [SJ 189], Robbie Williamsas [LR 2012-11-08], Saulo Bellow 
[BT 112], Stephenas Conroy [LŽ 2013-06-06], Tony Blairas [LŽ 2012-12-13], 
Troy Burgui [MPė 445], Trumano Capote [LR 2012-11-05], Walkeris Percy [KI 
173], Williamo Duffy [AnP 175], Willie Walshas [LŽ 2012-12-13];

b) Andy Grove’ui [SJ 186], Billie Zane’as [LR 2013-08-05], Charlie White’o [LR 
2013-03-17], Dave’ui Storey [MPė445], Gary McFarlane’as [LŽ 2012-09-05], 
Geoffrey Moore’ą [SJ 429], George’ą Carey [LR 2012-11-09], George’as Gallo-
way [LŽ 2012-11-09], Henry Cole’as [Na 15], Jamie Hince’o [LŽ 2012-11-02], 
Johny Hyde’o [LR 2012-07-24], Jude’o Law [LŽ 2012-09-18], Mike’as Dooley [Pa 
75], Ozzy Osbourne’o [LR 2012-11-05], Timothy Bainbridge’as [EIs 10], Tobey 
Maguire’as [LŽ 2013-05-15], Tony Case’ui [MPė 444].

Be abejo, nelinksniuojamų asmenvardžių linksnis VK sakinyje dažnai 
gali būti numanomas, tačiau jie gali atsidurti ir tokioje sintaksinėje pozici-
joje, kurioje neišvengiamai reikia pridėti galūnę, nes be galūnės svetimo as-
menvardžio funkcija lietuvių kalbos sakinyje būtų neaiški. Taigi aptariamoji 
taisyklė (6.4.) turi prierašą: „Tačiau prireikus kai kurioms pavardėms galū-
nės gali būti pridedamos po apostrofo, pvz.: vns. kilm. Goethe’s, Craxi’o, 
Hemingway’aus...“ Vertimo praktika rodo, kad prireikus galūnės iš tikrųjų 
po apostrofo pridedamos ir kai kurioms vyrų pavardėms ir vardams, kurie 
originalo kalboje baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu, pvz.: 
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Alexas Richie’s [SD 10], Anthony’s Rose’as [LR 2013-07-03], Barry’ui Cunliffe’ui 
[EIs 9], Basilis Yamey’us [EIs 10], Benas Wheatley’us [LR 2012-11-13], Brenda-
nas Kenelly’s [BT 24], Denniso Overbye’o [TI 26], Dewey’ų [TIV 81], Ernestas 
Hemingway’us [LŽ 2012-07-10], Ferdie’s Swansonas [ĮLP 23], Gregory’o Bate-
sono [KI 69], Hanley’ui Thomasui [DBa 10], Hardy’o [BT 84], Henry’o Clay’aus 
[VJLG 110], Horatio’as Nelsonas [Na 26], Jerry’ui [PMŠ 317], Johnas Joly’is [TI 
124], Johnui Conheeney’ui [TPM 5], Johnny’ui Chaney’ui [VJLG 30], Larry’is 
Newmanas [SD 17], Leslie’o Howardo [ABN 13], Marty’is Jensenas [SD 15], 
Murray’us [LR 2013-07-08], Northropu Frye’umi [KI 61], Ray’us [EG 15], Rod-
dy’o Doyle’o [BT 100], Seamuso Heaney’o [BT 23], Tennessee’į Jamesą [LR 2012-
09-28], Terry’iu Delore’u [SD 14], Timothy’ui Gartonui Ashui [EIs 9], Tomaso 
Hardy’o [VJKG 164], Tomo Murphey’o [BT 23], Tony’į Jannusą [SD 11], Tra-
ce’ui Murphy’ui [PK 237], Walto Disney’aus [LŽ 2013-06-05], Zwicky’o [TI 46]. 

Tiesa, kaip tikriausiai pastebėjote, svetimvardžiams, kurie baigiasi balsiu 
/ɪ/ ar dvibalsiu /eɪ/, po apostrofo pridedant lietuvišką galūnę atsiranda svyra-
vimas dėl tos galūnės grafinės formos – vns. vard. -is ar -s, vns. kilm. -io ar -o, 
-jaus ar -aus, pvz., plg.: 

MacKenzie’is [Na 24] ir Dougherty’s [LR 2012-09-14], Colino Hendry’io [LR 
2012-11-10] ir Stanley’o Spencerio [PSS 20], Peterio Gay’jaus [KBV 236] ir Pe-
terio Greenaway’aus [PSS 15]. 

Kaip minėta, atsiranda „nei originalo grafinės formos, nei tarimo ne-
atspindintys dariniai“, pvz.: Christy’o [TI 34], Hardy’o [BT 84], Roddy’o [BT 
100], Timothy’ui [EIs 9]. Be to, pasitaiko, kad prireikus tokie svetimvardžiai 
yra linksniuojami ne pridedant galūnes po apostrofo, o jų kamiengalio balses 
keičiant lietuviškomis linksnio galūnėmis (kaip daroma adaptuojant), pvz.: 

Arni → Arnis [LŽ 2012-09-24], Charlie Booker → Charlis Bookeris [SJ 218], Chie-
co → Chiecui [SJ 346], Harry → Harrio [LR 2013-01-18], Henry Ford → Henris 
Fordas [SJ 99], Hugo → Hugui [EIs 9], Oli Rigg → Oliui Riggui [MPė 445]. 
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Be abejo, dėl galūnių rašymo be apostrofo tokiais atvejais nukenčia grafi-
nis svetimvardžių identiškumas, nes neišsaugojama aiški riba tarp autentiškos 
rašybos formos ir lietuviškos galūnės.

VLKK nutarimo Nr. 60 6-tame skirsnyje yra dar viena svetimų asmen-
vardžių rašymo autentiškomis (originalo) formomis taisyklė: „6.5. Gramati-
nami ir linksniuojami tie asmenvardžiai, kurie baigiasi originalo kalboje 
kaitomo vardo galūnės balsiu.“ Asmenvardžių, kurie baigtųsi „kaitomo var-
do galūnės balsiu“ anglų kalboje nėra, todėl ši taisyklė verčiant iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą yra neaktuali, nebent prireikia galūnes pridėti iš angliško ori-
ginalo į vertimo tekstą perkeltiems autentiškomis formomis rašomiems kitų 
kalbų (ar tautų) asmenvardžiams.

Asmenvardžiai, kurie originalo kalboje baigiasi balse a, yra linksniuoja-
mi kaip lietuvių kalbos asmenvardžiai su vienaskaitos vardininko galūne -a, 
kitaip sakant, svetimų asmenvardžių kamiengalis -a sutapatinamas su lietu-
viška vienaskaitos vardininko galūne. Taip dažniausiai linksniuojami m o t e -
r ų  a s m e nv a rd ž i a i  (paprastai vardai, o retkarčiais ir pavardės), pvz.: 

Angelinos Jolie [LR 2013-05-17], Amandos Murray [PMŠ 317], Andreai 
[GPN 6], Annai Owen [KDG 293], Barbarai Davis [LR 2012 10 21], Camillai 
[GPN 6], Carlai [GPN 6], Ceciliai Fairchild [KŽ 3], Chelseos [LŽ 2013-01-
07], Christinai Hendricks [LŽ 2012-09-08], Clarai [StJ 11], Dianai Ross [LŽ 
2012-11-07], Edna O’Brien [BT 100], Ellos Fitzgerald [LR 2013-01-06], Emmai 
Sweeney [ŽP 359], Ettos James [LR 2013-01-09], Evai [EIs 10, KDG 293], Fio-
nai [oN 582], Glendos Moore [LR 2012-11-02], Jane Fondos [LR 2013-07-27], 
Jessicos Albos [LŽ 2012-09-08], Julie Cerverai [LR 2012-11-03], Julios Roberts 
[LR 2014-02-20], Keirai Knightley [LŽ 2012-09-22], Laurą Palmer [SŽi 24], Li-
sai [GPN 7], Lorettai Roome [PK 237], Maros Carlyle [PSS 17], Melissos Percy 
[LR 2013-06-22], Michelle Obamą [LR 07-13], Mirandą Kerr [LR 2012-11-01], 
Monicos Moore [LR 2012-11-27], Nicolai Williams [KDG 293], Nigellos La-
wson [SŽi 25], Peggy Idemai [Ran 6], Paulai Cooper [SĮ 244], Philippai Pride 
[MSM 7], Rebeccai [GPN 6, TPM 316], Reginai Davy [EIs 9], Rinai Gill [P 7], 
Samanthą Power [LR 2013 06 5], Sheilai [PK 237, VaD 7], Vanessai Hadibratai 
[Ran 5], Virginią Prentiss [VJLG 29], Zoe Saldaną [LŽ 2013-01-07]. 
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Kai autentiška moters vardo forma baigiasi kamiengaliu -ia, tokios per-
keliamos į vertimo tekstą formos kamiengalis kartais virsta -ija ir dėl to dar 
labiau nukenčia tokio asmenvardžio formos autentiškumas, pvz.:

Gloria Vanderbilt → Gloriją Vanderbilt [Re 2012-11-05], Maria → Marijai 
[EIs 10], Sylvia → Sylvijai [EIs 9], BET, pvz., Annai Mariai Haughian [PK 238], 
Georgia → Georgiai [oN 583], Marcia Lucas → Marcią Lucas [LŽ 2013-01-07], 
Olivia → Oliviai [oN 583], Victorios Beckham [LR 2012-09-10]. 

Be kita ko, kartais pasitaiko ir kamiengalio balse -a besibaigiančių vy-
riškų asmenvardžių (paprastai pavardžių), kurie taip pat linksniuojami kaip 
lietuvių kalbos asmenvardžiai su vienaskaitos vardininko galūne -a, t. y. kaip 
moteriškosios giminės formą turintys daiktavardžiai, pvz.: 

Brinsley MacNamara [BT 110], Enda Kenny [LŽ 2012-12-12], Ezra Poun-
das [BT 74], Franko Sinatros [LR 2012-07-24], Joe Nocerai [SJ 400], Michaeliui 
V. Kordai [TPM316], Mike’as Pinela [VJLG40], Regisą McKenną [SJ 196]. 

Nors aptartose VLKK nutarimo taisyklėse apie lietuviškų galūnių dėjimą 
prie autentiškų moteriškosios giminės asmenvardžių formų nė neužsimena-
ma, prireikus jos – paprastai vienaskaitos vardininko galūnės -a arba -ė – iš 
tikrųjų dedamos panašiai kaip ir prie adaptuotų tos pačios giminės vardų, tik, 
žinoma, palyginti ne taip dažnai. Pavyzdžiai rodo, kad vertimuose analogiš-
kai, daugiau ar mažiau laikantis pirmiau minėtų apostrofo rašymo nuostatų, 
gramatinamos ir autentiškos moterų vardų formos:

a) kurios baigiasi priebalse, pvz.:

Abigail Bradley → Abigailei Bradley [MPė 445], Austin Walters → Austinai Wal-
ters [GPN 6], Carol → Carolę [TPM 316], Cath → Cathei [VaD 7], Elizabeth 
→ Elizabethai [GPN 6] / Elizabethei [TPM 5], Ethel → Ethelei [PK 237], He-
ather Mitchener → Heatherai Mitchener [MNPS 12], Janet Vickers → Janetai 
Vickers [MPė 445], Katheleen → Katheleenai [oN 582], Margaret → Margaretai 
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[En 400], Marilyn → Marilynos [LR 2012 09 14], Megan → Meganai [KDG 
293], Muriel → Murielei [Ran 5], Nan Graham → Naną Graham [TMo 8], Pam 
Carter → Pamei Carter [TMo 8], Pat Pitt → Patai Pitt [oN 582], Rosalind Hud-
son → Rosalindai Hudson [oN 582], Susan Moss → Susanai Moss [oN 582];

b) kurios baigiasi netariama -e arba netariama priebalse, pvz.: 

Annette → Annettei [LR 2013-01-15], Anne → Annai [KDG 293] / Annei 
[GPN 6], Antoinette Mitchell → Antoinette’i Mitchell [KŽ 3], Catherine → Cathe-
rine’os [UM 21], Caroline → Carolinai [EIs 9], Charlotte → Charlottei [VaD 7], 
Diane Reed → Diane’os Reed [SĮ 244], Jacqueline’ą Kennedy [LR 2012-11-05], 
Jasmine → Jasmine’ai [MNPS 12], Marianne → Marianne’ai [UM 363], Merle → 
Merle’ės [ABN 13], Nadine → Nadine’ai [SJ 5] / Nadinei [PMŠ 317], Michelle → 
Michellei [Ran 10], Sarah → Sarahi Barrett [EIs 10] / Sarah’ai Bowden [LG 6] 
(BET plg. Michelle → Michelle’s, Michelle’i [MNPS 11]); 

c) kurios baigiasi balsiu (išskyrus a), pvz.: 

Betty Grable → Bette Grable [LR 2012-07-24]; Emily’ės Brontë’s [BT 20], Ire-
ne Clark → Irenai Clark [PMŠ 317], Jenny → Jenny’ei [DBa 9], Kathy → Kathy’ai 
[TI 11], Mary’ai K. Hudson [TI 12], Nancy → Nancy’ei [DBa 9], Stephanie West 
→ Stephanijai West [EIs 9].

VLKK nutarime pateiktoje lietuviškų galūnių dėjimo autentiškoms tikri-
nių vardų formoms pagrindinio principo formuluotėje šalia asmenvardžių 
skliausteliuose yra paminėti ir v i e t ov a rd ž i a i : „6.1. Autentiškoms asmen-
vardžių (ir vietovardžių) formoms galūnės dedamos panašiai kaip ir prie adap-
tuotų tikrinių vardų.“ Kituose 6-to skirsnio punktuose apie vietovardžius nė 
neužsimenama, bet 3-ame skirsnyje rašoma, kad net mokslinėje literatūroje ir 
informaciniuose leidiniuose, kuriuose „kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos 
autentiškos formos“, „labiau paplitę vietovardžiai dažniausiai adaptuojami.“ 
Taigi, „galima sakyti, jau yra įsigalėjęs vietovardžių adaptavimo principas“ 
(Pupkis 2005: 274). Nukrypimų nuo šio principo, t.  y. autentiškos rašybos 
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vietovardžių su lietuviškomis galūnėmis ar be jų, verstiniuose tekstuose dar 
retkarčiais pasitaiko, bet apskritai jie yra labai reti, pvz.:

Ji surado sklypą su dviaukščiu namu dar nenuniokotame Surrey’uje... [UM 
367]

... pasivaikščiot už parankės po Vauxhallą... [UM 394]

... lygiai kaip Connecticuto gubernatorius... [DEk 32]

Aš buvau Hatton Chase jau tris savaites... [DiK 90]

Turiu kampą daugiabutyje Whitechapelyje, kur leidžiu naktis... [80DG 10]

New Orleanse Motinos dienos parade pasipylė šūviai... (<www.balsas.lt> 
2013-05-13)

Tiesa, kartais svetimų vietovardžių vartojimas autentiška forma gali būti 
pateisinamas dokumentų, pavyzdžiui, Europos Sąjungos (Europos Bendrijų 
iki 2010 m.) Teisingumo Teismo sprendimų, vertimuose, kuriuose tikrai svar-
bu išlaikyti vietovardžių formų dokumentiškai tikslų autentiškumą, pvz.:

Those two mills are known as West Mill and East Mill and both are situated 
in Canalside, Huddersfield.

Šie du malūnai vadinasi „West Mill“ ir „East Mill“ ir yra Canalside, Hud-
dersfield. (TT sprendimas byloje C-223/03, 2005-02-21)

Belieka pridurti, kad tokiuose verstiniuose tekstuose, kuriuose, viena 
vertus, vartojamos autentiškos svetimų asmenvardžių formos ir, kita vertus, 
laikomasi svetimų vietovardžių adaptavimo principo, gali pasitaikyti tokių 
atvejų, kad net tame pačiame to paties teksto puslapyje realaus asmens pa-
vardė yra pateikiama autentiška forma, o kai ji vartojama kaip vietovardis – 
adaptuota forma, pvz.:
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... George’o Washingtono universiteto vaidmuo galbūt... [Apg 177]

... šis dažnai atvykdavo į Vašingtoną. [Apg 177]

... spinduliavimo, kurį pastebėjo Penziasas ir Wilsonas [TI 146]

... pradėjo dirbti Mount Vilsono observatorijoje... [TI 146]

Apžvelgiant lietuviškų galūnių dėjimą prie autentiškų svetimvardžių for-
mų galima daryti kai kurias bendresnio pobūdžio išvadas. Pirma, prie auten-
tiškų kitų kalbų tikrinių vardų formų dedamos lietuviškos galūnės iš esmės 
yra skirtos vertimo skaitytojo akiai, t. y. rašytinės kalbos dalykas. Lietuviškos 
galūnės be apostrofo ar su apostrofu iš tikrųjų pridedamos paisant labiau sve-
timvardžių kamiengalio grafinės, o ne fonetinės formos (kurią sunku tiksliai 
identifikuoti ir vertėjui, ir skaitytojui). Todėl galūnių pridėjimo prie autentiš-
kų angliškų asmenvardžių formų taisykles būtų galima aiškiau, racionaliau ir 
nuosekliau formuluoti ne pagal jų fonetinius, o grafinius požymius. Galima 
sakyti, kad iš esmės turime du VLKK nutarimo taisyklėmis mėginamus įtvir-
tinti lietuviškų galūnių dėjimo autentiškoms (originalo) formoms būdus: prie 
priebalsinio, t. y. priebalse (ne priebalsiu) besibaigiančio, kamiengalio lietu-
viška galūnė pridedama be apostrofo, o prie balsinio, t. y. balse (o ne balsiu), 
išskyrus -a, besibaigiančio, kamiengalio − su apostrofu. 

Antra, akivaizdu, kad griežčiau laikantis VLKK nutarimo Nr. 60 nuos-
tatų dėl autentiškų tikrinių vardų formų rašymo (t. y. minimalaus lietuviškų 
galūnių dėjimo prie jų principo) labai daug svetimų autentiškų asmenvardžių 
lieka arba liktų be lietuviškų galūnių: ne tik moterų pavardės, bet ir beveik visi 
moterų vardai (išskyrus su baigmeniu -a); be to, dar daugelis vyrų asmenvar-
džių, kurie originalo kalboje baigiasi ne priebalsiu. Tiek daug nelinksniuo-
jamų asmenvardžių negali rišliame vertimo tekste normaliai funkcionuoti, 
jeigu neįtraukiame jų į lietuvių kalbos linksniavimo sistemą. Todėl vertimo 
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktikoje dažnai tų nuostatų nepaisoma, t. y. 
paklūstant natūraliems lietuvių kalbos sistemos funkcionavimo poreikiams 
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ir jos vartosenos polinkiams lietuviškos galūnės prie angliškų asmenvardžių 
formų vis tiek pridedamos.

Be lietuviškų galūnių rašyti autentiškas svetimų asmenvardžių formas 
tam tikru mastu yra įteisinta ir VLKK nutarimo Nr. 60 6-ame skirsnyje: „6.1. 
... Pavartotos skliausteliuose arba nerišliame tekste (pvz., bibliografijoje, 
reklamoje ar informacijoje) jos gali būti rašomos be lietuviškų galūnių.“ 
yra ir šios svetimvardžių rašymo taisyklės paaiškinimas: „Kai svetimas var-
das, rašomas originalo forma, eina atskirai ir neturi tiesioginio ryšio su kitais 
žodžiais (bibliografiniuose aprašuose, išnašose ar skliausteliuose, knygų vir-
šeliuose ar tituliniuose puslapiuose ir pan.), jokių galūnių prie jo nededama“ 
(Ambrazas 2008: 24). Pavyzdžiui, atkūrus Nepriklausomybę verstinių leidi-
nių autorių vardus ir pavardes knygų viršeliuose, nugarėlėse ir tituliniuose 
puslapiuose buvo pradėta rašyti autorių teisių saugomomis autentiškomis 
formomis be jokių lietuviškų galūnių, plg. 1986  m. ant romano „Rugiuose 
prie bedugnės“ (The Catcher in the Rye) viršelio užrašyta Džeromas Selindže-
ris, o 2007 m. – J. D. Salinger. Arba štai Jungtinės Karalystės pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Taryboje laikotarpiu ES oficialiajame leidinyje lietuviškai 
skelbiamą Tarybos reglamentą (EB) Nr.  1679/2005 pasirašė Tarybos vardu 
Pirmininkas A. Darling, o Tarybos direktyvą 2005/71/EB – Tarybos vardu Pir-
mininkas C. Clarke.

Romano „Prancūzų leitenanto žmona“ (The French Lieutenant’s Woman) 
skyrių epigrafais einančių tekstų autorių pavardės rašomos autentiškai ir be 
lietuviškų galūnių, pvz., T. Hardy [PLM 5], Ch. Darwin [PLM 13], A. Tenny-
son [PLM 27], o šiaip romano rišliame tekste (kaip ir romano veikėjams au-
toriaus duotos pavardės) jos yra fonetiškai ir morfologiškai adaptuotos, pvz.: 
Hardis [PLM 258], Darvinas [PLM 351], Tenisonas [PLM 351].  

Tačiau laisve rašyti be lietuviškų galūnių net ir autentiškas vyriškosios gi-
minės asmenvardžių formas, kurios baigiasi priebalsiu, iš tikrųjų gana plačiai 
naudojamasi ir rišliuose tekstuose. Pavyzdžiui, pasidomėję Europos Parla-
mento interneto svetainėje į lietuvių kalbą išverstomis naujienomis skaitome 
(<http://www.europarl.europa.eu/portal/lt>, 2012-09-12):
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Graham Watson (Liberalai ir demokratai, Jungtinė Karalystė) pridūrė...

Savo ruožtu Martin Callanan (Europos konservatoriai ir reformistai, Jung-
tinė Karalystė) teigė...

Tokių begalūnių autentiškos rašybos svetimų asmenvardžių pasitaiko ir 
verstinėse knygose, pvz.: 

Charles iš tiesų šelmis. [UM 137]

Norėčiau išreikšti šilčiausią dėkingumą savo agentui Julian Alexander ir Hat-
činsono redakcijos direktoriui Anthony Whittome... [NIš 7]

... (tai įvyko valdant D. Eisenhower administracijai)... [SĮ 11]

... idealistiniai prezidento W. Wilson Keturiolika punktų. [SĮ 60]

Koks nors asmenvardis tame pačiame verstiniame tekste gali būti auten-
tiška (originalo) forma rašomas ir su lietuviška galūne, ir be jos, pvz., plg.:

Jis aplankė giminaičius, didžią dalį laiko maloniai praleido su Charlesu: dau-
giausia Catherine’os valdose Velse, kurias Charles dabar valdė jo vardu. [UM 
21]

... kiek panašus į Jamesą Deaną. [SJ 11]

... pusnuogis ir atrodo kaip James Deanas. [SJ 12]

Steve’ai, manau, kad šitaip nieko gero nebus, – pasakė Jobsui Johnsonas. [SJ 
346]

Steve, dabar tai tavo darbastalis, – pasakė jis... [StJ 15]
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Taigi patyrinėjus svetimų asmenvardžių autentiškų formų vartoseną vers-
tiniuose tekstuose peršasi išvada, kad lietuviškos galūnės nėra joms dedamos 
kanoniškai pastoviai ir nuosekliai.    

Kitų kalbų asmenvardžių autentiškų (originalo) formų v a r t o j i m o  s r i -
t y s  VLKK nutarimo 3-iame skyriuje (3.2.) apibūdinamos taip: „mokslinė-
je literatūroje, reklaminiuose, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose 
tekstuose“. Bene įprasčiausiai tokios formos yra vartojamos mokslinėje lite-
ratūroje, nes joje paprastai neišsiverčiama be nuorodų į kitų šalių mokslinin-
kų darbus. Autentiškomis svetimų asmenvardžių formomis mirga šiandien 
ir žiniasklaidos puslapiai, nors kai kurie informaciniai leidiniai jas pateikia 
tik šalia adaptuotų formų, skliaustuose. Į lietuvių kalbą kaip oficialiąją Eu-
ropos Sąjungos kalbą jau išversti ir verčiami tūkstančiai specialių tekstų, t. y. 
Europos Sąjungos dokumentų, puslapių. Štai Europos Sąjungos (iki 2010 m. 
Bendrijų) Teisingumo Teismo (TT) sprendimų lietuviškuose vertimuose au-
tentiškai rašomos visų teisėjų ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų  – ne tik 
moterų, bet ir vyrų – pavardės yra be lietuviškų galūnių, pvz.: 

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija), kurį sudaro kolegijos priminin-
kas C. W. A. Timmermans, teisėjai R. Schintgen, P. Kūris (pranešėjas), G. Ares-
tis ir L.  Bay Larsen, generalinė advokatė E.  Sharpston, kancleris R.  Grass... 
[2007 m. vasario 15 d. TT sprendimas byloje C-238/05].

Tiesa, autentiškos asmenvardžių formos su lietuviškomis galūnėmis ar be 
jų yra aptinkamos ir daugelyje (bet toli gražu ne visuose) verstinėse grožinės 
literatūros knygose pateikiamų autorinių ir leidybinių paratekstų (angl. para-
texts, žr. Genette 1997), t. y. autorių pratarmių, dedikacijų ar padėkų, leidėjų 
žodžių ar informacinių tekstų apie autorius, kuriuose minimi realūs asmenys, 
vertimuose, pvz.: 

Šią knygą skiriu Kenui Corbettui [ToS 5]

Mano tėvui Williamui Woolfolkui [PJ]
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Su meile – Freddie LaChapelle (1948–1994) atminimui [PA]

Ačiū... Steve’ui Cookui, Sarah Lerner, Evai Lewin, Annai Owen, Stefai Pixner, 
Jackobui Rossui ir Spike Warwick. [KDG 293]

Norėčiau padėkoti: Philippai Pride, ... Emlyn Rees ... Joe ir Evely Gayle’ams, 
Andy Gayle’ui, Philui Gayle’ui ... Lisai Howe... [MSM 7]

Labai dėkoju Kate Jones už rūpinimąsi manimi... [SP 7]

Dėkui visam „Random House“ kolektyvui, ypač Georginai Hawthrey-Woo-
re, Rinai Gill, Ronui Beardui, Susanai Sandon, Robui Waddingtonui ir Faye’ui 
Brewsterui. [P 7]

Kartais teigiama, kad svetimvardžių vartojimas autentiškomis formomis 
sunkina vertimo teksto skaitymą, o skaitant grožinę literatūrą „gali sugadinti 
patį skaitymo malonumą“ (Collie 2006: 127). Tačiau atidžiau pasidairius, au-
tentiškos rašybos svetimų asmenvardžių formų kartais galima rasti: 

a) ir romanų vertimuose, pvz.:

Jei būčiau turėjęs tiek drąsos kiek Whitmanas, būčiau... [oA 38]

Jo draugas Walpole’as parašė negalėsiąs atvykti... [UM 74]

Skiriamas Timui Berners Lee... [AID 26]

Williamas S. Burroughsas vėliau šį kūrinį apibūdins... [ŽyM 8]

b) net ir poezijos vertimuose, pvz.:

Kai būgnas trenkė ir kai Teeny kosėt
Ketino, lyg turėtų rimtą slogą
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(Nors šoko valsą ir dar Jocko glostė),
Virš jų visų staiga neliko stogo:... [AnP 23]

Žinoma, tokie pavyzdžiai jokiu būdu neleidžia daryti išvados, kad sveti-
mų asmenvardžių autentiškų (originalo) formų vartojimo sritis taip išsiplėtė, 
kad toli peržengė VLKK nutarime nustatytas ribas apimdama ir jai nepri-
skiriamus tekstų žanrus. Vieno ar kito svetimų asmenvardžių rašymo būdo 
pasirinkimas ne visada priklauso nuo teksto žanro. Štai, pavyzdžiui, per pas-
taruosius kelerius metus lietuviškai pasirodė kelios verstinės „Apple“ bendro-
vės įkūrėjo ir vadovo biografijos, ir kiekvienoje jų svetimvardžiai pateikiami 
vis kitaip, pvz., jo paties vardas Steve → Steve Jobsas [StJ], Steve’as Jobsas [SJ], 
Stivas Džobsas [KSA]. 

Apskritai galima sakyti, kad vartoti autentiškas svetimų asmenvardžių 
formas paprastai linkstama negrožinėje literatūroje, t. y. tokiuose tekstuose, 
kuriuose rašoma apie realius asmenis. Aptariant verstiniuose tekstuose pa-
sitaikančius kitų kalbų asmenvardžius, svarbu skirti du asmenvardžių tipus: 
realių (įskaitant istorinius) asmenų ir išgalvotų personažų asmenvardžius 
(vardus ir pavardes). Pirmieji turėjo arba turi realius denotatus tikrovėje ir 
jų identifikacinė funkcija ne vienu atžvilgiu (pavyzdžiui, teisės) yra svarbes-
nė. Būtent todėl siekiama, kad tokie asmenvardžiai, perkeliami į kitos kalbos 
tekstus, būtų vartojami autentiška rašyba (plg. Ambrazas 2008: 13).

Dar 2005 m. Jurgita Mikutytė, pirmoji ilgametė Lietuvos literatūros vertėjų 
sąjungos (LLVS) pirmininkė, svarstė: „Dėl tikrai gyvenusių asmenybių vardų, 
paminėtų grožinės literatūros kūrinyje, šiuo metu Lietuvoje daug diskutuojama, 
tačiau, mano nuomone, reikėtų palikti originalią jų rašybą (išskyrus jau įėjusius 
į tradiciją sulietuvintus šventųjų, karalių ir pan. vardus)“ (Mikutytė 2005). Šis 
klausimas buvo aptariamas ir 2010 m. lapkričio 26 d. LLVS minikonferencijoje 
tema „Grožinės literatūros veikėjų vardų, kreipinių ir titulų vertimas“.

Milda Danytė, apibūdindama svetimų tikrinių vardų perteikimo literatū-
riniame vertime normų pokyčius Lietuvoje po 1990 m., rašė: „Vis dėlto Lietu-
voje pokyčiai riboti: romanų tekstuose asmenvardžiai beveik visada adaptuoti 
fonetiškai. Iki šiol autorė surado tik vieną įdomią išimtį – leidyklos „Mintis“ 
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2007 m. išleistą Andželos Karter (Angela Carter) romaną „Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė" (The Magic Toyshop, vertė Regina Rudaitytė). Tiesa, visų romano 
personažų vardai ir pavardės fonetiškai adaptuoti pagal senąją normą (pvz., 
Melanie – Melani, Philip – Filipas), tačiau istorinių asmenų vardai ir pavardės 
palikti anglų kalba, tik pridėtos galūnės su apostrofu: John Donne – Johnas 
Donne’as, Jack Donne – Jackas Donne’as. Tik vietoj „Shakespeare“ lieka lietu-
viams žinomas „Šekspyras““ (Danytė 2008: 52).

Tokių išimčių, kai realių asmenų (įskaitant istorinius) vardai ir pavardės 
grožinės literatūros vertimuose paliekami autentiška forma (su pridėtomis 
lietuviškomis galūnėmis ar be jų), šiandien galima rasti ir daugiau, pvz.:

... Shakespeare’as grimzdo į bedugnę nirtulingą svajonę... [oA 60]

... išvaizda priminė nenaudėlius iš Dickenso bei Bulwerio Lyttono ankstyvųjų 
romanų. [ŽKBK 41]

... iš jo CD grotuvo dainavo Tracy Chapman, kaip visada, apie meilę ir skaus-
mą. [CM 228]

Galvoje girdėjo sutartinai dainuojančius Dionne Warwick, Gladys Knight, 
Stevie Wonderį ir Eltoną Johną. [ŠGS 223]

... atsinešė prisukamą gramofoną, iš kurio sklido Danny Kaye balsas... [RSG 9]

Tačiau tokie pavyzdžiai iš tikrųjų yra retenybė. Dauguma vertėjų, vers-
dami iš anglų kalbos į lietuvių kalbą grožinės literatūros kūrinius, ir tuose 
kūriniuose aprašomų išgalvotų personažų, ir juose minimų realių asmenų 
vardų bei pavardžių atžvilgiu laikosi to paties – adaptavimo – polinkio, kitaip 
sakant, kaip ir personažų, realių asmenų asmenvardžiai verstiniuose grožinės 
literatūros tekstuose, paprastai vartojami adaptuoti, pvz.:

Voilzas žvilgtelėjo į orlaidę virš Tomo Džefersono portreto... [PD 118]
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„Dėkui, nereikia,  – pasakyčiau Margaret Tečer ir Ronaldui Reiganui, kai 
mama pakviestų juos į svečius...“ [JGS 6]

Vaizdai man priminė Skotą Ficdžeraldą. [Aš 141]

... pradėjo studijuoti Amerikos literatūrą –Melvilį, Hotorną, Tveną. [ApK 34]

Kai Hilari R.Klinton septynioliktajam Čelsės gimtadieniui užsakė...[NV 21]

Jis daugiausia skaitydavo negrožinę literatūrą, tačiau, paskatintas Saros, įni-
ko į romanus – skaitė Džeinę Osten, Henrį Džeimsą, Apdaiką, Belou ir Rotą. 
[Ta 144]

Keturi prezidentai buvo apsistoję Prezidento liukse: Vilsonas, Hardingas, Ru-
zveltas ir Niksonas. [Švy 15]

Vidžinija Vulf įsidėjo akmenį į palto kišenę... [ToV 101]

... priremti jį prie sienos, kaip padarė Džeremis Paksmanas*. (Išnašoje: *Jere-
my Paxman – garsus žurnalistas analitikas.) [BDTPR 15]

Polinkis skirtingai perteikti du aptariamus asmenvardžių tipus yra la-
biau pastebimas ne verstinėje grožinėje literatūroje, o mokslo populiarinimo, 
informaciniuose ar pažintiniuose leidiniuose, kuriuose pagal aptariamąją 
VLKK nutarimo nuostatą turėtų būti vartojamos tik autentiškos kitų kalbų 
asmenvardžių formos. Būtent tokių leidinių tekstuose net tame pačiame saki-
nyje pasitaiko, kad rašytojo vardas ir pavardė (pvz., Wilde) pateikiami auten-
tiška rašyba, o jo kūrinių personažų vardai ir pavardės (pvz., Bracknell, Jack 
Worthing) yra adaptuoti, pvz:

„Ar jūs rūkote?“ – ponia Breknel klausia Džeko Vortingo O. Wilde’o pjesėje 
Kaip svarbu būti rimtam... [KBV 149] 
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Prosperas yra ir pats Shakespeare’as... [BT 25]

Kai Dickenso kūryboje randame tokį veikėją kaip Mikoberis... [KI 352]

Netoli jo gyvenęs Laurence’as Sterne’as ... rašė populiarius romanus. Iš jų dau-
giausia prisimenama Džentlemeno Tristramo Šendžio gyvenimas ir mintys... 
[Na 23]

Tokių pavyzdžių daugybė: D. H. Lawrence’o „Ledi Čaterli meilužis“, Joyce’o 
„Ulisas“, Hardy’o „Nematomasis Džudas“. [BT 84]

Knygų apie Bridžitą Džouns autorė Helen Fielding savo skaitytojus pamalo-
nins nauju kūriniu. [LŽ 2013-05-30]

Naujasis Francio Scotto Fitzgeraldo knygos „Didysis Getsbis“ leidimas papik-
tino knygynus ir skaitytojus visame pasaulyje. [LR 2013-05-02]

... išleista nauja Hario Poterio autorės J. K. Rowling knyga... [LR 2013-07-14]

Skirtingi dviejų skirtingų asmenvardžių tipų rašybos būdai matyti ir pe-
riodiniuose spaudos leidiniuose pasitaikančiuose sakiniuose, kuriuose mini-
mos realių asmenų, t. y. aktorių, ir pramanytų asmenų, t. y. personažų, ku-
riuos jie vaidino, vardai ir pavardės, pvz.:

Filmų apie agentą Džeimsą Bondą legenda seras Rogeris Moore’as... [LR 
2012-09-13] 

... aktoriui Markui Hamillui, kuris ... vaidino Luką Skaivokerį... [LŽ 2013-
05-27]

2007 m. jis pasirodė scenoje kartu su Harį Poterį filmuose vaidinusiu aktoriu-
mi Danieliu Radcliffe’u... [LR 2012-05-29]
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... Džėjaus Getsbio vaidmenį gavęs Leonardo Di Caprio... [LR 2013-05-17]

Aktorius B. Affleckas filme įkūnys Betmeną... (<www.delfi.lt>, 2013-08-23)

Labiausiai A.  Baldwiną išgarsino pagrindinis Džono Donagio vaidmuo... 
[LŽ 2013-08-27]

Pagal tikrus faktus sukurtų literatūros ar kinematografo kūrinių perso-
nažų ir ir realių asmenų vardai ir pavardės originalo tekste gali sutapti, bet 
lietuviškame verstiniame tekste jie rašomi skirtingai, pvz.:

... žiūrovai išvys, kaip paranormalių reiškinių tyrėjai Edas ir Loreina Vore-
nai mėgins vaduoti demoniškų tamsos jėgų kankinamą šeimą. ... demonologų 
pora Edas ir Lorraine Warrenai egzistavo ir šią bylą tyrė iš tiesų. [LR 2013-07-
22]

Apibendrinant peršasi išvada, kad polinkis vartoti anglų kalbos (kaip 
lotyniško pagrindo alfabetą vartojančios kalbos) asmenvardžių autentiškas 
(originalo) formas yra būdingas verstiniams tekstams, kuriuose būtinas tiks-
lumas, t. y. verstiniams negrožinės literatūros tekstams, bet ir šioje vartojimo 
srityje jis aprėpia tik tokius asmenvardžius, kurie žymi realius (įskaitant isto-
rinius) asmenis.

Apskritai aptardami kitų kalbų tikrinių vardų autentiškų formų rašymą 
neturėtume pamiršti, kad dabartinės vertėjų ir skaitytojų kartos daugumai 
tai yra palyginti nauja VK rašybos patirtis. Vertėjų akimis žiūrint, dėl taisy-
klių neapibrėžtumo šioje srityje dar yra keblumų, svyravimų ir neaiškumų, o 
skaitytojus baugina lietuviškame tekste nenatūralios ir neregėtos hibridinės 
grafinės asmenvardžių formos, kurias nežinia pagal kurios kalbos tarimą rei-
kia skaityti. Kita vertus, dėl neišvengiamo lietuviškų galūnių dėjimo vis dėlto 
gana dažnai vis tiek nukenčia ir pačių svetimų vardų grafinis autentiškumas. 
Be to, autentiškos svetimvardžių formos, kad jos ir VK tekstuose galėtų at-
likti savo funkciją, turi būti kaip nors įsimenamos, o jų neįprasta ortografija 
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ir svetimas tarimas apsunkina įsiminimą (Tymoszko 1999: 225‒226). Turbūt 
todėl, pagal 2003  m. VLKK užsakymą atlikus sociologinį tyrimą „Lietuvos 
gyventojų požiūris į svetimvardžių rašymą“ (apklausta 1 000 gyventojų), vie-
na iš pateiktų išvadų buvo ta, kad „mažiausia pateisinamas svetimvardžių 
rašymas originalo forma su lietuviška galūne“ (<http://www.vlkk.lt/ltnews.
dnews/46>, žiūrėta 2013-05-22). 

1.3.1.4. Adaptuotų ir autentiškų formų pateikimas pagrečiui 

Apie 1890 m. Vinco Kudirkos parengtame lietuvių kalbos rašybos taisy-
klių rinkinėlyje „Statrašos ramsčiai“ dėl tikrinių svetimybių rašymo pasakyta: 
„§ 9. Svetimus vardus ir pavardes rašome taip, kaip ištariama, o kabėse pri-
dedame kaip rašoma tam tikroje kalboje...“ Po šimto metų VLKK nutarimo 
Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 3-io skyriaus antrame skirs-
nyje randame panašų, tik kitaip suformuluotą bendrą svetimvardžių rašymo 
principą: „Adaptuotos ir originalios asmenvardžių formos gali būti patei-
kiamos pagrečiui (viena iš jų skliausteliuose).“ Taigi nutarime jis skamba 
ne kaip imperatyvi nuostata, o kaip įteisinama galimybė, ir jame neparašyta, 
kurių formų – adaptuotų ar originalių (2013 m. spalio 24 d. VLKK nutarimu 
Nr. N-11 (147) dėl minėto VLKK nutarimo pakeitimo žodis „originalių“ yra 
pakeistas žodžiu „autentiškų“) – vieta turėtų būti skliaustuose.

Dvejopos formos pagrečiui gali būti pateikiamos keliariopai. Pragmatiš-
kai priimtiniausias variantas būtų pateikti adaptuotą formą ir šalia skliaustuo-
se autentišką formą be lietuviškų galūnių, pvz., Vinstonas Čerčilis (Winston 
Churchill): „šitaip būtų išlaikomas tikrasis originalas, o ne peršama hibridinė 
lytis – nelietuviškai rašoma šaknis (kamienas) ir lietuviška galūnė, o lietuvių 
kalba išlaikytų savo struktūrinį sakinio aiškumą (nebūtų stumiama į skliaus-
tus)“ (Pupkis 2005: 280). Skliaustuose pavartotas autentiškas formas rašyti be 
lietuviškų galūnių leidžia ir minėtas VLKK nutarimas Nr. 60 (žr. 6.1.).

Šito pateikimo pagrečiui principo, atrodo, laikomasi plačiajai visuomenei 
skirtuose ES leidinių biuro parengtuose verstiniuose leidiniuose lietuvių kal-
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ba (pvz., Paskalio Fonteno (Pascal Fontaine) „12 Europos pamokų“ (12 leçons 
sur l'Europe), 2010), pvz.:

1945–1950 m. grupė drąsių valstybės veikėjų, tokių kaip Roberas Šumanas 
(Robert Schuman), Konradas Adenaueris (Konrad Adenauer), Alsidas de Gas-
peri (Alcide de Gasperi) ir Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), ėmė kviesti 
savo tautas žengti į naują erą. [12EP 5]

Adaptuotos ir autentiškos asmenvardžių formos pagrečiui (pastarosios 
skliaustuose) gana dažnai vartojamos ir Lietuvos leidyklų leidžiamose versti-
nėse negrožinės literatūros knygose, pvz.:

2011 metų rugpjūčio 24 dieną Stivas Džobsas (Steve Jobs) dalyvavo korpora-
cijos Apple direktorių tarybos susirinkime. [ApP 7]

Astronauto Maiko Smito (Mike Smith) našlė padavė NASA į teismą... [VRM 
6]

... mano dėmesį į paslaptį atkreipė Endriu Karnegis (Andrew Carnegie)... 
[MBT 5]

Seras Izaokas Niutonas (Isaac Newton), ponas Lokas (Locke) ir dar (galbūt) 
penki ar šeši asmenys... [LaS 8]

Kaip kartą sakė Elizabetė Kler Profet (Elizabeth Clare Prophet)... [MeMS 78]

... Tomo Karlailo (Thomas Carlyle) atsakas buvo negailestingas... [VIN 208]

Mikas Džageris (Mick Jagger) – dar vienas užsitęsusios jaunystės įsikūniji-
mas. [Nem 17]

... prie smėlio maišų darbavosi toks Straikeris (Striker). [PKV 33]
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Aptariama vartosena iš principo yra būdinga tik realių asmenų asmen-
vardžiams, labai retai vertėjas pagrečiui pateikia tokias dvejopas personažo 
asmenvardžių formas, pvz.:

Šios procedūros turėjo ne šiaip sau Piterio Peno (Peter Pan) poveikį. [Nem 16]

Sadsis, mūsų strazdanotas radistas, priminė man Byverį Klyverį (Beaver Cle-
aver)**. (Išnašoje: Septynerių metų berniukas, JAV televizijos serialo „Palikit tai 
Byveriui“ (Leave It to Beaver) vienas pagrindinių personažų.) [PKV 27]

Kartais skliaustuose pagrečiui pateiktos autentiškos asmenvardžių for-
mos yra dar išskiriamos kursyvu, pvz.:

Donalas Hikis (Donal Hickey) iš Otavos universiteto ir Maiklas Rouzas (Mi-
chael Rose) iš Kalifornijos universiteto... [RKa 87]

Laikantis VLKK nutarime suformuluoto principo, kad „vaikams bei jau-
nimui skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą“ 
svetimi asmenvardžiai yra „adaptuojami, t.  y. pateikiami pagal tarimą“, ir 
kartu siekiant jaunuosius skaitytojus pratinti prie žymių pasaulio asmenybių 
vardų ir pavardžių autentiškos rašybos, tokio pobūdžio verstinėse knygose 
šalia sulietuvintų (adaptuotų) svetimų vardų ir pavardžių skliausteliuose taip 
pat pateikiamos jų autentiškos formos. Pavyzdžiui, iš anglų kalbos verstame 
leidinyje „Pavojinga knyga berniukams“ (The Dangerous Book for Boys, 2008) 
randame: 

Daglasas Adamsas (Douglas Adams), Čarlzas Dikensas (Charles Dickens), Ar-
tūras Konanas Doilis (Arthur Conan Doyle), Viljamas Goldingas (William Gol-
ding), Džoana Horniman (Joanne Horniman), Oldas Hakslis (Aldous Huxley), 
Klaivas Steiplsas Liuisas (Clive Staples Lewis), Alenas Aleksanderis Milnas 
(Alan Alexander Milne), Teris Pračetas (Terry Pratchett), Džoana Katalina 
Rouling (Joanne Kathleen Rowling), Džeromas Deividas Selindžeris (Jerome 
David Salinger), Robertas Stivensonas (Robert Stevenson), Džonatanas Sviftas
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(Jonathan Swift), Sju Taunsend (Sue Townsend), Merė Vudberi (Mary Woodbu-
ry), Volteris Skotas (Walter Scott) [PKB].

Polinkis verstiniame tekste pirmą kartą minimą svetimą asmenvardį pa-
teikti pagrečiui dvejopomis formomis pastebimas ir kai kurių mūsų dienraš-
čių skelbiamose verstinėse informacijose, pvz.:

Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton)... ragino balsuoti už pre-
zidentą Baraką Obamą (Barrack Obama)... [Re 2012-09-06]

 
Holivudo aktorė Rys Viterspun (Reese Witherspoon) sulaikyta dėl chuliganiš-

ko elgesio. [Re 2013-04-22]

... išleista nauja Hario Poterio (Harry Potter) autorės Dž. K. Rouling (J. K. Ro-
wling) knyga... [Re 2013-07-14]

Vienas liudininkų Brajenas Gatris (Brian Guthrie) sakė... [LAi 2012-09-25]

... spektaklis, sukurtas pagal Agatos Kristi (Agatha Christie) romaną „Pelė-
kautai“ („The Mousetrap“)... [VeŽ 2001-11-27]

Taigi viename dienraštyje tą pačią dieną toje pačioje informacijoje sveti-
mi asmenvardžiai rašomi autentiškai, kitame dienraštyje pateikiamos ir adap-
tuotos, ir autentiškos jų formos (pastarosios skliausteliuose), pvz., plg.:

Ši knyga – iš dalies autobiografinė, jos personažuose galima atpažinti to laiko 
įžymybes, iškilių verslininkų žmonas, viešus asmenis, pavyzdžiui, JAV preziden-
to žmoną Jacqueline’ą Kennedy, artistę Gloria Vanderbilt, garsaus meno kolekci-
ninko žmoną Peggy Guggenheimą. [LR 2012-11-05]

Ši knyga – iš dalies autobiografinė, jos personažuose galima atpažinti to lai-
ko įžymybes, iškilių verslininkų žmonas, viešus asmenis, pavyzdžiui, JAV prezi-
dento žmoną Žakliną Kenedi (Jacqueline Kennedy), artistę Gloriją Vanderbilt
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(Gloria Vanderbilt), garsaus meno kolekcininko žmoną Pegę Gugenheim (Peggy 
Guggenheim). [Re 2012-11-05]

Dvejopo svetimvardžių rašymo principo nuosekliai laikomasi ir kai ku-
riuose dar ne taip seniai lietuviškai debiutavusiuose tarptautiniuose periodi-
niuose leidiniuose, pvz., National Geographic Lietuva (nuo 2009 m. spalio). 
Nors šio skyrelio pradžioje cituotoje VLKK nutarimo Nr. 60 3-iaus skyriaus 
nuostatoje vietovardžiai nepaminėti, deramai atsižvelgiant į šio žurnalo spe-
cifiką, rišliuose verstiniuose jo tekstuose pagrečiui pateikiamos ne tik asmen-
vardžių, bet ir vietovardžių adaptuotos ir originalios formos, pvz.:

Kartu su kolega iš dienraščio „Seattle Times“ ieškojome Ralfo Kiliano (Ralph 
Killian). [NGL 2010-5]

... lobių ieškotojas Teris Herbertas (Terry Herbert) rado tikrų tikriausią „auk-
so puodą“... [NGL 2010-5]

... Markas Smitas (Mark Smith) jas kuo geriausiai atsimena... [NGL 2010-5]
Mika Parkin (Micah Parkin), nepaklusdama draudimui, į statinę surenka 

lietaus vandenį nuo Boulderyje (Boulder), Kolorado valstijoje, esančio namo 
stogo... [NGL 2010-5]

... sudužo iš Niuarko (Newark) į Bafalą (Buffalo) skridęs vietinis reaktyvinis 
lėktuvas... [NGL 2010-5]

... parašiutu nusileido dykumoje Jutos (Utah) valstijoje. [NGL 2013-7]

Dvejopų – adaptuotos ir neadaptuotos – formų pateikimo principo šiame 
žurnale visų pirma paisoma perteikiant pirmą kartą tekste vartojamus, ma-
žiau paplitusius ar rečiau pasitaikančius svetimus vietovardžius, pvz.: 

... kelio atkarpa nuo Majamio iki Neiplso (Naples) atkirto gėlo vandens srau-
tą... [NGL 2010-5]

... lauko pakrašty prie Grand Džankšeno (Grand Junction), Kolorado valsti-
joje... [NGL 2013-3]

Be abejo, Brandivaino (Brandywine) upė – ne Misisipė, ne Koloradas ir ne 
Hadsonas. [NGL 2013-4]
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Šis principas vietovardžiams kartais taikomas ir negrožinės literatūros 
knygų vertimuose, pvz.:

 
Į tarnybą buvau priimtas Dženksonvilyje (Jacksonville). [KPV 9]

... Versalio konferencijoje ar Breton Vudso (angl. Bretton Woods) susitikime. 
[SĮ 36]

Nuoseklaus adaptuotos ir originalios asmenvardžių formos pateikimo 
pagrečiui principo laikymosi pavyzdžių taip pat randame Jungtinės Karalys-
tės ambasados Vilniuje interneto svetainėje (<https://www.gov.uk/govern-
ment/world/ organisations/british-embassy-vilnius.lt>, žiūrėta 2012-07-15) 
paskelbtame verstiniame informaciniame tekste „60 faktų apie karalienę“:

Per savo karaliavimo laikotarpį Jos Didenybė yra reguliariai teikusi audien-
cijas dvylikai ministrų pirmininkų. Tai:

Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), 1951–1955 
Seras Entonis Idenas (Sir Anthony Eden), 1955–1957
Haroldas Makmilanas (Harold Macmillan), 1957–1963
Seras Alekas Daglasas-Hjumas (Alec Douglas-Home), 1963–1964
Haroldas Vilsonas (Harold Wilson), 1964–1970 ir 1974–1976
Edvardas Hyfas (Edward Heath), 1970–1974
Džeimsas Kalaganas (James Callaghan), 1976–1979
Margaret Tečer (Margaret Thatcher), 1979–1990
Džonas Meidžoras (John Major), 1990–1997
Tonis Bleiras (Tony Blair), 1997–2007
Gordonas Braunas (Gordon Brown), 2007–2010
Deividas Kameronas (David Cameron) nuo 2010.

Adaptuoti svetimvardžiai su pagrečiui skliausteliuose pateiktomis jų au-
tentiškomis formomis kartais pasitaiko ir verstinės grožinės literatūros kny-
gose pateikiamuose autorių padėkų ar pratarmių tekstuose, kuriuose minimi 
realių asmenų vardai ir pavardės, pvz.:
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Dėkoju daugybei žmonių, prisidėjusių rašant šią knygą: Maikui Hobsui 
(Mike Hobbs)... [Apk 389]

Norėčiau padėkoti Geriui Kotlui (Gerry Cottle)... Ypač dėkoju Vitnių (Whi-
tney) šeimai... [ČK 5]

Nuoširdžiai dėkoju trims brangiems draugams, su kuriais man teko laimė 
dirbti: Džeisonui Kaufmanui (Jason Kaufman), agentei Heidei Lange ir konsul-
tantui Maiklui Radelui (Michael Rudell). [PSi 5]

 
Taip pat dėkoju Rikui Karteriui (Rick Carter), Džinui Makdeidui (Gene Ma-

cDade), Penei Pinkalai (Penny Pynkala), Džonatanui Hamiltonui (Jonathan 
Hamilton), Fernandui Kata-Pretai (Fernando Catta-Preta), Briusui Sanfordui 
(Bruce Sanford)... [T 383]

1924 m. lapkričio mėnesio pradžioje Maksvelas Perkinsas (Maxwell Perkins) 
gavo F. Skoto Ficdžeraldo (Scott Fitzgerald) romano rankraštį... [DG (2013)-5]

Apie realių asmenų adaptuotų ir originalių asmenvardžių formų pateiki-
mą pagrečiui verstinėje grožinėje literatūroje su tam tikra išlyga galima kalbė-
ti ir tais atvejais, kai adaptuotos formos, kaip įprasta, yra vartojamos vertimo 
tekste, o originaliosios formos – išnašose, pvz.: 

Tylomis juodu važiavo Huverio* pastato link. (Išnašoje: *John Edgar (1895–
1972) – FTB direktorius 1924–1972 metais.) [PD 51]

... jis kadaise prisiskaitė per daug P. G. Voudhauzo2. (Išnašoje: 2Sir Pelhum 
Grenville Wodehouse (1881–1975) – populiarus Didžiosios Britanijos rašytojas 
satyrikas.) [Ter 19]

Iš kur žinojai, kad aš ne Džefris Dameris*? (Išnašoje: *Jeffrey Dahmer– seri-
jinis žudikas, 1989–1991 m. nužudęs 17 vyrų ir berniukų.) [Už 118]
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Atkūrus Nepriklausomybę ir 1994  m. Lietuvai prisijungus prie Berno 
konvencijos (Konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 1886  m.), 
verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės jų knygų viršeliuose, nugarėlėse 
ir antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis 
originaliosiomis formomis. Vienos jų lengvai perskaitomos, kitas sunku per-
skaityti ir originalo kalbą mokančiam skaitytojui. Todėl Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija, atsižvelgdama į lietuvių kalbos ir lotyniškojo pagrindo raš-
menis vartojančių kalbų rašto ir tarimo ypatumus, į per kelias dešimtis metų 
iki Nepriklausomybės atkūrimo atsiradusį didelės dalies visuomenės poreikį 
matyti kitų kalbų vardus ir pavardes adaptuotas, paprašė leidėjų spaudiniuose 
nurodyti ir užsienio autorių vardų ir pavardžių sulietuvintas formas: adap-
tuotas pagal apytikslį tarimą, užrašytas lietuvių kalbos rašmenimis su lietu-
viškomis linksnių galūnėmis. Lietuvos leidėjų asociacijai šiai nuostatai pri-
tarus, 2006 m. rugsėjo 28 d. VLKK patvirtinta „Rekomendacija dėl verstinių 
leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“ Nr. R-2 (r-3) 
(prieiga per internetą: <http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/verstiniu-lei-
diniu-autoriu-vardai.html>, žiūrėta 2012-02-11).

Atrodo, kad daugelis leidėjų stengiasi šios rekomendacijos vienaip ar ki-
taip paisyti: neseniai išleistų verstinių knygų ketvirtame viršelio puslapyje ar 
viršelio aplanke, kur pateikiama informacija apie autorių ir (arba) kūrinį, ša-
lia autentiškų formų randame ir adaptuotas knygų autorių vardų ir pavardžių 
formas, pvz.:

Simon Beckett (Saimonas Beketas, g.  1968  m.) [MCh], Bill Bryson (Bilas 
Braisonas, g. 1951 m.) [Na], Nicholas Evans (Nikolas Evansas, g. 1950 m.) [Ta], 
Cecil Scott Forester (Sesilis Skotas Foresteris) [MH], Mike Gayle (Maikas Geilas, 
g. 1970 m. Birmingame) [VaD], Dorothy Koomson (Dorotė Kumson) [MGDD], 
Colleen McCullough (Kolin Makalou, g. 1937 m.) [PDŽ], Jodi Picoult (Džoudi 
Pikou, g. 1966) [G], Michael Ondaatje (Maiklas Ondačė, g. 1943 m.) [AnL], Ro-
bert Rowland Smith (Robertas Roulandas Smitas) [PSS], Evelyn Waugh (Ivlinas 
Vo, 1903–1966) [SįB]. 
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Pasitaiko ir kitokių dvejopų autoriaus vardo ir pavardės formų pateikimo 
pagrečiui ketvirtame viršelio puslapyje variantų: kartais adaptuota forma yra 
pagrindinė, o autentiška forma skliaustuose, pvz.: 

Patricija Danker (Patricia Duncker, 1951) [DMB], Dž. Džoisas (James Joyce) 
[Dub], Džonas Grišemas (John Grisham) [KN], Maiklas Kaningemas (Michael 
Cunningham) [ToS], 

arba pateikiamos dvejopos lietuviškas galūnes turinčios formos (adap-
tuotosios skliaustuose), pvz., 

Johnas Updike’as (Džonas Apdaikas, 1932–2009) [Tero], Oscaras Wilde’as 
(Oskaras Vaildas, 1865–1900) [LP], Johnas O’Donohue (Džonas O’Donahju, 
1956–2008) [PK]. 

Tiesa, kai kurie leidėjai šios rekomendacijos paiso tik iš dalies: ketvirtame 
viršelio puslapyje pateikia tik hibridines autoriaus vardo ir pavardės formas, 
t. y. autentiškos rašybos formas su pridėtomis lietuviškomis galūnėmis, pvz., 

Johnas Braine’as [KįV], Michaelas Crichtonas [TeS], Jamesas Herriotas 
(1916–1995) [KNI], Davidas Lodge’as [Ter]. 

Tokiais atvejais bent dalis skaitytojų vis tiek nemokės perskaityti knygos 
autoriaus vardo ir pavardės (pvz., Michaelas Crichtonas → Maiklas Kraitonas).

Taigi galimybe pateikti adaptuotas ir autentiškas (pastarąsias paprastai 
skliaustuose) asmenvardžių formas pagrečiui iš tikrųjų naudojamasi gana 
dažnai, ypač plačiajai visuomenei ir jaunimui skirtuose informaciniuose lei-
diniuose ir tekstuose. Toks asmenvardžių pateikimo būdas padeda laisviau 
ir natūraliau juos vartoti ir rašytinėje, ir sakytinėje vertimo kalboje ir neuž-
kerta kelio skaitytojui pagal asmenvardžio autentiškąją formą ieškoti papil-
domos informacijos internete. Žinoma, šis būdas nėra ekonomiškas, nes tai, 
galima sakyti, dvigubas vertimas (angl. double translation, žr. Sin-wai 2004), 
bet jis padeda išvengti daugelio keblumų, kylančių, kai autentiškoms svetim-



144 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

vardžių formoms pridedamos lietuviškos galūnės ar tos formos vartojamos 
apskritai be jų. 

1.3.2. Keitimas tradiciniais atitikmenimis

Skaitydami iš anglų kalbos verstą grožinę literatūrą, randame ne tik an-
glišką koloritą tekstui suteikiančių adaptuotų angliškų vardų Deividas, Džo-
nas, Džeinė, Merė, Viljamas, bet ir gražiai sulietuvintų, visai kaip mūsų vardai 
skambančių Adomas [Ta], Agnė [NSG], Andrius [My], Elena [G, MŽ, PD], 
Ieva [Dub], Jonas [GLD], Mykolas [Šė], Rūta [US, RDP]. Vargu ar reikia tuo 
stebėtis. Juk tokių vardų pasirinkimui kartais pritaria net ir reiklūs verstinių 
knygų recenzentai. Pavyzdžiui, recenzuodamas airių rašytojo Džono Ban-
vilio (John Banville) knygos lietuvišką vertimą „Begalybės“ (The Infinities), 
Laimantas Jonušys „Šiaurės Atėnuose“ (2012-01-20) rašo: „Turint galvoje 
visas mitines aliuzijas, manau, vertėja teisingai pasirinko kai kuriais atvejais 
sulietuvindama vardus: Adomas, Elena.“ Dar XIX a. pabaigoje ir XX a. pra-
džioje žymių istorinių asmenybių vardai irgi buvo lietuvinami, pvz., 1877 m. 
buvo išleista lietuviška knygelė apie garvežio išradėją Jurgį Stefensoną (George 
Stephenson) (žr. Maskuliūnienė 2009).

Tokį anglų ir lietuvių vardynų panašumą ir atitinkamą jų perteikimo po-
linkį verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą lėmė ir tebelemia bendras krikš-
čioniškasis Europos paveldas. Priėmus krikščionybę Lietuvoje, kaip ir kito-
se Europos šalyse, šalia tautinio vardyno atsirado ir vadinamasis tradicinis 
krikščioniškasis vardynas. Perimti hebrajiškos, graikiškos, lotyniškos, germa-
niškos, taip pat slaviškos kilmės vardai ilgainiui pakeitė formą, prisitaikė prie 
lietuvių kalbos. Kai kurie krikštavardžiai ir pravardinės kilmės asmenvardžiai 
sutapo, pvz., Rūtà – hebrajų kilmės krikštavardis ir pravardė, padaryta iš daik-
tavardžio rūtà „darželio gėlė“. Apskritai lietuvių vardynas tam tikru mastu 
supanašėjo su krikščioniškajam pasauliui būdingu vardynu (žr. Zinkevičius 
2009). Šiandien daugelis angliškų vardų turi vadinamąjį tradicinį atitikmenį 
(angl. conventional correspondent) lietuvių kalba. Tradiciniai jų atitikmenys 
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yra pateikiami Bronislavo Piesarsko „Didžiajame anglų‒lietuvių kalbų žody-
ne“ (1998), pvz.: Adam → Adomas, Adamas; Eve → Ieva, Eva; John → Džonas 
(vardas); Jonas (apaštalas; popiežius); Julia → Julija, Džulija. Taigi verčiant iš 
anglų kalbos į lietuvių kalbą natūraliai atsiranda svyravimas – ar, kaip įprasta, 
perkelti svetimvardžius į vertimo tekstą (ir juos adaptuoti „atsižvelgiant į jų 
tarimą“), ar pakeisti juos savais tradiciniais atitikmenimis, kurie yra daugiau 
ar mažiau nutolę nuo angliškųjų (ypač fonetinių) formų, prisitaikę prie lietu-
vių kalbos fonetinių bei morfologinių ypatybių ir todėl įprasti net ir neversti-
niuose lietuviškuose tekstuose, pvz.:

Abraham → Abrahamas [yVN] / Eibrahamas [PD] ar Abraomas [DiK, DL, 
GK, MI], Adam → Adamas [NM, TSM] ar Adomas [KDG, RDP], Augustus → 
Ogastas [FS, MLŽK] ar Augustas [AN], Caroline → Karolainė [PIP (2009)] ar 
Karolina [NSG], David → Deividas [SaK] ar Dovydas [Ma, V], Emily→ Emilė 
[RPB, U] ar Emilija [PD, TM], Eve → Eva [DTT, Ta] ar Ieva [Dub], Helen → 
Helena [ATKNy, KAJM, ŠH] ar Elena [AG], Irene → Airina [ŠH] / Irenė [Su] 
ar Irena [FS, MV], Isaac → Aizekas [MLŽK, Tero] ar Izaokas [LaS, Ma], Jacob 
→ Džeikobas [NT, VD] ar Jokūbas [JL, V], Julia → Džulija [Dub] ar Julija [ŠH], 
Laura → Lora [NPr, UR] ar Laura [Kel], Martha → Marta [Ta] ar Morta [TaP], 
Simon → Saimonas [DTT, Nem] ar Simonas [DG], Ursula → Ursula [De] ar 
Uršulė [RDP], Virginia → Virdžinija [oN] ar Virginija [AN].

Tradiciniais atitikmenimis gali būti laikoma tam tikra dalis vardų, ku-
rie lietuvių kalbotyroje yra vadinami tradiciniais. Pavyzdžiui, Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 27 d. nutarime Nr. 62 dėl bibli-
jos vardų adaptavimo principų rašoma, kad „vardai, į lietuvių kalbą patekę 
ne tiesiogiai iš hebrajų kalbos, bet per graikiškus (Septuaginta) ir lotyniš-
kus (Vulgata) Senojo Testamento vertimus arba per Naująjį Testamentą, ir 
turintys nusistovėjusią formą, laikytini tradiciniais,“ pvz.: Abraomas (ne 
Abrahamas), Dovydas (ne Davidas), Izaokas (ne Icchakas), Nojus (ne Noa-
chas). Turime ir kiek platesnę tradicinių tikrinių vardų apibrėžtį: „Svetimi 
tikriniai vardai, seniai atėję į lietuvių kalbą, prisitaikę prie jos fonetinių bei 
morfologinių ypatybių ir daugiau ar mažiau nutolę nuo originalių formų, 
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vadinami tradiciniais vardais“ arba „tikriniais skoliniais“ (Ambrazas 2008: 
10–11).

Taigi tai, kad daugelis oK tikrinių vardų (asmenvardžių ir vietovardžių) 
vertimo kalboje turi tradicinį atitikmenį, vertimo tyrėjai laiko objektyvia 
ir natūralia sąlyga, lemiančia ir kitokį galimą jų perteikimo vertimo tekste 
būdą – k e i t i m ą  (angl. substitution; žr. Vermes 2001: 113–114) tradiciniu 
atitikmeniu. Kartais vertimo studijų literatūroje jis dar vadinamas kultūriniu 
(t. y. kultūros lemiamu) keitimu (angl. cultural substitution) (žr. Nord 2003: 
183). Pabrėždamas, kad svetimi asmenvardžiai paprastai yra perkeliami į ver-
timo tekstą, Niumarkas aptariamą tikrinių vardų perteikimo būdą laiko iš-
imtimi ir vadina ne keitimu, o vertimu (angl. translation of proper names): jis 
teigia, kad „šventųjų ir monarchų vardai kartais yra verčiami“, o paskui pridu-
ria, kad ir „popiežių vardai yra verčiami“ (Newmark 1988: 214). Polinkio to-
kius vardus keisti arba versti tradiciniais VK atitikmenimis daugiau ar mažiau 
laikosi visi europiečiai. Ne taip seniai šitai mūsų vertėjams labai akivaizdžiai 
priminė Rita Urniežiūtė „Gimtojoje kalboje“ paskelbtame straipsnyje „Atsar-
giai – šventieji“ (Urniežiūtė 2009).

Apskritai tradicinis polinkis biblinius, šventųjų, popiežių ar valdovų var-
dus keisti arba versti lietuviškais tradiciniais atitikmenimis mūsų verstinėje 
literatūroje apskritai nėra pamirštas. Grožinės literatūros kūrinių tekstuose 
apstu biblinių aliuzijų ir biblinius vardus daugelis vertėjų vertimo tekste iš 
tikrųjų paprastai keičia VK būdingais tradiciniais atitikmenimis, pvz.:  

... with the flaming sword drove Adam and Eve from the Garden. (Stephen 
King)

... su liepsnojančiu kalaviju išvarė iš Rojaus Adomą ir Ievą. [TBŽ 16] 

... ambition of all good government since the time of Solomon... (Ronan Ben-
nett)

... siekis kiekvienos geros valdžios nuo pat Saliamono laikų... [TSM 18]

... he rather liked her stories about Mary and Joseph. (Virginia Woolf)
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... pasakojimai apie Mariją ir Juozapą jam patinka... [ĮŠ 89]

“Not quite like Lazarus. He wasn’t dead.” (Stef Penney)
– Ne visai kaip Lozorius. Jis nebuvo miręs. [VŠ 117]

... since Moses parted the Red Sea. (Nicholas Sparks)

... nuo tada, kai Mozė praskyrė Raudonąją jūrą. [ĮP 10]

When King Herod’s son had discovered that... (Mary Higgins Clark)
Karaliaus Erodo sūnus, sužinojęs, kad... [PMe 7]

... incite Absalom against King David... (Vanora Bennett)

... kurstė Abšalomą prieš karalių Dovydą... [ŠK 17]

Dauguma vertėjų šį tradicinį polinkį palaiko ir puoselėja atitinkamais 
lietuviškais tradiciniais vardais vertimo tekste keisdami ir angliškuosius šven-
tųjų vardus, pvz.:

Syme waited for him as St. George waited for the dragon... (G. K. Chesterton)
Saimas jo tykojo, kaip šventasis Jurgis laukia slibino... [ŽKBK 50]

And you’re the bastards Saint Francis was nice to. (John Steinbeck)
O šventasis Pranciškus dar jumis, nenaudėliais, rūpinosi! [MNŽ 10]

“And the Gospel of John says the exact same thing...” (Dan Brown)
– Tas pats sakoma ir Evangelijoje pagal Joną. [PSi 439]

St. Rose’s life had been short. (Danielle Trussoni)
Šventosios Rožės gyvenimas buvo trumpas. [An 14]

“I’ll pray to Saint Christopher for you...” (Robert Ludlum)
‒ Pasimelsiu už tave šventajam Kristoforui. [PrAp 18]
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... whatever that guy had to say to St. Anthony... (Mary Higgins Clark)

... tas vyrukas greit baigė šneką su šventuoju Antanu... [AEV 10]

Carried by Peter the Apostol of Rome... (Mary Higgins Clark)
Į Romą jį atvežęs apaštalas Petras... [PMe 7]

Šventųjų vardai yra minimi ne tik kaip kadaise gyvenusių asmenų vardai: 
jie dažnai vartojami kitiems asmenims bei įvairiems objektams pavadinti ir 
eina įvairių sudėtinių pavadinimų dėmeniu. Anglakalbėje grožinėje literatū-
roje, kaip ir angliakalbėse bendruomenėse, pasitaiko, kad šventųjų vardai su 
priedėliu St. yra vartojami kaip pavardės. Tokios pavardės paprastai yra per-
keliamos į vertimo tekstą ir adaptuojamos, pvz:

“Mr. St. James,” Joseph Cotter said... (Elizabeth George)
‒ Pone Sent Džeimsai, – tarė Džozefas Koteris... [PA 29]

... Jack St. Bride decided to give up his former life. (Jodi Picoult)

... Džekas Sent Braidas nusprendė į ankstesnį gyvenimą nebegrįžti. [SRa 9]

Tačiau atitinkamais lietuviškais tradiciniais atitikmenimis verstiniuose 
tekstuose taip pat paprastai yra keičiami šventųjų vardai, kuriais dažnai yra 
pavadinti:

a) krikščionių kulto namai (bažnyčios, katedros, koplyčios, vienuolynai), 
pvz.:

The belfry of George’s Church sent out constant peals... (James Joyce)
Šv. Jurgio bažnyčios varpai be paliovos šaukė tikinčiuosius... [Dub 63]

... were married in St. Philip the Apostle Catholic Church... (Walter Isaacson)

... susituokė Šv. apaštalo Pilypo katalikų bažnyčioje... [StJ 14]

... and the churches, especially that of St. Mark... (Arthur Conan Doyle)
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... ypač pažymėtina Šventojo Morkaus katedra. [RR (10) 174]

... a novice priest at the monastery of St. Xavier... (Philippa Gregory)

... Šventojo Ksavero vienuolyno novicijus... [LVa 11]

... viduje būtų tilpusios keturios Šv. Pauliaus katedros. [Na 15]

Nuvažiavau į Šventos Kotrynos bažnyčią. [PA 707]

Prie Šv. Antano koplyčios stabtelėdavo ne vienas... [AEV 9]

Šv. Petro vienuolyno vienuolės ir jos motina puikiai atliko savo darbą. [PaM 16]

b) viešosios įstaigos (ligoninės, prieglaudos, mokyklos), pvz.:

... beneath the plaid uniform jumper of St. Ambrose’s School... [Jodi Picoult]

... uniforminėmis Šv. Ambraziejaus mokyklos prijuostėmis... [PaT 19]

Lankome senelę Šv. Onos senelių namuose... [BDTPR 301]

Šv. Marijos ligoninės palata buvo nutvieksta saulės. [DVK 347]

Šv. Judo ligoninėje užgeso jos vyro gyvybė. [VTK 83]

... išvežė į Šv. Andriejaus gyvūnų prieglaudą. [GLD 174]

... centrinėje Šv. Martyno meno mokykloje... [SJ 140]

... lankydavau Šv. Mykolo pradinę mokyklą... [LeP 78]

Pas mus, Švento Luko koledže, atsitiko labai nemalonus įvykis... [RR 301]
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Mama prisivertė gyventi, kol pamatys mane baigusį Šv.  Jono universitetą. 
[PMŠ 93]

Škotijos Šv. Andriejaus universiteto tyrėjų komanda nustatė... [Re 2013-07-29]

c) gatvės ir parkai, pvz.: 

... lunching with my wine merchant in St James’s Street... (Evelyn Waugh)

... kai pietavau su savo vyno tiekėju Šv. Jokūbo gatvėje... [SįB 201]

... to a fancy hotel on St. Charles Avenue. (Ruta Sepetys)

... į prabangų viešbutį Šv. Karolio gatvėje. [NeK 7]

Šv. Onos gatvėje perėjo kiton pusėn... [PD 169]

... ją sutrikdė Šv. Petro gatvėje prie namų apspitę fotografai. [DA 14]

Paskui važiuok į Šv. Jokūbo parką. [DVK 305]

Žinoma, toli gražu ne visi vertėjai aptariamojo tradicinio polinkio keis-
ti šventojo vardą lietuvišku tradiciniu atitikmeniu išvardytais atvejais paiso, 
pvz.: 

Šv. Džordžo bažnyčios laikrodis išmušė valandas. [ČK 470]

... užeiga Šv. Džeimso gatvėje buvo ta vieta... [Aš 490]

... dirbau administratoriumi Sent Džeimso viešbutyje Niujorke. [GPM 124]

... galėsiu patekti į Šv. Džono greitosios pagalbos palapinę. [RSG 17]

Šv. Gailso ligoninė, žinojau aš, buvo šalia dokų... [DiK 207]
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Šv. Anos gatvėje perėjo kiton pusėn... [PD 169]

... atėjo į sausakimšą austrių barą Sent Piterio gatvėje... [PD 147]

Jie važiavo Sent Čarlzo prospektu. [PD 112]

Šio polinkio paisymą mums primena ir angliški turistiniai leidiniai apie 
Lietuvą ar Vilnių, kuriuose randame St. Anne’s Church ir St. Peter and Paul’s 
Church [Lo 37].

Šventųjų yra daug (jų yra tūkstančiai), ne visuose krikščioniškuose kraš-
tuose jie vienodai žinomi, ir toli gražu ne visada anglakalbėje literatūroje var-
tojamiems jų vardams galima rasti lietuvišką tradicinį atitikmenį, tad jie, kaip 
daugelis svetimvardžių, yra perkeliami į vertimo tekstą adaptuota forma, pvz.:

 
Paskui norėčiau fotografuoti prie Šv. Botolfo bažnyčios. [PA 28]

Mes visi buvome Šv. Brioko mokykloje... [GLD 154]
 

Gėles galima siųsti į šventojo Eldredo bažnyčią Svinli Dine. [KrN 7]

Vidurdienį Šventojo Kolumbos bažnyčios varpai kviesdavo į... [SLe 18]

... įstojęs į nedidelį liuteronų Šv. Olafo koledžą Minesotos pietuose. [DG 94]

Laimė, žinojau labai gerą Sent Svitino mokyklą. [GLD 63]

Tai buvo Denvinas Ričardsonas, Šv. Tankredo vikaras. [RSG 16]

... žvelgė į didingą Šv. Sulpicijaus bažnyčią. [DVK 49]

Atskirai reikia paminėti bibliniais ar šventųjų vardais pavadintus geogra-
finius objektus. Fizinės geografijos objektų pavadinimai, kuriuos sudaro 
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bibliniai ar šventųjų vardai ir tų objektų nomenklatūriniai terminai, yra ver-
čiami tuos vardus keičiant vertimo kalbos tradiciniais atitikmenimis. Daug 
tokių vertinių randame žodyne „Pasaulio vietovardžiai“, pvz.: 

Lake Saint Joseph → Šventojo Juozapo ežeras (Kanada), St  John Island → 
Šventojo Jono sala, St Johns River → Šventojo Jono upė (Florida), St Joseph Plate-
au → Šventojo Juozapo plynaukštė, St George’s Bay → Šventojo Jurgio įlanka (Ka-
nada), St Lawrence River → Šventojo Lauryno upė (Kanada) [PV-Am]. 

Aptariamų vardų tradiciniai lietuviški atitikmenys paprastai vartojami ir 
verčiant fizinės geografijos objektų pavadinimus rišliuose tekstuose, pvz.: 

 
Mineapolis yra įsikūręs prie šv. Antano krioklių... [GPM 302]

Ji mirė miegodama Viljamstauno viešbutyje, Švento Andriejaus saloje, Kari-
buose. [AV 24]

Ji nuplukdo triskart daugiau vandens nei šventojo Lauryno upė... [GPM 9]

... atvedė į Šventosios Onos kalvų papėdę. [Gau 7]

Po sprogimo Šv. Elenos kalnas tapo 400 metrų žemesnis... [TI 234]

... Saliamono salose kilo cunamis... skelbia BBC. [LR 2013-02-06]

Žinoma, pasitaiko ir aptariamojo tradicinio polinkio nesilaikymo atvejų 
(priedėlio santrumpa St kartais verčiama, kartais ne), pvz.:

Had contemplated throwing herself and her children into the St Lawrence. 
(Stef Penney)

Svarstė, ar nevertėtų kartu su vaikais šokti į Šv. Lorensą. [VŠ 118]

... six more miles to the St. Francis River. (John Grisham)
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... dar šešios mylios iki Sent Frensio upės. [DN 14]

Šventųjų vardai yra nekeičiami tradiciniais atitikmenimis, o kaip ir dau-
gelis kitų svetimvardžių yra perkeliami ir adaptuojami (kartu su prieš juos 
vartojamo priedėlio Saint santrumpa) paprastai tais atvejais, kai jie eina gy-
venviečių pavadinimais. ypač daug šventųjų vardais pavadintų gyvenviečių 
yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, pvz.: 

St Andrews → Sent Andrusas (Pietų Karolina), St Anthony → Sent Antonis 
(Aidahas), St Charles → Sent Čarlsas (Misūris), St David → Sent Deividas (Ari-
zona), St James → Sent Džeimsas (Minesota), St John → Sent Džonas (Kanza-
sas), St George → Sent Džordžas (Niujorko v-ja), St Clair → Sent Kleras (Ala-
bama), St Peter → Sent Piteris (Minesota), St Stephen → Sent Stivenas (Pietų 
Karolina) [PV-Am]. 

Tokiu pačiu būdu perteikiamus tokių gyvenamųjų vietų pavadinimus 
vertėjai paprastai pasirenka ir verstiniuose rišliuose tekstuose, pvz.:

... persikelti į Omahą ar netgi į Sent Luisą... [TBŽ 10]

... kalbama, kad karalius Eduardas jau Sent Olbanse... [ŠK 23]

Sent Polas yra nuostabus miestas. [GPM 300]

... už keturiasdešimt mylių nuo Sent Stivenso... [NSG 6]

Vienas kitas tokių gyvenviečių pavadinimų pakeitimas tradiciniu atiti-
kmeniu yra laikytini retomis išimtimis, pvz.:

... kalbasi telefonu... Kažką apie bylą šv. Pauliuje, kur jis turi liudyti. [SŠ 55]

Mūsų laikais, kada oficialius vardus (pradedant 1953  m. tik moterų, o 
nuo 1979 m. ir vyrų) gauna net audros ir uraganai, biblinių ar krikščioniškų 
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vardų pasitaiko ir iš anglų kalbos verčiamuose informaciniuose pranešimuo-
se apie juos. Tarp konkuruojančių jų perteikimo vertimo tekste būdų pirme-
nybė turėtų būti teikiama keitimui tradiciniais atitikmenimis, pvz.:

Tropinė audra „Aizekas“ pasiekė Luizianos valstiją... [<www.lrytas.lt>, 
2012-08-28]

Uraganas „Isaac“ pasiekė sausumą... [LŽ 2012-08-29]

Uraganas „Izaokas“ prarado jėgą... [LR 2012-08-30]

Tropinė audra „Izaokas“ („Isaac“) JAV pietinėje dalyje... [Re 2012-08-30] 

Vertėjai, be abejo, yra suinteresuoti lengvinti bei spartinti savo darbą ir 
vienodinti bei kodifikuoti svetimų vietovardžių, įskaitant miestų mikrotopo-
nimų, rašymą. Balčiūnienės (2010 m.) parengtame Lietuvos literatūros vertė-
jų sąjungos (LLVS) interneto svetainėje skelbiamame Londono vietovardžių 
sąraše, be kito, randame ir šventųjų vardais pavadintų: 

bažnyčių (St.  Paul’s Cathedral → Šv.  Pauliaus katedra, St.  Andrew’s → 
Šv. Andriejaus bažnyčia, St. Anne and St. Agnes → Šv. Onos ir Agnietės bažnyčia, 
St. Clement Danes → Danų Šv. Klemenso bažnyčia, St. Cyprian’s → Šv. Kiprijono 
bažnyčia, St. George’s → Šv. Jurgio bažnyčia, St. Helen → Šv. Elenos bažnyčia, 
St. James’s → Šv. Jokūbo bažnyčia, St. Luke’s → Šv. Luko bažnyčia, St. Margaret’s 
→ Šv. Margaritos bažnyčia, St. Stephen → Šv. Stepono bažnyčia), 

viešųjų pastatų (St. Bartholomew’s Hospital → Šv. Baltramiejaus ligoninė, 
St. James’s Palace → Šv. Jokūbo rūmai, St. Pancras → Šv. Pankracijaus geležinke-
lio stotis), 

gatvių (St. George’s Street → Šv. Jurgio gatvė, St. Martin’s Lane → Šv. Mar-
tyno skersgatvis, St. Michael’s Alley → Šv. Mykolo takas, St. Thomas Street → 
Šv. Tomo gatvė), 
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parkų (St. James’s Park → Šv. Jokūbo parkas). 

Toks svetimų vietovardžių kodifikavimas padeda užkirsti kelią iškraipy-
toms šventųjų vardų formoms (dar žr. Urniežiūtė: 2009).

Ir galiausiai vertimo požiūriu aptariant šventųjų vardus reikėtų prisiminti 
vieną paprastą rašybos taisyklę, kuri žurnale „Gimtoji kalba“ yra suformu-
luota taip: „kai minimas šventojo, kaip kadaise gyvenusio asmens, vardas, 
santrumpa šv. rašoma mažąja raide, o didžioji raidė rašytina tada, kai ši san-
trumpa yra tikrinių pavadinimų pradžioje, pavyzdžiui, kai įvardijamas vie-
nuolynas, bažnyčia, gatvė, aikštė ar pan.“ (Urniežiūtė 2009).

Aptariamai krikščioniškų vardų keitimo tradicijai paklūsta ir popiežių 
vardai (nors anglikonų bažnyčia yra atsiskyrusi nuo Romos katalikų bažny-
čios, jų vardai minimi ir anglakalbėje literatūroje), pvz.:

“Pope Leo, you know, was a great scholar and a poet.” (James Joyce)
− Popiežius Leonas, žinot, buvo didis mokslininkas ir poetas. [Dub 171]

... started in 1982 when Pope John Paul II... (Dan Brown)

... prasidėjo 1982-aisiais, kai popiežius Jonas Paulius II... [DVK 39]

Pope Julius II was a great enthusiast for home improvement. (Jules Evans)
Popiežius Julijus II buvo didelis pastatų tobulinimo entuziastas. [FK 9]

We have been commanded by Pope Nicholas V... (Philippa Gregory)
Mes, vadovaujami popiežiaus Mikalojaus V... [LVa 19]

... Pope, Sixtus  IV, was contemplating having it destroyed. (Mary  Hig-
gins Clark)

... tuometinis popiežius Sikstas IV svarstė, ar jo nesunaikinus. [PMe 8]

Pope Francis has always been a man among the people... (<http://www. eu-
roparl.europa.eu/news/en>, žiūrėta 2013-03-19)
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Popiežius Pranciškus visada buvo tarp žmonių... [<http://www.europarl. eu-
ropa.eu/news/lt>, žiūrėta 2013-03-19]

Su krikščioniškojo pasaulio vardynu taip pat yra susiję Europos šalių, 
tarp jų Anglijos ir Škotijos, valdovų − karalių ir karalienių – vardai. Verti-
muose jie taip pat, pagal tą pačią tradiciją, paprastai yra keičiami atitinkamais 
lietuviškais tradiciniais atitikmenimis, pvz.:

The son of this Earl had sued to Charles I... (Walter Scott)
Šio grafo sūnus kreipėsi į Karolį I... [PU 44]

... about her majesty Queen Anne, of most pious and glorious memory... (Jo-
nathan Swift)

... apie mirusią doringą ir garbingą karalienę Oną... [GK 7]

He reminded James a little of King George. (Charlie Higson)
Džeimsui jis šiek tiek priminė karalių Jurgį. [SP 26]

... now reigned as King Henry V of England. (Vanora Bennett)

... dabar valdė Angliją kaip karalius Henrikas V. [KaK 17]

... during King James I’s first command performance... (Anthony Burgess)

... per Jokūbui I vaidintą vaidinimą... [Šek 7]

... I have to be noticed by King Philip, I have to be restored by Queen Mary. 
(Philippa Gregory)

... privalau būti pastebėtas karaliaus Pilypo, privalau susigrąžinti karalienės 
Marijos malonę. [KMe 12]

Maybe Merry’s secret mother was Queen Elizabeth. (R. S. Meyers)
Gal Merė vaizdavosi esanti slapta karalienės Elžbietos duktė? [ŽDu 11]

Tas pats asmenvardžių perteikimo polinkis apima ir imperatorių vardus, pvz.:
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... senbernarą su imperatorių Pranciškų Juozapą... primenančiu snukiu. 
[JJTU 92] 

Kita vertus, apgailestaudami pastebime, kad ir šiuolaikiniuose grožinės 
literatūros vertimuose vis dar pasitaiko aptariamos valdovų vardų perteikimo 
tradicijos nepaisymo atvejų (apie tai dar žr. Balčiūnienė 2013), pvz.:

... Mary Queen of Scots was not yet born, but would be before the year closed. 
(Mark Twain)

... škotų karalienė Merė gimė tik tų metų pabaigoje. [GPM 11]

... in England, Henry VIII. had suppressed the monasteries... (Mark Twain)

... Anglijoje Henris VIII uždarė vienuolynus... [GPM 12]

... žygiuočiau sau per Angliją pačiam karaliui Džordžui prie šono. [JS 33]

... blyškios violetinės spalvos name, Karalienė Anos stiliaus. [Riz 51]

Jį tryliktajame amžiuje įkūrė karalius Džonas... [MPi 182]

Tiesa, grožinėje literatūroje rasime ir pramanytų karalysčių, ir pramanytų 
karalių vardų, kuriems vertimo kalba gali ir neturėti tradicinio atitikmens, 
todėl tokie vardai yra perkeliami į vertimo tekstą adaptuota forma arba ver-
čiami (kalkiuojami), pvz.:

When the Mad King Aerys II Targaryen had demanded their heads... (Geor-
ge R. R. Martin)

Kai Išprotėjęs karalius Eiris II Targeirinas pareikalavo jų galvų... [SŽ 26]

It’s a quote from King Killin Killick — that’s his real name, not a nickname 
because he did a lot of killing... (John Stephens)

Tai karaliaus Galabino Kiliko – čia jo tikrasis vardas G-A-L-A-B-I-N-A-S, 
tai ne pravardė, jis taip vadinasi ne todėl, kad būtų daug galabijęs... [UKr 14]
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Didžiuosiuose dienraščiuose per skubėjimą irgi paminama tradicija ir į 
lietuviškus verstinius tekstus kartais perkeliamos karalių ir karalienių vardų 
originaliosios rašybos formos, pvz.:

... karalienė Alexandra, karaliaus Edwardo VII žmona. [LŽ 2013-03-19]

... galima tikėtis karaliaus Johno II ar karalienės Anne II. [LR 2012-12-04]

Karalienės Elizabeth II tėvas George’s VI mirė 1952 metais. [LR 2013-07-25]

Pasikliaudama aptariama tradicija krikščioniškų kraštų valdovus vadinti 
tos pačios kilmės lietuvių kalboje adaptuotais tradiciniais vardais ir solidari-
zuodamasi su vertėjais, kurie šios tradicijos tvirtai laikosi, Irena Balčiūnienė 
teigia, kad „jei dabartinis Anglijos princas Čarlzas (Charles) taps karaliumi, 
jį vadinsime Karoliu, o jeigu pas jį žodeliu persimesti užeis draugas Charle-
sas, tai sakysim, kad karalius Karolis šnekučiuojasi su savo draugu Čarlzu. Jei 
karaliumi taps Čarlzo sūnus Viljamas (William), tai jį vadinsime karaliumi 
Vilhelmu“ (Balčiūnienė 2013). 

Bibliniais ar krikščioniškais vardais vadinami ne tik šventieji, popiežiai, 
valdovai, bet ir šiaip asmenys, realūs ir pramanyti, tačiau tokių vardų keitimas 
tradiciniais atitikmenimis, kaip jų perteikimo vertimo tekste būdas, apskritai 
nėra plačiau taikomas. Keisti atitinkamais tradiciniais sulietuvintais atitikme-
nimis dar kiek labiau linkstama:

a) angelų vardus, pvz.: 

“... and deign to send Michael the Archangel to my aid...” (Vanora Bennett)
Teikis atsiųsti arkangelą Mykolą padėti man... [ŠK 17]

Nuo mažens man ypač dažnai pasirodydavo vienas angelas. ... Jis pasisakė 
esąs Mykolas. [AMGP 16]
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b) vienuolių vardus, pvz.:

You yourself, brother Frances, have twice raised your voice... (Arthur Conan 
Doyle)

Bet ir tu, broli Pranciškau... du kartus kažką garsiai pasakei... [RR(8) 9]

c) žymių istorinių asmenybių vardus, pvz.:

... Christopher Columbus in time for Columbus Day... (L. H. Anderson)

... kažkur apie Kolumbo dieną – Kristupas Kolumbas... [Kal 21]

... where the legendary Abraham Lincoln once ate. (Frederick Forsyth)

... prie stalo, prie kurio kadaise sėdėjo Abraomas Linkolnas... [Ko 10]

It’s an old book. About Sir Isaac Newton. (Dan Brown)
Tai sena knyga. Apie serą Izaoką Niutoną. [DVK 317]

d) vaikiškų pasakų personažų vardus, pvz.:

The Tale of Peter Rabbit (Beatrix Potter)
Pasaka apie triušelį Petriuką [Pas 9]

Raggedy Ann Stories (Johnny Gruelle)
Skudurinės Onutės pasakėlės [SoP]

Princess Polly’s Potty (Andrea Pinnington)
Princesės Paulės puodukas [PPP]

Kiti vardų keitimo tradiciniais atitikmenimis atvejai yra reti ir atsitikti-
niai, jų pasitaiko paprastai tik vadinamųjų laisvųjų stilių tekstuose (Župerka 
2009) ir tai, matyt, dėl įvairių aplinkybių sutapimo, pvz.:

Someone named Adam was talking to a clown... (Alan Bradley)
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Kažkas, vardu Adomas, kreipėsi į klouną... [RSG 13]

... forcing Eva to eat the stirabout. (James Joyce)

... Ievą verčia valgyt avižinę košę. [Dub 186]

... Captain Abraham Pannel, Commander... (Jonathan Swift)
To laivo kapitonas buvo Abraomas Panelis... [GK 16]

... the following negroes: Hagar, aged 60; John, aged 30; Ben, aged 21, Saul, 
aged 25... (Harriet Beecher Stowe)

... šie negrai: Agara – 60 metų; Džonas – 30 metų; Benas – 21 metų; Saulius – 
25 metų... [DTT]

I married Mrs. Mary Burton... (Jonathan Swift)
Paskui greit vedžiau pirklio Edmundo Berteno dukterį Mariją... [GK 16]

Aunt Sara and Aunt Elizabeth patrolled... (Margaret Atwood)
Patruliuodavo Teta Sara ir Teta Elžbieta... [TaP 12]

... Dr. Stanislaus Pym was a wizard... (John Stephens)

... daktaras Stanislavas Pimas yra burtininkas... [UKr 11]

Kita vertus, apie angliškame tekste vartojamų vardų (pvz., Arthur, Elsa, 
Irene, Jonas, Rose, Ruth) keitimą verstiniame tekste lietuviškais tradiciniais 
atitikmenimis (pvz., Artūras, Elzė, Irena, Jonas, Rožė, Rūta; pastarieji du gali 
būti laikomi ir pravardinės kilmės vardais) galime kalbėti ir peržengdami bi-
blinio bei krikščioniškojo vardyno ribas, pvz.:

Pats pulkininkas Artūras Velslis, telaimina jį Dievas... [ŠT 18]

... Elzė jau daugiau kaip dvi savaites netvarko namų... [ŠN 8]

Kad Irena susitikinėja su Bosiniu, Somsas neabejojo... [FS 274]
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Jonas sekė akimis, kaip jo tėvas pilasi dar vieną puodelį kavos, ir laukė. [Siun 19] 

‒ Jos vardas Rožė, – tarė jis. – Ir tai viskas, ką tau pasakysiu. [PR 41]

Tai vadinama amnezija. Rūtos Hafpeni tėvas ja susirgo, kai nukrito nuo 
bokšto. [US 54]

Aiškios skiriamosios ribos tarp adaptavimo ir keitimo tradiciniais ati-
tikmenimis neįmanoma nubrėžti. Tradiciniai atitikmenys iš esmės taip pat 
yra to paties (tik seniau vykusio) kalbinio proceso – fonetinio (grafinio) ir 
morfologinio adaptavimo padariniai. Šiandien mes toli gražu ne visada gali-
me nedvejodami pasakyti, ar vertimo tekste vartojama vardo forma iš tikrųjų 
buvo iš originalo teksto perkelta ir adaptuota, ar ji atsirado kaip tradicinis 
atitikmuo, kuriuo buvo pakeista originali vardo forma, pvz.: 

Albert → Albertas [PMe, Su], Alex → Aleksas [NGUN], Alexandra → Alek-
sandra [NSG], Alvirah → Elvyra [AEV], Andrew → Andrius [My], Ellen → Elena 
[G, MSt, MŽ, PD, VN], Mick → Mikas [DK], Rachel → Rachelė [A, Ak, M, ŠH], 
Regina → Regina [Bib], Richard → Ričardas [B, PMe], Victor → Viktoras [ŠH].

Taigi su tradiciniais vardais arba „tikriniais skoliniais“ siejasi adaptuotos 
svetimvardžių formos, nes iš tiesų jos taip pat yra „tikriniai skoliniai“. Be to, 
ir vieni, ir kiti yra kodifikuojami (dėl kodifikacijos ir kodifikavimo sąvokų žr. 
Pupkis 2005: 136). Tokių kodeksų vaidmenį paprastai atlieka enciklopedijos, 
žodynai, vardynai. Adaptuotas lietuviškas angliškų vardų formas galima rasti 
ne tik minėtame Piesarsko „Didžiajame anglų‒lietuvių kalbų žodyne“ (1998) 
ir jo elektroninėje versijoje „Anglonas“, bet ir naujuosiuose elektroniniuose 
dvikalbiuose žodynuose, pvz., Jack → Džekas, Jane → Džeinė, Peter → Piteris, 
Petras) (<www.ezodynas.lt> žiūrėta 2014-01-12). 

Pasaulyje yra nesuskaičiuojama gausybė asmenvardžių (vardų, o ypač 
pavardžių) ir vietovardžių, bene daugiau negu bendrinių žodžių. Daug kitų 
šalių (kalbų) tikrinių vardų vartojama ir įvairiose mūsų viešojo gyvenimo sri-
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tyse. Galima sakyti, kad jau seniai tradicinėmis lietuviškuose tekstuose virto 
ir daugelio populiarių istorinių asmenybių p a v a r d ė s , turinčios skirtingus 
prototipus kitose kalbose (pvz., liet. Kolumbas, angl. Columbus, it. Colombo, 
pranc. Colomb). Sąlygiškai būtų galima sakyti, kad anglakalbių šalių įžymiųjų 
žmonių pavardės, gana dažnai vartojamos įvairiuose lietuviškuose tekstuose, 
taip pat turi nusistovėjusias tradicines formas, pvz.: 

Byron → Baironas, Chaplin → Čaplinas, Churchill → Čerčilis, Dickens → Di-
kensas, Hemingway → Hemingvėjus, Joyce → Džoisas, Lincoln → Linkolnas, Ne-
wton → Niutonas, Roosevelt → Ruzveltas, Shakespeare → Šekspyras, Washington 
→ Vašingtonas. 

Šį sąrašą nesunku papildyti daugeliu kitų pavardžių iš lietuviškų enciklo-
pedijų, žinynų ir net dvikalbių žodynų. Tradicines lietuviškas formas taip pat 
turi anglų kalba parašytų knygų personažų vardai ir pavardės, pvz.: 

Hamlet → Hamletas, Othello → Otelas, King Lear → karalius Lyras, Robinson 
Crusoe → Robinzonas Kruzas, Robin Hood → Robinas Hudas, David Copper-
field → Deividas Koperfildas, Oliver Twist → Oliveris Tvistas, Jane Ayre → Džeinė 
Eir, Tom Sawyer → Tomas Sojeris, Sherlock Holmes → Šerlokas Holmsas, Jay 
Gatsby → Džėjus Getsbis, James Bond → Džeimsas Bondas, Mary Poppins → 
Merė Popins, Peter Pan → Piteris Penas, Harry Potter → Haris Poteris. 

Jos vartojamos lietuviškuose vertimuose ir apskritai yra labiau įsigalėju-
sios lietuviškuose tekstuose palyginti su kitomis konkuruojančiomis formo-
mis (jeigu tokių yra), tad jos atspindi realią vartosenos padėtį ir kodifikuoti-
nos kaip norminės.

Verčiamame angliškame tekste aptikę kitų kalbų asmenvardžius ar vie-
tovardžius taip pat žvalgomės atitinkamų tradicinių ar kodifikuotų lietuviškų 
formų. Antai anglų kalboje tradiciškai vartojamos antikos filosofų pavardžių 
formos keičiamos atitinkamomis adaptuotomis tradicinėmis lietuviškomis 
formomis, pvz.: 
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Aristotle → Aristotelis, Cicero → Ciceronas, Diogenes → Diogenas, Epicurus → 
Epikūras, Plato → Platonas, Pythagoras → Pitagoras, Socrates → Sokratas [FK]. 

Beje, anglų kalba turi ir savitas tradicines biblinių vietovardžių formas. 
Verčiant į lietuvių kalbą jos taip pat neperkeliamos į vertimo tekstą, o keičia-
mos lietuviškais tradiciniais atitikmenimis, pvz.:

... this profoundlywise and learned child had been born in Bethlehem... (Mary 
Higgins Clark)

... nepaprastai išmintingas ir mokytas vaikas gimęs Betliejuje... [PMe 7]

“The dirty Romans are forming up for Calvary.” (John Steinbeck)
‒ Nenaudėliai romėnai rikiuojasi žygiuoti į Kalvarijos kalną. [MNŽ 6]

Are you one of the Daughters of Jerusalem? (John Steinbeck)
Gal ir tu esi viena iš Jeruzalės dukterų. [MNŽ 16]

Teigiama, kad geografiniai pavadinimai „lengviau už pavardes pasisavi-
nami ir daugeliu atvejų darosi artimi tradiciniams“ (Ambrazas 2008: 43). Tra-
diciniams vietovardžiams priskiriama ir ta vietovardžių dalis, kurią sudaro 
„kitų šalių nelietuviškų vietovardžių tradicinės formos“ (pvz., Paryžius, plg. 
pranc. Paris, Niujorkas, angl. New York). „Dabar vartojamos trejopos kitų kal-
bų vietovardžių formos: tradicinės (minėtasis Paryžius...), adaptuotos (rašo-
mos pagal apytikrį originalo tarimą ir pritaikytos prie lietuvių kalbos morfo-
logijos, pvz., Teksasas, angl. Texas...) ir originaliosios (pvz., Karlovy Vary, Rio 
de Janeiro ir pan.). Taip leidžia dabar galiojantys Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nutarimai“ (Pupkis 2005: 273‒274).

Kitų šalių (kalbų) realių vietovardžių rašybai vienodinti Valstybinės lie-
tuvių kalbos komisijos iniciatyva „The Times Comprehensive Atlas of the 
World“ (10-tas leidimas, Londonas, 2001) pagrindu yra parengtas ir baigia-
mas leisti žodynas „Pasaulio vietovardžiai“. Jame, kaip originaliųjų formų ko-
difikuoti lietuviški atitikmenys, teikiamos adaptuotos arba verstinės svetimų 
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vietovardžių formos. 2006 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas iš-
leido pirmąją šio žodyno dalį „Europa“ (ją sudaro iš viso apie 40 000 vietovar-
džių). 2008 m. pradžioje pasirodė Šiaurės ir Pietų Amerikos vietovardžiams 
skirtas tomas „Amerika“ (apie 30 000 vietovardžių), 2010 m. „Pasaulio vieto-
vardžiai. Afrika. Antarktida. Australija. okeanija“ (apie 30 000 trijų žemynų 
ir per 10 000 okeanijos salų vietovardžių), likusieji du tomai (pirmasis pasi-
rodė 2012 m.) skirti Azijai. Be to, VLKK tinklalapyje (<http://www.vlkk.lt/
nutarimai/svetimvardziai>, žiūrėta 2013-09-13) galima rasti Kalbos komisi-
jos nutarimais patvirtintus valstybių ir jų sostinių, valdų ir kraštų, taip pat 
JAV valstijų, Jungtinės Karalystės grafysčių, Šiaurės Airijos ir Airijos provin-
cijų pavadinimų sąrašus. 

Paisydami „Pasaulio vietovardžių“ žodyne ir Kalbos komisijos patvir-
tintuose realių svetimų vietovardžių sąrašuose teikiamų formų, vertėjai gali 
ne tik išvengti gaišaties kiekvieną kartą iš naujo savarankiškai svarstydami 
pasitaikančius painius svetimų vietovardžių lietuviškos perrašos (adaptavi-
mo) ar tiesioginio vertimo klausimus, bet ir prisidėti prie jų adaptuotų for-
mų rašybos dabartinėje lietuvių kalboje vienodinimo ir pastovumo, kuris yra 
pageidautinas ir vertėjams, ir vertimų skaitytojams. Kodif ikuotos svetimo 
vietovardžio lietuviškos formos (adaptuotos ar verstinės) pasirinkimą iš šių 
šaltinių taip pat būtų galima vadinti keitimu tradiciniu arba kodifikuotu ati-
tikmeniu (substitucija). Taigi svetimvardžių (asmenvardžių ir vietovardžių) 
tradicinių formų susiejimas su kodifikuotomis adaptuotomis formomis gero-
kai pagausina svetimvardžių keitimo tradiciniais arba kodifikuotais atitikme-
nimis, kaip jų perteikimo vertimo tekste būdo, taikymą.

1.3.3. Tiesioginis (arba kopijuojamasis) vertimas 

Nors kartais teigiama, kad tikriniai vardai apskritai yra nemotyvuotos 
reikšmės žodžiai (pvz., žr. Manini 1996: 162) arba semantiškai „tušti“ žodžiai 
(Boyko 2012: 44), ir kad jie niekada neverčiami, iš tikrųjų yra daug tikrinių 
vardų, kurie turi sąsajų su bendriniais žodžiais ir ypač grožinės literatūros 
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kūriniuose yra dažnai „semantizuojami“. „ypač aiški semantinė motyvacija tų 
vardų, kurių susidarymą lėmė pačių įvardytų objektų ypatybės, išskiriančios 
juos iš kitų vienarūšių objektų“ (Jakaitienė 2010: 274). Ir asmenvardžiai, ir 
vietovardžiai neretai pasižymi ekspresijos galimybėmis ir yra svarbūs meni-
nio teksto elementai.

Jeigu pripažįstame, kad kai kurie tikriniai vardai yra sudaryti iš bendrinių 
žodžių ir yra s e m a nt i š k a i  m o t y v u o t i  ar s k a i d r ū s  (angl. semantically 
transparent), turime taip pat pripažinti, kad iš principo jie gali būti verčia-
mi, t.  y. perteikiami vertimo kalbos priemonėmis. Semantiškai skaidrių ti-
krinių vardų vertimą galima apibūdinti kaip oK tikrinių vardų semantinės 
ar darybinės motyvacijos kopijavimą VK priemonėmis. Tokį vertimo būdą 
vadinsime t i e s i o g i n iu  (arba k o pi j u o j a mu o j u )  v e r t i mu  (plg. angl. 
calque, loan translation; pranc. calque; žr. Shuttleworth, Cowie 2007 17‒18; 
rus. калькирование Neliubin 2003: 73). Niumarkas yra labiau linkęs vartoti 
terminą through-translation (Newmark 1988: 84). 

Kadangi oK tikriniai vardai gali būti paprastieji žodžiai, dariniai (vedi-
niai ir dūriniai) ir leksikalizuoti žodžių junginiai, ta motyvacija yra atitinka-
mai grindžiama oK paprastojo žodžio ir VK žodžio daline semantine atitik-
timi, oK darinio ir VK esamo arba į ją pamorfemiui išversto darinio darybos 
reikšmės atitiktimi bei oK leksikalizuoto žodžių junginio ir VK esamo arba 
pažodžiui į ją išversto leksikalizuoto žodžių junginio dėmenų semantine ati-
tiktimi. Atsižvelgdami į tai, kad dūrinį (sudurtinį žodį) (ypač anglų kalboje) 
ne visada lengva skirti nuo žodžių junginio, galime skirti dvi tiesioginio (arba 
imitacinio) vertimo atmainas, kurių viena yra siejama su oK paprastaisiais 
žodžiais, o kita – su oK dariniais ir leksikalizuotais žodžių junginiais. „Kai 
verčiant remiamasi ne svetima darybine, o semantine motyvacija, atsiranda 
vadinamieji s e m a nt i n i a i  v e r t i n i a i“  (Jakaitienė 2010: 210), dar kartais 
vadinami reikšmės vertiniais (žr. Pupkis 2005: 263). Pamorfemiui imituojant 
oK darinių struktūrinę reikšmę arba pažodžiui išverčiant oK leksikalizuotus 
žodžių junginius vertimo kalboje sudaromi analogiškos darybos, arba struk-
tūrinės, reikšmės dariniai ar žodžių junginiai, vadinami k a l k ė m i s  (angl. 
calque, loan translation; žr. Schuttleworth, Cowie 2007: 17; through-translati-
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on, žr. Newmark 1988: 84) arba v e r t i n i a i s  (LKŽin 1998: 437, LKE 1999: 
700, Jakaitienė 2010: 208). 

Terminas vertinys, žymintis pagal kitų kalbų pavyzdį sudarytą žodį ar žo-
džių junginį, naujesnėje lietuvių lingvistinėje literatūroje bemaž išstūmė se-
niau vartotą terminą kalkė (Drotvinas 1989: 75). Pagal vertimo adekvatumo 
(tolygumo) laipsnį skiriami a d e k v at i e j i  ir n e a d e k v at i e j i  v e r t i n i a i 
(Palionis 1985: 207). Adekvatieji vertiniai (pagal Vincentą Drotviną tikslieji, 
arba morfeminiai; žr. Drotvinas 1989: 76) yra tokie, kurių ir darybinė struktū-
ra, ir reikšmė atitinka verčiamąjį žodį. o neadekvatieji vertiniai (kartais vadi-
nami daliniais vertiniais arba pusvertiniais) – tokie, kurių darybinė struktūra 
ir  /  arba reikšmė tik iš dalies atitinka verčiamo žodžio darybinę struktūrą 
ir / arba reikšmę. 

Tiesioginio vertimo būdas gali būti taikomas iš bendrinių žodžių pada-
rytiems arba, kitaip sakant, semantiškai skaidriems ar semantiškai motyvuo-
tiems vardams, pvz.:

Patch opened his wallet and pulled out a twenty. (Becca Fitzpatrick)
Atvėręs piniginę Lopas ištraukė dvidešimt dolerių. [Cr 15]

Flicking the hair from her eyes, Mouse tilted the head to one side. (Marcus 
Sedgwick) 

Nubraukusi nuo akių plaukus Pelytė pakreipė galvą į šoną. [JŽ 7]

Horn held up his hand. (Marcus Sedgwick)
Ragas pakėlė ranką. [JŽ 11]

Katerinos Sanderson (Catherine Sanderson) knygos „Mažoji anglė Pary-
žiuje“ (Petite Anglaise) (vertimo recenzentei „į akis krinta žaviai išversti pa-
grindinių veikėjų personifikuoti vardai: prancūzas tėtis – ponas Varlius (Mr 
Frog) ir jo bei knygos autorės ir kartu svarbiausios knygos veikėjos Katerinos 
dukrelė – Buožgalvėlė (Tadpole)“ (Kaikarytė 2010: 20).

Bendrinio žodžio (apeliatyvo), su kuriuo siejamas asmenvardis, morfo-
loginė giminė vertimo kalboje dažnai nesutampa su asmenvardžio referento 
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lytimi (pvz., kedras lietuvių kalboje netinka būti moters vardu), todėl vertinio 
gramatinę giminę VK darybos priemonėmis reikia atitinkamai pakeisti, pvz.:

The slightly bruised story of Cedar B. Hartley. (Martine Murray) 
Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė. [BNKHŠ]

Dar keli panašaus pobūdžio pavyzdžiai iš Keneto Greihemo (Kenneth 
Grahame) apysakos „Vėjas gluosniuose“ (The Wind in the Willows), kurios 
veikėjai yra personifikuoti Anglijos miškų, laukų ir vandenų gyvūnėliai, kurių 
vardai sutampa su juos žyminčiais bendriniais daiktavardžiais. Jų atitikmenys 
lietuvių kalboje turi vienos kurios nors giminės – vyriškosios arba moteriško-
sios – formas, pvz., rupūžė, ūdra, žiurkė yra moteriškosios giminės daiktavar-
džiai. Kadangi šie žodžiai turi tapti vyriškosios lyties personažų vardais, kad 
vardų morfologinė giminė ir referentų lytis nesiskirtų, pasirenkami atitinka-
mi vyriškosios giminės vediniai, pvz.:

The Rat sculled smartly across and made fast. Then he held up his forepaw... 
(Kenneth Grahame)

Žiurkinas vikriai persiyrė per upę. Priplaukęs ištiesė priekinę letenėlę... 
[VG 9]

... the Otter hauled himself out and shook the water from his coat. (Kenneth 
Grahame)

... ir ant kranto išsliuogė Ūdras, purtydamas nuo kailiuko vandenį. [VG 15]

... the Toad slept very soundly, and no amount of shaking could rouse him out 
of bed next morning. (Kenneth Grahame)

... Rupūžius taip kietai miegojo, kad rytą Kurmis su Žiurkinu niekaip jo ne-
galėjo pažadinti, nors ir kažin kiek jį purtė. [VG 32]

Primygtinesnis polinkis versti vardus paprastai atsiranda tais atvejais, kai  
vardų sąsaja su bendriniais žodžiais (apeliatyvais) yra aiškiai motyvuota ver-
čiamame tekste, pvz.:



168 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

... and first, I let him know his name should be Friday, which was the day I 
saved his life... (Daniel Defoe)

Pirmiausia pareiškiau, kad jo vardas bus Penktadienis, nes tą dieną išgelbė-
jau jam gyvybę. [RK 203]

I named her Faith... because I so badly needed something to believe in. (Jodi 
Picoult)

Daviau jai Vilties vardą,... nes man trūko vilties, kuria galėčiau tikėti. [NV 
20] (Išnašoje paaiškinta: *Autorės mergaitei duotas vardas Faith – Tikėjimas 
(angl.))

Net ir pasirinkdami kanoninį vardų perteikimo būdą, t.  y. perkėlimą į 
vertimo tekstą, vertėjai vis dėlto jaučia būtinybę atsižvelgti į semantiškai skai-
draus vardo prasmės aktualizaciją originalo tekste ir pragmatiniais sumeti-
mais pateikti tokio vardo semantinių sąsajų su bendriniais žodžiais aiškina-
mąjį ar eksplikuojamąjį, t. y. metakalbinį, komentarą:

a) kartais pačiame vertimo tekste, pvz.:

“... The one with blond hair is my second daughter, Skye —”
“Blue Skye, blue eyes,” said Skye, opening wide her blue eyes to demonstrate. 

(Joanne Birdsall)
Ši blondinė yra mano antroji dukra Skai...
‒ Mėlynas dangus, mėlynos akys, – paaiškino Skai, kurios vardas reiškė dan-

gų. Ir išplėtė žydras akis. [Pen 17]

b) dažniau vertimo teksto išnašose, pvz.:

Segėjo ženklelį su savo vardu „Čeritė“, Deboros nuomone, parinktą labai ne-
vykusiai*. (Išnašoje: * Charity – „geraširdiškumas“ (angl.)) [PA 190]

O Stounas šildo atsarginių žaidėjų suolelį. Jis – pasipūtėlis ir kietakaktis. Tėvai 
jam davė labai tinkamą vardą*. (Išnašoje: *Angl. stone – „akmuo“.) [NKB 19]
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‒ Aš esu Prudencija, – pasakė misis Berisfed. – Jūsų dukterėčia, Prudencija*. 
(Išnašoje: * Apdairumas angl.)

‒ Koks juokingas vardas,  – pasakė teta Ada.  – Skamba kaip kambarinės. 
Mano dėdė Matjus turėjo kambarinę vardu Komfortė*... (Išnašoje: * Paguoda 
angl.) [SpP 23‒24]

Mes nusprendėme pavadinti ją Aivore. Pagal jos kūno spalvą* ir, kaip neabejoti-
nai parodys laikas, pagal sielą. (Išnašoje: * Ivory − dramblio kaulo spalva.) [US 365]

‒ Hana, – atrėmiau. – Stela. Seidž*.
‒ Juk čia prieskonis, – nustebo Maksas. (Išnašoje: *Angl. šalavijas) [KNa 30]

Tai, kad pasirinkimas versti ar neversti semantiškai skaidrų vardą tam ti-
kru mastu yra subjektyvus, t. y. priklausantis nuo vertėjo, rodo kai kurie atve-
jai, kai tas pats semantiškai skaidrus vardas (pvz., Summer – plg. angl. summer 
„vasara“ ir Melody – plg. angl. melody „melodija“) vieno grožinės literatūros 
kūrinio vertime yra verčiamas, o kito grožinės literatūros kūrinio vertime kito 
vertėjo neverčiamas, pvz., plg.:

“I’m Summer,” she said, confirming she was my landlord’s daughter. (Doro-
thy Koomson)

– Aš Vasara, – tarė ji, patvirtindama, kad yra šeimininko duktė. [ZP 14]

... Ellie, Summer and Jasmine were as close as sisters. (Rosie Banks)

... Elė, Samer ir Džasmina sutarė kaip seserys. [UžR 11]

Anna Melody was named after her mother, Emer Melody. Dermot loved her 
‘tuneful’ name so much... (Santa Montefiore)

Ana buvo pavadinta ir Melodija savo motinos Emerės Melodijos garbei. Der-
motui taip patiko jos „melodingas“ vardas... [DM 22]

Gossip, Katie sometimes thought, was Melody’s real profession. (Nicholas 
Sparks)
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Kartais Keitė manydavo, jog tikrasis Melodi pašaukimas − paskalos. [SPr 10]

Žinoma, šias vertėjų pasirinktis taip pat galima aiškinti pasitelkus ir ki-
tus,  t. y. svaresnius, objektyvius argumentus: verstinis vardas Vasara antra-
me sakinyje pernelyg skirtųsi nuo kitų mergaičių vardų (Elė ir Džasmina), o 
Melodija trečiame sakinyje yra tinkamesnė pasirinktis dar ir dėl kontekstinės 
motyvacijos.

Šiaip semantiškai skaidrūs grožinės literatūros personažų vardai (pvz.: 
Amber − plg. amber „gintaras“, Honor – plg. amer. Honor „garbė“, Hope – plg. 
hope „viltis“, Kissy – plg. kissy „meilutė“, Patience – plg. patience „kantrybė“), 
jeigu jų prasmė nėra kaip nors aktualizuojama originalo tekste, paprastai yra 
adaptuota forma perkeliami į vertimo tekstą, pvz.:

 
Amber slithers closer to Mattie... (Jill Hathaway)
Amberė prisilenka arčiau Metės... [Sly 12]

Tia called the baby inside her Honor... (R. S. Meyers)
Tija vadino dukrą Honora... [PaM 17]

He was rich, the father of two young girls — Hope and Kissy... [Samuel Shem]
Buvo turtingas dviejų dukrų – Houp ir Kisės – tėvas. [VKa 12]

Patience reveled in the feel of the art and of the myth. (Anne Mallory)
Peišensę iškart pavergė meno ir mitologijos atmosfera. [MPi 6]

Negrožinėje literatūroje, ypač žiniasklaidos verstiniuose informaciniuose 
tekstuose, kuriuose svarbus svetimų realių asmenų vardų ir pavardžių auten-
tiškumas, semantiškai skaidrių vardų vertimo iš principo vengiama, pvz., ak-
torė Liberty Ross [LR 2013-01-29].

Semantiškai skaidrios p a v a r d ė s  (pvz. Carpenter – plg. carpenter „dai-
lidė“, Dove – plg. dove „balandis (paukštis)“, Frost – plg. frost „šalna, šaltis“, 
Pike – plg. pike „lydeka“, Pine – plg. pine „pušis“, Small – plg. small „mažas“) 
dažniausiai yra neverčiamos net ir grožinės literatūros tekstuose, pvz.:



 P I R M A  D A L I S  171

... Carpenter has never forgiven her... (Mary Higgins Clark)

... Karpenteris jai taip niekada ir neatleido... [AEV 18]

A Dr. Dove. Do you know him? (Samuel Shem)
Toks daktaras Dovas. Pažįstat? [VKa 13]

I met Miss Frost in a library. (John Irving)
Su panele Frost susipažinau bibliotekoje. [VA 7]

The baby woke Spencer Pike... (Jodi Picoult)
Spenserį Paiką prižadino kūdikis... [IAŽ 10]

... found a bag of weed in Jimmy Pine’s locker... (Jill Hathaway)

... aptiko maišelį žolės Džimio Paino spintelėje... [Sly 9]

... who told Mr. Small the truth... (Stephen Chbosky)

... kuris ponui Smolui pasakė tiesą... [ALa 13]

Kai kurios tokios pavardės, matyt, yra neverčiamos todėl, kad išverstos į 
VK jos būtų gana neįprastos ar nepriimtinos vertimo skaitytojams (pvz., Kni-
ght → Riteris, Stone → Akmuo), pvz.:

Knight lurched to a stop... (James Patterson)
Naitas staigiai sustojo... [PrŽ 17]

I, Marion Stone, have changed, but little else has. (Abraham Verghese)
Pasikeičiau aš, Marijonas Stounas, bet daugiau beveik niekas. [VPa 12]

It was awful when Mrs. Ape was like this. (Evelyn Waugh)
Baisu, kai ponia Eip taip nusiteikusi. [VaK 10]

I’ll have a word with that excellent Mrs.  Funnyface of yours... (Agatha 
Christie)
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Aš pakalbėsiu su jūsų nuostabiąja misis Fanifeis... [DiK 13]

Tiesa, vėlgi pragmatiniais sumetimais (t. y. paisydami vertimo skaitytojų 
interesų) vertėjai pajunta primygtinę būtinybę bent jau išnašose išversti se-
mantiškai skaidrias pavardes, ypač jeigu verčiamame tekste jos atlieka tam 
tikrą charakterizuojamąją funkciją arba jų semantika yra tiesiogiai ar netie-
siogiai aktualizuojama, teigiamai arba neigiamai komentuojama, pvz.:

The pudding was of Aunt Julia’s making and she received praises for it from all 
quarters. She herself said that it was not quite brown enough. 

“Well, I hope, Miss Morkan,” said Mr. Browne, “that I’m brown enough for 
you, because, you know, I’m all brown.” (James Joyce)

Pudingą kepė teta Džulija, ir dabar jai iš visų pusių skambėjo pagyrimai. Jai 
pačiai jis atrodė nepakankamai parudęs. 

‒ Na, jei taip, panele Morkan, – tarė ponas Braunas, – tai aš būsiu kaip tik 
jūsų skonio  – visas rudas102. (Išnašoje: 102Braunas (Brown)  – rudas (angl.)) 
[Dub 206].

Galima apskritai teigti, kad iš anglų kalbos verčiamai grožinei literatūrai 
yra būdingas polinkis semantiškai skaidrias, originalo tekste komentuojamas 
pavardes perkeliant į vertimo tekstą palydėti išnašose metakalbiniais komen-
tarais, pvz.: 

 
... o apačioje buvo užrašyta: „Banginio fontano“ užeiga. Piteris Kofinas“*
„Banginio fontanas? Kofinas? Skamba iš tiesų grėsmingai“, – pamaniau. (Iš-

našoje: *Kofinas (angl. coffin) – grabas (vert. pastaba)) [MD 31].
 

Jos pavardė labai jai tinka  – Linda Konkest*. (Išnašoje: *Konkest (angl. 
Conquest) – užkariavimas, nugalėjimas.) [AL 14]

... prisegtoje kortelėje nurodyta jos pavardė, Portli, labai jai netiko, nes buvo 
liesa kaip skeletas*... (Išnašoje: *Portly – „apkūni“ (angl.)) [PA 551]
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Mūsų sekmadieninės mokyklos mokytoja buvo išvargusi, nusiminusi mote-
ris ponia Volker*. Mūsų manymu, ta pavardė jai labai tiko, nes jos mokymo 
metodas pasižymėjo tuo, kad ji dažnai išeidavo iš klasės. (Išnašoje: * Walker 
(angl.) – ėjikas) [MoM 11]

Esu Suzė Salmon*. Taip jau nutiko, kad gavau „žuvišką“ pavardę. (Išnašoje: 
* Lašiša (angl.)) [NK 5]

Pataisos namų viršininkas Diuvalis Šrimpas, pasižymintis nevykusia pavar-
de*... (Išnašoje: * Shrimp (angl.) – krevetė, neūžauga.) [PaT 290] 

Jo ūkvedė, įdomia neįprasta pavarde* – Elizabeth Worm, išgyveno kartu apie 
penkiasdešimt metų... (Išnašoje: * Worm (angl.) – kirmėlė (vert. past.)) [Na 28]

Iš visų asmenvardžių bene dažniausia tiesioginis vertimas (kalkiavimas) 
yra taikomas vadinamiesiems charakteronimams (angl. charact(er)onyms, 
character names žr., pvz., Coillie 2006) arba reikšminiams asmenvardžiams, 
t. y. grožinės literatūros kūrinių veikėjų (charakterių) ar šiaip pramanytų per-
sonažų asmenvardžiams (vardams, pavardėms, pravardėms), kurie per savo 
intralingvistines sąsajas su bendriniais žodžiais yra semantiškai „skaidrūs“, 
nusako asmens charakterį, kitaip sakant, atlieka charakterizuojamąją funkciją 
(plačiau apie charakteronimus žr. Kalashnikov 2005; ibid. 2006). Galimas ir 
kitoks charakteronimų apibūdinimas: tai vardai su tam tikra konotacija. Kai 
vardai turi tam tikrą konotaciją, paprastai vertimo tekste VK priemonėmis 
siekiama ją atkurti. Tokiais atvejais iš principo išlaikomos abi vardų funkci-
jos: denotacija ir konotacija (Coillie 2006). Pavyzdžiui, Šekspyro komedijos 
„Vasarvidžio nakties sapnas“ (A Midsummer-Nightʼs Dream) (vertė Antanas 
Miškinis) veikėjų vardai Dūdelė (angl. Flute), Snukis (angl. Snout), Meilutis 
(angl. Snug) ir Dvasna (angl. Starveling) yra reikšmės vertiniai. 

ypač daug charakteronimų, turbūt dažniau nei suaugusiųjų knygose, pa-
sitaiko vaikų literatūroje, pasakose, ir vertėjai šių žanrų tekstuose stengiasi 
juos kuo taikliau išversti (žr. Alksnėnas 2010), pvz.: 
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Once upon a time there were four little Rabbits, and there names were – Flop-
sy, Mopsy, Cotton-tail, and Peter. (Beatrix Potter)

Gyveno kartą keturi triušiukai: Šleputė, Plaušytė, Baltauodegė ir Petriukas. 
[Pas 9]

It belonged to King Merry... (Rosie Banks)
... stebuklinga dėžutė priklauso karaliui Linksmuoliui... [DS 13]

... nasty Queen Malice was in the room! (Rosie Banks)

... į kambarį įsiveržė grasioji karalienė Pagieža. [BKa 10]

My name is Failure.Timmy Failure. (Stephan Pastis)
Mano pavardė Nevykėlis. Timis Nevykėlis. [TNe 1]

The Sweep gave a jerk of his black thumb towards Miss Lark’s house. (P. L. Travers)
Kaminkrėtys juodu nykščiu dūrė į panelės Vieversės namus. [MPAD 6]

“Maybe he just likes gardening,” said Jonathan Ripples, the fattest man in 
town. (Andy Stanton)

– Gal jam tiesiog patinka sodininkauti, – svarstė Džonatanas Bangelė, sto-
riausias miestelio žmogus. [TBPG 17] 

Literatūrinės pasakos „Piteris Penas“ (Peter Pan) personažai berniukai 
Tootles ir Noodlen Rūtos Montvilienės vertime (1997) vadinami Plepiu ir Ma-
karonu, o Kristinos Aurylaitės vertime (1996) – Bastūnu ir Lepšiu (plg. angl. 
tootle „tyliai tūtuoti; lėtai judėti, slinkti“ ir noodle „mulkis, neišmanėlis, (ppr. 
pl.) lakštiniai, makaronai“) (žr. Vabalienė 2000).

Charakteronimus vertimo tekste atliepia darybos atžvilgiu įvairūs lie-
tuviški vertiniai: galūnių vediniai, pvz., Miss Cackle → panelė Tarškė [NRPB 
113]; priesagų vediniai, pvz., old Mrs. Snapperly → senoji Atžarūnė [ML]; dū-
riniai, pvz., Jenny Green-Teeth → Dženė Žaliadantė [ML]. 

Asmenvardžių vertimas nestokoja grožinės literatūros vertimų recen-
zentų dėmesio. Jie pastebi vertėjų pastangas ir sumanumą lietuvių kalbos 
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priemonėmis kurti adekvačius charakteronimų vertinius. Štai ką Urnėžiūtė 
rašo anglų rašytojo Terio Pračeto (Terry Pratchett) knygos „Mažieji laisvūnai“ 
(The Wee Free Men) vertimo recenzijoje: „Pagrindinė knygos veikėja Mar-
linė Skauduolė kilusi iš senos Skauduolių giminės, o jos senelė Skauduolė, 
nors buvo tik paprasta piemenė, turėjo ypatingų galių. ... Autorius šią šei-
mą pavadino veiksmažodžio to ache 1. „skaudėti“, 2. „labai laukti, trokšti“ 
gerundijumi Aching ir smagiai pažaidė šios kalbos dalies gebėjimu atlikti ir 
daiktavardžio, ir veiksmažodžio funkcijas: He’d say, ‛Another day of work and 
I’m still Aching’, or ‛I get up Aching and I go to bed Aching’, or even ‛I’m Aching 
all over’ 18. Vertėja šeimos tėvą pavadino Skauduliu: „Dar viena darbo diena, 
o aš vis dar Skaudulys“, – sakydavo jis. Arba: „Atsikeliu Skaudulys ir einu gulti 
Skaudulys“ ar net „Aš visas vienas Skaudulys“ 14. Šeimos moterys vadina-
mos Skauduolėmis. Pavardžių formos šiek tiek skiriasi, bet juk kartais senuose 
dokumentuose pasitaiko nevienodai parašytų tos pačios šeimos narių pavar-
džių: But sometimes her father insisted that there had been Achings (or Akins, 
or Archens, or Akens, or Akkens – spelling had been optional) mentioned in old 
documents about the area for hundreds and hundreds of years 17., liet.: Bet kar-
tais tėvas imdavo įrodinėti, kad senuose dokumentuose rašoma, jog Skauduo-
liai (ar Skauduliai – pavardė buvo rašoma įvairiai) šiuose kraštuose gyvena jau 
ne vieną šimtą metų 14. Pavardė išversta gana tiksliai (tiesa, rašybos variantų 
pamažinta), o lietuvių skaitytojams ji kelia ir papildomų asociacijų: skaudu-
lys – „votis, piktvotė, skaudė, opa, puškas“, skauduolė – „šunvotė“ (LKŽ). At-
sižvelgiant į tai, kad knygoje Skauduolių šeima kai kam, pavyzdžiui, baronui, 
yra lyg votis, kurios verčiau nekliudyti, pasirinktas pavardės vertimas atrodo 
tinkamas ir prasmingas“ (Urnėžiūtė 2008).

Kartais recenzentai verstinėse knygose pasigenda reikšminių asmenvar-
džių vertimo. Pavyzdžiui, Lina Staponaitė, „Šiaurės Atėnuose“ recenzuodama 
Kurto Voneguto (Kurt Vonnegut) romano „Telaimina jus Dievas, pone Rou-
zvoteri, arba Perlai kiaulėms“ (God Bless You, Mr. Rosewater, or Pearls Before 
Swine) vertimą, rašo: „Tačiau tikrai ne visur paprastas vietovardžių ar asmen-
vardžių transkribavimas man pasirodė pakankamas. Galbūt – tai tik laisvos 
prielaidos, bet atidžiau žvilgtelėti buvo galima į tokius pavyzdžius: Rouzvote-
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ris (Rosewater), Mun Glampers (Moon Glampers), Feitė Merihju (Faith Mar-
rihue), Fokskroftas (Foxcroft)“ (Staponaitė 2012). Labai kritiškai recenzentai 
vertino „Hario Poterio“ (Harry Potter) serijos knygų charakteronimų vertimą 
(žr. Ger 2006, Kižlienė 2008). Vytenis Končius teigia, kad, „kaip rodo „Hario 
Poterio“ serijos vertimas į lietuvių kalbą, vertėjo noras visada bet kokia kaina 
vertime išsaugoti originalo vardų semantiką dažnai nepasiteisina ir padaro 
vertimo tekstui daugiau žalos negu neišvengiami semantiniai praradimai pa-
liekant originalo vardus“ (Končius 2010: 36). Vienas kitas recenzentas giria 
vertėjus, kad jie nepasidavė pagundai versti asmenvardžius. Pavyzdžiui, Lai-
mantas Jonušys, recenzuodamas Evelino Vo (Evelyn Waugh) romano „Vargin-
gi kūnai“ (Vile Bodies) vertimą, rašo: „Kai kurių personažų pavardės turi iro-
niškų, komiškų aliuzijų. Vertėja teisingai pasielgė, nebandydama tų pavardžių 
versti ir kurti lietuviškų sąsajų. originale tos sąsajos nėra labai reikšmingos, 
kai kurios orientuotos į mums nepažįstamas realijas, tad bandymas jas sulie-
tuvinti nebūtų atnešęs prinokusių lengvai kramtomų vaisių“ (Jonušys 2010).

Sudarant žodžius pagal oK pavyzdį reikia nemenko išmanymo ir aky-
lumo, kad naujasis vertinys vertimo tekste atlieptų verčiamo asmenvardžio 
prasmę ir kartu atitiktų lietuvių kalbos darybos ir semantikos dėsnius. Pavyz-
džiui, įstabioje trilogijoje „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings) yra daug 
charakteringų personažų, vienas jų  – karaliaus patarėjas Šliužburnis (angl. 
Wormtongue). Sukurti iš atitinkamos semantikos dėmenų (pvz., iš žodyninių 
worm ir tongue atitikmenų kirmėlė ir liežuvis) lietuvišką dūrinio Wormtongue 
kopiją yra neįmanoma, nes lietuvių kalboje „dūrinius kur kas labiau yra įpras-
ta darytis iš paprastųjų žodžių negu iš vedinių ar dūrinių“ (DLKG 2006: 153). 
Pasirinkus lietuviškam vertiniui sudaryti artimos semantikos paprastuosius 
žodžius pavyko vertimo tekste, nepažeidžiant lietuvių kalbos darybos dėsnių, 
lietuvių kalbos priemonėmis išlaikyti angliškojo vardo darybinę struktūrą ir 
semantinę motyvaciją. 

Pasidairę vertimuose iš lietuvių kalbos į anglų kalbą aptinkame ir lietu-
viškų charakteronimų angliškųjų vertinių. ypač didele variantų įvairove pa-
sižymi (daugiausia iš interneto šaltinių surinkti) angliškai kalkiuojami tradi-
cinių lietuviškų Užgavėnių personažų vardai: Lašininis → Fatso, Fatty, Flitch, 
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Flitchman, Lard Man, Porker, Mr Bacon ir Kanapinis → Hemp, Hemper, Hemp-
man, Hemp Man, Mr Hemp. Kazio Borutos knygos „Baltaragio malūnas“ ver-
tėja į anglų kalbą Elizabeta Novickas (Elizabeth Novickas) buvo taip sužavėta, 
jos pačios žodžiais tariant, „užslėptomis (ar ne taip užslėptomis)“ rašytojo 
vartojamų tikrinių vardų reikšmėmis, kad kai kuriuos jų ryžosi „išversti kaip 
kalkes“, pvz.: asmenvardžiud Baltrus Baltaragis → Whitey Whitehorn, (Uršulė) 
Purvinaitė → (Uršulė) Muddy, (Anupras) Vizgirda → (Anupras) Hearall, (Juo-
zapas) Juodvalkis → (Juozapas) Blackpool [WW 277].

Prie charakteronimų šliejasi ir pastovieji epitetai, kurie yra pridedami 
prie kai kurių išskirtinėmis savybėmis pasižymėjusių valdovų (karalių) var-
dų. Nors šie epitetai apibūdina realius istorinius asmenis, paprastai jie yra 
verčiami, pvz.:

... came over with William the Conquerer. (Lewis Carrol)

... patekusi pas mus kartu su Vilhelmu Užkariautoju. [ASŠVK 22]

... from the canonization of Edward the Confessor... (Dan Brown)

... čia vyko Eduardo Išpažinėjo kanonizavimas... [DVK 320]

John Lackland → Jonas Bežemis [VLE VIII 695]

Richard the Lionheart → Ričardas Liūtaširdis [VLE XX 55]

Dažniau ir laisviau grožinės literatūros kūrinių vertimuose verčiamos 
asmenvardžių grupei priskiriamos pravardės, kurios duodamos, „kai kyla 
noras kokį asmenį apibūdinti papildomai“ (Jakaitienė 2010: 268), pabrėžti 
realias asmens savybes. Jos paprastai semantiškai skaidrios, todėl yra verčia-
mos, pvz.:

“Come along. I knew Fatty’d funk it.” (James Joyce)
– Eime. Taip ir žinojau, kad Lašininis pabijos. [Dub 20]

On behalf of the club, Rook was now suing Whiz for fraud. (John Grisham)
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Dabar klubo vardu Sukčius teisėsi su Švilpiu dėl apgavystės. [Br 8]

My social studies teacher is Mr. Neck... (L. H. Anderson) 
Mano visuomenės mokslų mokytojas – Sprandas... [Kal 21]

... I found out Beryl was called Straw by the people she was close to. (Patricia 
Cornwell)

... paaiškėjo, kad Berilę Šiaudu vadino tik artimi žmonės. [VĮ 14]

Jabber and Crooked: the nicknames of two of his comrades... (Robert God-
dard) 

Patauška ir Kuprys: dviejų bendražygių pravardės... [NA 9] 

Vienas asmuo gali turėti daugiau negu vieną pravardę, pvz.:

Statinė, Statinaitė, Kubilas, Plūduras, Mulkis, Žmogėnas, Dručkis – Stiuar-
tas Volas mokykloje turėjo daugiausia pravardžių. [NVa 32]

Daugelio pravardžių vertiniai gali būti laikomi adekvačiaisiais, pvz.: Cur-
ly → Garbanius [AR 11], Blackbeard → Juodabarzdis [ĮP 19], Flea → Blusa [Ran 
12], Ginger → Rudis [VaK 201], Moron → Mulkis [JGS 8], Rat → Žiurkė [JJTU 
39], Runt → Piepis [DNa], Straw → Šiaudas [VĮ 14]. 

Pravardėms versti kartais vartojamos ir neteiktinos svetimybės iš 1997 m. 
VLKK patvirtinto Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, pvz., grafkė (= žiogelis; seg-
tukas):

... darted a glance at our teacher, old Safety-Pin Mons... (Harry Grey)

... metė žvilgsnį į mokytoją, senąją panelę Mons – Grafkę... [KAm 7]

Dėl oK ir VK kalbų skirtumų ne visada pavyksta ar dera tiksliai kopijuoti 
oK pravardžių struktūrą ar dėmenų semantiką, pvz.: 

I think back to ... my resident, the Fat Man. (Samuel Shem)
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... prisimindamas ... savo rezidentą Dručkį. [DvN 9]

Cockeye hesitated. (Harry Grey)
Akimirką Žvairys svarstė. [KAm 7]

She’s still Porky Pie from the sixth grade. (Jill Hathaway)
Kaip buvo Lašinių Vyniotinis nuo šeštos klasės, taip ir liko. [Sly 12]

Six months later Cheese-Face (that was the boy) had whipped him again. 
(Jack London)

Po šešių mėnesių Sūrio Galva (taip buvo pravardžiuojamas anas berniukas) 
vėl jį pritvatijo. [MI 121]

Išimtiniais atvejais vertėjas būna priverstas keisti verčiamo kūrinio per-
sonažui autoriaus duotą pravardę. Pavyzdžiui, romano „Nežudyk strazdo 
giesmininko“ pasakotoja aštuonmetė Džina Luiza (Jean Louise), originalo 
tekste vadinama Scout, lietuviškame vertime vietoj Skautas buvo „perkrikš-
tyta“ Paukštelio pravarde, nes žodis skautas sovietmečiu turbūt pasirodė esąs 
menkai žinomas ir ideologiškai neteiktinas skaitytojams.

Toli gražu ne visada vertėjui pavyksta vertimo kalbos priemonėmis su-
kurti adekvatų vertinį. Štai abstraktai su priesaga -sena, reiškiantys veiksmo 
atlikimo būdą, to atlikimo savotiškumą, lietuvių kalboje yra daromi iš veiks-
mažodžių, o ne iš daiktavardžių (pvz., šukuosena iš veiksmažodžio šukuoti) 
(žr. LKG I 1965: 295; DLKG 2006: 96), todėl vertinys Plaukuosena iš tikrųjų 
yra padarytas iš veiksmažodžio plaukuoti „plaukais velti“. Nepaisant to, verti-
nys Plaukuosena savo semantine motyvacija atitinka anglišką pravardę ir ver-
timo tekste atlieka tą pačią funkciją kaip Hairwoman angliškame tekste, pvz.: 

My English teacher has no face. She has uncombed stringy hair that droops 
on her shoulders. The hair is black from her part to her ears and then neon 
orange to the frizzy ends. I can’t decide if she had pissed off her hairdresser or 
is morphing into a monarch butterfly. I call her Hairwoman. (L. H. Anderson)
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Anglų kalbos mokytoja neturi veido. Susivėlę jos plaukai krenta iki pečių. Nuo 
viršugalvio iki ausų juodi, o likę iki pat garbanotų galiukų – neoninės apelsino 
spalvos. Niekaip negaliu suprasti, ar ji užkniso savo kirpėją, ar pamažu virsta 
drugeliu monarchu. Pavadinu ją Plaukuosena. [Kal 20]

Verčiant pravardes reikia nemenko išmanymo, todėl kartais vertėjai pa-
lieka pravardes neišverstas, o jų prasmę kaip kokiame anglų‒lietuvių kalbų 
žodyne imasi aiškinti išnašoje, pvz.:

Steve Dough is Elody’s latest victim. She calls him Muffin because of his last 
name, and because he’s yummy... (Lauren oliver) 

Stivas Dougas – paskutinė Elodės auka. Elodė praminė jį Mafinu* – ir dėl jo 
pavardės, ir dėl to, kad jis atrodo labai gardus. (Išnašoje: *Angl. dough – tešla, 
doughnut – bandelė, muffin – apskrita akyta bandelė) [KAŽ 18]

... seniai nebuvo vadinama tikruoju vardu Diana, o praminta „Banča“*... (Iš-
našoje: * Bunch – ryšelis, pluoštelis (angl.)) [SŽm 12] 

 
Liana stengėsi prisiminti.
‒ Nežinau. Tai „Kruela“*. (Išnašoje: * Kruela yra išgalvotas personažas, pa-

grindinė piktadarė D. Smito romane „Šimtas vienas dalmantinas“, Angl. cruel – 
žiaurus, negailestingas (vert.)) [ŽMe 379]

Kaip ir lietuvių kalboje, daugelis žmonių pravardžių anglų kalboje yra 
gyvūninės, t. y. tokios, kurių apeliatyvas, arba pamatinis žodis (o dūrinių – 
vienas iš sandų), yra gyvūno pavadinimas (dėl termino gyvūninės pravardės 
žr. Butkus 1980: 160). Gyvūninės pravardės daugiausia duodamos vyrams, o 
vertimo tekste jos yra atliepiamos pagal verčiamąją pravardę padarytais ver-
tiniais (lietuvių kalbos galūnių vediniais, dūriniais ar žodžių junginiais), pvz.:

His past conquest had come up with various nicknames for him. Pig was one. 
(Julie Garwood)

Tokios pergalės pelnė jam visokiausių vardų. Vienas jų buvo Kiaulius. [UIL 10]
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He dived in the sand at Piggy’s feet... (William Golding)
Jis smigo į smėlį prie Kriuksio kojų... [MuV 13]

... instantly earned him the nickname Sergeant Pufferfish... (Catherine 
Mayer)

... jam tuoj pat prilipo Seržanto Pūsliažuvės pravardė. [Nem 6]

My name is Diana Jackman, but I think of myself these days as Little Crow, 
which is what I was called as a child. (Mark T. Sullivan)

Aš esu Diana Džekmen, bet šiomis dienomis mane vadina Mažąja Varniūkš-
te, kaip vaikystėje. [AR 9]

Verčiamuose tekstuose pasitaiko ir įvairių gyvūnų, daugiausia namuose 
ar ūkiuose auginamų ar pramogai laikomų, ypač kačių, šunų, arklių, tikrinių 
vardų (zoonimų), kurie yra daug kuo panašūs į asmenvardžius. Kaip ir as-
menvardžiai, neturintys aiškių ar reikšmingų sąsajų su bendriniais žodžiais, 
zoonimai paprastai yra adaptuota forma perkeliami į VK tekstą, pvz.: 

And yet I wish I could show you our cat Dinah. (Lewis Carrol)
Aš vis dėlto norėčiau jums parodyti mūsų katę Diną. [ASŠVK 22]

“Bite him, Ginny, bite the bad man...” (John le Carré)
‒ Kąsk jam, Džine, kąsk tam niekšui. [BSKŠ 19]

“What’s with Chaunsey?” Adam asked. (Diane Chamberlain)
‒ Ant ko Čonsis loja? – paklausė Adamas. [MMe 14]

Alfis, jų rainas katinas, atrodo, aptiko kažką įdomaus... [MPė 34]

... Kronkaitas pradėjo inkšti prašydamasis į lauką. [II 19]

‒ Džezmina – nuostabi kumelė mielai dama. [MPi 178]
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... stebi, kaip antytė Deizė vilioja ančiuką Donaldą. [BDz 25]

... akvariumo, kuriame gyveno jo auksinis karosas Marlonas. [MPė 400]

Laikau vištų ir ožkelę Arielę... [GLD 70]

... Fredas buvo iguana, dygliuotas kaip drakonas padaras. [NJ 10]

Kitą semantinę zoonimų grupę sudaro semantiškai motyvuoti vardai. 
Šiai grupei priskirtini realiai egzistuojančių gyvūnų tikriniai vardai, kaip 
ir asmenvardžiai, dalykinių stilių žanruose yra perkeliami į vertimo tekstą 
adaptuota pagal tarimą arba autentiška forma, pvz.:

Ingela prisimena „nuobodžiai“ pavadinusi naujų liūtų trejetą pagal abėcėlę: 
Eibojus (A-Boy), Bibojus (B-Boy) ir Sibojus. [NGL 2013-08]

Antinas Lucky mėnesių mėnesius laimingai gyveno žąsų draugijoje. [LŽ 
2013-12-23]

Tačiau kitaip su šiai grupei priklausančiais tikriniais naminių gyvūnų 
vardais elgiamasi laisvųjų stilių tekstuose: jie čia paprastai yra verčiami (kal-
kiuojami):

a) kačių vardai, pvz.:

The mother cat, Blackie, got out of the box... (Lorna Byrne)
Jų mama katė Juodė išlipo iš dėžės... [AMGP 13]

But it was hard not to call the little one Fluff. (Holly Webb)
Tačiau rainiukei tiesiog prilipo Pūkės vardas. [PSn 16]

My cat, Whiskers, and I were in need of a home. (Debbie Macomber)
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Mudu su katinu Ūsiu dairėmės namų. [KGG 8]

Pats buvai kažkur krūmokšniuose, ieškojai Muilės... [Gi 97]

Spurgė užlipo ant stalo ir išlaižė sviestinę. [GTLD 281]

b) šunų vardai, pvz.:

Misty the abandoned kitten (Holly Webb)
Pradingėlė kalytė Miglė [PKM]

I looked at Sorrow, a witless and loving Labrador... (John Irving)
Aš žiūrėjau į Bėdą, į mūsų kvailą, meilų labradorą... [NHV 11]

Bear, the family mutt, sniffed him first... (John Grisham)
... Meškis, šeimos sargis, iš pradžių jį apuostė... [PP 18]

 
... a sweet yellow lab named Buttercup. (Alyson Noël)
... mielą geltoną labradorą, vardu Vėdrynas. [Am 16]

... to my deeply loved canine friends Sooty and Bertie... (Peter James)

... su savo mylimais bičiuliais šunimis Suodžiumi ir Berte... [MPė 446]

Sandy had slept on it every night... (Holly Webb)
... Smėlius miegodavo ant jo kiekvieną naktį. [KKNN 8]

Snaudžius gulėjo ant šono ir sunkiai alsavo. [DM 245]

c) arklių ar žirgų vardai, pvz.: 

When he sees me riding Dove, Finn gives me a funny look. (Maggie Stiefvater)
Pamatęs mane raitą ant Balandėlės, Finas keistai dėbteli. [SLe 13]
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He hitched Pet and Patty, and they all went on together. (Laura I. Wilder)
Jis įkinkė Meilutę su Saldute, ir visi kartu nuriedėjo. [NPr 16]

From that day on Smoky dodged high rocks... (Will James)
Nuo to karto Dūmius vengė aukštų uolų... [KaŽ 33]

... keturiolikos metų bėris, todėl ir gavęs Rudžio vardą. [Ta 89]

... Rolės kumelei Viksvai buvo jau dvidešimt metų... [PDi 30] 

Koks nors ilgas daugiaskiemenis vertinys gal ir nėra tinkamas šuns var-
das, ypač prireikus šunį pašaukti vardu, bet to vardo kilmės paaiškinimas ori-
ginalo tekste kartais reikalauja ne bet kokio, o adekvačiojo vertinio vertimo 
tekste, pvz.:

“What’s your dog called?”
“Good-Night.”
“That’s a funny name.”
“He was a stray I found on the road in the middle of the night. We bonded 

immediately, so I called him Good-Night, because it was a good night, finding 
him.” (Santa Montefiore)

‒ Kuo vardu tavo šuo?
‒ Labanaktis.
‒ Keistas vardas.
‒ Jis benamis, vidurnaktį radau ant kelio. Mudu kaipmat susidraugavom, o 

pavadinau Labanakčiu, nes ta naktis, kai jį suradau, buvo gera. [NPJ 10]

Nepavykus sukurti reikalingo vertinio, į vertimo tekstą perkeltą seman-
tiškai skaidrų gyvūno vardą kontekstas kartais verčia palydėti metakalbiniu 
komentaru, pvz.: 

... my own ancient dog, Barker (so called because he’s profoundly silent...) ... 
(Sally Beauman)
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... mano nusenęs šuo Barkeris* (taip pavadintas, nes buvo nepaprastai tylus... 
(Išnašoje: * Bark – loti (angl.).) [RI 16] 

Kartais zoonimo vertinio darybinė struktūra neatitinka verčiamojo žo-
džio darybinės struktūros, t. y. tai nėra adekvatusis vertinys, nes verčiamas 
žodis yra vartojamas perkeltine reikšme, o šioji iš tikrųjų yra perteikiama 
reikšmės vertiniu, pvz.:

Seeing me at the window, Bull’s-Eye came out from under the hedge, shook 
himself free of water, and looked up lazily, sadly, at me. He was our sheep-dog 
and I named him Bull’s-Eye because his eyes were speckled black and white, like 
canned sweets. (Edna o’Brien) 

Pamatęs mane stovinčią prie lango, Ledinukas perlindo per gyvatvorės apa-
čią, išsipurtė iš kailio vandenį ir pakėlęs akis tingiai, liūdnai pažvelgė į mane. Jis 
buvo mūsų aviganis, pavadinau jį Ledinuku, nes jo akys buvo išmargytos juo-
dais ir baltais lopeliais kaip ledinukai, pardavinėjami skardinėlėmis. [KMT 12] 

Belieka pridurti, kad jauniesiems lietuvių skaitytojams pažįstamos Anės 
iš Žaliastogių to paties pavadinimo lietuviškai išleistoje Liusės Mod Montgo-
meri (Lucy Maud Montgomery) knygoje [AŽ] sugalvoti augalų (pelargonijos 
ir vyšnios) vardai Gražė (angl. Bonny) ir Sniego Karalienė (angl. Snow Queen) 
taip pat yra vertiniai.

Iš vietovardžių dažniausiai yra verčiami fizinės geografijos objektų pa-
vadinimai. Dalykas tas, kad dauguma jų yra sudėtiniai vietovardžiai, t.  y. 
dviejų žodžių junginiai (pirmasis nurodo objekto skiriamąjį požymį, o antra-
sis įvardija patį objektą, t. y. yra nomenklatūrinis žodis), o daugelio sudėtinių 
vietovardžių pirmasis dėmuo yra bendrinis žodis. Ištisai pažodžiui į vertimo 
kalbą paprastai verčiami (kalkiuojami) yra vien iš bendrinių žodžių sudaryti 
sudėtiniai fizinės geografijos objektų pavadinimai, pvz.: 

Bear Glacier → Lokių ledynas (Kanada), Cape Disappointment → Nevilties ky-
šulys (Vašingtono v-ja), Death Valley → Mirties Slėnis (Kalifornija), Deep Creek
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Range → Giliosios Upės kalnagūbris (Juta), Lake Superior → Aukštutinis ežeras, 
Great Smoky Mountains → Didieji Dulsvieji kalnai (JAV), White Island → Bal-
toji sala, Horsehoe Bay → Pasagos įlanka, Black Range → Juodasis kalnagūbris 
(N. Meksika), Copper River → Vario upė (Aliaska), Crazy Woman Creek → Pa-
mišėlės upė (Vajomingas), Dirty Devil River → Niekšingojo Velnio upė (Juta), 
Dog Lake → Šunų ežeras (Manitoba), Frog Lake → Varlių ežeras (Alberta), 
Green Lake → Žaliasis ežeras (Viskonsinas), Iron Mountain → Geležies kalnas 
(Juta), Lighhouse Point → Švyturio kyšulys (Florida), Long Bay → Ilgoji įlanka 
(P. Karolina), Little Salt Lake → Mažasis Druskos ežeras (Juta), Magpie River → 
Šarkų upė (ontarijo p-ja), No Mans Land Island → Niekieno Žemės sala (Ma-
sačusetsas), Otter Tail Lake → Ūdros Uodegos ežeras (Minesota), Red River → 
Raudonoji upė (oklahoma), Rocky River → Uoluotoji upė (Mičiganas), Sturge-
on River → Eršketų upė (Mičiganas), Sugar Island → Cukraus sala (Mičiganas), 
White Bear Lake → Baltojo Lokio ežeras (Minesota) [PV-Am].

Toks jų perteikimo būdas vertime pateisinamas tuo, kad originalo kalbo-
je šie pavadinimai yra semantiškai skaidrūs, prasmingi, atskleidžiantys pava-
dinimo motyvaciją, vaizdingi ir sykiu ekspresyvūs. Neišversti, o tik adaptuota 
forma perkelti į vertimo tekstą, t. y. neturėdami jame intralingvistinių sąsajų 
su kitais VK žodžiais, jie netenka visų minėtų savybių, pvz., plg.:

... before that, she went to Cape Cod... (J. D. Salinger)

... anksčiau ji vasarodavo Kodo iškyšulyje... [RPB 85]

... Keip Kodo pajūrio vėjyje plėvesuojančiu šydu... [Din 46]

“No, I was up at my place on Cape Code...” (Colleen McCullough)
– Taip, buvau savo namuose Menkių kyšulyje. [UA 248]

... D. Custer sklendė virš Sneiko upės. [LŽ 2013-06-05]

– Stebėjo per žiūronus iš kitos Gyvatės upės pusės. [AE 94]
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Vertimo skaitytojas yra dar labiau skriaudžiamas, kai vertimo tekste yra 
neišverstas, o tik adaptuota forma į jį perkeltas fizinės geografijos objekto 
pavadinimo nomenklatūrinis žodis (pvz., bay „įlanka“, mount „kalnas“, pass 
„(kalnų) perėja, tarpeklis“, river „upė“, sound „sąsiauris“), kuris iš tikrųjų su-
daro geografinio pavadinimo pagrindą, pvz.:

“I heard you haven’t come over Dutch Oven Pass...” (Elizabeth Gilbert)
‒ Girdėjau, šį sezoną dar nė karto nebuvai prie Dač Oven Paso... [Pil 11]

... įstrigti Klierio viršukalnėje – antroje pagal aukštį Šiaurės Karolinoje, že-
mesnėje tik už Maunt Mitčelą... [ŠF 8]

... Pjudžit Saundo uostuose dirbom kaip jaučiai. [MI 18]

... Bairon Bėjus – blogiausia vieta švyturininkui... [ŠTDV 14]

Siauru žemės ruoželiu tarp Big Braun Riverio krantų į abi puses, ten ir atgal, 
ėjo grįstkelis... [PP 22]

Tokiais atvejais vertimo tekste palyginti su originalo tekstu atsiradusį in-
formacijos deficitą kartais mėginama pašalinti prie angliškojo nomenklatūrinio 
žodžio pridedant atitinkamos reikšmės lietuvišką nomenklatūrinį žodį, pvz.:

Priešais mane driekėsi užšalusi Yst Riverio upė... [Aš 126]

Vertėjai gerai žino, kaip tokio nomenklatūrinio žodžio dubliavimo, arba 
dvigubo vertimo, galima išvengti: vietoj jo jie renkasi geografinio pavadinimo 
tiesioginį vertimą (kalkiavimą), pvz.:

In the distance she could see a helicopter making its slow journey over the East 
River on this chilly October morning. (Mary Higgins Clark)

Tolumoje Olivija matė sraigtasparnį, šį šaltą spalio rytą lėtai skrendantį virš 
Rytų upės. [TŠŠ 7]



188 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Pro svetainės langus matė Rytų upę. [NAt 34]

Sudėtinių fizinės geografijos pavadinimų vertinius sudarančių žodžių 
junginių sintaksinis ryšys yra dvejopas, todėl jie gali būti skirstomi į dvi gru-
pes: kilmininkinius ir kvalifikacinius. Dauguma jų yra kilmininkiniai: jų 
pirmas dėmuo yra kokio nors daiktavardžio ar daiktavardinio junginio kil-
mininkas. Kvalifikaciniai yra tokie sudėtinių vietovardžių vertiniai, kurių pir-
masis žodis yra būdvardis.

Verčiant į lietuvių kalbą fizinės geografijos objektų pavadinimus, kuriuos 
sudaro žodžių junginiai – konkrečios reikšmės vienaskaitos formos daikta-
vardis ar daiktavardinis junginys + daiktavardis (nomenklatūrinis žodis), – 
reikia pasirinkti, kokio skaičiaus – vienaskaitos ar daugiskaitos – forma versti 
tokių junginių pirmąjį daiktavardinį dėmenį. Vienais atvejais jis verčiamas 
atitinkamo lietuvių kalbos daiktavardžio vienaskaitos forma, pvz.:

He may not have gone to Swallow Lake at all. (Stef Penney)
Juk gali būti, kad jo prie Kregždės ežero nėra. [VŠ 45]

... they found a body up Goat Creek. (Nicholas Evans)

... prie Ožkos upelio rado kūną. [Ta 26]

The White-bear Lake is less known. (Mark Twain)
Baltojo lokio ežeras nėra toks žymus. [GPM 303]

Paskui išeisime į Žvirblių kalvą... [KįV 139]

Visi kalbėjo apie Skrybėlės salą... [GPM 46]

... Sabalo upelis kaip niekad patvinęs... [TISN 248] 

... tolumoje driekėsi snieguotos Žvalgo ir Lokio Danties kalnų keteros. [AU 95]
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Virš Didžiojo Rago kanjono po pastarojo jo apsilankymo buvo įrengta nauja 
prašmatni apžvalgos aikštelė... [AU 290]

Kitais atvejais ir galbūt net dažniau pirmasis dėmuo yra verčiamas atitin-
kamo lietuvių kalbos daiktavardžio daugiskaitos forma, pvz.:

... my parents took me to Birch Bay... (Glenn Beck)

... tėvai nusivežė mane į Beržų įlanką... [KM 13]

... Swan Creek made a sharp turn toward the South River. (Nicholas Sparks)

... Gulbių upeliukas daro staigų lanką link Pietų upės. [AT 11]

His father pointed out the prison on Deer Island... (Dennis Lehane)
Tėvas parodė kalėjimą Elnių saloje... [KS 14]

... had been sold to a planter up on Pearl River... (Harriet Beecher Stowe)

... buvo parduotas kažkokiam plantatoriui prie Perlų upės. [DTT 295]

Meškų užutėkis – taip pavadintas galbūt dėl to, kad čia niekuomet neapsilan-
kė nė viena meška – dabar slėpėsi... [GPM 280]

Kairėje Vaikų sala, o tiesiai priešais takas... [BNė 195]

Verčiant aptariamojo struktūrinio tipo re a l ių  fizinės geografijos objek-
tų pavadinimus ir pasirenkant VK vienaskaitos arba daugiskaitos kilmininką 
vertėjui gali prireikti ir papildomų žinių apie verčiamų pavadinimų kilmę. Pa-
vyzdžiui, atsiradus svyravimui Snake River → Gyvatės upė [AE 94] ar Gyvačių 
upė [VLE XXII 168, PV-Am 126] jam galbūt praverstų angliškosios „Vikipe-
dijos“ informacija, kad šios JAV šiaurės vakaruose esančios upės pavadinimas 
yra siejamas su S raidės pavidalo gestu, kurį indėnai rodė ranka vaizduodami 
joje plaukiojančias lašišas. Arba, antai, kita JAV upė yra pavadinta vietinės 
indėnų genties vardu Skagit River, todėl verčiant šio geografinio pavadinimo 
pirmąjį dėmenį reikia vartoti daiktavardinio skolinio daugiskaitos formą, pvz.: 
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Į Skadžitų upę šiauriau nuo Sietlo nukrito didelė dalis tilto... [LŽ 2013-05-25] 

Fizinės geografijos objektų pavadinimų, kuriuos sudaro būdvardžio ir 
daiktavardžio (nomenklatūrinio žodžio) junginiai, vertiniai yra kvalifikaci-
niai. VK būdvardis juose į lietuvių kalbą paprastai yra verčiamas įvardžiuoti-
ne būdvardžio forma, pvz.:

The Smoky Mountains rose up ahead of us... (Simon Beckett)
Priekyje dunksojo Dulsvieji kalnai... [MŠ 20]

... one other bridge, a narrow wooden one over Foggy Creek. (John Grisham)

... dar vieną tiltą – medinį, siaurą, nutiestą per Miglotąjį upokšnį. [MŽ 18]

... the crowd parted like the Red Sea... (Jamie McGuire)

... minia prasiskyrė kaip Raudonoji jūra... [TK 9]

Esu keliavusi pėsčiomis Ūkanotuosiuose ir Juoduosiuose kalnuose. [AE 67]

... dabar Mėlynuosiuose kalnuose meškeriojo. [PP 238]

Pasukome prieš Juodosios upės srovę. [GPM 311]

Mes nuvažiavome į vietovę, vadinamą Tamsiuoju ežeru. [TI 244]

Recenzentai kartais yra linkę skatinti vertėjus versti ypač autorių prama-
nytus vietovardžius ir bara vertėjus tais atvejais, kai šie to vengia. Štai, pa-
vyzdžiui, recenzuodama „Sostų žaidimus“ (A Game of Thrones) Asta Skujytė 
rašo: „Kai kurie pavadinimai išversti išties vykusiai, pavyzdžiui, Laivadūžių 
įlanka (Shipbreaker Bay), kiti (tokių gana daug) – pažodiškai, sakykime, Už-
šalęs krantas (the Frozen Shore), Lietaus miškas (Rainwood). Tačiau didelė 
dalis toponimų tiesiog sulietuvinti ir net nemėginti versti: Vinterfelas (Win-
terfell), Riveranas (Riverrun), Haigardenas (Highgarden) ir labiausiai į akis 
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kritę – Dragonstounas (Dragonstone) ir Stormsendas (Storm’s End). Susidaro 
įspūdis, jog vertėja tiesiog taupė laiką ir negaišo prie žemėlapio spręsdama 
sunkesnius atvejus, tad šalia paliko Baltąjį Uostą (White Harbour) ir Baitą 
(The Bite), nors, vien pažvelgus į įlankos formą ir vieną iš siūlomų (ir šiuo 
atveju tinkančių) anglų‒lietuvių kalbų žodyno reikšmių, ji galėjo „pakrikšty-
ti“ kad ir Kąsniu“ (Skujytė 2013).

Atsargiau vertėjai žiūri į realius vietovardžius, ypač informaciniuose 
tekstuose, kur vietovardžiai paprastai turi tik informacinę paskirtį. Tas pats 
realus geografinis pavadinimas (pvz., Martha’s Vineyard, sala Masačusetso 
valstijoje) skirtingo pobūdžio tekstuose kartais yra perteikiamas skirtingais 
būdais, pvz., plg.:

JAV prezidentas Barackas Obama išvyko į Martas Vinjardo salą Masačusetso 
valstijoje... (<www.delfi.lt>, 2013-08-11)

Martos Vynuogynas joms visoms buvo rojus. [Per 180]

Dar vis dvejojama, ką daryti su kitos salos pavadinimu Long Island  – 
versti (pvz., Ilgoji sala [PV-Am 154]) ar neversti (pvz.: „... Long Ailando (Long 
Island) salos vakariniame gale“ [NGL 2013-9]).  

Kad būtų galima išvengti tokio nepageidautino nevienodumo, žurnale 
„National Geographic Lietuva“ ir kai kuriuose kituose periodiniuose leidi-
niuose skelbiamuose verstiniuose tekstuose šalia realaus fizinės geografijos 
objekto pavadinimo lietuviško vertinio skliaustuose pragmatiniais sumeti-
mais pateikiamas ir pavadinimas originalo kalba (kuris praverstų tiems, kurie 
norėtų ieškoti papildomos informacijos anglų kalba apie minimą objektą), 
pvz.:

... nuplaukėme prie Ančių įlankos (Duck Bay)... (NGL 2010-5)

... Pemzos lygumoje (Pumice Plain) aptiko vienintelę augalų rūšį... (NGL 
2010-5)
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... Karalių įlankoje (Kings Bay) paviršinio nardymo pramogą siūlo... (NGL 
2013-4)

... į vakarus nuo Trijų Seserų (Three Sisters) versmių. (NGL 2013-4)

Vienas iš kelių dešimčių gaisrų ... sekmadienį įsiplieskė ir Juodųjų kalvų 
(Black Hills) kanjone Pietų Dakotoje. (LR 2007-07-10)

Kita vertus, net ir semantiškai skaidriems realių fizinės geografijos objek-
tų pavadinimams perteikti tiesioginis vertimas (kalkiavimas) toli gražu ne 
visada tinka, pvz.:

Spalio dešimtosios naktį trys vokiečiai iš okupuotų Kanalo salų išsilaipino 
Kūme. [Š 259]

... prisiminiau, kad Sąsiaurio salos apdovanotos šilta Golfo srove. [GLD 72]

Abiem atvejais vertėjai tiesiog turėjo žinoti, kad angliškojo geografinio 
pavadinimo Channel Islands versti pažodžiui negalima, nes dabartinėje lie-
tuvių kalboje turime kitokį tradicinį kodifikuotą atitikmenį  – Normandijos 
salos [VLE XVI 508, Eurovoc] (arba Lamanšo salos), ir juo vertimo tekste 
pakeičiame angliškąjį pavadinimą.

Tokių pavyzdžių galime rasti daugiau. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 
iki pat XIX a. vidurio Šiaurės jūra buvo vadinama German Ocean (lot. Oce-
anus Germanicus). Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą šis istorinis geo-
grafinis pavadinimas, retkarčiais pasitaikantis senesniuose tekstuose, yra ne 
kalkiuojamas, o keičiamas tradiciniu lietuvišku šios jūros pavadinimu, pvz.: 

... a window opening to the front of a precipice which overhangs the German 
Ocean. (Walter Scott)

... vienintelis langas buvo iškirstas uoloje, pakibusioje aukštai viršum Šiaurės 
jūros. [PU 132]
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At last the violet rim of the German Ocean appeared over the green ridge of 
the Norfolk coast... (Arthur Conan Doyle).

Pagaliau viršum žaliojo Norfolko pakraščio pasirodo violetinė Šiaurės jūros 
juosta... [RR 191]

Šie pavyzdžiai moko vertėją būti atsargiam – nepulti versti bet kurį pasi-
taikiusį semantiškai skaidrų fizinės geografijos objekto pavadinimą, mat ana-
logiškų pavyzdžių gali pasitaikyti ir daugiau.

Verčiant sudėtinius (dvižodžius ir daugiažodžius) vietovardžius galimi ir 
vietovardžių d a l i n i a i  ( h i br i n i a i )  v e r t i n i a i , pvz.: 

East Sussex → Rytų Saseksas, New Jersey → Naujasis Džersis (ne Niudžersis [PD 
19]), New Hampshire → Naujasis Hampšyras (ne Niu Hampšyras [PD 102]), Sou-
th Dakota → Pietų Dakota, North Carolina → Šiaurės Karolina, North Yorkshire → 
Šiaurės Jorkšyras, West Midlands → Vakarų Midlandsas, West Virginia → Vakarų 
Virdžinija (iš VLKK patvirtintų JAV valstijų ir JK grafysčių sąrašų). 

Jų pasitaiko ir rišliuose verstiniuose tekstuose, pvz.:

“I got a taxi all the way from Little Hadston. (Rosamund Lupton)
‒ Nuo pat Mažojo Hadstono važiavau taksi. [Ses 18]

... any evidence that the town of Cambridge Falls actually existed. (John 
Stephens)

... jokių įrodymų, kad Kembridžo Krioklio miestelio išvis esama. [UKr 11]

Semantiškai skaidrūs gyvenamųjų vietų (gyvenviečių) pavadinimai iš 
principo yra neverčiami. Šios nuostatos nuosekliai laikomasi „Pasaulio vie-
tovardžių“ tomuose, pvz.: 

Black Diamond → Blak Dajamondas (Vašingtono v-ja), Cherry Hill → Čeri 
Hilis (N. Džersis), Eagle Mountain → Igl Mauntinas (Juta), Gold Camp → Gold 
Kampas (Arizona), Gray Summit → Grei Samitas (Misūrio v-ja), Green Bay →
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Grin Bėjus (Viskonsinas), Horn Lake → Horn Leikas (Misisipės v-ja), Little Val-
ley → Litl Valis (Niujorko v-ja), Prist Riveris → Priest River (Aidahas), Prophet 
River → Profet Riveris (Britų Kolumbija), Red Cloud → Red Klaudas (Nebras-
ka), Sandy Valley → Sandi Valis (Pensilvanija), White Swan → Vait Svonas (Va-
šingtono v-ja), Window Rock → Vindou Rokas (Arizona) [PV-Am].

Realių gyvenamųjų vietų pavadinimai apskritai yra neverčiami nei groži-
nės literatūros, nei informaciniuose tekstuose, pvz.:

... several hundred miles south of Holy Oaks, Iowa... (Julie Garwood)

... už trijų šimtų kilometrų į pietus nuo Houli Oukso, miestelio Ajovos valsti-
joje... [Šė 8]

... Kvinso rajono bute, kur juodu gyveno. [AEV 17]

... tą knygą gavau Ferst Sisterio miestelio bibliotekoje... [VN 9]

Per vienas Kalėdas mes nuskridome į Česnat Hilą... [PŽ 21]

‒ Pain Grouve gyvena tokia šeima, Stounai. [Apel 163]

... jis atvažiavo į Nort Endą... [PNTR 235]

42 metų Gold Kousto gyventojas pripažįsta... [LŽ 2013-08-16]

... prie Grand Džankšeno (Grand Junction), Kolorado valstijoje... [NGL 
2013-3]

Kristal Riverio (Crystal River) prieigose keliautojus pasitinka neįprastas 
miesto ženklas... [NGL 2013-4]

Kitaip yra su pramanytais gyvenamųjų vietų pavadinimais vadinamųjų 
laisvųjų stilių tekstuose. Pastaruoju metu grožinės literatūros vertėjai galbūt 
suprasdami, kad ir lietuvių skaitytojas turi teisę suvokti vietovardžių prasmę, 
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ir vengdami vertimo teksto svetiminimo adaptuotais svetimvardžiais, kartais 
išverčia ir semantiškai skaidrius pramanytus gyvenviečių pavadinimus, pvz.:

... we’ve come to live in a place called Sleet... (Linda Newbery)

... atvykome gyventi į kaimą, vadinamą Šlapdriba... [NDa 9]

Pippa and Herb first encountered Marigold Village... (Rebecca Miller)
Pipa su Herbiu pirmą kartą į Medetkų kaimą užklydo... [APLG 9]

... tiksliai paaiškino, kaip nuvažiuoti į Šnabždesius. [IT 75]

Raudonosios Uolos – vargingas, netvarkingai išsimėtęs kaimiūkštis. [AN 82]

O kiek toliau buvo miestelis Geismai. [VR 88]

Mergaitės gyveno kaimelyje, kuris vadinosi Medaus Slėnis... [DS 11]

Mūvėjo naujais „Wranglers“, kuriuos su Diana po ilgo ieškojimo rado Di-
džiuosiuose Kriokliuose... [AU 204]

Pasitaiko ir išskirtinių, vietovardžio prasmę aktualizuojančių kontekstų, 
kurie provokuoja vertėją (jeigu ne pačiame vertimo tekste, tai bent išnašoje) 
išversti ir gyvenvietės pavadinimą, pvz.:

... įstengiau persikelti į tylų miestelį – Ramybę* Teksaso glūdumoje. (Išnašoje: 
*Serenity – angl. „ramybė“.) [ŠŠ 21]

... išsirinko sau sužadėtinę iš vietovės tokiu pavadinimu? Vinter Hilas*... (Iš-
našoje: Winter Hill (angl.) – žiemos kalva.) [Ves 13]

Arba štai šiuolaikinio airių rašytojo Džozefo o’Konoro (Joseph O’Connor) 
romano „Atpirkimo krioklys“ (Redemption Falls) vertėja Nijolė Regina Chije-
nienė savaitraštyje „Literatūra ir menas“ pasakoja apie savo darbą: „Knygos ir 
joje aprašomo Redempšen Folso miestelio pavadinimas, anglakalbiams skai-
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tytojams išsyk suponuoja atpirkimo prasmę. Pamaniau, kad būtų neteisin-
ga lietuvių skaitytojo atžvilgiu palikti tokios puikios knygos pavadinimą taip 
nejaukiai skambantį ir be jokios prasmės, tad, nors miestų pavadinimai ir 
neverčiami, ryžausi šiai taisyklei nusižengti“ (Chijenienė 2010).

Rišliame tekste metalingvistiniu komentaru ir kontekstu aktualizuojamų 
vietovardžių reikšmės aiškinimo būtinybė kartais iškyla ir dėl gyvenviečių pa-
vadinimų, kurie yra adaptuota forma perkelti į VK tekstą, pvz.:

Vingdeilas.1 Kiek daug tuščiažodžiavimo pavadinimuose, – pagalvojo jis – ir 
kokius jie duoda vardus toms vietoms! (Išnašoje: 1 Pažodžiui – sparnų slėnis 
(angl.)) [VS 89]

Dar vienas pavyzdys. Amerikiečių rašytojos Džois Kerol outs (Joyce Ca-
rol Oats) romane „Prašmatnūs žmonės“ (Expensive People) skaitome: Pas-
kui skynėmės kelią per pirmąjį priemiestį  – proletarinį, išdidžiai baltuojantį 
Ouk Vudsą14, gražų, pasipūtėlišką rajoną ... Paskui išniro mažumėlę geresnis 
priemiestis – Pleže Delzas16, kuriame nė ženklo nebuvo jokių slėnių, kaip kad 
Ouk Vudse nebuvo nė vieno ąžuolo, tačiau kuris galbūt skendėjo malonumuo-
se... [PŽ 71]. Knygos gale randame ir vertėjos paaiškinimus: 14Lietuviškai – 
Ąžuolynas; 16Malonumų slėniai (angl.). Kitame tos pačios knygos puslapyje 
dar skaitome: ... toliau viena nuo kitos driekėsi namų virtinės: Foks Ridžas, 
Leiksaid Grouvzas, Čevi Čeis Haitsas, Banker Hil Taunas, Voterlo Eikas, Ar-
keidija Pasas...17 [PŽ 72], o 17 išnašoje paaiškinama: „Išversti į lietuvių kalbą 
pavadinimai skambėtų taip: Lapių takoskyra, Paežerės giraitės, Medžioklės 
varovų aukštumos, Bunkerio kalvų miestelis, Vaterlo laukai, Arkadijos perėja. 
Šie, kaip ir visi kiti autorės sumanyti „romantiški-idiliški“ pavadinimai, turi 
aiškų ironijos ir satyrinį atspalvį“. Be tų išnašose pateiktų vertinių daugelis 
vertimo skaitytojų aptariamųjų vietovardžių stilistinio atspalvio šiuose teksto 
fragmentuose, matyt, nebūtų įžiūrėję.

Galiausia reikėtų pridurti, kad kai kurios vietovės, ypač JAV valstijos ir 
kai kurie miestai, kaip ir žmonės, turi pravardes (angl. nicknames), oficialias 
ir daugybę tradicinių (žr., pvz., Wikipedia). Rišliuose tekstuose jos (pvz., New 
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York City = Big Apple, Texas = Lone Star State), kaip ir žmonių pravardės, taip 
pat paprastai yra pažodžiui verčiamos (kalkiuojamos), o vertiniai yra palydi-
mi metakalbiniais komentarais išnašose, pvz.:  

– Sakykim, norėdamas išgyventi Didžiajame obuolyje* vaikis imasi epizo-
diškai įskundinėti ir teikti kitokias paslaugas Sparačinui. (Išnašoje: * Didysis 
obuolys (Big Apple) – metaforinis Niujorko pavadinimas) [VĮ 264]

... Dalase, o gal visoje Vienišos Žvaigždės* valstijoje. (Išnašoje: * Teksasas. 
[NŽa 12]

Jis, kaip ir aš, gimęs Smaragdo saloje15... (Išnašoje: 15Smaragdo sala – poetiš-
kas Airijos pavadinimas.) [RBG 122]

Didžioji dauguma šiame skyrelyje minėtų vietovardžių vertinių yra 
adekvatieji (dėl jų skyrimo pagal vertimo adekvatiškumo, tolygumo, laipsnį 
žr. Palionis 1985: 207; Drotvinas 1989: 76). Pasitaiko ir neadekvačiųjų verti-
nių, ypač neadekvačių angliškiems vietovardžiams savo darybine struktūra: a) 
sudurtinį oK žodį (dūrinį) ar žodžių junginį gali atitikti išvestinis VK žodis, 
pvz.: (vaikiškos knygelės vertime) Busytown → Darbėnai [VDS], Oak Woods 
→ Ąžuolynas [PŽ 71]; b) sudurtinį oK žodį gali atitikti VK žodžių junginys, 
pvz.: (a little village called) Honeyvale → Medaus Slėnis [DS 11], Rainwood → 
Lietaus miškas [SŽ]; c) oK žodžių junginį gali atitikti iš atitinkamos reikšmės 
žodžių sudarytas sudurtinis žodis (dūrinys), pvz.: Green Gables → Žaliastogiai 
[AŽ 10], White Sands → Baltasmėliai [AŽ 14]. 

Pavyzdžiai rodo, kad vertėjams neprošal įsidėmėti vieną sudėtinių vietų 
pavadinimų rašybos nuostatą: „Visi geografinių ir topografinių pavadinimų 
žodžiai rašomi iš didžiųjų raidžių, išskyrus tarnybinius žodžius (jungtukus, 
prielinksnius) ir gimininius (nomenklatūrinius) žodžius, kurie reiškia to 
objekto bendrinį pavadinimą“ (LKRS 1992: 62‒63).

Aptariant vietovardžių vertimą (kalkiavimą), nedera palikti nuošaly 
miestų mikrotoponimų, arba urbanonimų, t. y. miesto ar gyvenamosios vie-
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tovės viduje esančių objektų (pvz., aikščių, gatvių) pavadinimų. Per pastaruo-
sius du dešimtmečius keitėsi gatvių ir aikščių pavadinimų perteikimo 
verstinėje grožinėje literatūroje polinkiai (žr., pvz., Danytė 2008: 52). Pasta-
raisiais metais tai gali būti susiję ir su VLKK rekomendacija dėl gatvių pava-
dinimų sudarymo ir rašymo (2004 m. gruodžio 2 d. Nr. 14 (R-2)). Be to, yra 
Balčiūnienės parengtas LLVS internetinis vardynas „Londono vietovardžiai“ 
(2010).

Gatvės pavadinimas, žinoma, visų pirma yra adreso sudedamoji dalis. 
Minėtos VLKK rekomendacijos (2004) gale pateikiama tokia nuostata: „Ga-
tvių pavadinimai, kaip adreso sudedamosios dalys, į kitas kalbas neverčiami. 
Prireikus rišliame tekste gali būti verčiama gatvės tipo nuoroda ar jos sutrum-
pinimas.“ Ši nuostata turbūt yra taikytina dalykinių stilių (administracinio, 
informacinio, mokslinio) tekstams, kur gatvių pavadinimai, kaip ir kiti vie-
tovardžiai, turi realią informacinę paskirtį (pvz.: Taip pat galite prašyti ne-
mokamų bet kurių iš šitų dokumentų kopijų parašydami „Eagle Star Insurance 
Company Limited“, 33 Jeremyn Street, Londonas SW1Y 6AD. [LŽ 2013-10-
21]). Tačiau verstiniuose kitų, vadinamųjų laisvųjų, stilių tekstuose gatvių pa-
vadinimai, net ir einantys sudedamąja (paprastai pramanyto) adreso dalimi, 
yra vienaip ar kitaip priderinami prie vertimo kalbos normų, pvz.:

I have sub-let a flat at 23 Glebe Place, Chelsea, London S.W.3. (Mary Ann 
Shaffer, Annie Barrows)

Aš nuomuojuosi kambarį šiuo adresu: Glybo skersgatvis 23, Čelsis, Londonas, 
PV 3. [GLD 20]

“John Clayton, 3 Turpey Street, the Borough...” (Arthur Conan Doyle)
‒ Džonas Kleitonas, gyvenu Borou, Terpio gatvės trečiame name. [RR 42]

The return address had been written in elegant calligraphy: “Mrs. A. Roc-
kefeller, 10 W. 54th Street, New York, New York.” (DanielleTrussoni)

Elegantiška rašysena išraitytas atgalinis adresas buvo toks: Ponia A. Rokfeler, 
Vakarų 54-oji gatvė 10, Niujorkas, Niujorko valstija. [An 22]



 P I R M A  D A L I S  199

Ponui Markamui Reinoldsui
Holkino gatvė 63
Londonas PV 1 [GLD 47]

Literatūrinio vertimo normų pokyčių Lietuvoje po 1990  m. tyrinėtoja 
Milda Danytė, pabrėždama „vertimo strategijų“ įvairovę, rašė: „Vis dėlto kai 
kuriais atvejais vertėja išverčia anglų kalbos vietovardžio prasmę, pavyzdžiui, 
„Broad Street“ tampa „Plačiąja gatve“ (Fowles 2005: 142). Galbūt šis dažnas 
Anglijos miestų gatvių pavadinimas jau laikomas tradiciniu lietuvių kalbo-
je, nes B.  Bružas, versdamas romaną „Tylus Nikolo Kvino pasaulis“, kurio 
veiksmas vyksta oksforde, „High Street“ verčia kaip „Aukštoji gatvė“, „Broad 
Street“  – „Plačioji gatvė“, o kitų gatvių pavadinimai transkribuoti („St.  Gi-
les“ – „Sent Džailso gatvė“, „Woodstock Road“ – „Vudstoko kelias“) (Dexter 
2000: 29)“ (Danytė 2008: 52). Iš šios pastraipos galima daryti išvadą, kad na-
grinėjant gatvių pavadinimų perteikimą vertimo tekste paprastai skiriami du 
svarbiausi polinkiai – versti ir neversti. 

Gatvės pavadinimą sudaro gatvės vardas (rašomas didžiąja raide ir anglų, 
ir lietuvių kalba) ir gatvės tipo nuoroda (rašoma mažąja raide lietuvių kalba, 
bet didžiąja raide anglų kalba). Gatvės vardais abiejose kalbose eina tikriniai 
vardai (asmenvardžiai, vietovardžiai) ir bendriniai žodžiai (abstrakčios ir 
konkrečios reikšmės daiktavardžiai, būdvardžiai ir būdvardiški žodžiai). Skir-
tingi gatvių pavadinimų tipai yra siejami su skirtingais jų perteikimo vertimo 
tekste polinkiais.

Sovietmečiu dėl rusiškos verstinės literatūros įtakos buvo atsiradęs po-
linkis palikti gatvės vardą morfologiškai neadaptuotą, t. y. nekaitomą, prie jo 
įvairiais būdais priduriant skolintą ir morfologiškai adaptuotą, t. y. kaitomą, 
gatvės nuorodą (kresentas, roudas, skveras, stritas). Skolinta kaitoma gatvės 
nuoroda gatvių pavadinimuose kartais buvo priduriama: a) su brūkšneliu, 
pvz.: Lem-stritas [ŽŽŽ 7], Rasel-skveras [TM I 29], Ričmond-roudas [PAr 
166], Suolou-stritas [TM I 109]; b) be brūkšnelio, t. y. kaip sudurtinio žodžio 
dėmuo, pvz.: Bondstritas [KįV 15], Bridžstritas [PTDI 358]; c) kaip atskiras 
mažąja raide rašomas žodis, pvz.: Lester skveras [KįV 571], Medison aveniu 
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[DG 56]; d) kaip atskiras didžiąja raide rašomas žodis, pvz.: Bakingam Stri-
tas [DK 527], Harling Kresentas [KįV 469]. Šios ydingos vertimo praktikos 
apraiškų pastebime dar ir po 1990 m. išleistose verstinėse knygose, ypač jau 
nurodytų b) ir d) atvejų (dauguma jų yra susiję su gatvių vardais einančiais 
asmenvardžiais ir vietovardžiais), pvz.:

Beikerstrytas [ŽKBK 9], Flitstrytas [ŽKBK 77], Medisonstrytas [F 173], 
Meinstritas [TŠ 24], Nortparkstritas [MSG 96];

Bennet Street → Benet Strytas [SPi 19], Bond Street → Bond Strytą [JAB 25], 
Burlington Street → Burlington Strytas [JAB 25], Downing Street → Dauning 
Stritas [JGS 63] / Dauning Strytas [Ap 178], Edgware Road → Edžver Roudas 
[PA 12], Highgate Road → Haigeit Roudas [PA 45], Kennington Road → Kening-
ton Roudas [RR 289].

Po 1990 m. taip pat būta atvejų, kai vaikantis autentiškos tikrinių vardų 
rašybos gatvės vardas buvo perkeliamas į vertimo tekstą originalo forma, pvz.:

... priešais Water gatvės parduotuves sėdėjo... [GPM 31]

Aš kiūtinau Hyde parku... [DiK 204]

... iš namų Picadilly gatvėje į Little Titchfield gatvę... [UM 361]

Tačiau svarbiausia, kad tuo laikotarpiu vis labiau įsigalėjo polinkis būti-
nai versti gatvių tipo nuorodas (žr. Newmark 1988: 216) (išnyko strytai ir stri-
tai, retesni pasidarė roudai ir skverai) ir kiek įmanoma versti gatvių bei aikš-
čių vardus, o ir apskritai atitinkamo tipo svetimi gatvių pavadinimai vertimo 
tekste įgijo lietuvių kalbai būdingo žodžių junginio „gatvės vardo kilmininkas 
+ gatvės tipo nuoroda“ struktūrą. Gatvių ir aikščių pavadinimų perteikimo 
vertimo tekste polinkių kaitą rodo po pusės šimtmečio vėl leidžiamų kai ku-
rių vertimų taisymai, pvz.: 
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Red Lion Square → Red-Lajon-skveras [TM (1957) II-31] → Raudonojo liūto 
aikštė [TM (2011) II-16]; Russel Square → Rasel-skveras [TM (1957) I-11] → 
Raselo aikštė [TM (2011) I-10]; Cursitor Street → Kersitor-stritas [TM (1957) 
II-31] → Kersitoro gatvė [TM (2011) II-16]; Curzon Street → Kerzon-stritas 
[TM (1957) II-21] → Kerzono gatvė [TM (2011) II-6]; North Strand Road → 
Nort Strendo gatvė [Dub 20] → Šiaurės Strando gatvė [Dub (2013) 20]. 

Keistokai šiandien verstinės grožinės literatūros tekstuose atrodo (ir ta-
riami skamba) neišversti, o adaptuoti semantiškai skaidrūs gatvių vardai, pvz.: 

Abbey Road → Abei gatvė [DŽ 11], Broad Street → Brodo gatvė [ŠH 195], 
Church Street → Čerčo gatvė [RR 143], High Street → Hai gatvė [RR 289], Hill 
Street → Hilo gatvė [PDu 25], Knight’s Place → Naitso aikštė [ŠH 195], Oak Stre-
et → Ouk gatvė [Nek 11], Prince’s Street → Prinsiso gatvė [ŠH 195]. 

Tiesa, kai kurie vertėjai paskui vis dėlto ryžtasi tokius vardus išversti iš-
našoje, pvz.: 

Poplar* gatve važiuoja daug mašinų... (Išnašoje: * Tuopų.) [SŠ 45].

Apskritai galima teigti, kad yra du labiausiai paplitę gatvių ir aikščių pa-
vadinimų perteikimo vertimo tekste būdai: dalinis vertimas ir ištisinis ver-
timas. Pirmasis būdas yra taikomas gatvių ir aikščių pavadinimams, kurių 
vardais eina tikriniai vardai (asmenvardžiai ir vietovardžiai). Taikant šį būdą 
dalinį vertinį sudaro adaptuota perkelto tikrinio vardo kilmininko forma ir 
gatvės tipo nuorodos vertimo kalbos atitikmuo, pvz.:

... we followed into Oxford Street... (Arhtur Conan Doyle)

... pasukom į Oksfordo gatvę... [RR 33]

... look for number eleven Stafford Street. (Joanne Birdsall)

... ieškoti Stafordo gatvės vienuoliktojo numerio. [Pen 10]
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... kiekvienas Pietų miestukas turi po Adamso, Džefersono ir Vašingtono ga-
tvę, be tik ne Granto ar Linkolno. [MŽ 29]

... kūriau Bekingamo gatve stoties link. [Dub 32]

Išėjęs iš mokyklos Česterio gatvėje... [PA 486]

... į vyno barą Holborno gatvėje. [PA 499]

Soupis nerimastingai muistėsi ant suolo Madisono aikštėje. [ID 15]

Nuvežėme jį Trafalgaro aikštę pažiūrėti liūtų... [LVK 33]

Ji Krofordo aikštėje, netoli... [PA 135] 

Jeigu gatvėvardį sudaro ne tik tikrinis vardas, bet dar koks nors bendrinis 
žodis, šis irgi yra verčiamas, o toks visas gatvės pavadinimas taip pat gali būti 
vadinamas daliniu vertiniu, pvz.: 

Kensington High Street → Kensingtono Didžioji gatvė, Old Bond Street → 
Bondo Senoji gatvė, Queen Victoria Street → Karalienės Viktorijos gatvė (pavyz-
džiai iš jau minėto Balčiūnienės vardyno „Londono vietovardžiai“).

Antrasis būdas, t. y. ištisinis vertimas, yra taikomas gatvių ir aikščių pava-
dinimams, kurių vardais eina bendriniai žodžiai. Jeigu gatvės ar aikštės vardu 
einantis bendrinis žodis yra daiktavardis, jis gali būti verčiamas: 

a) atitinkamo lietuvių kalbos daiktavardžio vienaskaitos kilmininku, pvz.:

Jie pasuko Karūnos gatve... [TSM 16]

Priėjęs posūkį į Karalienės gatvę, Veksfordas padarė lankstą. [VaG 414]
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... tapti ištaigingo namo Mėnulio gatvėje savininku. [SPi 10]

Vieną rugpjūčio šeštadienį eidami Sąjungos gatve... jie sutiko... [N 308]

Ji išėjo į Sandėlio gatvę ir įsimaišė tarp žmonių. [PD 124]

‒ Jos tėvas gyvena Miško gatvėje 28, jei žinote, kur ji. [VaG 39]

... mums priklausanti žemė ribojosi su Slėnio gatve. [NGUN 184]

... eina į interneto kavinę Taikos gatvėje... [PPK 11]

Bevažiuojant Turgaus gatve į Miško tiltą... [KįV 500]

Aš augau jų namuose Upės gatvėje... [VA 8]

Vilties gatvės nameliai kadaise buvo darbininkų trobos. [NVa 27]

... kėbliname į Didžiosios Koplyčios gatvėje esančią kliniką... [Ap 217]

... Hedlis gyvena Smėlio Pilies gatvės 14 numeryje. [KBD 82];

b) atitinkamo lietuvių kalbos daiktavardžio daugiskaitos kilmininku, pvz.:

The elms of Elm Street joined their tops... (John Steinbeck)
Guobų gatvės medžiai glaudė savo viršūnes... [MNŽ 9]

... Eibas pastatė „Fordą“ Ąžuolų gatvėje, tiesiai priešais pastatą. [UA 17]

Fredis gyveno name Eglių gatvėje kartu trimis vaikinais... [Ta 390]

Automobilis įsuko į Klevų gatvę... [VDK 17]
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Žinojau, kad panelė Pikeri gyveno Batų gatvėje. [SPD 62]

Tonis dairėsi po Mėlynių gatvę. [ŠNe 25]

... mes įvažiavome į Tuopų aveniu... [KįV 104]

Siekį ir verstinio teksto skaitytojui atskleisti originalo kalba skaitančiajam 
skaitytojui suprantamą gatvės pavadinimo prasmę, o kartu ir vertimo kaip tos 
prasmės perteikimo būdo pasirinkimo primygtinumą kartais lemia ir to pa-
vadinimo prasminės sąsajos su kontekstu. Jeigu vertėjas tokiais atvejais gatvės 
pavadinimą sudarančių žodžių neišverstų, pragmatiniais sumetimais tikriau-
siai jam vis tiek reikėtų tų žodžių reikšmę paaiškinti išnašoje, pvz.: 

Gatvė, kurioje aš gyvenau Daftone, vadinosi Ąžuolų Pusratis, nors nė per 
sprindį nebuvo išlinkusi, ir aplink neaugo nė krūmelis. [KįV 11]

Ta gatvė vadinosi Budelio Takas; galbūt, pagalvojau, ten kitados iš tikrųjų 
gyveno budelis... [KįV 34]

Gatvių vardais neretai taip pat eina apibūdinamosios reikšmės žodžiai – 
būdvardžiai ir būdvardiški žodžiai. Verčiant tokius gatvių vardus į lietuvių 
kalbą paprastai vartojamos būdvardžių ir būdvardiškų žodžių įvardžiuotinės 
formos, pvz.:

Jiems už nugaros liko Karališkoji gatvė... [RR(8) 236]

Aleksė sapnavo vaikštanti Didžiąja gatve nuoga. [DM 188]

Iš čia jis pasuko į šiaurę, į Mažąją gatvę... [MK 20]

Dar jie turi Naująją gatvę ir Senąją gatvę. [AsN 27]
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Plačiojoje gatvėje Merė buvo laiminga. [PLM 75]

Mes gyvename šalimais jūsų Vingiuojančioje gatvėje. [U 185]

... laiminga sugrįžo į Žaliosios gatvės ramybę... [AtM 56]

... pamažu stūmėsi Penktojo aveniu link... [Apel 29]

... šis kilo iš Trečiosios gatvės tunelio... [PDu 20]

... Rytų 58-ojoje gatvėje... [AEV 18]

Nors būdvardiniai gatvių vardai apskritai yra retesni, vis dėlto gana daž-
nai JAV miestų ir miestelių centrinė ar svarbiausia gatvė yra vadinama Main 
Street (pažodžiui „pagrindinė gatvė“), o Jungtinėje Karalystėje − High Street 
(pažodžiui „aukštoji gatvė“) (žr. DB 1986: 132), t. y. panašiai kaip Didžioji ga-
tvė Vilniaus senamiestyje ir kai kuriuose kituose Lietuvos miestuose bei mies-
teliuose. Apskritai šiems dviem populiariausiems angliškiems gatvių pavadi-
nimams būdinga didelė perteikimo būdų verstinėse knygose įvairovė, pvz.:

High Street → Hai Strytas [Au 14], Hai gatvė [RR 289], Aukštoji gatvė [TNKP 
29], Centrinė gatvė [VaG 14], pagrindinė gatvė [PA 13];

Main Street → Maino gatvė [ŠF 28], Mein gatvė [Kel 64], Pagrindinė – Mein – 
gatvė [ApK 13], Aukštutinė gatvė [PSPT 278], Pagrindinė gatvė [B 180, DN 8, 
KM 12, Pri 201], pagrindinė gatvė [Ta 11].

Tačiau šią įvairovę, įskaitant vertinį (Main Street → Pagrindinė gatvė), to-
lydžio ima stelbti ryškėjantis polinkis vertimo tekste rinktis lietuvių kalboje 
ir mūsų miestietiškoje kultūroje egzistuojantį funkcinį atitikmenį (arba ana-
logą) Didžioji gatvė, t. y. siekti to, ką Judžinas Naida (Eugene Nida) vadino 
funkciniu ekvivalentiškumu (angl. functional equivalence), pvz.: 
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... pedalling quietly down the wrong side of the High Street... (Evelyn Waugh)

... ramiai minančiu dviratį ne ta Didžiosios gatvės puse... [SįB 28]

Elm Street runs at an angle into High Street... (John Steinbeck)
... Guobų gatvė stačiu kampu susijungia su Didžiąja gatve. [MNŽ 9]

... Darcy McDonald, his third cousin’s daughter, had trippled right on Main 
Street... (Jodi Picoult)

... Darsė Makdonald, jo trečios eilės pusbrolio duktė, suklupo Didžiojoje ga-
tvėje... [G 20]

... a block away on Main Street... (Mary Higgins Clark)

... už kvartalo Didžiojoje gatvėje... [TNNA 15]

... heading toward Main Street... (Karin Slaughter)

... pasuko dešinėn, Didžiosios gatvės link... [Aklu 12]

Verčiant gatvių ir aikščių, ypač realių, pasaulyje plačiau žinomų, vardus 
reikia apdairumo. Toli gražu ne visi gatvių vardai, kurie gali atrodyti seman-
tiškai motyvuoti, t. y. sietini su bendriniais daiktavardžiais, būdvardžiais ar 
būdvardiškais žodžiais, iš tikrųjų tokie yra ir gali būti verčiami. Pavyzdžiui, 
iš pirmo žvilgsnio kai kurių garsių Londono gatvių vardai, pvz., Baker Street, 
Downing Street ir Fleet Street, atrodo, kad gali būti tapatinami atitinkamai 
subendriniais daiktavardžiais, pvz., baker „kepėjas“, fleet „laivynas“ ir veiks-
mažodžio down esamojo laiko dalyvio forma, ir todėl kai kuriems vertėjams 
atrodo, kad jie gali būti verčiami, pvz.:

There’s a crypt on Fleet Street? (Dan Brown)
Laivyno gatvėje yra kripta? [DVK 275]

... giving the Fleet Street crowd a wide berth... (James Patterson)

... iš tolo apeidamas Laivyno gatvės minią... [PrŽ 19]
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... visi muziejaus ieškodavo Kepėjų gatvėje 221B, vietoje, kur gyveno Šerlokas 
Holmsas. (<www.delfi.lt>, 2013-05-16)

Iš tikrųjų, pasidomėjus šių gatvių vardų kilme, paaiškėja, kad istoriškai 
jie yra siejami su tikriniais vardais – realių žmonių asmenvardžiais William 
Baker, Sir George Downing ir Londono požeminės upės pavadinimu River Fle-
et (anglosaksų kalba „potvynio vandens atšaka“) – ir todėl neverčiami, pvz.:

I had imagined that we were bound for Baker Street... (Arthur Conan Doyle)
Maniau, kad važiuosime į Beikerio gatvę... [RR 148]

... from Downing Street to Whitehall... (Elizabeth George)

... nuo Dauningo gatvės iki Vaitholo... [PA 15]

He wasn’t the only warrior in Fleet Street. (Elizabeth George) 
Jis ne vienintelis Flito gatvės karys. [PA 17]

... kur Strandas jungiasi su Flito gatve. [NIš 185]

Nepagrįsti ir mėginimai versti žymiausios Niujorko aikštės, angliškai va-
dinamos Times Square, vardą, pvz.: 

The drunk kids exited at Times Square... (John Grisham)
Girti vaikėzai išlipo Laiko aikštėje... [PD 241]

Iš tikrųjų šis vardas yra siejamas su dienraščio New York Times pavadi-
nimu (aikštė taip pavadinta po to, kai ten daugiau kaip prieš šimtmetį atsikė-
lė šio laikraščio redakcija) ir todėl paprastai neverčiamas – Times Square → 
Taimso aikštė [BuŠ 241, MNŽ 218, MPė 331, NMN 50, LR 2013-06-22].

Ir anglų, ir lietuvių kalboje yra daug įvairių gatvės tipą nurodančių žo-
džių, pvz., angl. alley, avenue, circus, close, crescent, lane, mall, mews, path, 
road, square, street, row, walk, way; liet. gatvė, skersgatvis, akligatvis, alėja, 
prospektas, aikštė, skveras, takas, plentas, kelias, krantinė. Kai kurie anglų kal-
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bos žodžiai iš šio sąrašo, pvz., crescent žymi angliškas realijas. Kai kurie lie-
tuvių kalbos žodžiai iš sąrašo gali eiti gatvės vardo dalimi, pvz., Pietinio kelio 
gatvė.

Versdami gatvių pavadinimus su įvairiomis angliškomis gatvės tipo nuo-
rodomis daugelis vertėjų stengiasi atskleisti ir lietuvišką gatvės tipo nuorodų 
įvairovę (įskaitant ir įvairius skolinius), pvz.:

... at her Grandmother’s house in Cheyne Walk. (Lucinda Riley)

... į močiutės namus Čeinio alėjoje. [oN 118]

They were on Constitution Avenue, leaving downtown... (John Grisham)
Jie važiavo Konstitucijos aveniu, palikdami miesto centrą... [B 22]

By some stroke of luck he’d found Sunset Boulevard... (Jodi Picould)
Nusišypsojus laimei, Vilas atsirado Saulėlydžio bulvare... [TPa 20]

“A lady working at the post office on Exhibition Road...” (Rosamund Lupton)
‒ Moteris, dirbanti Parodos kelio pašte... [Ses 23]

F&F’s address was on Preston Avenue, a busy street... (John Grisham) 
Prestono prospekte, judrioje gatvėje, kur buvo įsikūrusi... [By 5]

The street where I lived in Dufton was called Oak Crescent. (John Braine)
Gatvė, kurioje aš gyvenau Daftone, vadinosi Ąžuolų Pusratis... [KįV 11]

He followed the curve of Millfield Lane along Hamstead Heath... (Elizabeth 
George)

Milfildo skersgatvio vingiu įvažiavo į Hempsted Hitą... [PA 45]

Again, Park Lane is a frequented thoroughfare... (Arthur Conan Doyle)
Be to, Parko takas labai judri gatvė... [RR 141]

They finished their journey at an hotel in Piccadilli Circus... (G. K. Chesterton)
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Kelionę baigė Pikadilio žiedo viešbutyje... [ŽKBK 162]

Kita vertus, ne tik street, bet ir įvairūs kiti gatvės tipą nurodantys anglų 
kalbos žodžiai gali būti verčiami tuo pačiu dažniausiai lietuvių kalboje šią 
funkciją atliekančiu žodžiu gatvė (arba jo deminutyvine forma gatvelė), pvz.:

... to a fancy hotel on St.  Charles Avenue. (Ruta Sepetys)

... į prabangų viešbutį Šv. Karolio gatvėje. [NeK 7]

If you want to find Cherry-Tree Lane... (P. L. Travers)
Jei ieškosi Vyšnių gatvės... [MeP 5]

... skidded around the corner toward Lyall Mews... (James Patterson)

... pasuko už kampo, Lial gatvelės...link... [PrŽ 17]

The car halted before a small house on the Glasnevin Road... (James Joyce)
Kebas sustojo priešais nedidelį namą Glasnevino gatvėje... [Dub 157]

... she turned the corner of Twin Oaks Road... (Mary Higgins Clark)

... ji pasuko už Dviejų Ąžuolų gatvės kampo... [Sus 12]

Netikras vertėjų draugas yra nomenklatūrinis žodis skveras. Nors jis ir 
yra skolinys iš anglų kalbos (angl. square), tačiau dabartinėje lietuvių kalbo-
je yra įgijęs kitokią reikšmę „vieša puošmeninė apželdinta miesto aikštelė“ 
(DLKŽ4e) ir netinka būti anglų kalbos žodžio square atitikmeniu verčiant į 
lietuvių kalbą aikščių pavadinimus, pvz.:

... held up by the lights in going round Trafalgar Square... (Agatha Christie)

... sustojo prie šviesoforo ties Trafalgaro skveru... [JAB 23]

... watching the crowd in Times Square on TV. (Colleen McCullough)

... per televiziją spoksojo į minią, susirinkusią Taimso skvere. [UA 223]
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She had been shopping in Herald Square... (Mary Higgins Clark)
Apsipirkusi Heraldo skvere... [AEV 10]

Šiandien labiau išsprusęs, Londone ir Niujorke pabuvojęs ar televiziją žiū-
rintis skaitytojas nelabai patikės, kad kuris nors iš šiuose sakiniuose minėtų 
skverų iš tikrųjų yra ne aikštė, o tik „puošmeninė apželdinta miesto aikštelė“. 
Anglų kalbos nomenklatūriniam žodžiui square turime lietuvišką atitikmenį 
aikštė, aikščių pavadinimuose atliekantį analogišką funkciją, ir nereikia pati-
klių skaitytojų apgaudinėti. 

Per pastaruosius porą dešimtmečių išleistose verstinėse grožinės litera-
tūros knygose išryškėjo polinkis versti ir kitus semantiškai skaidrius urbano-
nimus:

a) viešbučių ir motelių pavadinimus, pvz.:

Sarah had found herself standing at the Ship... (John Fowles)
Ekseteryje Sara išlipo prie „Laivo“ viešbučio... [PLM 264]

... with a receptionist from the Castle Hotel... (John le Carre)

... su „Pilies“ viešbučio registratore... [BSKŠ 7]

... on the ground floor of the Westerner Motel... (Sandra Brown)

... pirmame „Vakariečio“ motelio aukšte... [MiP 5]

“The Overlook has one hundred and ten guest quarters...” (Stephen King)
– „Panoramoje“ yra šimtas dešimt numerių svečiams… [Švy 13]

... prie Šelio „Karštųjų versmių“ viešbučio. [MI 130]

... jokiu būdu neičiau į „Vienkiemio trobelės“ viešbutį... [GLD 114]

... kol kas pasigailėjo „Alyvos ir balandžio“ viešbučio. [VaG 14]
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Kaip sekasi „Juodojo erelio“ viešbutyje?.. [PL 16]

b) aludžių, restoranų, smuklių, užeigų pavadinimus, pvz.:

Then I went round the corner to the Ivy Plant... (Arthur Conan Doyle) 
Tuomet nubėgau už kampo į restoraną „Gebenės šakelė“... [RR 393]

... smoking on the terrace of the Crown and Sceptre... (John Galsworthy)

... traukdamas popietinį dūmą „Karūnos ir skeptro“ terasoje... [FS 37]

He staggered in the Coach and Horses... (H. G. Wells)
... jis įėjo į smuklę „Karieta ir arkliai“... [NŽ 5]

The Fox and Hounds is the pub over the road... (Jacqueline Wilson)
„Lapė ir skalikai“ buvo aludė kitapus gatvės... [LNBV 9]

Tokių pavadinimų vertiniai (kalkės), paprastai sudurtiniai ar išvestiniai 
žodžiai, irgi ne visada sutinka su vertimo kalbos žodžių darybos dėsningu-
mais, pvz.:

The Waystone Inn lay in silence... (Patrick Rothfuss)
„Pakelakmenio“ smuklė nugrimzdo į tylą... [VV 11]

Kadangi lietuvių kalboje „priešdėlius turintys daiktavardžiai niekad ne-
virsta sudurtinių daiktavardžių sandais“ (DLKG 2006: 153), tą pabrauktąjį pa-
vadinimą buvo galima išversti žodžių junginiu „Pakelės akmuo“.

Lietuvių kalbotyroje tokius „vien su kabutėmis rašomus perkeltinės 
reikšmės pavadinimus“ galima vadinti simboliniais pavadinimais (Kniūkšta 
2001: 341). Simboliniams pavadinimams galima priskirti ir periodinių leidi-
nių, t. y. laikraščių ir žurnalų, pavadinimus. Sovietmečio verstinėse knygose 
laikraščių ir žurnalų pavadinimai dažniausiai buvo adaptuojami. Dabar JAV 
ir JK realių laikraščių ir žurnalų pavadinimai (vardai) ir dalykinių, ir laisvųjų 
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stilių verstiniuose tekstuose paprastai yra rašomi autentiška rašyba kabutėse 
arba kursyvu, pvz.:

Laikyk rankoje savo puodelį kavos, skaityk „Times“ arba „Wall Street Journal“. 
[PMe 13]

Atrodė lyg iš Vogue žurnalo. [PD 197]

Skaičiau žurnale „Glamour“. [KAŽ 22]

... apie kurį buvo parašyta „Money“ ir „Fortune“ žurnaluose. [KNa 17]

... apmaudą liejo dienraštis „Daily Mail“. (<www.lrytas.lt>, 2013-01-09)

... sustabdyti laikraščio „Guardian“ skelbiamą informaciją... [Re 2013-08-21]

Tačiau laisvųjų stilių tekstuose pasitaiko ir ne tokių plačiai žinomų ar pra-
manytų laikraščių ir žurnalų pavadinimų vertinių (žr., pvz., Rudaitytė 2006: 
191) pvz.:

For a journalist at a weekly paper, especially as small as the Carrier, The Day 
the Paper Comes Out is a day of rest. (Jon Fasman)

Savaitraščio, ypač tokio mažo kaip „Laiškanešys“, žurnalistui Diena, Kai Išei-
na Laikraštis, yra švenčiausia poilsio diena. [GB 11]

... like an illustration from Homes and Gardens. (John Braine)

... tarytum spalvota iliustracija iš žurnalo „Namai ir sodai“. [KįV 12]

... susitiko su San Francisko „Apžvalgininko“ redaktoriumi. [MI 72]

Lukas atsisėdo šalia ir paėmė žurnalą „Medicinos prekės šiandien“. [TiN 19]

Tetai sugrįžus, Elė vartė žurnalą „Rūpestingoji šeimininkė“. [PaT 39]
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Taigi apibendrindami galime daryti išvadą, kad yra daug įvairių rūšių ti-
krinių vardų, kurių perteikimas vertimo tekste yra susijęs su klausimu „versti 
ar neversti?“. Atsakymas į šį klausimą priklauso ne tik nuo to, ar tikrinis var-
das yra semantiškai skaidrus, ar neskaidrus, bet ir nuo to, ar jis yra nerealus, 
ar realus, ar jis vartojamas laisvųjų, ar dalykinių stilių tekste, ar jo semantika 
aktualizuojama, ar neaktualizuojama tekste, o galiausiai ir nuo paties vertėjo 
valios.

1.3.4. Modifikavimas

Šiame skyrelyje aptarsime ketvirtą, paskutinįjį, tikrinių vardų (asmenvar-
džių ir vietovardžių) perteikimo būdą – modifikavimą. Modifikavimas (angl. 
modification) – tai parinkimas oK tikriniam vardui tokio VK pakaitalo, kuris 
nei logiškai, nei tradiciškai nėra su juo susijęs arba yra susijęs tik iš dalies. 
Vertinant pagal relevantiškumo teoriją, toks oK vardo pakeitimas VK var-
du yra susijęs su esminiu vardo formos keitimu. Modifikavimas – tai labai 
plačios, arba apibendrinamosios, reikšmės terminas, kuris taip pat aprėpia 
praleidimą, pridėjimą ir generalizaciją, ir šie gali būti laikomi modifikavimo 
būdais (Vermes 2001: 115; plg. angl. modification Shuttleworth, Cowie 2007: 
107). Taigi modifikavimu yra vadinamas bet kuris kitas tikrinių vardų pertei-
kimo būdas, išskyrus tris aptartuosius – perkėlimą, keitimą tradiciniu atiti-
kmeniu ir tiesioginį vertimą. Tai bene rečiausiai taikomas tikrinių vardų (as-
menvardžių ir vietovardžių) perteikimo būdas, bet nenusileidžiantis kitiems 
trims savo įvairove. Didesnė modifikavimo įvairovė, be abejo, yra būdinga 
asmenvardžiams.

Nors šiais laikais įprastinis (ir įteisintas) asmens įvardijimas anglų ir lie-
tuvių kalboje yra dvinaris, t. y. vardu ir pavarde, dvinarė asmenvardžių sis-
tema funkcionuoja nevienodai. Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ar 
atvirkščiai išryškėjantys asmens įvardijimo panašumai ir skirtumai gali lemti 
modifikavimo, kaip asmenvardžių perteikimo būdo vertimo tekste, pasirin-
kimą.
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Vardas ir pavardė, kiekvienas skyrium, gali būti laikomi asmens dvinario 
įvardijimo trumpiniais. Jeigu konkrečiame kontekste vienas iš asmens dvina-
rio įvardijimo dėmenų identifikavimo tikslams yra perteklinis, nereikalingas 
ar netinkamas, jis gali būti praleidžiamas. Vardas paprastai praleidžiamas ir 
paliekama pavardė tais atvejais, kai prieš ją vartojamas priedėlis (t. y. daikta-
vardžiu reiškiamas ir bent linksniu derinamas pažyminys), pvz.:

But old Stradlater kept snowing her in this Abraham Lincoln, sincere voice... 
(J. D. Salinger)

O Stredleiteris kalbėjo ir kalbėjo tarsi prezidentas Linkolnas, tokiu nuošir-
džiu, nuoširdžiu balsu... [RPB 57]

I hadn’t asked Jordan to tea in order to discuss Mr. Jay Gatsby. (Francis Scott 
Fitzgerald)

Aš ne tam pasikviečiau Džordaną, kad svarstyčiau su ja misterio Getsbio 
reikalus. [DG 65]

But we won’t get a warrant out of Judge Douglas Thwaites. (Colleen McCul-
lough)

Bet teisėjas Tveitas neduos mums orderio. [UA 183]

Martin Eden looked with a sigh at his unfinished “Pearl-diving”... (Jack London)
... Martinas atsidusęs pažvelgė į nebaigtus „Perlų ieškotojus“... [MI 80]

That Ruth Cole would grow up to be... (John Irving)
... kad užaugusi Ruta tapo... [NVM 13]

Galimas ir atvirkštinis asmenvardžių modifikavimo būdas: vertimo teks-
te prie pavardės gali būti pridedamas nurodomo asmens vardas arba prie var-
do – pavardė, pvz.:

... Gatsby left too. (Francis Scott Fitzgerald)

... ja plaukė ir Džėjus Getsbis. [DG 95]
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... a darker Byron, a suntanned Bond. (A. J. Molloy)

... tamsusi Baironas, saulėje įdegęs Džeimsas Bondas. [Ist 14]

... incomprehensible to them as Crusoe’s solitary discovery. (H. G. Wells)

... nesuprantamą kaip ir ta, kurią užtiko Robinzonas Kruzas. [NŽ 146]

Ted wrote his first children’s book. (John Irving)
Užtat Tedas Koulas parašė pirmą knygą vaikams. [NVM 14]

Vardo ar pavardės pridėjimas neretai yra siejamas su originalo tekste var-
tojamo priedėlio (Mrs., Sir) praleidimu vertimo tekste: dvinaris asmens įvar-
dijimas (t. y. vardu ir pavarde) bent iš dalies kompensuoja praleisto priedėlio 
pragmatinės reikšmės nuostolį, pvz.:

Mrs. Higginbotham made no reply. (Jack London)
Gertruda Higinbotem nieko neatsakė. [MI 31]

The circumstances connected with the death of Sir Charles... (Arthur  Co-
nan Doyle)

... Čarzlo Baskervilio mirties aplinkybės... [BŠ 21]

Stilistiniais ar pragmatiniais sumetimais vertėjas gali asmens pavardę 
(kartais vadinamą „oficialiu asmenvardžiu“, žr. Jakaitienė 2010: 268) vertimo 
tekste pakeisti to asmens vardu, pvz.:

Cobb sucked on his joint... (John Grisham)
Bilis užsitraukė suktinę... [MŽ 11]

Mrs. Higginbotham divined from the grip on her arm, as he helped her on... 
(Jack London)

Martinas padėjo seseriai įlipti, ir Gertrūda suprato, kad jis neketina važiuoti 
drauge. [MI 255]
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Sakinyje, kurio predikatinis žodis yra dvivalentis ar daugiavalentis veiks-
mažodis, taip pat galimas ir vieno asmenvardžio praleidimas, ir kito asmen-
vardžio pridėjimas, pvz.: 

Williard asked what he planned to do now... (John Grisham)
Paklausė Kobo, ką šis ketinąs daryti toliau... [MŽ 11]

Anglakalbėse šalyse ištekėjusi moteris gali būti vadinama ne tik vyro pa-
varde, bet taip pat (šiais laikais tai jau senamadiška) vyro vardu arba vyro var-
du ir pavarde pridedant prieš juos ištekėjusios moters asmenvardžio priedėlį 
Mrs. „ponia“. Nors neoficialiojoje, šnekamojoje lietuvių kalboje dar vartoja-
mos ištekėjusių moterų pavardės, padarytos pagal vyro vardą (Jonienė, Pe-
trienė), verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą tokios darybos asmenvardžių 
vengiama ir linkstama ieškoti kitokių, dabartinei lietuvių kalbai labiau bū-
dingų būdų moterims vertimo tekste įvardyti. Tai modifikavimo būdai: vyro 
vardas (pvz., Soames), kuriuo originalo tekste pavadinama ištekėjusi moteris, 
vertimo tekste gali būti keičiamas moters vardu (Irena) arba jos pavarde pagal 
vyro pavardę (Forsait), arba jos vardu ir pavarde pagal vyro pavardę (Irena 
Forsait), pvz.:

... Mrs. Soames did not say much... (John Galsworthy)

... Irena daugiausia tylėjo... [FS 7]

... chancing to look up and see Mrs. Soames’s face... (John Galsworthy)

... pažvelgęs į ponios Forsait veidą... [FS 171]

... the lady was undoubtedly Mrs. Soames... (John Galsworthy)

...dama, be jokios abejonės, buvo ponia Irena Forsait... [FS 171]

Tiesa, pasitelkus Mrs. kontekstinį atitikmenį žmona galimas ir dar vienas 
(oficialumo kolorito stokojantis) vertimo į lietuvių kalbą variantas, leidžiantis 
vertimo tekste išlaikyti ir vyro vardą arba vardą ir pavardę, pvz.:
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During the drive the silence was broken by Mrs. James. (John Galsworthy)
Važiuojant tylą pertraukė Džeimso žmona. [FS 32]

It was Mrs. Soames — and George felt that this was interesting! (John Gals-
worthy)

Tai buvo Somso žmona – ir Džordžui pasidarė be galo įdomu! [FS 310]

I am married. I am Mrs. Christian Grey. (E. L. James)
Aš ištekėjusi. Aš – Kristiano Grėjaus žmona. [PIA 17]

Tie vertėjai, kurie vyro vardo ir pavardės junginį, vartojamą originalo 
tekste ištekėjusiai moteriai įvardyti, perkelia į vertimo tekstą adaptuota for-
ma (be jokių galūnių arba prie vardo pridėdami moteriškosios giminės galū-
nę), rizikuoja, kad tokiais atvejais jų parinktys verstinio teksto skaitytojui gali 
tapti ne tik kalbiniais, bet ir „kultūriniais kliuviniais“ (angl. cultural bumps) 
(Leppihalme 1997: 3−4, Ragaišienė 2008: 45), pvz.: 

“Mrs. David Copperfield, I think...” (Charles Dickens)
– Jei neklystu, jūs esate misis Deivid Koperfild? [DK 9]

... and at twenty-three she had become Mrs. Oliver Watson. (Danielle Steel)
Pagaliau, būdama dvidešimt trejų, Sara tapo ponia Oliver Votson. [Tėt 13] 

I have chattered with ever good-humoured Mrs. Charles Kemble. (Charles 
Lamb) 

Šnekučiavau su visuomet geraširdiška misis Čarlza Kembl. [AN 7]

Kadangi anglų kalboje sutuoktinių poros gali būti vadinamos pagal vyro 
vardą ir pavardę, tiksliau sakant, vartojant jo vardo ir pavardės junginio dau-
giskaitą, o lietuvių kalboje toks sutuoktinių porų žymėjimas yra neįprastas   
(t. y. galima arba tik vyriškos pavardės daugiskaita, arba tik vyro vardo dau-
giskaita), vyro vardas lietuviškame vertime praleidžiamas, pvz.: 
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... I drove over there to have dinner with the Tom Buchanans. Daisy was 
my second cousin once removed, and I’d known Tom in college. (Frances Scott 
Fitzgerald)

... nuvažaviau į aną pusę pietauti pas Bjukenenus. Deizė buvo mano trečios 
eilės pusseserė, o Tomą pažinojau iš universiteto laikų. [DG 11]

Aptariant modifikavimą kaip būdą moterų pavardėms perteikti, verta 
pasidomėti, ką vertėjai daro su lietuviškomis ištekėjusių moterų pavardėmis 
versdami į anglų kalbą, pavyzdžiui, Kristijono Donelaičio „Metus“. yra išleisti 
du angliški „Metų“ vertimai ir jie skiriasi ištekėjusių moterų pavardžių (pvz., 
Laurienė, Krizienė ir Pakulienė) perteikimo būdais, plg.:

Barbė su Pime, Laurienė bei Pakulienė
Valgydamos brangvyno nė pažiūrėt nenorėjo
Irgi padyvijo didei, kad miela Krizienė
Ir mergoms tokio nešvankaus gėrimo siūlė. 

(Kristijonas Donelaitis)

Lauriene, Pakuliene, Berge and Pime,
While at the table, looked askance at mead and wine,
And even downed Kriziene as she served the drinks
And offered the degrading liquids to the girls. 

(Vertė Nadas Rastenis)

While eating, Pimė, her friend Barbė and
The wives of Lauras and Pakulis shunned
The brandy, much amazed that Krizas’s wife
Should offer women such improper drink. 

(Vertė Piteris Tempestas)

Į VK tekstą perkeltos lietuviškos ištekėjusių moterų pavardžių formos su 
priesaga -ienė neatlieka tos funkcijos, kuri yra joms skirta atlikti oK tekste, 
t. y. anglų skaitytojas neatpažįsta jų kaip ištekėjusias moteris žyminčių pavar-
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džių formų. Tempesto vertime tos formos yra modifikuojamos, t. y. atsisako-
ma VK kontekste bereikšmių priesagos -ienė vedinių, o prie atitinkamų vy-
riškų asmenvardžių pridedamas žodis wife („žmona“), eksplicitiškai žymintis 
tos priesagos reikšmę.

Tekste asmenvardžiai dažnai eina su priedėliais, t. y. prepoziciškai arba 
postpoziciškai vartojamais ir tą patį referentą žyminčiais bendriniais daik-
tavardžiais ar daiktvardiniais junginiais. originalo tekste eidamas su tokiu 
priedėliu, asmenvardis (vardas arba pavardė) vertimo tekste kaip perteklinis 
gali būti praleidžiamas, pvz.:

 
... we heard no more about the Finch family from Aunt Alexandra. (Harper 

Lee ) 
Teta daugiau nė žodžio nešnekėjo apie Finčų šeimą... [NSG 158]

She lived in an old trailer with Bette, her stepsister... (John Grisham)
Kartu su savo įsesere ji gyveno sename namuke ant ratų... [Apel 24]

In a slow, loud voice, Judge Harrison read... (John Grisham)
Lėtai, garsiai teisėjas perskaitė... [Apel 15]

Kartais praleidžiamos istorinių asmenybių pavardės, einančios realijų su-
dėtinių pavadinimų (Franklin stove ir Hoover cart) dėmenimis, pvz.:

An old Franklin stove sat in a corner of the porch... (Harper Lee)
Jos kampe kiurksojo sena krosnelė... [NSG 63]

Or two dumpy country-women in straw hats sitting in a Hoover cart. (Harper 
Lee)

... ar dvi kresnos kaimietės šiaudinėmis skrybėlėmis sėdi vežime. [NSG 158]

Abiejuose pavyzdžiuose praleidimas yra susijęs su generalizacija, mat 
VK tekstuose specifinės amerikietiškosios buities daiktų rūšys įvardijamos tų 
daiktų giminės pavadinimais.
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Asmenvardžiai, t. y. ir vardai, ir pavardės, gali būti keičiami bendriniais 
daiktavardžiais. Atitikmens pasirinktį tokiais atvejais paprastai lemia ne dvi-
kalbio žodyno siūlomos galimybės, o kontekstas ar aprašomoji situacija, tiks-
liau sakant, įvardijamo asmens santykis su kitais asmenimis. Galima sakyti, 
kad tokiais atvejais asmenvardžiai yra keičiami kontekstiniais sinonimais, t. y. 
bendriniais daiktavardžiais, kokiame nors konkrečiame kontekste ar aprašo-
moje situacijoje žyminčiais tą patį referentą, todėl tokį vertimo būdą dar gali-
ma vadinti kontekstiniu arba situaciniu, pvz.: 

... I wandered what he’d tell Mrs. Antolini when she saw... (J.  D. Salinger)
Spėliojau, ką jis pasakys žmonai, kai ši pamatys... [RPB 203] 

Sometimes they came and went without having met Gatsby at all... (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

Kartais svečiai atvažiuodavo ir išvažiuodavo, nė nesusipažinę su šeiminin-
ku... [DG 42]

... was very witty in a quiet way about Sir Geoffrey and his determined patrio-
tism. (D. H. Lawrence)

... slapta šaipėsi iš tėvo patriotinio ryžto. [LČM 12]

... Mrs. Bennet had not found Miss Bennet worse than she expected. (Jane Austen)

... ponia Benet rado savo dukterį ne blogesnės sveikatos, nei tikėjosi. [PIP 
(2009) 39]

All I wanted to do first was to say good-bye to old Phoebe. (J. D. Salinger)
Tik visų pirma turėjau atsisveikinti su sesute. [RPB 207]

Peggotty meant her nephew Ham... (Charles Dickens)
Auklė turėjo galvoje savo broliavaikį Hamą... [DK 27]

As it was, Peter flung back his head in exhilaration. (Elizabeth George)
Džiūgaudamas vaikinas atmetė galvą. [SK 18]
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… Faukman knew when Langdon was serious. (Dan Brown)
… Fokmanas nesunkiai suprato, kad bičiulis kalba rimtai. [PSi 166]

Visuose šiuose pavyzdžiuose nurodytų oK asmenvardžių ir VK bendri-
nių daiktavardžių kontekstinis ekvivalentiškumas yra grindžiamas jų referen-
tų tapatybe, t. y. tuo, kad jie nurodo tuos pačius asmenis.

Asmenvardis VK tekste taip pat gali būti keičiamas bendriniu daiktavar-
džiu, kurį galima laikyti hiperonimu. Tokių semantinių santykių atsiradimas 
yra vadinamas generalizacija arba hiperonimine transformacija, pvz.:

Once she heard Jem refer to our father as “Atticus” and her reaction was apo-
plectic. (Harper Lee)

Kai išgirdo, kad Džemis vadina mūsų tėvą vardu, vos apopleksija jos nenu-
trenkė. [NSG 120]

If he ever gets married, his own wife’ll probably call him “Ackley”      (J. D. Sa-
linger)

Jeigu jis kada nors turės žmoną, tai ir ta tikriausiai šauks jį pravarde. [RPB 
26]

Bendriniais daiktavardžiais taip pat gali būti keičiami tie asmenvardžiai, 
kurie originalo tekste yra vartojami kaip bendriniai žodžiai (antonomazijos 
atvejai), reiškiantys asmenį, turintį to asmenvardžio turėtojui būdingų savy-
bių ar apibendrintai nusakantys tam tikrą asmenų grupę, pvz.:

Stay where you are. I am lost without my Boswell. (Arthur Conan Doyle)
Pasilikite. Kas iš manęs, jei šalia nėra mano biografo? [ŠH 264]

... the Colonel’s lady and Judy O’Grady were pretty much alike... (Jack Lon-
don)

... ir kilmingos damos, ir prastuolės merginos yra panašios. [MI 168]
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They were rather earnest about the Tommies... (D. H. Lawrence)
Jie nuoširdžiai gaili anglų kareivėlių... [LČM 12]

Ryškiausi ir netikėčiausi asmenvardžių modifikavimo pavyzdžiai yra ver-
čiamo teksto savinimo (angl. domestication) polinkio apraiškos. Štai vaiku-
čiams kartu su tėveliais skaityti skirtoje verstinėje knygelėje vertėja nuogąs-
taudama, kad svetimi asmenvardžiai gali trikdyti komunikaciją, ryžtasi juos 
pakeisti adresatui įprastesniais, nebūtinai fonetiškai panašiais lietuviškais var-
dais, pvz.: 

 
This is Mrs. Boot, the farmer. She has two children, called Poppy and Sam... 

(Minna Lacey)
Teta Adelė yra ūkininkė. Ji turi du vaikus – Ievutę ir Simą. [GKn 4]

Šiame pavyzdyje, be kita ko, jaunojo skaitytojo ar klausytojo palankumą 
knygelės personažams padeda sužadinti ne tik keistai ir oficialiai skamban-
čios pavardės Boot pakeitimas lietuvišku vardu Adelė, bet ir vietoj Mrs. žody-
ninio atitikmens ponia vartojamas daiktavardis teta „šnek. vyresnio amžiaus 
moteris kiekvienam vaikui“. Na, o jos vaikų vardai pakeisti kitokiais lietuviš-
kais, kurie visai panašūs į adresato bendraamžių vardus.

Panašiais sumetimais jaunajam lietuviško vertimo skaitytojui keistokas 
(biblinis ir gana senovinis) išdykėlių kačiukų mamos vardas Tabitha yra mo-
difikuojamas ir verstinėje pasakoje, pvz.:

Mrs. Tabitha dressed Moppet and Mittens... (Beatrix Potter)
Ponia Pranciška aprengė Mažytę ir Kumštytę... [Pas 151]

Arba štai į anglų kalbą išverstame Kosto Kubilinsko eiliuotų pasakų rin-
kinyje „Varlė karalienė“ (The Frog Queen, 1974) „mūsų mergytės ir berniukai, 
Elenytės ir Joniukai“ virto Merėmis ir Džoniukai (angl. Maries and Johnies). 

Su amerikietiška komiksų kultūra susijusios, dėl ūgio skirtumo komiškai 
atrodančios vyrų poros pravardės vertimo tekste pakeistos semantiškai mo-
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tyvuotais analogais, paimtais iš vertimo kalbai artimos kultūros terpės, t. y. 
populiarios Vytauto Petkevičiaus knygos „Sieksnis, Sprindžio vaikas“ perso-
nažų vardais, pvz.:

He is short and I am tall. We were Mutt and Jeff in the war. (Kurt Vonnegut)
Jis nedidelis, o aš aukštas. Kariuomenėj mudu pravardžiuodavo Sprindžiu ir 

Sieksniu. [SnR 9]

Dar vienas modifikavimo pavyzdys, pasiskolintas iš mokslinio straipsnio, 
kuriame analizuojami kai kurie Helenos Filding (Helen Fielding) „Bridžitos 
Džouns dienoraščio“ (Bridget Jones’s Diary) vertimo į lietuvių kalbą aspektai:

Sometimes I wonder what I would be like if left to revert to nature... Dennis 
Healey eyebrows... (Helen Fielding)

Kartais pagalvoju, kaip atrodyčiau atsidavusi gamtos valiai – ... antakiai kaip 
Brežnevo... [BDD 33]

Pasak straipsnio autorės Irenos Ragaišienės, „britų leiboristo, aukšto val-
džios pareigūno Denio Healey pavardės pakeitimą Brežnevo pavarde galima 
pavadinti leksine modifikacija, kuri iš esmės nekeičia aliuzijos funkcijos ir 
išlaiko panašų interpretacijos spektrą, kuriuo akcentuojamas kūno gamtišku-
mo sukultūrinimas, siekiant atitikti visuomenės normas“ (Ragaišienė 2008: 
49).

Kartais vietoj originalo tekste vartojamo vardo trumpinio vertimo tekste 
randame vertimo kalbos darybos priemonėmis iš vertime vartojamo įprasti-
nio vardo sudarytą deminutyvą, pvz., plg. Alicia ir Lissy angliškuose sakiniuo-
se su Alisija ir Alisiukė jų lietuviškuose vertimuose: 

At two minutes to one the following Sunday, Alicia marshaled her family into 
the drawing room. 

“Lissy, have some wine, darling.” Her husband, Max, pushed a glass into her 
hand and kissed her on the cheek. (Lucinda Riley)
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Atėjus sekmadieniui be dviejų minučių pirmą Alisija šeimai davė komandą 
„žengte marš į svetainę“.

− Alisiuk, meile, gurkštelk vyno, − jos vyras Maksas įdavė į ranką taurę vyno 
ir pabučiavo į skruostą. [oN 39]

Modifikavimas kaip perteikimo būdas, nors ir mažesniu mastu kaip as-
menvardžiams, yra taikomas ir vietovardžiams. 

Kadangi daugelis geografinių pavadinimų yra vartojami ir kaip dvina-
riai žodžių junginiai, kuriuos sudaro tikrasis vardas ir nomenklatūrinis žo-
dis (terminas) (pvz., Mississippi River), ir kaip vienanariai vietovardžiai (pvz., 
Mississippi), juos verčiant į kitą kalbą pragmatiniais sumetimais yra galimas:

a) nomenklatūrinio žodžio (termino) termino pridėjimas, pvz.:

... the largest body of water in Mississippi. (John Grisham)

... didžiausias vandens telkinys Misisipės valstijoje. [MŽ 14]

... on the west side of the Dee... (Walter Scott)

... vakariniame Dy upės krante... [PU 16]

b) nomenklatūrinio žodžio (termino) praleidimas, pvz; 

... would have been analogous to Mount Everest... (Harper Lee)

... būtų prilygusi Everestui... [NSG 93]

The third time, Ross was mugged in New York City. (Jodi Picoult)
Trečią kartą Rosas buvo užpultas Niujorke. [IAŽ 9]

Pragmatiniais ar stilistiniais sumetimais vietovardis kartais vertimo teks-
te gali būti apskritai praleidžiamas, pvz.:

Until then, Halloween in Maycomb was a completely unorganized affair. 
(Harper Lee)
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Iki šių metų visų šventųjų dienos išvakarės būdavo švenčiamos visiškai neor-
ganizuotai. [NSG 292]

I don’t count my cubicle in the N.C.O.’s quarters at Frinton Basset because I 
hardly ever used it except for sleeping... (John Braine)

Aš nelaikiau kambariu kamarėlės, kurią gaudavau kaip seržantas, nes joje tik 
permiegodavau. [KįV 13]

Then she invited me to visit Ernie during the summer, at Gloucester, Massa-
chusetts. (J. D. Salinger)

Paskui pakvietė vasarą atvažiuoti į Gločesterį aplankyti Ernio. [RPB 66]

Pragmatiniais sumetimais, kad vertimo skaitytojui būtų lengviau atpa-
žinti referentus (t. y. pavadinamus tikrovės dalykus ar objektus), vienas vie-
tovardis (ar jo variantas) kartais keičiamas kitu vietovardžiu (ar jo variantu). 
Pastarasis gali būti:

a) siauresnės arba konkretesnės reikšmės vietovardis, pvz.:

... one of the reasons I had come East. (Francis Scott Fitzgerald)

... viena iš priežasčių, dėl kurių išvažiavau į Niujorką. [DG 24];

b) platesnės arba bendresnės reikšmės vietovardis, pvz.:

Why, I’ve bottles thrown at me in the Gorbals... (Evelyn Waugh)
Klausykite, Glazgo lūšnynuose į mane net buteliais yra mėtę... [SįB 367]

c) labiau priimtinas vertimo skaitytojams, pvz., daugiakalbės Šveicarijos 
kantono vokiškas pavadinamas lietuviams turbūt priimtinesnis negu prancūziš-
kas:

... the Swiss girl sobbing for her father who was dying of cancer in a valley of 
the Grisons... (Virginia Woolf)
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... jaunos šveicarės rauda dėl tėvo, mirštančio nuo vėžio Graubiundeno slė-
nyje... [ĮŠ 14]

Anglijos grafysčių pavadinimais dažnai eina sudurtiniai žodžiai su an-
truoju dėmeniu -shire „grafystė“. Verstiniame lietuviškame tekste tokie pa-
vadinimai gali būti keičiami trumpesniais, o antrasis dėmuo yra eksplikuoja-
mas, t. y. išverčiamas kaip nomenklatūrinis žodis, pvz.: 

... created so much excitement in Devonshire. (Arthur Conan Doyle)

... taip sujaudino visą Devono grafystę. [BŠ 15]

Pasitaiko atvejų, kai keičiantis veiksmažodžio valentingumui vietovardis, 
originalo sakinyje žymintis vietą, iš kurios grįžtama, vertimo teksto sakinyje 
pakeičiamas vietovardžiu, žyminčiu vietą, į kurią grįžtama, pvz.:

He came from France when Tom and Daisy were still on their wedding trip... 
(Francis Scott Fitzgerald)

Jis sugrįžo Amerikon, kai Deizė ir Tomas buvo dar povestuvinėj kelionėj... 
[DG 140]

Vietovardžiai taip pat gali būti keičiami vertimo tekste bendriniais daik-
tavardžiais, o tie bendriniai daiktavardžiai paprastai yra atitinkamų geografi-
nių pavadinimų nomenklatūriniai žodžiai (ar terminai). Tokius atvejus gali-
ma laikyti generalizacijos apraiškomis, pvz.: 

Da knew Salisbury well. (Philippa Gregory)
Tėtis gerai pažinojo tą miestą. [ČK 24]

Ten miles west of Slone there was a country store... (John Grisham)
Dešimt mylių į vakarus nuo miesto buvo kaimo parduotuvėlė... [Pri 203]

... the Mississippi’s depth is eighty-seven feet... (Mark Twain)

... upės gylis tesiekia dvidešimt šešis su puse metro. [GPM 9]
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Tiesa, grožinėje literatūroje gali pasitaikyti, kad vietovardžiai yra keičia-
mi pragmatines ar perkeltines reikšmes turinčiais bendriniais daiktavardžiais 
ar jų junginiais, pvz.:

... our company built a pesticide plant in Podunk, Mississippi... (John 
Grisham)

... mūsų kompanija kažkokiame Misisipės valstijos miesteliūkštyje pastatė 
pesticidų gamyklą... [Apel 21]

... she’s probably the Whore of New Hamphire by this time. (J. D. Salinger)

... ji dabar, berods, tapo pasaulinio masto kekše. [RPB 152]

... outside New York it’s all Bridgeport... (Mary Higgins Clark)

... už Niujorko ribų viskas yra provincija... [KVS 20]

... wore handsome neckties from Bond Street. (D. H. Lawrence)

... visada ryšėdavo dailų naujausios mados kaklaraištį. [LČM 6]

Metonimiškai vartojamas vietovardis, t.  y. žymintis nurodomos vietos 
gyventojus, gali būti verčiamas tos vietovės gyventojus žyminčio bendrinio 
daiktavardžio daugiskaita, pvz.:

 
They did not go to church, Maycomb’s principal recreation... (Harper Lee)
Redliai nevaikščiojo į bažnyčią, nors tai buvo pagrindinė pramoga meikom-

biečiams... [NSG 13]

Kadangi vietovardžių prielinksnininės kontrukcijos oK sakinyje dažnai 
eina vietos aplinkybėmis, vietovardžiai atitinkamame VK sakinyje gali būti 
keičiami vietos prieveiksmiais, pvz.:

And this boy I knew at Elkton Hills. There was this one boy at Elkton Hills, 
named James Castle... (J. D. Salinger)

Paskui dar vieną pažįstamą iš Elktonhilzo. Ten mokėsi toks Džeimsas Ka-
slas... [RPB 178]
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... to be shipped over to England again six months later... (D. H. Lawrence)

... o po pusmečio jis buvo pargabentas namo... [LČM 5]

Dėl asmenvardžių praleidimo, pridėjimo ir generalizacijos žr. atskirus 
šiems vertimo būdams skirtus skyrius antroje knygos dalyje.

Apžvelgę tikrinių vardų (asmenvardžių ir vietovardžių) modifikavimo 
įvairovę baigiame jiems skirtą skyrių, kuris aprėpė keturis tikrinių vardų (as-
menvardžių ir vietovardžių) vertimo (arba perteikimo vertimo tekste) būdus, 
arba polinkius: perkėlimą, pakeitimą (arba substituciją), tiesioginį vertimą ir 
modifikavimą. Nepaisant tokios diferenciacijos, atsižvelgiant į tekstų pobūdį 
ir paskirtį visi tie būdai arba polinkiai vienokiu ar kitokiu laipsniu yra susiję 
su a) dviejų kalbų – oK ir VK – sistemų ir b) dviejų kultūrinių tradicijų są-
veikavimu. Šis sąveikavimas turi du aiškius konkuruojančius – vertimo teksto 
savinimo ir svetiminimo (angl. domestication ir foreignization) – polinkius. 

1.4. Realijų ir kitos beekvivalentės leksikos perteikimo 
būdai

Aptarę asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo būdus vertime, galime 
atskirai šiuo aspektu panagrinėti kitas dvi pirmiau apibūdintas beekvivalentės 
leksikos rūšis – realijas (įskaitant vadinamuosius egzotizmus, t. y. tokius sve-
timžodžius, kuriais įvardijamos nepažįstamos, tolimai šaliai ar kultūrai bū-
dingos realijos; plg. angl. exoticism, Shuttleworth, Cowie 2007: 54) ir leksines 
spragas. Susidurdamas su tokiais leksiniais vienetais oK tekste ir nerasdamas 
jiems leksikalizuotų atitikmenų VK, vertėjas dažniausiai visų pirma turi atsa-
kyti į klausimą: perkelti oK leksinį vienetą į vertimo tekstą ar pasirinkti kokį 
nors kitą vertimo, t. y. vertimo VK raiškos priemonėmis, būdą. „oK žodžio 
perkėlimą į vertimo tekstą“ suprantame ir kaip vertimo procedūrą, kurią pa-
sitaikius tokiam oK leksikos vienetui atlieka pats vertėjas, ir kaip kitų vertėjų 
arba apskritai dvikalbių žodynų sudarytojų jau atliktos tokios procedūros re-
zultato pasirinkimą (t. y. pirmiau jau ne kartą kitų į VK perkelto ir VK varto-
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senoje jau realiai funkcionuojančio ar vartosenos tradiciją turinčio, VK žody-
nuose kodifikuoto svetimžodžio pasirinkimą, plg. angl. translation using a loan 
word žr. Baker 1992, Schäffner, Wiesemann 2001: 33). Be to, „pateikiant tekste 
naują žodį sunku spręsti, ar tai vienkartinis, kontekstinis, ar turintis galimybių 
plisti kalbos reiškinys“ (Girčienė 2006: 82, plačiau žr. Girčienė 2005: 10).

oK žodžio p e r k ė l i m a s  (angl. transference, žr. Shuttleworth, Cowie 
2007: 179) į VK tekstą (arba išsaugojimas VK tekste, angl. preservation žr. 
Davies 2003: 72) dar yra vadinamas s k o l i n i m u  (angl. borrowing, žr. Shutt-
leworth, Cowie 2007: 17). „Prancūzų ir anglų kalbų lyginamosios stilistikos“ 
(Stylistique comparée du français et de l'anglais) autoriai šį veiksmą vadina pa-
prasčiausiu vertimo veiksmu ir priskiria jį tiesioginio vertimo tipui (angl. di-
rect translation, pranc. traduction directe, žr. Vinay, Darbelnet 1958/1998). Šio 
veiksmo padariniai jau seniai kalbotyroje vadinami terminu skoliniai, o sko-
liniai iš anglų kalbos – terminu anglicizmai (žr. LKE 1999: 27; angl. anglicism, 
pr. anglicisme, vok. Anglicismus, žr. TT 1999: 118). Lietuvių kalbos kultūroje 
dar vartojami terminai svetimybės (vietoj barbarizmai), svetimžodžiai (dėl jų 
vartosenos žr. Pupkis 2005: 255). Manoma, kad pastarasis yra „tinkamesnis 
(ypač neturintiems lietuviškos raiškos svetimžodžiams), nes nenurodo sko-
linimosi proceso rezultato – ne kiekvienas verstiniuose tekstuose pavartotas 
svetimžodis tampa lietuvių kalbos skoliniu“ (Girčienė 2006: 75, plg. Vaice-
kauskienė 2004: 9).

oK žodį perkeliant į vertimo tekstą, iš karto kyla su adaptavimu (plg. 
angl. naturalization, žr. Newmark 1988: 82) susiję klausimai. Vartojami ar pri-
reikus naujai iš anglų kalbos skolinami bendriniai, seniau mūsų žodyne atiti-
kmenų neturėję daiktavardžiai, taip pat kaip tikriniai vardai (asmenvardžiai 
ir vietovardžiai), paprastai yra ne tik priderinti ar priderinami prie lietuvių 
kalbos rašybos ir tarties, bet ir lietuviškai linksniuojami, pvz.: 

baras (angl. bar), bestseleris (angl. bestseller), bliuzas (angl. blues), boileris 
(angl. boiler), brendis (angl. brandy), džiazas (angl. jazz), džinsai (angl. jeans), 
liftas (angl. lift), keksas (angl. cakes), miuziklas (angl. musical), parkas (angl. 
park), pokeris (angl. poker), pudingas (ang. pudding), striptizas (angl. striptea-
se), tralas (angl. trawl) (bet interviu (angl. interview)) (TŽŽ 1985). 
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2001 m. išleistame „Tarptautinių žodžių žodyne“ (įskaitant ketvirtąjį jo 
leidimą, TŽŽ 2005) jau randame anksčiau lietuvių kalboje nevartotų anglų 
kalbos skolinių:

čederis (angl. Cheddar), faksas (angl. fax), frisbis (angl. frisbee), kečupas 
(angl. ketchup), klipas (angl. clip), kruizas (angl. cruise), monitoringas (angl. 
monitoring), printeris (angl. printer), reitingas (angl. rating), serveris (angl. ser-
ver), singlas (angl. single), topas (angl. top), trileris (angl. thriller) ir kt. 

Linkstama adaptuoti ir sudurtinius žodžius ar keliažodžius pavadinimus, 
pvz., diksilendas (angl. Dixieland), kokakola (angl. Coca-Cola), regtaimas 
(angl. ragtime), rokenrolas (angl. rock 'n' roll, rock and roll). 

Rišliuose verstiniuose tekstuose vartojami skoliniai, pagal a d ap t av i -
m o, arba prisitaikymo prie lietuvių kalbos sistemos, laipsnį, apskritai gali 
būti a) grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai adaptuoti; b) grafiškai ir fone-
tiškai adaptuoti, bet neįforminti morfologiškai; c) visiškai neadaptuoti (išsa-
miau žr. Girčienė 2006). 

Pirmą, akivaizdžiai didžiausią, grupę verstinėje grožinėje literatūroje su-
daro grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai adaptuoti, jau tam tikrą vartosenos 
tradiciją lietuvių kalboje turintys anglicizmai, įtraukti į esamus žodynus (bent 
jau į „Tarptautinių žodžių žodyną“, pvz., TŽŽ 2005), pvz.:

Gal man vertėtų kiek nukrypti ir papasakoti apie pinigus? Apie banknotus? 
Grynus pinigus? [PŽ 31] (plg. angl. banknote)

... vienas mano bukmekeris jį nuomojosi. [NeK 11] (Plg. angl. bookmaker)

... vienas geras hitas atpirks visas smulkias išlaidas? [PN 15] (Plg. angl. hit)

... šiuo metu perduotas Plimuto koronerio tarnybai. [MiK 16] (Plg. angl. co-
roner)
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Repas kurtinančiomis dainomis drebino žemę. [Pri 201] (Plg. angl. rap)

... visuose filmuose, pradedant veiksmo trileriais, baigiant Šekspyru. [TPa 20] 
(Plg. angl. thriller)

Šiuos faktus man išdėstė šerifas. [Li 41] (Plg. angl. sheriff)

Jis vėl atsivertė vesterną ir sumurmėjo... [KAm 7] (Plg. angl. western)

... prisitraukė viskio butelį, atsuko kamštį ir įsipylė išgerti. [SK 147] (Plg. 
angl. whisky)

Iš esmės tie patys fonetinio, grafinio ir morfologinio adaptavimo polin-
kiai yra būdingi ir į verstinės grožinės literatūros tekstą perkeliamiems, naujas 
realijas žymintiems ir tarptautinių žodžių žodynuose nefiksuotiems angliciz-
mams bei egzotizmams, pvz.:

Naršydamas po feisbuką, jis dažnai nerimaudavo... [NVa 134] (Plg. angl. 
facebook)

Pradėk vartoti kreką ir tau neberūpės tavo sutuoktinis, vaikai, darbas, uždar-
bis, reputacija. [Ap 120] (Plg. angl. crack)

... sportbačius avinčių hipsterių, kuriuos retai pamatysi... [PN 24] (Plg. angl. 
hipster)

Mes susitinkame jupių vyno bare. [Ap 85] (Plg. angl. yuppie)

... pamatau minią – groja gamtinė muzika, njueidžas. [BNė 18] (Plg. angl. 
New Age)

28 metų Jamesas Howellsas 2009 metais įsigijo 7 500 bitkoinų. [LŽ 2013-11-
30] (Plg. angl. bitcoin)
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Karmaiklas parodė į fervahą. [JAB 42] (Plg. angl. ferwah)

... maisto prekeiviai (parduodantys išsineštines enčiladas, baklavas...) [By 6] 
(Plg. angl. enchilada, baklava)

Fonetiškai ir grafiškai adaptuojant į vertimo tekstą perkeliamus realijas 
įvardijančius žodžius iškyla nemaža keblių klausimų, panašių į tuos, su kuriais 
susidūriama lietuviškai perrašant svetimus asmenvardžius ir vietovardžius. 
Antai atsiranda svyravimas vartoti perrašoje ilguosius balsius žyminčias rai-
des (pvz., y) ar ne, t. y  . kaip rašyti: (Halloween →) Helovynas ar Helovinas, 
(speed →) spydas ar spidas: 

It was Halloween at the office. (Michael Cunningham)
Biure buvo tikras Helovynas. [DPa 178]

... with a face that looked like a pumpkin left to rot after Halloween. (Jodi 
Picoult)

... jo veidas priminė moliūgą, paliktą pūti po Helovino. [DM 24]

... visi užsimeta spydo ir rengiasi keistais, spalvingais drabužiais. [Ap 110]

Dėl spido mūsų kūnuose tvinkčioja kraujas. [Ap 109]

VLKK konsultacijų banke į šį klausimą galima rasti tokį atsakymą: „Ra-
šomojoje anglų kalboje balsių ilgumas nėra aiškiai išreikštas (žr. Valstybinės 
kalbos komisijos 60-ojo nutarimo 7 p.), svetimžodis adaptuojamas su trum-
puoju i – Helovinas (ne Helovynas)“ (<http://www.vlkk.lt/lit/1309>, žiūrėta 
2013-01-06). Laikantis šios nuostatos pasirenkama ir atitinkama adaptuota 
žodžio speed forma.

Pasitaiko atvejų, kai vertėjų iš oK skolintų ir adaptuotų žodžių formos 
nesutampa su tarptautinių žodžių žodynuose fiksuotomis tų pačių skolinių 
formomis, pvz.: 
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Vaikas buvo visai mažas. Keturiasdešimt colių ūgio, nesvėrė nė šešių stounų. 
[PA 407] (Plg. stonas – angl. stone, TŽŽ 1985, 2005).

Dar vienas pavyzdys, kartu rodantis vertėjų ar redaktorių polinkį paisyti 
žodynų: 1966 m. pirmą kartą išleistame romano „Rugiuose prie bedugnės“ 
lietuviškame vertime [RPB 83] vartojamas skolinys mjuzikholas (plg. angl. 
music hall), o šio vertimo 1999 m. leidime jau randame pataisytą, „Tarptauti-
nių žodžių žodyno“ (TŽŽ 1985) teikiamą formą miuzikholas.

Ne visada sutampa vertimuose vartojamos ir žodynuose fiksuotos sve-
timžodžių morfologinės formos, pvz.: Buvo sugiedotas spiričiuelis... [AV 25]. 
Plg. spiričiuelis (angl. spiritual) „JAV negrų liaudies muzikos žanras  – reli-
ginio turinio giesmė, dažnai biblinės tematikos“ (TŽŽ 1985) ir spiričiuelas 
(TŽŽ 2005). Arba štai vertime skaitome: ... buvo užkeverzotas grafitis. [MiP 
7], o „Tarptautinių žodžių žodyne“ teikiama daugiskaitinė forma grafitai 
(TŽŽ 2005), nors kai kas pagrįstai teigia, kad jeigu turime skolinį spagečiai, 
tai turi būti rašoma ir grafičiai.

Svetimžodžių arba skolinių morfologinis adaptavimas gali būti susijęs ir 
su žodžių daryba. Skoliniui morfologiškai formuoti kartais naudojamasi jo 
afikso lietuviškais pakaitais. Tai yra „adaptacinė afiksacija – skolinių formalus 
perdirbimas pagal semantiškai artimus afiksinius darinius“ (LKE 1999: 115). 
Pavyzdžiui, ES žodyne vartojami skoliniai (subsidiarity →) subsidiarumas 
„sprendimų priėmimo principas, pagal kurį sprendimai turi būti priimami 
tuo lygmeniu, kuriuo jie yra veiksmingiausi“ ir (comitology →) komitologija 
„(ES) komitetų procedūra“ (žr. ES žodyną „Eurovoc“ arba EAŽ).

Grafiškai ir fonetiškai adaptuoti, bet morfologiškai neįforminti svetimžo-
džiai verstinėje grožinėje literatūroje vartojami rečiau. Į vertimo tekstą nau-
jai perkeliamų svetimžodžių morfologinės adaptacijos vertėjai kiek dažniau 
vengia nebent tais atvejais, kai svetimžodžių autentiška forma baigiasi balsiu 
ar dvibalsiu (plg. Rimkutė, Raižytė 2010), nes jį numetus ir prie žodžio bai-
gmens priebalsio pridėjus lietuvišką galūnę autentiška forma labiau iškraipo-
ma ir sunkiau atpažįstama, pvz.:
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Koridoriaus gale kažkas valgo čili. [RD 62]

Mes apsirengę psichodelinės fanki muzikos stiliumi... [Ap 85]

Aš pakankamai turtingas, kad leisčiau sau turėti hobi. Visa ši pilis – mano 
hobi. [SPi 9]

Vanduo aplinkui virte virė tarytum ledinėje džakuzi. [AID 303]

Nuolat ištraukia perlų, didumo sulig emu kiaušiniu. [ŽMe 43]

Tu raganas painioji su satanistais. Arba vudu žyniais. [BNė 286]

Bet morfologiškai neįformintos daiktavardinių skolinių formos, įsitvir-
tinusios vartosenoje, turi polinkį ilgainiui tapti linksniuojamos. Pavyzdžiui, 
(chilli →) čili → čilis (pvz., – Vakarienei bus vegetariškas čilis, gerai? [At 10]), 
taip pat palyginkite fanki ir į „Tarptautinių žodžių žodyną“ (TŽŽ 2005) įtrauk-
tą linksniuojamą skolinį fankas – „amerikiečių pramoginė muzikos atmaina“; 
jau seniai visi linksniuoja skolinį hobi. Vertėjas, kuris rinkosi to meto vartose-
nai įprastą morfologiškai neadaptuotą svetimžodžio raiškos formą polo (pvz.: 
Rodos, kad niekas čia nieko daugiau neveikia, tik žaidžia ir žaidžia polo [RPB 
8]), po kelių dešimtmečių pataisytame verstinės knygos leidime vietoj polo 
renkasi žodyno (TŽŽ 1985) teikiamą morfologiškai adaptuotą formą polas 
(plg. Tartum niekas čia nieko daugiau neveikia, tik žaidžia polą [RPB (1999) 
6]). 

„Nelinksniuojamieji kitų kalbų kilmės daiktavardžiai lietuvių kalboje irgi 
yra arba vyriškosios, arba moteriškosios giminės, tik toji giminė reiškiama ne 
morfologiškai, o sintaksiškai, t. y. su tais daiktavardžiais derinamų žodžių for-
momis“ (DLKG 2006: 64). Vertėjai kartais nežino arba abejoja, kuriai giminei 
reikia priskirti kai kuriuos nekaitomus daiktavardinius svetimžodžius, t. y. su 
kurios giminės derinamais žodžiais juos vartoti sakinyje, pvz., plg.:
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Lipdamas iš juodos „Audi“, Silas jautėsi stiprus ir tvirtas... [DVK 64]

... dūlavo juodas „Audi“. Automobilis buvo išnuomotas. [DVK 223]
 

... stabtelėjo ties Penktosios aveniu ir 42-osios gatvės kampu. [Bib 5]

... kitas butas buvo trečiame name prie pat Penktojo aveniu. [NAt 10]

... prokurorei tikriausiai teks stoti prieš didžiąją prisiekusiųjų žiuri... [De 490]

... didysis žiuri netrukus pateiks kaltinimą. [PMŠ 15]

Tekstyno duomenimis, nepaisant kalbos rekomendacijų, daiktavardžiai 
aveniu, žiuri dažniau yra priskiriami moteriškajai giminei (Rimkutė 2011: 
197). Tai rodo, kad svetimžodžiai prie kurios nors lietuvių kalbos daiktavar-
džių giminės gali būti priskiriami remiantis panašios ar artimos reikšmės 
žodžių gimine (Pažūsis 2009 (1978): 81−82; Rimkutė 2011: 197) ir ši seman-
tinė sąsaja tokiais atvejais gali būti svarbesnis veiksnys negu svetimžodžio ka-
miengalis, pvz.:

When the investigations began, and the subpoenas started flying, the fin-
ger-pointing would begin. (John Grisham)

... kai prasidės tyrimai ir ims skristi visokie subpoena*, pradės vieni į kitus 
rodyti pirštais. (Išnašoje: *Iš lot. subpoena duces tecum – „atsinešk su savimi“ – 
teismo šaukimas pateikti nurodytus dokumentus (teisės terminas).) [Pri 378]

Kai kuriuos į VK tekstą perkeliamus svetimžodžius apskritai neskuba-
ma adaptuoti – jie vartojami oK ar kitų kalbų rašyba, be reikiamų lietuviškų 
galūnių, taigi laikytini net ne skoliniais, o kitų kalbų citatomis (žr. Miliūnaitė 
2005, Vaicekauskeinė 2008), pvz.: 

... nusigavome iki duty-free parduotuvės... [CM 212]
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... į interneto kavinę Taikos gatvėje paplepėti su „facebook“ draugais... [PPK 
11] 

Kaip ir aš, ji gurkšnojo Southern Comfort. [PaS 188]

... parpuolė ant kelių ir ėmė giedoti saetas. [AID 366]

Bist roz siaubia Afganistaną 170 dienų per metus, palaidodamas ištisus kai-
mus. Karštas ir sausas ghibli nuo Tuniso sūkuriuoja, siaudžia, sukelia nervų 
priepuolius. Hoboob, dulkių švidras nuo Sudano, siaučia skaisčiai geltonomis ki-
lometrinėmis sienomis ir staiga prapliumpa liūtimi. Harmattan lekia Atlanto link 
ir pagaliau nugarma į vandenyną. Imbat – tai Šiaurės Afrikos jūrvėjis. [AnL 22]

Atsikėlusi ji pašovė spanakopita į orkaitę... [APLG 214] 

Dėl nepakankamo krypties pojūčio kaltino savo wasicun kraują. [TPa 17]

Autentiška oK rašyba vertimo tekste pateikiamų svetimžodžių prireikia 
verčiant informacinius tekstus, kuriuose yra būtinas verbalinis autentiškumas, 
dokumentiškas tikslumas ar informatyvumas, t. y. rašytinėje žiniasklaidoje, 
moksliniuose leidiniuose, enciklopedijoje, žodynuose. Juose autentiškos rašy-
bos svetimžodžiai dažnai pateikiami skliaustuose šalia lietuviškų atitikmenų. 
Pavyzdžiui, verstiniuose informaciniuose tekstuose, skirtuose iš Lietuvos į 
Jungtinę Karalystę vykstantiems ar atvykusiems lietuviams, labai svarbu šalia 
lietuviškų pateikti autentiškus šios šalies realijų pavadinimus, pvz.:

Mūsų siekiai ... parūpinti nuorodas registracijos procedūrai pagal Jungtinės 
Karalystės vidaus reikalų ministerijos (Home Office) nuorodas...

Darbo valandas patvirtinantys lakštai (timesheets) turi būti paruošti ir pasi-
rašyti iki penktadienio. 

Savivaldybės mokestis (Council Tax) apie 1 200 svarų per metus už pasta-
tą (butą ar namą). (<http://www.new-european.co.uk/20826.html>, žiūrėta 
2012-09-01)
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Visiškai neadaptuotų svetimžodžių pasitaiko ir verstiniuose tarptautinės 
teisės dokumentuose. Pavyzdžiui, daugelio (ypač dar iki Lietuvos įstojimo į 
ES priimtų) ES teisės aktų lietuviškuose vertimuose yra paliktas neišverstas 
prancūzų kalbos žodžių junginys acquis communautaire („iš esmės reiškia 
„ES tokia, kokia ji yra“, kitaip tariant tai – ES valstybių bendrų teisių ir parei-
gų visuma“ (EAŽ), arba (Europos) bendrijos teisynas) ir jo trumpinys – žo-
dis acquis (žr. Vladarskienė 2004)  – jie, kaip ir šių teisės aktų angliškuose 
tekstuose, yra rašomi kursyvu. Arba štai Europos Bendrijų (įsigaliojus Lisa-
bonos sutarčiai Europos Sąjungos) Teisingumo Teismo sprendimų vertėjams 
parengtame vadove net nurodoma, kad įvairių valstybių kai kurių pareigybių 
pavadinimus ir advokatų specifinius profesinius vardus reikia rašyti „origina-
lo kalba be vertimo, kursyvu“, pvz.:

Minister of State (Jungtinė Karalystė ir Airija), Chief State Solicitor (Airija), 
Paymaster General, Attorney General, Lord Advocate, Solicitor General, Trea-
sury Solicitor (Jungtinė Karalystė). 

Bet nereikia pamiršti, kad autentiška rašyba jie čia vartojami tik labai ri-
botame kontekste – išvardijant bylos šalių atstovus. 

Verstinėje grožinėje literatūroje galima skirti du pagrindinius vartosenos 
tradicijos neturinčių, realijas įvardijančių svetimžodžių įtraukimo į vertimo 
tekstą būdus: nauji svetimžodžiai išskiriami grafiškai (kabutėmis arba kur-
syvu) arba (ir) palydimi (meta)lingvistiniais komentarais. „Išskirtinė grafika 
gali būti vartojama kaip ženklas adresatui  – galbūt taip norima įspėti apie 
ne visai tipišką teksto elementą, šiuo atveju – naują žodį, kurio reikšmė gali 
būti nežinoma. ... Kabutės ar kursyvas vartojami ir kaip priedanga, saugantis 
galimo bendrinės kalbos normų pažeidimo“ (Girčienė 2005: 79). Grožinėje 
literatūroje pastaruoju metu dažniau linkstama svetimžodžius išskirti ne ka-
butėmis, o kursyvu, nes kursyvas (arba pasvirasis šriftas) apskritai daugiausia 
yra siejamas su teksto svetimybėmis, pvz.: 

Tai „jupių“ akcentas. [KAJM 288]
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... jie žaidžia „Džeką“. [BNė 49] 

Viktorija pasirinko „saidkarą“... [JAB 96]

Tarsi koks klyneksas galėtų man padėti!!!!!!! [PABK 141]

... kaip buvo su kroksus avinčiu matematiku Polu... [Ist 12]

Fajitos kepamos ant karštų plieninių skardų. [VieD 55]

Jų gorditos mane vimdo. [MMMe 28]

Nurijusi palaimingą mozzarellos kąsnį, Jana atsiduso. [MG 121] 

Paskui užėjome į „Tivoli“ išgerti oolong ir Earl Grey. [BNė 230]

Būtina atkreipti dėmesį į dar vieną iš oK teksto perkeliamų žodžių įtrau-
kimo į vertimo tekstą grafinį aspektą. Dalykas tas, kad daugelio realijų simbo-
liniai pavadinimai angliškai yra rašomi didžiąją raide. Perkeliant juos į verti-
mo tekstą neadaptuotus, išskiriamus kursyvu ar kabutėmis, savaime atsiranda 
polinkis išlaikyti didžiąją raidę, o adaptuotus svetimžodžius – rašyti mažąją 
raide, pvz., plg.:

Tačiau mes turėjome maloniai atšaldytos Coca-Colos... [CM 284]

Grifas gurkštelėjo kokakolos. [NŽa 15]

Lorelė nagu pabarškino per Sprite gėrimo skardinę. [Spa 12]

– Paimk man spraito, gerai? [PN 29]

... įranga, kuri būtina per visas misijas, įskaitant ir „Gerber“ įrankį. [NeD 47]
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‒ ... Tau reikia po gerberį į kiekvieną krepšį, – tarė jis. [NeD 47]

Bene labiausiai verstinėje grožinėje literatūroje akis bado nesutarimas, 
kaip reikia rašyti automobilių markių ir modelių simbolinius pavadinimus. 
Vieniems atrodo, kad jie funkcionuoja kaip tikriniai vardai, kitiems – kaip 
bendriniai žodžiai (apeliatyvai). Dėl to į verstinės grožinės literatūros tekstą 
jie yra įtraukiami labai įvairiai: 

a) neadaptuota forma didžiaja raide kabutėse, pvz.:

Prisiminiau tądien prie šaligatvio stovintį „Bentley“. [AM 17]

... grūsdavomės į „Dodge“ ir keliaudavome... [Ge 20]

... jis iš karto atpažino „Ferrari“ raktelius. [BB 352]

Priešais namą stovintis aptriušęs senas „Renault“ ... [NA 87]

„Saab“ skriejo žvyrkeliu tarp medvilnės laukų. [K 536]

Ji nusipirko naują „Porsche“. [BB 45]

b) neadaptuota forma didžiąja raide kursyvu, pvz.:

... kolona pralėkė pro sustojusį Alfa Romeo... [ŠD 359]

... į garažą čiuožia Noros Audi. [KN 130]

... nuvežė juos atgal į Svindoną savo naujutėlaičiu BMW. [NA 171]

... beveik nieko, tik keletą meškerių, senutėlį Folksvageną... [RD 37]
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Atsisukusi ji išvydo pro vartus įsukantį tamsiai mėlyną Mercedes. [LD 38]

... pro atvirus mūsų patikimo seno žalio Plymouth langus... [BP 29]

... teks palikti savąjį Rolls Royce gatvėje. [LeP 14]
 

Pasižiūriu pro langą į sunaikintą Renault. [Ap 7] 

c) adaptuota forma didžiąja raide kabutėse, pvz.:

... brangūs automobiliai − „Bentliai“, „Lagondos“, „Daimleriai“, „Jaguarai“... 
[KĮV 11]

... tik savimi patenkintas burzgė „Fiatas“... [KĮV 106]

... pastumti aplamdytą „Fordą“ ... [IP 135]

... sulėtino „Eskortą“ gal už kokios pusmylės nuo šio kaimo. [PA 522]

... į kuklų apypurvinį rusvai geltoną „Golfą“... [PA 622]

... už purvino, maždaug dešimties metų senumo „Kadilako“. [SŠ 63]

Jos akys tingiai sekė skaisčiai raudoną „Korvetę“... [UA 129]

Tai buvo juodas „Linkolnas“. [UA 332]

... „Rouveris“ priklauso Vyriausybės automobilių parkui... [PA 130]

d) adaptuota forma didžiąja raide be kabučių, pvz.:

Po karo pasirodė ir automobiliai: Austenai ir įžymieji Fordai... [RDP 89]
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Citroenas išdidžiai skrodė visą šį chaosą... [DVK 18]

... iš paskos pajudėjo rudas Ševroletas Merilendo numeriais. [RD 112]

e) adaptuota forma mažąja raide kabutėse, pvz.:

Turėjau ... seną automobilį „dodžą“... [DG 9]

Jis neseniai nusipirko „jaguarą“. [RPB 7]

... jis atsibaladojo su savo „kadilaku“ į mokyklą... [RPB 23]

... su motina dažnai važiuodavo į turgų savo nedengtu „lasaliu“. [RPB 85]

f) adaptuota forma mažąja raide be kabučių, pvz.:

− Sėdame į astrą. [BB 245]

Džerikui dairantis, kur geriau pastatyti austiną, prie jų atskubėjo... [En 261]

Mano biuikas ką tik virto moliūgu... [GD 42]

Vairuoja visureigį čerokį. [ŠF 63]

... įsigijo madingą naują dodžą... [Šk 346]

Ji atsiduso ir pasižiūrėjo, ar nepamatys mamos eksplorerio... [DM 32]

... mes susėdome į fordą... [DG 126]

... tuoj pat pastebėjo jos hondą. [DM 367]
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... važiuojantys levandų spalvos kadilaku. [Šk 188]

Pasiėmiau žemėlapį iš savo landroverio... [MCh 21]

Leksusą pardaviau tik tada, kai nebeturėjau išeities. [NŽa 8]

... kiemuose spindėjo lendroveriai ir E klasės mersedesai. [NA 158]

... netoliese pamažu pririedėjo ir sustojo juodas jo linkolnas. [K 429]

... ir užvedė pontiako variklį... [yVN 18]

... nuo tada, kai Suzana nusipirko reindžroverį... [NŽa 9]

O kuo turėčiau vežioti savo šunis? Rolsroisu? [SA 17]

... dusliai burzgiančiame tarnybiniame roveryje... [En 10]

... pastatė savo patrulinį automobilį už sabo, kuris tebestovėjo už poršė... [MŽ 
310]

... sitroenas pasuko link pilko akmens kolonados... [ŠD 204]

... nusipirko automobilį – dvivietį 1940-ųjų ševroletą. [VA 15]

... Džordanas sėdėjo savo volve apylinkės teismo aikštelėje. [DM 238]

g) adaptuota forma mažąja raide kursyvu, pvz.:

Sumirksėjo korvetės stabdžių lemputės. [BDz 91]

Kaip matyti iš pavyzdžių, automobilių markių ir modelių pavadinimai 
dažniausiai žymi įvardijamos markės ar modelio automobilį ar automobi-
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lius (t. y. yra vartojami kaip apeliatyvai) ir todėl jie yra laikytini bendriniais 
žodžiais (Langendonck 2007: 236). VLKK konsultacijų bankas dėl nelietu-
viškų simbolinių pavadinimų pataria: „Kai paplitę nelietuviški pavadinimai 
virsta bendriniais žodžiais, jie adaptuojami ir rašomi be kabučių, mažąja 
raide ir kaitomi kaip visi kiti lietuvių kalbos žodžiai, pvz., ... mersedesas, fe-
raris, tojota (žr. VLKK 60-ojo nutarimo 9.2 punkto pastabą)“ (<http://www.
vlkk.lt/lit/101857>, žiūrėta 2013-10-28]). Tiesa, 2007 m. VLKK nutarime 
Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“ yra dar dvi nuosta-
tos dėl nelietuviškų simbolinių pavadinimų: „4. Nelietuviški simboliniai pa-
vadinimai, einantys po nomenklatūrinio žodžio, nekaitomi, pvz.: ... Nusipir-
kau automobilį „Corolla“... 5. Nelietuviški simboliniai pavadinimai, einantys 
be nomenklatūrinio žodžio arba prieš jį, rekomenduojami linksniuoti, jeigu 
juos įmanoma priderinti prie kurios nors lietuvių kalbos linksniuotės, pvz.: ... 
Nusipirkau „Corollą“...“ (<http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/ dokumentas.184. 
html>, žiūrėta 2013-10-28). Neatrodo, kad po tokių aiškinimų  automobilių 
markių ir modelių pavadinimų rašyba būtų pasidariusi darnesnė.

Svetimžodžių perkėlimą į VK tekstą (arba skolinimą) varžo ne tik jų for-
mos svetimumas ir jos adaptavimo keblumai, bet ir tai, kad jie toli gražu ne 
kiekviename kontekste yra suprantami vertimo adresatui. Kad ir kaip perke-
liami į VK tekstą – originalia grafine ar adaptuota forma, vertimo skaityto-
jui jie vis tiek dažniausia lieka nesuprantamos svetimybės. Tiesa, kartais jų 
reikšmė vertimo skaitytojui paaiškėja iš kontekstinių autoriaus arba vertėjo ar 
redaktoriaus komentarų ir paaiškinimų pačiame vertimo tekste, pvz.:

... bemiegę naktį praleidus kaimo vyresniųjų susirinkime džirgoje... [TPA16]

... visiems aplinkiniams jis visados liks iyeska – mišraus kraujo. [TPa 18]

... jie dabar keliauja tomis vietomis, kur gyvena kalidahai.
‒ O kas tie kalidahai? – pasidomėjo mergaitė.
‒ Tai pabaisos. Šiurpūs lokiai tigrų galvomis... [NoŠB 45]
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Ketvertas sudarė kidoną – mažą, glaudžią grupę puikiai parengtų operatyvi-
nių agentų, kurių svarbiausia paskirtis – žudyti. [B 211]

... ministrui, kuris lankėsi jo ašrame (dvasinėje mokykloje). [LŽ 2013-10-19]

‒ Ne, ne, čia parašyta, kad jis paramedikas (viduriniojo medicinos personalo 
darbuotojas, felčeris – vert. past.). [GINJ 74] 

 
... Adriana iš šaldytuvo ištraukė butelį pinot grigio (vynuogių rūšis  – 

red. past.) vyno... [NR 16]
 
Tačiau daugeliu atvejų vertėjai jaučia būtinybę pragmatiniais sumetimais 

palydėti svetimžodžius metakalbiniais komentarais ir pateikti juos ne pačia-
me vertimo tekste, o verstinės knygos puslapių išnašose, t.  y. palydėti juos 
ne intratekstiniais, o ekstratekstiniais metakalbiniais komentarais (plg. angl. 
intratextual gloss ir extratextual gloss, žr. Aixelá 1996: 62, Pym 2010: 90). Me-
takalbiniais komentarais, kurie yra suvokiami kaip kalbos vienetų ar teksto 
kalbinės raiškos aptarimas (dėl šio termino žr. Župerka 1995, Girčienė 2012: 
249), dažniau yra palydimi realijas įvardijantys:

a) dar neįsigalėję vartosenoje naujieji skoliniai, pvz.:

Mudu su Šeinu manome, kad jie atrodo siaubingai, nes mums svarbu, kuo 
rengtis: Šeinas yra modas, o aš sveidhedas. Sveidhedai tai tarpinis variantas 
tarp modų ir skinų.* (Išnašoje: * modas − mod (angl.), sveidhedas − suedehead 
(angl.), skinas − skinhead (angl.) − Anglijos jaunimo subkultūros, kurių esmė 
yra tam tikra apranga ir muzika (Vert. past.)) [Ap 46] 

Kobl Hilas buvo pilnas žmonių, panašių į juodu su Bete: dvidešimtmečių tris-
dešimtmečių karjeristų, transformuojančių kažkada niekintą Bruklino rajoną į 
jupių užutėkį. (Išnašoje: * Jupiai – sėkmingai darantys karjerą jauni verslinin-
kai, finansininkai ir pan.) [TE 20]
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b) okaziniai (t. y. atskiri, specifinio konteksto sąlygojami, VK sistemoje 
neįsitvirtinantys) skoliniai, pvz.: 

... as an icebox abandoned by the Okies on the way West. (Ray Bradbury)

... kaip šaldytuvas, pamestas okių* pakeliui į vakarus. (Išnašoje: *Oklahomos 
žemdirbiai, kurie per 1930 metų depresiją buvo priversti palikti savo ūkius.) 
[VPM 10] 

What is in mind is a sort of Chautauqua... (Robert M. Pirsig)
Galvojau apie tokią šatakvą*... (Išnašoje: * Šatakva (angl. k. Chautauqua) – 

tradicinės oratorių ir mokytojų vasaros stovyklos važinėjant su paskaitomis, 
koncertais ir teatro vaidinimais, pavadintos Niujorko valstijos pietryčiuose 
esančio ežero, prie kurio tokia stovykla buvo pirmąkart surengta 1974 m., var-
du.) [Dz 13]

... Tomas eidavo elgetauti, iškaulydavo keletą fartingų... (Išnašoje: Fartin-
gas – smulki varinė moneta.) [PE 16]

... spykyzėje* kažkur miesto viduryje. (Išnašoje: *speak-easy (angl.) – baras, 
kuriame JAV sausojo įstatymo metais (1920‒1933) buvo nelegaliai prekiauja-
ma alkoholiniais gėrimais (vert. past.).) [KoŠ 13]

c) naujieji egzotizmai, pvz.:

Tai pajuto ir devyni jo arbano* bendražygiai... (Išnašoje: *Mongolų kariuo-
menės karinis vienetas iš dešimties karių.) [TyV 16]

Keliaudami po Indiją, ypač po šventas vietas ir ašramus1, pamatysite... (Išna-
šoje: 1Ašramas – dvasinio tobulėjimo centras Indijoje.) [VMM 13]

... muzikantai pūtė fleitas ir mušė dholakus*... (Išnašoje: *Būgnelis, mušamas 
rankomis.) [DvŽ 30] 



246 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Tada imu ieškoti krepšyje marako*... (Išnašoje: *Pietų Amerikos tautų mu-
šamasis muzikos instrumentas (žvyro pripiltas kokoso riešuto kevalas su kotu).) 
[KNa 16]

... džambalajos* ir kepto jūros ešerio kvapai tvyro čia pat... (Išnašoje: Pietie-
tiškas plovas su jautiena, vištiena ar austrėmis.) [PD 100]

Be to, skoliniai gali būti daugiareikšmiai arba turėti homonimų. Pavyz-
džiui, tarptautinių žodžių žodynuose (TŽŽ 1985, TŽŽ 2005) nurodomos net 
keturios žodžio amortizacija reikšmės, viena jų – „skolos grąžinimas periodi-
niais mokėjimais arba obligacijų išpirkimu“; juose randame ir net tris antraš-
tinius žodžio džinas homonimus, vienas jų (angl. gin < engine – mašina) reiš-
kia „mašina medvilnės pluoštui atskirti nuo sėklų; pluošto skirtuvas“ (TŽŽ 
2005). Jeigu tokio pasirinkto svetimžodžio konkreti reikšmė, vertėjo akimis 
žiūrint, iš konteksto nepaaiškėja ar nėra pakankamai aiški, pragmatiniais su-
metimais jis palydi tą žodį metakalbiniu komentaru išnašoje, pvz.: 

 
Yank was an amortization specialist... (John Grisham) 
Jankas buvo amortizacijos* specialistas... (Išnašoje: *Amortizacija  – skolų 

išmokėjimas dalimis. Vert.) [KN 37]

Mes slinkome paskui Montgomerių priekabą, iki ta prie džino* pasuko iš ke-
lio. (Išnašoje: *Medvilnės apdorojimo punktas, kur galvučių (sėkladėžių) pūkai 
išvalomi, t. y. atskiriami nuo sėklų, džiovinami ir karšiami.) [DN 8] (Plg.: Tokių 
užgaidų man neišpildys joks džinas. [TP 35] ir ... juoksis iš tavęs, kai iškeliausi 
prisiplempęs pigaus džino. [VPM 227])

Palydėti ar nepalydėti realiją įvardijantį skolinį metakalbiniais komen-
tarais, vertėjai sprendžia atsižvelgdami į daugelį veiksnių. Jų sprendimai pri-
klauso ir nuo vertimo skaitytojų gyvenamojo laikotarpio. Kai kurie svetimžo-
džiai, kurie prieš pusę amžiaus buvo aiškinami lietuviškų vertimų išnašose, 
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šiandien verstinėje literatūroje pateikiami jau be jokių metakalbinių komen-
tarų, pvz., plg.: 

“No more zombies, Joe, no more zombies.” (John Braine)
„Baigta su zombiais, Džou, baigta su zombiais**“. (Išnašoje: ** Z o m b i a i   – 

pagal kai kurių Afrikos tautybių tikėjimą, numirėliai, atgaivinti burtų jėga, bet 
neturį žmogaus sielos. Taip autorius vadina žmones, netekusius gyvų žmogiškų-
jų jausmų.) [KįV 18]

... tyliai it zombiai išsirikiavo viena eile... [PN 7]

Arba štai dar vienas, gal ryškesnis pavyzdys. Nespausdintas liko Lauryno 
Ivinskio (1810–1881) išverstas Danielio Defo (Daniel Defoe) romanas „Robin-
zonas Kruzas“ (sutrumpintas variantas, skirtas mokykloms, verstas iš į lenkų 
kalbą išversto prancūziško sekimo). Prie vertimo jis pridėjo savo parengtą žo-
dynėlį: jame paaiškinta apie du šimtai žodžių: jūreivystės reikmenų, egzotiš-
kų augalų, nežinomų vietovardžių ir kita. „Juk vaikui sodiečiui, jūros, svečių 
šalių, miestų nei egzotiškų augalų nemačiusiam, tai labai svarbu paaiškinti, 
jį informuoti“. Štai vienas pavyzdžių iš šio žodynėlio: „citrinas – vaisius kai-
po obuolys, augąs ant medžių, kur karšta laikosi“ (Maskuliūnienė 2010: 240). 
XXI  a. pradžioje išleistame iš originalo į lietuvių kalbą išverstame romane 
„Robinzonas Kruzas“ (The Life and Adventures of Robinson Crusoe) jau nerei-
kia tokios gausybės paaiškinimų (2010 m. leidinyje tėra tik 22 išnašos). Aps-
kritai dėl stiprėjančios globalizacijos sparčiai nyksta kultūras skiriančios ribos, 
svetimos kultūros realijos peržengia kitų kultūrų ribas: kas dar visai neseniai 
atrodė tolima ir svetima, tampa, jeigu ir ne sava, tai bent artima ir įprasta.

Kita vertus, toli gražu ne visi verstinėje grožinėje literatūroje vartojami 
svetimžodžiai iš tikrųjų yra naujas realijas įvardijantys ir vertimo kalboje ati-
tikmenų neturintys žodžiai, pvz.: 

... šakos buvo pajuodusios, nusėtos karbono monoksido dėmėmis... [PDu 20] 
(angl. carbon monoxide → anglies viendeginis)
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... lengvu ir grakščiu krauliu ima tolti nuo kranto... [PIA 16] (angl. crawl → 
plaukimas krūtine)

Kadangi dauguma įstatymus gerbiančių piliečių neturi jokio sąlyčio su lygti-
nių paleidimų sistema, ši legislatūroje nebuvo laikoma svarbiausiu dalyku. [PP 
237] (angl. legislation → įstatymų leidyba)

Vieni ryškiausių tokių svetimžodžių pavyzdžių yra anglų kalboje prieš 
vardus ir pavardes arba tik pavardes pasakomi ir parašomi priedėliai (arba 
prievardžiai, angl. titles) ar jų santrumpos mister (Mr.) → misteris, missis 
(Mrs.) → misis, miss → mis (žr. DB 1986). Seniau ilgai šie priedėliai (kaip ir, 
pavyzdžiui, panašiai vartojami svetimžodžiai iš italų kalbos sinjoras, sinjo-
rina, sinjorita ar iš prancūzų kalbos mesjė, madam, madmuazelė), vaikantis 
tariamojo nacionalinio kolorito efekto (žr. Petrauskas 1980: 137), buvo, be 
jokios atodairos, adaptuota forma perkeliami į verstinės grožinės literatūros 
tekstus. Tačiau vien dėl tokios konvencionalios (t. y. visuotinai priimtos, ati-
tinkančios tradicijas) vartosenos dabartinėje anglų kalboje šių žodžių negali-
ma laikyti realijų pavadinimais. Bene svarbiausia jų, kaip vardų ir pavardžių 
priedėlių, funkcija yra skirti asmenvardžiais įvardijamus asmenis pagal lytį 
(pvz., plg. Mr. Brown (vyras) ir Mrs. Brown, Miss Brown (moterys)), o kaip 
moterų vardų ir pavardžių priedėlių  – skirti moteris pagal šeiminę padėtį 
(pvz., plg. Mrs. Brown (ištekėjusi) ir Miss Brown (netekėjusi)). Todėl į lietu-
vių kalbą šie bendriniai žodžiai turi būti verčiami atitinkamais funkciniais 
atitikmenimis ar kitomis atitinkamų funkcijų raiškos priemonėmis. Dėl rusų 
verstinėje grožinėje literatūroje nežinia kada ir kaip atsiradusios tradicijos ar 
praktikos šiuos anglų kalbos žodžius buvo imta perdėtai saugoti lietuviškuose 
vertimuose, šitaip misteris, misis ir mis tapo tarptautiniais žodžiais ir buvo 
įtraukti į „Tarptautinių žodžių žodyną“ [TTŽ 1985, 2005]. Pastaraisiais de-
šimtmečiais (pirmieji ženklai, pvz., 1991 m. Mrs  Jones → ponia Džons [GŪ 
15]), kaip pažymi patys vertėjai, po ilgokai trukusių ginčų jau įprantama juos 
versti ponu, ponia ir panele (žr. Balčiūnienė 2005, Drazdauskienė 2006) arba 
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kitais dabartinei lietuvių kalbos vartosenai būdingais ir pagal kontekstą tin-
kamais žodžiais. Palyginkime vieną kitą sakinį iš sovietmečiu pasirodžiusių 
ir Nepriklausomybės metais pataisytų bei iš naujo išleistų tų pačių verstinių 
romanų (plg. angl. retranslations, žr. Venuti 2013), pvz.:

“How are you, Mrs. Spencer?” I said. “How’s Mr. Spencer?” (J. D. Salinger)
– Kaip gyvenat, misis Spenser? – klausiu. – Kaip jaučiasi misteris Spenseris? 

[RPB (1966) 12]
– Kaip gyvenat, ponia Spenser? – klausiu. – Kaip jaučiasi ponas Spenseris? 

[RPB (1999) 11]

Or you’d have a substitute taking the class, instead of Miss Aigletinger. 
(J. D. Salinger)

Arba koks nors kitas mokytojas pavaduos mis Eigletinger. [RPB (1966) 129]
Arba koks nors kitas mokytojas pavaduos panelę Eigletinger. [RPB (1999) 

155]

“Have you completed all the necessary preparations incident to Miss Sedley’s 
departure, Miss Jemima?” (W. M. Thackeray)

‒ Ar jau viską paruošėt mis Sedli išvykimui, mis Džemaima? [TM (1957) I 
10]

‒ Ar jau viską paruošėte, ko reikia panelės Sedli išvykimui, Džemaima? [TM 
(2011) I 8]

The flowers, and the presents, and the trunks, and bonnet-boxes of Miss Sa-
dley having been arranged by Mr. Sambo in the carriage... (W. M. Thackeray) 

Mis Sedli gėles, dovanas, lagaminus ir skrybėlių dėžes misteris Sambo sukrovė 
į karietą... [TM (1957) I 16]

Panelės Sedli gėles ir dovanas, lagaminus ir skrybėlių dėžes Sembas dailiai 
sukrovė į karietą... [TM (2011) I 15]

Lietuviškų linksniuojamų priedėlių panelė ir ponia vartojimas vietoj ne-
linksniuojamų skolinių mis ir misis, be kitko, padeda su nelinksniuojamomis 
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moterų pavardėmis sudaryti prasmingą ar nedviprasmišką sakinį ir apskritai 
kurti sklandžiai skaitomą rišlų vertimo tekstą, pvz., plg.:

 
Miss Sharp accompanies Miss Sedley. (W. M. Thackeray)
Mis Šarp lydi mis Sedli. [TM 11] (neaišku, kas ką lydi) 
Panelę Sedli palydi panelė Šarp. [TM (2011) 10]

Šiandienėje verstinėje literatūroje angliški skoliniai misteris, misis ar mis 
yra beveik nevartojami, o retkarčiais pasirodę vertimuose atrodo kaip ana-
chronizmai, pvz.:

“Boy! Take Mr. Hornblower down to the midshipmen’s berth.” (C. S. Forester)
‒ Junga! Nuveskite misterį Hornblouerį į mičmanų kajutę. [MH 9] 

“I’m afraid so, Mrs. Fisher.” (Jodi Picoult)
‒ Bijau, kad taip, misis Fišer. [PaT 13]

Miss Jones has been with me two months as a shorthand typist. (Agatha Christie)
Mis Džouns dirbo stenografiste mano firmoje du mėnesius. [JAB 16]

Į juos kreivai žiūri ir už juos vertėjus kartais pabara verstinių knygų re-
cenzentai, girdi, „kliūva ir vertime palikti angliški „mis“, „misteris“ bei „mi-
sis“, kuriuos jau senokai įpratome versti „panele“, „ponu“ bei „ponia““ (Draz-
dauskienė 2006: 6). Beje, visų šių trijų lietuvių kalbos žodžių santrumpos p. 
(žr. LKŽin 344) verstinėje grožinėje literatūroje pasitaiko nebent kokio nors 
cituojamo laiško ar dokumento tekste, pvz.:

... on behalf of her employer, Mr. Al Konyers... (John Grisham)

... įgaliota savo darbdavio, p. Elo Konjerso... [Br 273]

p. Bartonui Dž. Deivisui
1241 Vakarinė Krestaleno gatvė
Gerbiamas p. Deivisai,... [Mar 135]
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Europos Sąjungos leidinių biuro išleistame „Institucijų leidinių rengimo 
vadove“ skaitome: „Tekste prieš asmens pavardę rašoma ne „ponas“ ir „po-
nia“, o asmens vardo pirmoji raidė: pranešėjas L. Petraitis, už regioninę poli-
tiką atsakinga D. Hübner“ (ILRV 2011 159). Tokia rekomendacija vertėjams 
yra pagrįsta, nes daugeliu atvejų aprašomose situacijose įvardijamo asmens 
lytis ar šeiminė padėtis nėra svarbi (ne veltui Europos Parlamentas 2009 m. 
uždraudė savo nariams vartoti Miss ir Mrs kaip nekorektiškas santrumpas). 
Kita vertus, asmens vardo pirmosios raidės (inicialo) rašymas prieš pavardę 
atitinka mūsų žiniasklaidos rašytinėje kalboje įsigalėjusią norminę vartoseną. 

Šiuolaikinėje (feminizmo paveiktoje) anglų kalboje jau kelintas dešim-
tmetis (Jungtinėje Karalystėje nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio, 
JAV kiek anksčiau) prieš moterų pavardes (arba vardus ir pavardes) vietoj 
Mrs ir Miss vartojamas šeiminės padėties nežymintis priedėlis Ms /məz/ (DB 
1986: 186). Kadangi dabartinėje lietuvių kalboje nėra to paties lygmens funk-
cinio atitikmens (bet populiarėja šeiminės padėties nerodančios moterų pa-
vardės su galūne -ė), vertėjai paprastai pagal kontekstą renkasi kurį nors iš 
įprastinių moters šeiminę padėtį rodančių priedėlių ponia arba panelė (arba 
abu, kai kontekstas nepadeda), kurie palyginti su Ms yra konkretesnės reikš-
mės, pvz.:

“Not a football fan, Ms. Solomon?” (Dan Brown)
– Nežiūrite futbolo, ponia Solomon? [PSi 27]

“Good morning, Ms. Gibson,” he said with conviction. (John Grisham)
– Labas rytas, ponia Gibson, – įtaigiai ištarė. [By 16]

“What happened here tonight, Ms. Malone?” (Sandra Brown)
– Panele Malon, kas čia šį vakarą įvyko? [yK 9]

“Ms. Farrell?” An edge of impatience crept into the detectives voice. (Mary 
Higgins Clark)

–Panele Farel! – detektyvo balse buvo justi vos tramdomas nekantravimas. 
[NAt 32]
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Ms. Baskin liked this too. (John Grisham)
Poniai Baskin tai irgi patiko. [PD 304]

Keith froze long enough to convince Ms. Keene that she was on the right trail. 
(John Grisham)

Keitas apmirė pakankamai ilgai, kad panelė ar ponia Kyn įsitikintų sekanti 
teisingu pėdsaku. [Pri 370]

Nėra reikalo iš anglų kalbos perkelti į lietuviško vertimo tekstą ir prieš 
berniuko (tiksliau – jauno, nevedusio pono) vardą (ar vardą ir pavardę) var-
tojamą prievardį master (dabar jau iš anglų kalbos vartosenos išnykusį, žr. DB 
1986: 173), juolab kad jį dar reikėtų vertimo skaitytojui aiškinti išnašoje, pvz.:

“Lord, Master Davy,” replied Peggotty. (Charles Dickens)
– Viešpatie, masteri1 Deivi! – sušuko Pegoti. (Išnašoje: 1Kreipinys į vaikus ar 

paauglius). [DK 19]

... over the echoing bridge, there rode up young Master Richard Shelton... 
(R. L. Stevenson)

... pradundėjo tiltu jaunasis masteris1 Ričardas Šeltonas... (Išnašoje: Masteris 
(angl.) – šeimininkas, jaunasis ponas.) [JSt 4] 

Lietuvių kalboje jam pakeisti turime visai adekvatų funkcinį atitikmenį 
ponaitis (“jaunas, nevedęs ponas; pono sūnus“, DLKŽ6e), kuris daugeliu atvejų 
gali pakeisti master kaip prieš vardą vartojamas pagarbos žodis, pvz.:

“That’s not for me to say, Master Bruno... (John Boyne)
– Aš čia nieko negaliu sakyti, ponaiti Brunai. [BDP 14]

“How is Master Colin, Medlock?” he inquired. (Frances Hodgson Burnett)
– Kaip laikosi ponaitis Kolinas, Medlok? – pasiteiravo jis. [PS 332]
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Apskritai žodžių skolinimasis yra natūralus ir neišvengiamas reiškinys ir 
pats savaime nėra nei neigiamas, nei teigiamas. Verstiniuose tekstuose išveng-
ti oficialiai neįteisintų skolinių vargu ar įmanoma. „Paprastai skolinių klau-
simas kiekvienoje kalboje sprendžiamas tikslingumo, pastovumo (arba tradi-
ciškumo), sistemiškumo (arba taisyklingumo) kriterijais arba, kitaip tariant, 
principais. Žiūrima, ar žodis reikalingas kalbai, ar nestumia turimo ar turėto 
kokio žodžio iš gyvenimo, ar nepažeidžiama kalbos sistema. Šitaip buvo puo-
selėjama bendrinė lietuvių kalba, pripažįstami ar atmetami iš kitų pasiskolinti 
žodžiai“ (Rudaitienė, Vitkauskas 1998: 14). „Jeigu turime ar galime lengvai 
pasidaryti savą žodį, skolintas jo atitikmuo be jokių nuolaidų vertinamas kaip 
barbarizmas ir kodifikuotoje kalboje toleruotinas tik stilistiškai motyvuotais 
atvejais“ (Girdenis, Pupkis 1996: 12). Dabartinė lietuvių kalbos politika yra 
gana aiški: optimaliai, bet racionaliai vengti svetimžodžių. 1997  m. VLKK 
nutarime Nr. 68 „Dėl didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ yra sąrašai „Nevartoti-
nos naujosios svetimybės“ ir „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“, o juose 
daug anglų kalbos kilmės žodžių. „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas“ dabar yra 
naudojamas „kaip grėsmingas ginklas identifikuoti ir bausti prasižengėlius“ ir 
yra „savotiškas kalbininkų tikėjimo, kad jie pajėgūs kontroliuoti kalbos raidą, 
liudytojas“ (Subačius 2013). 

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos 
departamento vertėjams parengtame „Terminologijos vadovėlyje“ apie termi-
nų skolinimąsi, kuris jame minimas kaip „pats paprasčiausias, bet ir pats klas-
tingiausias terminų kūrimo būdas“, rašoma: „Terminai dažnai paskolinami iš 
kitos kalbos. Skolinys jį perėmusioje kalboje gali būti tariamas, rašomas arba 
kaitomas kitaip. Vis dėlto, ar naujas skolinys priimtinas oficialiajai vartosenai, 
paprastai sprendžia Valstybinė lietuvių kalbos komisija (įteisina arba ne daly-
ko žinovų jau vartojamus skolinius), todėl vertėjui pačiam nederėtų tiesiogiai 
skolintis termino iš kitos kalbos, nebent nebėra kitos išeities. Kartais vertė-
jai nesąmoningai perkelia originalo kalbos žodžius į vertimo kalbą“ (TVEK 
2006: 4). 

Skolinių vertinimas yra kintamas dalykas. Naujame 2013 m. „Kalbos 
patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime (pirmas leidimas 
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2005 m.) pakeistas kai kurių skolinių vertinimas: 1) Skoliniai, kurių vertini-
mas pakeistas iš griežtesnio į du statmenus brūkšnius (vertinami kaip šaluti-
niai bendrinės kalbos normos variantai), pvz.: (angl. boiler →) boileris tarpt. 
|| (vandens) šildytuvas (buvo svet. vngt.), (angl. calculator →) kalkuliatorius 
tarpt. || skaičiuotuvas (buvo svet. vngt.), (angl. park →) parkuoti tarpt. || sta-
tyti (automobilį) (buvo hibr. ntk.), (angl. picnic →) piknikas tarpt. || iškyla 
(buvo svet. vngt.); 2) Skoliniai, kurių vertinimas šiek tiek pašvelnintas: iš svet. 
ntk. į svet. vngt., pvz: (angl. curling →) kerlingas svet. vngt. – sport. akmens-
lydis (buvo svet. ntk.), (angl. satellite →) satelitas svet. vngt. – astr. palydovas 
(buvo svet. ntk.), (angl. sensor →) sensorius svet. vngt. – tech. jutiklis (buvo 
svet. ntk.); 3) Vertinimas pagriežtintas, pvz.: (angl. bookmaker →) bukmeike-
ris, -ė svet. ntk. = lažybų tarpininkas, -ė, totalizatoriaus tarpininkas (buvo 
svet. ntk.); (angl. clearing →) kliringas svet. vngt. – ekon. tarpuskaita (buvo 
tarpt. ||) (daugiau žr. <http://www.vlkk.lt/lit/104604>, žiūrėta 2014-02-06). 
Be to, naujasis leidimas yra papildytas aktualiais skoliniais (kai kurie iš šių 
skolinių nėra nauji, jie jau kuris laikas teikiami Konsultacijų banke, kitoje li-
teratūroje, į knygelę įtraukti kaip turintys nusistovėjusius, žodynininkų su-
tartus atitikmenis), pvz.: (angl. brain storm →) breinstormas svet. ntk. = ped. 
minčių lietus, (angl. copywriter →) kopiraiteris, -ė svet. ntk. = rekl. reklamos 
(tekstų) kūrėjas, kūrybininkas, -ė; (angl. street art →) strytartas svet. ntk. = 
gatvės menas, take away X svet. ntk. = 1. (maistas) išsinešti; 2. išsineštinis; 
3. išsineštinai (daugiau žr. <http://www.vlkk.lt/lit/ 104625>, žiūrėta 2014-02-
06)

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad perkeliant atitikmens neturintį 
oK žodį į vertimo tekstą, ypač į meninio stiliaus tekstą, dažnai rizikuojama. 
Pirmiausia todėl, kad vertimo skaitytojas svetimžodžio gali nesuprasti ir vis 
tiek pragmatiniais sumetimais gali tekti jį palydėti metakalbiniais komenta-
rais. Tad, palyginti su tikriniais vardais (asmenvardžiais ir vietovardžiais), re-
alijas įvardijančių žodžių perkėlimas nėra akivaizdžiai vyraujantis perteikimo 
būdas, jiems būdingas daug stipresnis polinkis pasitelkti VK raiškos priemo-
nes, kurios konkuruodamos ilgainiui gali išstumti skolinius. 
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T i e s i o g i n i s  (arba k o p i j u o j a m a s i s )  v e r t i m a s . Visų pirma, 
reikia pabrėžti, kad šis beekvivalentės leksikos perteikimo būdas akivaizdžiai 
skiriasi nuo oK žodžių perkėlimo į vertimo tekstą, nes tai beekvivalentės 
leksikos perteikimo VK priemonėmis būdas, t. y. jį galima nesąlygiškai 
laikyti vertimo būdu. Šis vertimo būdas rodo polinkį adekvataus normi-
nio atitikmens neturinčio oK leksinio vieneto reikšmę VK tekste perteikti 
kopijuojant oK leksinio vieneto semantinę ar darybinę motyvaciją VK prie-
monėmis. Kadangi oK leksiniai vienetai gali būti paprastieji žodžiai, dariniai 
(vediniai ir dūriniai) ir leksikalizuoti žodžių junginiai, ta motyvacija yra ati-
tinkamai grindžiama oK paprastojo žodžio ir VK žodžio daline semantine 
atitiktimi, oK darinio ir VK esamo arba į ją pamorfemiui išversto darinio 
darybos reikšmės atitiktimi bei oK leksikalizuoto žodžių junginio ir VK esa-
mo arba pažodžiui į ją išversto leksikalizuoto žodžių junginio dėmenų se-
mantine atitiktimi. Reikėtų skirti bent dvi tiesioginio (arba kopijuojamojo) 
vertimo atmainas, kurių viena yra siejama su oK paprastaisiais žodžiais, o 
kita – su oK dariniais ir leksikalizuotais žodžių junginiais. „Prancūzų ir anglų 
kalbų lyginamosios stilistikos“ autorių pasiūlytas terminas traduction directe 
(angl. direct translation) palyginti su šioje knygoje vartojamu terminu tiesiogi-
nis (kopijuojamasis) vertimas yra platesnis: jis aprėpia ne tik šias dvi vertimo 
atmainas, bet ir oK leksinio vieneto skolinimą (angl. borrowing) ir pažodinį 
vertimą (angl. literal translation) (Vinay, Darbelnet 1958/1995; Shuttleworth, 
Cowie 2007: 42).

OK žodžio keitimas daliniu VK atitikmeniu arba VK dalinio ati-
tikmens reikšmės plėtimas. Šitaip vertimo kalboje atsiranda vadinamieji 
r e i k š m ė s  (arba s e m a nt i n i a i )  s k o l i n i a i  (dar kartais vadinami seman-
tybėmis, arba semantizmais, r e i k š m ė s  v e r t i n i a i s ) (žr. Pupkis 2005: 263). 
Juos jau minėjome aptardami „netikruosius vertėjo draugus“ (arba netikruo-
sius atitikmenis) (žr. 1.1). Kad VK žodžiui būtų suteikta oK žodžio reikšmė, 
reikia, kad juos sietų bent viena kokia nors tapati ar panaši reikšmė, t. y. da-
linė semantinė atitiktis. Pavyzdžiui, ir anglų kalbos žodis pound, ir lietuvių 
kalbos žodis svaras yra svorio vienetų (beje, nevienodo dydžio ir nevienodai 
dažnai vartojamų) pavadinimai, tad pastarasis iš pirmojo galėjo perimti dar 
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vieną bendrą reikšmę ir jau senokai yra vartojamas kaip lietuviškas neoficia-
lus Didžiosios Britanijos piniginio vieneto pavadinimas, pvz.:

Markas Bičimoras pagal ankstesnį testamentą paveldėjo septynis šimtus sva-
rų ir namą. [AN 189]

– Jie verti daugiau negu aštuonių tūkstančių svarų, – burbtelėjo Elizabeta. 
[SK 133]

Arba štai palyginti dar ne taip seniai gyvūno pavadinimas pelė iš tą patį 
gyvūną įvardijančio anglų kalbos žodžio mouse perėmė naują perkeltinę 
reikšmę, kuri jau yra teikiama ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“: „2. prk. 
techn. išorinis kompiuterių įtaisas žymekliui valdyti“ (DLKŽ6e).  

Kai kurių semantinių skolinių atsiradimas yra susijęs su Lietuvos stojimo 
į Europos Sąjungą laikotarpiu. Atsižvelgiant į anglų kalbos žodžio transpa-
rent ir lietuvių kalbos žodžio skaidrus dalinį semantinį panašumą, pastarajam 
buvo suteikta nauja reikšmė, kuri gerokai praplėtė jo vartoseną. Pavyzdžiui, 
šiandien būdvardis skaidrus ir su juo darybiškai susijęs daiktavardis skaidru-
mas jau vartojami ir atviram ES institucijų veikimo būdui nusakyti (žr. skai-
drumas „Eurožargono aiškinamajame žodynėlyje“ (<http://europa.eu/abc/
eurojargon/ index_lt. htm>, žiūrėta 2013-05-09):

... the EU must become more democratic, closer to its citizens, and more 
transparent. 

... ES turi tapti demokratiškesnė, artimesnė savo piliečiams ir skaidresnė.  
[<http://www.cor.europa.eu/presentation/down/ea/political_lt.html>, žiūrėta 
2013-05-09]

A strong commitment to transparency imposes self-discipline on policymakers.
Tvirtas pasiryžimas siekti skaidrumo priverčia už politiką atsakingus as-

menis laikytis drausmės. [<http://www.ecb.int/ecb/orga/transparency/htlm>, 
žiūrėta 2013-05-09]
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Lietuvių kalbos žodis prieiga iš anglų kalbos žodžio access, su kuriuo jį 
sieja įprastinė reikšmė „priėjimo vieta“ (DLKŽ6e), įgijo naują reikšmę „gali-
mybė ar teisė pasiekti, gauti, kreiptis, naudotis, susipažinti“, kuri gerokai pra-
plėtė jo ankstesnę vartoseną, pvz.:

Eur-Lex provides direct free access to European Union law. 
Eur-Lex suteikia nemokamą tiesioginę prieigą prie Europos Sąjungos teisės. 

[<http://eur-lex.europa.eu>, žiūrėta 2013-05-09]

The existance of a single European market gives you access to a wider range 
of products and services at competitive prices.

Bendra Europos Sąjungos rinka suteikia prieigą prie platesnio produktų ir 
paslaugų pasirinkimo konkurencingomis kainomis. [<http://ec.europa.eu/your 
europe>, žiūrėta 2013-05-09]

Aptariamuoju būdu buvo užpildytos kai kurios leksinės spragos verčiant 
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ES teisyną. Naujas reikšmes įgijo kai kurie lie-
tuvių kalboje vartojami tarptautiniai žodžiai, pavyzdžiui, direktyva „ES teisės 
aktas, kurio tikslai yra privalomi valstybėms narėms, tačiau jų įgyvendini-
mo formas ir būdus vyriausybės gali pasirinkti pačios“ (plg. angl. directive) ir 
kai kurie kiti lietuvių kalbos žodžiai. Štai žodis darbotvarkė (šalia įprastinės, 
DLKŽ6e nurodytos reikšmės „posėdžių, susirinkimų, suvažiavimų darbo tvar-
ka“, kuri jį sieja su anglų kalbos žodžiu agenda) ES politiniame žargone dažnai 
reiškia „dalykai, kurių norima pasiekti; siektinų dalykų programa“:

For example, the EU’s “Social Agenda” sets out what the Union wants to 
achieve, over the next few years, in terms of employment and social policies.

Pavyzdžiui, ES socialinėje darbotvarkėje nustatomi tikslai, kurių Europos Są-
junga nori pasiekti per ateinančius kelerius metus užimtumo ir socialinės poli-
tikos srityje. [<http://europa.eu/abc/eurojargon/index_lt.htm>, žiūrėta 2013-
05-09]. 
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ES administracinės kalbos tekstų lietuviškuose vertimuose gana dažnai 
determinizuojami ir tada perkeltines reikšmes iš atitinkamų anglų kalbos 
žodžių įgauna lietuvių kalboje vartojami įvairių sričių tarptautiniai terminai, 
pvz.: 

The Union can be the catalyst and coordinator of Member States’ efforts... 
(52004DC0101-EN)

Europos Sąjunga gali būti valstybių narių pastangų katalizatorius ir koordi-
natorius... [52004DC0101-LT]

It is necessary to establish a mechanism to assess the effectiveness of this Fra-
mework decision. (PG_TA(2005)0091)

Yra būtina sukurti mechanizmą, kuris leistų įvertinti šio pagrindų sprendimo 
efektyvumą. [PG_TA(2005)0091]

Toks tarptautinių žodžių reikšmių plėtimas (katalizatorius „tas, kas 
ką nors sukelia, pagreitina“, mechanizmas „tam tikra veikimo priemonė, 
jų sistema“), atrodo, tampa sparčiai plintančiu dabartinės lietuvos kalbos 
reiškiniu (apie tai plačiau žr. Rudaitienė 2002, 2007). Jis pastebimas ir ver-
timuose.

Leksinei spragai užpildyti vartojant VK žodį nauja, ypač perkeltine reikš-
me, be abejo, daugiau ar mažiau rizikuojama – visų pirma dėl to, kad vertimo 
teksto adresatas šio žodžio gali nesuprasti: juk toks žodis, nors ir savas, bus 
vartojamas neįprasta svetima reikšme, pvz.:

Į visus mano klausimus jis atsakė vienodai. Nuliūdau. Buvęs profesorius da-
bar – daržovė. [DNa 40] (Plg. angl. vegetable 1. daržovė; 2. dėl smegenų pažei-
dimo ar traumos vegetuojantis ligonis.)

Apie neįprastas skolintas perkeltines lietuvių kalbos žodžių reikšmes ver-
timo tekste verstinių grožinių kūrinių skaitytojai kartais įspėjami kabutėmis, 
pvz.:
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Jeigu „blakę“ išmesite, signalas nebus siunčiamas... [DVK 60]

– Noriu, kad ir Rifkino bute paslėptumėte „blakutes“. (PD 257) 

Bet ir iš to aišku, kad juodu kalbėjosi apie Kozinskio name aptiktus „vaba-
liukus“. [F 45] (Plg. angl. bug 1. blakė, vabzdys, vabalas; 2. slapto klausymo 
įrenginys; paslėptas mikrofonas.)

... esama ir daugiau kol kas nedemaskuotų „kurmių“. [Apg 26]
(Plg. angl. mole 1. kurmis; 2. slaptas informacijos teikėjas.)

Kartais naujomis reikšmėmis vertimo tekste vartojami lietuvių kalbos žo-
džiai rašomi pasviruoju šriftu (kursyvu), pvz., narkotikų rūšių pavadinimai 
rūgštis (plg. angl. Acid) ir ratai (plg. angl. Wheels) šiuose sakiniuose:

Visi tokie pat jauni kaip aš, visi vartoja rūgštį ir šoka. [Ap 107]

Man duoda mažą, pilkai margą tabletę, kurią vadina ratais. [Ap 121]

Ratai ir rūgštis leidžia pamatyti tai, ko paprastai nematai. [Ap 125]

Tam tikrame kontekste nauja skolintine reikšme pavartotą kokį nors VK 
žodį kartais pragmatiniais sumetimais reikia paaiškinti išnašoje. Pavyzdžiui, 
tokia būtinybė kilo viename romano epizode, kuriame romano veikėjai, lan-
kydamiesi gimnazijoje, išgirsta: – Dekanas Nešas tuoj pat jus priims 4 [PŽ 38]. 
Pasirinkusi žodį dekanas („aukštosios mokyklos fakulteto vadovas“, DLKŽ6e) 
vartoti jam nebūdinga skolintine reikšme ir norėdama nuraminti galėjusį su-
trikti skaitytoją, vertėja šį sakinį palydi metakalbiniu komentaru knygos gale: 
4Dekanu JAV vadinamas ne tik universiteto, koledžo, bet ir vidurinės mokyklos 
administratorius [PŽ 38].

Panašiems tikslams metakalbinio komentaro, nurodančio kitokį vertimo 
kalboje vartojamo tarptautinio žodžio turinį, prireikia ir šiuose verstiniuose 
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sakiniuose pavartotiems žodžiams futbolas ir vikaras (plg. šių žodžių reikš-
mių apibrėžtis TŽŽ 2005): 

Vidurinėje mokykloje žaidžiau futbolą* įžaidėju... (Išnašoje: *Čia ir toliau 
knygoje kalbama apie amerikietiškąjį futbolą.) [MŽ 7]

... jis buvo pasiųstas paviešėti pas dėdę vikarą*... (Išnašoje: * Anglikonų pa-
rapijos klebonas.) [AiN 10] 

oK žodžio keitimas daliniu VK atitikmeniu arba VK dalinio atitikmens 
reikšmės plėtimas kaip vertimo būdas neretai pasirenkamas atsirandančioms 
leksinėms spragoms užpildyti. Pavyzdžiui, tokią leksinę spragą pamatė vertė-
jai susidūrę su dažnai vartojamu anglų kalbos žodžiu challenge („difficult, de-
manding or stimulating task“), kuris „Alkone“ arba „Anglone“ apibūdinamas 
kaip „sunkumas, išbandymas (jėgų)“. Kadangi viena iš reikšmių – „šaukimas, 
kvietimas kautis, rungtis“ – challenge ir lietuvių kalbos žodis iššūkis („1. šau-
kimas, kvietimas kautis, rungtis; 2. gluminantis, netikėtas poelgis“, DLKŽ6e) 
yra atitikmenys, paprasčiausias ir ekonomiškiausias jo vertimo būdas dau-
geliui vertėjų pasirodė rinktis žodį iššūkis, analogiškai praplečiant jo seman-
tiką nauja, anglų kalbos žodžiui būdinga reikšme, pavyzdžiui (pavyzdžiai iš 
2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento pranešimo spaudai):

... help farmers to cope better with market challenges.

... padės ūkininkams susidoroti su rinkos iššūkiais. 

... better prepare farmers to face future challenges...

... padės ūkininkams spręsti ateities iššūkius...

Šitaip per pastaruosius du dešimtmečius lietuvių kalbos vartosenoje 
įsitvirtino nauja, seniau retokai vartoto žodžio iššūkis reikšmė – šiandien 
jis gana dažnai vartojamas šia skolintine reikšme ir tapo įkyriai populia-
rus.
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Kita vertus, daugelis vertėjų šitai gerai supranta ir sąmoningai stengiasi 
vengti žodžio iššūkis kaip anglų kalbos žodžio challenge atitikmens, pvz.:

Europe faces huge challenges in the 21st century... (yGLTI)
Europa turi spręsti didžiuosius XXI a. uždavinius... [LSVP 2]

For all Member States, security of energy supply is a key challenge for the 
future. (yGLT)

Visoms valstybėms narėms aktualus ateities klausimas energetinis saugumas. 
[LSVP 9]

As financial and economic challenges peaked, the EU created mechanisms to 
safeguard its citizens’ future. (EAy 5)

Susidūrusi su neeiliniais finansiniais ir ekonominiais sunkumais, ES sukūrė 
mechanizmus, apsaugosiančius jos piliečius ateityje. [EIJ 5]

Kalkiavimas. Ši beekvivalentės oK leksikos tiesioginio (arba kopijuoja-
mojo) vertimo atmaina yra taikoma tik oK dariniams (vediniams ir dūri-
niams) ir pastoviems (arba leksikalizuotiems) žodžių junginiams. Pamorfe-
miui kopijuojant oK darinių struktūrinę reikšmę arba pažodžiui išverčiant 
oK leksikalizuotus žodžių junginius vertimo kalboje sudaromi analogiškos 
darybos, arba struktūrinės, reikšmės dariniai ar žodžių junginiai, vadinami 
k a l k ė m i s  (pranc. calque) arba v e r t i n i a i s  (LKE 1999: 700) (angl. loan 
translation, semantic translation, through-translation), kuriais siekiama plė-
toti vertimo kalbos leksiką. Šitaip, dėl anglų kalbos poveikio, lietuvių kalboje 
atsirado vediniai įvestis (plg. angl. input), išvestis (plg. angl. output), klausimy-
nas (angl. questionnaire), skaidrė (plg. angl. transparency), spausdintuvas (plg. 
angl. printer), šyps(n)iukas (plg. angl. smiley „teigiamas emocijas žymintis 
jausmaženklis“); dūriniai dangoraižis (plg. angl. skyscraper), erdvėlaivis (plg. 
angl. spaceship), kryžiažodis (plg. angl. crossword), savaitgalis (plg. angl. we-
ekend), ugniasienė (plg. angl. firewall); leksikalizuoti žodžių junginiai Baltie-
ji rūmai (plg. angl. White House), Bendruomenių rūmai (plg. angl. House of 
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Commons), kramtomoji guma (plg. angl. chewing gum), naktinis klubas (plg. 
angl. night-club, night club), nevyriausybinė organizacija (plg. angl. non-go-
vermental organisation), tapatybės kortelė (plg. angl. identity card). Šitaip kal-
kiuojant informaciniuose anglų kalbos tekstuose kartais įvardijamos ir kai 
kurios lietuviškos realijos: suktinis → twirler, kraitvežiai → dowry drivers ir kiti.

Kai kurios kalkės gali turėti du ar net daugiau negu du variantus, pvz., 
fast food → greitmaistis / greitasis maistas (pastarasis yra vartojamas roma-
no „Fast Food for the Soul“ lietuviško vertimo pavadinime „Greitasis maistas 
sielai“ [GMS]), flea market → blusų turgus, blusturgis (Prisitempėme niekučių 
iš blusturgių... [Din 51]), blusaturgis (žr. VLKK konsultacijų bankas). Arba 
štai „kol XX  a. viduryje įsitvirtino dangoraižis, praėjo kone penkiasdešimt 
metų: iki jo mėginta vartoti dausakopį, paskui padangių gramdyklę (pagal 
angl. skyscraper) ir dangorėžį“ (Miliūnaitė 2012: 10‒11). Pasitaiko ir hibridi-
nių vertinių, pvz., mikrobangė (plg. angl. microwave), bendraorganizatorius 
(plg. angl. co-organizer; darybiškai taisyklinga forma bendraorganizatoris, žr. 
VLKK konsultacijų banką), popžvaigždė (plg. angl. popstar). Beje, „Lietuvių 
kalbos žodyne“ žodžio svaras lizde randame ir oficialaus Didžiosios Britanijos 
piniginio vieneto pavadinimo pound sterling hibridinę kalkę svaras sterlingų 
(svaras  – lietuviškas žodis, o antrasis žodis yra skolinys), pažymėtą ženklu 
idiomoms išskirti.

Vertiniais buvo užpildytos kai kurios leksinės spragos, atsivėrusios ver-
čiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ES teisyno tekstus ir informacinius teks-
tus apie ES. Pavyzdžiui, imituojant anglų kalbos žodžio mobility struktūrinę 
reikšmę atsirado žodis judumas „gebėjimas ar polinkis keisti darbo, moky-
mosi ar gyvenamąją vietą, socialinį statusą ir pan.“, vartojamas kai kuriuo-
se sudėtiniuose terminuose (žr. Europos terminų žodyną „Eurovoc“) vietoj 
žodžio mobilumas, pavyzdžiui, darbo jėgos judumas (angl. labour mobility), 
darbuotojų judumas (angl. staff mobility), geografinis gyventojų judumas (angl. 
geographical mobility), socialinis judumas (angl. social mobility) ir panašiai. 
„Judumas yra taisyklingas, teikiamas vartoti naujadaras. Daiktavardis judu-
mas yra tipinės lietuviškos darybos: būdvardis + priesaga -umas (plg. gražus – 
gražumas). Aptariamas žodis gali kai kam atrodyti įtartinas dėl to, kad retas 
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bevartoja būdvardį judus reikšme „judrus““ (žr. <http://www.vlkk.lt/konsul-
tacijos>, žiūrėta 2013-12-12). 

 Dar keli eurožargonui priskirtinų vertinių pavyzdžiai: self-employment → 
savisamda, self-financing → finansavimasis, self-regulation → savireguliavimas 
(žr. „Eurovoc“), supranational → viršvalstybinis „aukštesnio už nacionalinės 
valstybės vyriausybę lygmens“, social partners → socialiniai partneriai „darb-
daviai ir darbuotojai“, social dialogue → socialinis dialogas „socialinių partne-
rių diskusijos, derybos ir bendri veiksmai“, financial perspective → finansinė 
perspektyva „daugiametė finansavimo iš Bendrijos biudžeto programa arba 
Bendrijos finansinis planas“ (žr. <http://europa.eu/abc/eurojargon/index_lt. 
htm>, žiūrėta 2012-12-11).

Praktiškai vertiniais (arba kalkėmis) galima laikyti ir tokius atvejus, kai 
jau sunku kalbėti apie tikslų kitos kalbos darinių dėmenų kopijavimą ar verti-
mą, kai vieno ar kito dėmens vertimas yra laisvesnis ar kūrybiškesnis (Pažūsis 
2009: 224‒243). Pavyzdžiui, arm wrestling (→ armrestlingas) → rankos lenki-
mas, skinhead (→ skinhedas) → skustagalvis, noisemeter → triukšmomatis, Gre-
en Paper → žalioji knyga „Europos Komisijos dokumentas, kuriame paprastai 
pateikiama pagrindinė informacija ir įvairios idėjos tam tikroje politikos sri-
tyje“, White Paper → baltoji knyga „Europos Komisijos dokumentas, kuriame 
pateikiami konkretūs pasiūlymai (ir pagrindinė informacija apie juos) veikti 
tam tikroje politikos srityje“. Tokie sudėtiniai terminai, savo kalbos priemo-
nėmis daryti nusižiūrint į atitinkamus kitų kalbų ar kurios kitos kalbos termi-
nus, kartais yra vadinami daliniais vertiniais, pusvertiniais (Drotvinas 1989: 
78) arba sekiniais (žr. Keinys 2005: 235). 

2013 m. lapkričio 28 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokoli-
niu nutarimu papildytame VLKK 2010 m. spalio 28 d. protokoliniu nutarimu 
patvirtintame svetimžodžių atitikmenų sąraše randame ir iš anglų kalbos at-
siradusių vertinių, pvz., (concealer →) maskuoklis, (pre-party →) priešvakaris, 
(shepherd’s pie →) piemenų pyragas (<http://www.vlkk.lt/lit/104765>, žiūrėta 
2014-02-20).

Lietuvių kalboje atitikmenų neturinčius oK kalbos darinius bei leksika-
lizuotus žodžių junginius kalkiuoja ir grožinės literatūros vertėjai, pvz., angl. 
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chipheads → lustgalviai „žmonės su kompiuterio lusteliais smegenyse“ [SR], 
angl. jukebox → muzikos dėžė „automatinis patefonas“ [F 268], angl. redneck → 
raudonsprandis „baltasis kaimo juodadarbis JAV pietuose“ [MŽ 9], angl. name 
tag → vardo kortelė „prisegama kortelė su vardo ir (ar) pavardės užrašu“ [ALa 9].

Lietuviškais vertiniais verstinėje literatūroje paprastai atliepiami JAV 
švenčių pavadinimai (Labor Day, Memorial Day, Thanksgiving Day, Veterans 
Day), pvz.:

Žąsys į pietus patraukė antradienį, prieš Darbo dieną. [AR 9]

Pirmadienį juodu išvyks į Kanadą ir grįš tik po Darbo dienos. [MŽ 131]

... Kristupas Kolumbas, piligrimai per Padėkos dieną. [Kal 21]

... kuriuo nors metu tarp Atminties dienos ir Liepos Ketvirtosios. [BNė 206]

... iki Veteranų dienos plaustas turėdavo būti patrauktas... [BNė 256] 

Vertinių denotacinė reikšmė gali paaiškėti iš konteksto, pvz.:

Kai tave areštuoja, prie namų kaukdama atlekia „Juodoji Marija“, būrys poli-
cininkų įsiveržia pro duris ir nulakina tave į kalėjimą. [Ves 123] .

 
Arba štai Džordžo orvelo (George Orwell) satyrinės fantastinės apysakos 

„Gyvulių ūkis“ (Animal Farm) lietuviškame vertime randame hibridinį verti-
nį gyvulizmas (gyvulys + -izmas), kuris ir denotacine, ir pragmatine reikšme 
labiau tinka tokio žanro kūrinyje negu tarptautinis žodis animalizmas „rel. 
reikšmės suteikimas gyvūnams“ (VLE I 539) ir lietuvių skaitytojams geriau 
suprantamas iš platesnio konteksto:

These three had elaborated old Major’s teachings into a complete system of 
thought, to which they gave the name of Animalism. (George orwell)
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Senojo Majoro pamokymus toji trijulė išrutuliojo į darnią filosofinę sistemą 
ir pavadino ją Gyvulizmu. [GŪ 13]

Džono Grišemo (John Grisham) trilerio „Firma“ (The Firm) vertime vietoj 
hibridinio vertinio kontraieškinys (plg. angl. counterclaim) galėjo ir turėjo būti 
pasirinktas įprastinis nehibridinis vedinys priešieškinis, kuris dabartinėje lie-
tuvių kalboje iš tikrųjų funkcionuoja kaip teisės terminas (žr. LR CPK 146 str. 
1 d.), pvz.:

Everybody sued everybody, and the suits and countersuits had been hopelessly 
deadlocked for eighteen months. (John Grisham)

Taip jie bylinėjosi jau pusantrų metų, ieškiniai buvo pakeisti kontraieškiniais, 
o bylai nebuvo galo matyti. [F 257]

Kartais tą pačią realiją vertėjai kalkiuoja skirtingai. Pavyzdžiui, su germa-
niška pavasario šventės tradicija siejama realija maypole („gegužės medis –gė-
lėmis, kaspinais papuoštas stulpas, apie kurį šokama Gegužės 1-ąją Anglijoje“ 
(DALKŽ) → gegužės medis [PA 220] ir gegužės stiebas [PE 10]. Pirmasis vari-
antas, atrodo, dažniau pasitaiko vertimuose ir yra labiau motyvuotas, nes ši 
tradicija kildinama iš medžių kulto. Arba 1997 m. išleistame Grišemo trilerio 
vertime randame leksikalizuoto žodžių junginio money laundering tikslų pa-
žodinį lietuvišką vertinį pinigų skalbimas (pvz.: Man atrodo, kad ten yra visas 
pinigų skalbimo veiklos štabas [F 354]), tačiau nusikalstamu būdu įgytų pinigų 
legalizavimui pavadinti vėliau bendrinės lietuvių kalbos vartosenoje įsigalėjo 
kitas vertinys – pinigų plovimas (žr. <http:/www.eurotermbank.com>, žiūrėta 
2013-08-25). Automobiliuose naudojama saugos priemonė, angliškai pava-
dinta airbag, lietuviškai vadinama oro pagalve, kartais oro maišu.

Paprastai, kalbant apie žodžio reikšmę, turima galvoje būtent jo leksinė 
reikšmė. Darybinė reikšmė yra visai kitos prigimties. Iš darybinės reikšmės 
ne visada lengva atspėti, kas iš tiesų tuo žodžiu ar žodžių junginiu norima 
pavadinti (Girčienė 2003: 23). Vertinys (arba kalkė), kaip ir skolinys, dažnai 
savaime neperteikia oK nemokančiam skaitytojui verčiamo žodžio ar leksi-



266 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

kalizuoto žodžių junginio leksinės reikšmės. Dalykas tas, kad naujadaro ar 
naujo žodžių junginio darybinė arba struktūrinė reikšmė – tai tik apytikrė 
žodžio ar žodžių junginio sandaros rodoma semantinė schema, ji nebūtinai 
sutampa su jo individualia leksine reikšme, o pastarosios jis savaime neįgyja. 
Pavyzdžiui, abejotina, ar perskaitęs sakinį ... iš muzikos dėžės sklido Merlės 
Hagard balselis... [F 268], vertimo skaitytojas tikrai supras, iš kur ta muzika iš 
tikrųjų sklido (plg. angl. jukebox „automatinis patefonas“). Todėl realijas žy-
mintys vertiniai (kalkės), kaip ir skoliniai, kartais yra palydimi metakalbiniais 
komentarais:

a) pačiame vertimo tekste, pvz.:

This was no white-collar cafe. (John Grisham)
... ne „baltosios apykaklės“ – įstaigų tarnautojai ir šiaip protinio darbo žmo-

nės – buvo nuolatiniai šios vietos klientai. [MŽ 30]

b) (dažniausiai) išnašose, pvz.:

“Shepherd’s Pie’s in the oven...” (Lucinda Riley)
– Piemenų pyragas** jau orkaitėje... (Išnašoje: ** Bulvių apkepas su malta 

mėsa ir svogūnais.) [oN 90]

... under a brilliant sky, the stripes and stars of free America waving and flu-
ttering overhead... (Harriet Beecher Stowe)

... Virš jo švietė mėlynas dangus, o aukštai ant stiebo plevėsavo laisvosios 
Amerikos juostos ir žvaigždės*... (Išnašoje: *Jungtinių Amerikos Valstijų vėlia-
va – juostos ir žvaigždės.) [DTT 116]

Banko šventė*. Esu vienišas. Niekaip negaliu gauti pinigų. (Išnašoje: *Bank 
holiday (angl.) − tarnautojų nedarbo diena, kai D. Britanijoje nedirba bankai 
(Vert. past.).) [Ap 203]
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Vyresnioji sesuo, Sameen, jo „airiškoji dvynė“* su savo šeima gyveno šiauri-
niame Londono priemiestyje. (Išnašoje: *Anglakalbiame pasaulyje taip vadina-
mi pamečiui gimę vaikai.) [DA 14]

Verstinėse knygose pasitaiko ir vertinių, kurie apskritai yra nepateisinami 
tikslingumo, taisyklingumo ar kitais požiūriais, pvz., invalidkėdė [PAV 464], 
parkavietė [PAV 240], žiurkskylė [PAV 238], protinguolis [ŠF 326]. Nenormi-
niams vertiniams (t.  y. nesutinkantiems su vertimo kalbos žodžių darybos 
dėsningumais ir todėl neteiktiniems) lietuvių kalbos kultūros literatūroje tai-
komas vertalo terminas (Pupkis 2005: 262‒263).

Kita vertus, pripažįstama, kad „dalis naujų pamorfemiui verstų žodžių ar 
naujų reikšmių į lietuvių kalbos vartoseną patenka kaip tik per vertimus“ (Mi-
liūnaitė 2012: 6) ir kad į lietuvių kalbą kaip vertiniai „iš anglų kalbos yra atėję 
įvairių posakių, atspindinčių visuomenines ir kultūrinės realijas, politikos gy-
venimo sąvokų įvardijimų, pvz.: geltonoji spauda, muilo opera, smegenų plovi-
mas, protų nutekėjimas, bananų respublika, geležinė uždanga“ (Drotvinas 2011). 

Lyginant su kitais beekvivalentės leksikos perteikimo būdais, kalkiavimas 
(arba imitacinis vertimas), žinoma, turi tam tikrų pranašumų. Visų pirma, 
kalkėms (vertiniams) yra būdingas glaustumas (angl. compactness), ypač pa-
lyginti su aprašomaisiais (nusakomaisiais) atitikmenimis. Be to, jų semantinis 
skaidrumas padeda palaikyti jų sąsają ir su oK, ir su VK, o tai ypač svarbu 
kultūrinių realijų atvejais (žr. Armstrong 2005: 146).

Apibendrinant, pirmuosius du beekvivalentės leksikos perteikimo bū-
dus – oK žodžio perkėlimą į VK tekstą (arba skolinimą) ir tiesioginį (arba 
imitacinį) vertimą – galima laikyti interferenciniais, t.  y. siejamais su dvie-
jų kalbų sąveikos padariniais, arba originalo kalbos poveikiu vertimo kalbai, 
nes vertimas, kaip kalbų kontaktų apraiška, veikia VK leksikos raidą ir yra 
susijęs su naujažodžių – naujų žodžių, naujų reikšmių ir naujų darinių ar lek-
sikalizuotų žodžių junginių – atsiradimu. Žinoma, toli gražu ne visos tokios 
leksinės naujybės (neologizmai) vertimo kalboje prigyja ir tampa visuotinai 
priimtinos. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių daugelis jų taip ir lieka sveti-
mybėmis. 
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Ap y t i k s l i s  v e r t i m a s . Sprendžiant iš surinktos medžiagos šis verti-
mo būdas paprastai yra taikomas realijas įvardijantiems žodžiams. Šiuo būdu 
galima, nors dažnai ir nelabai tiksliai, perteikti realijų turinį, bet jų koloritas 
beveik visada išblėsta (žr. Vlakhov, Florin 1980). Galima skirti kelias apytiks-
lio vertimo (angl. approximate translation, žr. osimo 2008) atmainas.  

Vertimas funkciniu analogu (arba atitikmeniu). Ieškodamas vertimo 
kalboje kokio nors, kad ir apytikslio, realijos turiniui perteikti tinkamo atiti-
kmens, vertėjas neretai randa ir pasirenka vadinamąjį f u n k c i n į  a n a l o g ą 
( a t i t i k m e n į )  (plg. angl. functional equivalent, žr. Newmark 1988: 83; Shu-
ttleworth, Cowie 2007: 65; osimo 2008), t. y. žodį (ar leksikalizuotą žodžių 
junginį), kuris reiškia nevisiškai tą pačią, bet analogišką funkciją atliekantį 
asmenį, instituciją ar daiktą, analogišką priemonę ar reiškinį. Antai Lietuvos 
Respublikos Seimo interneto svetainėje (<http://www.lrs.lt>, žiūrėta 2013-
10-11) į anglų kalbą išverstame tekste apie 2012–2016 m. Seimą Seimo Pirmi-
ninkas / Pirmininkė yra vadinami Speaker of the Seimas, t. y. taip, kaip vadina-
mas Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų pirmininkas ir JAV Kongreso 
Atstovų rūmų pirmininkas, nors šių pareigūnų politinis vaidmuo ir galios 
šiose trijose valstybėse gerokai skiriasi. Be to, prisiminkime, kad Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės karalienė Elžbieta II vizito 
Lietuvoje metu (2006 m.) sakydama kalbą Seime į Seimo pirmininką kreipėsi 
Mr Speaker (išversta Pone Seimo Pirmininke). Kitas pavyzdys iš to paties šal-
tinio yra Seimo kontrolierius → Seimas Ombudsmen, nes asmuo, atliekantis 
analogiškas funkcijas Europos Sąjungoje ar jos valstybėse narėse, angliškuose 
tekstuose yra vadinamas ombudsmen. Funkciniai analogai vertėjui taip pat 
praverčia, kai reikia skaitytojui suprantamai (t. y. nepažodiškai) išversti kai 
kurių amerikietiškų ar britiškų realijų pavadinimus, pvz., Chancellor of the 
Exchequer → (JK) finansų ministras, Foreign Office → (JK) Užsienio reikalų 
ministerija (pvz., ... very senior official of His Majesty’s Foreign Office... (Robert 
Harris) → ... labai aukštas Jo Didenybės Užsienio reikalų ministerijos valdinin-
kas... [En 9]), Home Office → (JK) Vidaus reikalų ministerija (pvz.: She went to 
her meetings in the Home Office (Elizabeth George) → Eidavo į posėdžius Vi-
daus reikalų ministerijoje [PA 12]), State Department → (JAV) Užsienio reikalų 
ministerija, Secretary of State → (JAV) užsienio reikalų ministras.
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Polinkio beekvivalenčio žodžio reikšmę perteikti funkciniu analogu ap-
raiškų galima rasti jau XX a. pradžioje pasirodžiusiose lietuviškose verstinė-
se grožinės literatūros knygose. Štai 1908 m. buvo paskelbti du JAV rašytojo 
Aptono Sinklerio (Upton Sinclair) populiaraus romano „The Jungle“ (apie 
pirmuosius lietuvių emigrantus Čikagoje) lietuviški vertimai: Kazio Puidos 
išverstos Pelkės, išleistos Vilniuje, ir Vinco Daukšio išverstas Raistas, Jono 
Naujoko išleistas Čikagoje (išsamiau apie pastarąjį vertimą žr. Litvinskaitė 
2006). Tikriausiai nelabai paisydami romano pavadinimu einančio žodžio 
jungle perkeltinės reikšmės „pavojinga vieta, kurioje vyksta nuožmi kova dėl 
būvio; sunki padėtis, iš kurios neįmanoma rasti išeitį“, abu vertėjai (pirmasis 
galbūt veikiamas vokiško vertimo „Der Sumpf “ – „pelkė, klampynė, liūnas“) 
šio romano lietuviškam pavadinimui rinkosi ne skolinį džiunglės (tokiu pa-
vadinimu šis romanas išleistas Vilniuje 2013 m., žr. [Dž]), o lietuviškus funk-
cinius analogus pelkės ir raistas.  

Vyresnioji mūsų vertėjų karta, versdama į lietuvių kalbą daugiausia ame-
rikiečių ir anglų grožinės literatūros klasikų kūrinius, nelabai buvo linkusi 
skolintis žodžius brandy ir whisk(e)y, įvardijančius anglakalbėse šalyse pla-
čiau paplitusius alkoholinius gėrimus. Ne vienas pirmenybę teikė tų svetim-
žodžių lietuviškam funkciniam atitikmeniui degtinė (nors ir ne iš tų pačių 
žaliavų ir ne taip pat gaminami, jie visi yra stiprūs svaigieji, arba alkoholiniai, 
gėrimai), pvz.: 

“Atticus doesn’t drink whiskey,” I said. (Harper Lee)
– Atikus negeria degtinės, – pasakiau. [NSG 55]

… I found a pint of whisky for sale at a newsstand. (Jack Kerouac)
... laikraščių kioske gavau pintą degtinės. [Kel 65]

... after warming them up with whiskey, amuse himself by setting them to 
singing, dancing or fighting... (Harriet Beecher Stowe)

... įkaitinęs degtine, mėgaudavosi jų dainomis, šokiais ir peštynėmis. [DTT 303]
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... and about half a pint of brandy that I drank as I left the ship... (Jonathan 
Swift)

... ir nuo stiklo degtinės, išgertos laive... [GK 18]

“He wanted to make me drink some of his hateful brandy,” said Emmeline. 
(Harriet Beecher Stowe)

– Jis nori, kad aš gerčiau su juo tą šlykščią degtinę, – pasakė Emelina. [DTT 305]

Įvarių keblumų vertėjams kyla renkantis lietuviškus funkcinius analogus 
anglų kalbos žodžiu county žymimam JK ir JAV administracinio teritorijos 
vienetui nusakyti. Paprastai, kai kalbama apie JK, kaip atitikmuo vartojamas 
žodis grafystė. Apmaudu, kad šis žodis kartais vartojamas ir amerikietiškame 
kontekste, pvz.:

Ask any Westchester County mom or child. (Colleen McCullough)
Paklauskite bet kurios mamytės ar dukrelės iš Vestčesterio grafystės. [UA 330]

... in the County Services building on Cedar Street. (Colleen McCullough)

... Grafystės tarnybų pastate Kedrų gatvėje. [UA 14]

Verčiant amerikietiško konteksto tekstus pasitaiko, kad susigundoma šį 
valstijos teritorijos suskirstymo padalinį pavadinti lietuvišku funkciniu atiti-
kmeniu apskritis, pvz.:

County-road-sign makers seldom tell you twice. (Robert M. Pirsig)
Apskričių kelininkams tokie dalykai ne galvoje. [Dz 11]

Haroldo apskrities Teksaso valstijoje mokytojams ir mokyklų darbuotojams 
leista nešiotis ginklą į pamokas savigynos sumetimais... [LŽ 2008-08-17]

Tačiau reikia pripažinti, kad daugelis vertėjų vengia žodžio apskritis 
„stambus administracinis teritorijos vienetas“ (DLKŽ6e) kaip county atiti-



 P I R M A  D A L I S  271

kmens ir pirmenybę teikia neutralesniam, mažiau aktualių sąsajų su dabarti-
niu lietuvių kalbos kultūriniu fonu turinčiam žodžiui apygarda, pvz.: 

... Maycomb County was farm country... (Harper Lee)
Meikombo apygarda – žemės ūkio kraštas... [NSG 27]

A clever magazine journalist labeled Cary County as Cancer County... (John 
Grisham)

Vienas sąmojingas žurnalistas Kerio apygardą pavadino „Kancerio (t. y. Vė-
žio) apygarda“... [Apel 27]

Tai buvo Boforto apygardoje, Šiaurės Karolinoje... [SoP 35]

... vienintelis Fordo apygardoje „Saab“. [MŽ 29]

... gali užaugti Lankasterio apygardoje nematęs jokių televizijos žinių... [PaT 
18]

Granto apygarda nedidelė. [BN 16]

Funkcinis analogas (ar atitikmuo) yra tinkamas, kai informaciniu požiū-
riu realija nėra labai svarbi kontekste, o tik svarbu, kad jos atitikmuo sukeltų 
skaitytojui panašias asociacijas, pvz.:

... the class was wriggling like a bucketful of catawba worms. (Harper Lee) 
(catawba worms „pietrytinėse valstijose žvejų mėgstami vikšrai“)

... visi mokiniai krutėjo ir krebždėjo tarsi vėžiai pintinėje. [NSG 21]

A gigantic moon was rising behind Miss Maudie’s pecan trees. (Harper Lee) 
(pekanas „Šiaurės Amerikos pietrytinės dalies riešutmedžių šeimos aukštas 
medis“)

Didžiulis mėnuo kilo pro mis Modės lazdynus. [NSG 60]
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“Why, this article,” I said pointing at it with my eggspoon... (Arthur  Co-
nan Doyle) (eggspoon „šaukštelis virtam kiaušiniui imti į burną“)
– Nagi apie tą straipsnį, – pasakiau rodydamas į jį arbatiniu šaukšteliu... [ŠH 26]

Kai kurie vertimo tyrėjai, ypač pabrėžiantys kalbos ir kultūros sąsajas, 
kultūrinių realijų pavadinimų keitimą funkciniais atitikmenimis vadina kul-
tūrine adaptacija (angl. cultural adaptation žr. Leppihalme 1994: 96) arba kul-
tūrine substitucija (angl. cultural substitution žr. Shuttleworth, Cowie 2007: 
35), o tokius atitikmenis – kultūriniais atitikmenimis (angl. cultural counter-
parts žr. Louw 2007: 69, angl. cultural equivalents žr. Newmark 1988: 282). Be 
abejo, tokios substitucijos atvejais svetimos realijos kultūrinis turinys ne tik 
neutralizuojamas, bet ir sutapatinamas su funkciniu atžvilgiu atitinkamos VK 
realijos turiniu. Štai kai kurių kalendorinių švenčių tradicijos anglakalbėse 
šalyse ir Lietuvoje skiriasi, bet jų pavadinimai grožinės literatūros vertimuose 
yra laikomi funkciniais atitikmenimis, pvz.:

... on Midsummer’s Night young people should go with lanterns... (John Fo-
wles)

... Joninių naktį jaunimas su žibintais ... patraukdavo... [PLM 86]

On Midsummer’s Eve, which was a Saturday, Mr. Jones went into Willing-
don... (George orwell) 

Joninių išvakarėse, šeštadienį, fermeris Džonsas išvažiavo į Vilingdoną ... 
[GŪ 14]

It was as insincere as the garish grin on a Mardi Gras mask. (Sandra Brown)
Jai ta šypsena nepatiko. Nenuoširdi kaip Užgavėnių kaukės. [PŠ 6]

Nevienodai formavosi Jungtinių Valstijų Santos Klauso (Santa Claus) ir 
lietuviško Kalėdų Senelio įvaizdžiai, bet tai netrukdo, kad verčiant iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą vietoj Santa Claus būtų pasirenkamas Kalėdų Senelis 
(sovietmečiu Senis Šaltis, pvz.: O tu, Agai, neužmiršk, kad šįvakar ateis Senis 
Šaltis [Pio 40]), pvz.: 
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Big, white Santa Claus beard... (Michael Cunningham)
Vešli, žila, tikro Kalėdų Senelio barzda... [DPa 164]

Nearby a skinny black Santa Claus clanged an irksome bell... (John Grisham)
Šalimais įkyriai varpeliu skalambijo perkaręs juodaodis Kalėdų Senis... [KN 6]

Kultūrinio pobūdžio funkcinių atitikmenų vertėjai kartais suranda net 
versdami anglakalbių, populiariajai kultūrai būdingų dainų ir dainelių pava-
dinimus, pvz.:  

The band dropped a ton of brass and ten pounds of chimes with “For He’s a 
Jolly Good Fellow”... (Ray Bradbury)

Muzikantai trenkė iš visų plaučių dūdomis „Ilgiausių metų“... [SV 16]

Play! Leave no part of your instrument unexplored. Why settle for “Three 
Blind Mice” when you can play the “Gloria”? (Abraham Verghese)

Grok! Perprask savo instrumentą. Kam tenkintis „Dviem varlytėmis lankoje“, 
jei gali skambinti „Glorią“? [VPa 12] 

Dar vieną panašų vertimo pavyzdį pastebėjo vienos verstinės knygos re-
cenzentė: „... angliškos vaikų dainelės pavadinimas verstas ne tiksliai, bet pa-
rinktas funkcinis ekvivalentas: Du gaideliai? − maldavo Buožgalvėlė 72; plg. 
angl.: “Kneesʼn toes?” pleaded Tadpole (fragmentas iš dainelės Head and sho-
ulders, knees and toes)“ (Kaikarytė 2010).

Apytiksliai funkciniai atitikmenys yra vartojami ir lietuvių literatūros 
vertimuose į anglų kalbą. Donelaičio „Metų“ vertėjas Piteris Tempestas (Pe-
ter Tempest) savo pastabose (Translator’s Note) knygos gale rašo: „I have also 
used familiar English words as approximate equivalents for the names, mostly of 
German origin, of officials – „governor“, „steward“, „bailiff “ and „constable“ for 
„amtsrotas“, „amtmonas“, „pakamorė“ and „vakmistras“ respectively“ [TS 154].

Vartojant „analogus“, reikia turėti galvoje, kad jie tėra apytiksliai atiti-
kmenys ir netinka tekstuose, kuriuose svarbu ar itin svarbu tiksliai nusakyti 
oK žodžių žymimą daiktą ar reiškinį. Pavyzdžiui, dėl minėtos priežasties ES 
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dokumentų ir teisės aktų vertėjams patariama: „Bendrijos tekstuose dažnai 
būtina vengti nacionalinės teisės termino, kuriam nėra tinkamo atitikmens 
kitose valstybėse narėse, kuris nevisiškai atitiktų tam tikrą sąvoką arba kuris 
nurodytų bendresnę sąvoką. Tuomet reikėtų sukurti naują, tinkamesnį, ter-
miną (net jei jis ne taip gražiai skamba)“ (KVD 2012: 16).

Net ir grožinės literatūros vertimuose, kuriuose palyginti dažniau pasi-
renkami analogai, vertėjui kartais tenka juos palydėti metakalbiniais komen-
tarais. Pavyzdžiui, verstinėje knygoje sakinį Galų gale nupėdinau gatve į vaisti-
nę ir nusipirkau ten žurnalą... [PŽ 172] perskaičiusiam ir sutrikusiam lietuvių 
skaitytojui knygos gale paaiškinama: „Vaistinė (angl. drugstore) – tai savotiš-
ka Šiaurės Amerikoje paplitusi parduotuvė-kavinė, kur prekiaujama vaistais, 
gaivinančiais gėrimais ir įvairiausiomis smulkiomis prekėmis: saldainiais, 
kosmetika, žurnalais ir t. t.“ [PŽ 247]. Kitas vertėjas, žiūrėk, nė nemano, kad 
sakinius su panašiame kontekste vartojamu žodžiu vaistinė reikėtų aiškinti, 
pvz.: − Gali užkąsti artimiausioje vaistinėje, − pasiūlė tėvas [ŠF 28]. Be to, ne 
vieną funkciją atliekančią realiją įvardijantis oK žodis vertimo kalboje gali tu-
rėti ne vieną analogą. Antai, suvokęs šios specifinės Šiaurės Amerikos (JAV ir 
Kanados) įstaigos keleriopą paskirtį, kitas vertėjas, tikriausiai vengdamas žo-
džio vaistinė, kurį kaip drugstore atitikmenį paprastai siūlo dvikalbiai žodynai 
(pvz., „Anglone“ drugstore amer. vaistinė (pardavinėjanti ir ledus, vaisių sul-
tis ir pan.)), ir norėdamas išvengti metakalbinių komentarų, kurių prireiktų, 
kad įtikintų suglumusį lietuvių skaitytoją, jog amerikiečiai tikrai eina valgyti į 
vaistinę, renkasi kitą funkcinį analogą – skaitytojui bene įprasčiausią tokiame 
kontekste viešojo maitinimo įstaigos pavadinimą valgykla, pvz.:

... she’d have to meet me and have lunch in a drugstore.
 (J. D. Salinger)

...man reikės nusivesti ją į valgyklą ir pavalgydint. [RPB 209]
Realiją įvardijančio žodžio reikšmė palyginti su kitais žodžiais yra kon-

kretesnė, turi daugiau skiriamųjų požymių, hierarchiniu požiūriu užima že-
mesnę pakopą. Hiponiminių / hiperoniminių santykių požiūriu toks žodis yra 
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laikytinas hiponimu, o „hiponimą visada galima pakeisti hiperonimu“ (Jakai-
tienė 2010: 114). Dar vienas apytikslio svetimos realijos turinio perteikimo 
VK raiškos priemonėmis būdas gali būti prilyginamas rūšinio pavadinimo 
(hiponimo) keitimui gimininiu pavadinimu (hiperonimu) (angl. substitu-
tion with a generic expression, žr. osimo 2008), kitaip sakant, siauresnės reikš-
mės žodžio keitimui platesnės reikšmės žodžiu. Iš esmės tai yra įprastinė lek-
sinė transformacija, kuri vertimo teorijoje vadinama generalizacija (plačiau 
žr. atskirą jai skirtą skyrių). Pagal šios transformacijos principą, pavyzdžiui, 
realijas kotedžas (angl. cottage „individualus ištaigingas vienabutis gyv. namas 
su žemės sklypu“) ir bungalas (angl. bungalow „lengvas užmiesčio pastatas su 
verandomis“) puikiausiai galima pakeisti platesnės reikšmės žodžiu (hipero-
nimu) namas. Rūšinio pavadinimo keitimas gimininiu pavadinimu, žinoma, 
nėra optimalus, jis neužtikrina visiškos semantinės atitikties, bet kadangi rū-
šinis pavadinimas ir gimininis pavadinimas turi bendrą denotatą, juos gali-
ma laikyti daliniais atitikmenimis, t. y. žodžiais, užimančiais žemesnę pakopą 
laipsniuojamoje ekvivalentiškumo skalėje.

Tokio keitimo galimybe dažnai naudojamasi verčiant grožinės literatūros 
tekstus, ypač kai vengiama apkrauti juos įvairiais nesuprantamais svetimžo-
džiais ir jų turiniui aiškinti skirtais metakalbiniais komentarais, pvz.:

... helping ourselves to someone’s scuppernongs was part of our ethical cultu-
re... (Harper Lee) (scuppernong „saldžių gelsvų muskatinių vynuogių rūšis“)

... nusiraškyti svetimą vynuogę – mes nelaikėme nuodėme... [NSG 43] 

... got all dressed and then packed these two Gladstones I have. (J. D. Salin-
ger) (Gladstone „didelis kietos odos sakvojažas“)

... apsirengiau ir susikroviau abu lagaminus. [RPB 59] 

“The White House sent a PaveHawk to take me fifteen miles into D.  C.?” 
(Dan Brown) (PaveHawk „tam tikros rūšies JAV sraigtasparnis“)

– Baltieji rūmai atsiuntė sraigtasparnį, kad nuskraidintų mane vos penkioli-
ka mylių? [M 23]
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There was no Smith Wesson jabbing into side... (Jodi Picoult) (Smith Wesson 
„vieno didžiausių JAV ginklų gamintojų pistoletas ar revolveris“)

Nebebūdavo ginklo, besiremiančio į šoną... [G 18]

Then I grabbed a Tootsie Roll from the jar next to the cash register. (John 
Grisham) (Tootsie Roll „toks JAV gaminamas šokoladinis saldainis“)

Paskiau iš stiklainio šalia kavos aparato sugriebiau saldainiuką. [DN 9]

... he could see was bound tightly in Saran Wrap. (Colleen McCullough)

... buvo matyti, kad jis suvyniotas į plėvelę. [PDŽ 12]

Corsico gave a mock tip of his Stetson... (Elizabeth George)
Korsikas juokais kilstelėjo skrybėlę... [PA 18]

Akivaizdu, kad gimininis pavadinimas (hiperonimas), vertimo tekste iš 
dalies ir iš esmės atskleisdamas realijos semantinį turinį, neutralizuoja jos 
svetimą specifinį turinį ir koloritą. Todėl ieškant kompromisinio varianto, 
atsiranda polinkis ne tik ekonomiškiausiu būdu atskleisti jos turinį, bet ir iš-
saugoti jos svetimumą, t. y. derinti du realijos perteikimo būdus – perkėlimą 
ir gimininio pavadinimo (hiperonimo) pridėjimą (plg. Davies 2003: 77), pvz.:

... eating my whole week’s ration of Cheddar... (Sally Beauman)

... suvalgyti visos savaitės čederio sūrio normą... [RI 12]

An old man... wearing a battered, oily Stetson... (David Baldacci)
Senas vyras... riebaluota „Stetsono“ skrybėle ant galvos... [LA 10]

... doused it real good with Tabasco... (Sandra Brown)

... negailėdamas apliejo jį tabasko padažu. [PAV 8]

 
... happily chugged down a bottle of Evian. (Harlan Coben)
... patenkintas užsivertė „Evian“ mineralinio vandens butelį. [PaS 9]
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He glanced at Rachel only long enough to tap his Cartier... (Dan Brown)
Jis dirstelėjo į Rachelę ir pastukseno į savo „Cartier“ laikrodį... [M 11]

His ever-present, ever-active BlackBerry buzzes. (E. L. James)
Suzvimbia jo visur esantis ir niekada nenutylantis „BlackBerry“ telefonas. 

[PIA 14]

His shoulders shrouded under a serapé... (Thomas Mayne Reid) 
Raitelis susisupęs į skraistę – serapę... [RBG 6]

Kaip matome iš pavyzdžių, šitoks dviejų perteikimo būdų derinys yra 
ypač tinkamas simboliniais pavadinimais įvardijamoms realijoms perteik-
ti vertimo tekste: išlaikomas svetimas simbolinis pavadinimas, o bendriniu 
gimininiu (nomenklatūriniu) VK žodžiu, atliekančiu eksplikavimo funkciją, 
yra nusakoma realijos sąvoka. Lorenso Venučio (Lawrence Venuti) terminais 
sakant, jis turi ir svetiminimo, ir savinimo polinkių apraiškų. 

Ap r a š o m a s i s  (arba nusakomasis) vertimo būdas (aprašomasis / 
nusakomasis vertimas). Tai dar viena beekvivalentės leksikos apytikslio ver-
timo atmaina. oK beekvivalenčio leksinio vieneto denotacinė reikšmė gali 
būti apibūdinama arba perteikiama VK laisvu žodžių junginiu, nusakančiu kai 
kuriuos esminius jo denotato požymius (plg. rus. описательный перевод / 
описательный прием Nelyubin 2003: 129). Toks VK žodžių junginys kar-
tais vadinamas aprašomuoju variantu ar nusakomuoju atitikmeniu (Girčie-
nė 2005: 76, 85) (angl. descriptive equivalent, Newmark 1988: 83; Sin-wai 
2004: 57). Aprašomieji (nusakomieji) atitikmenys yra gerai žinomi dvikalbėje 
leksikografijoje, nes jie teikiami dvikalbiuose žodynuose. Štai „Alkone“ (ar 
„Anglone“) lietuviškai nusakomas, aiškinamas, apibrėžiamas daugelio anglų 
kalbos beekvivalenčių žodžių turinys, pvz.: backbencher – eilinis parlamento 
narys, beafeater – Londono Tauerio sargybinis; brinkmanship – balansavimas 
ties pavojinga riba, ant karo slenksčio; muffin – apskrita akyta bandelė (valgo-
ma karšta su sviestu); off-licence – parduotuvė, turinti leidimą pardavinėti al-
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koholinius gėrimus išsineštinai; speakeasy – amer. ist. baras, kuriame nelegaliai 
prekiaujama alkoholiniais gėrimais; tabloid – nedidelio formato laikraštis (ppr. 
gausiai iliustriuotas, bulvarinio turinio); whip – parl. partinės frakcijos draus-
mintojas, partinės drausmės prižiūrėtojas; bull (veiksmažodis)  – naudotis / 
spekuliuoti biržos kainų (pa)kilimu; caddy (veiksmažodis)  – patarnauti žai-
džiančiam golfą. Be to, anglų–lietuvių kalbų žodynuose aprašomieji atitikme-
nys kartais yra skliaustuose teikiami kaip svetimybių metakalbiniai komen-
tarai, pvz.: haggis – hagis (škotų nacionalinis valgis), angl. kilt – kiltas (škotų 
kalniečio ar škotų pulko kareivio sijonėlis), yuppie – (džn. menk.) jupis (jau-
nas verslininkas / finansininkas ir pan., sėkmingai darantis karjerą) [DALKŽ]. 

Bendrojoje lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuoja ir (ar) tokiai varto-
senai yra teikiami leksikalizuotais žodžių junginiais išreikšti sudėtiniai naujų-
jų skolinių dvižodžiai, trižodžiai ir keturžodžiai atitikmenys: 

baneris – kaičioji reklama, kaitus reklamos paveikslėlis; barteris – natūriniai 
prekių mainai; bodyfleksas  – liekninamasis kvėpavimas; serveris  – valdanty-
sis kompiuteris; bestseleris  – gerai perkama knyga; brifingas  – trumpa spau-
dos konferencija; didžėjus – šokių muzikos vakarų vedėjas; lizingas – ilgalaikė 
išperkamoji nuoma; pabas – anglosaksiško stiliaus aludė; šeipingas – dailioji 
mankšta; šrederis – dokumentų naikinimo mašina (Girčienė 2002).

Aprašomasis (nusakomasis) vertimas yra taikomas verčiant iš anglų kal-
bos lietuvių kalboje žodžio lygmens atitikmenų neturinčius teisės terminus, 
pvz.: 

derogation – nukrypti leidžianti nuostata; injunction – preliminarus spren-
dimas, teisminis (už)draudimas (specifinis pažeistų teisių gynimo būdas); re-
medy – teisės gynimo priemonė; subrogation – draudiko teisė perimti draudėjo 
teises trečiojo asmens atžvilgiu (< http://www.eurotermbank.com>, žiūrėta 
2013-10-27).
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Siekdami išvengti svetimžodžio perkėlimo į VK tekstą ar tiesioginio ver-
timo, realijų turinį aprašomuoju būdu yra linkę perteikti ir grožinės literatū-
ros vertėjai, pvz.:

... we passed his nickels and dimes... (John Irving)

... mes sugrąžindavom jam visas jo monetas po penkis ir dešimt centų... 
[MoM 12]

... Grace would simply retreat into the sanctuary of her Walkman. (Nicholas 
Evans)

... Greisė užsidarydavo savo nešiojamojo magnetofono šventovėje. [AU 9]

The word “miracle” was certainly not part of the vocabulary around Har-
vard’s Fairchild Science Building. (Dan Brown)

Žodis „stebuklas“ tikrai neturėtų figūruoti fundamentalaus mokslo Švento-
vėje dirbančio žmogaus žodyne. [AID 21]

“The Powells are at Disney World, right?” (Karin Slaughter) 
‒ Pauelai išvažiavo į Disnėjaus pramogų parką, taip? [Aklu 10]

Į „Tarptautinių žodžių žodyną“ yra įtraukti žodžiai depresija „ek. nuos-
mukio laikotarpis“ ir prohibicija „draudimas gaminti ir vartoti svaigiuosius 
gėrimus, jais prekiauti“ (TŽŽ 2005), bet vietoj jų vertėjas renkasi aprašomąjį 
(nusakomąjį) jų reikšmės perteikimo būdą, pvz.:

... with the onset of the Depression, it never reopened. (Nicholas Sparks)

... prasidėjus Didžiajai ekonominei krizei, daugiau nebuvo atidarytas. [ĮP 26]

... accumulating wealth throughout Prohibition... (Nicholas Sparks)
Sukaupė turto Sausojo įstatymo laikais... [ĮP 25]
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Verstinėje grožinėje literatūroje galima rasti ne vieną lietuvišką tos pačios 
svetimos realijos aprašomąjį atitikmenį (arba variantą), padėjusį išvengti rea-
liją įvardijančio svetimžodžio, pvz., plg.:

1/3 Ciabatta loaf with Brie (Helen Fielding)
1/3 kepalo itališkos duonos su „Brie“ sūriu... [BDD 12]

... Napoli salami on the softest cubes of ciabatta. (A. J. Molloy)

... minkštučiai itališkos duonelės gabaliukai su neapolietišku saliamiu. [Ist 
10]

... the men, many of them, wear narrow frontier trousers, Stetsons, and hi-
gh-heeled boots with pointed toes. (Truman Capote)

... vyrai, bent jų dauguma, nešioja siauras kaubojų kelnes, skrybėles plačiais 
kraštais ir aukštakulnius aulinius smailiomis nosimis. [Šk 11]

Inside the box was a fine Stetson made of beige felt. (Nicholas Evans)
Dėžėje gulėjo plačiakraštė fetrinė smėlio spalvos skrybėlė. [Ta 80]

Nusitraukęs plačiakraštę skrybėlę, Tonis pravėrė vartus... [ŠNe 25]

Net tame pačiame verstinės grožinės literatūros tekste ta pati realija gali 
būti įvardijama keliais aprašomojo vertimo variantais ir gimininiu pavadini-
mu (hiperonimu), pvz.:

... hippies hurled a Frisbee back and forth... (Dan Brown)

... hipiai pievelėje svaidė skraidančiąją lėkštę... [AID 28] 

... a Frisbee sailed overhead... (Dan Brown) 

... virš jų galvų praskrido plastikinė skraidančioji lėkštė... [AID 29]

Langdon picked up the Frisbee... (Dan Brown)
Lengdonas pakėlė lėkštę... [AID 29]
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Kaip apytikslės realijų turinio raiškos priemonė, aprašomasis atitikmuo 
gali konkuruoti ir su skoliniu, ir su vertiniu, pvz., plg.:

He gave me the quarter with a nervous lookaway. (Jack Kerouac)
Nervingai pasidairęs, jis man davė dvidešimt penkis centus... [Kel 84]

Vagys paėmė... stiklainį su kvoteriais* ir Sarai pirktus papuošalus. (Išnašoje: 
*25 centų monetos.) [SŠ 82]

I changed a five-dollar bill into quarters at the post office window... (Philip 
Roth)

Pašto langelyje iškeičiau penkių dolerių banknotą į ketvirtukus... [Apm 151]

Iš svetur atėjusi ir šiandien Lietuvoje jau plačiai pagarsėjusi Helovino 
šventė bene pirmiausia (dar 1967 m. išleistoje verstinėje JAV rašytojos knygo-
je) lietuviškai buvo įvardyta aprašomuoju būdu, pvz.:

Until then, Halloween in Maycomb was a completely unorganized affair. 
(Harper Lee)

Iki šių metų visų šventųjų dienos išvakarės būdavo švenčiamos visiškai ne-
organizuotai. [NSG 292]

Kiti vertėjai vėliau pateikė iš esmės panašius bei kitokius šios realijos lie-
tuviškus aprašomuosius variantus, pvz.: 

... lemputės kabojo girliandomis lyg prieš Visus Šventuosius. [Kel 73]

... parengta, ko gero, Visų šventųjų dienos išvakarių garbei... [PŽ 90]

Buvo Visų šventųjų išvakarės. [VĮ 11]
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... pasmerktas vaikščioti tarsi su Mirusiųjų dienos kauke. [Sp 7]

Beje, VLKK konsultacijų banke (<http://vlkk.lt/lit/1309>, žiūrėta 2013-
10-11) kartu su paaiškinimu yra siūlomas ir dar kitoks Helovino pakaitalas – 
Vaiduoklių šventė.

Tais pačiais 1967 m. pirmą kartą pasirodžiusiame Frensio Skoto Ficdže-
raldo (Francis Scott Fitzgerald) romano „Didysis Getsbis“ (The Great Gats-
by) lietuviškame leidinyje aprašomuoju būdu buvo verčiamas ir adekvataus 
norminio atitikmens lietuvių kalboje dar neturėjęs anglų kalbos dūrinys la-
wn-mower („vejapjovė, žoliapjovė“), pvz.:

At eleven o’clock a man in a raincoat, dragging a lawn-mower, tapped at my 
front door and said that Mr. Gatsby had sent him over to cut my grass. (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

Vienuoliktą valandą į mano duris pasibeldė lietpalčiu apsivilkęs vyriškis su 
žolės pjaunama mašinėle ir pasakė, kad misteris Getsbis siuntęs jį nupjauti 
mano vejos. [DG 79]

Šiandien jau galima sakyti, kad šį aprašomąjį atitikmenį žolės pjaunama 
mašinėlė nukonkuravo ir išstūmė vėliau atsiradę vertiniai vejapjovė („vejos 
pjaunamoji mašinėlė“, DLKŽ6e) ir žoliapjovė (VLKK konsultacijų bankas: 
<http://vlkk.lt/lit/3436>, žiūrėta 2013-10-11), pvz.:

... a lawn mower repair shop to its right... (John Grisham)

... dešinėje – žoliapjovių taisykla... [By 5]

... žoliapjovės ūžesys ištraukė Pipą iš mirtino miego... [APLG 25]

Dar pora pačių vertėjų nurodytų aprašomojo vertimo iš anglų kalbos į 
lietuvių kalbą pavyzdžių: helipad → sraigtasparnių nutūpimo aikštelė (Kazije-
vaitė, Mikutytė 2004), breeches (TŽŽ 2005: bridžiai) → žemiau kelių susegamos 
kelnės (Balčiūnienė 2005).
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Aprašomasis vertimas tinka ir vadinamosioms leksinėms spragoms (angl. 
(semantic) voids, blank spaces, gaps; pranc. lacunes) užpildyti, pvz.:

Bow said, after a while, that... (Jerome K. Jerome)
Priekinis irkluotojas po valandėlės pareiškė, kad ... [TV 78]

... she would thank her listening audience again, say good night, and sign off. 
(Sandra Brown)

... ji dar kartą padėkos klausytojų auditorijai, palinkės labos nakties ir baigs 
radijo programą. [SvT 5] (Plg. sign off „baigti transliaciją / programą“, DALKŽ)

.. a gentleman in shirt sleeves and short pipe came along and wanted to know 
if we knew that we were trespassing. (Jerome K. Jerome)

... prisiartino kažkoks vienmarškinis džentelmenas su trumpa pypke ir pa-
klausė, ar mes žinome, kad įsibrovėme į svetimą žemę. [TV 86] (Plg. trespass 
„peržengti, pažeisti (žemės valdos ribas, teises ir pan.)“, DALKŽ)

Be abejo, aprašomuoju (nusakomuoju) būdu angliškai įvardijamos ir kai 
kurios lietuviškos realijos: žirgelis „kraigo galo pagražinimas“ – gable decora-
tion resembling horse’s head, užkurys – one who marries the elder daughter or 
a widow and comes to live at her house, sutartinė – ancient Lithuanian poly-
phonic folk song, Joninės – Midsummer festival on St. John’s Eve. „Vikipedijos“ 
(Wikipedia) straipsnyje, pavadintame „Lithuanian cuisine“ („Lietuviška vir-
tuvė“), randame: kugelis – potato pudding, šakotis – Baroque tree cake, vėda-
rai – potato sausages.

JAV gyvenanti 2011 m. šv. Jeronimo premijos laureatė Elizabeta Novic-
kas, išvertusi į anglų kalbą Ričardo Gavelio romaną „Vilniaus pokeris“ ir Ka-
zio Borutos „Baltaragio malūną“, duodama interviu „Lietuvos rytui“ (2009-
01-30), apie lietuvišką realiją įvardijančio žodžio davatka vertimą į anglų 
kalbą kalbėjo šitaip: „Boruta jį labai mėgo, o anglų kalboje tokio žodžio nėra, 
todėl rasti atitikmenų buvo labai sunku. „Baltaragio malūne“ vartoju du an-
gliškus žodžius, kurių reikšmė panaši į „davatkas“, – „sanctimonious biddy“. 
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Pirmasis reiškia šventeiviška ir labai labai dora, o antrasis  – sena moteris 
arba višta.“

Palyginti su kitais beekvivalentės leksikos perteikimo būdais aprašomojo 
vertimo apskritai beveik niekada nereikia palydėti metakalbiniais komenta-
rais. Tokie pavyzdžiai kaip šis yra išimtiniai atvejai:

‒ Mes norime, kad pasirašytum teisių išsižadėjimo aktą*... (Išnašoje: Wai-
ver – savanoriškas kai kurių juridinių teisių atsisakymas.) [AnU 11]

Aiškinamasis atitikmuo tam tikru mastu atskleidžia oK beekvivalenčio 
leksinio vieneto turinį, tačiau kartais jis yra pernelyg daugiažodis, detalus ir 
gremėzdiškas, toks, kokių pasitaiko dvikalbiuose žodynuose, todėl yra nee-
konomiškas ir nepatogus. Dvikalbiame žodyne pateikiamas ilgokas leksiko-
grafines aiškinamąsias apibrėžtis toli gražu ne visada įmanoma ir nėra būtina 
perkelti į vertimo, ypač grožinės literatūros, tekstą. Pavyzdžiui, štai kaip ver-
čiami su golfu susiję anglų kalbos veiksmažodis caddy ir atitinkamas daikta-
vardis konkrečiuose sakiniuose: 

I used to caddy once in a while... (J. D. Salinger)
Aš tenai padavinėjau lazdas... [RPB 39] (Plg. caddy „patarnauti žaidžian-

čiam golfą“, DALKŽ)

A caddy retracted his statement, and the only other witness admitted that he 
might have been mistaken. (Francis Scott Fitzgerald)

Berniukas, padavinėjantis kamuolius, atsiėmė savo parodymą, o vienintelis 
kitas liudininkas pareiškė galėjęs ir suklysti. [DG 57] (angl. caddy „patarnau-
jantysis žaidžiant golfą“, DALKŽ) 

Aiškinamasis (nusakomasis) vertimas potencialiai bene labiausiai gali 
konkuruoti su kitais beekvivalentės leksikos perteikimo būdais, o ypač su 
svetimžodžių perkėlimu į vertimo tekstą. Pavyzdžiui, vienoje Prancūzijos 
vietovėje pagaminto vyno rūšies pavadinimas Chablis gana dažnai originalia 
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ar adaptuota forma yra perkeliamas į lietuvišką grožinės literatūros vertimo 
tekstą, bet visada lieka reali galimybė rinktis ir kokį nors lietuvišką aprašomą-
jį atitikmenį:

... and a tall, cold bottle of Chablis. (John Grisham)

... ir aukštą ilgakaklį butelį vyno „Chablis“. [MŽ 375]

... asked for a plate of smoked salmon and a glass of Chablis... (John Gals-
worthy)

... užsisakė rūkytos lašišos ir taurę šablio... [FS 184]

She poured a glass of Chablis and turned on the radio. (John Grisham)
... pripylė taurę sauso vyno ir įsijungė radiją. [F 87]

Kartais vertėjai pragmatiniais sumetimais derina du būdus – realiją įvar-
dijančio žodžio perkėlimą (skolinimą) ir aprašomąjį (nusakomąjį) vertimą, 
pateikiamą išnašose ar komentaruose. Pavyzdžiui, Viljamo Tekerėjaus (Wil-
liam Thackeray) „Tuštybės mugės“ (Vanity Fair) vertime angliškas skolinys 
skvairas (angl. squire) išnašoje aiškinamas  – žemesnio luomo dvarininkas 
[TM 156]; po tokio paaiškinimo toliau tekste vartojamas tik skolinys, tikintis, 
kad skaitytojas jau bus įsiminęs jo reikšmę. Aiškinamuoju vertimu išnašose 
kartais taip pat palydimi vertiniai (arba kalkės).

 Kontekstinis vertimas. Šis vertimo būdas gali būti laikomas „žodyniš-
ko“ vertimo priešprieša, šitaip pabrėžiant, kad atitikmens pasirinktį beekvi-
valenčių žodžių turiniui perteikti tokiu atveju labiau lemia ne dvikalbio žo-
dyno siūlomos galimybės, o situacinis ir verbalinis kontekstas (apie kontekstų 
rūšis žr. Vaskelienė 2009). Būtent konkretus kontekstas tampa vyraujančiu 
veiksniu, į kurį atsižvelgiant ieškoma prasminio atitikmens, atitinkančio rei-
kiamą konkretų kontekstą (plg. angl. contextual consistency, žr. Nida, Taber 
1969/1982: 15; rus. контекстуальная замена, žr. Nelyubin 2003: 90; angl. 
contextual translation, osimo 2008: 37).
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Antai anglų kalbos žodis exposure lietuvių kalbos žodyne neturi tiesio-
ginio žodžio lygmens atitikmens ir vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
požiūriu gali būti laikomas leksine spraga. Pavyzdžiui, sakinį He died of expo-
sure galima versti Jis mirė nuo šalčio arba Jis mirė nuo saulės smūgio, arba Jis 
mirė nuo radiacijos ir kitaip. Kiekvieno tokio konkretizacijos varianto pasirin-
kimas priklauso nuo situacinio konteksto ar apskritai nuo ekstralingvistinės 
komunikacijos situacijos pažinimo.

Kontekstinio vertimo galimybės atsiveria tam tikru būdu transformuo-
jant kontekstą. Perteikiant beekvivalenčių oK leksinių vienetų, įskaitant re-
alijas ir leksines spragas, turinį kontekstinio vertimo būdu neretai kartu per-
tvarkoma ir sakinio sintaksinė struktūra arba daromi leksiniai pakeitimai, t. y. 
imamasi sintaksinių, leksinių ir gramatinių vertimo transformacijų (išsamiau 
apie jas kalbama antroje šios knygos dalyje), kad atitinkamai transformuota-
me kontekste būtų galima realizuoti kontekstinio vertimo galimybę, pvz.:

He didn’t live on the campus. He lived on Anthony Wayne Avenue. (J. D. Sa-
linger) (angl. campus „universiteto ar kolegijos miestelis“)

Jis gyveno ne prie mokyklos, o Entonio Veino aveniu. [RPB 11]

I mean he was mostly a Year Book kind of handsome guy. (J. D. Salinger) 
(angl. Year Book „kasmet leidžiamas mokyklos metraštis“)

Žodžiu, jis būdavo labai gražus nuotraukose. [RPB 34]

Bootleggers caused enough trouble in the Quarters... (Harper Lee) (angl. bo-
otlegger „nelegalių svaiginamųjų gėrimų gamintojas ar prekiautojas“) 

Slapta prekyba svaigalais yra negrų kvartalo nelaimė... [NSG 143)

No mugs; cups and saucers, frail, hand painted. (Colleen McCullough) (angl. 
mug „didelis sunkus puodukas“)

Kaip restorane! Dailūs puodeliai ant lėkštučių, trapūs, ištapyti ranka. [UA 
215]
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Apibendrindami galime teigti, kad nors daugelis oK žodžių VK žodyne 
neturi adekvačių atitikmenų, tai jokiu būdu nereiškia, kad jie yra „neišverčia-
mi“. Galutinis vertimo tikslas yra adekvatus vertimo tekstas kaip visuma. yra 
daug įvairių būdų, kaip šnekoje, konkrečiame tekste perteikti žodžių reikšmę, 
kad pasiektume viso teksto adekvatumą.

Taigi šio skyriaus pabaigoje galima pateikti tokią beekvivalentės leksikos 
perteikimo būdų schemą:

1. Perkėlimas į vertimo tekstą arba skolinimas;
2. Tiesioginis (arba kopijuojamasis) vertimas:
3. Apytikslis vertimas: 

a)  vertimas funkciniu analogu (atitikmeniu),
b)  rūšinio pavadinimo (hiponimo) keitimas gimininiu pavadinimu 

(hiperonimu),
c)  aprašomasis (nusakomasis) vertimas, 
d)  kontekstinis vertimas.

Tai beekvivalentės leksikos perteikimo galimybių sąrašas (plg., pvz., 
Aixelá 1996, Davies 2003: 72‒89, Newmark 1988: 81‒93). Vargu ar prasminga 
kelti klausimą, kuris iš šių išvardytų būdų apskritai  yra geresnis ar blogesnis. 
Reikia rinktis tą, kuris yra tinkamiausias kiekvienu konkrečiu atveju. Ver-
timo praktika rodo, kad tas pats oK beekvivalentės leksikos vienetas vertimo 
tekste gali būti atliepiamas ir skoliniu, ir vertiniu, ir apytiksliu atitikmeniu – 
tarp jų nuolatos vyksta akivaizdi ir neakivaizdi permaininga konkurencija. 

Seniau, kai Lietuvoje dar nebuvo makdonaldų (McDonald’s restoranų) 
ir Lietuvos gyventojams, atskirtiems nuo likusio pasaulio geležine uždanga, 
buvo sunku įsivaizduoti, kaip atrodo ar iš ko pagamintas hamburgeris (angl. 
hamburger), vertėjai kaip jo atitikmenį rinkosi tuometiniam skaitytojui ge-
riau suprantamą analogą šnicelis („pailgo paplotėlio pavidalo kepsnys iš muš-
tos arba maltos mėsos“, TŽŽ 1985) arba aprašomąjį atitikmenį mėsos maltinis 
(maltinis „kul. kotletas“, DLKŽ6e), pvz.:
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The last time I’d eaten was those two hamburgers I had with Brossard and 
Ackley when we went in to Agerstown to the movies. (J. D. Salinger)

Paskutinį kartą valgiau Egerstaune – tuos du šnicelius, kai su Brosardu ir 
Ekliu buvom nuvažiavę į kiną. [RPB 112] 

... sat around over hamburgers and coffee... (Jack Kerouac)

... užsisakėme mėsos maltinių ir kavos... [Kel 21]

Šiandien, kai tokių restoranų yra ir Lietuvoje, vertėjai vietoj neteiktinos 
naujosios svetimybės hamburgeris (žr., pvz., TŽŽ (2005): hamburgeris [angl. 
hamburger; pagal Š. Vokietijos miestą Hamburgą] nkt., mėsainis, mėsos su-
vožtinis  – keptas maltos mėsos paplotėlis tarp dviejų perpjautos apskritos  
bandelės pusių) paprastai renkasi VLKK teikiamą lietuvišką naujadarą vedinį 
mėsainis, pvz.:

... can’t cook two hamburgers at once. (Becca Fitzpatrick)

... nemoka iškart kepti dviejų mėsainių. [Cr 18]

... on the far wall of the empty diner, eating a hamburger. (Karin Slaughter)

... tolimame tuščios valgyklos gale ir valgė mėsainį. [Aklu 12]

Tai pavykusio svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis pavyzdys. 
„Tenka pripažinti, kad kartais naujažodžiai / naujadarai būna tikrai nevykę. 
Paliaubos tarp kalbėtojų ir žodžių kūrėjų – kalbininkų, terminologų, vertėjų, 
įvairių sričių specialistų – švenčiamos, kai koks nors žodelis ima ir pradeda 
gyventi smagų savarankišką gyvenimą (pvz., taip atsitiko žodžiui dūzgės, ku-
ris pakeitė afterparty „vakarėlis po kokio nors renginio“)“ (Zabarskaitė 2013).  

Dar vienas variantiškumo pavyzdys  – JAV rašytojų romanuose, ypač 
Džono Grišemo teisiniuose trileriuose, kuriuose veiksmas paprastai vyksta 
pietrytinėse valstijose, dažnai minimas iš Japonijos atgabentas ir tose valsti-
jose tarpstantis vijoklinis augalas, angliškai vadinamas kudzu. Lietuviškuose 
vertimuose šis egzotišką gamtos realiją žymintis žodis kartais yra: 
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a) skolinamas ir palydimas metakalbiniu komentaru, pvz.: 

Viskas buvo apaugę kudzu* ir piktžolėmis. (Išnašoje: Kitaip – skiautėtoji pu-
erarija (Pueraria lobatum), vijoklinis vienmetis purpurinių žiedų augalas, kilęs 
iš rytinės Azijos (Japonijoje vadinamas kuzu).) [Apel 66]

b) pakeičiamas gimininiu pavadinimu (hiperonimu), pvz.:

At first we saw nothing but a kudzu-covered front porch... (Harper Lee)
Iš pradžių nieko nepastebėjome, tik vijokliais apaugusią verandą... [NSG 61]

Ten acres of trees and kudzu... (John Grisham)
Dešimt akrų medžių ir vijoklių.... [MŽ 122]

c) perteikiamas kontekstinio vertimo būdu, pvz.: 

Ellen shook her head and stared at the mountains of kudzu flying by. (John 
Grisham)

Elena palingavo galva ir nukreipė akis į skriejančias pro šalį sodrios žalumos 
kalvas. [MŽ 377]  

Kita vertus, net tas pats vertėjas tame pačiame verstiniame kūrinyje tą 
pačią realiją gali perteikti skirtingais būdais.

Bene didžiausia perteikimo būdų įvairove išsiskiria amerikietiška realija 
Ivy League. Šis angliškas žodžių junginys kartais perkeliamas į vertimo tekstą 
autentiška rašyba su metakalbiniu komentaru išnašoje, kartais be komentaro, 
bet pirmąjį dėmenį fonetiškai neadaptuojant arba adaptuojant, o antrąjį dė-
menį pakeičiant adaptuotu skoliniu, pvz.: 
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... išsitempė tėvus į žaibo turnė po „Ivy League“* universitetus Rytų pakran-
tėje. (Išnašoje: * „Ivy League“ vadinami aštuoni akademiniu lygiu ir griežtais 
atrankos kriterijais garsėjantys universitetai Jungtinių Valstijų šiaurės rytuose 
− Jeilio, Harvardo, Prinstono, Kornelo ir kiti.) [DM 391]

... priežastis, kodėl penkerių metų vaikas apskritai žino apie Ivy lygą, yra ta, 
jog tai svarbu jo tėvams. [IPŽ 50]

... įdarbina ne mūsų žmones, o Aivi lygos absolventus. [SŠ 59]

Pasitaiko ir vertinių su metakalbiniu komentaru, pirmąjį dėmenį kartais 
keičiant hiperonimu, pvz.:

Bet į ją visados bus žvelgiama iš aukšto, kaip į sykį išsiskyrusią ir gavusią 
prastą išsilavinimą mokyklose, nepriklausančiose Gebenės lygai*... (Išnašoje: 
Angl. Ivy League – šitaip vadinami aštuoni seniausi ir prestižiškiausi privatūs 
koledžai ir universitetai, išsidėstę palei Jungtinių Valstijų Atlanto vandenyno 
pakrantę, šalies šiaurrytinėje dalyje. (Iš pradžių tai buvusi tik tų aukštųjų mo-
kyklų futbolo komandų asociacija.)) [T 111]

... buvo baigusi kokį nors Gebenės lygos universitetą. [VR 53]

O Markas priklausė išpuoselėtam Naujosios Anglijos „vijoklių lygos“ seniau-
sių universitetų elitui... [VĮ 38]

Kai kurie vertėjai renkasi aprašomąjį (nusakomąjį) vertimo būdą, pvz.:

Sarah’s father tried to camouflage his disdain for any college that wasn’t Ivy 
League... (Nicholas Evans)

Saros tėvas stengėsi nuslėpti panieką bet kuriam koledžui, kuris nepriklausė 
Šiaurės rytų lygos universitetams... [Ta 143]

... looked like an Ivy League campus. (Dan Brown)
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... priminė kokio šiaurinių valstijų universiteto miestelį. [AID 28]

Selindžerio romane „Rugiuose prie bedugnės“, kuriame su neslepiama 
ironija kelis kartus minima Ivy League, pirmenybė teikiama kontekstinio ver-
timo variantams, pvz.:

All those Ivy League bastards look alike. My father wants me to go to Yale, or 
maybe Princeton, but I swear, I wouldn’t go to one of those Ivy League colleges, 
if I was dying, for God’s sake. (J. D. Salinger)

Visi tie Jeilo šmikiai panašūs viens į kitą. Tėvai nori leisti mane į Jeilą arba 
Prinstoną, bet tegu mane užmuša – neisiu nė į vieną tų aristokratiškų koledžų. 
[RPB 93]

Then all of a sudden, she saw some jerk she knew on the other side of the 
lobby. Some guy in one of those very dark gray flannel suits and one of those 
checkered vests. Strickly Ivy League. Big deal. (J. D. Salinger)

Paskui ji pamatė kitam fojė krašte kažkokį pažįstamą frantą. Su tamsiai pil-
ku flaneliniu kostiumu, languota liemene. Pasaulio grietinėlė. Svarbus kadras! 
[RPB 134] 

Kadangi originalo teksto sakiniuose šis pavadinimas vartojamas pažymi-
nio pozicijoje, jis yra keičiamas vieno konkretaus, pagal kontekstą pasirinkto 
ir tai „lygai“ priklausančio universiteto pavadinimo kilmininku (Jeilo) ir bū-
dvardžiu aristokratiškas (gal būtų buvę geriau pasirinkti kitą būdvardį, pvz., 
prestižinis). Autoriaus ironiją stilistiškai gerai atliepia pasakymas pasaulio 
grietinėlė (iron. „rinktiniai žmonės“, DLKŽ6e).

Siekdami pritaikyti prie vertimo skaitytojo gyvenamosios kultūrinės 
aplinkos vertėjai nuosekliai adaptavo daugelį tikrinių vardų, tam tikras bui-
ties realijas. Tai rodo vertėjų intenciją vertimo tekstą padaryti kuo supranta-
mesnį ir artimesnį skaitytojui.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad vienokio ar kitokio beekviva-
lentės leksikos perteikimo būdo pasirinkimas priklauso ne tik nuo verčiamo 
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teksto pobūdžio ar žanro ypatybių, bet ir nuo tokios leksikos vienetų funkci-
jos ar svarbos kontekste, nuo jų pačių pobūdžio, nuo vertimo skaitytojo ir last 
but not least nuo originalo kalbos ir vertimo kalbos, jų vartosenos normų ir 
tradicijų. 

1.5. Pragmatinių reikšmių perteikimas

Knygos pradžioje (1.1) pragmatinę reikšmę esame apibrėžę kaip ženklo 
ir jį vartojančio žmogaus (tiksliau žmonių bendruomenės) santykį. Vartoda-
mi kalbos ženklus šnekos akte, žmonės nėra jiems abejingi: į vienus ar kitus 
kalbos ženklus jie nevienodai reaguoja ir kartu jais nusako savo santykį su jų 
denotatais ir referentais. Toks subjektyvus žmonių (ta pačia kalba kalbančių 
žmonių bendruomenės) santykis su kalbos ženklais tampa pastoviu, visuoti-
nai priimtinu ženklų semantinės struktūros komponentu, t. y. tuo, ką vadina-
me kalbos ženklo pragmatine reikšme.

Nuo pat pradžių reikia pabrėžti, kad pragmatika lingvistikoje supran-
tama ne vien kaip kalbos vienetų pragmatinės reikšmės (plačiau apie leksinę 
pragmatiką žr. Jakaitienė 2010: 143–170). Tai daug platesnė sąvoka – ji apima 
viską, kas susiję su tuo, dėl ko kalbėjimo akto dalyviai nevienodai supranta 
vienus ar kitus kalbos ženklus ir tekstus, sąlygojami savo kalbinės ir nekalbi-
nės (ekstralingvistinės) patirties nevienodai juos vertina. Šia prasme pragma-
tika neapsiriboja vien lingvistine problematika, bet remiasi ir ekstralingvisti-
nių veiksnių (pvz., kalbėjimo akto objekto, situacijos, dalyvių) tyrinėjimu (žr., 
pvz., Ryvitytė 2011).

Kaip nurodėme, apie pragmatines reikšmes galime kalbėti tik tais atve-
jais, kai žmonių bendruomenės santykis su kalbos ženklais tampa pastovia ir 
visuotinai priimta jų semantinės struktūros dalimi, t. y. yra pastovus, įtrauktas 
į tų ženklų turinį ir gali būti apibūdinamas žodyne stilistine nuoroda. Pavyz-
džiui, lietuviškas augalo pavadinimas rugiagėlė ūkininkams ir miestiečiams 
gali sukelti nevienodas asociacijas, o žodžių junginys pikta dvasia – nevieno-
dą efektą tikintiesiems ir laisvamaniams, bet šiais atvejais nevienodas kalbėji-
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mo akto dalyvių santykis su tais ženklais nėra tapęs jų semantinės struktūros 
komponentu ir todėl negali būti laikomas jų pragmatinėmis reikšmėmis. Vis 
dėlto lyginant dviejų kalbų vienetus toks nevienodas tos pačios denotacinės 
reikšmės ženklų vertinimas iškyla daug dažniau negu tada, kai kalbantieji pri-
klauso vienai ir tai pačiai etninei ir kalbinei žmonių bendruomenei, todėl ir 
tokio pragmatinio veiksnio vertimo teorijoje ir praktikoje negalima ignoruoti.

Kitas dalykas yra tokie lietuvių kalbos žodžiai kaip vaikėzas, keverzoti ir 
kiti. Tam tikras žmonių santykis su jais (šiuo atveju neigiamas vertinimas) 
yra užfiksuotas jų semantinėje struktūroje ir todėl galime kalbėti apie jų pra-
gmatines reikšmes, jų semantinės struktūros neigiamą emocinį komponentą.

Šiame skyrelyje trumpai aptarsime kalbos vienetų pragmatinių reikšmių 
perteikimo vertime problemas. Ir vėl apsiribosime leksiniais vienetais (žo-
džiais), t.  y. leksine pragmatika (plačiau žr. Jakaitienė 2010: 145‒170), nors 
apskritai pragmatinės reikšmės yra būdingos ir gramatinėms formoms. Pa-
vyzdžiui, anglų kalboje (bent jau XIX a.) vienaskaitos antrojo asmens formos 
(pvz., thou knowest) turėjo aiškią pragmatinę reikšmę (aukštojo poetinio sti-
liaus požymį), o sintaksinė konstrukcija, vadinama absolute clause (pvz.: All 
our savings gone, we started looking for jobs), yra priskiriama formaliajam re-
gistrui. Kita vertus, lietuvių kalbos buitiniam, arba šnekamosios kalbos, stiliui 
yra būdingos „sutrumpintos ir nutrupėjusios žodžių formos, bendratys: 
bėgt, važiuot; naudininkas: geriem žmonėm; įnagininkas: lietingom dienom; 
vietininkas: dideliuos miškuos; kilmininkas: už klėts; šauksmininkas: ei marč!“ 
(Pikčilingis 1971: 335). Bet apskritai stilistinė spalva yra siejama su leksiniais 
vienetais.

Kiekviena kalba turi sudėtingą pragmatinių reikšmių sistemą ir tos reikš-
mės yra toli gražu ne vienos rūšies. Visai nepretenduodami į išsamų ar origi-
nalų jų įvairovės apibūdinimą, manome, kad ir anglų, ir lietuvių kalbai tiktų 
tokia toliau pateikiama pragmatinių reikšmių klasifikacijos schema.

1. Stilistinė žodžio charakteristika. Šalia stilistiškai neutralių žodžių, t. y. 
tokių, kurie vartojami visuose stiliuose ir žanruose, yra tokių, kurių vartoji-
mo sfera yra ribota. Toks dažnesnis ar išimtinis vartojimas tam tikroje sferoje 
tampa pastovia stilistine charakteristika ir jų pragmatinės reikšmės kompo-
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nentu. Apskritai dėsninga būtų skirti dar dvi pagrindines stilistiškai neutralių 
žodžių grupes: šnekamosios kalbos leksiką ir knyginę leksiką. Knyginė leksi-
ka – tai ne vien knygose arba tik rašytinėje kalboje vartojami žodžiai. Jie gali 
būti (sakytinėje) viešojoje kalboje, pranešime, oficialiame pokalbyje ir pana-
šiai. Knyginėje leksikoje dar skirtini oficialieji žodžiai, terminai, poetizmai ir 
kita. o šnekamosios kalbos žodžiai – tai irgi jokiu būdu ne vien sakytinės kal-
bos žodžiai. Jie gausiai vartojami grožinėje literatūroje, publicistikoje ir kitur. 
Šnekamosios kalbos leksikai priskiriamos tarmybės, žargonybės, barbarizmai 
ir kita. 

2. Žodžio registras. Kalbėdami apie „registrą“ (angl. register), kuriam pri-
klauso žodis, turime galvoje tam tikras sąlygas arba kalbėjimo situaciją, kuri 
lemia kalbos priemonių, tarp jų ir leksinių vienetų, pasirinkimą. Visų pirma 
situaciją lemia šnekos akto dalyviai: vienus žodžius vartojame kalbėdami su 
artimaisiais, kitus – tik su nepažįstamais ar socialiniu atžvilgiu viršesniais as-
menimis. Be to, kalbėjimo registrą lemia ir kitos aplinkybės, pavyzdžiui, su 
artimaisiais ar giminaičiais oficialioje aplinkoje (pvz., darbe ar susirinkime) 
nepriimta kalbėti taip kaip namuose. Apskritai kalboje galima skirti penkis 
registrus: 1) familiarųjį („žemąjį“), 2) neformalųjį, 3) neutralųjį, 4) formalųjį, 
5) aukštąjį. Žinoma, dauguma žodžių priklauso neutraliajam registrui, t. y. jie 
gali būti vartojami visuose kalbėjimo registruose kaip ir stilistiškai neutralūs 
žodžiai, kurie vartojami visuose stiliuose ir žanruose.

3. Žodžio emocinis atspalvis. Kiekvienoje kalboje, šalia žodžių, kurių 
reikšmė neturi emocinio komponento (o tokių žodyne dauguma), yra žodžių, 
kuriais reiškiamas teigiamas arba neigiamas emocinis santykis su jų žymi-
mais objektais. Apie juos sakome, kad jie turi tam tikrą emocinį atspalvį. Taigi 
žodžiai gali būti teigiamo, neutralaus ir neigiamo emocinio atspalvio.

Nurodytieji žodžių klasifikacijos pagal jų pragmatines reikšmes aspek-
tai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui, šnekamosios kalbos žodžiai 
gali būti priskirtini ir familiariajam arba neformaliajam registrui, knyginė 
leksika – formaliajam registrui, poetiniai žodžiai – aukštajam registrui. Tar-
pusavio ryšiai sieja stilistinę žodžio charakteristiką ar registrą su jo emociniu 
atspalviu: neigiamo emocinio atspalvio žodžiai daugiausia priklauso familia-
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riajam registrui, o teigiamo emocinio atspalvio žodžiai – aukštajam registrui 
ir poetinei leksikai. Tai rodo, kokie sudėtingi santykiai egzistuoja tarp įvairių 
pragmatinių reikšmių rūšių ir jų pagrindu kalbos žodyne skiriamų leksikos 
grupių.

Pradedant aptarinėti pragmatinių reikšmių vaidmenį vertime reikia pa-
brėžti, kad skirtingų kalbų leksinių vienetų pragmatinės reikšmės nesutampa 
dažniau negu jų denotacinės reikšmės. Įprastais reikėtų laikyti tokius atvejus, 
kai dviejų kalbų tos pačios denotacinės reikšmės žodžiai skiriasi savo pragma-
tinėmis reikšmėmis, t. y. savo stilistine charakteristika, registru ar emociniu 
atspalviu. Pavyzdžiui, anglų kalbos leksikone nėra atitikmenų, savo stilistine 
charakteristika tiksliai atliepiančių lietuvių tradicinius giria, sodžius, žiburys, 
nors tos pačios denotacinės reikšmės žodžių jame, be abejo, netrūksta. Kita 
vertus, anglų kalbos cinema turi šnekamosios kalbos sinonimų – movies (pa-
prastai tik amerikiniame variante) ir pictures (paprastai tik britiškajame va-
riante), o lietuvių kalboje stilistiškai neutralus kinas kasdienėje buitinėje kal-
boje plačiau vartojamų sinonimų neturi. Nėra lietuvių kalboje ir žodžių, savo 
pragmatine reikšme atitinkančių anglų kalbos neformalaus registro leksinius 
vienetus buck „doleris“, doc „gydytojas“, lab „laboratorija“ ir kitų. 

Dviejų kalbų leksinių vienetų pragmatinių reikšmių skirtumai dar la-
biau išryškėja, kai imame lyginti ne atskirus žodžius, bet ištisas žodžių gru-
pes, t. y. sinonimų eiles. Pavyzdžiui, anglų kalbos sinonimų eilėje start – be-
gin – commence centrinis (vadinamas dominante), t. y. begin, yra stilistiškai 
neutralus žodis, start – neformalus, commence – formalus. Lietuvių kalboje 
šalia stilistiškai neutralaus pradėti ir labiau šnekamajai kalbai būdingo imti 
yra daug ekspresyvių sinonimų (pvz., čiupti, griebti, pulti, šokti, pasiusti ir 
kt.), bet nėra formalaus registro atitikmens. Arba paimkite Antano Lyberio 
„Sinonimų žodyną“ (1980, 2002) ir palyginkite žodžio eiti sinonimus su an-
glų kalbos walk sinonimais kokiame nors didesniame anglų kalbos sinonimų 
žodyne: eiti gerokai pralenkia angliškąjį atitikmenį ne tik šnekamosios kalbos 
sinonimų gausa, bet ir emocinių atspalvių įvairove.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ prie žodžių, reikalingų stilistinio 
apibūdinimo, dedamos specialios žymos, pvz.: euf. (eufemizmas, žodis ar po-
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sakis, vartojama pakaitalu šiurkščiam, vulgariam žodžiui ar posakiui), fam. 
(familiarus, familiariai), iron. (ironijos, pašiepimo atspalvį turintis žodis ar 
posakis), juok. (pajuokiamas ar juokaujamasis žodis), knyg. (tik iš knygų 
žinomas, dirbtinis žodis), malon. (maloninį atspalvį turintis žodis), menk. 
(menkinamasis, menkinamai), niek. (niekinamasis, niekinamai), poez. (poe-
zijoje tevartojamas žodis), šnek. (šnekamosios kalbos žodis ar reikšmė), vulg. 
(vulgarizmas, vulgariai). Jos vartojamos ir anglų‒lietuvių kalbų bendrojo tipo 
žodynuose įtrauktiems anglų kalbos žodžiams stilistiškai apibūdinti. Tačiau, 
nors tokiuose dvikalbiuose žodynuose ir siekiama „verstiniais lietuviškais 
atitikmenimis aprašyti anglų kalbos leksiką“, jie toli gražu ne visada gelbsti 
vertėjams VK žodžių pragmatinėms reikšmėms perteikti. Antai „Anglone“ 
šalia angl. kid, kaip šnekamosios kalbos (angl. informal) žodžio, reiškiančio 
„vaikas“, randame stilistinę pažymą šnek. ir tik vieną lietuvių kalbos atitikme-
nį vaikas. Tokiu atveju vertėjams gali praversti, pavyzdžiui, jau minėtas Ly-
berio „Sinonimų žodynas“ arba Jono Paulausko „Sisteminis lietuvių kalbos 
žodynas“ (1987, Vilnius: „Mokslas“), kuriame šalia žodžio vaikas pateikiami 
šnekamojoje kalboje vartojami sinonimai: vaikiukas, mažėlis, mažylis, mažiu-
kas, bamblys, pyplys ir kiti. Šiuos angl. kid atitikmenis iš tikrųjų dažnai ir ap-
tinkame grožinės literatūros vertimuose, pavyzdžiui, Selindžerio „Rugiuose 
prie bedugnės“:

This family that you could tell just came out of some church were walking 
right in front of me — a father, a mother and a little kid about six years old.    (J. 
D. Salinger)

Priešais mane ėjo tokia šeimyna, matyt, iš bažnyčios – tėvas, motina ir kokių 
šešerių metų pyplys. [RPB 123]

I passed by this playground and stopped and watched a couple of very tiny 
kids in a seesaw. (J. D. Salinger)

Sustojau prie vaikų žaidimų aikštelės ir žiūrėjau, kaip du mažyliai sūpavosi 
ant lentos. [RPB 130]
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Pragmatinių reikšmių išsaugojimas vertime yra ypač svarbus grožinės 
literatūros kūrinių vertimo kokybės vertinimo kriterijus, nes grožinėje lite-
ratūroje tos reikšmės yra visų įvairiausios ir jų čia apsčiausia. Juo remiantis 
sprendžiama, ar vertimas pagal stilistinę vertę prilygsta originalui. Vertėjo 
gebėjimą suvokti pragmatinę VK žodžio reikšmę ir atitinkamai perteikti jos 
stilistinius atspalvius išbando kone kiekvienas vertimo teksto sakinys, pvz.: 

I had to sit there and listen to that crap. (J. D. Salinger)
O aš turėjau sėdėti ir klausytis šito skiedalo! [RPB 18]

I wished I knew who’d swiped my gloves at Pencey... (J. D. Salinger)
Kad taip būčiau žinojęs, kas man Pensy nudžiovė pirštines! [RPB 96]

I was surrounded by jerks. (J. D. Salinger)
Aplinkui sėdėjo vieni pašlemėkai. [RPB 93]

Some dopey movie actor was standing near us, having a cigarette. (J. D. Salinger)
Kažkoks trenktas kino aktorius stovėjo šalia mūsų, irgi rūkė. [RPB 134] 

I forgot to tell you about that. They kicked me out. (J. D. Salinger)
Tiesa, pamiršau pasakyt – mane išgrūdo iš mokyklos. [RPB 10]

And honestly, was there any place better than a stupid math class to let your 
mind wander? (Jodi Picoult)

O jei atvirai, ar gali būti geresnė vieta pasvajoti negu kvaila matiekos pamo-
ka? [DM 31]

When June was a toddler of five... (John Galsworthy)
Kai Džunė buvo penkerių metų kepėstukė... [FS 38]

I was in great hopes that one of you would have got a husband befor you came 
back. (Jane Austen)

Aš labai vyliausi, kad viena jūsų sugrįš namo su vyru. [PIP (2009 237]
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... I hope this may be false. (Jane Austen)

... aš meiliju manyti, kad žmonės šneka netiesą. [PIP (2009) 309]

Pray forgive me if I have been very presuming... (Jane Austen)
Meldžiu atleisti man, jeigu aš per daug sau leidžiu... [PIP (2009) 346]

Vienas vertėjas pastebi pragmatinę žodžio reikšmę ir ieško būdo ją per-
teikti vertimo tekste, kitas tos to paties žodžio reikšmės nepastebi ir pasirenka 
pragmatiniu požiūriu neutralų žodį, pvz.:

“Do you care for taters?” said the waiter... (Charles Dickens)
– Ar jūs mėgstat bulves? – pasiteiravo padavėjas... [DK 244]

His ’taters and cabbages is twice th’ size of anyone else’s... (Frances Hodgson 
Burnett) 

Jo bulbos ir kopūstai dvigubai didesni negu kitų... [PS 281]

To paties teisinio trilerio tekste pasitaikantį anglų šnekamosios kalbos 
žodį cop vienas vertėjas verčia neutraliu lietuvišku atitikmeniu policininkas, 
kitas žargonybe faras (Žindžiuvienė 2012: 122). 

Dėl oK ir VK žodžių pragmatinių reikšmių neatitikimo kai kurios šių 
reikšmių vertimo tekste dingsta. Pavyzdžiui, amerikiečių šnekamajai anglų 
kalbai būdingiems žodžiams buck (šnek. „doleris“) ir dough (šnek. „pinigai“) 
neradus lietuvių kalboje adekvačios pragmatinės reikšmės atitikmenų, so-
dresnių (ir kiek žemesnio registro) šnekamosios kalbos stiliaus spalvų gali 
būti pasigendama šios teksto pastraipos vertime:

After they left, I started getting sorry that I’d only given them ten bucks for 
their collection. But the thing was, I’d made that date to go to a matinee with 
old Sally Hayes, and I needed to keep some dough for the tickets and stuff. I was 
sorry anyway, though. Goddam money. It always ends up making you blue as 
hell. (J. D. Salinger)
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Joms išėjus, ėmiau gailėtis, kad paaukojau tiktai dešimt dolerių. Bet buvau 
susitaręs su Sele Hejes eit į teatrą ir turėjau pasilaikyt šiek tiek pinigų bilietams 
bei kitkam. Tačiau vis vien baisiai apmaudu. Prakeikti pinigai! Amžinai man 
dėl jų genda nuotaika. [RPB 121]

Pragmatinės reikšmės nuostoliai paprastai atsiranda, kai stilistinį ar emo-
cinį krūvį turintys oK žodžiai pakeičiami neutraliais VK žodžiais. Štai kaip 
Dikenso romane „Deividas Koperfildas“ (David Copperfield) kalba Mikobe-
ris:

“My dear Copperfield,” said Mr. Micawber, “this is luxurious. This is a way 
of life which reminds me of the period when I was myself in a state of celibacy...

– O! Kaip prašmatnu, brangusis Koperfildai! – sušuko misteris Mikoberis. – 
Toks gyvenimas primena man tuos laikus, kai aš dar buvau nevedęs…

Šiame pavyzdyje, kuris paimtas iš Juozo Pikčilingio „Lietuvių kalbos sti-
listikos“, anglų kalbos frazės in a state of celibacy denotacinę reikšmę visiškai 
gerai perteikia ir vienas lietuvių kalbos žodis nevedęs, bet kalbančiojo frazės 
pūstumą, knygišką skambesį vertėjas prislopina. Anot Pikčilingio, „misterio 
Mikoberio stilius kiek pastumiamas žemyn nuo pjedestalo“ (Pikčilingis 1975: 
49).

Nuostoliai, kurie atsiranda stilistiškai žymėtą leksiką keičiant neutralia, 
tam tikru mastu yra neišvengiami, tačiau vertėjas turėtų atsargiai ir sumaniai 
naudotis laisve elgtis priešingai – neutralią leksiką keisti stilistiškai žymėta, 
t. y. savo stilistine charakteristika, registru ir emociniu atspalviu ne neutralia 
leksika. Panagrinėkime bent vieną kitą pavyzdį:

“… But that woman drinks a pint for breakfast every morning — know she 
drinks two glasses full. Seen her.“ (Harper Lee)

– … Dievaži, ji kiekvieną rytą per pusryčius išmaukia puslitrį… Aš žinau, dvi 
pilnas stiklines. Savo akimis mačiau. [NSG 250]
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Šiame kontekste lietuvių kalbos veiksmažodis išmaukti savo denotacine 
reikšme atitinka anglų kalbos drink, tačiau pastarasis savo stilistine charak-
teristika ir emociniu atspalviu yra neutralus, o išmaukti yra „žemojo“ regis-
tro šnekamosios kalbos žodis, išreiškiantis menkinimą, todėl jis šiurkštokai 
skamba septynmečio Dilo lūpose, šiam pasakojant apie blogus tetos įpročius.

Neutralios leksikos pakeitimas stilistiškai žymėta paprastai yra pateisi-
namas tik kaip kompensavimas (angl. compensation), kuris yra gana svar-
bus perteikiant pragmatines reikšmes vertime. Dalykas tas, kad pragmatinės 
reikšmės kokybiškai skiriasi nuo denotacinių reikšmių dar vienu aspektu: 
pastarosios priklauso konkrečiam leksiniam vienetui, o pragmatinės reikš-
mės, nors jos reiškiamos vienais ar kitais leksiniais vienetais, apibūdina ne 
tiek pačius vienetus, kiek visą pasakymą, sakinį arba tekstą, kuriame jie var-
tojami. Stilistinė charakteristika, registras ir emocinis atspalvis yra būdingi ne 
atskiriems žodžiams ir žodžių junginiams, bet visam tam tikram pasakymui, 
teksto atkarpai ar net visam tekstui. Todėl vertimo teksto struktūroje pragma-
tinės reikšmės gali būti reiškiamos kitomis priemonėmis ir kitose teksto vie-
tose negu originalo tekste. Visa tai ir sudaro kompensavimo esmę.

Kad būtų aiškiau, pailiustruosime šį vertimo būdą keliais sakinio lygmens 
pavyzdžiais:

It cost him damn near four thousand bucks. (J. D. Salinger)
Arti keturių tūkstančių paklojo. [RPB 7]

... he came up to school in this big goddam Cadillac... (J. D. Salinger)

... jis atsibaladojo su savo „kadilaku“ į mokyklą. [RPB 23]

Ir angliško originalo, ir lietuviško vertimo sakiniai stilistiniu atžvilgiu žy-
mėti, priklausantys kasdienei buitinei kalbai, familiariajam registrui. Tačiau 
konkretūs šios priklausomybės rodikliai oK ir VK sakiniuose nesutampa: an-
gliškuose sakiniuose ją žymi žodžiai damn, bucks, goddamn, o į lietuvių kalbą 
išverstuose sakiniuose – žodžiai paklojo, atsibaladojo, t. y. visai ne tie žodžiai, 
kurie savo denotacinėmis reikšmėmis yra jų atitikmenys. Beje, iš pavyzdžių 



 P I R M A  D A L I S  301

matyti, kad lietuvių kalboje veiksmažodis paprastai yra artimesnis šnekama-
jai kalbai, išraiškingesnis (ekspresyvesnis) ir gyvesnis, jam labiau būdingas 
neigiamo vertinimo atspalvis. 

Štai dar vienas vertimo pavyzdys, kuriame menkinamoji pasakymo 
reikšmė išlaikoma atmetant originale pavartotą šią reikšmę turintį epitetą ir 
pridedant atitinkamą emocinį krūvį turintį kreipinį:   

I’m old enough to be your lousy father. (J.  D. Salinger)
Aš tau tėvas galėčiau būti, mažvaiki! [RPB 32]

Taigi vertime ne taip svarbu perteikti atskirų oK teksto sakinio elemen-
tų pragmatines reikšmes (dažnai šito ir neįmanoma padaryti), kaip išlaikyti 
bendrą viso konkretaus pasakymo ar teksto stilistinę, registrinę ir emocinę 
charakteristiką. Tai dar kartą patvirtina minėtą vertimo nuostatą, kad verčia-
mi ne atskiri kalbos vienetai, o konkretūs šnekos produktai (tekstai), ir sie-
kiama ne atskirų leksinių (ar pragmatinių) vienetų ekvivalentiškumo, o viso 
vertimo adekvatumo visam originalo tekstui.

Tačiau naudodamas kompensavimą pragmatiniais sumetimais, vertėjas 
turi būti apdairus, ypač rinkdamasis įvairius kompensacinius pakeitimus ar 
pridėjimus, gerai apsvarstyti, ar jie tinka konkrečiame socialiniame ir kultūri-
niame verčiamo kūrinio kontekste. Daugelis sodresnės šnekamosios lietuvių 
kalbos žodžių ar posakių, ypač perkeltine prasme vartojamų žodžių ir frazeo-
logizmų, dėl savo sąsajų su kaimiška aplinka ir valstietiškos gyvensenos men-
talitetu yra labai saviti, skaitytojo suvokiami kaip specifinės lietuvių žodinės 
kultūros apraiškos ir pragmatiniu požiūriu svetimi anglakalbių šalių komu-
nikacinei aplinkai, amerikietiškajam miesto slengui ar žargonui. Pavyzdžiui, 
Selindžerio romane „Rugiuose prie bedugnės“ Amerikos didmiesčio paauglio 
Houldeno Kolfildo lūpose keistokai skamba kai kurie savitą lietuvišką kaimiš-
ką pasaulėjautą atspindintys žodžiai ir posakiai:

It drove him mad when I called him “Ackley kid”. (J. D. Salinger)
Pavadink jį Ekliuku – tarsi dilgėm per pasturgalį užbrauksi. [RPB 28]
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I said it suave as hell. (J. D. Salinger)
Šnekėjau lipšniai kaip žaltys. [RPB 30]

I had trouble with him anyway, though. (J. D. Salinger)
Bet tas rupūžė vis tiek ėmė kibti. [RPB 77]

Boy, it made me happy all of a sudden. (J. D. Salinger)
Rupūs miltai, nuotaika akimirksniu pasitaisė. [RPB 124]

... they were about as much use to Him as a hole in the head. (J. D. Salinger)

... iš jų buvo tiek pat naudos, kiek iš ožio pieno. [RPB 107]

But anyway, they were the only ones in the show — the Lunts, I mean — that 
looked like they had any real brains. (J. D. Salinger)

Bet, šiaip ar taip, iš visų tų artistų jie vieninteliai – kalbu apie Lantus – turėjo 
galvas, o ne kopūstus. [RPB 134]

Tokie ir panašūs ryškių specifinių tautiškumo požymių turintys lietuviški 
frazeologizmai, kurių semantikoje užfiksuota tai, kas lietuvių kalboje speci-
fiška, nepakartojama, apskritai toli gražu ne visada tinka verčiant anglų ar 
amerikiečių grožinę literatūrą, pvz.:

With characteristic decision old Jolyon came at once to the point: “I’ve been 
altering my arrangements, Jo,” he said. (John Galsworthy)

Su jam būdingu ryžtu senasis Džolionas iškart čiupo jautį už ragų:
– Džo, aš pakeičiau savo testamentą, – pareiškė jis. [FS 303]

And if you were the poor dumb schmuck who believed it... (Sandra Brown)
O jeigu atsirasdavo koks Pilypas iš kanapių degančiomis akimis... [Sp 19]

And “Water seeks its own level.” (John Irving)
Arba: „Sulig Jurgio ir kepurė.“ [NHV 9]
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... Connecticut had its share of neo-Nazis, Klanners and rednecks... (Colleen 
McCullough)

... Konektikute yra ir neonacių, ir kukluksklano sekėjų, ir prasčiokų kaimo 
jurgių... [UA 343]

    
(Išsamiau kompensavimas vertime aptariamas atskirame šios knygos 

skyriuje.)
Pasigesdami neigiamo vertinimo ir menkinimo atspalvį turinčių oK kal-

bos žodžių atitikmenų, vertėjai kartais ima patys kurti atitinkamą stilistinį 
požymį turinčius okazinius naujadarus, pvz.:

“What did Francis call him?”
“A nigger-lover.” (Harper Lee)
– Kaip Frensis jį plūdo?
– Sakė, kad jis juodlaižys. [NSG 103]

“My folks said your daddy was a disgrace an’ that nigger oughta hand from 
the water-tank!” (Harper Lee)

– Maniškiai sako, kad tavo tėtis visiems gėdą daro, o tą juodasnukį reikia 
pakarti ant vandens bokšto! [NSG 92] 

Nerasdamas tiesioginių pragmatinių atitikmenų vertimo kalboje, vertė-
jas toms pragmatinėms reikšmėms perteikti neretai griebiasi eksplikavimo 
(angl. explicitation). Jis gali būti grindžiamas tuo, kad kiekvienoje kalboje esa-
ma žodžių, kurie savo leksine reikšme nusako kalbančiojo emocinį santykį su 
vienu ar kitu daiktu ar reiškiniu – teigiamą ar neigiamą. Apie tokius žodžius 
galima sakyti, kad jie turi tik pragmatinę (t.  y. emocinio vertinimo) reikš-
mę, bet neturi denotacinės reikšmės. Pavyzdžiui, anglų kalbos žodžiai dear 
ir darling reiškia teigiamą emocinį santykį su pažymimu daiktu ar asmeniu, 
o damn ir bloody – neigiamą emocinį santykį. Štai sakinyje iš Selindžerio ro-
mano „Rugiuose prie bedugnės“ ... then I tried to sock him, with all my mights, 
right smack in the toothbrush, so it would split his goddam throat open žodis 
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goddam, žinoma, nenurodo jokių požymių, iš tikrųjų būdingų žodžio thro-
at denotatui, o tik išreiškia kalbančiojo neigiamą santykį su asmeniu, kurio 
throat „gerklė“ čia minima. Skaitome lietuvišką vertimą – ... užsimoju iš peties 
tiesiai jam į dantų šepetėlį, kad sulįstų biaurybei į gerklę. [RPB 50] – ir mato-
me, kad tas pats emocinis atspalvis perteiktas kitu, pridėtu ir jau santykį su 
tuo asmeniu tiesiogiai apibūdinančiu žodžiu – daiktavardžiu biaurybė (dabar 
jau rašoma bjaurybė).

Panašaus pobūdžio anglų kalbos žodžiai gali būti vartojami aprašomuoju 
būdu perteikti emocinėms reikšmėms, kurios būdingos lietuvių kalbos ma-
loninamiesiems ir niekinamiesiems priesagų vediniams (jie dar vadinami 
subjektyvaus vertinimo ar ekspresiniais emociniais vediniais) (plačiau apie 
deminutyvų vartojimą lietuvių kalboje ir jų pragmatines reikšmes žr. Savic-
kienė 2005, 2006). Pavyzdžiui, angliškuose lietuvių liaudies dainų vertimuose 
neretai aptinkame: tėvelis → dear father, močiutė → dear mother, mergytė → 
dear maiden, mergužėlės → gentle maidens, youthful maidens. Lietuvių kal-
bos maloninamiesiems deminutyvams atliepti, žinoma, dažnai vartojamas ir 
žodis little, tačiau teigiamam emociniam vertinimui žymėti jis toli gražu ne 
visur tinka. Pavyzdžiui, little father ir little mother anglui skambėtų komiškai 
(plačiau apie deminutyvų reikšmės perteikimą verčiant iš lietuvių kalbos į 
anglų kalbą žr. Vainorienė, Vaskelienė 2005). 

o štai kaip eksplicitiškai maloninamąją deminutyvo saulelė prasmę Kris-
tijono Donelaičio „Metuose“ pabrėžia vertėjai Piteris Tempestas ir Vyt Bakai-
tis:

Ant saulelė vėl nuo mus atstodama ritas
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia. 

(Kristijonas Donelaitis)

Now does the sun we love retreat again
And, leaving us, roll swiftly down to dusk. [TS (1985) 80]

There goes the good old sun, wheeling back away from us again,
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Then, having left us behind, setting fast, west of here. [GA-BF 49]

Palyginkite, kaip keičiasi būrų dainiaus emocinis santykis su saulele, kai 
šio žodžio pragmatinė reikšmė išblėsta Nado Rastenio vertime:

Look yon, the sun again is rolling down the sky:
Each day shows less and less of its majestic rays... [TS (1967)]

Eksplikavimas tinka ir kai kurioms kitoms pragmatinėms reikšmėms 
perteikti. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos veiksmažodžio drunyti registrą galima 
atliepti anglų kalbos fraze to sleep like a log, t. y. prie neutralaus veiksmažo-
džio to sleep pridėjus palyginimą like a log visa frazė priskiriama familiariam 
registrui.

Aptariant pragmatines reikšmes negalima nepaminėti perkeltinių 
(metaforinių ir metoniminių) žodžio reikšmių, kuriomis pavartoti žodžiai 
yra vaizdingi ar emocingi. „Perkeltinėmis reikšmėmis išreiškiamas ne tiek 
sąvokos turinys, kiek emocinis ar estetinis pavadinamo dalyko vertinimas“ 
(Jakaitienė 2010: 90). Pavyzdžiui, dėl panašių žmogaus ir gyvūnų charakterio 
ar elgesio ypatybių anglų ir lietuvių kalbose yra susiformavusios metaforinės 
gyvūnų pavadinimų reikšmės (jos dar vadinamos zoomorfinėmis, žr. Gudavi-
čius 2007: 167), bet to paties gyvūno pavadinimai abiejose kalbose gali turėti 
skirtingas zoomorfines reikšmes (pvz., plg. angl. rat „išdavikas, persimetėlis, 
streiklaužys, šnipas, skundeiva“ ir liet. žiurkė „netikęs, nevertas žmogus“ ) 
arba vienoje kalboje kokio nors gyvūno pavadinimas turi zoomorfinę reikš-
mę, o kitoje neturi (pvz., plg. angl. cat „piktavalė liežuvautoja“ ir liet. katė). Į 
tokius oK ir VK skirtumus vertimo procese taip pat tenka atsižvelgti ir ieškoti 
kitokių adekvačių VK raiškos priemonių:

a) panašios ar artimos reikšmės frazeologizmo, pvz.:

... but he’s a queer fish. (John Galsworthy)

... tačiau jis keistas paukštis. [FS 143]
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I think he’s what you call a black sheep. (James Joyce)
Man rodos, jis, taip sakant, balta varna. [Dub 125]

Owen was no rat. (John Irving) 
Ovenas nebuvo skundų maišas. [MoM 14]

... I realized what a rat he was... (Jack Kerouac)

... supratau, koks šunų išjoda jis buvo... [Kel 234]

b) atitinkamos vertinamosios reikšmės žodžio ar laisvojo žodžių jungi-
nio, pvz.:

“Mrs. MacAnder is a cat!” (John Galsworthy)
Toji Makender − bjauri liežuvininkė! [FS 327]

“Don’t be a cat,” Michael said. (Irwin Shaw)
– Nebūk liežuvininkė. [JL 43]

Most people considered Lenehan a leech... (James Joyce)
Daug kas Liniheną laikė prisiplakėliu... [Dub 50]

Vaizdingumas, ekspresyvumas ir emocingumas labiau negu atskiriems 
žodžiams ar laisviesiems juginiams yra būdingi daugumai pastovios leksinės 
ir gramatinės sandaros, vientisos reikšmės žodžių junginių, t. y. frazeolo-
gizmų. Semantinė frazeologizmo struktūra, kaip ir žodžio semantinė struk-
tūra, yra denotacinio ir konotacinio elementų visuma. Tai pasakytina, pavyz-
džiui, ir apie lyginamuosius frazeologizmus, t. y. sustabarėjusius, visuotinai ir 
tradiciškai vartojamus palyginimus, turinčius emocinį vertinamąjį aspektą. 
Daugelis jų taip pat yra paremti kuriuo nors žmogaus ir gyvūno panašumu. 
Tačiau vėlgi ne visos tautos tas pačias žmogaus ar jo elgsenos ypatybes sieja su 
tais pačiais gyvūnais (žr. Gudavičius 2007: 168–176), todėl įvairiose kalbose 
zoomorfiniai lyginamieji frazeologizmai yra labai skirtingi. Pavyzdžiui, ir an-
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glų, ir lietuvių kalboje žmogaus gudrumas nusakomas lyginamaisiais frazeo-
logizmais su lapės pavadinimu (plg. cunning / sly as a fox ir gudrus kaip lapė), 
bet užsispyrimas paprastai siejamas su skirtingų gyvūnų pavadinimais (plg. 
obstinate as a mule ir užsispyręs kaip ožys / užsispyrusi kaip ožka). Pažodi-
nis anglų kalbos lyginamojo frazeologizmo obstinate as a mule vertinys nėra 
tinkama pasirinktis, nes jis vertimo tekste skamba neįprastai ir nenatūraliai, 
ypač apibūdinant moterį, pvz.:

Tą vasarą Nesa tapo užsispyrusi kaip mulas. [RB 228]

Pažodinis vertimas arba modifikuotas pažodinis vertimas kartais tinka 
tik vadinamiesiems okazionaliesiems, t. y. individualios vartosenos (dėl ter-
mino žr. Butkutė 2010), palyginimams, autoriaus sugalvotiems pasakojimo 
raiškumui pagyvinti, pvz.:

He marched in, to the sounds of the overture, like an old war-horse to battle. 
(John Galsworthy) 

Skambant uvertiūrai, jis nužingsniavo į salę kaip senas karo žirgas į mūšio 
lauką. [FS 43]

The official leaned out, like an old dog from a kennel. (John Galsworthy)
Kasininkas išlindo pro langelį kaip senas šuo iš būdos. [FS 43]

He seems to me to be possessed by some power which is using him for its own 
ends and in whose hold he is helpless as a fly in a spider’s web. (William Somer-
set Maugham)

Atrodo užvaldytas kažkokios jėgos, kuri jį naudoja savo tikslams; jos naguose 
jis bejėgis kaip musė voratinklyje. [MS 53]

Aunt Alexandra was standing stiff as a stork. (Harper Lee)
Teta Aleksandra stovėjo sustingusi kaip gandras lizde. [NSG 155]
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Vertėjai paprastai renkasi lietuvių kalbai būdingus, tradicinius ir skaity-
tojų dėmesio neblaškančius lyginamuosius frazeologizmus, kurių pagrindiniu 
dėmeniu gali eiti ir kito gyvūno ar kokio nors daikto pavadinimas, pvz.: 

... she was as obstinate as a mule, always had been from a child. (John Gals-
worthy)

... užsispyrusi kaip ožka, visada buvo tokia, nuo pat vaikystės. [FS 37]

“And I have been as blind as a bat,” he cried... (Jack London)
– O aš buvau aklas kaip kurmis! – sušuko jis... [MI165]

When he comes here, he sits as glum as a monkey. (John Galsworthy)
Atėjęs čia, sėdi kaip suniuręs apuokas. [FS 144]

... and found her lying on her bed as lovely as the June night in her flowered 
dress – and as drunk as a monkey... (Francis Scott Fitzgerald)

... ji guli ant lovos, apsivilkusi gėlėta suknele, graži kaip birželio naktis ir girta 
kaip pėdas. [DG 73]

“Fit as a flea,” I said firmly. (Sally Beauman)
– Sveikas kaip ridikas, – ryžtingai nutraukiau ją. [RI 15]

Ne visada vertėjo pasirinktis būna vykusi. Štai angliško palyginimo gay as 
a linnet vertinį linksma kaip čivylis vertėjas atmetė kaip netinkamą, bet ne-
tinka ir pasirinkta jo modifikacija, nes lietuvių kalboje yra palyginimai baili / 
daili / grakšti / graži / greita kaip stirna [LKPŽ], bet ne linksma kaip stirna, 
pvz.:

I garantee that in six months she will be gay as a linnet. (John Gowles)
Garantuoju, kad po pusės metų bus linksma tartum stirna. [LM 375]

Versdamas tokius ekspresyvius anglų kalbos lyginamuosius frazeolo-
gizmus, vertėjas kartais gali mėginti ieškoti tinkamo lietuviško atitikmens 
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dvikalbiame žodyne. Reikia pasakyti, kad tokiais atvejais „Anglonu“ nelabai 
galima pasikliauti, nes jame tokie frazeologizmai neretai atliepiami vaizdin-
gumo ar emocingumo neturinčiais lietuvių kalbos žodžiais ar laisvaisiais žo-
džių junginiais, pvz.: (as) busy as a bee / beaver → labai užsiėmęs, (as) chirpy 
/ lively / merry as a cricket → linksmas, gyvas. Jų pasirinkimas, ypač grožinio 
kūrinio vertimo tekste, būtų vertinamas kaip stilistinis nuostolis (angl. sty-
listic loss), todėl versdami ir zoomorfiškus, ir nezoomorfiškus lyginamuosius 
frazeologizmus vertėjai įvairiausiais būdais, pasiteldami ne tik lietuvių kalbos 
frazeologijos išteklius, bet kartais ir okazinę frazeologizmo modifikaciją (su-
dėties plėtimą, komponentų keitimą, žr. Butkutė 2010) ar perkeltine reikšme 
vartojamą žodį, stengiasi to nuostolio išvengti, pvz.:

“Darling! not for worlds,” said Miss Sharp, starting back as timid as a fawn. 
(W. M. Thackeray) 

– Brangioji, nieku gyvu! – sušuko mis Šarp, atšokdama kaip baikšti stirna. 
[TM 34]

I can study by myself. I take to it kindly, like a duck to water. (Jack London)
Sugebėčiau mokytis pats vienas. Man mokslas lyg žuviai vanduo. [MI 82]

... he’d be as lively as a cricket. (William Somerset Maugham)

... jis nenukabindavo nosies. [MS 147]

Dr. Chandra would be pleased as punch that Jimmy hadn’t died after all... 
(Colleen McCullough) 

Daktaras Čandra šokinės iš džiaugsmo sužinojęs, kad Džimis vis dėlto gy-
vas... [UA 11]

... and drove off like a bat out of hell. (J. D. Salinger)

... ir nurūko kaip į gaisrą. [RPB 91]

Mr. Crabbe was as dead as mutton, but Mr. Crabbe continued to write moral 
stories in rhymed couplets. (William Somerset Maugham)
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Misteris Krebas kaip poetas buvo palaidotas, misteris Krebas ir toliau rašė 
pamokomas istorijas rimuotais dvieiliais. [MS 12]

Old Lowrie is deaf as a post anyway. (Eoin Colfer)
Šiaip ar taip, senasis Louris kurčias kaip kelmas. [NS 8]

Aunt Alexandra fitted into the world of Maycomb like a hand into a glove... 
(Harper Lee)

Teta Aleksandra kaip kirvis kotą atitiko Meikombo visuomenę... [NSG 154]

All through that summer the work of the farm went like clockwork. (George 
orwell)

Visą vasarą darbas ūkyje ėjo kaip iš pypkės. [GŪ 19]

He was hot as a firecracker. (J. D. Salinger)
Užsidegė senis kaip degtukas. [RPB 18]

They finally caught him in Houma, drunk as a lord. (Jack Kerouac)
Galiausiai jį sugavo Humoje mirtinai nusitašiusį. [Kel 114]

Vienodos ar artimos reikšmės, bet skirtingos leksinės sudėties palygini-
mai gali būti verčiami panašios leksinės sudėties palyginimais, pvz.: 

 
I knew that whole museum routine like a book. (J. D. Salinger)
Aš viską tame muziejuj žinojau kaip savo penkis pirštus. [RPB 127] 

 ... you know Constantinople like the back of your hand... (Raymond Khoury)
... pažįsti Konstantinopolį it savo penkis pirštus... [Š 10]

Apskritai, aptariant frazeologizmų (dėl termino apibrėžties žr. Jakaitienė 
2010: 284) vertimą gali būti skiriami du pagrindiniai jų vertimo būdai: fraze-
ologinis, t. y. oK frazeologizmo vertimas atitinkamos reikšmės VK frazeolo-
gizmu, ir nefrazeologinis, t. y. oK frazeologizmo vertimas atitinkamą reikšmę 
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turinčiu VK laisvuoju žodžių junginiu (plg. angl. idiomatic / non-idiomatic 
translation of idioms, žr. Louw 2007: 61). Be to, dar skiriamos ir dvi frazeolo-
ginio vertimo atmainos. Pirmoji apibūdinama kaip oK frazeologizmo verti-
mas tapačios ar panašios reikšmės ir formos (t. y. tapačios sintaksinės sanda-
ros ir dėmenų semantikos) VK frazeologizmu (Baker 2011). Ji pasitaiko tik 
tais palyginti retais atvejais, kai oK ir VK turi bendrybių, t. y. VK turi visiškai 
adekvačių atitikmenų, pvz.:

... still slender as a reed at sixty-two... (Mary Higgins Clark)

... sulaukusi šešiadešimt dvejų vis dar liekna kaip nendrė... [KTDE 12] 

Since they leave no evidence and no one has come forward with a description, 
we’re looking for a needle in a haystack. (Colleen McCullough)

Kadangi jie nepalieka jokių įkalčių ir niekas negali jų apibūdinti, mes ieško-
me adatos šieno kupetoje. [UA 335]

Antroji yra siejama su oK frazeologizmo vertimu tapačios ar artimos 
reikšmės, bet skirtingos formos ar sandaros (t. y. skirtingos sintaksinės san-
daros ir (arba) dėmenų semantikos) VK frazeologizmu, pvz.:

“Do you still think Desdemona Dupre is a red herring?” (Colleen McCullough)
− Vis dar manote, kad Desdemonos Diuprė persekiojimas yra akių dūmimas? 

[UA 242]

After him, U. S. Army drill sergeants were a piece of cake. (Colleen McCul-
lough)

Po jo Jungtinių Valstijų armijos seržantai buvo vieni juokai. [UA 236]

The house was a white elephant... (John Galsworthy)
Aišku, namas tarytum kalnas ant pečių... [FS 50]

The proof of the pudding was in the eating — Bosinney had still to eat his 
pudding. (John Galsworthy)



312 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Neperkandęs kevalo, riešuto neragausi, – o Bosinis riešuto dar neragavo. [FS 
236]

She’s not right in the head. (Terry Pratchett)
Jai trūksta vieno šulo. [ML 206]

Kai kurie autoriai du minėtus frazeologinio frazeologizmų vertimo bū-
dus vadina atitinkamai ekvivalento ir analogo parinkimu (Leonavičienė 2006: 
165). Nefrazeologinis frazeologizmų vertimo būdas dar kartais vadinamas 
parafrazavimu (angl. paraphrase) (žr., pvz., Baker 1992), prasminiu vertimu 
(Leonavičienė 2006: 165). Štai keli nefrazeologinio vertimo pavyzdžiai:

“Make hay while the sun shines,” he said... (John Galsworthy)
– Džiaukitės gyvenimu, kol galit, nes anot žmonių, vakar dienos neberasi, – 

pasakė senasis Džolionas... [FS 402]

June‘s will was strong, but his was stronger, for his sands were running out. 
(John Galsworthy)

Džunės valia stipri, tačiau jo stipresnė, kadangi jam skirtas laikas baigiasi. 
[FS 407]

Be abejo, verstinėje literatūroje apstu ir oK frazeologizmų pažodinio ver-
timo arba kalkiavimo (angl. phrasal calquing žr., pvz., Coffey 2009) pavyzdžių. 
Pažodinio vertimo padariniai, t. y. vertalai, paprastai temdo sakinio prasmę ir 
apskritai gadina sklandžią vertimo teksto kalbą, pvz.: 

They certainly had to make do with some queer fish in the Service nowadays. 
(Ian Fleming)

Šiais laikais Slaptoji tarnyba turi tikrai keistų žuvų. [SMR 222]

... Jamie and Tyrion were somewhat less than peas in a pod themselves... (Ge-
orge R. R. Martin)
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... Tyrionas su Džeimiu nebuvo panašūs lyg du žirniai ankštyje... [SŽ 74]

They conversed quietly, and in the manner of people who have all the time in 
the world for everything. (Paul Bowles) 

Jie kalbėjosi pusbalsiu, pažvelgęs galėjai pamanyti, kad jiems skirtas visas 
pasaulio laikas. [DP 11]

Pirmame pavyzdyje tos keistos žuvys Slaptojoje tarnyboje tikriausiai yra 
darbuotojai, kurie laikomi keistuoliais. Antrame pavyzdyje, verstinės knygos, 
iš kurios jis paimtas, recenzentės nuomone, angliško frazeologizmo (like) 
(two) peas in a pod „tikras lietuviškas atitikmuo“ yra panašūs kaip du vandens 
lašai (Skujytė 2013), o trečiame pavyzdyje vienas tinklaraštininkas, kuriam 
skaitant knygą užkliuvo pasakymas visas pasaulio laikas, pasiūlė angliško 
frazeologizmo have all the time in the world lietuvišką atitikmenį – turėti ma-
rias laiko. Taigi, šis sakinys galėtų būti ištaisytas taip: Jie kalbėjosi pusbalsiu, 
pažvelgęs galėjai pamanyti, kad jie turi marias laiko.

Kartais, suvokdamas svetimo frazeologizmo pažodinio vertalo bepras-
mybę, vertėjas net bando jį aiškinti išnašoje, pvz.: 

... you are too wise a man to carry a broken head thither; for that would be 
carrying coals to Newcastle. (Henry Fielding)

... esate per daug protingas, jog neštumėte tenai savo praskeltą galvą, – tai 
reikštų gabenti anglį į Niukaslį². (Išnašoje: ... gabenti anglis į Niukaslį. – Prie 
Niukaslio yra garsios anglių kasyklos.) [PTDI 397]

Kad galėtume bent apytikriai pasakyti, kuris iš čia trumpai aptartų verti-
mo būdų yra dažniau ar rečiau taikomas frazeologizmams apskritai ar kuriai 
nors konkrečiai jų rūšiai versti, reikia išsamesnių verstinės literatūros tyrimų. 
Tiesa, Margarita Strakšienė, išnagrinėjusi du Agatos Kristi (Agatha Christie) 
romanus ir jų vertimus į lietuvių kalbą („Mirtis ant Nilo“, 1999, ir „Susitiki-
mas su mirtimi“, 2001), nustatė, kad „pavyzdžių, kuriuose angliškų idiomų 
struktūra ir reikšmė buvo identiška vertimui į lietuvių kalbą,“ yra labai ma-
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žai (atitinkamai 9 proc. ir 0 proc.) ir kad „dominuojanti vertimo strategija 
šiose knygose pasirodė esanti perfrazavimo strategija“ (atitinkamai 21 proc. 
ir 26 proc.) (Strakšienė 2009: 18). Tačiau remiantis kukliais šio tyrimo duo-
menimis dar negalima daryti kokių nors apibendrinamojo pobūdžio išvadų. 

Prie žodžio pragmatinės reikšmės šliejasi ir konotacija (angl. connotati-
on). Žodžio konotacija – tai antrinės papildomos asociacijos, kurias jis sukelia 
ta kalba kalbančio žmogaus sąmonėje (pavyzdžiui, angliškai galima pasakyti: 
The word “tropics” means the area between 23° N and 23° S; it connotates heat). 
Nors kalbininkai ir abejoja, ar reikėtų konotaciją laikyti žodžio semantinės 
struktūros komponentu, jos vaidmuo emocinio efekto siekiančioje literatūro-
je, ypač poezijoje, yra labai svarbus.

Tos pačios denotacinės reikšmės žodžiai skirtingose kalbose gali turėti 
nevienodas konotacijas, t. y. skirtingų kalbinių bendruomenių žmonėms kel-
ti skirtingas asociacijas ir vaizdinius. Vokiečių vertimo teoretikas Albrech-
tas Noibertas (Albrecht Neubert) pateikia egzotišką pavyzdį. Tarkime, kad į 
arabų kalbą reikia išversti Šekspyro garsiojo aštuonioliktojo soneto pirmąją 
eilutę: Shall I compare thee to a summer’s day? Tikslus žodžio summer „vasa-
ra“ denotacinės reikšmės perteikimas gali sukelti nelauktą arabų skaitytojo 
reakciją: varginamai kaitri vasaros diena jo sąmonėje nesimbolizuoja gamtos 
grožio, galbūt regimuosius aplinkinės gamtos grožio vaizdus jis sieja su pava-
sario diena. Šis pavyzdys akivaizdžiai rodo, kad kartais tos pačios denotacinės 
reikšmės oK ir VK žodžiams gali būti būdinga skirtinga konotacija, tad ver-
tėjui gali tekti rinktis tokį VK žodį, kuris labiau atitinka oK žodį savo kono-
tacija. Analogišką atvejį randame Šekspyro 98-to soneto lietuviškame vertime 
(vertė Aleksys Churginas):

From you have I been absent in the spring,
When proud-pied April, dressed in all his trim,
Hath put a spirit of youth in everything,
That heavy Saturn laughed and leaped with him.

(William Shakespeare)
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Mes išsiskyrėm tuo metu, kada
Gegužis audė margą skraistę savo,
Kai juokės atjaunėjusi gamta
Ir net Saturnas šoko ir dainavo. [Raš VI 234]

Sunku, žinoma, patikėti, kad toks patyręs vertėjas būtų suklydęs ir oK 
žodį April „balandis“ per klaidą vertime pakeitęs vėlesnio mėnesio pavadini-
mu. Anglijoje pavasaris iš tiesų ateina bene mėnesiu anksčiau, todėl ir balan-
dis, kaip visuotinio gamtos pabudimo mėnuo, ir jį žymintis žodis anglų sąmo-
nėje visada (pvz., anglų poezijoje nuo pat Džefrio Čoserio (Geoffrey Chaucer) 
laikų) siejasi su ryškiausiais pavasario džiaugsmo vaizdais. Lietuvoje tikras 
(t. y. lapuotas ir žieduotas) pavasaris yra palyginti vėlyvas ir visas jo grožis 
atsiskleidžia mėnesiu vėliau, todėl natūralu, kad ir žodis balandis lietuvių kal-
boje neturi tos pačios denotacinės reikšmės anglų kalbos žodžiui būdingos 
konotacijos. Tą pačią ar panašią konotaciją turi gegužė (gegužis), todėl jis čia 
ir labiau tinka. Dar plg. to paties ketureilio Sigito Gedos vertimą:

Mes išsiskyrėm, kai balandžio vėjai
Lapus ir žiedus žadino gėlynuos,
o danguje smagaus ratelio ėjo
Saturnas, irgi šokdamas iš vieno. [ShS 132]

Kita vertus, pavyzdžiui, vargu ar anglo ar amerikiečio vaizduotę gali pa-
veikti pažodžiui išverstas lietuvių kalbos žodžių junginys balta pieno puta Jus-
tino Marcinkevičiaus eilėraštyje „Rugpjūtis“:

Kai likimas atplaukia
balta pieno puta.

(Justinas Marcinkevičius)

Lietuviams, iš vaikystės įsiminusiems pasaką „Eglė žalčių karalienė“, jis 
turi „emocinę aureolę“, sukelia magiškų žodžių įspūdį. Siekdamas adekvataus 



316 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

įspūdžio angliškame vertime vertėjas negali ignoruoti šio žodžių junginio 
pragmatinio aspekto:

and man’s fortune comes flowing
like the magic milk foam. [SLL 143]

Pasak vertimo recenzentės Dalios Vabalienės, „pridėtame žodyje magic 
jau slypi aliuzija į kažką daugiau, negu pasakyta tekste, tuo pačiu vertimas 
artėja prie originalo“ (Vabalienė 1984: 173).

Tos pačios denotacinės reikšmės žodžiai su skirtinga konotacija yra toli 
gražu ne retenybė. Pavyzdžiui, angl. holly „bugienis“ ir mistletoe „amalas“ 
anglams – Kalėdų simboliai, nes šių visžalių augalų šakelėmis per šią šventę 
Anglijoje puošiami namai, o lietuviams bugienis ir amalas tėra retų augalų 
pavadinimai, kurių reikšmės jiems neturi emocinio ar vaizdinio komponento. 
Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą kartais tokią konotaciją nori nenori 
reikia vertimo skaitytojams bent išnašoje paaiškinti, pvz.:

Berniukas lipo laiptais žemyn, palenkė galvą po amalo šakele, kuri, be abejo, 
kabojo, kad priviliotų bučiuotinus lankytojus*. (Išnašoje: *Didžiosios Britanijos 
Kalėdų tradicija – ant durų staktos pakabinti amalo šakelę, po ja susitikę žmo-
nės turi pasibučiuoti.) [VaG 170]

 
Ir priešingai – pavyzdžiui, rūta lietuviams yra skaistybės simbolis, o an-

glams rue „rūta“ – egzotiškas botanikos terminas. Taigi, daugelis išverstų lie-
tuvių liaudies dainų, kuriose minimos rūtos, liktų nesuprastos neišaiškinus 
šio žodžio simbolinės prasmės (apie lietuvių liaudies dainų vertimus į anglų 
kalbą žr. Pažūsis, Railaitė 1973). Anot Umberto Eko (Umberto Eco), „teoriškai 
mes susiduriame su atveju, kai oK ir VK žodžių referencinis ekvivalentišku-
mas nesutampa su konotaciniu ekvivalentiškumu“ (Eco 2007).

Aptardami konotacijos problemą, mes visiškai priartėjome prie vertimo 
pragmatinio aspekto suvokimo plačiąja pragmatikos termino prasme.



 P I R M A  D A L I S  317

1.6. Pragmatinis vertimo aspektas

Jau minėjome, kad pragmatikos sąvoka nėra ribojama vien tik kalbos vie-
netų pragmatinės reikšmės sampratos – ji daug platesnė ir aprėpia viską, kas 
lemia žmonių santykį su kalba kaip ženklų sistema: komunikacijos dalyviai 
nevienodai vartoja ir supranta vienus ar kitus kalbos ženklus ar pasakymus 
dėl to, kad nevienoda yra jų lingvistinė ir ekstralingvistinė (t.  y. kalbinė ir 
nekalbinė) patirtis (žr. Hymes 1993: 13). Komunikacijos dalyvių ekstralin-
gvistinė patirtis,  t. y. tai, kas kartais vadinama foninėmis žiniomis (angl. bac-
kground knowledge, rus. фоновые знания), yra tas veiksnys, kuris tam tikru 
mastu lemia kalbos ir kalbėjimo vienetų supratimą. Foninės žinios paprastai 
„suprantamos kaip plataus kultūrinio dalykinio fono, konkrečios situacijos 
išmanymo ir bendrujų vertybinių nuostatų visuma. Jos apima žodžiais neį-
vardytus, bet teksto suvokimui būtinus dalykus“ (Marcinkevičienė 2008: 29). 
Šiame skyrelyje panagrinėsime, kaip šis veiksnys veikia vertimo procesą ir 
tam tikrų oK teksto vienetų atitikmenų parinkimą.

Lygindami dviejų kalbų leksinius vienetus jau esame nurodę vieną kitą 
atvejį, kai oK ir VK kalbančių žmonių ekstralingvistinė patirtis, t. y. jų foni-
nės žinios, skiriasi. Dėl to daugelis dalykų, kurie savaime suprantami teksto 
originalo kalba skaitytojui, yra nelabai suprantami ar visai nesuprantami ver-
timo skaitytojui. Nuo senų laikų svarstoma, ar vertime palikti kuo daugiau 
svetimos kultūros kolorito, ar priešingai  – kiek įmanoma sumažinti teksto 
svetimumą, kuo labiau jį adaptuoti, pritaikyti savo šalies, t. y. vertimo kalbos, 
skaitytojui, kad šis galėtų jį sklandžiai, neužkliūdamas už svetimybių skaityti 
(plg. Venuti 1995: 15‒20). Pavyzdžiui, pasakojama, kad eskimams parengtame 
Biblijos vertime atperkamosios aukos įvaizdis vadinamas ne Dievo avinėliu, o 
Dievo ruoniuku, nes eskimų gyvenamuose poliariniuose kraštuose daugelis 
Biblijoje minimų gyvūnų (pvz., avis) neegzistuoja. Maldoje „Tėve mūsų“ te-
nykščiai prašo ne kasdieninės mūsų duonos, o žuvies. Taigi dinamiškojo ekvi-
valentiškumo (angl. dynamic equivalence, žr. Nida 1964) siekiančiam vertėjui 
tenka griebtis net tokių funkcinių pakaitalų, nes „tikslus“ vertimas būtų be-
vertis, jeigu jis liktų nesuprantamas tiems, kam jis skirtas. Paisyti pragmatinio 
aspekto yra būtina, kad vertimas atitiktų tekstą originalo kalba.
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Arba antai anglų kalboje ieškodamas lietuvių kalbos daiktavardžio kalnas 
„aukštas žemės pakilimas“ (DLKŽ6e), vartojamo tekste Lietuvos kraštovaiz-
džiui apibūdinti, atitikmens (hill, mountain PLAŽ; mountain, (neaukštas) hill 
PSLAKŽ), supratingas vertėjas, atsižvelgia į tai, kad Lietuvoje „aukšti žemės 
pakilimai“ nėra jau tokie aukšti (nedidesni nei 300 metrų), ir todėl renkasi 
ne žodį mountain, o hill arba hillock, žymintį žemesnį žemės pakilimą negu 
kalnas, t. y. kalvą. Pavyzdžiui, Gedimino kalnas → Gediminas Hill [Lo 31], Nuo 
Birutės kalno → From Birutė Hill (Maironio eilėraščio pavadinimas [LPB-VLP 
15]). Dar palyginkime dviejų lietuvių poezijos kūrinių vertimų pavyzdžius:

Beržų paplente
Bėga peizažas,
Širdis raudoti nori.
Pakilo antys,
Laukinės gražios,
Kalnai snapus pakorė. (J. Tysliava, „Peizažas“)

The roadside birches
are running a show
my heart wants to grieve over.
Geese have lifted off,
wild ones, so lovely
the mountains keep
their peaks beaked. [GA-BF 73]

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę,
Kas jūsų grožei senobinei tikę? 

(Antanas Baranauskas, „Anykščių šilelis“)

Hills stripped of timber, dales shorn of leaves,
In your old beauty who now believes? 

(Vertė Nadas Rastenis)
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Stump-littered hillocks, desolate and bare,
Can anyone believe you once were fair?

(Vertė Piteris Tempestas) 

Vertimo būdo pasirinkimą kartais gali lemti ir vertėjui dėl ideologinių 
priežasčių daromas politinis ar socialinis spaudimas (žr. Chesterman 1997: 
113). Pavyzdžiui, 1967 m. išleistame amerikiečių rašytojo Frensio Skoto Fic-
džeraldo (Francis Scott Fitzgerald) romano „Didysis Getsbis“ (The Great Gat-
sby) lietuviškame vertime, matyt, dėl ano meto oficialiosios ideologinės aplin-
kos Lietuvoje ir siekio išvengti tai aplinkai svetimos religinės šventės (Kalėdų) 
paminėjimo, kaip angl. Christmas tree atitikmuo pasirenkama ne Kalėdų eglu-
tė, o naujametinė eglutė:  

 
At least once a fortnight a corps of caterers came down with several hundred 

feet of canvas and enough colored lights to make a Christmas tree of Gatsby’s 
enormous garden. (Francis Scott Fitzgerald)

Mažiausia du kartus per mėnesį atvykdavo visas būrys tiekėjų, kurie atvež-
davo kelis šimtus jardų brezento ir tiek įvairiaspalvių lempučių, kad milžinišką 
Getsbio sodą būtų buvę galima išpuošti kaip naujametinę eglutę. [DG 41]

Be abejo, ne visos verčiamų tekstų rūšys reikalauja vienodos atodairos į 
pragmatinį aspektą. Pavyzdžiui, žinomas vertimo teoretikas Albertas Noiber-
tas visas verčiamų tekstų rūšis pagal jose iškylančių pragmatinių problemų 
sunkumą skirsto į keturias grupes: 1) mokslinė literatūra, vienodai orientuo-
jama į oK ir VK skaitytojus: skirtingomis kalbomis kalbantys žmonės aps-
kritai ją supranta vienodai, nes ji skirta specialistams, turintiems tam tikrų 
bendrų žinių tam tikroje mokslo srityje; 2) vietinės spaudos medžiaga ir kai 
kurie kiti tekstai, skirti siauresniam vartojimui: nors jų turinį ne visada lengva 
suprasti kitakalbiam skaitytojui, jie labai retai verčiami į kitas kalbas ir kokių 
nors specialių, su pragmatiniu veiksniu siejamų problemų paprastai nekelia; 
3) grožinė literatūra, skirta visų pirma žmonėms, kuriems ta kalba yra gim-
toji, bet dažnai verčiama į kitas kalbas ir todėl pragmatiniu atžvilgiu vertėjui 
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kelianti nemažai specifinių sunkumų; 4) užsieniui skiriamos propagandos ir 
eksportui skirtų prekių reklamos tekstai: jų vertimuose pragmatiniam aspek-
tui priklauso itin svarbus vaidmuo (Neubert 1968: 30‒31). Šiame skyrelyje 
daugiausia nagrinėsime grožinės literatūros vertimo pavyzdžius. 

Apskritai, nepaisant konkrečių verčiamo teksto rūšių specifikos, reikia 
pasakyti, kad atsižvelgti į pragmatinį aspektą yra ypač svarbu, kai tekste pa-
sitaiko vadinamoji beekvivalentė leksika (žr. 2.1) – asmenvardžiai, vietovar-
džiai, įvairių rūšių realijos, leksinės spragos, kai iškyla klausimai, kaip juos 
perteikti vertimo tekste paisant skaitytojo pragmatinių interesų. Antai angla-
kalbėse šalyse nurodant kokią nors gyvenamąją vietovę įprasta vartoti du vie-
tovardžius: antrasis vietovardis (tekstuose dažniausiai skiriamas nuo pirmojo 
kableliu) paprastai žymi JAV valstiją arba JK grafystę, kurios gyvenvietė yra 
įvardijama pirmuoju vietovardžiu. Pavyzdžiui:

They went to a party in Norwalk, Connecticut... (J. D. Salinger)
Jie išvažiavo į svečius, į Norvolką, Konektikutą... [RPB 170]

... she was from Bridgeport, Connecticut... (John Fante)

... ji buvo iš Bridžporto, Konektikuto... [NDu 16]

He didn’t want to return to Loyal, New Hampshire... (Jodi Picoult)
Jis nenorėjo grįžti į Lojalą, Naująjį Hampšyrą... [SRa 10]

Lietuviškame vertime abu vietovardžius pavartojus analogiškai, t. y. kaip 
kableliu skiriamas vienarūšes sakinio dalis, lietuvių skaitytojui gali susidaryti 
įspūdis, kad tai dvi atskiros gyvenamosios vietovės. Taigi verčiant iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą, prie JAV valstijų pavadinimų (pvz., Konektikutas, Ma-
sačusetsas, Vašingtonas) yra linkstama pridėti nomenklatūrinį žodį valstija, 
o prie Anglijos grafysčių pavadinimų (pvz., Notingamšyras, Safolkas, Saris) – 
žodį grafystė. Šitaip oK teksto implicitinė (t. y. neišreikšta, bet lengvai numa-
noma originalo skaitytojui) informacija vertime virsta eksplicitine (t. y. aiškiai 
išreikšta), tikrai suprantama ir vertimo skaitytojui, pvz.:
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“Where you girls from?...”
“Seattle, Washington“, she said. (J. D. Salinger)
– Klausiu, iš kur jūs visos atvažiavusios!...
– Iš Sietlo, Vašingtono valstijos, – sako. [RPB 80]

Dill was from Meridian, Mississipi. (Harper Lee)
Dilas buvo iš Misisipės valstijos, Meridiano miesto. [NSG 10]

... Lincoln, Connecticut, like many small towns, specialized in news with a 
long shelf life. (Jon Fasman) 

Konektikuto valstijos Linkolno miestelis, kaip ir daugelis į jį panašių, labiau-
siai mėgo naujienas, daug laiko išgulėjusias lentynose. [GB 11]

There was a man from Groveport, Ohio... (Nicholas Evans)
Ohajo valstijoje, Grouvporto mieste, gyveno kitas vyriškis... [AU 85]

I was born at Blunderstone, in Suffolk... (Charles Dickens)
Aš gimiau Blanderstone, Safolko grafystėje... [DK 8]

My father had small estate in Nottinghamshire... (Jonathan Swift)
Mano tėvas turėjo Notingamšyro grafystėj nedidelę žemę. [GK 15]

It was my first time in the Broads, my first time in Norfolk. (Simon Beckett)
Pirmą kartą buvau Brodsuose, pirmą ir Norfolko grafystėje. [MCh 10]

Panašiai vertimuose į anglų kalbą pateikiami ir kai kurie Lietuvos geo-
grafiniai pavadinimai. Pavyzdžiui, Salomėjos Nėries eilėraščio pavadinimas 
Sesuo žydrioji  – Vilija išverstas Blue Sister, River Vilija (tokiu pavadinimu 
1987  m. išleistas poetės eilėraščių vertimų į anglų kalbą rinkinys [BSRV]). 
Šiuo atveju žodis River pridedamas atsižvelgiant į tai, kad angliškai kalbančia-
me pasaulyje pavadinimas Vilija nėra taip plačiai žinomas, kad anglakalbiai jį 
lengvai atpažintų kaip upės pavadinimą. 
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Apskritai, pridėjimas (apie jį išsamiau žr. skyrelį „Pridėjimas“) yra gana 
įprastas vertimo būdas, leidžiantis vertėjui informaciją, kuri originalo skaity-
tojams yra savaime (ar tariamai) žinoma, perteikti vertimo skaitytojams, ku-
rie tos informacijos gali pasigesti. Pridėjimas ypač padeda atskleisti vertimo 
tekste įvardijamų realijų turinį. 

Štai dar keli pavyzdžiai, kuriuose pragmatiniais sumetimais vertimo teks-
te taip pat atsiranda pridėjimas:

... for dessert you got Brown Betty, which nobody ate... (J. D. Salinger)

... desertui – pudingas „Rudoji Betė“, kurio niekas nesiryždavo valgyti... [RPB 
42]

It was at this Fourth of July dance at the club. (J. D. Salinger)
Per Liepos ketvirtosios šventę klube buvo pasilinksminimas. [RPB 143]

I think it was in Bloomingdale’s. (J. D. Salinger)
Atsimenu, užėjom į vieną, rodos, Blumingdeilo krautuvę... [RPB 205]

Following his footsteps, I attented Columbia. (Mary Higgins Clark)
Sekdama jo pėdomis studijavau Kolumbijos universitete. [KTDE 10]

... over the bathroom sink in the apartment in Queens... (Mary Higgins Clark)

... palinkusi virš vonios kriauklės Kvinso rajono bute... [AEV 17]

... replacing the Nike on her left. (Mary Higgins Clark) 

... o ant kairiosios vėl užsimovė „Nike“ sportbatį... [MMMŠ 8]

Pirmajame pavyzdyje pridėtas žodis pudingas žymi lietuvių skaitytojui 
mįslingo simbolinio pavadinimo patiekalo rūšį. Antrajame sakinyje žodis 
šventė reikalingas, kad vertimo skaitytojui būtų bent užsiminta, kad Liepos 
ketvirtoji – ne šiaip eilinė diena, kurią taip gerai įsiminė pasakotojas (iš ti-
krųjų amerikiečiams Liepos ketvirtoji  – ypatinga šventė, kasmet švenčiama 
Nepriklausomybės diena). „Vertimo tyrinėjimų“ autorius Kazimieras Ambra-
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sas-Sasnava taip komentuoja trečiajį atvejį: „Amerikiečiui, gerai pažįstančiam 
savąjį miestą, aprašomą Selindžerio knygoje, net nekils jokio klausimo, kas iš 
tikrųjų yra tas Blumingdeilas. o lietuviui skaitytojui iš karto šis pavadinimas 
nieko nesako. Gal tik perskaitęs daugiau galės suprasti, jog čia esanti par-
duotuvė. Tačiau vertėjas, norėdamas išvengti bet kokios dvejonės, patikslina, 
paaiškina amerikoniškąjį pavadinimą atskiru leksiniu vienetu  – krautuve“ 
(Ambrasas-Sasnava 1984: 81). 

Žinoma, vertimo skaitytojų foninės žinios apie kurią nors pasaulio dalį, 
su kuria yra susijęs verčiamas literatūros kūrinys, yra istoriškai kintamas da-
lykas. Šiandien, atkurtos Nepriklausomybės laikotarpiu, kai lietuviai daug 
geriau pažįsta Vakarų pasaulio ir anglakalbių šalių realijas, vertėjai labiau pa-
sikliauja savo vertimų skaitytojų žiniomis ir išprusimu. Vertėjai mano, kad 
lietuvių skaitytojams jau nebereikia verstiniuose romanuose aiškinti, jog, 
pavyzdžiui, Harrods  – tai didelė, garsi ir prabangi universalinė parduotuvė 
Londone (... Ivei Bouven prieš penkias pavyko ištrūkti į „Harrods.“ [PA 117] 
Dvi dienas basčiausi po Harrods, čiupinėdama sukneles, tūkstančius suknu-
čių, milijonus puošnių vakarinių suknių... [PD 132] – Koks didžiulis prekybos 
centras – kaip koks „Harrods“. [GR 23]), jog Dauningo gatvė (angl. Downing 
Street) – tai Didžiosios Britanijos vyriausybė ar ministras pirmininkas, kurio 
rezidencija yra šioje gatvėje) (Iš kur apie tą salą sužinojo Dauningo gatvė? [Š 
15]), ir jau nebereikia priminti, ką amerikiečiams reiškia Liepos ketvirtoji (Tūt 
vangiai atidaro spintelę, tvarkingai prigrūstą nuo kinų maisto į namus likusių 
stalo įrankių, popierinių lėkščių nuo praėjusios vasaros Liepos ketvirtosios va-
karėlio... [R 23]). Šiandien panašių pridėjimų daugelis vertėjų vengia.

Pateiksime dar vieną pridėjimo pavyzdį, tik šį kartą susijusį su Europos 
Sąjungos teisės kalba ir teisės aktų vertimu į lietuvių kalbą. Pagrindinės po-
litinės ES institucijos pavadinimą European Council iš pradžių buvo siūlyta 
versti Europos Taryba.15 Prisiminus, kad lietuvių kalboje jau yra toks pava-
dinimas, atsiradęs kaip Europos masto tarptautinės organizacijos Council of 

15 Iš tikrųjų šią Tarybą dar buvo siūloma vadinti Europos viršūnių taryba, bet šio pavadinimo buvo 
atsisakyta, nes „perkeltinė žodžio „viršūnė“ reikšmė daro problematišką viso termino vartojimą 
oficialiuose teisiniuose dokumentuose“ [ESEŽ 125–126].
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Europe, į kurią Lietuva įstojo 1993 m., pavadinimo vertinys, buvo nuspręsta 
pragmatiniais sumetimais įterpti žodį Vadovų ir ją vadinti Europos Vadovų 
Taryba (ją iš tikrųjų sudaro ES valstybių narių ar jų vyriausybių vadovai), 
kad ši nebūtų painiojama su Europos Taryba (išsamiau apie tai žr. Vaičiu-
kaitė 2006: 72–73).

Kitais atvejais priešingai – atodaira į pragmatinį vertimo aspektą reiškia-
ma vieno ar kito žodžio praleidimu, pvz.:

He looked down at the manila envelope but left it lying on the oak coffee table 
where she had placed it. (Sandra Brown)

Jis pažvelgė į voką, gulintį ant ąžuolinio kavos staliuko, bet jo nepaėmė. [ŠF 
11]

“They’re getting everything else,” he said morosely. “Just as well throw in a 
paperback book.” (Sandra Brown)

− Jie juk gauna visa kita, tai gali pridėti ir šią knygą, − niauriai atsakė Dačas. 
[ŠF 12] 

Pirmame verstiniame sakinyje skaitytojas nesužino, iš kokio popieriaus 
buvo padarytas minimas vokas, o antrame – kokiais viršeliais buvo išleista 
minima knyga. Tokie praleidimai gali būti motyvuojami tuo, kad vertimo kal-
boje nėra atitinkamo vienažodžio raiškos būdo pabrauktų žodžių reikšmėms 
perteikti, o jų išsamesnis aiškinimas pernelyg pabrėžtų ar net iškreiptų su jais 
susijusios informacijos svarbą aptariamuose kontekstuose.

Dar vienas pavyzdys iš Džono Breino (John Braine) romano „Kelias į vir-
šūnes“ (Room at the Top): 

I came to Warley on a wet September morning with the sky the grey of Gui-
seley sandstone. (John Braine)

Aš atvykau į Vorlį drėgną rugsėjo rytą. Dangus buvo pilkas kaip Gaizlio smil-
tainis*. (Išnašoje: *Smiltainis, kasamas Gaizlyje (Jorkšyro grafystė).) [KĮV 7]
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Realiją žymintis žodžių junginys Guiseley sandstone tikriausiai yra su-
prantamas daugeliui anglų skaitytojų ir sukelia jiems konkrečias vaizdines 
asociacijas, o lietuvių skaitytojas apie tą Gaizlio smiltainį neturi jokio suprati-
mo, ir jo paminėjimą sakinyje vertėjui reikia palydėti komentaru. o štai ver-
timo teoretikui Volframui Vilsui (Wolfram Wills) atrodo, kad į vokiečių kalbą 
pasakymas Guiseley sandstone gali būti verčiamas ne tik Guiseley-Sandstein, 
bet ir paprasčiausiai Sandstein: vertėjo pasirinktis priklauso nuo to, ar jam 
rūpi tik stilistiniai vertimo aspektai, ar jis nori padėti vertimo skaitytojui dar 
ir geriau pažinti aprašomą šalį (Wilss 1982: 145).

Dar dažnesni vertimo praktikoje yra pragmatiniais sumetimais daromi 
įvairūs (pa)keitimai (išsamiau apie pakeitimus žr. skyrių antroje knygos da-
lyje). Visų pirma tai gali būti įvairaus eksplikacinio pobūdžio pakeitimai. Pa-
vyzdžiui, pragmatiniais sumetimais vertimo tekste iššifruojamos (eksplikuo-
jamos) originalo tekste vartojamos santrumpos, nes perkeltas į vertimo tekstą 
ar ad hoc sukurtas lietuviškas okazines santrumpas vis tiek reikėtų aiškinti, 
pvz.:

“DS Coffman,” she said cheerfully. “Greater Sprinburn CID.” (Elizabeth Ge-
orge)

– Detektyvė seržantė Kofman, – žvaliai prisistatė. – Didžiojo Springerio kri-
minalinių tyrimų skyrius. [LiP 27]

Įvairiausi pakeitimai padeda vertimo skaitytojui perduoti vienokią ar ki-
tokią informaciją, kuri originalo tekste tiesiogiai neperteikiama, bet vis vien 
oK vartotojui yra žinoma, ir svarbiausia – geriau atliepia VK vartotojo ekstra-
lingvistinę (t. y. nekalbinę) patirtį. Panagrinėkime keletą vertimo pavyzdžių.

... They don’t have chicken for breakfast at the White House. (Harper Lee)

... pats prezidentas pusryčiams nevalgo viščiukų. [NSG 249]

Kiekvienam amerikiečiui žinoma, kad Baltieji rūmai  – JAV prezidento 
rezidencija. Daugelis lietuvių skaitytojų (ypač sovietmečiu, kada knyga, iš ku-
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rios paimtas sakinys, buvo verčiama) šito galėjo ir nežinoti. Tad Baltųjų rūmų 
šeimininko įvardijimas šiame kontekste pragmatiniu atžvilgiu yra tinkames-
nis VK raiškos būdas.

Pragmatiniais sumetimais keičiamas istorinio įvykio pavadinimas, nes 
vertimo tekste vartojamas jo variantas yra daug geriau žinomas vertimo skai-
tytojams, pvz.: 

... my father was killed in the Twin Towers tragedy. (Mary Higgins Clark) 

... mūsų tėvas žuvo per Rugsėjo vienuoliktosios tragediją. [KTDE 9]

Lietuvoje mokinių ir studentų žinios paprastai yra vertinamos pagal de-
šimtbalę sistemą, kurioje dešimtukas (10  balų) yra aukščiausias pažymys, 
todėl analogiškas įvertinimas, JAV švietimo sistemoje žymimas raide A, 
pragmatiniais sumetimais vertimo tekste yra keičiamas skaitytojui įprastu de-
šimtuku, pvz.: 

“Why can’t we write a spell to get A’s?” (Jodi Picoult)
‒ Gal išburkim, kad gautume dešimtukus? [SRa 19] 

Pagal britišką įprotį pirmas namo aukštas yra ground floor (t. y. antžemi-
nis aukštas), o pirmu aukštu yra laikomas virš jo esantis aukštas (DB 1986: 
122). Taigi atsižvelgiant į tai, aukštą žymintis oK kelintinis skaitvardis yra 
verčiamas ne VK atitikmeniu, o vienetu didesniu kelintiniu skaitvardžiu, pvz.:

It was not until she climbed to the second floor that she thought of turning the 
handle of a door. (Frances Hodgson Burnett)

Tik užlipusi į trečią aukštą ji sugalvojo paspausti durų rankeną. [PS 62]

She was a trifle out of breath when she came to the third landing. (Wil-
liam Somerset Maugham)

Kol užlipo į ketvirtą aukštą, šiek tiek užduso. [Tea 90]
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Pažodžiui išvertus į lietuvių kalbą neoficialius JAV ir JK valstybės vėliavų 
pavadinimus, lietuvių skaitytojai nelabai suprastų, ką tie vertiniai reiškia, to-
dėl pragmatiniais sumetimais vertimo tekste yra pasirenkamas aprašomasis 
(aiškinamasis) tų pavadinimų vertimo būdas, pvz.:

... they proudly flew the Stars and Stripes ... (Jodi Picoult)

... išdidžiai iškėlė JAV valstybės vėliavą ... [G 20]

... with Union Jacks in the windows. (Rachel Cusk)

... su Jungtinės Karalystės valstybės vėliavomis languose. [ArP 9]

Žinoma, tokiais atvejais galima teigti, kad dėl tokios pasirinkties kiek 
nublanksta verčiamo grožinės literatūros kūrinio angliškas ar amerikietiškas 
koloritas, bet lengva pastebėti, kad kartu sumažėja vertimo skaitytojų įtampa, 
jie gali kitos kalbos ir kultūros raiškos kliuvinių netrikdomi patirti sklandaus 
pasakojimo įspūdį, kokį patiria ir originalo skaitytojas. 

Lietuviams šiais laikais yra įprasta dešimtainė skaičiavimo sistema, o an-
glakalbėje bendruomenėje dar ir dabar gajos kai kurios dvyliktainės skaičiavi-
mo sistemos liekanos. Tuo, matyt, galima paaiškinti tai, kad dabartinėje anglų 
kalboje gana dažnai vartojamas daiktavardiškas skaitvardis dozen „dvylika“ 
(plg. liet. tuzinas „dvylika vienodų daiktų“, DLKŽ6e), žymintis dar ir nedidelę 
daiktų ar asmenų grupę ar šnekamojoje kalboje neapibrėžtą daugį. Vertėjai 
paprastai yra labiau linkę jį keisti lietuvių kalbos bendrinėje vartosenoje la-
biau įprastu, artimą skaičių žyminčiu skaitvardžiu dešimt arba kitais atitinka-
mą daugį reiškiančiais žodžiais, pvz.:

She took a dozen of two-shilling tickets for the final concert... (James Joyce)
Ji paėmė dešimtį bilietų po du šilingus baigiamajam koncertui... [Dub 140]

We turned at a dozen paces... (Jack Kerouac)
Už dešimties žingsnių atsigręžėme... [Kel 79]
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... at least two dozen berries which were really ripe. (John Galsworthy)

... beveik dvidešimt visiškai prinokusių uogų. [FS 390]

During those several weeks he saw Ruth half a dozen times... (Jack London)
Per tas savaites jis susitiko su Ruta gal šešis kartus... [MI 62]

... a dozen people had sent love through me. (Francis Scott Fitzgerald)

... kelios dešimtys draugų siunčia jai linkėjimų. [DG 15]

... through them ran a dozen streams that counterfeited springs... (Evelyn 
Waugh)

... tarp jų trykšta dešimtys šaltinius mėgdžiojančių srovelių... [SįB 93]

Tom had met dozens, scores, of women like Dale... (Nicholas Evans)
... Tomas buvo sutikęs dešimtis, šimtus moterų, panašių į Deilę. [AU 105]

Nors apskritai žodis ketvirtis „ketvirta dalis, ketvirtadalis“ dabartinėje 
lietuvių kalboje laikrodiniam laikui (t. y. laikui pagal laikrodį) nusakyti yra 
vartojamas (pvz., ketvirtis valandos, DLKŽ6e), vertimuose iš anglų kalbos kaip 
žodžio quarter atitikmuo jis pasitaiko palyginti retai ir paprastai tik klasikinės 
grožinės literatūros vertimuose, pvz.:

After some quarter of an hour’s absence, he returned. (Charles Dickens)
Pabuvęs ten kokį ketvirtį valandos, jis sugrįžo atgal. [DK 14]

“He’ll get you up in an hour and a quater...” (John Galsworthy)
Lando nuveš jus per valandą su ketvirčiu. [FS 382]

It was a quarter to eleven before the horses were brought round... (Evelyn 
Waugh)

Be ketvirčio vienuoliktą atvedė žirgus... [SįB 183]
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Vietoj ketvirtis, kuris nusakant laikrodinį laiką tam tikra prasme yra kny-
ginis žodis, verstiniame tekste paprastai labiau linkstama vartoti pasakymą 
penkiolika minučių, kuris daugelio vertėjų įsitikinimu, matyt, yra pragmatiš-
kai tinkamesnis, nes jis yra skaitytojams įprastesnis, kasdieniškesnis, pvz.:

It was a quarter to nine. (James Joyce)
Buvo be penkiolikos devynios. [Dub 81]

In a quarter of an hour he was due... (John Galsworthy)
Po penkiolikos minučių jis privalėjo būti... [FS 175]

It is now a quarter of eight. (Evelyn Waugh)
Dabar be penkiolikos aštuonios. [SįB 262]

... it was a quarter to four before my friend put in an appearance. (Arthur Co-
nan Doyle)

... mano draugas pasirodė tik po penkiolikos minučių. [ŠH 590]

... it was now quater of eleven. (Mary Higgins Clark)
Be penkiolikos vienuolika. [NAt 36]

Be to, paprastai angliškai minučių skaičius nurodomas praėjusios valan-
dos atžvilgiu, o lietuviškai labiau linkstama nurodyti minučių skaičių artė-
jančios valandos atžvilgiu, nes toks raiškos būdas yra būdingesnis vertimo 
kalbai, pvz.: 

It was only three forty-five when we got home... (Harper Lee)
Kai grįžome namo, buvo tik be penkiolikos keturios... [NSG 129]

It was three forty-five. (John Grisham)
Buvo be penkiolikos keturios. [F 267]

… startled to see it was already 6:50. (Dan Brown)
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… apstulbo pamatęs, kad jau be dešimt septynios. [Psi 29]

... it was only five-fifteen. (Nicholas Evans)

... dar tik penkiolika šeštos. [AU 108]

Pusvalandinis laikas angliškai taip pat yra nusakomas siejant pusę (valan-
dos) ar trisdešimt minučių su praėjusia valanda, o lietuviškai – siejant pusę 
(valandos) su artėjančia valanda, pvz.:

He woke at half-past two... (John Galsworthy)
Senasis Džolionas nubudo pusę trijų... [FS 399]

Although I left the office at half past three... (Charles Dickens)
Pusę ketvirtos išėjau iš kontoros... [DK 311]

“It’s half past five...” (Evelyn Waugh)
– Pusė šešių. [SįB 46]

It was a little past four-thirty. (Patricia Cornwell) 
Buvo šiek tiek po pusės penkių. [VĮ 12]

... I do not rise till nine-thirty every morning... (Irwin Shaw)

... rytais aš keliuose ne anksčiau kaip pusę dešimtos... [JL 56]

He looked at his watch. It was ten-thirty, which made it one-thirty in New 
York. (Nicholas Evans) 

Pažvelgė į laikrodį. Pusė vienuolikos, Niujorke pusė dviejų. [AU 108]

Kitaip vertimo tekste nusakoma ir laiko vienetais matuojamos trukmės 
skaitinė vertė: kai skaitinė vertė siekia ar viršija pusę didesnio laiko vieneto, ji 
paprastai reiškiama atitinkamu didesniu laiko vienetu ar jo dalimi, t. y.: 
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a) oK tekste minutėmis nusakoma trukmė VK tekste yra reiškiama va-
landomis ir (ar) jos dalimis, pvz.:

They left town thirty minutes later... (John Grisham)
Po pusvalandžio broliai išvažiavo... [TŠ 170]

Take you ninety minutes. (John Grisham)
Jums užims pusantros valandos. [Br 241]

b) oK tekste valandomis nusakoma trukmė VK tekste yra reiškiama die-
nomis arba paromis, pvz.:

They had not been milked for twenty-four hours... (George orwell)
Jos ištisą parą buvo nemelžtos... [GŪ 18]

... was left in a hospital cubicle for forty-eight hours. (Deborah Moggach)

... net dvi paras visų apleista tyso ankštame ligoninės koridoriuje. [VTK 7]

c) oK tekste dienomis nusakoma trukmė oK tekste yra reiškiama savai-
tėmis, pvz.:

Seven days ago I was in Australia. (Dorothy Koomson)
Prieš savaitę dar gyvenau Australijoje. [ZP 17]

d) oK tekste savaitėmis nusakoma trukmė oK tekste yra reiškiama mė-
nesiais ir (ar) jo dalimis, pvz.:

Well, about six weeks ago, she heard the name Gatsby for the first time in 
years. (Francis Scott Fitzgerald)

Na, tiek to. Maždaug prieš pusantro mėnesio ji vėl išgirdo Getsbio pavardę, 
kelerius metus nieko apie jį nežinojusi. [DG 74]



332 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

e) oK tekste mėnesiais nusakoma trukmė oK tekste yra reiškiama metais 
ir (ar) jų dalimis, pvz.:

It’s been six months since he passed away. (Colleen Hoover)
Jis mirė prieš pusę metų. [Sle 9]

“I was married last May twelve months.” (James Joyce)
– Gegužės mėnesį suėjo metai, kai vedžiau. [Dub 77]

... for my tastes had changed and I had become more dexterous in the eighteen 
months since the series was begun. (Evelyn Waugh)

... per pusantrų metų, praėjusių nuo darbo pradžios, pasikeitė mano skonis ir 
išlavėjo ranka. [SįB 185]

... he was killed in North Africa about eighteen months ago. (Lucinda Riley)

... Hugas prieš kokių pusantrų metų žuvo Šiaurės Afrikoje. [oN 402]

He was twenty-two months old... (Judith McNaught)
Jam buvo jau beveik dveji... [LeP 304]

Be to, tais atvejais, kai angliškai nurodoma kiekybė, kurios skaitinė ver-
tė kokiais nors skaičiavimo vienetais yra didesnė nei aukštesniojo skyriaus 
vieneto vertė, lietuviškai ji paprastai nusakoma pasitelkiant aukštesniojo sky-
riaus vienetą, pvz.:

His final exam covered twelve hundred cases... (John Grisham)
Į baigiamąjį egzaminą buvo įtraukęs tūkstantį du šimtus bylų... [PD 18]

“Wal,” said Haley, “if I should say thirteen hundred dollars... ” (Harriet Be-
echer Stowe)

– Ką gi, – atsakė Heilis, – jei paprašyčiau tūkstančio trijų šimtų dolerių ... 
[DTT 139]
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... out of seventeen hundred of your ordinary, commonplace patients... (Jero-
me K. Jerome)

... iš tūkstančio septynių šimtų paprastų, eilinių pacientų... [TV (2013) 9]

Jungtinėje Karalystėje, JAV ir kai kuriose kitose anglakalbėse šalyse tem-
peratūra tradiciškai tebematuojama ir tebenurodoma ne pagal Celsijaus (Cel-
sius), o pagal Farenheito (Fahrenheit) skalę. Skirtumas tarp šių dviejų skalių 
yra didžiulis – 1 ºF = 0,56 ºC (VLE V 740). Todėl temperatūros skaitinę vertę 
žyminčius anglų kalbos skaitvardžius tiesiogiai išvertus į lietuvių kalbą dau-
gelis vertimo skaitytojų tikrai gali sutrikti, pvz.:

“Hot. Must be a hundred degrees.” (John Grisham)
– Karšta. Ko gero, šimtas laipsnių. [F 87]

Vertėjai paprastai jaučia, kad tokiais atvejais vertimo skaitytojui reikia 
kaip nors padėti šį kliuvinį (t. y. pagal nežinomą skalę matuojamos tempe-
ratūros dydį) suprasti, jį paaiškinti ar kaip nors kitaip įveikti. Pragmatiniais 
sumetimais griebiamasi įvairių būdų. Vienas įprasčiausių – išnašos, kuriose 
apskritai pateikiama labai nevienodo pobūdžio informacija pradedant per-
spėjamąją funkciją atliekančiu pasakymu Pagal Farenheitą ir baigiant apyti-
kriai Celsijaus laipsniais perskaičiuotos temperatūros skaitinės vertės nuro-
dymu, pvz.:

Buvo karšta gegužės vidurio diena, beveik devyniasdešimt laipsnių*. (Išnašo-
je: *Pagal Farenheitą.) [LD 165]

... temperatūra Oklahomoje dažnai siekia šimtą laipsnių*... (Išnašoje: *Pagal 
Farenheitą, t. y. beveik 38 ºC.) [Nek 35]

Ją atvežus, kūno temperatūra buvo trisdešimt aštuoni laipsniai pagal Faren-
heitą11. (Išnašoje: 11 ºC = ºF/1,8-32.) [Gr 56]
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Temperatūra siekė daugiau kaip šešiasdešimt laipsnių*... (Išnašoje: *T. y. per 
16º C.) [PD 63]

Jis pasakė, kad temperatūra čia netoli devyniasdešimt. (Išnašoje: Celsi-
jaus 32º.) [NSG 221]

Termometras Deno automobilyje rodė žemiau devyniasdešimties*... (Išnašo-
je: *Apie + 30º C.) [VR 87]

Koneris pagalvojo, kad temperatūra galėtų būti apie 90–100 laipsnių pagal 
Farenheitą*. (Išnašoje: * Maždaug 32–37º C.) [ŠU 38]

... kabojo termometras (jis rodė keturiolika žemiau nulio**)... (Išnašoje: 
**Maždaug – 25 laipsniai Celsijaus.) [JJTU 166]

Tolydžio stiprėjant neigiamam požiūriui į vertėjo pastabų ar komentarų 
gausą verstinių knygų išnašose, pastaraisiais metais grožinės literatūros ver-
timuose vis labiau įsigali polinkis vertimo skaitytoją visiškai išvaduoti nuo 
Farenheito laipsniais žymimos temperatūros kliuvinių, t. y. pasitelkus formu-
lę ºC = 5/9 x (ºF – 32) originalo tekste nurodytą temperatūros skaitinę vertę 
Farenheito laipsniais perskaičiuoti į skaitinę vertę Celsijaus laipsniais ir šią 
vertę nurodyti vertimo tekste, pvz.: 

“She’s running a temperature,” the full-time nanny insisted. “I just took it.”
“How high?”
“One hundred. (James Patterson)
‒ Ji karščiuoja, – atkakliai pakartojo visą darbo dieną dirbanti auklė, – ką tik 

pamatavau temperatūrą.
‒ Ar labai aukšta?
‒ Trisdešimt septyni ir aštuonios dešimtosios. [PrŽ 18]

... a thermometer of ninety was no hardship. (Arthur Conan Doyle)

... kai termometras rodo trisdešimt – dar ne pats blogiausias atvejis. [ŠH 572]
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The heavy protective gear didn’t help either, not when it was 110 degrees in 
the shade. (Raymond Khoury)

Stori apsauginiai drabužiai mažai tepadėjo − tik ne tada, kaip pavėsyje 40 
laipsnių karščio. [Šv 15]

He gasped as he felt the blast of heat on his face and body. It must be 120 de-
grees out here, he thought. (Michael Crichton)

Jam užėmė kvapą, kai pajuto užplūdusią karščio bangą. Čia turbūt apie pen-
kiasdešimt laipsnių, pagalvojo jis. [LL 14]

Here it is, October 1st. Temperature’s 82. (Ray Bradbury)
Štai ir spalio pirmoji. Temperatūra – 28 laipsniai. [SV 12].

... the thermometers are reading 108 degrees in the shade. (Robert M. Pirsig)

... termometrai rodo 43 laipsnius šešėlyje. [Dz 101]

The temperature often hovered in the mid-seventies at night... (J. L. Smith) 
Temperatūra naktį dažniausiai apie aštuoniolika laipsnių... [Med 9]

The temperature outside hovered between ninety-four and ninety-five... (Julie 
Garwood)

... temperatūra svyravo tarp trisdešimt keturių ir trisdešimt penkių laipsnių. 
[Šė 8]

Temperatūros perskaičiavimo pagal Celsijaus skalę pavyzdžių randame ir 
negrožinės literatūros (pavyzdžiui, atsiminimų) knygų vertimuose, pvz.:

The pilot of the Braniff had said it was 119 degrees. (Johnnie M. Clark) 
Braniff pilotas sakė, jog karštis siekia 48° C. [KPV 11]

Retsykiais temperatūra Celsijaus laipsniais vertimo tekste yra nurodoma 
pagrečiui skliaustuose, pvz.:
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9.28 am 74 degrees and sunny. (Fannie Flagg)
9.28 val. 74° F (apie + 23,33° C), saulėta. [NPD 7]

Kartais pačiame vertimo tekste primenama, kad temperatūra nurodoma 
ne pagal Farenheito, o pagal Celsijaus, arba atvirkščiai – ne pagal Celsijaus, o 
pagal Farenheito skalę, pvz.: 

He was upright immediately, conscious of a sweat the 50° F thermostat hadn’t 
produced... (Colleen McCullough)

Pašoko akimirksniu. Pajuto, kaip išmušė prakaitas, nors kambaryje termos-
tatas buvo nustatytas ties vos 12 laipsnių Celsijaus... [UA 224]

Matyt, kokie keturiasdešimt laipsnių Celsijaus. [VaG 289]

... the temperature had dropped below 90 degrees... (T. L. Lee, C. McCrary) 

... temperatūra nukrito žemiau 90 laipsnių pagal Farenheitą... [NDi 8]

Nors lauke buvo daugiau kaip devyniasdešimt laipsnių Farenheito, visą laiką 
drebėjau. [KiG 58]

... rodo devyniasdešimt du laipsnius pagal Farenheitą. [SŠ 128]

Lauke jau beveik devyniasdešimt laipsnių pagal Farenheitą. [BNė 57]

Vertėjams iš anglų kalbos ypač kliūva Jungtinėje Karalystėje ir kai kuriose 
kitose anglakalbėse valstybėse išlikusi imperinė (angl. imperial) matų siste-
ma, kuri taip pat labai skiriasi nuo Lietuvoje jau senokai priimtos metrinės 
matavimo vienetų sistemos. Nesunku įsivaizduoti, kiek visokių galvosūkių 
dėl jos tenka spręsti lietuviško vertimo skaitytojui, kai neatsižvelgiama į jo 
fonines žinias ir nepaisoma pragmatinio vertimo aspekto, pvz.:

‒ Kokio jūs ūgio?
‒ Penkių ir dešimties.
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‒ Kiek sveriate?
‒ Kaip tik to ir bijojau. Suprantate, paprastai aš meluoju. Du šimtus, bet 

ketinu suliesėti. [PD 176]

Tiesa, angliškosios (imperinės) matų sistemos vienetams pavadinti lietuvių 
kalboje turime keletą istorizmais laikomų lietuviškų apytikslių atitikmenų, pvz.: 
kvorta „psn. skystų ar birių kūnų saikas, lygus 0,82 litro; toks jų kiekis“ (LKŽ), 
pėda „istor. ilgio matas (ppr. 12 colių)“ (DLKŽ6e) (plg. angl. foot = 30,48 cm), 
svaras „istor. svorio vienetas: Lietuviškas s. (365 g). Rusiškas s. (409 g)“ (DLKŽ6e) 
(plg. angl. pound = 0,45 kg). Be to, yra dar daug tarptautiniais žodžiais vadina-
mų ir į tarptautinių žodžių žodynus įtrauktų atitinkamų skolinių, daugiausia 
atėjusių taip pat iš anglų kalbos, pvz. (pavyzdžiai iš TŽŽ 2004):                          

akras [angl. acre], nesisteminis žemės ploto vienetas; D. Britanijoje ir JAV 
lygus 4 046,86 m²; 

bãrelis [angl. barrel – statinė], nesisteminis biralų ir skysčių tūrio vienetas; 
D. Britanijoje ∆ lygus 163,65 l, JAV biralų ∆ lygus 115,628 l, naftos ir jos pro-
duktų – 158,988 l; 

bùšelis [angl. bushel] 1. nesisteminis D.  Britanijos biralų ir skysčių tūrio 
vienetas, lygus 36,36871  l; 2. JAV nesisteminis biralų tūrio vienetas, lygus 
35,2393 l;

colis [vok. Zoll], in, nesisteminis D. Britanijos ir JAV ilgio vienetas; 1 in = 
0,0254 m; Lietuvoje vartotas iki metrinės vinetų sistemos priėmimo;

galònas [angl. gallon], gal, nesisteminis biralų ir skysčių tūrio vientas; 
D. Britanijoje 1 gal (UK) = 4,546 09 l, JAV 1 gal = 3,785 43 l; 

jardas [angl. yard], yd, nesisteminis ilgio vienetas; 1 yd = 0,914 m;
mylia [lot. milia (passuum) – tūkstantis (dvigubų žingsnių)], nesisteminis 

ilgio vienetas; sen. Romoje prilygo maždaug 1 500 m, Rusijoje (iki 1918) – 
7 467,6 m; D. Britanijoje ir JAV vartojama sausumos ∆ lygi 1 609,344 m, tarp-
tautinė jūrų ∆ (jūrmylė) lygi 1 852 m; 

pìnta [angl. pint] 1. nesisteminis skysčių ir biralų tūrio vienetas; D. Brita-
nijoje ∆ = 1/8  galono = 0,568  610  l, JAV skysčio ∆ = 0,473  176  l, biralų  – 
0,550 610 l;
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stonas [angl. stone – akmuo], D. Britanijoje masės vienetas, lygus 6,35 kg;
uncija [lot. uncia – pažod. viena dvyliktoji]: 1. nesisteminis masės vienetas; 

D. Britanijoje ir JAV prekybos ∆ lygi 28,3495 g, vaistinės ∆ ir juvelyrinė ∆, 
arba Trojos ∆, – 31,1035 g; 2. nesisteminis skysčio tūrio vienetas; D. Britanijo-
je skysčio ∆ lygi 28,4123 ml, JAV – 29,5729 ml.

Visi šie kodifikuoti VK leksikos ištekliai iš tiesų yra vartojami verstiniuo-
se tekstuose, pvz.:

Kas keturiolika minučių po vandeniu dingsta dar vienas akras. [PD 208]

Ketvirtadienį naftos kaina už barelį išaugo 51 centu (arba 0,5 proc.) ir pasie-
kė 102,31 dolerio (268,32 Lt)... (www.delfi.lt 2012-02-17) 

... tikimės surinkti iš bendruomenės žemės tris tūkstančius bušelių. [BBe 7]

... jei iki sutemų iškris dar colis lietaus... [VaG 14]

Įsivaizduokite savo sąžinę kaip penkių galonų talpos indą... [PAK 16]

Ji turėjo būti jardo platumo ir pusės mylios ilgio. [ŠU 37]

... stebeilydamas į stovinčią ant stalo puspilnę viskio kvortą. [JJTU 73]

Vidutinis jų ūgis nesiekia keturių pėdų... [ŠH 203]

... laikraščių kioske gavau pintą degtinės. [Kel 65]

‒ Tik baltojo šokolado ir svarą pistacijų... [KN 9]

Uncija sūrio turi šimtą kalorijų. [BDTPR 350]
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Angliškų matavimo vienetų pavadinimus vertimo tekste pakeisdami iš-
vardytais VK atitikmenis, daugelis vertėjų vis dėlto nesiryžta ignoruoti verti-
mo pragmatinio aspekto ir palikti vertimo skaitytojus be papildomos infor-
macijos išnašose. Pagal jose pateikiamos informacijos pobūdį galima skirti 
dvi arba tris tokių išnašų rūšis:

a) išnašos, kuriose nurodoma vieno angliško matavimo vieneto apytiks-
lė vertė atitinkamais metrinės sistemos matavimo vienetais, bet paliekama 
vertimo skaitytojui pačiam nustatyti jais matuojamą tekste nurodyto dydžio 
skaitinę vertę pvz.:

... joje supiltas koks bušelis1 aukso. (Išnašoje: 1Bušelis (angl.) – anglų saikas, 
apie 36,3 litro talpos.) [JSt 14]

... laikant už aštuoniolikos colių5 vamzdžio, rankos ima drebėti. (Išnašoje:  
51 colis ~ 2,50 cm.) [Gr 29]

... mokėjo po dešimt centų už galoną*. (Išnašoje: *Galonas − 3,8 litro.) [SA 13]

... valtis buvo jau tik už šimto jardų*. (Išnašoje: *1 jardas = 91,44 cm (vert.).) 
[ŽMe 77]

Kambarėlis – šešių pėdų pločio ir septynių ilgio*. (Išnašoje: *Pėda – 30,48 cm 
(vert. pastaba).) [EPJ 250]

... septynių pėdų4 ilgio cilindrą... (Išnašoje: 41 pėda ~ 30,5 cm.) [Gr 18] 

... gėlo vandens, nes valtyje jo nebeturėjome nė pintos7. (Išnašoje: 7Skysčio 
matas, apie pusę litro.) [RK]

Frenkas, šimto penkiasdešimt svarų* raumeningas vyras, visada buvo... (Iš-
našoje: 1 svaras = 0,45 kg (vert.).) [ŽMe 13]
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− Nuo Kalėdų numečiau pusę stono*. (Išnašoje: *stone − stonas, svorio ma-
tas D. Britanijoje = 6, 35 kg.) [US 26]

b) išnašos, kuriose pateikiama metrinės sistemos vienetais (apytiksliai, 
maždaug) perskaičiuota skaitinė vertė, pvz.:

... turėjau sėklos, kuria galėjau užsėti daugiau kaip akrą15. (Išnašoje: 15Apie 
0,4 hektaro.) [RK 187]

Vaikas buvo visai mažas. Keturiasdešimt devynių colių ūgio, nesvėrė nė šešių 
stounų*. (Išnašoje: *122,5 cm ir 38 kg.) [PA 407]

... tris didelius juodus trisdešimt trijų galonų* talpos šiukšlių maišus... (Išna-
šoje: *Maždaug 125 l.) [DM 81]

Tėvukas dardėjo trisdešimt septynias mylias* per valandą. (Išnašoje: *Apie 
55 km/val.) [DN 7]

Aš pats turiu keturių tūkstančių kvadratinių pėdų* namą netoli Sent Luiso... 
(Išnašoje: * Apytiksliai 371 m² (vert.).) [N 117]

Mergaitė galėjo sverti daugiausia 120 svarų*... (Išnašoje: *Apie 54 kilogra-
mus.) [VPM 42]

c) išnašos, kuriose pateikiama ir vieno, ir kito pobūdžio informacija, pvz.: 

Jo plotas  – beveik trisdešimt tūkstančių kvadratinių pėdų*. (Išnašoje:      
*1 kvadratinė pėda = 0,0929 m². Taigi 30 tūkst. kv. pėdų = 2787 m² (vert.).) [N 
108]

Uolesnis vertėjas, puldamas vertimo skaitytojui į pagalbą, vieno verstinio 
romano išnašose suspėja paaiškinti daugelį angliškų matų, kai kuriuos iš jų 
net po du kartus, pvz.: svaras, pėda [ŽMe 13], colis [ŽMe 52], jūros sieksnis (= 
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1,8 metro) [ŽMe 61] ir [ŽMe 665], jardas (= 91,44 cm) [ŽMe 77] ir jardas (= 
0,9 m) [ŽMe 130]. Tokios išnašos, be abejo, padidina vertėjo pastebimumą 
(angl. translator’s visibility žr. Venuti (1995) 2008; Kelly, Zetsche 2012; Ches-
terman 1997: 170), nes jis, užuot kūręs sklandų, kaip ir originalas žvaigždučių 
netrikdomą, vertimo tekstą, susidūrus dviem kultūroms akivaizdžiai imasi 
tarpininko ar aiškintojo vaidmens. 

Kai kurie vertėjai angliškais matais nusakomą dydį ir metrinės sistemos 
vienetais perskaičiuotą to dydžio skaitinę vertę vertimo tekste pateikia pa-
grečiui: toks dvigubas vertimas (angl. double translation, žr. Sin-wai 2004) 
nėra ekonomiškas būdas paisyti vertimo skaitytojų pragmatinių interesų, o 
minėtas aiškintojo vaidmuo šitaip yra primetamas verčiamo kūrinio ar teksto 
autoriui, pvz.:

The “sanctum sanctorum,”… was a perfect twelve-foot square. (Dan Brown)
Šis kambarys… buvo taisyklingas kvadratas dvylikos pėdų, arba apytikriai 

pusketvirto metro, kraštinėmis. [PSi 272]

In the center of the chamber was a stone table, a seven-by-seven square. (Dan 
Brown)

Kambario centre stovėjo akmeninis stalas, irgi kvadratinis, kurio kraštinės 
septynių pėdų, arba kiek daugiau negu dviejų metrų. [PSi 272]

Aš – maždaug metro aštuoniasdešimties ūgio, ne pilnai šešių pėdų, bet vis tiek 
įžengdamas į patalpą turėjau pasilenkti. [TeS 190]

... užsiregistravo į Robino Hudo 1,5 mylios (2,4 km) mažojo maratono bėgi-
mą. [LŽ 2013-10-07]

Vis dėlto stebint šiuolaikinę grožinės literatūros vertimo iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą praktiką, matyt, galima teigti, kad ima įsigalėti polinkis anglų 
matais išreikštus dydžius perskaičiuoti ir vertimo tekste jų skaitinę vertę pa-
teikti atitinkamais metrinės sistemos matais, t. y.:
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akrai → kvadratiniai metrai, arai arba hektarai, pvz.:

Housing more than sixteen acres of floor space… (Dan Brown)
Bendras vidaus erdvių plotas daugiau kaip 65 tūkstančiai kvadratinių me-

trų… [PSi 24]

… could just about manage with half an acre of rich land… (Alan & Gill 
Bridgewater)

… pakaktų maždaug dvidešimties arų derlingos žemės… [GU 11]

When they arrived, they either walked or rented a golf cart to get around the 
island’s nine thousand acres, give or take a few hundred. (Sandra Brown)

Išlipę prieplaukoje, po dvidešimt dviejų su puse tūkstančio hektarų – dar koks 
šimtas ten ar šen – ploto salą galėjo keliauti pėsčiomis arba išsinuomoti golfo-
mobilį. [PAV 31]

coliai → centimetrai, pvz.:

The stocking was too short by half an inch at least… (Virginia Woolf)
Kojinė buvo geru centimetru per trumpa… [ĮŠ 34]

The bowl contained one inch of thick crimson liquid. (Dan Brown)
Dubenėlyje teliūskavo gal pora centimetrų tiršto tamsiai raudono skysčio. 

[PSi 273]

It snowed last night, about two inches... (Jodi Picoult)
Per naktį kokius penkis centimetrus prisnigo... [NT 19]

I want to kiss every inch of them. (E. L. James)
Noriu išbučiuoti kiekvieną jų centimetrą. [PIA 30]

He stood two inches over six feet tall... [Becca Fitzpatrick)
Vaikinas buvo metro aštuoniasdešimt aštuonių centimetrų ūgio... [Cr 14]
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galonai → litrai, pvz.:

... into the fifty-gallon oil drum... (Sandra Brown)

... į šimto penkiasdešimties litrų statinę nuo alyvos... [Sp 16]

... Addie would have to throw away the gallon buckets of... (Jodi Picoult)

... Ada turės išpilti lauk penkialitrius kibirėlius... [SRa 13]

mylios → kilometrai, pvz.:

Less than two miles out from the mainland. (Sandra Brown)
Mažiau nei už keturių kilometrų nuo kranto. [PAV 25]

The winds were blowing at an average of twenty five miles per hour. (Mary 
Higgins Clark) 

... vėjo greitis – keturiasdešimt kilometrų per valandą. [ŠN 7]

... several hundred miles south of Holy Oaks... (Julie Garwood)

... už trijų šimtų kilometrų į pietus nuo Houli Oukso... [Šė 8]

“The limit here is forty-five,” she said. (Barbara Delinsky)
– Čia greitis ribojamas iki septyniasdešimties kilometrų. [MūP 18]

... the mile high club. (E. L. James)
Klubas daugiau nei pusantro kilometro aukštyje. [PIA 26]

pėdos → centimetrai, metrai ar net kilometrai, pvz.:

Griff was more than half a foot taller... (Sandra Brown)
Grifas buvo beveik dvidešimčia centimetrų aukštesnis... [NŽa 9]

Backus stayed at least a hundred feet behind her. (Michael Connelly)
Backus sekė ją atsilikęs per kokį trisdešimt metrų. [Ak 43]
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... I got within four feet of him with the gherkins... (Helen Fielding)

... aš su visais agurkėliais atsidūriau už metro nuo Marko... [BDD]

I sit cross-legged in a ten-by-six-foot cell... (Vikas Swarup)
Sėdžiu sukryžiavęs kojas šešių kvadratinių metrų dydžio kameroje... [GL 6]

A thirty-three-feet-tall throne dominated the western wall... (Dan Brown)
Vakarinės sienos fone kilo dešimties metrų aukščio sostas... [PSi 12]

... we’d spend our wedding night at thirty-five thousand feet. (E. L. James) 

... vestuvių naktį galėtume praleisti dešimties kilometrų aukštyje. [PIA 26] 

jardai – metrai, pvz.:

... their irises are one yard high. (Francis Scott Fitzgerald)

... jų lėliukės beveik metro platumo. [DG 26]

kvortos („kvorta psn. skystų ar birių kūnų saikas, lygus 0,82 litro; toks jų 
kiekis“, LKŽ) → litrai, pvz.:

“The beggar sells nothing but American whiskey. But here’s a quart of it.” 
(Jack London)

– Tas skursna pardavinėja tik amerikietišką. Užtat nupirkau litrinį butelį. 
[MI 264]

... we swallowed quarts of drink during the day... (George orwell)

... per dieną išgerdavome nežinia kiek litrų skysčių... [DPIL 69]

pintos → litrai, pvz.:

… that woman drinks a pint for breakfast every morning... (Harper Lee)
… ji kiekvieną rytą per pusryčius išmaukia puslitrį… [NSG 250]
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How much blood did the body contain? He remembered. Ten pints. (Ian Fle-
ming)

Kiek kraujo žmogaus kūne? A, prisiminė, penki litrai. [SMR 244]

... tą dieną išgėrė kelis litrus kavos. [Per153]

stonai → kilogramai, pvz.:

Napoleon was now a mature boar of twenty-four stone. (George orwell)
Napoleonas tapo gerai sumitusiu kuiliu ir dabar svėrė net pusantro šimto ki-

logramų. [GŪ 70]
 
svarai → kilogramai ir tonos, pvz.:

How long do you think it will take me to lose fifty-five pounds, Luna Mae? 
(Fern Michaels)

Kaip manai, Luna Mei, per kiek laiko numesiu dvidešimt penkis kilogramus? 
[GM 20]

Twenty pounds of dry ice... (Jodi Picoult)
Dešimt kilogramų sauso ledo... [SRa 13]

There are nine million pounds of ironwork in that dome. (Dan Brown)
Šį kupolą laiko daugiau negu keturi tūkstančiai tonų geležies atramų. [PSi 

32]

“He’s nine pounds three ounces,” the nurse called out… (Sandra Brown)
– Keturi kilogramai du šimtai gramų! – šūktelėjo akušerė. [SL 8]

uncijos → gramai, pvz.:

... you can’t find an ounce of butter... (Mark Twain)

... nebegalėsi gauti nė gramo tikro sviesto... [GPM 209]
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Every ounce of fat on her body was dimpled. (Fern Michaels)
Kiekvienas riebalų gramas ant jos kūno regėjosi tarsi vandens bangelės. [GM 

19]

Taigi, nors kai kas sako, kad vertėjams nereikia mokytis matematikos, 
šis pragmatinis skaitinės dydžių vertės perskaičiavimo polinkis rodo visai ką 
kita. Jau vis dažniau pasitaiko verstinių knygų, kuriose beveik visi angliški 
(imperinės sistemos) matai yra pakeisti metriniais. Kaip pavyzdį galima nu-
rodyti Marko Tveno (Mark Twain) autobiografinę knygą „Gyvenimas prie 
Misisipės“ (Life on the Mississippi), kurios vertėjai tam tikslui prireikė atlikti 
daugybę aritmetikos veiksmų, pvz.:

... the longest river in the world — four thousand three hundred miles. (Mark 
Twain)

... ilgiausia pasaulio upė, vingiuojanti beveik septynis tūkstančius kilometrų. 
[GPM 9]

... the Mississippi’s depth is eighty-seven feet... (Mark Twain)

... upės gylis tesiekia dvidešimt šešis su puse metro. [GPM 9]

Their rafts were about twenty feet square... (Mark Twain)
Plaustai buvo apytiksliai trisdešimt penkių kvadratinių metrų ploto... [GPM 

308]

... about a half to three-quarters of an inch of mud in the bottom... (Mark 
Twain)

... ant dugno nusėstų centimetras ar du drumzlių... [GPM 23]

... and weighed two hundred and fifty pounds... (Mark Twain)

... sveriantį daugiau negu šimtą trylika kilogramų. [GPM 14]

... two million barrels of the very choisest of flour... (Mark Twain)

... apie du šimtus trisdešimt kilolitrų aukščiausios rūšies miltų... [GPM 302]
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Lietuvių literatūros vertėjų sąjungos 2008 m. spalyje organizuoto meni-
nio vertimo konkurso „Noriu versti“ dalyviai vertė į lietuvių kalbą labai trum-
pą Viljamo Goldingo (William Golding) romano „Free Fall“ (1959) ištrauką, 
kurioje pagrečiui buvo du sakiniai su žodžiais yard ir feet: „I found I was fifty 
yards on, still pushing my bike along the pavement though here the road was 
free. I was under a huge hoarding which was flourishing beans and red cheeks 
ten feet in the air.“ 14 iš 67 jaunųjų vertėjų originale jardais nurodytą dydį 
perskaičiavo metrais (dažniausias pasakymas penkiasdešimt metrų), o 21 iš jų 
metrais perskaičiavo dydį pėdomis (feet) (dažniausias pasakymas trijų metrų 
aukštyje). Taigi galima daryti išvadą, kad aptariamąjį polinkį yra linkusi per-
imti ir dalis jaunųjų vertėjų.

Vertimo tyrėjai jau seniai yra pastebėję polinkį vienos matų sistemos vie-
netus vertime pakeisti kitos matų sistemos vienetais ir mano, kad šis polinkis 
priklauso nuo to, ar svarbu vertimo tekste išlaikyti vietos koloritą (angl. local 
colour žr. Newmark 1988: 218). Dalia Kižlienė, vertimo recenzijoje priminda-
ma vertėjams, kad „daugelis iš mūsų šiandien jau nežinome, kas yra tie svarai, 
coliai ir pėdos“, pastebi, kad „jokio atspalvio tie coliai ir pėdos nesuteikia, 
priešingai dažnai neleidžia įsivaizduoti, kokio dydžio yra koks nors daiktas 
ar atstumas“ (Kižlienė 2008). Kitas verstinės knygos recenzentas, ragindamas 
vertėjus „pasvarstyti – kokius matavimo vienetus vartoti – angliškus (pėdos, 
coliai, svarai) ar mums įprastesnius (metrai, centimetrai, kilogramai)“, teigia, 
kad „skaityti vertimą būtų kur kas paprasčiau, jei vertėja būtų pavertusi an-
gliškus matavimo vienetus mums įprastais – juk angliški žodžiai čia neturi 
jokios kokios nors svarbios stilistinės funkcijos...“ (Stričkus 2009).

Per pastaruosius porą dešimtmečių išryškėjęs pragmatinis polinkis groži-
nės literatūros vertimuose iš anglų kalbos atsisakyti angliškų matų ir pakeisti 
juos metrinės sistemos matais yra vertimo teksto savinimo (angl. domesticati-
on, Venuti 1995), t. y. priartinimo prie sklandaus neverstinio grožinio lietu-
viško teksto, apraiška. Šis naujas polinkis, be abejo, tam tikru mastu lėmė, kad 
verstinėse grožinės literatūros knygose sumažėjo išnašų ir kartu apmažo ver-
tėjo pastebimumas. Tačiau visa tai jokiu būdu nereiškia, kad verčiant iš anglų 
kalbos turi būti visiškai atsisakoma pirmiau išvardytų angliškiems matams 
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žymėti vertimo tekste tinkamų žodžių (pvz., colis, mylia). Kaip ir senųjų matų 
pavadinimai (pvz., sieksnis „ist. ilgio matas, lygus šešios pėdoms“, DLKŽ6e) ar 
kasdienėje buityje įprasti apytiksliai kiekį žymintys žodžiai (pvz., stiklas), jie 
gali būti vartojami kaip VK atitikmenys verčiant šiuolaikinių autorių istori-
nius romanus ar senuosius klasikinius anglakalbės grožinės literatūros kūri-
nius, pvz., Džonatano Svifto (Jonathan Swift, 1667‒1745) „Guliverio keliones“ 
(Gulliver’s Travels):

... the seamen spied a rock within half a cable’s length of the ship... (Jona-
than Swift)

... jūreiviai per penkiasdešimt sieksnių nuo laivo tepastebėjo uolą. [GK 17]

We rowed, by my computation, about three leagues... (Jonathan Swift)
ėmėme irtis tolyn, nuplaukėmė gal kokias tris mylias... [GK 17]

... I walked near a mile before I got to the shore... (Jonathan Swift)

... turėjau arti mylios bristi vandeniu, kol priėjau krantą. [GK 17] 

... I perceived it to be a human creature not six inches high... (Jonathan Swift)

... išvydau žmogiuką ne daugiau kaip šešių colių didumo... [GK 18]

... and about half a pint of brandy that I drank as I left the ship... (Jona-
than Swift)

... ir nuo stiklo degtinės, išgertos laive... [GK 18]

Kita vertus, verčiant grožinę literatūrą gali pasitaikyti ir tokių kontekstų, 
kuriuose nori nenori reikia vartoti abiejų aptariamų matų sistemų vienetų 
pavadinimus, nes ir realioje šiuolaikinėje anglakalbių šalių gyvenimo kasdie-
nybėje tos sistemos egzistuoja viena šalia kitos ir net konkuruoja, pvz.:

Langdon watched in disbelief as the pilot the speedometer up around 170 ki-
lometers an hour ― over 100 miles per hour. (Dan Brown)
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Lengdonas suglumęs stebėjo, kaip spidometro rodyklė virpa ties 170 kilome-
trų per valandą riba – taigi, daugiau kaip 100 mylių per valandą. [AID 22] 

Per vakarą, pasak meteorologo, pranešančio orus per dešimtos valandos ži-
nias, prisnigo 12,7 centimetro sniego. Šitokį skaičių galėjo suprasti tik jaunesni 
nei šešiolikos šalies gyventojai. Veksfordas pažiūrėjo žinyne, kad tai yra penki 
coliai. [VaG 214]  

Pasimokęs metrinės sistemos, Veksfordas apskaičiavo, kad ant žemės dabar 
gulėjo kokie 7,6 centimetrai sniego. Kad ir kiek būtų – o trys coliai jam visada 
buvo ir bus kur kas aiškesni... [VaG 225]

Grožinės literatūros kūrinių vertimuose, ypač tokiuose kontekstuose, ku-
riuose tiksli kokio nors dydžio raiška pragmatiškai nėra būtina, toks dydis, 
originalo tekste reiškiamas įprastiniais, oK bendruomenei būdingais mata-
vimo vienetais, vertimo tekste bus nebūtinai nusakomas atitinkamais ofici-
aliaisiais VK matų pavadinimais, jį galima perteikti gyvai šnekamajai kalbai 
artimesniais pasakymais, kurie paremti žmogaus kūno antropologiniais ypa-
tumais, buities ar darbo patirtimi (dar žr. Balčiūnienė 2005), pvz.: 

Aunt Julia was an inch or so the taller. (James Joyce)
Teta Džulija gal per pirštą aukštesnė. [Dub 185]

… it didn’t curve one inch… (John Braine)
… nė per sprindį nebuvo išlinkusi… [KįV 11]

 
... she didn’t see me until I was five feet away. (Frances Scott Fitzgerald)
... ji nepastebėjo manęs, kol priėjau per porą žingsnių. [DG 72]

The two hunters now set out for the open plain, two or three hundred yards to 
the southward. (Ernest Thompson Seton)

Paėję du tris šimtus žingsnių į pietus, medžiotojai išėjo į lygumą. [RG 15]
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... the grass was a yard high... (Jack Kerouac)
Žolė – kone iki juosmens... [Kel 110]

Kalbant apie pragmatiniais sumetimais vertėjų atliekamus perskaičiavi-
mus galima pridurti, kad angliškuose informaciniuose tekstuose minimos pi-
nigų sumos JAV doleriais ar JK svarais sterlingų (pagal tuo metu galiojantį jų 
kursą) yra kartais perskaičiuojamos litais ir atitinkama suma vertimo tekste 
nurodoma pagrečiui skliaustuose, pvz.:

 … £ 6 billion ($ 9 billion) of savings will be made this year… (The Economist, 
2010 (8682): 37)

… šiais metais bus sutaupyta 6 mlrd. svarų sterlingų (24 mlrd. litų)… [IQ 
2010 (03): 52]

Įstatymo nesilaikančių rūkalių laukia 50 svarų sterlingų (maždaug 250 litų) 
bauda. Įstaigų savininkams gresia 250 svarų sterlingų (1 250 litų) bauda. [LŽ 
2007-07-04]

… gaus po 15 dolerių (38,3 litų), praneša BBC. [LŽ 2013-09-17]

... brangenybės yra vertos beveik 50 mlrd. dolerių (130 mlrd. litų)... [LŽ 2013-
10-10]

 
Ji buvo priversta sumokėti 236 svarus (1 031 litus) už savo, savo tėvų ir dviejų 

vaikų bilietus... [LR 2012-09-06]

Pragmatinis vertimo aspektas, kaip matome, daugeliu atvejų yra susijęs 
su pasirinkimu to, kas, vertimo skaitytojų akimis žiūrint, yra svetima, arba 
to, kas yra sava; kitais žodžiais tariant, su siekiu išlaikyti verčiamo teksto sve-
timumą ir siekiu kiek įmanoma vertimo tekstą padaryti savą vertimo skai-
tytojui (žr. Venuti 1995). Ne veltui sakoma, kad „vertimas – tai tarnavimas 
dviem ponams: svetimšaliui su jo kūriniu ir skaitytojui su jo troškimu savin-
tis; svetimšaliui autoriui ir skaitytojui, gyvenančiam toje pačioje kalboje, kaip 
ir vertėjas“ (Ricœur 2008: 409).
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Tokio pasirinkimo galimybė vertėjui gali iškilti ir verčiant ištisus rituali-
nius pasakymus. Antai šimtmečiais nesikeičianti liudytojo duodama priesai-
ka teisme anglų kalba gali būti sklandžiai išversta į lietuvių kalbą, pvz.: 

 
“I, Mitchell Y. McDeere, do solemnly swear to tell the truth, the whole truth 

and nothing but the truth. So help me God.” (John Grisham)
„Aš, Mičelas I. Makdiras, iškilmingai prisiekiu sakyti tiesą, visą tiesą ir nieko 

kito, išskyrus tiesą. Ir tegul man padeda Dievas.“ [F 324]

Bet vertėjas galėjo pasirinkti ir jau įteisintą lietuvišką tokios priesaikos 
tekstą, dabar atliekantį analogišką ritualinę funkciją šiandienės Lietuvos teis-
muose. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 192 straipsnio 
4 dalį, prieš duodamas parodymus teisme liudytojas prisiekia sakydamas: „Aš, 
(vardas, pavardė), garbingai ir sąžiningai pasižadu sakyti byloje tiesą, nieko ne-
nuslėpdamas, nepridėdamas ir nepakeisdamas“ (plg. Kaminskienė, Maskaliū-
nienė 2013a: 63, 2013b: 17). Aptariamoji pasirinktis, žinoma, būtų savotiškas 
atitolimas nuo oK teksto ir anglakalbės bendruomenės teisinės kultūros, bet 
ji rodytų tam tikras vertėjo pastangas VK tekste įveikti kultūrinį svetimumą.

Analogiška pasirinkimo galimybė atsiranda verčiant dokumentų, knygų, 
filmų ir pan. pavadinimus. Pavyzdžiui, šioje ištraukoje iš Sandros Braun (San-
dra Brown) romano „Pavydas“ (Envy):

Pasiekus verandą, ją apėmė paika pagunda stypčioti durų link ant pirštų 
galiukų – kaip Džemas Finčas knygoje „Pagauti strazdą giesmininką“, kai šis 
stengėsi neišsiduoti bailiajam Bo Redliui, kai atėjo ten, kur jam ne vieta, kur jo 
niekas nelaukia, kur jis prilygo įsibrovėliui. [PAV 92].

Žinoma, aptikus šią aliuziją apskritai niekas negali uždrausti vertėjui sa-
vaip į lietuvių kalbą išversti JAV ir kitose šalyse populiaraus Harper Li (Har-
per Lee) romano pavadinimą „To Kill a Mockingbird“, bet vis dėlto paisydamas 
vertimo pragmatinio aspekto jis turėjo atsižvelgti į tai, kad šis romanas jau yra 
išverstas į lietuvių kalbą ir lietuvių skaitytojų bendruomenėje senokai žino-
mas kitokiu pavadinimu – „Nežudyk strazdo giesmininko“ (išsamiau apie šio 
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pavadinimo ir apskritai literatūros kūrinių pavadinimų vertimo problemas 
žr. Balčiūnienė 2007). Taigi, šiuo atveju vertėjas privalėjo tai žinoti ir padėti 
lietuvių skaitytojams ar bent tiems, kurie yra lietuviškai skaitę romaną „Ne-
žudyk strazdo giesmininko“, kad šie (kaip ir jo verčiamo originalo skaitytojai) 
nedvejodami galėtų atpažinti ištraukoje minimą Li knygą, ir nurodyti jau eg-
zistuojantį lietuvišką jos pavadinimą, kaip tai daro kai kurie kiti vertėjai, pvz.:

Ant metalinių lentynų sukrauti tušti sąsiuviniai. Krūvos „Nežudyk strazdo 
giesmininko“, „Romeo ir Džuljeta“ ir „Bėgimas mėnesienoje“. [JGS 354]

... paprašė parašyti rašinį apie „Nežudyk strazdo giesmininko“. [ALa 15]

Tokią pačią nuostatą dėl dokumentų, knygų, filmų ir pan. pavadinimų 
vertimo randame ir ES institucijose dirbantiems vertėjams parengtame ver-
tėjo vadove: „Knygų, straipsnių, filmų ir pan. pavadinimai rašomi lietuviškai. 
Pirmą kartą tekste, jei reikia, nurodomas pavadinimas originalo kalba. Jei kū-
riniai yra išversti į lietuvių kalbą arba filmas rodytas Lietuvoje, reikėtų vartoti 
oficialų jų pavadinimą, pvz.: H. Hessės „Stiklo karoliukų žaidimas“ (vok. Das 
Glasperlenspiel; anglų kalbos vertimai turėjo kelis skirtingus pavadinimus: 
Magister Ludi; Master of the Game, and The Glass Bead Game), filmas „Džiaze 
tik merginos“ (angl. Some Like It Hot)“.

Laimantas Jonušys, „Literatūros ir meno“ savaitraštyje recenzuodamas 
verstinę knygą, jos vertėjui priminė, kad „Grahamo Greene’o romano „The 
Quiet American“ lietuviškas pavadinimas yra „Tykusis amerikietis“ (ne „Ra-
musis amerikietis“)“ (Jonušys 2011). Kai kurių kitų knygų vertėjams taip pat 
reikėtų priminti, kad Emilės Brontės (Emily Brontë) romano „Wuthering Hei-
ghts“ lietuviškas pavadinimas yra „Vėtrų kalnas“ (ne „Vuteringo aukštumos“ 
[UR 238]), Džeinės osten (Jane Austen) romano „Pride and Prejudice“ lie-
tuviškas pavadinimas „Puikybė ir prietarai“ (ne „Išdidumas ir priešiškumas“ 
[VU 188]), o „vaikiškų knygelių serijos apie XIX a. naujakurių gyvenimą“ „Li-
ttle House on the Prairie“ lietuviškas pavadinimas yra „Namelis prerijose“ (ne 
„Mažas namelis prerijose“ [PaT 60]).
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Be to, romano „Pavydas“ (Envy) vertimo cituotoje ištraukoje yra minimi 
kai kurie Li romano personažai: jie taip pat pragmatiniais sumetimais turėtų 
būti lietuviškai vadinami ne taip, kaip pasirinko knygos vertėjas, o taip, kaip 
vadinami verstiniame romane „Nežudyk strazdo giesmininko“, t. y. Jem Finch 
→ Džemis Finčas (ne Džemas Finčas) ir Boo Radley → Baubas Redlis (ne Bo 
Redlis) [NSG]. 

Verčiamame tekste dažnai pasigirsta balsų iš įvairių kitų tekstų, iš kitų 
rašytinių šaltinių. Verčiamas tekstas gali priklausyti nuo kitų to paties žanro 
ar kitų žanrų tekstų. Ši jo ypatybė yra vadinama intertekstualumu (angl. in-
tertextuality) (plačiau žr. Allen 2000; Melnikova 2003). Tos sąsajos verčiamą 
tekstą gali sieti su kitais ta pačia kalba sukurtais tekstais ir kita kalba sukurtais 
tekstais. Vertėjas kaip idealus skaitytojas visų pirma turi gebėti pajusti inter-
tekstinį verčiamo teksto pobūdį, įterptinius tekstus įžvelgti, atpažinti ir, žino-
ma, su jais atitinkamai, t. y. kaip dera susidūrus su citatomis, elgtis. 

Anglakalbės prozos kūriniuose ypač gausu citatų iš Biblijos (Senojo Tes-
tamento ir Naujojo Testamento), jos apskritai anglų kalboje yra vartojamos 
daug dažniau negu katalikiškų šalių kalbose. Anglakalbis rašytojas žino, kad 
ir skaitytojas žino, jog jis cituoja Bibliją, todėl neretai ir rašytojui, ir skaity-
tojui tie žodžiai yra tokie pažįstami, kad nesivarginama jų išskirti kabutėmis 
(Leppihalme 1997: 68‒69). Tiesioginio citavimo ir net tiesioginio nežymėto 
citavimo (dėl terminų žr. Koženiauskienė 2007, 2013) atvejais vertėjai papras-
tai stengiasi surasti atitinkamą citatą lietuviškame Biblijos vertime ir prireikus 
išnašoje tiksliai nurodyti cituojamą šaltinį (dėl Biblijos citatų nuorodų išnašo-
se žr. Jonušys 2014), pvz.:

I imagine the note she might have written: “Of those to whom much is given, 
much is expected – Luke 12:48.” She used to quote that bit of Scripture as proof. 
(Brunonia Barry)

Įsivaizduoju žinutę, kurią ji būtų galėjusi parašyti: „Iš kiekvieno, kuriam 
daug duota, bus daug pareikalauta Lk 12, 48.“ Šitą Šventojo Rašto citatą ji pasi-
telkdavo kaip įrodymą. [BNė 12]
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Referring back to the guidebook, she continued to read the passage from the 
Gospels that pertained to Station Eight.

“A large number of people folowed him, including women who mourned and 
wailed for him. Jesus said, ‘Weep not for me, daughters of Jerusalem, weep for 
yourselves and for your children.’” (Kathleen McGowan)

Vėl atsivertusi vadovą, ji skaitė ištrauką iš evangelijos apie Aštuntąją stotį.
„Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir 

aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, 
bet verčiau savęs ir savo vaikų.“* (Išnašoje: *Čia ir toliau ST ir NT cituojamas 
iš 1998 metų Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidimo (vert. pastaba).) [ME 16]

“Get behind me, Satan!” said Mr. Fogarty laughing and looking at the others. 
(James Joyce)

‒ Eik šalin, šėtone!88 – suriko ponas Fogartis ir apžvelgė visą draugiją. (Išna-
šoje: 88 Mato evangelija (4, 10).) [Dub 175]

Why should there be anything in them, why should they last? Sufficient unto 
the day is the evil thereof. Sufficient unto the moment is the APPEARANCE of 
reality. (D. H. Lawrence)

 O kodėl juose kas nors turėtų būti ir kam jiems tas ilgaamžiškumas? Kie-
kvienai dienai gana savo vargo5. Kiekvienai akimirkai gana tikrovės iliuzijos. 
(Išnašoje: 5 Evangelija pagal Matą, 6, 34.) [LČM 23]

Sakoma, kad po Biblijos dažniausiai cituojamas autorius yra anglų litera-
tūros pažiba Viljamas Šekspyras (William Shakespeare). Su jo, kaip ir kitų rašy-
tojų, kūrinių citatomis elgiamasi laikantis to paties pragmatinio principo: cita-
tos ad hoc (t. y. tam kartui) yra neverčiamos, o surandamos atitinkamų kūrinių 
lietuviškuose vertimuose ir perkeliamos į kito kūrinio vertimo tekstą, pvz.:

„Nors mirtis išgėrė iš tavęs gyvybės medų, bet tavo grožio ji nenugalėjo.“ – 
Sumurmėjo jis, ir aš atpažinau eilutes, kurias Romeo ištarė kape. [Ja 388] (Plg.: 
Nors mirtis / išgėrė iš tavęs gyvybės medų, / bet tavo grožio ji nenugalėjo. [Raš 
I 558])
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„Ar prisimenate tą vietą „Karaliuje Lyre“? – paklausė jis pagalvojęs. – „Die-
vai teisingi: baudžia mus kančiom už mūsų trumpą, nuodėmingą džiaugsmą. 
Akių šviesa užsimokėjo tėvas už tamsų geismą, kurs tave pradėjo.“ Ir Edmun-
das atsako, prsimenate, jis sužeistas, miršta: „Tava tiesa. Dabar likimo ratas ap-
sisuko. Aš apačioje.“1 (Išnašoje: „Karalius Lyras“ (V veiksmas, 3 scena). Vert. 
A. Danielius.) [PNP 215] 

  
Permaina milžiniška. Įkvepiu košdama orą pro dantis ir kažkodėl prisimenu 

Makbetą:
Aš įbridau į kraują taip giliai,
Kad bėgt atgal man užkirsti keliai.*
(Išnašoje: *Viljamas Šekspyras. Dramos. Sonetai. („Pasaulinės literatūros bi-

blioteka“). Vertė Aleksys Churginas, Vilnius, Vaga, 1986, p. 558.) [ŽP 238]

Žinoma, minėtas principas negalioja tais atvejais, kai tikrai žinoma, kad 
cituojamas kūrinys nėra išverstas ir paskelbtas lietuviškai. Vis dėlto kai kurie 
romanų vertėjai ne visada laikosi šio tradicinio principo net ir tais atvejais, 
kai jo galima ir reikėtų laikytis: jie nėra linkę gaišti laiko ieškodami originalo 
tekste esamų citatų lietuviškų vertimų anksčiau pasirodžiusiuose verstiniuose 
leidiniuose ir ryžtasi (gal kartais ir mažesnėmis laiko sąnaudomis) patys tas 
citatas (net ir iš eiliuotų kūrinių) tam kartui išsiversti, pvz.:

„Dvyliktojoje naktyje“ Flaseris turėjo veikėjo, vardu Malvolijus, vaidmenį, ir 
... garsiai deklamuodavo ... mokydamasis paskutinę savo eilutę: „I’ll be revenged 
on the whole pack of you.“* (Išnašoje: *„Jums visiems už mane bus atkeršyta.“) 
[Apm 30] 

(Plg.: Aš keršysiu šiai visai jūsų gaujai. Vertė Antanas Miškinis. [Raš III 
272])

– Yra tokia Šekspyro citata, – pasakė ji. – Iš „Hamleto“. Mirtis yra – tikiuosi, 
kad teisingai pacituosiu – neatskleista šalis, iš kurios negrįžta nė vienas keliau-
ninkas. [TVŽ 246]
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(Plg.: Nežinoma šalis, iš kur negrįžta / Nė viens keleivis... Vertė Aleksys 
Churginas. [Raš I 249])

Tiesa, antrame pavyzdyje vertėjas lietuvišką citatą iš „Hamleto“ galė-
jo pasirinkti nebūtinai iš Aleksio Churgino, o ir iš Alfonso Nykos-Niliūno 
1994 m. „Baltų lankų“ pakartotai išleisto vertimo. Kita vertus, žinoma, ne-
galima pamiršti, kad daugelio jau esamų vertimų, prireikus pacituoti, „pasi-
telkti beveik neįmanoma, jei tik kontekstinė sankaba yra glaudi“ (Subačius 
2008: 18). 

Elizabetos Gilbert (Elizabeth Gilbert) knygos „Piligrimai“ (Pilgrims) 
epigrafu yra parinkta trumpa ištrauka iš anglų nacionalinės literatūros pra-
dininko Džefrio Čoserio (Geoffrey Chaucer, apie 1340‒1400) žymiausio (ri-
muotu jambiniu pentametru parašyto) kūrinio „Kenterberio pasakojimai“ 
(The Canterbury Tales), kuri minėtos knygos lietuviškame leidinyje skamba 
šitaip:

Kai balandį saldūs lietūs krinta, 
Kiaurai skrosdami kovo sausras, 
Maudydami gyslas gėrimu, kurs turi galios 
Atgaivinti ir prikelt gėles;
Kai Zefyras vėl iškvėpęs saldžiai, 
Giraites, ir viržynus išpina, 
Gležnais ūgliais ir lapais, o saulė tik pabudus
Pusiaukelę Avino ženkle jau būna nukeliavus, 
Daugybė paukštelių taip gieda giesmes, 
Kad visą naktį nesudėję bluosto, 
(Pati Gamta juos verčia siausti ir šėlioti)
Žmonės tetrokšta leistis į kelionę... [Pil 7]

Jeigu šių eilučių vertėja būtų pasidomėjusi anglakalbės poezijos vertimais 
į lietuvių kalbą, ji turbūt būtų radusi ar galėjusi parūpinti didesnę pagarbą 
Čoseriui ir anglų poezijai (o galiausiai ir savo išverstai knygai bei jos skaityto-
jams) rodantį vertimą.
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Tiesioginės ir užslėptos citatos yra būdingos net ir tarptautinės teisės do-
kumentams. Pavyzdžiui, Europos Tarybos statuto 1 straipsnio 1 dalyje šios 
tarptautinės organizacijos tikslas yra suformuluotas taip:

The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members... (<conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm>, žiūrėta 
2013-09-05)

Europos Tarybos tikslas – siekti didesnės jos narių vienybės... [<http://www. 
urm.lt/index.php?545949505>, žiūrėta 2013-09-05]

Ši formuluotė yra kartojama pažodžiui, nieko nekeičiant, be kabučių ir be 
jokių nuorodų, daugelio Europos Tarybos konvencijų preambulėse. Kadangi 
cituojama formuluotė nėra įforminta kabutėmis, ją galima laikyti tiesioginio 
užslėpto citavimo atveju (apie tiesioginį ir netiesioginį citavimą žr., pvz., Ko-
ženiauskienė 2007). Daugelis vertėjų, versdami šias konvencijas į lietuvių kal-
bą, jų angliškuose tekstuose šios užslėptos citatos nepastebėjo, ir užuot laikęsi 
to paties principo kaip originale ir citatą pragmatiškai nukopijavę iš Europos 
Tarybos statuto oficialaus lietuviško verstinio teksto, kiekvienas ją vertė sa-
vaip, demonstruodami galimų vertimo variantų įvairovę, pvz.:

... Europos Tarybos tikslas yra labiau suvienyti jos narius... [Nr. 024]

... Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės jos narių vienybės... [Nr. 070]

... Europos Tarybos tikslas yra kuo glaudesnė jos narių vienybė... [Nr. 104]

... Europos Tarybos tikslas yra palaikyti kuo artimesnius ryšius tarp jos na-
rių... [Nr. 112]

... Europos Tarybos tikslas yra didesnė jos narių vienybė... [Nr. 121]

... Europos Tarybos tikslas – pasiekti didesnę jos narių vienybę... [Nr. 141]

... Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės... [Nr. 157] 
[<http://www.urm.lt/index.php?545949505>, žiūrėta 2013-09-05]

Europos Sąjungos teisės aktuose taip pat yra formuluočių, kurios nuola-
tos kartojamos: jos tarsi intertekstualumo gijomis susieja įvairių ar tam tikrų 
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tipų teisės aktų tekstus (apie intertekstualumo svarbą verčiant ES teisės aktus 
žr. Sosoni 2012):

a) reglamentus, pvz.:   

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. (oJ L 67/4 EN 7.3.2014)

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse na-
rėse. [oL L 67/4 LT 2014 3 7]

b) direktyvas, pvz.:

Member States shall communicate to the Commission the text of the main 
provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 
(oJ L 4/45 EN 9.1.2014)

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų na-
cionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. [oL L 4/45 LT 2014 1 9]

Verčiant ES reglamentus ir direktyvas į lietuvių kalbą pragmatiniais su-
metimais laikomasi to paties principo: tokios formuluotės kaskart neverčia-
mos iš naujo, o atitinkama aprobuota lietuviška formuluotė yra tiesiog ko-
pijuojama,  t. y. tiksliai (arba kartais mutatis mutandis, t. y. su atitinkamais 
pakeitimais) pakartojama. Taigi galima teigti, kad būna tekstų, kuriuos ver-
čiant kitų verstinių tekstų dalinis kopijavimas, arba nurašymas, siekiant iš-
laikyti tam tikrų formuluočių vienodumą gali būti laikomas vertėjo dorybe.

Aptarti pavyzdžiai rodo, kad vertimas reikalauja didelės ir nuolatinės 
vertėjo atodairos į pragmatinį vertimo aspektą. Vertėjo jautrumas šiam as-
pektui ir išmanymas sprendžiant su juo susijusius pasirinkimo galvosūkius 
tam tikru mastu lemia vertimo kokybę.
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anTra DaLis

2.1. Vertimo perdaros 

Žodis versti (angl. translate) ne vienoje kalboje reiškia ne tik „vienos 
kalbos tekstą išdėstyti kita kalba“, bet ir „daryti kitokį“ (DLKŽ6e) (plg. angl. 
„to change something into a new form“, CALD), t. y. „keisti, perdaryti“. Pa-
vyzdžiui, mūsų kalbininkai kalba ir rašo apie „tiesioginės kalbos vertimą 
netiesiogine kalba“ (LKŽin 1998: 301). Taigi galima sakyti, kad šios kny-
gos objektas ‒ vertimas (kaip procesas) ‒ gali būti suvokiamas kaip kalbinės 
raiškos keitimas. Ką daro vertėjai versdami kokį nors tekstą? Atsakyti į šį 
klausimą galėtume ir šitaip: originalo kalba sukurtą tekstą jie p e rd a ro  į 
tokios pačios komunikacinės paskirties ir to paties turinio tekstą vertimo 
kalba. 

Lyginant vertimo tekstą su originalo tekstu ir nuo teksto pereinant prie 
sakinio ir žodžio, tokios perdaros vis labiau ryškėja ir jų tolydžio daugėja. 
Norėdami ištirti perdaras, jų įvairovę ir jas lemiančius veiksnius bei nustatyti, 
kaip dirba vertėjai, ką jie daro ir kokius kalbinius veiksmus atlieka versdami 
tekstą iš vienos kalbos į kitą, vertimo tyrinėtojai turi turėti tam tikrų prie-
monių, t. y. kategorijų, arsenalą, kurį pasitelkę galėtų analizuoti vertimus ir 
įvardyti vertėjo atliekamus kalbinius veiksmus. 

Vertimo studijų raidoje gana anksti ir labai sparčiai įsigalėjo terminolo-
ginė įvairovė ir painiava (žr., pvz., Chesterman 1997: 87, Shuttleworth, Co-
wie 2007: v‒viii). Pavyzdžiui, anglakalbėje vertimo studijų literatūroje, kuri 
ilgainiui tapo bene gausiausia ir įtakingiausia, atsirado tokie vertimo studijų 
terminai kaip (translation) procedures, techniques, operations, changes, shifts, 
methods (Gambier 2010: 412). Ne taip seniai į šį nedarnų, palaidą griežčiau 
neapibrėžtų terminų būrį staiga įsiveržė naujas madingas terminas v e r t i -
m o  s t r a t e g i j a  (angl. (translation) strategy), kuris ėmė konkuruoti ir įžūliai 
stumti iš vartosenos minėtus senbuvius.
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Vertimo strategijas imta skirstyti į makrostrategijas ir mikrostrategijas 
(žr., pvz., Schjoldager 2008: 89), globaliąsias (angl. global), t. y. taikomas ištisai 
visam tekstui, ir lokaliąsias (angl. local), t. y. taikomas atskiriems mažesniems 
teksto segmentams, arba vertimo vienetams, pvz., žodžiams, žodžių jungi-
niams, sintaksinėms konstrukcijoms (Jääskeläinen 1993: 116, Kearns 2009: 
283, Gambier 2010: 416). Kita vertus, daug kas mikrostrategijų, arba lokaliųjų 
strategijų, apskritai nelaiko strategijomis ir vadina procedūromis (angl. proce-
dures, žr., pvz., TT 1999: 191, Munday 2012: 22).

Vertimo strategijos terminas yra primetamas net vertimo teorijos klasikams 
naujuose vertimo tyrimo darbuose perpasakojant jų teiginius. Pavyzdžiui, aiš-
kinama, kad „Prancūzų ir anglų kalbų lyginamosios stilistikos autoriai“ (Vinay, 
Darbelnet 1995/2004: 128‒137) skyrė dvi bendrąsias vertimo strategijas (angl. 
general translaton strategies): tiesioginį vertimą  (angl. direct translation) ir ne-
tiesioginį vertimą (angl. oblique translation), kurios atliepia ar atitinka pažodinį 
(kopijuojamąjį) vertimą (angl. literal translation) ir laisvąjį vertimą (angl. free 
translation). Šios dvi vertimo strategijos aprėpia septynias vertimo procedūras: 
trys iš jų ‒ skolinimas, kalkiavimas ir pažodinis vertimas ‒ priskiriamos tie-
sioginiam vertimui, o keturios ‒ transpozicija (angl. transposition), moduliaci-
ja (angl, modulation), ekvivalentiškumas (angl. equivalence), adaptacija (angl. 
adaptation) ‒ netiesioginiam vertimui (Munday 2012: 86‒89).

Terminologinės painiavos nepadeda išnarplioti ir naujesni bandymai at-
skirti vertimo strategijos sąvoką nuo vertimo būdo (angl. translation technique) 
ar vertimo procedūros (angl. translation procedure) sąvokos. Pavyzdžiui, žur-
nale „Meta“ buvo paskelbtas dviejų straipsnio autorių penkiais kriterijais pa-
grįstos 18 vertimo būdų klasifikacijos pasiūlymas (žr. Molina, Hurtado Al-
bir 2002), o vienoje iš naujausių angliškų vertimo studijų knygų galima rasti 
11 vertimo strategijų ir 24 vertimo procedūrų sąrašą (Munday 2012: 23‒24). 
Palyginus šiose publikacijose pateiktus vertimo būdų ir vertimo procedūrų 
sąrašus pasirodo, kad  penki pavadinimai sutampa. Terminas free translation 
yra įtrauktas ir į vertimo strategijų, ir į vertimo būdų sąrašą. Taigi vargu ar ga-
lima tikėtis, kad šios pastangos standartizuoti vertimo studijų terminiją gali 
sulaukti platesnio pripažinimo.
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Vertimo strategija (angl. translation strategy) iš tikrųjų turėtų būti su-
prantama kaip verčiamo teksto bendros vertimo pakraipos nustatymas ir jos 
palaikymas, o vertimo procedūra (angl. translation procedure) ‒ tai konkrečio-
je teksto vietoje taikomas konkretus vertimo būdas (angl. specific technique) 
(TT 1999: 191, Munday 2012: 22). Taigi vertimo strategija rodo kryptį, kuria 
einant ieškoma tinkamo sprendimo kokiam nors vertimo vienetui perteik-
ti, bet tas sprendimas materializuojamas tam tikru konkrečiu vertimo būdu. 
Tiesa, kai kurie mechanizmai gali funkcionuoti ir kaip vertimo strategijos, ir 
kaip vertimo būdai. Pavyzdžiui, jau šioje knygoje minėtai vertimo teksto sa-
vinimo (angl. domestication) strategijai įgyvendinti gali būti pasitelkiami keli 
vertimo būdai arba, kitais žodžiais tariant, gali būti įvairių verstinio teksto 
savinimo strategijos apraiškų.

Šioje knygoje siekdami nuosekliai ir išsamiai aprašyti žodžio ir sakinio ly-
gmenyje atliekamus vertėjo kalbinius veiksmus, šalia termino „vertimo būdas“ 
(plg. angl. translation technique) vartojame terminą „vertimo perdara (arba 
transformacija)“. Vertimo perdaras (transformacijas) skirstome į tris tipus: a) 
pakeitimai (angl. shifts), b) pridėjimai (angl. additions), c) praleidimai (angl. 
omissions, deletions) (plg. kitų autorių siūlomus tris tipus alterations, additi-
ons, subtractions, žr. Nida 1964, arba changes, additions, omissions, žr. Louw 
2007). Teoriniu požiūriu pastarieji du tipai – pridėjimas ir praleidimas – yra 
susiję su neekvivalentiškumu (angl. non-equivalence) arba atitikties nebuvimu 
ir gali būti siejami su pseudovertimu arba nevertimu (Pym 2010: 89).

Iš karto reikia pasakyti, kad toks suskirstymas yra gana apytikris ir sutar-
tinis. Kartais viena ar kita vertimo perdara (transformacija) gali būti priskirta 
ir vienam, ir kitam tipui. Pavyzdžiui, jungtuko ryšį turinčio sakinio pakeiti-
mas bejungtukiu sakiniu gali būti vienodai pagrįstai laikomas ir pakeitimu 
(viena sintaksinio ryšio rūšis keičiama kita), ir praleidimu (praleidžiamas 
originalo tekste esantis jungtukas). Be to, ypač svarbu pabrėžti, kad šie trys 
pagrindiniai vertimo transformacijų tipai retai būna ,,gryno pavidalo“: kaip 
bus matyti iš pateikiamų pavyzdžių, vieno tipo vertimo perdara neretai yra 
derinama su kokia nors kita kito tipo perdara ir sudaro mišraus, sudėtinio, 
kompleksinio pobūdžio vertimo perdaras (transformacijas). Vienai tokiai sa-
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vitai sudėtinio pobūdžio perdarai ‒ vadinamai kompensacija ‒ išsamiau ap-
tarti skiriamas paskutinis šios studijos antros dalies skyrius.  

Perdaros (arba transformacijos) nebūtinai yra taikomos sąmoningai. 
Vertėjas paprastai negalvoja, kad štai čia antoniminė perdara netinka, todėl 
dabar pamėginsiu konkretizaciją. Iškilus konkrečiai vertimo problemai, jos 
sprendimo būdai mintyse vertėjui siūlosi savaime – ir visų pirma tokie, kurie 
reikalauja mažiausių pastangų (Chesterman 1997: 89‒116). Be to, į kiekvieną 
perdarą galima žiūrėti kaip į pažodinio (kopijuojamojo) vertimo būdo atme-
timą. Perdarų (transformacijų) imamasi dėl to, kad pažodinis vertimas yra 
negalimas, o jeigu galimas – tai nenatūralus, nesklandus, stilistiškai nepriim-
tinas, netinkamas komunikaciniais (arba pragmatiniais), ideologiniais ar kul-
tūros sumetimais. Vertimo perdarų (transformacijų) kategorija aprėpia viską, 
kas, atrodytų, nukrypsta nuo pažodinio vertimo, ir leidžia sukonkretinti lais-
vojo (t. y. nepažodinio) vertimo (angl. free translation / rendering) sąvokos 
turinį (Louw 2012:  25–26).

Kai kurios vertimo perdaros (transformacijos) epizodiškai minimos pir-
moje šios knygos dalyje. Kadangi vertėjai daugiausiai daro žodžio ir sakinio 
lygmens perdarų ir vertimo perdarų tyrimas yra svarbus siekiant atskleisti, 
kaip dirba vertėjai (Louw 2012: 24), visa antroji knygos dalis yra skiriama 
joms išsamiau ir nuosekliau aptarti.

2.2. Pakeitimas

Pagal „Vertimo studijų žodyne“ (Dictionary of Translation Studies)  pa-
teiktą kanoninę apibrėžtį (Shuttleworth, Cowie 2007: 152), p a k e i t i m a i 
(angl. shifts arba shifts of expression) yra „nukrypimai nuo formalaus atitiki-
mo pereinant iš oK į VK“ (Catford 1965: 73). Verčiant keičiami ir gramatiniai 
vienetai (žodžių gramatinių kategorijų formos, kalbos dalys, sakinio dalys ir 
dėmenys, jų tvarka, sintaksinės konstrukcijos), ir leksiniai vienetai (žodžiai, 
pastovūs žodžių junginiai, jų semantiniai komponentai). Todėl priimta skirti 
gramatinius pakeitimus (angl. grammatical changes / shifts) ir leksinius (ar se-
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mantinius) pakeitimus (angl. semantic changes / shifts) (žr. Cyrus 2006, Louw 
2007). Neretai jie būna tarpusavyje susiję: vienas pakeitimas gali lemti kitą 
tokio paties arba kitokio pobūdžio pakeitimą, kartu sudarydami sudėtinius 
pakeitimus.

Kaip sudėtinio pakeitimo pavyzdį galima nurodyti antoniminį vertimą. 
Antoniminis vertimas (angl. positive and negative recasting, žr. TT 1999: 169; 
rus. антонимический перевод, žr. Nelyubin 2003: 21) daugeliu atvejų yra 
sudėtinė perdara, t. y. ir leksinis, ir gramatinis pakeitimas, nes oK žodis yra 
pakeičiamas atitinkamu VK antoniminės reikšmės žodžiu ir kartu tame pa-
čiame sakinyje oK teigiamoji veiksmažodžio forma pakeičiama neigiamąja 
VK veiksmažodžio forma (arba atvirkščiai), pvz.:

“You have been a false friend to me!” (John Galsworthy)
− Jūs niekada man nebuvot tikra draugė! [FS 340]

“Don’t talk. I want to hear what happens.” (Francis Scott Fitzgerald)
– Tylėkite. Aš noriu girdėti, kas bus. [DG 19]

Pakeitimai yra bene labiausiai paplitęs ir didžiausia įvairove pasižymin-
tis vertimo perdarų (transformacijų) tipas. Todėl siekiant pernelyg neišplėsti 
šio darbo apimties šioje knygoje buvo stengtasi aprėpti toli gražu ne visus 
vertimui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą būdingus pakeitimus, įskaitant an-
toniminį vertimą (arba teigiamąją ir neigiamąją perdarą, žr. Maskaliūnienė 
2013), metoniminį vertimą (pvz., priežasties keitimą pasekme ir atvirkščiai, 
žr. Armalytė, Pažūsis 1990: 217‒220) ir kitus.  

2.2.1. Gramatiniai pakeitimai

Paprastai yra skiriami keturi gramatinių pakeitimų tipai: a) žodžių gra-
matinių (arba kaitybinių) formų keitimas (angl. change of accidence), b) kal-
bos dalies arba žodžių klasės keitimas (angl. change of word class), c) žodžių 
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ir sakinio dėmenų sintaksinės funkcijos keitimas (angl. change of syntactic 
function), d) žodžių ir sakinio dėmenų tvarkos keitimas (angl. change in word 
or clause order) (žr., pvz., Louw 2007). Tiesa, tokie pakeitimai vertimo studi-
joms skirtoje literatūroje angliškai dar vadinami transpositions (Vinay, Dar-
belnet 1958/1995, Shuttleworth, Cowie 2007: 190‒191), shifts (Catford 1965: 
73, Shuttleworth, Cowie 2007: 152‒153). 

Visi išvardyti gramatinių pakeitimų tipai yra būdingi vertimui iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, nesunku pastebėti gramatinių (arba kai-
tybinių) žodžio formų keitimą (angl. change of accidence). Antai oK daikta-
vardžio daugiskaita vertimo tekste gali būti keičiama atitinkamo VK daikta-
vardžio vienaskaita, nes lietuvių kalboje daiktavardžio vienaskaita gali būti 
vartojama ir apibendrinamąja reikšme (žr. DLKG 2006: 66), pvz.:

You can’t stop people if they want to get drunk. (Evelyn Waugh)
Neįmanoma sustabdyti žmogaus, kuris nori prisigerti. [SįB 153]

You are not angry with people when you laugh at them. (William Somerset 
Maugham)

Jūs nepykstate ant žmogaus, kai iš jo juokiatės. [ViS 65]

... women are a sin by definition. (Harper Lee)

... kiekviena moteris yra nuodėmių šaltinis. [NSG 54]

We know that all men are mortal... (William Somerset Maugham)
Visi žinome, kad žmogus yra mirtingas... [ViS 11]

Usually I like riding on trains... (J. D. Salinger)
Man patinka važiuoti traukiniu... [RPB 61]

Ir atvirkščiai ‒ oK daiktavardžio vienaskaita vertimo tekste gali būti kei-
čiama atitinkamo VK daiktavardžio daugiskaita, pvz.:
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Old Jolyon could not bear a strong cigar or Wagner’s music. (John Galsworthy)
Senasis Džolionas negalėjo pakęsti stiprių cigarų ir Vagnerio muzikos. [FS 378]

I’d never known a girl like Doreen before. (Sylvia Plath) 
Anksčiau nepažinojau tokių merginų kaip Dorina. [SG 10]

Actually, I had a vague plan to attend graduate school... (Jon Fasman)
Tiesą sakant, kūriau miglotus planus lankyti magistrantūrą... [GB 12]

I’d read the back of a jam jar if I could, to let my mind out of the cell for a few 
minutes. (Mark Johnson)

Skaityčiau bet ką, net užrašus ant uogienių stiklainių, kad nors keliom minu-
tėm ištrūkčiau iš kameros.  [Ap 92] 

Tačiau iš pirmiau išvardytų keturių gramatinių pakeitimų tipų toliau išsa-
miau šioje knygoje aptariami tik trys vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
praktikai aktualesni tipai – b, c ir d.

2.2.1.1. Kalbos dalies keitimas 

Kalbos dalies (arba žodžių klasės) (pa)keitimas (angl. change of word 
class, class shift) – tai transformacija, kuria oK žodžio (pvz., daiktavardžio) 
semantinis turinys yra perteikiamas kitai kalbos daliai (arba žodžių klasei) 
priskiriamu VK žodžiu (pvz., veiksmažodžiu) (plg. Louw 2007: 71). Daugia-
kalbiame vertimo terminų žodyne šiai transformacijai pavadinti nurodomas 
angliškas terminas  recategorization (TT 1999: 171). „Vienos žodžių klasės 
pakeitimas kita  nekeičiant pasakymo prasmės“ (Vinay, Derbelnet 1958/1995: 
36) vertimo studijoms skirtoje literatūroje dar tradiciškai vadinamas trans-
pozicija (angl. transposition, pranc. transposition, žr., pvz., Chesterman 1997:  
95, Shuttleworth, Cowie 2007: 190). Ši transformacija gali būti būtinoji arba 
fakultatyvioji (angl. obligatory or optional) ir dažnai yra susijusi su kitomis 
transformacijomis.  
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Bene įprasčiausia kalbos dalies (arba žodžių klasės) kaitos rūšis  – tai 
daiktavardžio (pa)keitimas įvardžiu, vadinamoji pronominalizacija (angl. 
pronominalisation, Cyrus 2006: 1242). oK daiktavardžius ar daiktavardinius 
žodžių junginius vertimo tekste atstoja VK daiktavardiškieji (t. y. daiktavar-
diškai vartojami) įvardžiai. Šie įvardžiai paprastai užima tokią pačią pozici-
ją ir turi tokią pačią funkciją kaip daiktavardžiai, kuriuos jie pakeičia, todėl 
padeda išvengti tų pačių daiktavardžių ar daiktavardinių junginių kartojimo 
rišliame tekste, pvz.:

Atticus came out of Jem’s room. The moment Aunt Alexandra broke the 
connection, Atticus took the receiver from her. (Harper Lee)

Atikus išėjo iš Džemio kambario. Vos tik teta baigė kalbėti, jis paėmė ragelį 
iš jos rankų. [NSG 307]

But Miss Kate and Miss Julia had thought of that and had converted the 
bathroom upstairs into a ladies’ dressing-room. Miss Kate and Miss Julia were 
there, gossipping and laughing... (James Joyce)

Panelė Keitė ir panelė Džulija pačios tuo pasirūpino ir moterų rūbinę įrengė 
viršuj, vonios kambaryje. Jos buvo čia, plepėjo, juokėsi... [Dub 181]

Mahony chased a cat down a lane, but the cat escaped into a wild field. 
(James Joyce)

Atsigaivinęs Mejonis skersgatviu nusivijo katę, tačiau ji paspruko į didelį 
lauką. [Dub 22]

The eyes of the Happy Prince were filled with tears, and tears were running 
down his golden cheeks. (oscar Wilde)

Laimingojo Princo akys buvo pasruvusios ašaromis, jos riedėjo auksiniais 
skruostais. [LP 72]

Jis, ji yra skiriami prie asmeninių įvardžių tik sąlygiškai (DLKG 2006: 258), 
nes, be asmenų, šie įvardžiai dažnai nurodo negyvus daiktus, o įvardžiai, ku-
rie pakeičia ne tik vardus, yra substitutai (Rosinas 1996). Taigi lietuvių kalbos 
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asmeniniais įvardžiais jis, ji vertimo tekste keičiami ir tikriniai, ir bendriniai 
anglų kalbos daiktavardžiai bei daiktavardiniai junginiai. Štai dar daugiau pro-
nominalizacijos įvairovę iliustruojančių pavyzdžių be platesnio konteksto:

Martin could not understand this. (Jack London)
Šito jis negalėjo suprasti. [MI 102]

Muse was my age, midthirties... (Harlan Coben)
Ji buvo mano amžiaus, įpusėjusi ketvirtą dešimtį... [Mi 34]

I know Lady Marchmain very well. (Evelyn Waugh)
Labai gerai ją pažįstu. [SįB 118]

“That’s the man!” I gasped. (Arthur Conan Doyle)
‒ Tai jis! ‒ sušukau gaudydamas orą. [RR 214]

The boys looked hopefully at the bodyguard. (Judith McNaugh)
Berniukai atsisuko į jį su viltimi. [LeP 43]

The document is still there today. (Dan Brown)
Šiandien jis ten tebėra. [PSi 9]

The line was a yard wide and half a mile long. (Nicholas Evans)
Ji turėjo būti jardo platumo ir pusės mylios ilgio. [ŠU 37]

Pronominalizuojant nepaliekamos nuošalyje ir dažniausiai lietuvių kal-
boje daiktavardiškai vartojamų asmeninių įvardžių dviskaitos formos (apie 
dviskaitą dabartinėje vartosenoje žr. Miliūnaitė 2008), kurios gali pakeisti 
daiktavardinį junginį su skaitvardžiu two ir daiktavardinį žodžių junginį su 
jungtuku and, žymintį trečiąjį ir pirmąjį asmenį, pvz:

The two men went along some tortuous passages... (James Joyce)
Jiedu nuėjo per keletą vingiuotų koridorių... [Dub 146]
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The two women did not speak... (Toni Morrison)
Juodvi daugiau nieko nebesakė... [Su 46]

He pulled the wagon and Dandy and I got down. (Philippa Gregory)
Gouveris sustabdė furgoną ir mudvi išlipome. [ČK 73]

... Dean and I accepted it sadly. (Jack Kerouac)
Mudu liūdnai tą pripažinome. [Kel 95]

Tokią pačią kaip asmeniniai įvardžiai jis ir ji substituto funkciją lietuvių 
kalboje atlieka ir daiktavardiškai vartojami parodomieji įvardžiai, dažniausiai 
tas, ta, tai, rečiau šis, ši, šitas, šita, šitai, anas, ana, kurie nurodo žinomą, jau 
minėtą asmenį, gyvį, daiktą ar reiškinį (Valeckienė 1998: 146). Taigi jie irgi 
VK tekste tampa pronominalizacijos priemone, pvz:

In the first place, he was even more stupid than Stradlater. Stradlater was a 
goddam genius next to Ackley. (J. D. Salinger)

Visų pirma, jis buvo didesnis asilas net už Stredleiterį. Tas vos ne genijus, 
palyginus su Ekliu. [RPB 54]

She had made Martha stay with her and Martha had not objected at all. 
(Frances Hodgson Burnett)

Ji paprašė, kad Marta dar kiek pabūtų, o toji visai nesipriešino. [PS 52]

He looked at his shorter partner. The shorter guy was meaty with no neck. 
(Harlan Coben)

Jis pasižiūrėjo į savo žemesnįjį partnerį. Tasai buvo mėsingas, neturėjo ka-
klo. [Mi 11]

The hall was at present occupied by two deplorably sober men and their hi-
ghly indignant wives. The wives were sympathizing with each other in slightly 
raised voices. (Francis Scott Fitzgerald)
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Prieškambaryje du apgailėtinai blaivios išvaizdos džentelmenai skėsčiojo 
prieš savo didžiai pasipiktinusias žmonas. Šios guodėsi viena kitai pakeltu 
tonu. [DG 52]

That part didn’t worry me much. (J. D. Salinger)
Šitai man mažai rūpėjo. [RPB 203]

George, on hearing the story, grinned. (John Galsworthy)
Džordžas, apie tai išgirdęs, pašaipiai šyptelėjo. [FS 19]

Anglų kalbos daiktavardis people „žmonės“ ir metonimiškai žmonių 
daugį nusakantys daiktavardžiai gali būti keičiami apibendrinamuoju lietuvių 
kalbos įvardžiu visi, pvz.:

People would treat her with respect then. (James Joyce)
Ją visi gerbs. [Dub 36]

The bar seemed to him to be full of people and he felt that the people were 
observing him curiously. (James Joyce)

Jam pasirodė, kad restoranas pilnas žmonių ir visi smalsiai žiūri į jį. [Dub 73]

When people are suspicious with you, you start being suspicious with them. 
(Aldous Huxley) 

Kai visi į tave žiūri įtariai, tai ir pats pradedi įtarinėti. [PNP 67]

Heads turned toward Ainslie... (Arthur Hailey)
Visi atsisuko į Einslį. [De 122]

The table then spoke of Mount Melleray... (James Joyce)
Visi sušneko apie Melerėjų... [Dub 206]

Tačiau apskritai vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, atrodo, daug 
dažniau pastebime atvirkštinį (pa)keitimą, t. y. oK daiktavardiškųjų įvardžių 
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(pa)keitimą VK daiktavardžiais arba daiktavardiniais žodžių junginiais, vadi-
namą depronominalizaciją (angl. depronominalisation, Cyrus 2006: 1242). 
Depronominalizacija yra dažnesnė negu pronominalizacija, matyt, ne tiek dėl 
abiejų kalbų įvardžių sistemos funkcinių skirtumų (pvz., anglų kalba turi la-
biau diferencijuotą vienaskaitos trečiojo asmens asmeninių įvardžių sistemą, 
plg.: he, she, it ir jis, ji), kiek dėl to, kad įvardžio, kaip vienos abstrakčiausių 
kalbos dalių, konkretus leksinis turinys paaiškėja tik kontekste, o įvardžių 
gausa tekstą daro neaiškų, sunkiau suprantamą. Būgštavimas, kad labiau nuo 
atitinkamo daiktavardžio atitrūkęs įvardis gali būti siejamas ne su juo, o su ko-
kiu nors kitu artimo konteksto daiktavardžiu, verčia vertėją dėl aiškumo arba 
didesnės teksto fragmentų supratimo nepriklausomybės nuo konteksto keisti 
oK daiktavardiškąjį įvardį VK daiktavardžiu. Toks aiškinimas atitinka ir va-
dinamąją eksplikavimo hipotezę (angl. explicitation hypothesis), pagal kurią, 
kad ir kokios kalbos susiduria vertimo procese, originalo tekste pasitaikantį 
įvardį vertimo tekste dažniau keičia daiktavardis ar daiktavardinis junginys, 
o ne atvirkščiai (žr. Séguinot  1988, Weissbrod 1992: 153, Goethals 2007: 91). 

Depronominalizacija gali būti taikoma įvairių rūšių daiktavardiškiesiems 
įvardžiams ir gali įtraukti įvairių semantinių grupių daiktavardžius. Asmenis 
rodantys daiktavardiškieji įvardžiai (he, she, they) gali būti keičiami asmen-
vardžiais (t. y. vardais ir pavardėmis), pvz.:

She looked straight into his eyes. (William Somerset Maugham)
Džulija pasižiūrėjo jam tiesiai į akis. [Tea 13]

... she fell asleep and he stole away. (Jack London)
Ruta užmigo, ir Martinas patyliukais išėjo. [MI 159]

Their passion frightened her. (Evelyn Waugh)
Aistra Džiuliją išgąsdino... [SįB 65]

He was at that time a very young man... (Jane Austen)
Viljamas Volteris tada buvo dar labai jaunas... [Įt 10]
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Kate stood up and followed her into his office. (Judith McNaught)
Keitė atsistojo ir nusekė paskui ją į Elioto kabinetą. [LeP 293]

His father had been her mother’s cardiologist... (Mary Higgins Clark)
Klėjaus tėvas buvo Olivijos motinos kardiologas... [TŠŠ 8]

They each had their own room and all. (J. D. Salinger)
Spenseriai gyveno atskiruose kambariuose. [RPB 12]

Apie tokios depronominalizacijos dažnumą galima spręsti dar ir iš tokio 
pavyzdžio: Džeko Londono romano „Martinas Idenas“ (Martin Eden) pirma-
me skyriuje yra puslapio dydžio teksto pastraipa, kurioje apie pagrindinius 
personažus Martiną (Martin) ir Rutą (Ruth) pasakojama neminint jų vardų, 
bet vartojant vien tik asmeninius įvardžius he ir she bei kitas jų linksnių for-
mas; šios pastraipos lietuviškame vertime [MI 10] abu šie įvardžiai yra po ke-
turis kartus pakeisti atitinkamais asmenvardžiais. Arba štai nedidelės detek-
tyvo pastraipos, kurios originalo tekste nėra nė vieno asmenvardžio, vertimo 
tekste jų randame tris:

He was careful to hurdle the bloodstain on the rug as he chased after her. 
Midway across the bedroom, he made a grab for her arm but came up with only 
a handful of cotton fabric. She whirled around and yanked it from his grip, but 
not before he got an eyeful. (Sandra Brown)

Peršokęs kraujo dėmę ant kilimo Skijus puolė iš paskos. Pavijęs Berę miega-
mojo viduryje, čiupo jai už rankos, bet sugriebė tik audinį. Mergina staigiai ap-
sisuko ir išsiveržė iš jo gniaužtų, vis dėlto Skijus spėjo kai ką pamatyti. [yK 10]

Asmenis rodantys daiktavardiškieji įvardžiai (he, she, they) keičiami ir 
asmenis žyminčiais bendriniais daiktavardžiais (kartais sudaiktavardėjusiais 
įvardžiuotiniais būdvardžiais) arba jų junginiais, pvz.:

He stared at her with the cool, speculating expression of a long-standing op-
ponent... (Judith McNaught)
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Brolis įsistebeilijo į ją šalta, mįslinga seno priešininko išraiška... [LeP 17]

He was still leaning against the wall. (Harper Lee)
Tas žmogus vis tebestovėjo atsirėmęs į sieną. [NSG 314]

She counted on him for everything... (Daniele Steel)
Ji visiškai pasikliaudavo vyru... [Tėt 11]

She had taken off her bonnet and held it in her hand...  (John Fowles)
Moteris buvo nusiėmusi skrybėlaitę ir laikė ją rankoje... [PLM 11]

She looked at none of them... (John Galsworthy)
Nepažįstamoji nė karto nepakėlė į juos akių... [FS 292]

I told her to turn the bill over. (Jack Kerouac)
Liepiau padavėjai pažiūrėti kiton sąskaitos lapelio pusėn. [Kel 27]

They were her life and they, in turn, loved her. (Arthur Hailey)
Sūnūs jai buvo visas gyvenimas; berniukai taip pat ją mylėjo. [De 267]

“Yes!” they all chimed in. (Dan Brown)
– Taip! – choru atsakė studentai. [Psi 37]

Anglų kalbos įvardis they „jie, jos“ tam tikruose sakiniuose gali reikšti 
žmones apskritai (CCEG 1992: 405) ir paprastai tokiuose sakiniuose verčia-
mas į lietuvių kalbą apibendrintos reikšmės daiktavardžiu žmonės, pvz.:

They said women were vain... (William Somerset Maugham)
Žmonės sako, kad moterys garbėtroškos... [Tea 252]

“And is it really so beautiful as they say?” (James Joyce)
– Ar iš tikrųjų Paryžiuje taip gražu, kaip žmonės pasakoja? [Dub 75]
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They say acting is only make-believe. (William Somerset Maugham)
Žmonės sako, kad vaidyba tėra apsimetinėjimas. [Tea 255]

They said that it was in the family. (Harper Lee)
Žmonės kalbėjo, kad širdies liga jos buvusi paveldėta. [NSG 9]

Kai informacinio pobūdžio tekstuose siekiant pabrėžti, kad kokia nors 
pareigybė gali būti siejama ir su vienos, ir su kitos lyties asmenimis, kartais 
vartojami jungtuku or jungiami vyriškosios ir moteriškosios giminės asme-
niniai įvardžiai, depronominalizacijai vertimo tekste paprastai pasirenkamas 
tik vyriškosios giminės daiktavardis, nes lietuvių kalboje vyriškos lyties pava-
dinimo forma yra nežymėta, t. y. tinka abiejų lyčių asmenims pavadinti, pvz.: 

He or she will be assisted by a dedicated External Action Service. (yGLT)
Šiam pareigūnui padės speciali Europos išorės veiksmų tarnyba. [LSVP 7]

He or she will chair Council meetings... (yGLT)
Pirmininkas vadovaus Europos Vadovų Tarybos posėdžiams... [LSVP 12]

originalo sakinyje asmenį rodantis anglų kalbos įvardis kartais gali būti 
keičiamas ir ne asmenį žyminčiu lietuvių kalbos daiktavardžiu ar daiktavar-
diniu žodžių junginiu, nes jie yra iš dalies koreferentiški (t. y. tarp jų yra visu-
mos ir dalies ar kitoks asociacinis ryšys), pvz.:

When she showed the letter to Michael he beamed. (William Somerset Mau-
gham)

Kai ji parodė laišką Maiklui, jo veidas nušvito šypsena. [Tea 39]

I know he’s alive, Jean Louise, because I haven’t seen him carried out yet. 
(Harper Lee)

Aš žinau, Džina Luiza, jis gyvas, nes dar nemačiau, kad jo karstą būtų 
išnešę iš namų. [NSG 52]
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... she gets the uncanny sensation that he is reading her... (Patricia Cornwell) 

... Moniką apima šiurpokas jausmas, kad jis skaito jos mintis... [Riz 18]

An oil painting caught and held him. (Jack London)
Jo dėmesį patraukė aliejiniais dažais tapytas paveikslas. [MI 4]

Vietoj įvardžio we „mes“, originalo tekste nurodančio kalbėtoją su kitais 
asmenimis, vertimo tekste gali būti vartojamas transporto priemonę, kuria jie 
visi kartu keliauja, žymintis daiktavardis, pvz.:

When we pulled out into the winter night... (Francis Scott Fitzgerald)
Ir kai traukinys išpūškuodavo į žiemos naktį... [DG 161]

We bounced over the railroad tracks... (Jack Kerouac)
Mašina šokčiodama persirito per geležinkelio bėgius... [Kel 73]

As we leave the last stop, I am the only person... (L. H. Anderson)
Autobusui pajudėjus iš paskutinės stotelės aš vienintelė... [Kal 17]

I went up and out as we steamed slowly down the river... (Evelyn Waugh)
Laivui pamažu judant upe, išėjau iš kajutės... [SįB 265]

Lietuvių kalbos daiktavardžiais arba daiktavardiniais junginiais keičiami 
ne tik asmenis, bet ir daiktus bei gyvius rodantys anglų kalbos įvardžiai (it, 
they, this, that, these, those), pvz.:

I didn’t like it. (Jack Kerouac)
Manęs tas sumanymas nesužavėjo. [Kel  66]

It smelled of new paint. (John Fowles)
Bažnyčia kvepėjo šviežiais dažais. [PLM 342]

It always made Kathy laugh. (Nicholas Evans)
Tie žodžiai Ketę visada prajuokindavo. [VR 15]
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Then, when the autumn came they all flew away.  (oscar Wilde)
O rudeniui atėjus, kregždės visos išskrido. [LP 70]

His wilful hands and feet began to beat and churn about, spasmodically and 
feebly. But he had fooled them... (Jack London)

Rankos ir kojos ėmė pačios spazmiškai, nors nesmarkiai judėti ir plakti van-
denį. Bet jis buvo apgavęs tas rankas ir kojas. [MI 384]

The ladies of Longbourn soon waited on those of Netherfield. (Jane Austen)
Longborno ponios netrukus aplankė Neterfildo ponias. [PIP (2009) 20]

Pirmiau minėtas būgštavimas, kad įvardžių vartosena gali pakenkti kal-
bos aiškumui, ypač akivaizdus verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą tam 
tikrų žanrų tekstus. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos teisės aktų tekstų rengėjai 
turi paisyti specialių redakcinio pobūdžio nurodymų:

„Kadangi straipsniai ir jų dalys yra atskiri vienetai, aiškumo sumetimais 
reikėtų kiekviename straipsnyje arba kiekvienoje dalyje pakartoti terminus ir 
pateikti išsamias nuorodas, kaip šiame pavyzdyje:  

Užuot rašius:
„1. Taryba imasi visų būtinų priemonių...
2. Ji patvirtina šias priemones ... tvarka.“
reikėtų rašyti:
„1. Taryba imasi visų būtinų priemonių...
2. Taryba patvirtina 1 dalyje nurodytas priemones ... tvarka.“ (EKVV 

2012: 18–19)

Sakoma, kad daiktavardį reikia keisti įvardžiu taip, kad būtų aišku, kokio 
daiktavardžio pakaitalu jis eina. Taigi ir anglų, ir lietuvių kalboje įprasta yra 
tokia tvarka: pirma vartojamas daiktavardis, o paskui jį pavaduojantis įvardis. 
Tačiau anglų kalbos sudėtinio sakinio šalutiniame dėmenyje, kai šis eina prieš 
pagrindinį dėmenį, yra galima katafora, t. y. pirmas pavartojamas įvardis, o 
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tik po jo pagrindiniame sakinyje daiktavardis arba daiktavardinis žodžių jun-
ginys. Verčiant tokius anglų kalbos sakinius į lietuvių kalbą kataforinės refe-
rencijos paprastai atsisakoma ir, taikant depronominalizaciją bei pronomina-
lizaciją, pereinama prie anaforinės referencijos, pvz.:

When he awoke, Taborlin the Great found himself locked in a high tower. 
(Patrick Rothfuss)

Kai Taborlinas Didysis prabudo, susivokė esąs užrakintas aukštame bokšte. 
[VV 12]

Although he was pleased to have such an extensive collection, Charles was 
thinking about something bigger when he looked at his fossils. (Deborah Hei-
ligman)

Čarlzas džiaugėsi savo gausia kolekcija, tačiau, žiūrėdamas į fosilijas, galvojo 
apie kai ką daugiau. [ČE 19]

When he gave us our air-rifles Atticus wouldn’t teach us to shoot. (Harper 
Lee)

Atikus padovanojo mums orinius šautuvus, bet šaudyti nemokė. [NSG 109]

When Zack asked him what happened, Mitchell said... (Judith McNaught)
Kai Zakas paklausė Mitčelą, kad nutiko, šis atsakė... [LeP 253]

When the plot had been disclosed to her, Mrs. Kernan had said... (James 
Joyce)

Kai sąmokslas buvo poniai Kernan atskleistas, ji pasakė... [Dub 160]

Because it is the city of the night, New Orleans wakes slowly. (John Grisham)
Kadangi Naujasis Orleanas – naktinis miestas, jis bunda pamažu. [PD 100]

Depronominalizacija kartais yra susijusi su prijungiamojo sakinio dėme-
nų sekos pakeitimu, ypač tais atvejais, kai šalutinis sakinys su įvardžiais verti-
mo tekste iškeliamas prieš pagrindinį sakinį, pvz.: 
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She leaned toward him as he was about to say good night. (Jack London)
Kai Martinas jau norėjo atsisveikinti, ji pasviro prie jo. [MI 339]

She had screamed when he struck her... (Arthur Conan Doyle)
Kai vyras smogė Meri, ji suriko. [RR 375]

Hannah was on the telephone when she walked through the door of the 
police station... (Jodi Picoult)

Kai Alė įėjo į policijos nuovadą, Hana kalbėjo telefonu... [G 24]

Dr. Craven had been waiting some time at the house when they returned to 
it. (Frances Hodgson Burnett)

Kai jie sugrįžo į namus, jų laukė daktaras Kravenas. [PS 264]

Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, depronominalizuojami gali būti 
ne tik asmeniniai, bet ir kiti daiktavardiškai vartojami anglų kalbos įvardžiai, 
įskaitant įvardį other „kitas“, pvz.: 

The other leaned over the wheel of the car and peered... (James Joyce)
Draugas pasilenkė ir pažvelgė... [Dub 156]

The other nodded. (Aldous Huxley)
Džonas linktelėjo. [PNP 126]

Gabriel had not gone to the door with the others. (James Joyce)
Gabrielis nebuvo išėjęs į tarpdurį su tetomis. [Dub 199]

The others looked round curiously. (Aldous Huxley)
Vyrai smalsiai atsigręžė. [PNP 56]

Voyles could think of many others. (John Grisham)
Būtų galima sugalvoti dar daug panašių epitetų. [PD 72]
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Skaičiais kaitomų daiktavardžių vienaskaitos ir daugiskaitos pakaitalu 
(substitutu) dabartinėje anglų kalboje dar gali eiti ir anaforiškai kaip įvardis 
vartojamas kiekinis skaitvardis one (angliškai dar vadinamas replacive one, 
žr. GCE 1974: 222). Vertimuose į lietuvių kalbą jis taip pat dažnai keičiamas 
daiktavardžiais, pvz.: 

I had to learn that I was a woman to know that you were one too. (Jack 
London)

Pirma pati turėjau pasijusti moterim, tik tada supratau, kad tu irgi moteris. 
[MI 155]

... stole a car right from the driveway and took a dash to downtown Denver 
and came back with a newer, better one. (Jack Kerouac)

… pavogė automobilį tiesiai nuo privažiavimo, nulėkė į Denverio centrą ir 
sugrįžo naujesniu, geresniu automobiliu. [Kel 171]

Toliau pateikiami dar keli įvairūs šio anglų kalbos įvardžio depronomi-
nalizacijos pavyzdžiai be platesnio orginalo konteksto, rodančio kokio daik-
tavardžio pakaitalu jie eina:

“How do you know?” said the Mathematical Master, “you have never seen 
one.” (oscar Wilde)

– Iš kur jūs žinote? – tarė skaičiavimo mokytojas, – Bene jūs kada matėte 
angelą? [LP 70]

He did not believe me and said he was sure I must have one. (James Joyce)
Jis nepatikėjo ir pasakė, kad aš tikriausiai turįs simpatiją. [Dub 23]

At last I found one that I thought looked promising... (Charles Dickens)
Pagaliau aš suradau, mano manymu, tinkamą krautuvėlę... [DK 158]

He bought a very nice one with an ivory back... (Evelyn Waugh)
Nusipirko labai gražų šepetį dramblio kaulo rankena... [SįB 34]
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“I hear the new one at the Alhambra is first-rate.” (Aldous Huxley)
– Girdėjau, šiandien „Alhambroje“ puikus naujas filmas. [PNP 35]

He was surprised when the typed ones began to come back. (Jack London)
Kaip nustebo Martinas, kai ir mašinėle perspausdintieji kūriniai ėmė plaukti 

atgal. [MI 87]

Anglų kalbos įvardiniai vietos prieveiksmiai here ir there, panašiai kaip jau 
aptarti oK įvardžiai, vertimo tekste gali būti keičiami lietuvių kalbos daiktavar-
džių (arba daiktavardinių junginių) linksniais ar linksniais su prielinksniais, pvz.:

We’ll find lots of things to do in here. (Harper Lee)
Virtuvėje atsiras kas veikti. [NSG 136]

Here the children had their own rooms. (Daniele Steel)
O jų užmiesčio name vaikai turėjo po atskirą kambarį. [Tėt 9]

“I just don’t think he went there.” (Francis Scott Fitzgerald)
–  Man atrodo, kad jis Oksforde niekada nebuvęs. [DG 49]

I was there twenty minutes before Rex. (Evelyn Waugh)
Atėjau į restoraną dvidešimt minučių anksčiau už Reksą. [SįB 197]

He loved beauty, and there he found beauty. (Jack London)
Jis mylėjo grožį, o eilėraščiuose jo nestigo. [MI 53]

If you let it stay there after it has got in you may never get over it as long as 
you live. (Frances Hodgson Burnett)

Jeigu leidžiate sieloje jai pasilikti, galite per visą gyvenimą jos nebeįveikti. 
[PS 522]

Ir priešingai – oK daiktavardžiais su prielinksniu reiškiamos vietos aplin-
kybės gali būti keičiamos VK įvardiniais vietos prieveiksmiais, pvz.:



380 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Like as if all you ever did at Pencey was play polo all the time. (J. D. Salinger)
Rodos, kad niekas čia nieko daugiau neveikia, tik žaidžia ir žaidžia polo. 

[RPB 8]

They can’t stand him at the House. (Evelyn Waugh)
Niekas čia jo negali pakęsti. [SįB 48]

... their worldy ranks meant nothing within these walls. (Dan Brown)

... šičia jų statusas pasaulyje nieko nereiškia. [PSi 11]

When Popé went away, he went into the room. (Aldous Huxley)
Kai Popė išėjo, jis ten įėjo. [PNP 115]

How could a garden be shut up? You could always walk into a garden. (Fran-
ces Hodgson Burnett)

Kaip galima užrakinti sodą? Ten visada turi būti leidžiama eiti. [PS 38]

Paprastai sakoma, kad lietuvių kalba yra veiksmažodinė, veiksmažodis 
jos stilistikoje užima ypatingą vietą (Pikčilingis 1975: 170), o anglų kalba yra 
daiktavardinė (beveik bet kuriame tekste apie 37 procentai žodžių yra daikta-
vardžiai, žr. Huddleston, Pullum 2005: 16). Kalbant ne taip griežtai ir norint 
pabrėžti veiksmažodinę lietuvių kalbos prigimtį, galima sakyti, kad lietuvių 
kalba iš esmės yra labiau veiksmažodinė negu anglų kalba arba kad lietuvių 
kalboje yra įprastesnė veiksmažodinė, o anglų kalboje – daiktavardinė raiška. 
Lietuvių kalbos redaktoriai kartoja: jeigu vietoj daiktavardžio galima pavarto-
ti veiksmažodį, toks veiksmažodiškas nusakymo būdas ir bus geresnis. 

Vertimo studijose oK daiktavardinio junginio struktūros transformacija 
į VK veiksmažodinę struktūrą yra vadinama d e n om i n a l i z a c i j a  (angl. de-
nominalization, TT 1999: 132, Sin-wai 2004: 56). Vertimams iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą ypač būdingas veiksmažodinio (t. y. darybos ryšiais su veiks-
mažodžiu susijusio) daiktavardžio keitimas veiksmažodžiu, pvz.:
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Dill was in hearty agreement with this plan of action. (Harper Lee)
Dilas karščiausiai pritarė tokiam sumanymui. [NSG 50]

Then the snow came, and after the snow came the frost. (oscar Wilde)
Ir štai pagaliau pasnigo, o netrukus ir pašalo. [LP 82]

She hoped they would have a nice evening. (James Joyce)
O šiandien jie smagiai pavakaros. [Dub 99]

“You were Mr. Bingley’s first choice...” (Jane Austen)
– Tave ponas Binglis pasirinko pirmiausia. [PIP (2009) 18]

But my immediate concern is with Sebastian. (Evelyn Waugh)
Bet man labiausiai rūpi Sebastianas. [SįB 242]

She stood in the dark little pad with a strange smile. (Jack Kerouac)
Jis stovėjo mažame tamsiame kambarėlyje ir keistai šypsojosi. [Kel 236]

“They say it is the cry of the Hound of the Baskervilles.” (Arthur Conan  
Doyle)

– Jie sako, kad čia staugia Baskervilių šuo. [RR 80]

Polinkis į veiksmažodinę raišką pastebimas ne tik grožinės literatūros, 
bet ir administracinės ar teisinės kalbos tekstų, kuriuose apstu daiktavardinių 
konstrukcijų (Kniūkšta 2005: 59–72), vertimuose į lietuvių kalbą. Štai keli iš 
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suves-
tinės redakcijos (2010 m. kovo 30 d.) parinkti sakiniai, kuriuos verčiant kai 
kurie anglų kalbos daiktavardžiai buvo pakeisti atitinkamos reikšmės lietuvių 
kalbos veiksmažodžiais:

The Member States shall facilitate the achievement of the Union’s tasks and 
refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union’s 
objectives. 
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Valstybės narės padeda Sąjungai įgyvendinti jos užduotis ir nesiima jokių 
priemonių, kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų. 

The European Commission shall carry out broad consultations with parties  
concerned...

... Europos Komisija plačiai konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis. 

The Council and the High Representative shall ensure compliance with these 
principles.

Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis užtikrina, kad būtų laikomasi šių principų.

Dėsninga ir gana įprasta kai kurių labai produktyvių darybos tipų anglų 
kalbos veiksmažodinius daiktavardžius, pvz., veikėjų (arba veiksmažodinės 
ypatybės turėtojų) pavadinimus su priesaga -er (ar rečiau su -or), ypač einan-
čius vardine tarinio dalimi, keisti atitinkamos reikšmės lietuvių kalbos veiks-
mažodžiais ar veiksmažodiniais žodžių junginiais, pvz.:

Poor Mama, she was always a worrier. (Edna o’Brien)
Vargšė mama, ji nuolat dėl ko nors jaudindavosi. [KMT 14]

“I’m not the keeper of your trinkets.” (Alan Bradley)
– Aš nesaugau tavo blizgučių. [SPD 11]

But the caller was not Trish. (Dan Brown)
Tačiau skambino ne Triša. [PSi 166]

I guess it was because Atticus wasn’t a thunderer. (Harper Lee)
Tikriausiai todėl, kad Atikus negriaudėjo perkūnais.[NSG 237]

... my parents were both talkers... (Kurt Vonnegut)

... abu tėvai mėgo paplepėti. [ŽbT 15]
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Captain Harville was no reader... (Jane Austen)
Kapitonas Harvilis skaityti nemėgo... [Įt 90]

Chaz knew she wasn’t much of a drinker... (Carl Hiaasen)
Čezas žinojo, kad ji negali daug išgerti... [NUB 12]

Anglų kalbos sudurtinių daiktavardžių ar daiktavardinių junginių, ku-
riuos sudaro daiktavardis ir priesagą -er (arba -or) turintis veiksmažodinis 
daiktavardis,   antrasis dėmuo, t. y. pamatinis žodis, keičiamas lietuvių kalbos 
veiksmažodžiu, o pirmojo dėmens lietuviškas atitikmuo verstiniame sakinyje 
užima objekto ar kitokio komplemento poziciją, pvz.: 

  
Martin Eden, I am afraid, will never be a money-earner. (Jack London)
Aš manau, Martinas Idenas niekad neišmoks uždirbti pinigų. [MI 154]

At first I saw her as a life-bringer. Then I saw her as a death-bringer. (Iris 
Murdoch)

Iš pradžių man atrodė, kad ji dovanoja gyvybę, paskui – kad sėja mirtį. [JP 27]

For over a year he had been beating his way along the south shore of Lake 
Superior as a clam-digger and a salmon-fisher... (Francis Scott Fitzgerald)

Daugiau kaip metus jis šlaistėsi Aukštutiniojo ežero pakrantėmis, 
žvejodamas lašišas, rinkdamas valgomuosius moliuskus... [DG 92]

Her approval would have been as fierce if Rose had declared her trade to be 
street sweeper... (Tibor Fischer)

Ji ne mažiau uoliai būtų žavėjusis ir tuo atveju, jei Roza būtų pasakiusi, 
kad šluoja gatves... [KK 25]

My ex-wife wouldn’t be married to him if he was any kind of child hater. 
(Tony Parsons)

Mano eksžmona nebūtų už jo tekėjusi, jei jis nemylėtų vaikų. [ViŽ 23]



384 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

“Well, did you know he’s the best checker-player in this town?..” (Harper 
Lee)

– O tu žinai, kad jis geriausiai lošia šaškėmis mūsų mieste? [NSG 109]

Kai veikėjų (arba veiksmažodinės ypatybės turėtojų) pavadinimai su 
priesaga -er (arba -or), einantys vardine tarinio dalimi, turi būdvardinį pažy-
minį, šie pavadinimai gali būti keičiami atitinkamos reikšmės lietuvių kalbos 
veiksmažodžiais, o pažyminiais einantys būdvardžiai – prieveiksmiais, pvz.:  

I’m a deep sleeper. (Colleen McCullough)
Miegu giliai. [UA 216]

He’s a good dancer. (Jenny Downham)
Vaikinas šoka puikiai... [KDG 17]

Farley and Jimmy were the heaviest losers. (James Joyce)
Farlis su Džimiu pralošė daugiausia. [Dub 47]

“Here indeed is the true lover,” said the Nightingale. (oscar Wilde)
– Taip, čia iš tiesų yra toks, kurs tikrai myli, – tarė lakštingala. [LP 58]

“Both of her parents were heavy drinkers...” (John Grisham)
– Abu jos gimdytojai smarkiai gėrė. [Apel 139]

But he was no ordinary complainer... (John Irving)
Tačiau savo nepasitenkinimą jis reikšdavo ne taip kaip visi. [MoM 12]

There’s a man there who’s a heavy breather. (William Somerset Maugham)
Vienas keleivių siaubingai šnopščia. [Tea 99]

Su prielinksniais vartojami anglų kalbos daiktavardžiai gana dažnai ver-
timuose yra keičiami nefinitinėmis (neasmenuojamosiomis) lietuvių kalbos 
veiksmažodžių formomis:
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a) dalyviais, pvz.:

He grinned with embarassment... (Judith McNaught)
Jis sumišęs šyptelėjo... [LeP 204]

We looked at her in surprise... (Harper Lee)
Mes sužiurome į ją nustebę... [NSG 16]

With a harsh sigh, Mitchell dragged his thoughts back to the present... (Judith 
McNaught)

Sunkiai atsidusęs, Mitčelas mintimis grįžo į dabartį... [LeP 205]

“Who?” Kate said in frustration. (Judith McNaught)
– Su kuo? – nusivylusi paklausė Keitė. [LeP 215]

At first the robin watched Mary and Colin with sharp anxiety. (Frances 
Hodgson Burnett)

Pirmiausiai liepsnelė labai susirūpinusi stebėjo Merę ir Koliną. [PS 298]

b) pusdalyviais, pvz.:

In a dream, I went to the kitchen. (Harper Lee)
Kaip sapnuodama nuėjau į virtuvę. [NSG 164]

During the walk Ruth and Martin held little conversation. (Jack London)
Eidami Ruta su Martinu mažai kalbėjosi. [MI 71]

“No!” Kate said with an adamant shake of her head. (Judith McNaught)
– Ne! – paprieštaravo Keitė tvirtai purtydama galvą. [LeP 56]

There was a great deal of laughing and joking during the meal. (James Joyce)
Valgydamos moterys garsiai juokėsi ir pokštavo. [Dub 45]
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c) padalyviais, pvz.:

But at supper that evening... Uncle Jack pointed at me. (Harper Lee)
Bet dar tą pačią dieną, vakarieniaujant... dėdė Džekas bakstelėjo į mane pirš-

tu. [NSG 95]

He woke up with a start at dawn. (Jack Kerouac)
Auštant jis staiga nubudo. [Kel 13]

Veiksmažodžiais verčiami dar vienos vardažodžių klasės žodžiai  –bū-
dvardžiai. Jie turi daiktavardžio ir veiksmažodžio sintaksinių ypatybių ir at-
lieka pažyminio ir vardinės tarinio dalies (predikatyvo) sintaksines funkcijas. 
Būtent  vardine tarinio dalimi (predikatyvu) oK sakinyje einantis būdvardis 
(kuriuo paprastai nusakomas ne veiksmas, o būsena) VK sakinyje yra keičia-
mas veiksmažodžiu, pvz.:

He was too impatient to be gone. (Jack London)
Jis nekantravo viską baigti. [MI 382]

In the grass, white daisies were tremulous. (oscar Wilde)
Žolėje virpėjo baltos saulutės. [DGP (2010) 16]

The mother was silent. (Jack Kerouac)
Motina tylėjo. [Kel 78]

She was so hurt and angry... (Evelyn Waugh)
Džulija taip įsižeidė ir supyko... [SįB 213]

“I’m not sick,” she cried, pulling away. (L. J. Smith)
– Aš nesergu! – atšlydama sušuko ji. [VDK 18]

The horses became fearful... (Ronan Bennet)
Žirgai ėmė baidytis ... [TSM 11]
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The train was late. (Robert Goolrick)
Traukinys vėlavo. [PaŽ 11]

Hill people were notorious for negotiating their labor. (John Grisham)
Kalnėnai garsėjo mokėjimu derėtis dėl darbo. [DN 11]

Be to, anglų kalboje yra būdvardžių, vartojamų tik kaip predikatiniai žo-
džiai. Tai vadinamieji a- būdvardžiai (žr. GCE 1974: 235–236), kurie į lietuvių 
kalbą paprastai yra verčiami veiksmažodžiais, pvz.:

... the lakes below us were aflame... (Evelyn Waugh)

... tvenkiniai tiesiai prieš mus liepsnote liepsnojo... [SįB 313]

Somehow he was afraid of her. (Jack London)
Kažkodėl baiminosi jos. [MI 36]

... the people were afraid that he would never come down again. (oscar Wilde)

... žmonės gąsčiojosi, kad nebegrįš. [LP 160]

He is all agog. (Evelyn Waugh) 
Jis nekantrauja jus pamatyti. [SįB 60]

He was alist... (Harper Lee)
Jis krypo ant šono... [NSG 114]

... the neighborhood slowly became alive. (Harper Lee)

... gatvė pamažėli atgijo. [NSG 116]

She was fast asleep. (James Joyce)
Ji kietai miegojo. [Dub 227]

... or you’ll be awake all night... (Judith McNaught)

... kitaip nemiegosit visą naktį... [LeP 69]
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Langdon was well aware of this strange fact. (Dan Brown)
Lengdonas gerai žinojo šį keistą faktą. [PSi 432]

Anglų kalbos prieveiksmių semantinis turinys taip pat gali būti pertei-
kiamas  atitinkamos leksinės reikšmės lietuvių kalbos veiksmažodžių dalyvio 
ar pusdalyvio formomis, užimančiomis sakinyje prieveiksmio poziciją ir ei-
nančiomis pagrindinį veiksmą būdo atžvilgiu charakterizuojančiomis aplin-
kybėmis, pvz.:

a) oK prieveiksmis → VK dalyvis

He sat down and regarded the table thoughtfully. (Jack London)
Jis atsisėdo ir susimąstęs įbedė akis į stalą. [MI 120]

Julia reflectively lit a cigarette. (William Somerset Maugham)
Džulija susimąsčiusi užsidegė cigaretę. [Tea 209]

I looked humbly at the great jars... (James Joyce)
Susidrovėjęs pažvelgiau į didžiulius ąsočius... [Dub 33]

She looked at me absently. (Francis Scott Fitzgerald)
Ji išsiblaškiusi pažvelgė į mane. [DG 21]

... he stood gloomily on the sidelines... (Harper Lee)

... stovėjo paniuręs prie šoninės linijos... [NSG 110]

He watched earnestly the passing of the great web of twilight across its face. 
(James Joyce)

Jis susikaupęs stebėjo, kaip pro mėnulį plaukia pilkas sutemų voratinklis. 
[Dub 33]

b) oK prieveiksmis → VK pusdalyvis 
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We walked along silently. (Harper Lee)
Mes ėjome tylėdami. [NSG 302]

The boy was tossing feverishly on his bed... (oscar Wilde)
Berniukas karščiuodamas blaškėsi po lovą... [LP 75]

The Savage smiled triumphantly and resumed his reading. (Aldous Huxley)
Laukinis triumfuodamas nusišypsojo ir skaitė toliau. [PNP 167]

“She was...a bit of all right,” he said regretfully. (James Joyce)
– Nebloga pana buvo, – apgailestaudamas tarė. [Dub 53]

Mary giggled inordinately. (Frances Hodgson Burnett)
Merė sukikeno nesivaržydama. [PS 298]

“Is she game for that?” asked Lenehan dubiously. (James Joyce)
– Ar išdegs? – dvejodamas paklausė Linihenas. [Dub 52]

Pabrėždami, kad verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą yra linkstama 
rinktis veiksmažodinę raišką, negalime visiškai atmesti ir atvirkštinio keiti-
mo galimybės: nors daug rečiau, bet pasitaiko atvejų, kai veiksmažodis kei-
čiamas daiktavardžiu (ši transformacija dar vadinama d e v e r b a l i z a c i j a , 
angl. deverbalization arba nominalization, žr. TT 1999: 132–133), pvz.:

“I like boys who like to work.”  (Jack Kerouac)
– Mėgstu berniukus, kurie mėgsta darbą. [Kel 36]

... she knew him before we were married... (Francis Scott Fitzgerald)

... ji buvo pažįstama su juo dar prieš mūsų vedybas... [DG 113]

Calpurnia was to blame for this. (Harper Lee)
Čia jau buvo Kalpurnijos kaltė. [NSG 24]
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For weeks after that article appeared, Evan couldn’t show his face in the cour-
thouse... (Judith McNaught)

Ištisas savaites po ano straipsnio pasirodymo Evanas negalėdavo pasirodyti 
teisme... [LeP 307]

“That’ll teach him,”  he said to himself. (Aldous Huxley)
„Tai bus jam pamoka,“ – pagalvojo direktorius. [PNP 91]

... it is true that to understand is to pity and forgive. (William Somerset Mau-
gham)

... tiesa, jog susipratimas – tai gailestingumas ir atleidimas. [Vis 65]

Iš vardažodžių dar paminėtini būdvardžiai. Pavyzdžiui, vienos konferen-
cijos pranešimo apie anglų kalbos veiksmažodžio like vartoseną ir vertimą 
į lietuvių kalbą tezėse teigiama, kad „dažniausia tekstyne rasta gramatinė 
transformacija yra veiksmažodžio keitimas būdvardžiu, pvz.: I should like 
your opinion on that – Man įdomi jūsų nuomonė apie tai“ (Mikelionienė, Po-
vilauskaitė 2009: 50). Šį teiginį dar reikia patikrinti remiantis solidesniais ir 
patikimesniais vertimų tyrimais. 

Trumpai aptariant veiksmažodžio keitimą kitų kalbos dalių žodžiais taip 
pat galima nurodyti tokius vertimo atvejus, kai „reikšmės požiūriu didesnė ar 
mažesnė dalis originalo tekste veiksmažodžio turimos reikšmės yra kompen-
suojama įvairiomis kitomis priemonėmis (dalelytėmis, modaliniais žodžiais 
ir pan.)“ (Usonienė 2006: 323), pvz.:

Julia had settled down on her side and seemed to be already on the point of 
falling asleep. 

Džulija pasivertė ant šono tarsi ruošdamasi miegoti. 

He appeared not to have noticed Winston’s blue overalls.
Jis tarsi nematė, kad Vinstonas su mėlynu kombinezonu.
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“It certainly seems so,” said Dumbledore.
– Regis, taip, – atsakė Dumbldoras.

Professor MacGonagall flinched, but Dumbledore, who was unsticking two 
lemon drops, seemed not to notice.

Profesorė krūptelėjo, bet Dumbldoras, atkrapštydamas du ledinukus, lyg ir 
nepastebėjo. (Visi pavyzdžiai paimti iš Usonienė 2006)

Vertimui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą yra būdinga ir aktyvi dviejų var-
dažodžių klasių  – daiktavardžių ir būdvardžių – kaita. Galimas ir būdvardžio 
vertimas daiktavardžiu, ir daiktavardžio vertimas būdvardžiu. 

oK sakinyje pažyminiu einantys santykiniai būdvardžiai dažnai keičia-
mi atitinkamos reikšmės lietuvių kalbos daiktavardžiais (tiksliau daiktavar-
džių kilmininku), pvz.: 

Opening my eyes is a Herculean effort. (Jodi Picault)
Atplėšti akis prireikia Heraklio jėgos. [NV 18] 

... they all sat as still as equestrian statues... (Gilbert Keith Chesterton)
Jie sustingo tarsi raitelių statulos... [ŽKBK 143]

The wind carried no flowery smells... (Iris Murdoch)
Vėjas nešė ne gėlių dvelksmą... [JP 23]

Dill jerked his head in a southerly direction. (Harper Lee)
Dilas mostelėjo galvą pietų pusėn. [NSG 61]

In the blaze of electric lights, he saw Lizzie Connolly... (Jack London)
Ryškioje elektros lempų šviesoje jis išvydo Lizą Konoli... [MI 95]

Scientific people are always curious... (Frances Hodgson Burnett)
Mokslo žmonės visada yra smalsūs... [PS 271]
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The room looked like a holy sanctuary from the ancient world. (Dan Brown)
Patalpa priminė senovės pasaulio šventovę. [PSi 11]

Šio keitimo gajumą rodo ir daugelio anglų kalbos laisvųjų ir pastoviųjų 
žodžių junginių „būdvardis + daiktavardis“ lietuviški atitikmenys, pvz.: 

African rivers – Afrikos upės,  American economy – JAV ekonomika, Australian 
writer – Australijos rašytojas, Canadian Embassy – Kanados ambasada, Demo-
cratic Party – Demokratų partija, European law – Europos teisė,  agricultural 
products – žemės ūkio produktai, economic recession – ekonomikos nuosmukis, 
environmental protection – aplinkos apsauga, foreign policy – užsienio politika, 
industrial revolution – pramonės perversmas / revoliucija, internal audit – vi-
daus auditas, monetary union – pinigų sąjunga, natural science – gamtos moks-
las, parliamentary committee – parlamento komitetas.

Vardine tarinio dalimi (predikatyvu) oK sakinyje einantis būdvardis VK 
sakinyje toje pačioje sintaksinėje pozicijoje gali būti keičiamas daiktavardžiu, 
tuo būdvardžiu reiškiamos ypatybės turėtojo pavadinimu, pvz.: 

 
“Upon my word,” said the Miller, “you are very lazy...” (oscar Wilde)
– Garbės žodis, – tarė malūnininkas, – tu esi didelis tinginys. [LP 46]

... the wise little Alice was not going to do that in a hurry. (Lewis Carroll)

... mažoji gudruolė Alisa nė nemanė skubėti. [ASŠVK 14]

“You really are innocent!” he exclaimed. (Elizabeth Chandler)
– Tu tikra naivuolė! – sušuko jis. [APa 21]

“Isn’t he funny?” Laura said to the bald man. (Irwin Shaw)
– Argi jis ne linksmuolis? – kreipėsi Laura į plikąjį vyriškį. [JL 33]

She wasn’t gorgeous, wasn’t ugly. (Jerry Spinelli)
Nieko ypatinga: nei gražuolė, nei baidyklė. [Žv 12]
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Vicky wasn’t very fat to begin with... (Lauren oliver)
Pirmiausia, Vikė nebuvo jokia storulė... [KAŽ  9]

“I don’t want to be queer,” said Colin. (Frances Hodgson Burnett)
– Aš nenoriu būti keistuolis, – pasakė Kolinas. [PS 266]

oK būdvardžiai neretai keičiami iš būdvardžių su priesagomis ar galū-
nėmis padarytais daiktavardžiais, tų būdvardžių žymimų ypatybių pavadini-
mais arba jų abstraktais, pvz.: 

 
That’s the one fault with him – he’s too shy and modest. (J. D. Salinger)
Jo vienintelė yda – drovumas ir kuklumas. [RPB 64]

One always suffers for being generous. (oscar Wilde)
Visada žmogus gauni nukentėti dėl savo dosnumo. [LP 53]

The second grade was grim... (Harper Lee)
Antroje klasėje buvo baisi nuobodybė. [NSG 71]

… I was grateful, it made up for last night. (Jack Kerouac)
... pajutau jai dėkingumą; tai man buvo atlygis už praėjusią naktį. [Kel 29]

But Kathryn knew it was true. (Anita Shreve)
Tačiau Ketrina žinojo, jog tai tiesa. [LŽ 17]

He was brisk and energetic, even when he was sitting... (Patricia Cornwell)
Jo žvalumas ir energija tryško netgi jam sėdint... [VĮ 48]

He taught me how to be patient... (Philip Roth)
Tėvas išmokė mane kantrybės... [Apm 15]

Ne mažiau aktyvi ir atvirkštinė vertimo transformacija. Iš būdvardžių pa-
daryti oK daiktavardžiai vertime gali būti keičiami VK būdvardžiais, pvz.:
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Dill was a curiosity. (Harper Lee)
Dilas buvo kažkoks keistas. [NSG 11]

Yet he knew that he did them injustice. (Jack London)
Tačiau jis žinojo, kad yra neteisus. [MI 379]

He was full of joy and attention. (Jane Austen)
Jis buvo neapsakomai laimingas ir atidus. [PIP 62]

... he had money, she had beauty... (John Galsworthy)

... jis pinigingas, ji graži... [FS 237]

The road was mud, stones and water. (Ronan Bennet)
Kelias buvo dumblotas, akmenėtas ir šlapias. [TSM 15]

There he found the loveliness of a dream. (Frances Hodgson Burnett)
Ten patyrė, kad sapnai gali būti malonūs. [PS 326]

“I liked your seriousness...” (Philip Roth)
– Man patiko, kad tu toks rimtas. [Apm 63]

Anglų kalboje daiktavardžiai gali būti vartojami prieš kitus daiktavar-
džius kaip pažyminiai arba modifikatoriai (angl. modifiers, žr. CCEG 1992: 
101). Tokie daiktavardžiai dažnai į lietuvių kalbą verčiami atitinkamos reikš-
mės santykiniais būdvardžiais, pvz.:

... worked in her flower beds in an old straw hat... (Harper Lee)

... darbuodavosi gėlių lysvėse, užsimaukšlinusi seną šiaudinę skrybėlę... 
[NSG 51]

Together we scrutinized the twelve lemon cakes... (Francis Scott Fitzgerald)
Mudu drauge priekabiai apžiūrėjome dvylika citrininių pyragaičių... [DG 80]
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... used to sit on the lowest step nursing a rag doll. (James Joyce)

... sėdėdavo ant apatinio laiptelio, čiūčiuodama skudurinę lėlę. [Dub 183]

The other two lawyers were glancing at the glass walls. (John Grisham)
Kiti du teisininkai žvilgčiojo į stiklines sienas. [Apel 21]

We went looking for my New York gang of friends. (Jack Kerouac)
Nuėjome ieškoti mano niujorkiškės gaujos. [Kel 97]

... at night he went to night school. (Jack London)

... vakarais lankydavo vakarinę mokyklą. [MI 66]

An autumn storm has pounded Cambridge all day... (Patricia Cornwell) 
Rudeninė audra plakė Kembridžą visą dieną... [Riz 7]

Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą abi vardažodžių klasės – ir daik-
tavardis, ir būdvardis – yra susijusios su prieveiksmiu. Žodžių klasės keitimo 
kryptys gali būti abipusės.  

oK būdvardiniai daiktavardžiai, ypač kai eina su prielinksniu with, gali 
būti keičiami ir VK atitinkamos semantikos būdo prieveiksmiais, pvz.:

She was pleased and surprised with the quickness and surety of his mind. 
(Jack London)

Ji buvo patenkinta ir nustebinta, kad jis taip greitai ir tiksliai galvoja. [MI 
59]

... Jem and I awaited it with impatience. (Harper Lee)

... mudu su Džemiu taip nekantriai jos laukėme. [NSG 42]

Then we turned our faces to Mexico with bashfulness and wonder... (Jack 
Kerouac)

Pagaliau nedrąsiai, nustebę, sužiurom į Meksiką... [Kel 212]
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“You’ve got to pull yourself together,” he said with soothing gruffness. (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

– Na, na laikykitės, – šiurkščiai paguodė jis. [DG 130]

Jimmy took his part with a will... (James Joyce)
Džimis noriai dūko... [Dub 46]

He looked round the sombre little place with suspicion... (Evelyn Waugh)
Jis įtariai apžvelgė iškilnią nedidukę salę... [SįB 197]

It was a procession which moved slowly, but with dignity. (Frances Hodgson 
Burnett)

Procesija ėjo lėtai, bet iškilmingai. [PS 277]

“No, ma’am. No message.” the operator stated with certainty. (Judith McNaught)
– Ne, ponia, jokios žinutės, – tvirtai pareiškė operatorė. [LeP 216]

Galimas ir atvirkštinis pakeitimas, t. y. anglų kalbos prieveiksmių verti-
mas lietuvių kalbos daiktavardžiais su prielinksniais su arba be, pvz.:

“You’re amazing, Billy,” Gray said proudly... (Judith McNaught)
– Tu nuostabus, Bili, – su pasididžiavimu tarė Grėjus... [LeP 201]

... she drank it gratefully. (Harper Lee)

... ji su dėkingumu atsigėrė. [NSG 33]

The boys looked hopefully at the bodyguard. (Judith McNaught)
Berniukai atsisuko į jį su viltimi. [LeP 43]

Lenehan laughed again, noiselessly. (James Joyce)
Linihenas vėl be garso nusijuokė. [Dub 51]

“Kate,” Holly said sympathetically, “we can’t...” (Judith McNaught)
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– Keite, – su užuojauta ištarė Holė, – mes negalim... [LeP 253]

“Colgan,” said the old man scornfully. (James Joyce)
– Kolganas, – su panieka atsakė senis. [Dub 120]

Anglų kalbos būdvardžius, einančius po veiksmažodžių to be, seem, 
become, look, smell, taste, feel, sound (paprastai žyminčių kognityvinę ar jai 
artimą percepcinę veiklą), dažniausiai linkstama į lietuvių kalbą versti prie-
veiksmiais, pvz.:

Boy, I felt miserable. (J. D. Salinger)
Viešpatie, kaip šlykščiai jaučiausi. [RPB 106]

... she said I was wonderful. (Harper Lee)

... ji pasakė, kad atrodau nuostabiai. [NSG 95]

It sounded so sweet to his ears... (oscar Wilde)
Jo ausims jie skambėjo taip maloniai... [LP 150]

It sounds beautiful, but I don’t understand it. (Jack London)
Skamba labai gražiai, bet aš nesuprantu. [MI 249]

She wouldn’t be fine until Stefan was found. (L. J. Smith)
Nesijaus gerai, kol nebus surastas Stefanas. [VDK 19]

Her eyes made Gabriel feel awkward.  (James Joyce)
Nuo jos žvilgsnio Gabrielis pasijuto nejaukiai. [Dub 225]

Colin really looked quite beautiful... (Frances Hodgson Burnett)
... Kolinas tikrai puikiai atrodo.  [PS 274]

Galiausiai reikia paminėti, kad į kalbos dalies (ar žodžių klasės) kaitą 
įtraukiamos ir tarnybinės kalbos dalys. originalo tekste daiktavardžius (ir 
(arba) daiktavardinius įvardžius) jungiantis anglų kalbos jungtukas and ver-
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timuose dažnai keičiamas prielinksniu su, kuriuo lietuvių kalboje irgi reiš-
kiamas ryšys arba asociatyvumas, pvz.:

The father and mother were in the old English style... (Jane Austen)
Tėvas su motina buvo seno angliško sukirpimo... [Įt 39]

Michael and Julia smiled on him kindly. (William Somerset Maugham)
Maiklas su Džulija jam meiliai nusišypsojo. [Tea 18]

She and Oliver’s mother had never really become friends. (Danielle Steel)
Sara su Oliverio motina taip ir netapo draugėmis. [Tėt 18]

Hindley and his wife basked downstairs before a comfortable fire... (Emily 
Brontë)

... Hindlis su žmona sėdėjo apačioje priešais ugnį... [VK 21]

Adam and his family were here. (Mary Higgins Clark)
Adamas su šeima jau čia. [NM 28]

Here love had died between me and the army. (Evelyn Waugh)
Čia mirė meilė, siejusi mane su kariuomene. [SįB 9]

Pastebėta, kad prielinksniu su anglų kalbos jungtukas and dažniau kei-
čiamas verčiant mišrius valgių ir gėrimų pavadinimus (dėl šio prielinksnio 
vartojimo mišriems valgių pavadinimams daryti žr. 2004 m. balandžio 1 d. 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendaciją dėl maisto gaminių pa-
vadinimų rašymo), pvz.:

He brought me some chops, and vegetables... (Charles Dickens)
Jis atnešė man muštinių su daržovėmis... [DK 61]

We had a farewell meal of franks and beans... (Jack Kerouac)
Atsisveikindami užkandome dešrelių su pupomis... [Kel 8]
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... ate eggs and bacon... (Evelyn Waugh)

... pavalgėme kiaušinienės su šonine... [SįB 40]

They each had a whisky and soda... (William Somerset Maugham)
Jie abu išgėrė viskio su soda... [Tea 138]

“I drank some mustard and warm water...” (Aldous Huxley)
– Išgėriau šilto vandens su garstyčiomis. [PNP 221]

Kaip matome, verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, kalbos dalies (arba 
žodžių klasės) keitimų įvairovė yra labai didelė. Tokią įvairovę veikiau lemia 
ne vertėjo valia ar pasirinkimo laisvė, o OK ir VK sistemų skirtumai. Taigi 
daugeliu atvejų kalbos dalies (arba žodžių klasės) keitimas vyksta atsižvel-
giant į VK polinkius.

2.2.1.2. Sakinio dalies keitimas 

Pagal sintaksinių ryšių pobūdį sakinyje skiriamos savarankiškų žodžių 
formų ir jų junginių gramatinės (sintaksinės) funkcijos, arba tradiciškai – 
sakinio dalys (DLKG 2006: 484; plg. Labutis 1998: 197). Verčiant iš vienos 
kalbos į kitą savarankiškų žodžių ir jų junginių funkcijos gali keistis  – 
oK sakinyje viena sakinio dalimi perteikiama informacija vertimo tekste 
gali būti perduodama kita VK sakinio dalimi. Sintaksinės funkcijos (pa)
keitimas (angl. change of syntactic function) – tai transformacija, kai a) te-
mos vaidmenį atliekantis subjektas, (ne)tiesioginis objektas, predikatas ir 
aplinkybė (adjunktas) atlieka kitokią sintaksinę funkciją vertimo kalbos 
sakinyje; b) vertimo kalboje pakeičiamas viso oK sakinio arba sudėtinio 
sakinio dėmens gramatinis statusas (Louw 2007: 72). Nepretenduodami į 
išsamų ir nuoseklų tyrimą, prabėgomis apžvelgsime bent kai kuriuos ryš-
kesnius sakinio dalių keitimo polinkius verčiant iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą.
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Keičiant sakinio dalis, žodžiai ir jų grupės vertimo tekste įgyja kitokias 
sintaksines funkcijas, skirtingas negu jų atitikmenys originalo tekste – kitaip 
tariant, pertvarkoma sakinio sintaksinė struktūra. Tokios pertvarkos priežas-
tys gali būti įvairios.

Daugelį sakinio dalių pakeitimų lemia anglų ir lietuvių kalbų sintaksės 
skirtumai, dėl kurių šie pakeitimai vertime yra dėsningi, neišvengiami ir  ku-
riuos, be kita ko, nustato šių dviejų kalbų gretinamoji (kontrastinė) kalbotyra. 
Pavyzdžiui, gretinamieji lietuvių ir anglų kalbų tyrimai rodo, kad fizinių (ar 
fiziologinių) būsenų beasmenius sakinius, lietuvių kalboje dažniausiai einan-
čius su beasmeniu veiksmažodžiu ar jam artimais skaudėjimo veiksmažo-
džiais (pvz.: Jam skauda koją. Man maudžia ranką.), anglų kalboje atitinka 
asmeniniai sakiniai (pvz.: His foot hurts. My arm aches.), kuriuose semantinį 
eksperiencerio vaidmenį atliekančio naudininko (jam, man) vietoje vartoja-
mas posesorių realizuojantis įvardis (his, my) (žr. Labutis 2008), o subjekto 
poziciją užimantis daiktavardis virsta tiesioginiu objektu. Šią įžvalgą patvirti-
na ir vertimo praktika, pvz.:

... and my head aches! (Harriet Beecher Stowe)

... ir labai galvą skauda! [DTT 76]

His head ached... (Jack London)
Gėlė galvą... [MI 199]

... he looked like his stomach hurt... (Harper Lee)

... jis atrodė taip, tarsi jam skaudėtų pilvą... [NSG 220]

... his calf muscles ached. (Andrew Peters)

... blauzdų raumenis bjauriai maudė. [KrG 7]

Be abejo, su skaudėjimo reikšmės veiksmažodžiais laisvuose stiliuose to-
kiais atvejais ne klaida būtų ir objekto vardininkas (pvz.: Man labai skauda 
galvą (galva). DLKŽ6e). Realiais vertimo pavyzdžiais iliustruojama pasirinktis 
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rodo, kad iš dviejų VK norminių variantų, vertėjai renkasi nebūtinai tą, kuris 
artimesnis originalo kalbai. 

Anglų ir lietuvių kalbų sakinių struktūros skirtumai gali priklausyti nuo 
tariniu einančio veiksmažodžio sintaksinių ir semantinių savybių. Štai anglų 
kalbos sakinius, kurių tariniu eina veiksmažodis like (ar jam artimos reikšmės 
veiksmažodis), verčiant į lietuvių kalbą su naudininkiniu veiksmažodžiu pa-
tikti, temos vaidmenį atliekantis oK sakinio tiesioginis papildinys (objektas) 
VK sakinyje virsta veiksniu (subjektu), pvz.:

... so heartily did she enjoy the joke. (James Joyce)

... taip jai patiko Gretos sąmojis. [Dub 186]

... nobody liked Tom Robinson’s answer. (Harper Lee)

... Tomo Robinzono atsakymas nepatiko niekam. [NSG 231]

You have liked many a stupider person. (Jane Austen)
Tau patikdavo ir kur kas kvailesni asmenys. [PIP (2009) 15]

“I loved the store during picking season...” (John Grisham)
− Man patiko krautuvėlė medvilnės rinkimo sezono metu ... [DN 10]

Mum’s never liked Moron. (David Mitchell)
Mamai niekada nepatiko Mulkis. [JGS 8]

... she’d enjoyed David’s company. (Aprilynne Pike)

... Deivido draugija jai patiko. [Spa 14]

oK sakinyje veiksnio (subjekto) pozicijoje vartojamas vardažodis ar var-
dažodinis junginys VK sakinyje gali virsti tiesioginiu papildiniu (objektu) kei-
čiant intranzityvinį oK veiksmažodį tranzityviniu VK veiksmažodžiu, pvz.:

The drinks arrived... (John Grisham)
Atnešė gėrimus... [PD 249]
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With Christmas came a crate of smilax and holly. (Harper Lee)
Kalėdoms gavome krepšį dekoratyvinių bugienio šakelių. [NSG 26]

When the Scotch House closed they went round to Mulligan’s. (James Joyce)
Kai „Škotų namus“ uždarė, jie nuėjo į Maligeno barą. [Dub 93]

Her calm, pale face, with dim, wide-opened blue eyes, looked upward from 
amid a great tangle of golden hair. (Arthur Conan Doyle) 

Ramų, išblyškusį jos veidą gaubė vešlūs auksiniai plaukai. [RR 353]

My mother died many years ago. (Mary Paterson)
Savo mamą palaidojau jau seniai. [VIA 13]

Keičiant tranzityvinį oK veiksmažodį atitinkamos reikšmės intranzity-
viniu VK veiksmažodžiu galima ir atvirkštinė transformacija: oK sakinyje 
tiesioginio papildinio (objekto) pozicijoje vartojamas vardažodis ar vardažo-
dinis junginys VK sakinyje virsta veiksniu (subjektu), pvz.:

We had left the fertile country behind and beneath us. (Arthur Conan Doyle)
Derlingi laukai liko užpakaly, apačioje. [RR 48]
But it never spoiled her. (Mary Higgins Clark)
Bet ji neišpaiko. [NAt 15]

The blow opened up a three-inch gashin the social worker’s temple. (Sandra 
Brown)

Socialinio darbuotojo smilkinyje atsivėrė kelių centimetrų žaizda. [PŠ 8]

Ir anglų, ir lietuvių kalboje yra ypač daug veiksmažodinių (tranzityvinių) 
konversyvų, reiškiančių priešingos krypties ar kitaip poliarizuotus veiksmus. 
Šie konversyvai atveria įvairias perfrazavimo galimybes. Jų pavyzdžiai gali 
būti tokios žodžių poros kaip buy ↔ sell – pirkti ↔ parduoti, take ↔ give – 
imti ↔ duoti, send ↔ receive – siųsti ↔ gauti. Vieno ar kito konversinės poros 
nario pasirinkimas priklauso nuo kalbėtojo komunikacinio tikslo, siekio pa-
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brėžti svarbiausią situacijos dalyvį (išsamiau žr. Maskaliūnienė 2003). Veiks-
mažodiniai konversyvai vienas nuo kito skiriasi savo sintagminiais ryšiais, 
todėl ir vertime keičiant vieną tokios konversyvų poros narį kitu (t. y. pasi-
renkant priešingos krypties predikatą), keičiama ir sintaksinė sakinio struk-
tūra: originalo sakinio veiksnys (agentas) vertimo sakinyje virsta papildiniu 
(kontragentu arba adresatu) ir atvirkščiai  – papildinys (kontragentas arba 
adresatas) virsta veiksniu (agentu) (vienas iš aktantų sakiniuose gali būti ir 
neišreikštas, t. y. numanomas iš konteksto), pvz.:  

It cost about ninety bucks, and all he bought it for was twenty. (J. D. Salinger)
Mašinėlė kainavo arti devyniasdešimties dolerių, o aš jam pardaviau už 

dvidešimtį. [RPB 60]

I received a letter and a snapshot from him. (Harper Lee)
Jis atsiuntė man laišką ir nuotrauką. [NSG 136]

“We’ll give him separate instructions when you get here.” (Arthur Hailey)
– Kai atvažiuosit, jis gaus atskirų nurodymų. [De 60]

... and this puzzled the guidance counselors. (Stephen Chbosky)

... ir konsultantai labai nustebo. [ALa 8]

Grant County comprised three cities... (Karin Slaughter)
Granto apygardą sudarė trys miestai... [BN 14]

“She likes you,” he said. (M. L. Stedman)
‒ Tu jai patinki, ‒ tarė jis... [ŠTDV 9]

Bene labiausiai įprastas sakinio struktūros transformacijos pavyzdys – an-
glų kalbos neveikiamosios (pasyvo) konstrukcijos keitimas lietuvių kalbos vei-
kiamąja (aktyvo) konstrukcija (toks keitimas lingvistinėje literatūroje kartais 
vadinamas depasyvizacija, angl. depassivization), nes pasyvo konstrukcijos lie-
tuvių kalboje apskritai vartojamos rečiau negu anglų kalboje. Neveikiamosios 
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(pasyvo) konstrukcijos subjektas, žymintis pasyvųjį dalyvį veiksmo patyrėją 
(patientą), virsta veikiamosios konstrukcijos atitinkamos reikšmės vardažodžiu 
pasakomu objektu. Šitaip anglų kalbos sakinio veiksnio (subjekto) vardažodis 
lietuvių kalbos sakinyje iškeliamas į papildinio (objekto) poziciją, o VK sakinio 
veiksniu (subjektu) tampa žodis, atitinkantis oK sakinio papildinį su by (arba 
with), arba veiksnys apskritai išleidžiamas (vadinamieji asmeniniai neapibrėž-
tieji sakiniai) ir anglų kalbos veiksmažodžio neveikiamosios rūšies forma pa-
keičiama lietuvių kalbos veiksmažodžio veikiamosios rūšies forma, pvz.:

Promptly, the next afternoon, Maria was excited by Martin’s second visitor. 
(Jack London)

Kitą dieną Mariją vėl labai nustebino antras Martino svečias. [MI263]

The President had been in large part raised by his grandmother. (Frederick 
Forsyth)

Prezidentą daug metų augino senelė. [Ko 11]

Sir William had been delighted by him. (Jane Austen)
Serą Viljamą jis tiesiog sužavėjęs. [PIP (2009) 10]

The fire had been spotted by a ranger that morning... (Nicholas Evans)
Gaisrą tą rytą pastebėjo eigulys... [ŠU 36]

The clapping and stamping in the hall were punctuated by whistling. (James 
Joyce)

Nesiliaujančius publikos plojimus ir trypimą tarpais perrėždavo švilpimas. 
[DUB 148]

Sara was surprised by the question. (Karin Slaughter)
Klausimas Sarą nustebino. [BN 11]

Two hours earlier the sky had been choked with orange clouds... (Nicholas 
Evans)
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Prieš porą valandų dangų smaugė oranžiniai debesys... [ŠU 40]

Pastebima, kad atnaujindami ir rengdami pakartotinai spausdinti senuo-
sius (dar praėjusio šimtmečio viduryje išleistus) anglų ir amerikiečių rašytojų 
klasikų kūrinių vertimus vertėjai ir redaktoriai neretai atkreipia dėmesį į de-
pasyvizacijos būtinumą, pvz.:

A seed-cake and a bottle of wine were produced in the drawing-room...     
(W. M. Thackeray)

Į svetainę buvo atneštas kmynų keksas ir butelys vyno... [TM I 16]
Į svetainę atnešė kmynų keksą ir butelį vyno... [TM (2011) 15]

Aktyvinių konstrukcijų pasirinkimas ir daiktavardžio ar daiktavardinio 
junginio perėjimas iš veiksnio (subjekto) pozicijos pasyvinėje oK konstruk-
cijoje į papildinio (objekto) poziciją aktyvinėje VK konstrukcijoje taip pat yra 
natūralus ir motyvuotas verčiant pasyvinės konstrukcijos sakinius, dažnai pa-
sitaikančius informacinio pobūdžio tekstuose anglų kalba, pvz.:

The Lisbon Treaty was signed by the 27 European Union Member States on 
13 December 2007. (yGLT)

Lisabonos sutartį 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašė visos 27 Europos Sąjungos 
valstybės narės. [LSVP 2]

The President of the European Council will be elected by the members of the 
European Council... (yGLT)

Europos Vadovų Tarybos pirmininką renka Europos Vadovų Tarybos na-
riai... [LSVP 12]

... the Council of Foreign Ministers will be chaired by the High Representative 
of the Union for Foreign and Security Policy... (yGLT)

... Užsienio reikalų ministrų tarybai pirmininkauja vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio ir saugumo politikai... [LSVP 13]
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Tradicinėje gramatikoje, ar būdvardis skiriamas pažyminiui (atributui), 
ar vardinei tarinio daliai (predikatyvui), priklauso nuo būdvardžio vietos sa-
kinyje: jeigu būdvardis eina prieš modifikuojamą žodį, jis laikomas atributu, 
jeigu po modifikuojamo žodžio – predikatyvu. Verčiant askriptyvinius saki-
nius (t. y. sakinius, kurių paskirtis – subjekto įvardžio referentą priskirti tam 
tikrai platesnei referentų klasei) su predikatiškai vartojamais daiktavardiniais 
junginiais „būdvardis + daiktavardis“, šio junginio daiktavardis VK sakinyje 
pakeičia subjekto pozicijoje vartojamą oK įvardį, o būdvardinis to daiktavar-
džio pažyminys virsta predikatyvu (anot Jono Balkevičiaus, tai „atributinių 
santykių virsmas predikatiniais“, 1998: 57), pvz.:

It was a still day. (Harper Lee)
Diena buvo rami. [NSG 89]

It was a warm beautiful night. (William Somerset Maugham)
Naktis buvo šilta ir graži. [DG 104]

She was a tall, blond woman... (Jack London)
Moteris buvo aukšta, šviesiaplaukė... [MI 13]

He was a stout gentleman... (James Joyce)
Ponas buvo apkūnus... [Dub 100]

It certainly was a marvellous sight. (oscar Wilde)
Reginys buvo iš tiesų stebuklingas. [LP 153]

But it was none the less a charming walk down to the water. (Henry James)
Bet takas į upę buvo irgi žavus. [MoP 23]

It had been a long and emotional day. (Lucinda Riley)
Diena buvo ilga ir pilna išgyvenimų. [oN 63]

Verčiant į lietuvių kalbą, tam tikrais atvejais anglų kalbos sakinio veiks-
nys arba subjektas lietuviškame sakinyje virsta aplinkybe. Ši transformacija 
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paprastai atliekama tais atvejais, kai anglų kalbos sakinio subjektu eina laiką 
reiškiantis daiktavardis ar daiktavardinis žodžių junginys. Tada lietuvių kal-
bos sakinyje jis pakeičiamas laiko aplinkybe, o veiksniu tampa žodis ar žodžių 
junginys, anglų kalbos sakinyje einantis papildiniu (objektu). Ši transforma-
cija taip pat reikalauja anglų kalbos sakinio tranzityvinį veiksmažodį lietu-
vių kalbos sakinyje keisti intranzityviniu (arba rečiau neveikiamosios rūšies) 
veiksmažodžiu, pvz.:

Hours of wintertime had found me in the tree-house... (Harper Lee)
Būdavo, žiemą ilgas valandas tupiu mūsų medžio namelyje... [NSG 20]

... five months had wrought the change of years in him. (Evelyn Waugh)

... per penkis mėnesius jis pasikeitė labiau negu per kelerius metus. [SįB 174]

Family dinners of the Forsytes observe certain traditions. (John Galsworthy)
Per šeimyninius Forsaitų pietus buvo laikomasi tam tikrų tradicijų. [FS 58]

The end of September began to witness their several returns. (John Galsworthy)
Forsaitai pradėjo grįžti į miestą rugsėjo pabaigoje. [FS 276]

... his death had scattered them. (John Grisham)

... po jo mirties jie išsibarstė kas sau. [PD 100]

Skaitydami anglišką periodinę spaudą, dažnai randame tokio tipo saki-
nių: The Sixties saw... (→ Septintajame dešimtmetyje...); The next four or five 
years are likely to see... (→ Per pastaruosius ketverius penkerius metus...); The 
period 1930-50 had witnessed... (→ 1930–1950 metų laikotarpiu...) ir kt. To-
kiuose anglų kalbos sakiniuose papildiniu paprastai eina kokį nors įvykį žy-
mintis veiksmažodinis daiktavardis (pvz., meeting, end, change ir pan.), kuris 
lietuvių kalbos sakinyje transformuojamas į veiksmažodinį tarinį (pvz., plg.: 
end ir žlugo, vietoj įvyks pirmasis susitikimas galima pasakyti pirmą kartą su-
sitiks / susirinks / posėdžiaus), o oK sakinio veiksnys, savo leksine reikšme 
žymintis laiko sąvoką, VK sakinyje virsta laiko aplinkybe, pvz.:
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Mid-February saw the commencement of a thaw. (Colleen McCullough)
Vasario viduryje prasidėjo atodrėkis. [UA 317]

Thirteen years had seen her mistress of Kellynch Hall... (Jane Austen)
Ji trylika metų buvo Kelinčo dvaro šeimininkė... [Įt 9]

Five o’clock brought three of the brothers, Jolyon and James and Swithin... 
(John Galsworthy)

Penktą valandą atvyko trys broliai: Džolionas, Džeimsas ir Svidinas... [FS 116]

Half past eleven found her at watch in the gallery of Court XIII... (John Gals-
worthy)

Laikrodžiui mušant pusę dvyliktos, Džunė sėdėjo tryliktos teismo salės gale-
rijoje... [FS 337]

For some reason, my first year of school had wrought a great change in our 
relationship. (Harper Lee)

Šiais metais, kai pradėjau lankyti mokyklą, mano santykiai su Kelpurnija 
kažkodėl smarkiai pasikeitė. [NSG 41]

Sintaksinės perdaros prireikia verčiant anglų kalbos sakinius, kuriuose 
būsenos predikatų subjektu eina būseną patiriantis negyvas daiktas: anglų 
kalbos sakinio teminis subjektas, einantis sakinio pradžioje, virsta lietuvių 
kalbos sakinio vietos aplinkybe, pvz.:

The room was silent again. (James Joyce)
Kambary vėl pasidarė tylu. [Dub 121]

The hall was not dark... (Charlotte Brontë)
Vestibiulyje nebuvo visiškai tamsu... [DE 134]

The flat seemed suddenly still.  (Jacqueline Wilson)
Bute staiga pasidarė labai tylu. [LNBV 15]
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The town was alive with gossip. (Patrick Rothfuss) 
... mieste virte virė paskalos. [VV 24]

... the car was quiet... (Karin Slaughter)
Mašinoje buvo tylu... [BN 12]

Onatrio was hot and humid... (Stef Penney)
Toronte buvo karšta ir drėgna... [VŠ 119]

Downtown Purcell was almost deserted. (Sandra Brown)
Perselio centre buvo beveik tuščia. [MiP 7]

Kalbininkai jau seniai yra pastebėję dėsningą posesyvinių ir egzistencinių 
sakinių panašumą (Lyons 1967): predikatinė turėjimo konstrukcija yra lai-
koma egzistencinės konstrukcijos atmaina (Holvoet 2005: 148). Atkreiptinas 
dėmesys į anglų kalbos posesyvinių sakinių su negyvu subjektu atitikmenis 
lietuvių kalboje (plg. Tekorienė 2011: 197): tai egzistenciniai sakiniai, kuriuo-
se negyvo subjekto poziciją užėmęs daiktavardis ar daiktavardinis junginys 
virsta vietos aplinkybe, žyminčia ko nors ar kieno nors egzistavimo erdvę, 
pvz.:

Clearwater had a large population of elderly people... (Arthur Hailey)
Klyrvoteryje gyveno daug pagyvenusių žmonių... [De 94]

The Radley House had no screen doors. (Harper Lee)
Redlių name nebuvo durų su stiklu. [NSG 1]

The list had ten names. (John Grisham)
Sąraše buvo dešimt pavardžių. [PD 59]

“The Overlook has one hundred and ten guest quarters...” (Stephen King)
– „Panoramoje“ yra šimtas dešimt numerių svečiams… [Švy 13]
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Texas has more insects than blades of grass. (Colleen Hoover)
Teksase vabzdžių daugiau negu žolės. [Sle 17]

The Lisbon Treaty has important provisions in a number of a new policy 
areas... (yGLT)

Sutartyje numatyta naujų svarbių politinių nuostatų... [LSVP 8]

Anglų kalboje žodžiai, žymintys kokį nors informacijos šaltinį (knygą, 
straipsnį, paveikslą ar kokią nors kitą informavimo priemonę), gali eiti saki-
nio veiksniu (subjektu), tarinys reiškiamas veikiamosios rūšies veiksmažo-
džiu, o sakinio rema (tai, kas yra aprašoma, aptariama ar vaizduojama) – pa-
pildiniu (objektu). Tokius negyvo subjekto suasmeninimą rodančius anglų 
kalbos sakinius lietuvių kalboje atitinka kitokios struktūros sakiniai: vietos 
aplinkybė (sakinio tema) + neveikiamosios rūšies tarinys + veiksnys (sakinio 
rema) (Tekorienė 2011: 196). Taigi verčiant į lietuvių kalbą angliškai spaudai 
būdingus pasakymus prireikia atitinkamų sintaksinių transformacijų: 

The communique says… → Komunikate sakoma…; The resolution declares… → 
Rezoliucijoje skelbiama...; The appeal denounces… → Kreipimesi smerkiama…; 
The note strongly protests… → Notoje griežtai protestuojama... ir pan. 

Tokios pačios struktūros anglų kalbos sakiniai analogiškai perdaromi ir jų 
reminis veiksnys virsta vietos aplinkybe:

 
a) verstiniuose ES informaciniuose leidiniuose ir teisės aktuose, pvz.:

This leaflet explains what the Lisbon Treaty means to you as a citizen. (yGLT)
Šioje knygelėje paaiškinama, ką Lisabonos sutartis reiškia Jums, Sąjungos pi-

liečiui.  [LSVP 1]

The Lisbon Treaty clearly sets out the European Union’s aims and values... (yGLT)
Lisabonos sutartyje aiškiai išdėstomi Europos Sąjungos tikslai ir vertybės... 

[LSVP 3]



 A N T R A  D A L I S  411

This guide places particular emphasis on the new elements in the Lisabon 
Treaty. (yGLT)

Šiame vadove daugiausia dėmesio skirta naujoms nuostatoms. [LSVP 10]

Directive 92/65/EEC lays down the animal health requirements... (oJ L 
284/12 EN 26.10.2013)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai... [oL L 
284/12 LT 2013-10-26]

b) verstiniuose grožinės literatūros kūriniuose, pvz.:

“And the Gospel of John says the exact same thing. (Dan Brown)
– Tas pats sakoma ir Evangelijoje pagal Joną. [PSi 439]

An article in the Charlston newspaper had referred to the explosion as su-
spicious... (Sue Monk Kidd)

Čarlstono laikraščio straipsnyje buvo parašyta, kad sprogimas kelia įtari-
mą... [UK 14]

... what does the statute do? (John Grisham)

... apie ką įstatyme kalbama? [PD 20]

“His employee application said his residence before Tambour was Orange, 
Texas...” (Sandra Brown)

– Darbo anketoje parašyta, kad į Tamborą jis atsikraustė iš Orindžo, Teksaso 
valstijos. [Mir 17]

Be to, tokio tipo anglų kalbos sakiniuose agento vaidmenį atliekantis ak-
tantas VK sakinyje dar gali virsti veiksmo priemonės ar instrumento vaidme-
nį atliekančiu aktantu, reiškiamu daiktavardžių įnagininko linksniu, pvz.:

The Lisbon Treaty amends and updates earlier EU treaties. (yGLT)
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Lisabonos sutartimi iš dalies keičiamos ir atnaujinamos ankstesnės ES 
sutartys. [LSVP 2]

These new provisions express respect for the different legal systems and tradi-
tions of Member States. (yGLT)

Naujosiomis nuostatomis taip pat rodoma pagarba skirtingoms valstybių na-
rių teisinėms sistemoms ir tradicijoms. [LSVP 8]

This system gives double legitimacy to decisions. (yGLT)
Tokia sistema užtikrinamas dvigubas sprendimų teisėtumas. [LSVP 13]

It pledges to protect Europe’s diverse cultures and languages. (yGLT)
Ja siekiama apsaugoti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę. [LSVP 14]

Commission Regulation (EU) No 206/2010 lays down the veterinary certifi-
cation requirements... (oJ L 284/12 EN 26.10.2013)

Komisijos reglamentu (ES) Nr.  206/2010 nustatyti veterinarijos sertifikatų 
reikalavimai... [oL L 284/12 LT 2013-10-26]   

Vietoj anglų kalbos sakinio predikatu einančio tranzityvinio veiksmažo-
džio vartojant atitinkamą lietuvių kalbos intranzityvinį (dažniausiai savaimi-
nio veiksmo) veiksmažodį, anglų kalbos sakinio v e i k s n y s  (subjektas) 
lietuviškame sakinyje keičiamas atitinkamos reikšmės daiktavardžio prie-
linksnine konstrukcija reiškiama priežasties  aplinkybe, pvz.:

The recollection brightened his eyes. (James Joyce)
Nuo prisiminimų sužibo akys. [Dub 52]

The cold wasn’t the only thing bothering her. (Julie Garwood)
Tačiau mergina nerimavo ne tik dėl šalto vėjo... [ŠŠ 13]

That frightful cry turned the blood to ice in my veins. (Arthur Conan Doyle)
Nuo to klaikaus balso man gyslose sustingo kraujas. [RR 106]
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... Radley pecans would kill you. (Harper Lee)

... nuo Redlių riešutų žmogus gali kristi negyvas. [NSG 12]

But this damn article I started reading made me feel almost worse. (J. D. Sa-
linger)

Bet nuo to klaikaus straipsnio, kurį pradėjau skaityti, nuotaika dar labiau 
surūgo. [RPB 204]

The Lisbon Treaty... will improve working methods... (yGLT)
Dėl Lisabonos sutarties patobulės veiklos metodai... [LSVP 2]

This will make the EU’s actions more visible and consistent. (yGLT)
Dėl to ES veikla bus matomesnė ir nuoseklesnė. [LSVP 5]

oK tranzityvinį veiksmažodį keičiant tos pačios ar artimos reikšmės oK 
intranzityviniu veiksmažodžiu, oK sakinio p a p i l d i n y s  (objektas) gali 
virsti VK sakinio vietos a p l i n k y b e , pvz.:

A lady yesterday entered your study. (Arthur Conan Doyle)
Vakar jūsų kabinete buvo viena dama. [RR 331]

Clusters of gold and diamonds adorned nearly every finger. (Ruta Sepetys)
Beveik ant kiekvieno piršto žėrėjo auksas ir deimantai. [NeK 9]

The fanciful thought crossed my mind... (Mary Higgins Clark)
Mano galvoje gimė nereali mintis... [KTDE 12]

Ir priešingai ‒ oK netranzityvinį veiksmažodį keičiant oK tranzityviniu 
veiksmažodžiu, oK sakinio vietos a p l i n k y b ė  gali būti VK sakinio p a p i l -
d i n i u  (objektu), pvz.:

There was thin snow on the ground. (Laura Ingalls Wilder)
Žemę klojo plonas sniegelis. [NPr 8]
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You will deliver it at the Russian Embassy. (Arthur Conan Doyle)
Perduokite Rusijos pasiuntinybei. [RR 335]

Daiktavardžiu su prielinksniu reiškiamos oK sakinio laiko ar vietos 
aplinkybės VK sakinyje gali virsti atitinkamos reikšmės daiktavardžio kilmi-
ninku reiškiamais nederinamaisiais arba santykiniu būdvardžiu reiškiamais 
derinamasiais pažyminiais:

a) oK sakinio laiko aplinkybė → VK sakinio pažyminys, pvz.:

It was a raw damp cold afternoon in May. (Iris Murdoch)
Buvo drėgna, žvarbi gegužės popietė. [JP 23]

It was a mild sunny morning in the first week of June. (James Joyce)
Buvo švelnus saulėtas birželio pirmosios savaitės rytas. [Dub 19]

... I went with my father to the wholesale market early in the morning... (Phi-
lip Roth)

... vykdavau su juo į didmeninį ankstyvo ryto turgų... [Apm 17]

Brideshead came down by train in the morning... (Evelyn Waugh)
Braidshedas atvažiavo rytiniu traukiniu... [SįB 101]

b) oK sakinio vietos aplinkybė → VK sakinio pažyminys, pvz.:

I think we English authors have much to learn from our fellow authors in 
America. (William Somerset Maugham)

Manau, mes anglų rašytojai, turime daug ko pasimokyti iš savo kolegų Ame-
rikos rašytojų. [ViS 45]

Hannah exasperated the women in the town... (Toni Morrison)
Hana siutino miesto moteris... [Su 43]
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It was one of the most famous symbols in the world. (Dan Brown)
Tai buvo vienas iš geriausiai žinomų pasaulio simbolių. [PSi 287]

... looking at the clock on the wall. (Lucinda Riley)

... mesdama akį į sieninį laikrodį. [oN 423]

He wasn’t the only warrior in Fleet Street. (Elizabeth George)
Jis ne vienintelis Flito gatvės karys. [PA 17]

Jennifer looks at the clock on the microwave... (L. H. Anderson)
Dženiferė žvilgteli į mikrobangų krosnelės laikrodį... [ŽM 9]

Šie vertimo pavyzdžiai patvirtina Balkevičiaus įžvalgą, kad „daiktavardinio 
junginio adverbialinius santykius galima laikyti ir atributiniais“ (1998: 41). 
Kita vertus, vertimo praktika rodo, kad galimas ir atvirkštinis atributinių 
santykių virsmas adverbialiniais, t.  y. anglų kalbos sakinio būdvardiniai ir 
daiktavardiniai pažyminiai į lietuvių kalbą išverstame sakinyje gali virsti 
aplinkybėmis:

a) oK sakinio pažyminys → VK sakinio laiko aplinkybė, pvz.:

The summer evenings were long. (Mark Twain)
Vasarą vakarai ilgi. [TSN 11]

They were joined for Sunday lunch by two couples who lived nearby. (Nicho-
las Evans)

Sekmadienį su jais priešpiečius valgė dvi kaimynų šeimos. [Ta 143]

Street fights were weekly events. (John Grisham)
Gatvių muštynės vykdavo kas savaitę. [PD 8]

... he took a last look over his estate. (Ronan Bennet)

... jis paskutinįsyk žvilgtelėjo į namus.  [TSM 11]
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There had been a number of early-morning muggings in the park... (Mary 
Higgins Clark)

Parke tomis dienomis ankstyvą rytą buvo apiplėšta keletas žmonių... [PMŠ 8]

b) oK sakinio pažyminys → VK sakinio vietos aplinkybė, pvz.:

Some distant lamp or lighted window gleamed below me. (James Joyce)
Kažkur toli švietė gal žibintas, gal langas. [Dub 29]

His bedside clock shows three forty. (Ian McEwan)
Laikrodis prie lovos rodo tris keturiasdešimt. [Še 11]

They rented a basement room... (Sharon owens)
Jie išsinuomojo kambarėlį rūsyje... [TKG 10]

Hatred was now America’s favorite pastime. (John Grisham)
Neapykanta Amerikoje buvo mėgstamiausia pramoga. [PD 8]

My Oakley Street flat was bombed in 1945... (Mary Ann Shaffer, Annie Bar-
rows)

Manąjį butą Ouklio gatvėje subombardavo 1945-aisiais... [GLD 20]

c) oK sakinio pažyminys → VK sakinio būdo aplinkybė, pvz.:

He was afflicted by a sudden spiritual nausea. (Jack London)
Staiga jį apėmė kažkoks dvasinis šleikštulys. [MI 49]

... she kept moving her lips in silent fervant prayer. (James Joyce)

... jos lūpos nesiliovė tyliai krutėjusios, kartodamos karštą maldą. [Dub 39]

The belfry of George’s Church sent out constant peals... (James Joyce)
Šv. Jurgio bažnyčios varpai be paliovos šaukė tikinčiuosius... [Dub 63]
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Mrs.  Sowerby was laughing a low comfortable laugh... (Frances Hodgson 
Burnett)

Ponia Sojerbi tyliai ir maloniai juokėsi... [PS 283]

Galiausia tais atvejais, kai oK sakinio vardinė tarinio dalis (predikatyvas) 
virsta VK sakinio būdo aplinkybe, galime kalbėti apie predikatinių santykių 
virsmą adverbaliniais. Šis virsmas paprastai yra susijęs su jungties keitimu 
atitinkamos leksinės reikšmės veiksmažodžiu, pvz.:

Trees are rare on the steppes... (Jean Marie Auel)
Stepėse medžių pasitaiko retai... [PM 8]

She was sincere... (Stephen Chbosky)
Ji kalbėjo nuoširdžiai... [ALa 8]

... her love for Scarlet and her pride in her were enormous... (Margaret Mit-
chell)

... ji didžiai mylėjo Skarlet ir nepaprastai ja didžiavosi... [VN 32]

... the judge was glad to do so. (Harper Lee)
Teisėjas mielai sutiko... [NSG 14]

... Polly had been frank in her answers. (James Joyce)

... Polė be užuolankų atsakinėjo. [Dub 64]

Ne visi tokie sakinio dalių pakeitimai turi vienodą vertę: vieni jų būtini, 
nes juos lemia oK ir VK skirtumai, ir kuo daugiau tų skirtumų, tuo daugiau 
tokių pakeitimų; kiti – nebūtini, bet teikia papildomą laisvesnio vertimo, na-
tūralesnių, vertimo kalbai būdingesnių raiškos būdų pasirinkimo galimybę.   
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2.2.1.3. Sakinio dėmenų statuso keitimas

Sudėtinis sakinys yra aukštesnio rango vienetas negu vientisinis sakinys 
(dėmuo) ir susideda iš dėmenų, savo sandara artimų vientisiniams sakiniams 
(Valeckienė 1998: 101, DLKG 2006: 658). Verčiant iš vienos kalbos į kitą bene 
dažniausiai pastebimos šių tipų su sudėtiniu sakiniu susijusios sintaksinės 
perdaros (arba transformacijos): 1) vientisinio sakinio (pa)keitimas sudėti-
niu; 2) sudėtinio sakinio (pa)keitimas vientisiniu; 3) sudėtinio prijungiamojo 
sakinio dėmenų statuso (pa)keitimas; 4) prijungiamojo sakinio (pa)keitimas 
sujungiamuoju ir priešingai.

2.2.1.3.1. Vientisinio sakinio keitimas sudėtiniu

Bene dažniausiai linkstama vientisinį anglų kalbos sakinį (angl. simple 
sentence) keisti sudėtiniu prijungiamuoju lietuvių kalbos sakiniu (t. y. sakiniu, 
sudarytu iš dviejų ar daugiau gramatinę sakinio formą turinčių dėmenų, daž-
nai vadinamų sakiniais, kurių vienas yra pagrindinis, kitas – šalutinis, mažiau 
savarankiškas, papildantis pagrindinį). Toks polinkis atsiranda verčiant iš an-
glų kalbos į lietuvių kalbą vientisinius sakinius su neasmenuojamomis (angl. 
non-finite) veiksmažodžio formomis (bendratimi ar dalyviu), kurias lietuvių 
kalboje atliepia sudėtinio sakinio šalutinis dėmuo (sakinys). 

Anglų kalbos sakiniui yra būdinga daug įvairių bendraties konstrukcijų, 
kurias verstiniame lietuvių kalbos sakinyje atliepia šalutiniai sudėtinio pri-
jungiamojo sakinio dėmenys (šalutiniai sakiniai). Lietuvių kalbotyroje pri-
jungiamaisiais sakiniais tradiciškai įprasta vadinti tik jungtukinius šalutinius 
sakinius, kurių predikatus išreiškia asmenuojamosios veiksmažodžio formos 
(Pajėdienė 2004: 37).

Vientisiniai oK sakiniai virsta sudėtiniais prijungiamaisiais VK sakiniais, 
kai juose tikslą žyminčias bendratis (su priklausomaisiais žodžiais ar be jų) 
VK sakiniuose atliepia šalutiniai tikslo sakiniai, kurių tariniu eina tariamo-
sios nuosakos formos, pvz.:
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Jem brushed his hair back to get a better look. (Harper Lee)
Džemis nusibraukė nuo kaktos plaukus, kad jam geriau būtų matyti. [NSG 

10]

Caroline had looked down quickly to hide her smile. (Judith McNaught)
Karolina greitai nuleido akis, kad paslėptų šypseną. [Lep 203]

I wore them only in the laboratory to protect my eyes, or to solicit sympathy. 
(Alan Bradley)

Dėvėdavau juos tik laboratorijoje, kad apsaugočiau akis arba kad sukelčiau 
gailestį. [SPD 20]

To appear natural he pushed his cap back on his head and planted his elbows 
on the table. (James Joyce)

Kad atrodytų savas, atsismaukė ant pakaušio kepurę ir susidėjo ant stalo al-
kūnes. [Dub 56]

He leaned against the wall to steady himself. (Aldous Huxley)
Kad nepargriūtų, atsišliejo į sieną. [PNP 121]

Anglų kalbos sakiniai su bendratimi, šliejama prie būdvardinių predika-
tyvų, į lietuvių kalbą verčiami sudėtiniais prijungiamaisiais sakiniais, kurie 
„Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ yra vadinami nusakomaisiais saki-
niais (DLKG 2006: 665), pvz.:  

He was good enough to offer to read it. (William Somerset Maugham)
Buvo toks malonus, kad pasisiūlė jį perskaityti. [ViS 23]

It was hot enough now to make us seek the shade. (Evelyn Waugh)
Darėsi taip karšta, kad dairėmės pavėsio. [SįB 28]

... he was very good to think of her. (James Joyce)

... koks jis geras, kad pagalvojo apie ją. [Dub 82]
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... she was well enough to propose a little walk. (Jane Austen)

... taip sustiprėjo, kad pasiūlė Anai truputį pasivaikščioti. [Įt 38]

Sudėtiniais prijungiamaisiais VK sakiniais taip pat virsta oK sakiniai, 
kuriuose prie tarinio (predikato) funkciją atliekančio jutiminio suvokimo 
veiksmažodžio (hear, feel, see) objekto šliejasi bendratis (su priklausomai-
siais žodžiais ar be jų), paprastai verčiama šalutiniu papildinio sakiniu, kurio 
veiksniu (subjektu) tampa oK sakinio tiesioginis papildinys (objektas), pvz.:

I heard Jem laugh softly. (Harper Lee)
Išgirdau, kaip Džemis tyliai nusijuokė. [NSG 296]

I heard my mother come in the room. (J. D. Salinger)
Išgirdau, kaip į kambarį įėjo mama. [RPB 185]

Night afternight I go to see her play. (oscar Wilde)
Kiekvieną kartą einu žiūrėti, kaip ji vaidina. [LP 58]

He lay listening to the water drip in the woods. (Cormac McCarthy)
Jis gulėjo ir klausėsi, kaip miške varva vanduo. [Ke 13]

Tokia pati sintaksinė transformacija yra būdinga ir tokio paties modelio 
oK sakiniams su esamojo laiko dalyviu (-ing forma), pvz.:

He saw me looking with admiration at his car. (Francis Scott Fitzgerald)
Jis pastebėjo, kad gėriuosi jo automobiliu. [DG 62]

I heard him talking to himself... (James Joyce)
Girdėjau, kaip dėdė bamba sau po nosimi... [Dub 31]

Sula felt her face smiling. (Toni Morrison)
Ji pajuto, kaip šypsosi jos veidas. [Su 129]
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I can feel my heart pounding against it. (Jodi Picoult)
Jaučiu, kaip po juo daužosi širdis. [NT 22]

I could hear his breath coming easily beside me. (Harper Lee)
Girdėjau, kaip jis tyliai kvėpuoja šalia manęs. [NSG 303]

Vientisinių oK sakinių vertimas sudėtiniais prijungiamaisiais VK saki-
niais kartais gali būti siejamas ir su bendraties konstrukcijos transformacija 
į kitų rūšių (laiko, pažymimuosius, sąlygos) šalutinius sakinius, pvz.:

It’s not very nice to have lost one’s self-respect. (William Somerset Maugham)
Nelabai linksma, kai prarandi savigarbą! [Tea 178]

It really took everybody quite a long time to get to know him. (J. D. Salinger)
Reikėjo daug laiko, kol jį perpratome. [RPB 64]

I’m not the woman to desert a sinking ship. (William Somerset Maugham)
Aš ne iš tų moterų, kurios bėga iš skęstančio laivo. [Tea 146]

There was a heavy latch to slide back... (Linda Newbery)
Ten buvo sunki sklendė, kurią reikia pakelti. [NDa 11] 

... an actor’s a perfect fool to marry young. (William Somerset Maugham)

... aktorius yra kvailys, jeigu veda anksti. [Tea 35]

Sudėtiniais prijungiamaisiais VK sakiniais taip pat kartais virsta vientisi-
niai oK sakiniai, kai į šalutinį dėmenį (sakinį) transformuojamas vientisinių 
oK sakinių:

a) papildinys, pvz.:

In a moment Mr Holohan perceived the hush. (James Joyce)
Ponas Holohenas akimirksniu suprato, ką reiškia tokia tyla. [Dub 147]
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Michael saw her misery. (William Somerset Maugham)
Maiklas matė, kad jai sunku. [Tea 144]

She had heard Bass’s announcement... (Theodore Dreiser)
Ji girdėjo, ką pasakė Basas... [DžG 59]

I shall never forget his happiness. (Jane Austen)
Niekada nepamiršiu, koks jis buvo laimingas. [Įt 62]

He knew the other man’s problem... (Arthur Hailey)
Jis žinojo, kokia sunki pašnekovo padėtis... [Ra 29]

I’ve never heard such applause in my life. (William Somerset Maugham)
Gyvenime daugiau negirdėjau, kad taip plotų. [Tea 228]

b) pažyminys, pvz.:

I groped my way towards my usual chair in the corner... (James Joyce)
Aš nuslinkau į kampą prie kėdės, ant kurios paprastai sėdėdavau...  

[Dub 13]

My usual girl has gone to London with the others. (Evelyn Waugh)
Mergaitė, kuri man patarnaudavo, irgi išvyko į Londoną. [SįB 43]

We will ramble about every rainy day. (Frances Hodgson Burnett)
Mes čia klaidžiosim kiekvieną dieną, kai lis. [PS 304]

“Do you miss your old town?” (Aprilynne Pike)
‒ Ar ilgiesi miesto, kur anksčiau gyvenai? [Spa 13]

Vietnam or Iraq – one of those TV war. (L. H. Anderson)
Vietnamas ar Irakas – vienas iš tų karų, kuriuos rodo per televiziją. [Kal 21]
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c) laiko aplinkybė, pvz.:

At thirty her hot brown eyes had turned to agate... (Toni Morrison)
Kai sulaukė trisdešimties, jos karštos rudos akys virto agatu... [Su 121]

He stood there until nightfall... (Harper Lee)
Jis stovėjo ten, kol visai sutemo... [NSG 77]

Then in my last year at school she left England. (Evelyn Waugh)
Kai mokiausi paskutinėje klasėje, ji išvažiavo į užsienį. [SįB 78]

Vientisinių anglų kalbos sakinių vertimas į lietuvių kalbą sudėtiniais 
prijungiamaisiais sakiniais daugeliu atvejų nėra neišvengiama transforma-
cija (pavyzdžiui, apie oK bendraties konstrukcijos vertimą ne šalutiniu sa-
kiniu žr. Mataitytė 2003), ir vertėjai ją, matyt, renkasi stilistiniais sumeti-
mais, pvz.:

Some things are hard to remember. (J. D. Salinger)
Būna dalykų, kurių niekaip negali atsiminti. [RPB 47]

Some people you shouldn’t kid... (J. D. Salinger)
Yra žmonių, iš kurių negalima šaipytis... [RPB 82]

Šiuos oK sakinius buvo galima išversti ir kitaip, t. y. išvengiant šalutinių 
dėmenų (pvz.: Kai kuriuos dalykus sunku atsiminti. Iš kai kurių žmonių ne-
galima šaipytis...), tačiau vertėjams, siekiantiems išryškinti šių sakinių api-
bendrinamąją prasmę, pasirodė labiau priimtini VK sudėtiniai prijungiamieji 
sakiniai.

Kartais pasitaiko, kad vienas kitas vientisinis anglų kalbos sakinys į lie-
tuvių kalbą yra verčiamas sudėtiniu sujungiamuoju sakiniu, bet tokia vertėjo 
pasirinktis paprastai priklauso dar ir nuo kitokių (leksinių ir (arba) gramati-
nių) transformacijų, pvz.:
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I did not hear him stir again. (Harper Lee)
Aš dar klausiausi, bet jis nebekrustelėjo. [NSG 69]

A bell clang upon her heart. (James Joyce)
Žvangtelėjo varpas, ir jai nudiegė širdį. [Dub 39]

The 21st of April, 1845, was a gloomy, bone-chilling day. (Syrie James) 
1845-ųjų balandžio dvidešimt pirmoji buvo niūri diena, šaltis smelkėsi į 

kaulus. [SŠBD 12]

2.2.1.3.2. Sudėtinio sakinio keitimas vientisiniu 

Ši transformacija  – atvirkštinė, priešpriešinama pirmiau aptartajai. 
Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, į vientisinius lietuvių kalbos 
sakinius gali būti transformuojami ir sudėtiniai prijungiamieji, ir sudėtiniai 
sujungiamieji anglų kalbos sakiniai.

Bene dažniausiai į vientisinius lietuvių kalbos sakinius yra transformuo-
jami anglų kalbos sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Tokią sudėtinio pri-
jungiamojo oK sakinio transformaciją visų pirma galima apibūdinti kaip jo 
šalutinio sakinio keitimą VK tekste žodžiu ar žodžių junginiu, kuris įtraukia-
mas į vientisiniu tampantį pagrindinį sakinį. Minėtas pakeitimas yra ypač 
būdingas pažyminio ir laiko aplinkybės šalutiniams sakiniams. 

oK šalutiniai pažymimieji sakiniai atitinkamuose VK sakiniuose gali 
būti transformuojami į dalyvinius pažyminius (plg. DLKG 2006: 660), todėl   
sudėtiniai prijungiamieji oK sakiniai, kurių dėmenys yra minėti šalutiniai 
sakiniai, virsta vientisiniais VK sakiniais, pvz.:  

And she had a husband she loved. (Daniele Steel)
Turi mylimą vyrą. [Tėt 10]

I went to see a rich girl I knew. (Jack Kerouac)
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Patraukiau pas vieną turtingą pažįstamą mergaitę. [Kel 141]

They come to the place Stewart told them about towards evening. (Stef Penney)
Stiuarto nurodytą vietą jie pasiekia jau vakarėjant. [VŠ 294]

Jacob remembers the dialogue from every movie he’s ever seen. (Jodi Picoult)
Džeikobas prisimena visų matytų filmų dialogus. [NT 11]

The lady who sat next to him looked round at the deserted house once or 
twice... (James Joyce)

Gretimai sėdinti dama porą kartų apžvelgė apytuštę salę... [Dub 107]

... I was asked by this pathetic man, who is about to die. (Arthur Hailey)

... manęs prašė tas netrukus mirsiantis gailesčio vertas žmogus. [De 17]

Vientisiniais lietuvių kalbos sakiniais gali būti atliepiami ir anglų kalbos 
sudėtiniai prijungiamieji sakiniai, sudaryti pagal modelį there + be + daikta-
vardis / daiktavardinis junginys + pažymimasis sakinys (tokie sakiniai yra 
vadinami egzistenciniais there lūžio sakiniais, angl. existential THERE-clefts, žr. 
Payne 2011: 372),  pvz.: 

There were so many things he wanted to describe... (James Joyce)
O tiek dalykų norėtų aprašyti... [Dub 83]

There was one thing she didn’t like... (James Joyce)
Nepatiko jai tik vienas dalykas... [Dub 98]

There was only a small part of his estate that Sir Walter could dispose of... 
(Jane Austen)

Laisvai disponuoti seras Volteris galėjo tik nedidele savo valdų dalimi... [Įt 12]

Sudėtiniai prijungiamieji oK sakiniai taip pat gali virsti vientisiniais VK 
sakiniais, kai jų šalutiniai laiko sakiniai yra keičiami:
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 a) VK daiktavardžio linksniu, daiktavardžiu arba daiktavardiniu žodžių 
junginiu su prielinksniu reiškiamomis laiko aplinkybėmis, pvz.: 

I started playing golf when I was only ten years old. (J. D. Salinger)
Aš pradėjau žaisti golfą nuo dešimties metų. [RPB 45]

It would be something to look back on when she was an old woman. (William 
Somerset Maugham)

Senatvėje bus ką prisiminti. [Tea 102]

When supper was over, Uncle Jack went to the living rooom... (Harper Lee)
Po vakarienės dėdė Džekas nuėjo į svetainę... [NSG 95]

We arrived in London on the day before term began. (Evelyn Waugh)
Atvykome į Londoną paskutinę dieną prieš semestro pradžią. [SįB 119]

I first met Dean not long after my wife and I split up. (Jack Kerouac)
Pirmąkart sutikau Diną netrukus po savo skyrybų. [Kel 3]

When his wife died he had left the navy... (Charlie Higson)
Po žmonos mirties jis paliko laivyną... [KrK 13]

You will have enough time to get to your class before the bell rings. (L. H. An-
derson)

Iki skambučio dar liks pakankamai laiko kabinetui susirasti. [Kal 20]

b) (rečiau) pažyminiais ar antriniais predikatyvais (Holvoet, Tamulio-
nienė 2005), tradicinėje gramatikoje vadinamais „tarininiais pažyminiais“ 
(DLKG 2006: 490), pvz.: 

There were photographs of Julia when she was a child... (William Somerset 
Maugham)

Čia buvo Džulijos vaikystės nuotraukų... [Tea 21]
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I remember Arthur Radley when he was a boy. (Harper Lee)
Aš prisimenu Arturą Redlį dar bernioką. [NSG 55]

Gabriel had known her when she was a child... (James Joyce)
Gabrielis ją pažinojo dar mažą... [Dub 183]

Dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės – dar vienas, lietu-
vių kalbai bene būdingiausias būdas išvengti dažnai pernelyg įkyrių šalutinių 
laiko sakinių. Tuo galima paaiškinti natūralų mūsų vertėjų polinkį anglų kal-
bos šalutinius laiko sakinius į lietuvių kalbą versti neasmenuojamosiomis 
veiksmažodžio formomis (su priklausomais žodžiais, angl. dependents, arba 
be jų): 

a) dalyvio vardininku (kai šalutinis veiksmas yra atliekamas to paties vei-
kėjo kaip pagrindinis), pvz.:

When he finished, he checked himself in the mirror. (Dan Brown)
Baigęs dar kartą pasižiūrėjo į veidrodį. [PSi 19]

He was so different when he took any drink. (James Joyce)
Išgėręs jis sakytum kitas žmogus. [Dub 98]

When I get upset, I repeat words over and over and talk in a flat voice. (Jodi 
Picoult)

Nusiminęs aš monotoniškai kartoju žodžius. [NT 27]

“Don’t you want a nice nose when you grow up?” (Toni Morrison)
– Ar nenori užaugusi turėti dailią nosį? [Su 52]

But when she went to bed she could not sleep. (William Somerset Maugham)
Tačiau atsigulusi į lovą nebegalėjo sumerkti akių. [Tea 130]



428 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

b) pusdalyviu (kai šalutinis veiksmas yra atliekamas to paties veikėjo kaip 
pagrindinis), pvz.:

I gave her a smile when I left. (Jack Kerouac)
Nusišypsojau jai išeidamas. [Kel 27]

They were speaking as they drew near. (Jane Austen)
Eidami juodu kalbėjosi. [Įt 79]

He was double my mother’s age when he married... (Charles Dickens)
Vesdamas jis buvo dvigubai vyresnis už mano motiną... [DK 9]

They were talking and laughing while they ate lunch. (Mary Higgins Clark)
Pietaudamos jos plepėjo ir juokėsi. [Sus 9]

Old Stradlater watched me in the mirror while he was shaving. (J. D. Salinger)
Stredleiteris skusdamasis stebėjo veidrody mano meną. [RPB 36]

As he passed Lenehan took off his cap... (James Joyce)
Praeidamas Linihenas nusikėlė kepurę... [Dub 55]

As she spoke, Ursula Felix pressed herself against the side of a car. (Arthur 
Hailey)

Kalbėdama Ursula Feliks prisispaudė prie automobilio šono. [De 304]

c) padalyviu (paprastai su priklausomais žodžiais), kai šalutinis veiksmas 
yra atliekamas ne to paties veikėjo (subjekto) kaip pagrindinis, pvz.:

When the moon rose, he flew back to the Happy Prince. (oscar Wilde)
Mėnuliui patekėjus, jis sugrįžo pas Laimingąjį Princą. [LP 76]

The night had died when he left. (Judith McNaught) 
Jam išėjus, naktis išnyko. [LeP 104]
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When they stopped he stopped too. (James Joyce)
Jiems sustojus, jis irgi sustojo. [Dub 59]

When he saw us a damp gleam of hope sprang into his light blue eyes. (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

Pamačius mus, jo šviesiai mėlynose akyse švystelėjo vilties kibirkštėlė. [DG 28]

Iš sudėtinių prijungiamųjų oK sakinių vientisiniai VK sakiniai kartais 
padaromi ir tais atvejais, kai panašiais būdais kaip šalutiniai laiko sakiniai 
transformuojami ir likviduojami anglų kalbos šalutiniai sąlygos sakiniai, pvz.:

If it had been Mr. Sheridan or Mr. Meade or Bantam Lyons her task would 
have been much harder. (James Joyce)

Su ponu Šeridanu, ponu Midu ar Bentamu Lajenzu būtų daug kebliau. 
[Dub 64]

If it were anyone else, I would have moved away a few inches by now. (Jodi 
Picoult)

Nuo kitų seniai būčiau pasitraukęs per kelis colius. [NT 29]

“I can’t go to sleep unless I brush my teeth.” (William Somerset Maugham)
– Aš negaliu užmigti neišsivalęs dantų. [Tea 99]

A vivid imagination is a blessing if you want to be a writer... (Dean Koontz)
Laki vaizduotė padeda rašytojui... [MDG 19]

Daug rečiau į vientisinius VK sakinius transformuojami sudėtiniai pri-
jungiamieji oK sakiniai, kurių dėmenimis eina kitų rūšių šalutiniai sakiniai, 
pvz.:

I take off my shoes because it’s the polite thing to do. (Jodi Picoult)
Iš mandagumo nusiaunu batus... [NT 19]
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“Please keep sitting where you are,” said the Invisible Man. (H. G. Wells)
– Paprašysiu jus likti savo vietose, – tarė Nematomasis. [NŽ 74]

Young Leo had attended the University of Miami, where he majored in crimi-
nology... (Arthur Hailey)

Jaunasis Leo studijavo kriminalistiką Majamio universitete... [De 40]

She decided that he must come again to Stanhope Place. (William Somerset 
Maugham)

Ji nusprendė jį vėl pasikviesti į namus Stenhoup aikštėje. [Tea 109]

The girl indicated that Charles should follow her. (John Fowles)
Mergina davė ženklą eiti paskui ją. [PLM 422]

She said she would call. (John Grisham)
Ji pažadėjo paskambinti. [PD 149]

Žinoma, sudėtiniai prijungiamieji oK sakiniai virsta vientisiniais VK sa-
kiniais ir tais atvejais, kai jų šalutiniai sakiniai yra apskritai praleidžiami, nes 
vertimo tekste jais reiškiama informacija nėra aktuali arba yra numanoma iš 
konteksto, pvz.:

When he stood up he was tall and of great bulk. (James Joyce)
Jis buvo aukštas ir stambaus sudėjimo. [Dub 85]

As Ainslie spoke, Doil lifted his head. (Arthur Hailey)
Doilis pakėlė galvą. [De 70]

She didn’t say anything when I said that. (J. D. Salinger)
Ji nutylėjo. [RPB 218]

Are you staying at the Island Club while you’re there? (Judith McNaught)
Ar jūs taip pat apsistosit Salos klube? [LeP 33]
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Sudėtinio prijungiamojo oK sakinio transformacija į vientisinį VK sa-
kinį gali būti susijusi ir su jo pagrindinio sakinio pakeitimu VK žodžiu ar 
žodžių junginiu. Tokia transformacija yra būdinga bent dviejų modelių su-
dėtiniams prijungiamiesiems oK sakiniams. 

Sakinio dalį, kuria reiškiama aktuali sakinio informacija (rema), anglų 
kalboje galima ypatingai pabrėžti vadinamaisiais cleft sentences (clauses) 
(CCEG 1992: 409). „Lietuviškai juos galima pavadinti atskilėliais sakiniais 
arba lūžio sakiniais“ (Labutis 2008: 8). Įvadinį jų dėmenį paprastai sudaro It is 
/ It’s arba It was ir pabrėžiamasis elementas (t. y. tas, kurį norima pabrėžti), o 
kitą dėmenį – šalutinis pažyminio funkciją atliekantis sakinys. Verčiant į lie-
tuvių kalbą tokie sudėtiniai prijungiamieji anglų kalbos sakiniai gana dažnai 
transformuojami į vientisinius sakinius, pvz.: 

It was at Cambridge that he had met Ségouin. (James Joyce)
Kembridže jis ir susipažino su Seguenu. [Dub 42]

It was only at rare moments that Martin was able to think. (Jack London)
Bet tik retkarčiais Martinas įstengdavo ką nors pagalvoti. (MI 145]

“It is not to Egypt that I am going,” said the Swallow. (oscar Wilde)
– Ne į Egiptą aš skrendu, – atsakė kregždžiukas. [LP 82]

It was the first time I ever walked away from a fight. (Harper Lee)
Pirmą kartą gyvenime aš pasitraukiau iš mūšio lauko. [NSG 92]

It was Joe Dillon who introduced the Wild West to us. (James Joyce)
Supažindino mus su Laukiniais Vakarais Džo Dilonas. [Dub 17]

Vientisiniais lietuvių kalbos sakiniais dažnai virsta anglų kalbos sudėti-
niai prijungiamieji sakiniai, kuriuos sudaro pagrindinis sakinys su kalbėtojo 
įsitikinimą žyminčiu predikatiniu žodžiu sure ar veiksmažodžiais think, sup-
pose ir šalutinis that / Ø sakinys:



432 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

a) kai pagrindinis sakinys vertimo tekste pakeičiamas kalbėtojo įsitikini-
mą reiškiančiais modaliniais žodžiais, pvz.:

I am sure I am afraid to tell her. (Jack London)
Aš iš tiesų bijau jai prisipažinti. [MI 166]

They were sure he was hungry after all that evidence. (John Galsworthy)
Tikriausiai jis išalkęs po tų visų apklausų. [FS 325]

I’m sure you never looked half so respectable in all life before. (Kenneth  
Grahame)

Dievaži, tu savo gyvenime niekada toks orus neatrodei! [VG 130]

“Are you sure you don’t want...” (Judith McNaught)
– Ar tu tikrai nenori... [LeP 196]

“I think you’re right,” said Mr O’Connor. (James Joyce)
– Ko gero, tu teisus, – pasakė O’Konoras. [Dub 120]

“I suppose Michael will be getting home presently?..” (William Somerset 
Maugham)

– Maiklas turbūt greitai bus namie? [Tea 203]

b) kai pagrindinis sakinys apskritai praleidžiamas, pvz.:

“I suppose you were in love with this Michael Furey...” (James Joyce)
– Tu buvai tą Maiklą Fjurį įsimylėjusi? [Dub 225]

“I think the dog is going to be fine,” the physician told Kate... (Judith  
McNaught)

– Šuo turėtų pasveikti, – tarė gydytojas Ketei... [LeP 60]

“I guess I’m all filled up with happiness,” she said softly. (Elizabeth Chandler)
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– Aš soti iš laimės, – švelniai atsakė. [APa  8]

Galiausiai reikia pridurti, kad vientisiniais VK sakiniais kartais virsta ir 
sudėtiniai sujungiamieji OK sakiniai, pvz.:

She spoke and her voice was flat. (Harper Lee)
Paskui prabilo blausiu balsu. [NSG 275]

“I forgot to ask you something, and it’s important...” (Francis Scott Fitzgerald)
– Pamiršau tavęs paklausti vieno svarbaus dalyko. [DG 22]

There was a pause of a few seconds, and then the piano was heard. (James 
Joyce)

Po kelių sekundžių suskambo fortepijonas. [Dub 148]

The plane from South Dakota had been small and less than 40 people had 
been on board. (Michael Connelly)

Nedidukame lėktuve iš Pietų Dakotos skrido vos kelios dešimtys žmonių. 
[Ak 44]

2.2.1.3.3. Sudėtinio prijungiamojo sakinio dėmenų statuso 
keitimas

Vertimui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą yra būdingi ir kai kurie sudėtinio 
prijungiamojo sakinio dėmenų statuso pakeitimai: tai gali būti sakinio dėme-
nų statuso sukeitimas ir šalutinio sakinio (dėmens) rūšies pakeitimas.

Dabartinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjai yra pastebėję, kad kai kuriems 
prijungiamiesiems laiko sakiniams „yra įmanoma priskirti šiaip prijungia-
miesiems sakiniams nebūdingą dėmenų sintaksinių vaidmenų apkeitimo ga-
limybę, leidžiančią perkelti jungiamąjį žodį iš šalutinio dėmens į pagrindinį 
nesuardant loginio sakinio karkaso“ (Pajėdienė 2008: 4). Toks prijungiamųjų 
laiko sakinių dėmenų statuso sukeitimas pastebimas ir grožinės literatūros 



434 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Bene didžiausia jo tikimybė yra 
verčiant vienalaikiškumo reikšmės sakinius su jungtukais when, while ar as 
(žr. Miliūnaitė 2011). Perkėlus jungiamąjį žodį į kitą dėmenį, pagrindinis OK 
sakinys virsta šalutiniu VK sakiniu, o šalutinis oK sakinys – pagrindiniu 
VK sakiniu, pvz.:

They went out as Tom came in. (William Somerset Maugham)
Kai jie išėjo, atėjo Tomas. [Tea 248]

“I met you when I was twenty-two.” (Joanna Trollope)
– Kai sutikau tave, man buvo dvidešimt dveji. [AMM 11]

He came to the door while we were ready to go... (Francis Scott Fitzgerald)
Kai jis atėjo, mes ruošėmės išvažiuoti... [DG 164]

Everyone was waiting as Ainslie turned more pages. (Arthur Hailey)
Kol visi laukė, Einslis toliau vertė puslapius. [De 116]

He was out of the truck while dust around the tires was still rising. (Sandra 
Brown)

Kai jis iššoko iš visureigio, ratų sukeltos dulkės dar nebuvo išsisklaidžiusios. 
[yK 5]

Vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktikoje pastebimas ir kitas 
tokio oK sudėtinio prijungiamojo sakinio dėmenų sintaksinių vaidmenų 
apkeitimo variantas, kai dėl tokio apkeitimo atsirandantis šalutinis sakinys 
virsta atitinkamu VK nefinitiniu (t.  y. dalyviniu ar pusdalyviniu) dėme-
niu, kurį galima laikyti prijungiamojo sakinio šalutinio dėmens sinonimu, 
pvz.:

When he arrived he was flushed... (Evelyn Waugh)
Jis grįžo įraudęs... [SįB 191]
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I hold my breath as I wait for his reply. (Alyson Noël)
Sulaikiusi kvapą laukiu atsakymo. [PŠN 113]

I held a florin tightly in my hand as I strode down Buckingham Street towards 
the station. (James Joyce)

Tvirtai gniauždamas saujoje floriną, kūriau Bekingamo gatve stoties link. 
[Dub 32]

Verčiant sudėtinius prijungiamuosius sakinius gali būti keičiama kai ku-
rių šalutinių sakinių rūšis. Pavyzdžiui, kai kuriuos anglų kalbos sakinius su 
when galima laikyti arba laiko, arba sąlygos sakiniais, kitaip sakant, tame pa-
čiame sakinyje su when tuo pačiu metu gali būti realizuojamos laiko ir sąlygos 
(when ir if) reikšmės (Hwang 2000: 461–463). Kadangi dabartinėje lietuvių 
kalboje „pagrindinė sąlygos sakinių reikšmė dažnai esti susijusi su kitomis, 
antrinėmis (priežasties, laiko, priešpriešos) reikšmėmis“ (DLKG 2006: 685), 
tokie anglų kalbos prijungiamieji laiko sakiniai su when gali būti į lietuvių 
kalbą verčiami sąlygos sakiniais, pvz.:

When a child asks you something, answer him, for goodness’ sake. (Harper 
Lee)

Jeigu vaikas ko teiraujasi, atsakyk jam dėl dievo meilės. [NSG 105]

Whenever any job was vacant a friend was always ready to give him the hard 
word. (James Joyce)

Jei kur atsirasdavo laisva vieta, draugai visada užtardavo už jį žodelį. [Dub 
51]

A man was a fool to go to sea when he could write... (Jack London)
Kvailystė plaukti jūron, jei gali rašyti... [MI 73]

When a man is lost it is my duty to ascertain his fate... (Arthur Conan Doyle)
Jei dingsta žmogus, mano pareiga ištirti jo likimą. [RR 354]
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... when his father gave things names, they stuck. (Neil Gaiman)

... jei jau tėvas duodavo kam nors pravardę, ši prilipdavo visiems laikams. 
[AV 13]

When you’re an orphan on Thisby, it’s hard work making ends meet. (Maggie 
Stiefvater)

Jei našlaičiai nori Tisbyje sudurti galą su galu, turi sunkiai plušėti. [Sle 12]

Be abejo, galimas ir atvirkštinis šalutinio sakinio rūšies keitimas, t. y. oK 
sąlygos sakinys gali virsti VK laiko aplinkybės sakiniu, pvz.:

 
“It’s wonderful how soon you can break yourself of it if you set your mind to 

it. (William Somerset Maugham)
– Tiesiog nuostabu, kaip greitai galima jos atsisakyti, kai tik priimi tokį 

sprendimą. [Tea 16]

If a man had not a wife, he soon wants to be afloat again. (Jane Austen)
Kol vyriškis nevedęs, jį, be abejo, traukia į jūrą. [Įt 60]

Ordinarily she won’t take anything unless she’s read the play. (William So-
merset Maugham)

Paprastai ji nesutinka, kol neperskaito visos pjesės. [Tea 185]

Apskritai vertimuose pasitaiko ir kitokių oK šalutinio sakinio rūšies kei-
timo atvejų, pvz.:

“If you’re very nice to Julia I dare say she’ll give you a photograph of herself 
when you go.” (William Somerset Maugham)

– Kadangi jūs taip maloniai atsiliepėte apie Džuliją, tai manyčiau, kad 
išeinant ji padovanos jums savo nuotrauką. [Tea 17]

... you can check me where I am wrong. (Arthur Conan Doyle)

... jūs tik mane pataisysite, jei aš suklysiu. [RR 314]
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There used always be crowds of Protestants in the chapel where Father Tom 
was preaching. (James Joyce)

Kai kunigas Tomas sakydavo pamokslą, bažnyčioje visada prisirinkdavo 
daugybė protestantų. [Dub 169]

She loved watching when Mum dressed up. (Jacqueline Wilson)
Jai patikdavo žiūrėti, kaip mama puošiasi. [LNBV 11]

2.2.1.3.4. Prijungimo keitimas sujungimu

Ir anglų, ir lietuvių kalboje sudėtiniai sakiniai gali būti sujungiamieji ir 
prijungiamieji: prijungiamųjų sakinių vienas dėmuo yra pagrindinis, sava-
rankiškas, o kitas dėmuo šalutinis; sujungiamųjų sakinių abu dėmenys yra 
savarankiški. Tačiau lietuvių kalbai (ypač šnekamajai ar jai artimai pasako-
jamajai) apskritai labiau būdingos sujungiamosios konstrukcijos, o anglų 
kalboje palyginti dažniau vartojami prijungiamieji sakiniai. Todėl verčiant iš 
anglų kalbos į lietuvių kalbą sudėtiniai prijungiamieji sakiniai dažnai virsta 
sudėtiniais sujungiamaisiais sakiniais. Toks polinkis yra būdingas kelių rūšių 
oK  sudėtiniams prijungiamiesiems sakiniams.

Rašytinei anglų kalbai yra būdingi sudėtiniai prijungiamieji sakiniai, kurių 
šalutiniai dėmenys yra tradiciškai vadinami neapibrėžiamaisiais pažymimai-
siais sakiniais (angl. non-defining / non-restrictive relative clauses, žr. GCE 1972: 
871) arba naujojoje gramatikoje „The Cambridge Grammar of the English Lan-
guage“ – papildomaisiais pažymimaisiais sakiniais (angl. supplementary relative 
clauses, žr. Huddleston, Pullum 2003: 1035) ir kurie paprastai pateikia papildo-
mos informacijos apie tai, kas nurodyta pagrindiniame sakinyje. Tokius anglų 
kalbos sakinius vertimo tekste atitinka jiems artimi lietuvių kalbos pažymimojo 
sujungimo sakiniai, kurių antrasis dėmuo plačiau paaiškina bei papildo pirmąjį 
dėmenį arba atskirą jo žodį ir dažniausiai yra jungiamas jungtukais ir, o, bet. 
Antrajame dėmenyje paprastai vartojami parodomieji įvardžiai (tas, ta, tai; šis, 
ši, šitai) arba asmeniniai įvardžiai (jis, ji), kurie nurodo pirmajame dėmenyje 
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pasakytus daiktus arba visą pirmojo dėmens turinį ir semantiškai sieja abu dė-
menis (Valeckienė 1998: 113). Tokiais pažymimojo sujungimo sakiniais VK 
tekste paprastai virsta aptariamieji oK sudėtiniai prijungiamieji sakiniai:

a) su prijungiamuoju žodžiu who „kuris“, žyminčiu asmenį, pvz.:

I looked back at my cousin, who began to ask me questions in her low, thril-
ling voice. (Francis Scott Fitzgerald)

Tada vėl pažvelgiau į savo pusseserę, ir ji pradėjo mane klausinėti savo žemu, 
gundančiu balsu. [DG 14]

Jem looked up at Atticus, who shook his head. (Harper Lee)
Džemis pakėlė akis į Atikų, o Atikus papurtė galvą. [NSG 82]

Mr. Aubrey glanced at the Serjeant, who nodded grim assent. (John Fowles)
Ponas Obris žvilgtelėjo į baristerį, šis piktokai linktelėjo. [PLM 394]

She put out her hand to Michelle, who shook it. (David Baldacci)
Ištiesė ranką Mišelei, ši ją paspaudė. [ŽsL 20]

She stares at Eva, who stares right back. (Sara Gruen)
Įremia akis į Evą, o ši atsako tuo pačiu. [ŽP 31]

I turned to Jem, who waved me to silence. (Harper Lee)
Atsigręžiau į Džemį, bet tas rankos mostu liepė man tylėti. [NSG 170]

b) su prijungiamuoju žodžiu which „kuris“, žyminčiu ne asmenį, pvz.:

He extended his hand, which Little Chandler took. (James Joyce)
Jis ištiesė ranką, ir Čandleris ją paspaudė. [Dub 78]

The cab pulled up before a particularly dreary and greasy beershop, into 
which Gregory rapidly conducted his companion. (Gilbert Keith Chesterton)
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Kebas sustojo prie purvinos, kaip reta nykios aludės, ir Gregoris paskubėjo 
įvesti bendrakeleivį vidun. [ŽKBK 17]

So Callahan sat for an hour in the bar, which suited him just fine. (John 
Grisham)

Tad Kalahanas valandą sėdėjo bare, ir tai jam visai patiko. [PD 83]

... and had never taken the sergeant’s exam, which he could have passed ea-
sily. (Arthur Hailey)

Todėl jis taip ir nelaikė seržanto egzamino, nors jam lengvai būtų pavykę. 
[De 78]

Theo listens to rap almost exclusively, which gives me a headache. (Jodi Pi-
coult)

Teo klausosi beveik vien repo, o man nuo jo skauda galvą. [NT 13]

I was skinny and tall for my age, which made my knees curl up toward my 
chest. (Glenn Beck)

Buvau liesas ir aukštas ne pagal amžių, todėl keliai užsirietė iki krūtinės. 
[KM 12]

Urnėžiūtė (2005), aptardama vaikų ir paauglių literatūros vertimo kalbą 
ir stilių, primena vertėjams, kad jungiamuoju žodžiu kuris „negalima jungti 
šalutinių pažyminio sakinių, kuriais apibūdinamas požymis, vėlesnis už pa-
grindinio sakinio veiksmą“, ir kad tokius sakinius reikėtų taisyti taip: Laura 
išsišiepė broliui, kuris (= o, bet šis) piktai susiraukė; Nuo lubų krito daugybė 
vorų, kurie (= ir) greitai kepėstavo šalin. Šis priminimas rodo, kad aptariamoji 
transformacija paprastai yra privalomojo pobūdžio (apie tokių šalutinių 
pažyminio sakinių keitimą sujungiamaisiais sakiniais dar žr. Vilkončius 
2001: 30).

Tačiau bene didžiausią polinkį virsti sujungiamaisiais sakiniais rodo 
anglų kalbos prijungiamieji laiko sakiniai. Iš tokių prijungiamųjų sakinių 
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su šalutiniu laiko sakiniu (prijungiamu jungtukais when, while, as) atsiradę 
lietuvių kalbos sujungiamieji sakiniai gali būti kelių rūšių (Valeckienė 1998: 
109–112):    

a) sudedamojo sujungimo sakiniai, kurie vartojami išskaičiuojant vienu 
metu vykstančius bei vienas po kito einančius veiksmus ir kurių dėmenys 
paprastai jungiami jungtuku ir, pvz.: 

When we had lain on the bank for some time without speaking I saw a man 
approaching from the far end of the field. (James Joyce)

Mudu tylėdami gulėjom ant šlaito, ir po kurio laiko pamačiau iš kito lauko 
galo ateinant žmogų. [Dub 22]

As he gazed at her and listened, his thoughts grew daring. (Jack London)
Jis žiūrėjo į ją, klausėsi, ir jam kilo vis drąsesnės mintys. [MI 56]

They both laughed as the man headed off. (Dan Brown)
Abu nusijuokė, ir lankytojas nuėjo. [PSi 26]

She waves to me as Mrs. Whitbury closes the door. (Jodi Picoult)
Ji pamojuoja man, ir ponia Vitberi uždaro duris. [NT 39]

I had to call the name again before Mehony saw me and hallooed in answer. 
(James Joyce)

Surikau tą patį dar sykį, ir tik tada Mejonis mane pamatė ir atsišaukė. 
[Dub 26]

As we continued toward the gas station, I could see the edge of downtown 
Mount Vernon through the snow. (Glenn Beck)

Toliau važiavome degalinės link, ir aš pro sniegą pamačiau Maunt Vernono 
centro pakraštį. [KM 12]

When Langdon finally spoke, his tone was serious. (Dan Brown)
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Galiausiai Lengdonas prabilo, jo balsas nuskambėjo rimtai. [PSi 435]

b) gretinamojo sujungimo sakiniai (dažniausiai vartojamas jungtukas o), 
pvz.:

And when Allie and I were having some conversation about things in general, 
old Phoebe’d be listening. (J. D. Salinger)

Mudu su Eliu šnekučiuodavomės apie ką nors, o Fibė klausydavosi. [RPB 76]

When we left her, she was still chuckling. (Harper Lee)
Mudu apsisukom ir nuėjom namo, o ji vis nesiliovė springusi juoku. [NSG 

89]

Arthur remained at the gate while Ruth climbed Maria’s front steps. (Jack 
London)

Arturas pasiliko prie vartelių, o Ruta užkopė Marijos prieangio laipteliais. 
[MI 276]

He sipped a little of his drink while Ignatius Gallaher finished his boldly. (Ja-
mes Joyce)

Jis siurbtelėjo gurkšnelį viskio, o Ignatijus Galaheris savo stiklą išlenkė iki 
dugno. [Dub 75]

They went up-stairs to get ready while we three men stood there shuffling the 
hot pebbles with our feet. (Francis Scott Fitzgerald)

Jiedvi nuėjo aukštyn pasiruošti, o mes trys vyrai stovėjome mindžiukuodami 
ant karšto žvyro. [DG 111]

As time went on, my notebooks grew fatter. (Alan Bradley)
Laikas bėgo, o mano sąsiuviniai vis storėjo. [SPD 17]

c) priešinamojo sujungimo sakiniai (dažniausiai vartojamas jungtukas 
bet), pvz.: 
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They’re all set to get married when this other girl, old Marcia, shows up.  
(J. D. Salinger)

Jie jau norėtų susituokti, bet čia ima ir apsireiškia kita, tokia Marsija. 
[RPB 147]

She was about to complain of the straw on the floor when he anticipated her. 
(H. G. Wells)

Ji jau norėjo pareikšti savo nepasitenkinimą dėl šiaudų prikreikto kambario, 
bet jis užbėgo jai už akių. [NŽ 24]

He slept sound while I lay awake fretting. (Evelyn Waugh)
Jis kietai miegojo, o aš neramiai varčiausi atmerktomis akimis. [SįB 16]

He was just about to snatch a kiss or two and perhaps a gentle pinch, when 
the shutters clicked open again. (Aldous Huxley)

Norėjo dar nuvogti vieną kitą bučinį ar švelniai įgnybti, tačiau vėl trakštelėjo 
ir atsidarė langinės. [PNP 149]

d) paremiamojo sujungimo sakiniai, kurių vieno dėmens turinys remia-
mas kito dėmens turiniu, vienas dėmenų dažniausiai rodo priežastį, o kitas – 
padarinį (Valeckienė 1998: 112), pvz.:

When Jem put his foot on the bottom step, the step squeaked. (Harper Lee)
Džemis padėjo koją ant lieptelio, ir lieptelis sugergždė. [NSG 64]

Ms.  Baskin glanced at the signature while Darby held her breath. (John 
Grisham)

Ponia Baskin pažvelgė į parašą, o Darbei užėmė kvapą. [PD 305]

Urnėžiūtė (2005), tyrinėdama vaikų ir paauglių literatūros vertimų kalbą 
ir stilių, yra pastebėjusi negerą vertėjų polinkį jungtuku kai „jungti du greti-
mus veiksmus“, pvz.: O paskui suėmiau rankomis turėklą ir ketinau užlipti, kai 
(=bet) Persis sulaikė mane už peties. Be abejo, tai dėl oK sintaksės poveikio at-
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sirandantis polinkis arba, kitaip sakant, oK sintaksinės interferencijos apraiš-
ka VK tekste, o pirmiau pateiktos vertimo pavyzdžių virtinės rodo sintaksinę 
perdarą, kurios imasi daugelis mūsų gerų vertėjų ir kurią būtų galima vadinti 
gerąją patirtimi. Pasak Ritos Miliūnaitės, išsamiai išnagrinėjusios tokią lietu-
vių kalbai nebūdingą ir nenatūralią prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku 
kai vartoseną verstinėje grožinėje ir populiariojoje literatūroje, bendrinė-
je lietuvių kalboje šalutiniam (foniniam) veiksmo laikui reikšti pasirinktini 
kiti raiškos būdai – dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės laiko aplinkybės, 
o kartais ir sudėtiniai sujungiamieji sakiniai, kuriuose veiksmai įgauna lygia-
verčius gretinamuosius santykius (Miliūnaitė 2011).

Prijungimo keitimas sujungimu gali būti sudėtinės sintaksinės perdaros 
dalis ir ypač dažnai yra susijęs su oK sudėtinio sakinio dėmenų sukeitimu 
vietomis atitinkamame VK sakinyje, pvz.:

The hum of the electric motor deepened by fractions of a tone as he turned the 
nuts. (Aldous Huxley)

Jis užsukinėjo veržles, ir elektros motoro gausmas palengva duslėjo. [PNP 17]

He caught her elbows as she went down. (Anita Shreve)
Ji griuvo, bet jis spėjo sugriebti už alkūnių. [LŽ 11]

The boy uttered a squeal of pain as the stick cut his thigh. (James Joyce)
Lazda kirto berniukui per šlaunį, ir jis sužvigo iš skausmo. [Dub 96]

Then the armchair creaked as he sat down again. (H. G. Wells)
Paskui vėl atsisėdo, ir po juo sugirgždėjo kėdė. [NŽ 11]

She thanked me and all when I had it tightened for her. (J. D. Salinger)
Priveržiau jai pačiūžą, ji man pasakė ačiū. [RPB 127]

The gray windows disappeared as the house glowed full of light. (Frances 
Scott Fitzgerald)

Kambarys nušvito, ir pilki langai tarsi išnyko. [DG 89]
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Labai dažnai sudėtinio sakinio dėmenys turi bendrą veiksnį. Pagal  sin-
taksinę sandarą prie sudėtinių sakinių skirtini ir tie, kurių dėmenys turi ben-
drą veiksnį, bet atskirus tarinius (t. y. turi du ar kelis sintaksinius centrus). 
„Tačiau ligšiolinė mūsų gramatikos tradicija sudėtiniais laikė tik bendrą 
veiksnį turinčius prijungiamuosius sakinius, o atitinkamus sujungiamuosius 
skyrė prie vienarūšių sakinio dalių. Nėra teorinio pamato laikyti sakinį Jo-
nas dirbo, kol labai pavargo sudėtiniu, o sakinį Jonas dirbo, bet labai pavargo 
vientisiniu su vienarūšiais tariniais; abu sakiniai pagal sandarą yra sudėtiniai“ 
(DLKG 2006: 659). Prijungimo keitimas sujungimu yra būdingas ir anglų kal-
bos prijungiamiesiems laiko sakiniams, kurių dėmenys turi bendrą veiksnį, 
bet atskirus tarinius, pvz.:

When Atticus returned he told me to break camp. (Harper Lee)
Atikus grįžo pas mane ir liepė išardyti mano tvirtovę. [NSG 110]

When Kathryn opened her eyes, she could hear the low murmur of the tele-
vision. (Anita Shreve)

Katerina atsimerkė ir išgirdo tyliai murmantį televizorių. [LŽ 15]

She sighed profoundly as she refilled her syringe. (Aldous Huxley)
Ji sunkiai atsiduso ir pripildė švirkštą tirpalo. [PNP 170]

I was sleeping in a motel one morning when all of a sudden I was blasted out 
of bed. (Jack Kerouac)

Vieną rytą miegojau motelyje ir staiga kaip sviedinys išlėkiau iš lovos. 
[Kel 114]

When she walked out the door to take the flowers to Cam, she did not bother 
to lock it. (Jodi Picoult)

Ji išėjo nunešti gėlių Kemui ir nesivargino užrakinti durų. [G 24]

He had called twenty Shaws in Denver before he stopped. (John Grisham)
Jis apskambino dvidešimt Šo Denveryje ir galiausiai liovėsi. [PD 197]
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He was turning the pages of the magazine, when suddenly he stopped. (Jack 
London)

Jis ėmė versti puslapius ir staiga sustojo. [MI 322]

oK prijungiamojo laiko sakinio, kurio dėmenys turi bendrą veiksnį,  kei-
timas sujungiamuoju taip pat gali būti susijęs su to sakinio dėmenų sukeitimu 
vietomis atitinkamame VK sakinyje, pvz.:

I kept thinking about all that while I walked. (J. D. Salinger)
Ėjau ir vis galvojau apie tai. [RPB 130]

Before Jem went to his room, he looked for a long time at the Radley Place. 
(Harper Lee)

Džemis dar ilgai žiūrėjo į Redlių sodybą ir tik paskui nuėjo savo kambarin. 
[NSG 43]

The other one was reading a little black book while she drank coffee. (J. D. Sa-
linger)

Ji gėrė kavą ir skaitė mažą juodą knygelę. [RPB 117]

Daug rečiau vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą pasitaiko atvirkš-
tinė sintaksinė sudėtinio sakinio perdara – sakinių sujungimo keitimas pri-
jungimu: vienas iš oK sujungiamojo sakinio dėmenų virsta VK šalutiniu sa-
kiniu, o visas sudėtinis sujungiamasis oK sakinys – sudėtiniu prijungiamuoju 
VK sakiniu. Anglų kalbos sujungiamojo sakinio dėmuo gali būti keičiamas:

a) lietuvių kalbos prijungiamuoju laiko sakiniu, pvz.:

I explained my reason for being here, and he invited me to take a seat. (Pa-
tricia Cornwell)

Kai pasakiau savo vizito tikslą, jis pasiūlė prisėsti. [VĮ 48]
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Then he realized the significance of it, and his heart began pounding... (Jack 
London)

Kai jis suprato, ką reiškia tas atradimas, jo širdis ėmė smarkiai plakti... 
[MI 91]

We entered together, and he closed it behind us. (Arthur Conan Doyle)
Kai įėjome, Holmsas jas iš vidaus užrakino. [RR 148]

She’d opened the door to me and I’d drawn back a little. (Dorothy Koomson)
Kai ji atidarė duris, žingtelėjau atatupsta. [ZP 18]

b) lietuvių kalbos prijungiamuoju pažymimuoju sakiniu, pvz.:

She gave Mrs Abel ten menus, and they have never been varied. (Evelyn 
Waugh)

Kitados ši pateikė poniai Eibel dešimt valgiaraščių, kurie nuo to laiko nepa-
sikeitė. [SįB 77]

Among others there were three or four well-known actresses, and they were 
prodigal of their praise. (William Somerset Maugham)

Čia buvo ir trys ar keturios žymios aktorės, kurios taip pat nešykštėjo gražių 
žodžių. [Tea 248]

Sujungimo keitimas prijungimu gali būti susijęs su oK sudėtinio sujun-
giamojo sakinio dėmenų sukeitimu vietomis atitinkamame VK sakinyje, pvz.:

Martin went to the telephone in the corner of the room, and felt a wave of 
warmth rush through him. (Jack London)

Karščio banga užliejo Martiną, kai jis priėjo prie telefono kambario kampe. 
[MI 92]

This was prime grizzly country and they both knew it. (Nicholas Evans)
Abu žinojo, kad šiame krašte gyvena grizlių. [Ta 15]
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You could set off fireworks in there and he wouldn’t stop snoring. (Eoin Colfer)
Knarktų toliau, net jei suruoštume fejerverką. [NS 8]

2.2.1.4. Žodžių ir sakinio dėmenų tvarkos keitimas

Analizuojant ir aprašant sintaksines vertimo perdaras (transformacijas) 
negalima apeiti ir žodžių, sakinio dalių, žodžių junginio dėmenų, sudėtinio 
sakinio dėmenų (angl. clauses) bei savarankiškų sakinių tvarkos pakeitimų. 
Vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktika atskleidžia didžiulę jų įvai-
rovę.

Žodžių ir kitų sakinio dėmenų tvarkos keitimą (angl. change in word and 
clause order (Louw 2007: 73), re-ordering (Malone 1988, Fawcett 1997: 49−50) 
vertime dažniausiai lemia jų tvarkos originalo ir vertimo kalboje skirtumai. 
Net tais atvejais, kai vertimo kalboje apskritai yra galima ta pati žodžių ar sa-
kinio dėmenų tvarka kaip ir originalo kalboje, išverstas sakinys gali atrodyti 
nesklandus, nenatūralus, nes tam tikros rūšies informaciją skirtingos kalbos 
yra linkusios pateikti skirtingose sakinio vietose ar pozicijose.  

Anglų kalbos, kuri yra analitinė, sakinyje paprastai (išskyrus inversijos 
atvejus) vyrauja griežtesnė nei sintentinių kalbų, tokių kaip lietuvių, grama-
tiškai apibrėžta žodžių tvarka: veiksnys (subjektas S) eina prieš tarinį (veiks-
mažodį V), t. y. jam būdinga SV tvarka, aplinkybės (jeigu nenorima jų spe-
cialiai pabrėžti) nukeliamos į sakinio galą, po tarinio (ir papildinio, objekto 
o, jeigu jis yra), o vietos aplinkybė paprastai atsiduria prieš laiko aplinkybę 
(pastaroji dažnokai pasitaiko ir sakinio pradžioje). Turtinga žodžių kaitybos 
sistema sudaro palankias sąlygas lietuvių kalboje nepaprastai lanksčiai žo-
džių tvarkai sakinyje, ir ši labiau negu analitinėje anglų kalboje priklauso ne 
nuo žodžių sintaksinės funkcijos, o nuo pasakymo aktualiosios skaidos (angl. 
functional sentence perspective), t. y. nuo to, kas norima pasakyti konkrečioje 
komunikacijos situacijoje ar konkrečiame kontekste (DLKG 2006: 646; apie 
aktualiąją skaidą lietuvių kalboje dar žr. Girdenienė 1971, Miliūnaitė 2006; 
apie aktualiąją skaidą anglų ir lietuvių kalbose žr. Valeika 1974, Kaminskienė, 
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Maskaliūnienė 2013: 121‒128). Dažniausiai tema pasakoma prieš remą (aktu-
alią, t. y. kalbamuoju metu reikšmingą informaciją), kitaip sakant, pastebimas 
polinkis naują informaciją nukelti kuo toliau į sakinio galą.  

Lietuvių kalboje, kai remą nusako subjektas (S), gana reguliarus yra mo-
delis VS (rema eina antroje vietoje). „Tokia žodžių tvarka būdinga autorinėms 
pastaboms po tiesioginės kalbos (jos turinys jau esti žinomas)“ (DLKG 2006: 
648). Todėl tais atvejais, kai tokiose pastabose anglų kalba yra SV tvarka, jų 
lietuviškame vertime žodžių tvarka paprastai yra inversinė, t. y. veiksnys nu-
keliamas po tarinio, pvz.:

“Let that be the least of your worries, Walter,” Atticus said. (Harper Lee)
– Tuo nesirūpinkite, Valteri, – pasakė Atikus. [NSG 26]

“No one asked me,” Ainslie rejoined. (Arthur Hailey)
– Niekas manęs neprašė, – atšovė Einslis. [De 66]

“Alone, always alone,” the young man was saying. (Aldous Huxley)
– Vienišas, visada vienišas, – kalbėjo jaunuolis. [PNP 125]

“Sit back, honey,” my mother, Mary, gently commanded. (Glenn Beck)
– Atsitrauk, vaikeli, –  švelniai paliepė mano mama Merė. [KM 11]

“And why can’t you?” I asked. (James Joyce)
– O kodėl negalit? – paklausiau aš. [Dub 30]

“We have bread now!” they cried. (oscar Wilde)
– Mes dabar turime duonos! – šūkavo jie. [LP 81]

Tokios pačios lietuvių kalbai būdingos inversinės (VS) žodžių tvarkos lai-
komasi verčiant anglų kalbos egzistencinius sakinius, kuriuose remą reiškia 
sakinio pradžioje einantis neapibrėžtas veiksnys (subjektas): lietuvių kalbos 
egzistencinio sakinio veiksnys atsiduria galinėje (reminėje) pozicijoje ir su-
vokiamas kaip neapibrėžtas, pvz.:
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A volume of Byron’s poems | lay | before him on the table. (James Joyce)
Priešais jį ant stalo | gulėjo | Bairono eilių tomelis. [Dub 82]

A young man sat beside her. (Sandra Brown)
Šalia jos sėdėjo jaunas vyras. [PŠ 12]

A north wind blew steadily off the river. (Eowyn Ivey)
Nuo upės be paliovos pūtė šiaurės vėjas. [SnV 14]

An unnatural twilight hung over the abandoned graveyard. (L. J. Smith)
Virš tuščių kapinių tvyrojo keista prieblanda. [VDK 15]

A blanket of white fog crept across the runway... (Dan Brown)
Pakilimo taku driekėsi balto rūko marška... [PSi 15]

A boy was staring at me. (John Green)
Į mane spoksojo berniukas. [DLŽK 15]

A murmur of appreciation rippled around the table. (Arthur Hailey)
Aplink stalą nuvilnijo pritariamas kuždesys. [De 116]

Two figures writhed upon the ground there. (Elizabeth George)
Ten ant žemės raičiojosi dvi figūros. [TK 17]

Akivaizdu, kad tokiuose sakiniuose temą nusakanti vietos aplinkybė iš 
sakinio galo yra perkeliama į sakinio pradžią. Verčiant į lietuvių kalbą egzis-
tencinius anglų kalbos there + Vbe konstrukcijos sakinius su vietos aplinkybe 
sakinio gale (įprastesnė vieta), ši aplinkybė, kaip temą reiškiantis elementas, 
taip pat perkeliama į lietuviško sakinio pradžią ir užleidžia vietą sakinio gale 
remą nusakančiam veiksniui (žr. Kalėdaitė 2002, 2006), pvz.:

There was a yacht piano in the cabin. (James Joyce)
Kajutėj buvo pianinas. [Dub 46]
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There were six bedrooms upstairs... (Harper Lee)
Viršuje buvo šeši miegamieji... [NSG 96]

... there is no fire in the grate. (oscar Wilde)
Krosnyje nesikūrena ugnis... [LP 77]

... there was a pink and golden billow of foamy clouds above the sea. (Frances 
Scott Fitzgerald)

... virš jūros tarsi putos kilo rausvi ir auksiniai debesys. [DG 89]

There was a full moon over Richmond... (Patricia Cornwell)
Virš Ričmondo švietė pilnatis... [VĮ 34]

There was a note of irritation in her voice. (Aldous Huxley)
Jos balse pasigirdo susierzinimo gaidelė. [PNP 173]

Žinoma, aktualioji skaida yra toli gražu ne vienintelis veiksnys, lemiantis 
vienokią ar kitokią žodžių tvarką sakinyje. Aktualiai neskaidomo sakinio 
komponentų tvarka verčiant gali būti keičiama ir dėl kitų VK būdingų žodžių 
tvarkos polinkių.

Įprastinė tiesioginio papildinio (objekto) vieta anglų kalbos sakinyje 
visada yra po veiksmažodžio, o lietuvių kalbos sakinyje jo nežymėta pozicija 
yra po veiksmažodžio arba prieš jį. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ 
dar nurodyta, kad „tam tikrais atvejais objektą linkstama net dažniau nusakyti 
prieš veiksmažodį, ypač tada, kai jį žymi įvardžiai“ (DLKG 2006: 649). 
Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ypač įvardinis tiesioginis papildinys 
iš tiesų dažnai perkeliamas prieš veiksmažodį, pvz.: 

“Maybe she thinks you’ll marry her,” said Lenehan. (James Joyce)
– Gal mano, kad tu ją vesi, – pasakė Linihenas. [Dub 50]

Sebastian introduced us. (Evelyn Waugh)
Sebastianas mus supažindino. [SįB 41]
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When it crossed Jem, Jem saw it. (Harper Lee)
Paskui šešėlis krito ant Džemio, ir Džemis jį pamatė. [NSG 64]

She kissed him fondly. (William Somerset Maugham)
Ji karštai jį pabučiavo. [Tea 54]

Antai, atsižvelgiant į tokį lietuvių kalbos žodžių tvarkos polinkį, 1994 m. 
išleisto vertimo sakinys yra atitinkamai taisomas 2013  m. pasirodžiusiame 
vertime:

Holmsas paėmė lazdą man iš rankų ir nužvelgė ją. [RR 6]
Holmsas paėmė lazdą man iš rankų ir ją nužvelgė. [BŠ 8]

Jeigu sakinyje yra kelios viena po kitos einančios aplinkybės, anglų 
kalboje paprastai laikomasi tokios aplinkybių tvarkos: būdo  +  vietos  +  lai-
ko  +  tikslo aplinkybė (CCEG 1992: 284), pvz.: He strolls slowly along the 
promenade every morning at seven o’clock to exercise his dog. Taigi, vietos ir 
laiko aplinkybės, kaip dažniausiai vartojamos įvykio aplinkybės, anglų kalbos 
sakinyje rikiuojamos tam tikra tvarka: pirma vietos aplinkybė, po jos – laiko 
aplinkybė (pvz., along the promenade every morning at seven o’clock). Kitokia, 
t. y. VK būdinga, tvarka šios dvi aplinkybės rikiuojasi išverstuose į lietuvių 
kalbą sakiniuose (antrasis iš Europos Sąjungos sutarties teksto), pvz.: 

 
At the European Council in Madrid in June 1989, EU leaders adopted a 

three-stage plan for economic and monetary union. (Pascal Fontaine)
1989  m. birželio  mėn. Madride susitikusi Europos Vadovų Taryba priėmė 

ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo trijų etapų planą. [12EP 33]

Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand 
nine hundred and ninety-two. (oJ C 83/45 EN 30.3.2010)

Sudaryta tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrų metų vasario septin-
tą dieną Mastrichte. [oL C 83/45 LT 2010-03-30]
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Tokio vietos ir laiko aplinkybių sukeitimo vietomis atvejų aptinkame ir 
grožinės literatūros vertimuose, pvz.:

Little boys were sent out into the principal streets of Dublin early on Friday 
morning with bundles of handbills. (James Joyce)

Penktadienio rytą į pagrindines Dublino gatves buvo išsiuntinėti berniukai 
su ritiniais afišų. [Dub 142]

When I came home to West Egg that night I was afraid for a moment that my 
house was on fire. (Francis Scott Fitzgerald)

Važiuodamas tą naktį namo į Vest Egą, išsigandau, kad mano namas dega. 
[DG 77]

Ask her if you might be driven to our cottage some day... (Frances Hodgson 
Burnett)

Paklausk, ar tu galėtum atvažiuoti kurią dieną į mūsų trobelę... [PS 95]

My great-great-grandfather was killed on this spot in July of 1863. (John 
Grisham)

1863-iųjų liepą šioje vietoje žuvo mano prosenelis. [Apel 192]

“Meet me in my office tomorrow at ten...” (Judith McNaught) 
– Susitinkam rytoj dešimtą ryto mano biure. [LeP 248]

Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą galimi ir tam tikri žodžių junginio 
dėmenų tvarkos pakeitimai, kuriuos lemia oK ir VK atitinkamų junginių dė-
menų tvarkos skirtumai ar stilistiniai vertėjo polinkiai.

„Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ rašoma, kad daiktavardiniuose 
junginiuose su pažymimuoju žodžiu derinami būdvardžiai dažniau eina prieš 
daiktavardžio kilmininką (pvz., baltas obels žiedas), tačiau jų vieta labai pri-
klauso nuo žodžių junginio prasminės skaidos (DLKG 2006: 656). „Kalbos 
patarimai“ taip pat rekomenduoja, kad derinamasis pažyminys turėtų būti 
vartojamas prieš nederinamąjį (KP S3 2005: 42). Pasak Ritos Miliūnaitės, 
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„šitaip parodomas būdingas lietuvių kalbos žodžių tvarkos polinkis“ (2006: 
182). Vertėjai, atrodo, palaiko šį polinkį: kai oK sakinyje prieš pažymimąjį 
žodį vartojamas pirma daiktavardžio (ar įvardžio) kilmininko forma (angl. 
possessive form) reiškiamas pažyminys, o prieš pat pažymimąjį žodį – būdvar-
dinis (ar būdvardiškai vartojamu dalyviu, įvardžiu, skaitvardžiu reiškiamas) 
pažyminys, atitinkamame VK sakinyje tie pažyminiai sukeičiami vietomis, 
pvz.:

Dill’s new father had a pleasant face... (Harper Lee)
Naujas Dilo tėtis buvo malonaus veido... [NSG 136]

... Hannah moved back into her mother’s big house... [Toni Morrison)

... Hana vėl atsikraustė į didžiulius motinos namus... [Su 41]

Kate’s earlier nervousness had vanished. (Judith McNaught)
Ankstesnysis Keitės nerimas dingo. [LeP 75]

Julia smiled at the complacency on her husband’s handsome face. (William 
Somerset Maugham)

Džulija nusišypsojo matydama, kaip gražus jos vyro veidas šviečia iš pasiten-
kinimo. [Tea 11]

Three days’ reddish beard fringed his jaws... (James Joyce)
Žandus juosė rusva trijų dienų barzda... [Dub 65]

To this day, it remained this country’s greatest untold secret. (Dan Brown)
Iki šių dienų tai tebėra didžiausia neatskleista šios šalies paslaptis. [PSi 18]

The Lisbon Treaty steps up the EU’s social objectives. (yGLT)
Lisabonos sutartis padeda siekti socialinių ES tikslų. [LSVP 8]

Kai kuriose anglų kalbos gramatikose teigiama, kad tais atvejais, kai daik-
tavardiniame junginyje vartojamas daugiau negu vienas būdvardis, tų bū-
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dvardžių tvarka prieš pažymimąjį daiktavardį yra tokia: kokybiniai būdvar-
džiai (angl. qualitative adjectives), po jų eina spalvas žymintys būdvardžiai, o 
po jų – klasifikuojamieji būdvardžiai (angl. classifying adjectives), pvz.: a little 
white wooden house, pretty black laces, a beautiful pink suit, a large circular 
pool of water (CCEG 1992: 74). „Funkcinėje lietuvių kalbos gramatikoje“ taip 
pat skaitome: „Kai prie daiktavardžio jungiamas kokybinis ir klasifikuojama-
sis būdvardis, pastarasis eina prie daiktavardžio ir su juo sudaro atskirą gru-
pę, prie kurios jungiasi ir kurią apibūdina kokybinis būdvardis“ (Valeckienė 
1998: 125). Taigi atrodo, kad abiejose kalbose iš esmės turėtų būti laikomasi 
panašios būdvardinių pažyminių tvarkos taisyklės, tačiau ta tvarka oK ir VK 
sakiniuose faktiškai ne visada sutampa, pvz.:

Any stealthy small crimes committed in Maycomb were his work. (Harper 
Lee)

Visos mažos slaptos piktadarybės Meikombe – jo darbas. [NSG 12]

We talked for a moment about some wet, gray little villages in France. (Fran-
cis Scott Fitzgerald) 

Mudu šnektelėjome apie pilkus, šlapius Prancūzijos kaimelius. [DG 48]

She was a frank-manned talkative young lady, with a freckled face and pro-
minent brown eyes. (James Joyce)

Tai buvo jauna šneki mergina atviromis rudomis iškiliomis akimis ir straz-
danotu veidu. [Dub 192]

So back I came, my dear, to good old England... (Evelyn Waugh)
Taigi aš, mano mielas, grįžau į senąją gerąją Angliją... [SįB 233]

She was a pale, ethereal creature with wide, spiritual blue eyes... (Jack Lon-
don)

Mergina buvo išblyškusi nežemiška būtybė didelėmis mėlynomis dvasingomis 
akimis... [MI 6]
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A neat, thin old man stood near the manservant who opened the door for 
them. (Frances Hodgson Burnett)

Šalia tarno, kuris jiems atidarė duris, stovėjo liesas, senas, tvarkingas vyriš-
kis. [PS 26]

The Lisbon Treaty contains important new provisons... (yGLT)
Į Lisabonos sutartį įtrauktos naujos svarbios nuostatos... [LSVP 7]

Žodžių tvarką reikia keisti į lietuvių kalbą verčiant kai kuriuos 
angliškus sudėtinius vietovardžius, kurių pirmuoju dėmeniu tradiciškai eina 
nomenklatūriniai geografiniai terminai cape, lake, mount, point, pvz.: 

Cape Canaveral → Kanaveralo kyšulys, Cape Mercy → Gailestingumo kyšulys, 
Lake Huron → Huronų ežeras, Lake Michigan → Mičigano ežeras, Lake Crystal 
→ Krištolo ežeras, Mount Moses → Mozės kalnas, Mount Holmes → Holmso kal-
nas, Mount Union → Sąjungos kalnas, Point Barrow → Barou kyšulys [PV-Am].

Būdo prieveiksmių (ir apskritai prieveiksmių) neutrali vyraujanti vieta 
dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodiniuose junginiuose yra prieš veiks-
mažodį (DLKG 2006: 653). Todėl verčiant anglų kalbos sakinius, kuriuose 
prieveiksmis kaip būdo aplinkybė eina po veiksmažodžio, tą prieveiksmį ati-
tinkantis lietuvių kalbos prieveiksmis perkeliamas į vertimo kalboje jam bū-
dingiausią vietą – prieš veiksmažodį, pvz.: 

 
Jorkins giggled nervously. (Evelyn Waugh)
Džorkinsas nervingai sukikeno. [SįB 79]

He walked rapidly towards the door. (James Joyce)
Jis skubiai žengė prie durų. [Dub 184]

On the way, Jason chattered happily. (Arthur Hailey)
Visą kelią Džeisonas džiugiai tarškėjo. [De 34]
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She broke off abruptly and laughed merrily at her predicament. (Jack London)
Ruta staiga nutilo ir linksmai nusijuokė iš savęs, kad taip susipainiojo. 

[MI 10]

She had cast down her eyes demurely... (Margaret Mitchell)
Ji tada droviai nuleido akis... [NV 36]

Anglų kalboje laipsnio prieveiksmis enough, sudarydamas junginius su 
būdvardžiais ar kitais prieveiksmiais, paprastai eina po jų (GCE 270). Jo lie-
tuviškiems atitikmenims (gana, ganėtinai, pakankamai, visai) tokia pozicija 
atitinkamuose lietuvių kalbos žodžių junginiuose yra netinkama, todėl verti-
muose į lietuvių kalbą paprastai ji yra keičiama, pvz.: 

There are plenty of chairs, and it’s still warm enough. (Harper Lee)
Ten daug kėdžių ir dar gana šilta. [NSG 316]

He was old enough to suspect one reason for her politeness... (James Joyce)
Jis buvo pakankamai senas, kad nujaustų vieną jos meilumo priežastį... 

[Dub 146]

Maybe the author is smart enough to know... (Deborah Schoeneman)
Gal rašytojas pats pakankamai nuovokus ir supranta... [4Š 14]

“He looks normal enough...” (Evelyn Waugh)
– Atrodo visai normalus. [SįB 101]

“You sounded well enough on the phone.” (Francis Scott Fitzgerald)
– Kai kalbėjome telefonu, atrodėt visai sveikas. [DG 114]

Anglų kalboje priešpriešinis jungiamasis žodis however gali būti vartoja-
mas ne tik sakinio pradžioje, bet ir jo viduryje. Verčiant sakinį, kurio viduryje 
pasitaiko šis jungtukas, jo lietuviškas žodyninis atitikmuo perkeliamas į saki-
nio pradžią, pvz.:
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The man, however, only smiled. (James Joyce)
Tačiau žmogus tik nusišypsojo. [Dub 23]

The cotton, however, was waist-high to my father... (John Grisham)
Tačiau medvilnė mano tėvui siekė sulig juosmens... [DN 6]

The truth, however, is stranger still. (Dan Brown)
Tačiau tikrovė buvo dar keistesnė. [PSi 11]

Tas pats pasakytina ir apie anglų kalbos žodelį though, kuris verčiant daž-
niausiai pakeičiamas sakinio pradžioje vartojamais lietuvių kalbos jungtukais 
bet, nors ir tačiau, pvz.: 

I made him learn, though. (Harper Lee)
Bet aš priverčiau jį mokytis. [NSG 147]

This afternoon, though, nobody is home. (Jodi Picoult)
Tačiau šią popietę nieko nėra namie. [NT 19]

Tally appeared to be perfect, though. (John Grisham)
Tačiau Talė atrodė nepriekaištingai. [DN 14]

He found time to study, too, though. (Evelyn Waugh)
Nors jis, tiesa, atrasdavo laiko ir studijoms. [SįB 42]

Dauguma lietuvių kalbos prielinksnių (išskyrus postpoziciškai vartojamą 
dėka ir dažniau postpoziciškai vartojamus dėlei, link, vietoj) vartojami prepo-
ziciškai, t. y. eina prieš daiktavardį ar daiktavardiškai vartojamą įvardį (DLKG 
2006: 437). Anglų kalboje prielinksniai paprastai taip pat vartojami prepozi-
ciškai, bet tam tikro modelio sakiniuose nuo šio polinkio nukrypstama (GCE 
1974: 300). Verčiant tokio modelio anglų kalbos sakinius į lietuvių kalbą, be 
abejo, laikomasi prepozicinės prielinksnių vartosenos, pvz.:
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“Greta, dear, what are you thinking about?” (James Joyce)
– Greta, mano miela, apie ką tu galvoji? [Dub 223]

The woman and child were obviously his wife and daughter whom he had 
come down to Cannes to spend Easter with. (William Somerset Maugham)

Moteris ir vaikas tikriausiai yra jo žmona ir dukra, su kuriomis jis atvyko 
švęsti Velykų. [Tea 101]

“Who are you going with to-night?” Lenina asked... (Aldous Huxley)
– Su kuo pramogauji šįvakar? – pasteiravo Linaina... [PNP 38]

... you can write a sentence that is good to look at...(William Somerset  
Maugham)

... jūs parašote sakinį, į kurį gera žiūrėti... [ViS 40]

There are certain things I do not talk about. (Jodi Picoult)
Apie kai kuriuos dalykus kalbėti nemėgstu. [NV 17]

oK sakinyje pasitaikantį postpozinį priedėlį, išreikštą daiktavardžiu ar 
daiktavardiniu junginiu, paaiškinančiu pažymimąjį žodį ir galinčiu jį atstoti, 
VK sakinyje linkstama perkelti prieš tą pažymimąjį žodį (dažniausiai asmen-
vardį), pvz.:

Lily, the caretaker’s daughter, was literally run off her feet. (James Joyce)
Sargienės duktė Lilė baigė nusivaryti nuo kojų. [Dub 181]

Cass, the general practitioner, was devoured by curiosity. (H. G. Wells)
Vietos gydytojas Kasas netvėrė smalsumu. [NŽ 25]

“Mrs. Simmons, patron of the arts, died peacefully in her sleep...” (Fern Mi-
chaels)

– Ramiai miegodama mirė menų globėja ponia Simons. [GM 27]
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Mattie the postman sat laconically on an upturned barrel. (Maeve Binchy)
Laiškanešys Metis sėdėjo sau ant apverstos statinės. [RB 16]

“You have to do nothing of the kind,” said Robert, Aunt Judith’s fiancé. 
(L. J. Smith)

– Nė negalvok, – pareiškė tetos Džuditos sužadėtinis Robertas. [VDK 18]

Thinking maybe Lina, the store’s owner, can help me find a solution... (Alyson 
Noël)

Vyliausi, kad parduotuvėlės savininkė Lina padės išspręsti problemą... [PŠN  107]

“Douglas Layton, an attorney, in on line one...” (Mary Higgins Clark)
– Skambina advokatas Daglas Leitonas... [TPM 12]

Kreipiniai (t. y. žodžiai ar jų grupės, kuriais kalbantysis kreipiasi į asme-
nis juos apibūdindamas pagal vardus ar pavardes, giminystės laipsnį, visuo-
meninę padėtį, amžių, profesiją, vertinimą ir pan.) ir anglų, ir lietuvių kalboje 
griežtai apibrėžtos vietos sakinyje neturi, t. y. gali būti sakinio pradžioje, vi-
duryje ar gale. Vertėjai, nepaisydami originalo, kartais keičia kreipinių vietą 
verstiniame sakinyje, dažniausiai perkeldami juos į sakinio pradžią (žr. DLKG 
2006: 641), pvz.:

“Dill, you watch out, now,” I warned. (Harper Lee)
– Tu atsargiau, Dilai, – perspėjau aš. [NSG 24]

“You make me feel uncivilized, Daisy...” (Francis Scott Fitzgerald)
– Deize, tavo akivaizdoje aš nesijaučiu civilizuotas žmogus... [DG 17]

“Now tell me what happened, child.” (John Fowles)
– Pasakyk, vaikeli, kas čia buvo. [PLM 374]

“What an excellent father you have, girls,” said she... (Jane Austen)
– Mergaitės, jūs turite nuostabų tėvą, – pasakė ši.... [PIP (2009) 9]
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“But why do you think it’s got good for children, Mr Cotter?” (James Joyce)
– Bet kodėl tamsta, ponas Koteri, sakai, kad vaikams tas negerai? [Dub 9]

“Her Ladyship would like to speak to you upstairs, my Lord...” (Evelyn Waugh)
– Jūsų prakilnybe, jos prakilnybė norėtų su jumis pasikalbėti viršuje. [SįB 175]

Vertėjai neretai savo nuožiūra keičia ir įterpinių (t. y. įterptinių žodžių, 
žodžių junginių ir sakinių, kuriais reiškiamas autoriaus ar kalbėtojo požiū-
ris į sakomą dalyką ar su sakinio turiniu susijusios papildomos pastabos, žr. 
DLKG 2006: 641–644) vietą sakinyje, pvz.:

You returned from your holiday last night, I understand. (Aldous Huxley)
Jei neklystu, vakar vakare jūs grįžote iš atostogų? [PNP 136]

The horses, needless to say, were not mentioned again. (Francis Scott Fitz-
gerald)

Turbūt nereikia nė sakyti, apie arklius daugiau nebuvo užsiminta. [DG 20]

“Mrs Champion’s morals, thank God, are not my business...” (Evelyn Waugh)
− Dėkui Dievui, už ponios Čempion moralę aš neatsakau. [SįB 214]

By thirty you have finally realized that you are not going to live for ever, of 
course. (Tony Parsons)

Sulaukęs trisdešimties, žinoma, pagaliau suvoki, kad amžinai negyvensi. 
[ViV 12]

The old chap taught him a great deal, mind you... (James Joyce)
Senukas, žinokit, daug ko jį išmokė... [Dub 8] 

I was staring, as I remember, directly in front of me, at the back of the driver’s 
neck... (J. D. Salinger)

Pamenu, sėdėjau įbedęs žvilgsnį tiesiog į vairuotojo sprandą... [AGD 20]
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You have been at your club all day, I perceive. (Arthur Canon Doyle)
Kaip matau, visą dieną prasėdėjot klube. [RR 23]

Anglų kalboje mandagumo žodis please dažnai vartojamas ne prieš pa-
geidaujamą veiksmą išreiškiantį veiksmažodį, o sakinio gale. Anot Antanės 
Kučinskaitės, „lietuviai nuo seno yra įpratę pirmiausia tarti mandagumo žodį, 
o tik paskui pageidaujamą veiksmą išreiškiantį veiksmažodį“ (LKŽin 1998: 
523, plg. Čepaitienė 2007: 149−150), todėl atbulinio prašau / prašom (laikan-
tis oK žodžių tvarkos) verstiniame lietuviškame tekste irgi vengiama, pvz.:

 
“Send Mr. Doran here, please.” (James Joyce)
„Prašom pas mane pakviesti poną Doraną!“ [Dub 65]

“Gray, come here, please.” (John Grisham)
– Grėjau, prašau ateiti čionai. [PD 318]

“Out me down, please,” said a small voice... (Charlotte Brontë)
–  rašau pastatyti mane ant grindų, – išgirdau plonytį balselį... [V 10]

Verčiant jungtuku and jungiamą trečiąjį asmenį žyminčio asmenvardžio 
ir pirmojo asmens įvardžio junginį, asmenvardis ir įvardis VK sakinyje sukei-
čiami vietomis, pvz.: 

... we went with him, Dick and I, to set traps near Stott’s Bridge. (Graham 
Swift)

... aš ir Dikas ėjome su juo paspęsti bučius prie Stoto tilto. [VŽ 5]
 

Callahan and I were in law school together. (John Grisham)
Aš drauge su Kalahanu mokiausi teisės fakultete. [PD 153]

“Wakefield and I played tennis a year ago.” (John Grisham)
– Prieš metus aš su Veikfildu žaidžiau tenisą. [PD 315]
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... he’s been questioning Josh and me. (Sandra Brown)

... jis kamuoja mane ir Džošą klausimais. [PŠ 14]

Pagal anglų kalbos vartosenos normas, adresas pradedamas nuo siau-
riausios reikšmės vietos  – namo numerio, toliau eina gatvės pavadinimas. 
Verčiant adresus į lietuvių kalbą, laikomasi kitos, joje įsigalėjusios adresų dė-
menų eilės tvarkos (LKŽin 1998: 478), pvz.:

Come instantly, 131 Pitt Street, Kensington. (Arthur Conan Doyle)
Tučtuojau atvykite į Kensingtoną, Pito gatvė, 131. [RR 285]

Gladstone has in the interval at last reached No. 10 Downing Street... (John 
Fowles)

Per tą laiką Gladstonas pagaliau įsikėlė į Dauningo 10... [PLM 400]

The return address had been written in elegant calligraphy: “Mrs. A. Roc-
kefeller, 10 W. 54th Street, New York, New York.” (Danielle Trussoni)

Elegantiška rašysena išraitytas atgalinis adresas buvo toks: Ponia A. Rokfeler, 
Vakarų 54-oji gatvė 10, Niujorkas, Niujorko valstija. [An 22]

“We live at 10 Old Woods Road...” (Mary Higgins Clark) 
‒ Mes gyvenam Old Vuds Roudo dešimtame name. [NTAN 12]

Skirtinga žodžių ir skaitmenų tvarka originalo ir vertimo kalboje rašo-
mos datos, pvz.:

... on the night of March 30, 1894. (Arthur Conan Doyle)

... 1894 metų kovo 30 dienos vakare... [RR 140]

The 21st of April, 1845, was a gloomy, bone-chilling day. (Syrie James)
1845-ųjų balandžio dvidešimt pirmoji buvo niūri diena, šaltis smelkėsi į kau-

lus. [SŠBD 12]
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This was the day — October 17, 1907. (Robert Goolrick)
Buvo toji diena, 1907-ųjų spalio 17-a. [PaŽ 11]

Done at Brussels 7 March 2013. (oJ 27.3.2013 EN L 87/9)
Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 7 d. [oL 2013-03-27 LT L 87/9]

Kartais pasitaiko atvejų, kai keičiant žodžių ar žodžių junginių tvarką 
peržengiamos vieno savarankiško sakinio ribos ir viena ar kita oK sakinio 
dalis (dažniausiai aplinkybė) vertėjo nuožiūra perkeliama bei integruojama į 
gretimą (pirmesnį ar paskesnį) VK teksto sakinį, pvz.:

One afternoon late in October I saw Tom Buchanan. He was walking ahead 
of me along Fifth Avenue in his alert, aggressive way... (Francis Scott Fitzgerald)

Kartą, spalio pabaigoje, pamačiau Penktojoj aveniu Tomą Bjukeneną. Jis ėjo 
priešais mane guvia, karinga eisena... [DG 164]

Then when he got married, I used to play tennis with him and Mrs. Antolini 
quite frequently, out at the West Side Tennis Club, in Forest Hills, Long Island. 
Mrs. Antolini belonged there. (J. D. Salinger)

Vėliau, kai jie vedė, aš dažnai žaisdavau tenisą su juo ir misis Entolini Fo-
resthilze, Longailende. Misis Entolini priklausė Vest-saido teniso klubui. [RPB 
189]

The parents of Barbara had been in reputable circumstances. The father had 
practised, I believe, as an apothecary in the town. (Charles Lamb)

Barbaros tėvai kitados miestelyje užėmė garbingą vietą. Tėvas, rodos, buvo 
vaistininkas. [AN 7] 

These are major goals. The Lisbon Treaty is designed to give the EU the tools 
to achieve them. (yGLT)

Tokie yra didieji ES tikslai. Lisabonos sutartimi siekiama suteikti priemonių 
jiems pasiekti. [LSVP 3]
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Verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, keičiama ir sudėtinio sakinio 
dėmenų (angl. clauses) tvarka. Dėmenų vietos keitimas yra būdingesnis su-
dėtiniams prijungiamiesiems sakiniams, o iš prijungiamųjų sakinių paslan-
kiausi, atrodo, yra laiko ir sąlygos sakiniai, kurių vietos parinkimas abiejose 
kalbose beveik neveikia pagrindinio ir šalutinio dėmenų semantinių santy-
kių: šalutinis dėmuo gali eiti ir prieš pagrindinį, ir po jo, gali net į jį įsiterpti.

Laiko sakinių dėmenų tvarka lietuvių kalboje yra daugiausia laisva 
(DLKG 2006: 680), tačiau kaip ir aplinkybes, savo reikšme siejamas su visu sa-
kiniu (įskaitant dalyvines ir padalyvines aplinkybes), laiko sakinius linkstama 
pasakyti sakinio pradžioje (DLKG 2006: 652). Kitaip tariant, tai, kas jau žino-
ma (tema), pasakoma sakinio pradžioje, o tai, kas nežinoma ar nauja (rema), – 
pabaigoje. Be to, manoma, kad „šalutinius laiko sakinius iškėlus į sakinio pra-
džią, galima paryškinti perteikiamos informacijos svarbumą ir jos sąsajas“ 
(Pajėdienė 2009: 4). Todėl oK sudėtinių prijungiamųjų sakinių gale einantys 
laiko sakiniai dažnai perkeliami į atitinkamų VK sakinių pradžią, pvz.:

I was at the front door when they were going down the hall. (Harper Lee)
Kai jie ėjo per koridorių, aš jau buvau prie durų. [NSG 306]

It was pretty early when I got there. (J. D. Salinger)
Kai nuėjau, dar buvo anksti. [RPB 150]

Rain began to fall just as I took the wheel. (Jack Kerouac)
Vos prisiliečiau prie vairo, ėmė pilti lietus. [Kel 124]

I was twelve when we moved from Pennsylvania to Arizona. (Jerry Spinelli)
Kai kraustėmės iš Pensilvanijos į Arizoną, man buvo dvylika. [Žv 7]

The house was dark and empty when they reached it. (William Somerset 
Maugham)

Kai jie atvažiavo į namus, juose buvo tamsu ir tuščia. [Tea 176]
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It was nigh on noon when the smoke jumpers came. (Nicholas Evans)
Kai atvyko ugniagesių desantas, jau artėjo vidurdienis. [ŠU 36]

I was sixteen when Mack disappeared. (Mary Higgins Clark)
Kai Makas dingo, man buvo šešiolika. [KTDE 10]

Nors dažnesnė šalutinių laiko sakinių su laiko ribą nusakančiais jungia-
maisiais žodžiais (dažniausiai kol) pozicija raštų kalboje yra po pagrindinio 
dėmens (Pajėdienė 2009), su jungtuku kol verčiami laiko sakiniai grožinėje 
literatūroje taip pat iškeliami ir prieš pagrindinį dėmenį, pvz.:

I hide behind a tree while he digs. (Harlan Coben)
Kol jis kasa, slepiuosi už medžio. [Mi 5]

She was a trifle out of breath when she came to the third landing. (William 
Somerset Maugham)

Kol užlipo į ketvirtą aukštą, šiek tiek užduso. [Tea 90]

Dora took the call while he set the box down on the top stair. (Ruth Rendell)
Kol jis dėjo dėžę ant viršutinio laiptelio, Dora atsiliepė. [VG 23]

The mood was suddenly somber as all four shook hands. (John Grisham)
Kol visi keturi sveikinosi, nuotaika staiga subjuro. [PD 36]

Doil has beat up three of our peoples since he’s been here. (Arthur Hailey)
Kol čia kalėjo, Doilis sumušė tris mūsiškius. [De 70]

Daug rečiau prieš pagrindinį sakinį einantis oK šalutinis laiko sakinys 
verčiant nukeliamas po pagrindinio VK sakinio, pvz.:

When I tried to examine him he kicked me. (Harper Lee)
Jis man įspyrė, kai pradėjau jį apžiūrinėti. [NSG 316]



466 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

When Cousin Lily Brooke left I knew I was in for it. (Harper Lee)
Aš žinojau – man klius, kai tik pusseserė Lilė išeis. [NSG 155]

Ir anglų, ir lietuvių kalboje sąlygos sakinių dėmenų tvarka yra laisva, 
nors  dažniausiai šalutinis dėmuo eina prieš pagrindinį (GCE 1974: 746, 
DLKG 2006: 685). Nepaisant šio panašumo, sąlygos sakinių dėmenų tvarka 
lietuviškuose vertimuose iš anglų kalbos yra gana dažnai keičiama. Šalutinis 
dėmuo gali būti perkeliamas prieš pagrindinį dėmenį, pvz.:

“I won’t ask him if you don’t want him...” (William Somerset Maugham)
– Jei nenori, nekviesiu. [Tea 11]

I’ll say a Hail Mary for you, pa, if you don’t beat me... (James Joyce)
Jei nemuši, aš už tave sukalbėsiu „Sveika, Marija“... [Dub 96]

You will hurt yourself there if you fall. (Arthur Conan Doyle)
Jei pulsite, galite susižeisti. [RR 395]

Ignore the yacht, if you have to. (Judith McNaught)
Jei reikės, nekreipkite dėmesio į jachtą. [LeP 167]

They’d be late for dinner if he didn’t come soon. (Aldous Huxley)
Jei jis tuoj neateis, jie pavėluos vakarienės. [PNP 193]

I would have confiscated it if I had. (Arthur Hailey)
Jei būčiau pamatęs, būčiau atėmęs. [De 209]

Lietuvių kalbos sąlygos sakiniuose, kai pagrindinis dėmuo eina prieš ša-
lutinį, pagrindinio dėmens teiginys labiau pabrėžiamas, o šalutinis dėmuo 
kartais gauna tik papildomo apribojimo reikšmę (DLKG 2006: 686). Matyt, 
todėl  oK sąlygos sakiniuose prieš pagrindinį dėmenį einantis šalutinis dė-
muo VK tekste taip pat gali būti perkeliamas po pagrindinio dėmens, pvz.:
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If somebody at least listens, it’s not too bad. (J. D. Salinger)
Nėra taip bloga, jeigu tavęs kas nors klausosi. [RPB 181]

“If I didn’t have to stay I’d leave...” (Harper Lee)
– Maučiau iš čia, jeigu tik galėčiau. [NSG 23]

... if I sit here any longer, I’ll get drunk. (Jack London)

... visai pasigersiu, jei dar ilgiau čia sėdėsime. [MI 305]

“If your surveillance is tight, that won’t happen.”  (Arthur Hailey)
– Taip neatsitiks, jei uoliai juo seksit... [De 129]

“If it rained without a cloud in the sky, it would be surprising...” (Judith Mc-
Naught)

– Būtų tikrai neįtikėtina, jei tokią giedrią dieną pradėtų lyti ... [LeP 141]

Prieš pagrindinį VK sudėtinio prijungiamojo sakinio dėmenį kartais gali 
būti perkeliami ir kitų rūšių šalutiniai dėmenys, einantys po oK pagrindi-
nio dėmens, pvz.:

It was not altogether his fault that it had happened. (James Joyce)
Kad taip išėjo, ne jo vieno kaltė. [Dub 66]

Neither had I informed my sister Priscilla that I was leaving London. (Iris 
Murdoch)

Kad ketinu išvykti iš Londono, nepranešiau nei savo seseriai Priscilai. [JP 25]

Why they came East I don’t know. (Francis Scott Fitzgerald)
Nežinau, kodėl jie persikėlė į Rytus. [DG 9]

I don’t know what they owe elsewhere. (Evelyn Waugh)
Kiek prasiskolinę kitur, nežinau. [SįB 200]
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... the elevator was not working because there was no power. (Paul Bowles)

... kadangi nebuvo elektros, liftas neveikė. [NIT 16]

But what it exactly signified he could not say. (Aldous Huxley)
Tik negalėtų pasakyti, ką jis reiškia. [PNP 205]

Sudėtinio prijungiamojo oK sakinio dėmenų sukeitimas vietomis nere-
tai yra susijęs su kitomis sintaksinėmis tokio sakinio transformacijomis. Kar-
tais, sukeičiant sudėtinio prijungiamojo oK sakinio dėmenis vietomis, visas 
sakinys transformuojamas į sudėtinį sujungiamąjį VK sakinį (dažniausiai pa-
remiamojo sujungimo, apie tai žr. Valeckienė 1998: 112), pvz.:

... he’ll be coming along some day, if you’ll wait quietly. (Kenneth Grahame)
Turėk kantrybės, ir jis pats vieną gražią dieną apsilankys pas mus. [VG 41]

“It’ll be all right when King Eddie comes,” he said. (James Joyce)
– Karalius Edis atvažiuos – tada tai bus tvarkelė, – tarė jis. [Dub 123]

Sukeičiant pagrindinį ir šalutinį sakinį vietomis, kartais neapsieinama ir 
be dar vienos vertimo perdaros – šalutinio sakinio rūšies pakeitimo, pavyz-
džiui, pavartojamas VK šalutinis laiko sakinys vietoj oK sąlygos sakinio ar 
VK sąlygos sakinys vietoj oK priežasties aplinkybės sakinio:

I can’t sleep so hot if I have to keep my feet on the floor. (J. D. Salinger) 
O kai kojos ant grindų – koks ten miegas. [RPB 202]

... I’d be dead in a couple of months because I had cancer. (J. D. Salinger)

... jeigu jau turiu vėžį, tai maždaug po poros mėnesių būsiu lavonas. 
[RPB 204]

Sudėtiniame prijungiamajame oK sakinyje po pagrindinio dėmens arba 
prieš jį einantis šalutinis dėmuo gali būti įterpiamas į pagrindinį VK sakinio 
dėmenį, pvz.:
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“Well, poor Charlie got rather a bore when he stopped drinking...” (Evelyn 
Waugh)

– Na, vargšas Čarlis, kai metė gerti, pasidarė gana nykus. [SįB 190]

He told me to come right over if I felt like it. (J. D. Salinger)
Jis man liepė ateit, jeigu aš norėsiu, nors ir tuoj pat. [RPB 182]

You can get a great of entertainment out of tedious people if you keep your 
head. (William Somerset Maugham)

Nuobodūs žmonės, jei moki tvardytis, gali suteikti daug pramogos. [ViS 63]

It was no use trying to say a word to him when he was with the chief clerk. 
(James Joyce)

Šnekinti jį, kai jis buvo su vyresniuoju raštvedžiu, nebuvo prasmės. [Dub 90]

Galimas ir atvirkštinis dėmenų tvarkos pakeitimas: į sudėtinio prijungia-
mojo oK sakinio pagrindinį dėmenį įterptas šalutinis dėmuo gali būti nuke-
liamas prieš atitinkamo VK sakinio pagrindinį dėmenį arba po jo, pvz.:

From her hands and wrists too as she lit and steadied her candle a faint per-
fume arose. (James Joyce)

Kai ji degėsi žvakę, nuo jos rankų taip pat truputį dvelkė kvepalais. [Dub 66]

I hope when I’m not around any more, you’ll celebrate for both of us. (Arthur 
Hailey)

Kai manęs nebebus, tikiuosi, švęsi už mus abu. [De 294]

At the very moment when he had abandoned the fight, the tide turned. (Jack 
London)

Palankus vėjas papūtė kaip tik tada, kai Martinas sudėjo ginklus. [MI 327]
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Galiausiai, kaip minėjome, vertimo tekste gali būti keičiama ir savaran-
kiškų sakinių (tašku ar kitu formalią sakinio pabaigą žyminčiu ženklu ski-
riamų) seka. Panagrinėkime vieną kitą grožinės literatūros vertimo pavyzdį.

“You goin’ to court this morning?” asked Jem. We had strolled over. (Harper 
Lee)

Mes nuėjome prie jos namų.
–  Ar eisit šiandien į teismą? – paklausė Džemis. [NSG 187]

Šiuo atveju savarankiškų sakinių sekos pakeitimas yra būtinas dėl to, kad 
pabrauktajame anglų kalbos sakinyje veiksmažodis vartojamas Past Perfect 
forma (had strolled), kuri žymi veiksmą, įvykusį anksčiau nei pirmesniame 
sakinyje nurodytas veiksmas (asked). Lietuvių kalbos veiksmažodžio būtojo 
kartinio laiko forma nuėjom ankstesnio veiksmo reikšmės neturi, tad sakinio 
su šiuo veiksmažodžiu iškėlimas prieš tiesioginę kalbą leidžia lietuviškame 
vertime natūraliai ir aiškiai atkurti originale aprašomų veiksmų seką. 

Savarankiškų sakinių sekos pakeitimą arba sukeitimą vietomis gali lemti 
ir  vertėjo individualūs stilistiniai polinkiai, pvz.:

“I didn’t get a chance to ask you inside. How’s that darling mother of yours?..” 
(J. D. Salinger)

– Kaip gyvena jūsų miela mamytė? Nespėjau paklausti pirmiau. [AGD 20]

I recognized her at once; I could not have failed to. She was sitting at the wheel 
of an open car. (Evelyn Waugh)

Ji sėdėjo atvirame automobilyje prie vairo. Iškart ją pažinau; apsirinkti buvo 
neįmanoma. [SįB 86]

Rašytiniame arba sakytiniame tekste tiesioginė kalba pristatoma tam ti-
krais įvedamaisiais žodžiais, kurie vadinami autoriaus žodžiais (LKŽin 1998: 
299) arba autoriaus pastabomis (DLKG 2006: 648). Ir anglų, ir lietuvių kalbo-
je tiesioginę kalbą pristatantys autoriaus žodžiai gali būti vartojami po tiesio-
ginės kalbos, prieš tiesioginę kalbą arba įterpiami į tiesioginę kalbą. Vis dėlto 
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vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą pasitaiko atvejų, kai tiesioginės 
kalbos pozicija autoriaus žodžių atžvilgiu keičiama.

originalo tekste prieš tiesioginę kalbą pasitaikančias įvedamąsias auto-
riaus pastabas mūsų vertėjai yra linkę vertimo tekste:

a) (dažniau) perkelti po tiesioginės kalbos, t. y. tiesioginę kalbą komen-
tuoti, kai jos turinys klausytojui jau yra žinomas, pvz.: 

I answered, “Pretty well, sir”... (Charles Dickens)
– Visai neblogai, pone, – atsakiau... [DL 60]

I shrugged. “Maybe an hour.” (Sue Monk Kidd)
– Gal valandą, – gūžtelėjau pečiais. [PBG 37]

Linda said, “Come and lie down, Baby.” (Aldous Huxley)
– Eik šenai, mažyti, gulkis, – pasakė Linda. [PNP 113]

She said, “Life has been kind to me.” (John Fowles)
– Gyvenimas manęs nebeskriaudžia, – tarė ji. [PLM 425]

He told Karen unhappily, “I’m afraid it’s true.” (Arthur Hailey)
– Deja, tai tiesa, – liūdnai pasakė jis Karenai. [De 22]

b) (rečiau) įterpti į tiesioginę kalbą, pvz.:

He said flatly, “I feel terrible about Jason. You must know that.” (Arthur Hailey)
– Man baisiai nesmagu dėl Džeisono, – santūriai atsakė jis. – Patikėk man. 

[De 22]

It was Janet, her secretary.“Douglas Layton, an attorney, in on line one. Brace 
yourself, Doctor. He doesn’t sound happy.” (Mary Higgins Clark)

– Skambina advokatas Daglas Leitonas, – pranešė sekretorė Džaneta. – Sti-
prybės, daktare, Jis neatrodo gerai nusiteikęs. [TPM 12] 
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As Cynthia joined him, he said with a grin, “You cut it fine. But thanks.” 
(Arthur Hailey)

– Puikiai pasidarbavai, – tarė jis priėjusiai prie jo Sintijai. – Ačiū. [De 151]

originalo tekste į autoriaus pasakojimą įterpta kaip integruotas jo saki-
nio dėmuo pasitaikanti tiesioginė kalba vertimo tekste gali būti iškeliama:

a) prieš autoriaus pastabas, pvz.:

The moment I said, “Won’t you miss him?” I realized that this was not a tact-
ful question. (Harper Lee)

– Jūs nepasiilgsite jo? – paklausiau aš ir tuojau pat supratau, kad mano klau-
simas netaktiškas. [NSG 149]

Miss Caroline said, „Sit back down, please, Burris,“ and the moment she said 
it I knew she had made a serious mistake. (Harper Lee)

– Prašau sėsti, Bari, – pasakė mis Karolaina, ir tą pačią akimirką aš supra-
tau, kad ji prašovė pro šalį. [NSG 34]

I said, “Near London,” which was all I knew. (Charles Dickens)
– Prie Londono, – atsakiau. Daugiau ir aš pats nežinojau. [DK 62] 

b) po autoriaus pastabų, pvz.:

He considered for a moment. Then, with reluctance:
“I want to get the grass cut,” he said. (Fancis Scott Fitzgerald)
Jis valandėlę mąstė. Paskui dvejodamas tarė:
– Reikėtų nupjauti žolę. [DG 78]

Then aloud, and more warmly than ever, “I’d simply love to come with you for 
a week in July,” she went on. (Aldous Huxley)

Tada garsiai ir dar karščiau pridūrė: – Tiesiog svajoju nuskristi ten su tavim 
savaitei liepos mėnesį. [PNP 56]
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2.2.1.5. Sakinio skaidymas į atskirus sakinius ir sakinių jungimas 
į vieną sakinį

Vertimo teorijoje ir praktikoje sakinys  – kaip rašytinio teksto atkarpa 
nuo taško iki taško arba kito formalią sakinio pabaigą žyminčio ženklo – pa-
prastai yra laikomas pagrindiniu funkciniu vertimo vienetu, kurio lygmeniu 
siekiama adekvatumo. Ir iš tikrųjų vertėjai paprastai laikosi nuostatos, kad 
be neišvengiamos būtinybės vertime nedera keisti sakinio ribų, t. y. pertvar-
kyti VK teksto padalijimo į sakinius, tad ir formaliosios (grafinės) sakinio 
ribos originalo tekste dažniausiai sutampa su atitinkamo sakinio ribomis ver-
timo tekste. „Kurie ne kurie vertėjai ypač griežtai laikydavosi tokios tvarkos: 
kiekvieną originalo sakinį būtinai turi atitikti ir vertimo sakinys. „Skaldyti 
sakinius seniau būdavo didžiausias nusikaltimas““ (Ambrasas-Sasnava 1973: 
156). Tačiau daugelyje verstinių tekstų, ypač verstinėse grožinės literatūros 
knygose, apstu pavyzdžių, rodančių, kad šios bene visuotinai pripažintos 
nuostatos vertėjai toli gražu ne visada paiso: vieną oK sakinį išverčia dviem 
(ar keliais) VK sakiniais, du (ar kelis) oK sakinius sujungia į vieną VK sakinį 
arba pakeičia sakinio ribas derindami abu pirmiau minėtus būdus.  

Sakinio dalijimas į du (arba kelis) atskirus sakinius yra vadinamas saki-
nio skaidymu (angl. sentence splitting). Ši sintaksinė transformacija taiko-
ma įvairios struktūros oK sakiniams, o jos motyvacija gali būti labai įvairi. 
Tokiu sakinio skaidymu į atskirus sakinius kartais siekiama ryškesnės ekspre-
sijos ar didesnio kontekstinio efekto, pvz.:

That his wife should do no more housework was an affront to his thrifty soul. 
(Jack London)

Žmona nedirbs namų ruošos darbų! Tikras smūgis tokiam nagui. [MI 354]

It was a bright Sunday morning of earlier summer, promising heat, but with 
a fresh breeze blowing. (James Joyce)

Buvo vasaros pradžia. Giedras sekmadienio rytas, nors pūtė gaivus vėjukas, 
pranašavo karštą dieną. [Dub 63]
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She felt old, lonely, unhappy and desperately jealous. (William Somerset 
Maugham)

Dolė jautėsi sena, vieniša ir nelaiminga. Ir ji nežmoniškai pavyduliavo. 
[Tea 147]

Neišvengiama oK sakinio skaidymo būtinybė gali atsirasti dėl struktūri-
nių jo ypatumų verčiant net palyginti neilgą sakinį, pvz.:

I came to Warley on a wet September morning with the sky the grey of Gui-
seley sandstone. (John Braine)

Aš atvykau į Vorlį drėgną rugsėjo rytą. Dangus buvo pilkas kaip Gaizlio smil-
tainis. [KįV 7]

They rose before dawn and stepped out beneath a moonless sky as warm with 
stars. (Nicholas Evans)

Jie atsikėlė prieš aušrą ir išėjo. Dangus virš jų knibždėte knibždėjo nusėtas 
žvaigždžių, tik mėnulio nebuvo. [Ta 11]

Šiuose pavyzdžiuose matome, kad anglų kalbos sakinio gale esantis prie-
linksninis žodžių junginys, atliekantis aplinkybės funkciją, yra neparankus 
versti į lietuvių kalbą išlaikant jį to paties sakinio dėmeniu, tad ieškant natū-
ralesnio raiškos būdo atsiranda polinkis skaidyti oK sakinį ir šią aplinkybę 
nusakyti atskiru VK sakiniu.

Žinoma, vertimo tekste paprastai daug dažniau yra skaidomi ilgesni,  su-
dėtingesnės sintaksinės sandaros oK sakiniai, pvz.:

She sighed and threw her hands in the air in frustration before marching back 
to the staircase, followed by Bruno, who wasn’t going to let the matter drop wi-
thout an explanation. (John Boyne)

Ji atsiduso ir iš nusivylimo sumojavo rankomis. Paskui vėl išėjo į laiptų aikš-
telę. Brunas sekė iš paskos. Jis nesiruošė palikti šito reikalo neišsiaiškinęs. [BDP 
6]
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But the Mole was bent on enjoying everything, and although just when he 
had got the basket packed and strapped up tightly he saw a plate staring up at 
him from the grass, and when the job had been done again the Rat pointed out a 
fork which anybody ought to have seen, and last of all, behold! the mustard pot, 
which he had been sitting on without knowing it — still, anyhow, the thing got 
finished at last, without much loss of temper. (Kenneth Grahame)

Bet Kurmis viskuo džiaugėsi. Sudėjęs likučius į pintinę ir stipriai ją perrišęs 
diržais, jis dar pamatė žolėje lėkštę, o kai, ją įdėjęs, vėl surišo, Žiurkinas parodė 
jam šakutę, kurią kiekvienas būtų turėjęs pastebėti. Ir galiausiai še tau! – liko 
neįdėtas garstyčių indelis, ant kurio jis, pasirodo, sau ramiausiai sėdėjo. Tačiau, 
šiaip ar taip, darbas buvo baigtas, nepraradus nuotaikos. [VG 18]

Sudėtinį oK sakinį dalijant į du (ar kelis) atskirus savarankiškus sakinius, 
jų seka vertime dažniausiai lieka ta pati, o dalijimo riba paprastai sutampa 
su sakinių sujungimo arba prijungimo riba. oK sakinius sujungiantys arba 
prijungiantys jungtukai VK tekste praleidžiami, pvz.:

The air reeked of incence and there was some kind of Far Eastern music 
playing. (V. C. Andrews)

Ore tvyrojo smilkalų kvapas. Skambėjo Tolimųjų Rytų muzika. [NeS 5]

We had never spoken of this, and I felt a shiver pass over me. (Sue Monk 
Kidd)

Mudu niekada taip nesikalbėjome. Jaučiau, kaip manimi perbėgo šiurpuliu-
kai. [PBG 17]

Melissa was born when Benjamin was two, and Oliver started thinking serio-
usly about moving his family to the country. (Danielle Steel)

Melisa gimė, kai Bendžaminui buvo suėję dveji. Oliveris jau rimtai svarstė 
šeimos persikraustymo į užmiestį galimybę. [Tėt 17]

I have a play to work on, as Al Shockley probably told you. (Stephen King)
Šiuo metu rašau pjesę. Jums tikriausiai sakė Elas Šoklis. [Švy 19]
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This principle is known as subsidiarity and it is reaffirmed in the Lisbon Tre-
aty. (yGLT 16)

Toks sprendimų priėmimo principas vadinamas subsidiarumo principu. Jis 
įtvirtintas Lisabonos sutartyje. [LSVP 16]

Skaidant sudėtinius prijungiamuosius sakinius, gali būti atskiriami papil-
domos informacijos pateikiantys šalutiniai neapibrėžiamieji pažymimieji (angl. 
non-defining / non-restrictive relative clauses) sakiniai, kurie VK tekste natūra-
liau skamba kaip savarankiški sakiniai su įvardžiais reiškiamu subjektu, pvz.:

I carried the news to Julia, who lay with her bed-table amid a litter of newspa-
pers and envelopes. (Evelyn Waugh)

Papasakojau naujienas Džulijai. Ji gulėjo lovoje, pasistačiusi pusryčių staliu-
ką, apsiskleidusi laikraščiais bei atplėštais vokais. [SįB 367]

There were two girls, with flat, pretty faces and models’ bony ungirdled 
hips, who were drinking whiskey straight. (Irwin Shaw)

Čia pat plepėjo dvi merginos dailučiais bet nuobodžiais veidais ir siaurais, 
kaip manekenių, klubais. Jos gėrė nepraskiestą viskį. [JL 34]

She handed Ainslie a notepad, which he glanced at. (Arthur Hailey)
Rubė padavė Einsliui bloknotą. Jis užmetė akį. [De 300]

Kaip rodo pateikti pavyzdžiai, oK sakinių skaidymas vertimo tekste dau-
geliu atvejų reikalauja tam tikros – mažesnės ar didesnės – perdaros, pvz.:

He had been on a whaling voyage in the Artic, once — a voyage that was to 
have been for three years and which had terminated in shipwreck at the end of 
six months. (Jack London)

Kartą Martinas buvo išplaukęs į Arktiką medžioti banginių. Kelionė buvo 
numatyta trejiems metams, bet baigėsi po šešių mėnesių, nes sudužo laivas. 
[MI 73]
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It was a long wearisome drive, all the way down the lanes to Salisbury, up 
the Avon valley with the damp lush fields on either side, where brown-backed 
cows stood knee-high in wet grasses, through Fordingbridge, where the little chil-
dren were out from dame-school and ran after us and hooted and threw stones.  
(Philippa Gregory)

Tai buvo ilga, varginanti kelionė Eivono slėniu į Solsberį vingiuojančiais ke-
liais. Aplink driekėsi derlingi laukai ir iki kelių šlapioje žolėje stovėjo rudanuga-
rės karvės. Fordingbridže iš mokyklos išėję vaikai bėgo paskui vežimą ir svaidė 
akmenis. [ČK 23]

Kita vertus, skaidant oK sakinį į du (arba kelis) VK sakinius neretai pa-
sitaiko, kad vieno sakinio atskyrimas nuo kito tėra grafinio pobūdžio pakei-
timas, kurį iš esmės galima apibūdinti kaip kablelio, kabliataškio ar brūkšnio  
pakeitimą tašku, pvz.:

Martin went into the kitchen with a sinking heart, the image of her red face 
and slatternly form eating its way like acid into his brain. (Jack London)

Martinas nuėjo į virtuvę prislėgta širdimi. Raudonas sesers veidas, nevalyva 
išvaizda stovėjo jam prieš akis. [MI 38]

Kate opened the door to two smiling waiters, one of them in his late twenties, 
the other in his late forties. (Judith McNaught)

Keitė atidarė duris dviem besišypsantiems padavėjams. Vienas buvo arti tris-
dešimt, o kitas bebaigiąs penktą dešimtį. [LeP 95]

And she felt she was quite right; but of course now she felt that Colin was quite 
wrong. (Frances Hodgson Burnett)

Ir įsivaizdavo, kad yra visiškai teisi. Bet dabar ji, žinoma, įsivaizdavo, kad 
Kolinas visiškai neteisus.  [PS 190]

I never knew how old Mr Radley made his living — Jem said he “bought co-
tton”, a polite term for doing nothing — but Mr Radley and his wife had lived 
there with their two sons as long as anybody could remember.  (Harper Lee)
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Aš niekaip negalėjau suprasti, iš ko gyvena senasis misteris Redlis. Džemis 
sakydavo „supirkinėja medvilnę“  – šitaip būdavo mandagiai vadinamas 
dykinėjimas. Bet misteris Redlis, jo žmona ir du sūnūs gyveno čia nuo neatme-
namų laikų. [NSG 13]

Vertimų recenzentai toli gražu ne visada pritaria vertėjo (ar redaktoriaus) 
įpročiui „labai dažnai vieną ilgą, vingrų autoriaus sakinį lietuviškai perteikti 
keliais trumpesniais, užuot pasistengus išsaugoti autentišką neskubaus pasa-
kojimo melodiką. Gal tai daro vertimą lengviau skaitomą, bet, nelaimei, nai-
kina tą konkretaus stiliaus (...) magiją. Jau nekalbant apie tai, kad lietuviškam 
tekstui suteikia originalui visiškai nebūdingo ir nereikalingo kasdieniškumo, 
net, sakytume, prasčiokiškumo“ (Drazdauskienė 2006: 5). 

Grožinės literatūros vertimuose ne ką rečiau pasitaiko ir priešinga sin-
taksinė transformacija – sakinių jungimas (angl. sentence fusion). Į vieną 
sudėtingesnės sintaksinės struktūros VK sakinį (daugiausia stilistiniais sume-
timais) gali būti jungiami du vientisiniai oK sakiniai, pvz.:

The second bell sounds. The interval is over. (Vikas Swarup)
Sučirškia antrasis skambutis, skelbiantis pertraukos pabaigą. [GL 26]

Atticus reached down and picked up the candy box. He handed it to Jem. 
(Harper Lee)

Atikus pasilenkė, paėmė dėžę ir padavė ją Džemiui. [NSG 133]

The sores are scarlet and purple and scaly. They spread from my forehead to 
my chin. (Jodi Picoult)

Nuo kaktos iki smakro raudonos ir violetinės žvynuotos opos. [KŠ 30]

His face was shaved and plump. He was smiling at me, friendly. (Philippa 
Gregory)

Nuskustame putliame veide suspindo draugiška šypsena. [ČK 27]

Winter is coming to England. The weather has been bitter. (Joseph o’Connor)
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Anglijoje žiema ir oras geliantis. [BuŠ 7]

Vertimo tekste jungiami vientisiniai sakiniai gali sudaryti sudėtinį sujun-
giamąjį arba prijungiamąjį sakinį, pvz.:

She sneezed. The jig was up. (Fern Michaels)
Ji nusičiaudėjo ir viskas prapuolė. [GM 12]

Mr. Tate went to the swing and picked up his hat. It was lying beside Atticus. 
(Harper Lee)

Misteris Teitas priėjo prie sūpuoklių ir pasiėmė savo skrybėlę, kuri gulėjo ša-
lia Atikaus. [NSG 321]

I saw Inspector Stanley Hopkins. He advised me to come to you. (Arthur 
Conan Doyle)

Ten mačiausi su inspektoriumi Stenliu Hopkinsu, kuris patarė kreiptis į jus. 
[RR 338]

I’m the spitting image of Harriet. Everybody says so. (Alan Bradley)
Visi sako, kad aš gyva Harieta. [SPD 13] 

 
“I told you. They let us out early.” (J. D. Salinger)
– Aš gi tau sakiau, kad mus paleido anksčiau. [RPB 173]

Į vieną sakinį gali būti jungiamas ir sudėtinis sakinys su vientisiniu saki-
niu, pvz.:

He never spoke to us. When he passed we would look at the ground and say, 
“Good morning, sir,” and he would cough in reply. (Harper Lee)

Jis niekad nekalbėdavo su mumis, o kai eidavo pro šalį, mes nudelbdavome 
akis ir tardavome: „Labas rytas, sere“, o jis atsakydamas kostelėdavo. [NSG 16]

Soames went upstairs that night that he had gone too far. He was prepared to 
offer excuses for his words. (John Galsworthy)
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Somsas užkopė tą vakarą į viršų, jausdamas, kad perlenkė lazdą, ir buvo 
pasirengęs atsiprašyti. [FS 264]

Polinkis jungti sakinius atsiranda ypač tais atvejais, kai originalo tekste 
vienas po kito eina du sakiniai su tuo pačiu veiksniu (subjektu), pvz.:  

He stared ahead proudly.He loved her. (Jack Kerouac)
Jis išdidžiai žvelgė į priekį ir mylėjo ją. [Kel 109]

The whole lobby was empty. It smelled like fifty million dead cigars. (J. D. Sa-
linger)

Vestibiulis buvo tuščias ir dvokė kaip penkiasdešimt milijonų nuorūkų. 
[RPB 98]

She snapped away from him and bent over at the waist. She put a hand to her 
chest. (Anita Shreve)

Ji atšlijo nuo jo ir susirietė per juosmenį, spausdama ranką prie krūtinės. 
[LŽ 11]

Mrs. Mooney was a butcher’s daughter. She was a woman who was quite able 
to keep things to herself: a determined woman. (James Joyce)

Ponia Muni buvo mėsininko duktė, moteris, gebanti pakovoti už save, ryžtin-
ga moteris. [Dub 61] 

The priest straightened his shoulders. He waved a goodbye. (Elizabeth Ge-
orge)

Kunigas ištiesė pakumpusius pečius ir pamojo atsisveikindamas. [NI 13]

Three men sat in dinette chairs beside the garage with a piece of plywood ba-
lanced on their knees. They were playing cards. (Sue Monk Kidd)

Prie garažo durų ant mažų kėdučių sėdėjo trys vyrai ir ant kelių pasidėję 
faneros gabalą lošė kortomis. [PBG 45]
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oK sakiniai gali būti jungiami priešpriešai sustiprinti ar išryškinti, pvz.:

There it was all spiritual. Here it was all material, and meanly material. (Jack 
London)

Ten viskas dvasinga, o čia materialu, šlykščiai materialu. [MI 36]

She did not know she desired him;but with him it was different. He knew that 
he loved her, and he desired her as he had never before desired anything in his 
life. (Jack London)

Ji nežinojo, kad geidžia jo, o jis priešingai – suprato mylįs ją ir geidžiąs taip, 
kaip dar nieko gyvenime nebuvo geidęs.  [MI 55]

Kita vertus, kaip ir oK sakinių skaidymas, oK sakinių jungimas dažnai 
tėra formalus grafinio pobūdžio pakeitimas, kurį iš esmės galima apibūdinti 
kaip taško pakeitimą kableliu, dvitaškiu, kabliataškiu ar brūkšniu, pvz.:

I was feeling a little sick and I wanted to be alone. But Jordan lingered for a 
moment more. (Francis Scott Fitzgerald)

Man darėsi bloga, ir norėjau pasilikti vienas, bet Džordana lūkuriavo. 
[DG 132]

Then he mumbled good-night and went out. Gabriel shot the lock to. (James 
Joyce)

Paskui sumurmėjo „labanakt“ ir išėjo, Gabrielis pasuko raktą. [Dub 221]

One day my wife received a letter from America. I saw the American stamp. 
(Arthur Conan Doyle)

Vieną dieną mano žmona gavo laišką iš Amerikos: aš pamačiau amerikietiš-
ką pašto ženklą. [RR 184]

He’s in Hollywood. That isn’t too far from this crumby place, and he comes 
over and visits me practically every week end. (J. D. Salinger)

Jis gyvena Holivude – ne per toliausia nuo šitos pašvinkusios gydyklos – ir 
aplanko mane, galima sakyti, kiekvieną savaitgalį. [RPB 7]
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Aptariamų sintaksinių transformacijų gali pasitaikyti ne tik grožinės li-
teratūros, bet ir kitų žanrų tekstų vertimuose. Pavyzdžiui, sakinio skaidymo  
prireikia verčiant informacinius pranešimus ar oficialius raštus, kuriems bū-
dingi ilgi sudėtingos struktūros sakiniai su daugeliu šalutinių sakinių ir (ar) 
sudėtinių žodžių junginių, pvz.:

This principle is known as subsidiarity and it is reaffirmed in the Lisbon  
Treaty. (yGLT 16)

Toks sprendimų priėmimo principas vadinamas subsidiarumo principu. Jis 
įtvirtintas Lisabonos sutartyje. [LSVP 16]

Turkey is benefiting from a pre-accession strategy and will have the oppor-
tunity to participate in Community programmes and agencies in the context of 
accession process. (52006PC0257)

Pasirengimo narystei strategija Turkijai naudinga. Dalyvaudama stojimo 
procese, ji turės galimybę dalyvauti Bendrijos programose ir jos agentūrų vei-
kloje. (52006PC0257)

Kita vertus, teisės aktai ar dokumentai, kuriuose daromos tam tikrų teks-
to struktūros sudedamųjų dalių ar segmentų (pvz., skyriaus, skirsnio, straips-
nio, straipsnio dalies, punkto, papunkčio) ir net atskiro konkretaus sakinio 
tikslios nuorodos, yra laikomi išskirtinio žanro tekstais, kuriuos versdamas 
vertėjas turėtų iš principo vengti tiek sudėtingesnės struktūros sakinio skai-
dymo į du (ar kelis) sakinius, tiek dviejų (ar daugiau) sakinių jungimo į vieną. 
Europos Sąjungos teisės aktų ir dokumentų vertėjams dėl to galioja aiškiai 
suformuluotas nurodymas: „Teisės aktų visomis kalbomis suskirstymas į sa-
kinius turi būti vienodas. Jei šio principo laikytis sunku, sakinys turėtų būti 
skaidomas kabliataškiais. Verčiant kitus tekstus (komunikatus, ataskaitas) sa-
kiniai gali būti formuojami laisviau ir nebūtinai atitikti originalo sakinius“ 
(KVD 2007: 51).
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2.2.1.6. Tiesioginės kalbos keitimas netiesiogine kalba (ir 
priešingai)

Tiesioginė kalba yra pažodžiui pakartota kieno nors kalba. Ji tekste pri-
statoma tam tikrais įvedamaisiais žodžiais, iš kurių sužinome, kas kalbėjo, 
šie žodžiai yra vadinami autoriaus žodžiais (LKŽin 1998: 298) arba autorine 
kalba (LKE 1999: 650). Anglų kalba sukurtoje grožinėje literatūroje tiesioginė 
kalba nuo autoriaus ar pasakotojo kalbos paprastai skiriama kabutėmis, lietu-
vių kalba – dažniausiai brūkšniais arba kabutėmis. 

originalo tekste grafiškai įforminta tiesioginė kalba paprastai nėra ver-
čiama netiesiogine kalba. Bet retkarčiais, ypač tais atvejais, kai trumpa tiesio-
ginė kalba įtraukiama į teksto pastraipą ir pristatoma ne iš naujos eilutės, pa-
sitaiko ir tiesioginės kalbos keitimo (vertimo) netiesiogine kalba atvejų, pvz.: 

Old Jolyon lifted his keen eyes. June was used to go to dance with Irene as a 
matter of course! and deliberately fixing his gaze on her, he asked: “Why don’t 
you get Irene?” (John Galsworthy)

Senasis Džolionas kilstelėjo galvą ir įdėmiai į ją pažvelgė. Anksčiau juk Džu-
nė visada važiuodavo į šokių vakarus su Irena! Ir, sąmoningai nenuleisdamas 
akių nuo dukraitės, jis paklausė, kodėl ji nevažiuojanti su Irena. [FS 214]

oK sakinys su tiesiogine kalba vertimo tekste virsta sudėtiniu prijun-
giamuoju sakiniu, kurio pagrindinį sakinį sudaro buvę pasakotojo žodžiai, 
o šalutinį sakinį – buvusi tiesioginė kalba. Be to, tiesioginės kalbos antrojo 
asmens įvardis keičiamas trečiuoju asmeniu, vietoj klaustuko dedamas taš-
kas. Šie keitimai perteikiant tiesioginę kalbą netiesiogine kalba yra būdingi ir 
anglų kalbai. Lietuvių kalba tokiais atvejais ryškiausiai nuo anglų kalbos ski-
riasi iš tiesioginės kalbos perdaryto šalutinio sakinio tarinio raiška. Lietuvių 
kalboje žymint perpasakotą arba netiesioginę kalbą vartojama netiesioginė 
(perpasakomoji) nuosaka, kurią sudaro „ne asmenuojamosios veiksmažo-
džių formos, bet veikiamosios rūšies visų laikų dalyvių vardininkai (vienas-
kaitos ir daugiskaitos)“ (Valeckienė 1998: 87). Tiesa, „netiesioginė nuosaka 
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šiuo metu darosi nepopuliari“ (Labutis 1998: 361), bendrinėje kalboje vis ma-
žiau vartojama, vis dažniau keičiama tiesiogine. Pasak Ambrazo, „išsaugoti šį 
savitą nusakymo būdą, paveldėtą iš senovės – svarbus kalbos praktikos užda-
vinys“ (LKE 1999: 435). Taigi galima sakyti, kad ir kai kurie vertėjai prisideda 
išlaikydami lietuvių kalbai būdingą netiesioginę nuosaką, ir ne tik tais retais 
atvejais, kai originalo tiesioginę kalbą vertime perdaro į netiesioginę kalbą, 
bet ir šiaip versdami pačiame originalo tekste pasitaikančius netiesioginius 
(perpasakotus ar spėjamus) tvirtinimus, pvz.:

He said he didn’t know. He said he didn‘t much want to buy it. (J. D. Salinger) 
Ji atsakė nežinąs. Be to, nelabai norįs pirkti. [RPB 60]

She would put an end to herself, she said. (James Joyce)
Ji pasidarysianti galą. [Dub 66]

Everyone, he said, to whom he had spoken, thought it a nice point. (John 
Galsworthy)

Visi, kam tik jis pasakojęs, maną, kad tai labai opus punktas. [FS 171]

She writes that she has discovered a niece, and that she has invited her to 
come with her. (Henry James)

Ji rašo ten radusi savo dukterėčią ir pakvietusi ją į svečius. [MoP 29]

Yes, Mr. Ends had the address, and the check would be mailed the first thing 
in the morning. (Jack London)

Taip, ponas Endsas turįs adresą, ir čekis būsiąs išsiųstas rytoj iš pat ryto. 
[MI 273]

Kartais į netiesioginę kalbą ir kartu į specialią atpasakojamosios kalbos 
(netiesioginę) nuosaką pereinama net verčiant dialogą, pvz.:

 
“Would you tell the Court that that was English?”
“Yes!”
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“What do you say it means?”
“What it says!”
“Are you prepared to deny that it is a contradiction in terms?” (John Gals-

worthy)
Ar laikąs šiuos žodžius visiškai teisingais kalbos požiūriu?
− Taip.
− Tad kaip juos suprasti?
− Taip, kaip parašyta!
Ar jis tvirtinąs, kad šiame posakyje nėra dviprasmiškumo? [FS 319]

Kita vertus, kartais pasitaiko ir priešingų atvejų, kai vienas kitas nedide-
lis originalo atpasakojamosios kalbos fragmentas vertimo tekste pristatomas 
kaip grafiškai įforminta tiesioginė kalba, pvz.:

“I have some luggage,” he said, “at Bramblehurst station,” and he asked her 
how he could have it sent. (H. G. Wells)

− Bremblhersto stotyje palikau šiokį tokį bagažą, − tarė jis. – Ar negalėtumėt 
pasiųsti ką nors jo atgabenti? [NŽ 10]

I mumbled that I was sorry and retired... (Harper Lee)
Aš burbtelėjau „atleiskite“ ir grįžau į vietą... [NSG 23]

Į atpasakojamosios kalbos sakinį integruoti tiesioginės kalbos fragmen-
tai –atskiri žodžiai ir net sakiniai, kurie originalo tekste vartojami kaip neau-
tonomiškos citatos ir neišskiriami kabutėmis, – vertimo tekste gali būti įfor-
minami kaip tiesioginės kalbos apraiškos, pvz.:

Scot shrugged a well? at him. (Harlan Coben)
Skotas gūžtelėjo pečiais, lyg klausdamas „Na?“ [TVŽ 7]

Answer: Shrug and dunno. (Harlan Coben)
Atsakymas: gūžtelėjimas ir „nežinau“. [TVŽ 21]



486 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Thank God Vickie wasn’t around to say, I told you so. (Fern Michaels)
Ačiū Dievui, kad nėra Viki, galinčios priminti – „aš tau sakiau“. [GM 16]

... Miss Rachel’s Do-oo Je-sus went off in the hall... (Harper Lee)

... prieškambaryje pasigirdo mis Reičelės „O dieve, dieve...“ [NSG 166]

He bore with fortitude her Wait Till I Get You Home, Your Folks Are Out of 
Their Minds Worryin’, was quite calm during That’s All the Harris in You Co-
ming Out, smiled at her Reckon You Can Stay One Night... (Harper Lee)

Jis narsiai iškentė jos: „Tuojau aš tave išsiunčiu namo. Namiškiai gi iš proto 
kraustosi“, visai ramiai išklausė: „Tai vis paveldėta su Harių krauju“ ir šyptelėjo, 
kai ji pasakė: „Na vienai nakčiai gali pasilikti.“ [NSG 166]

Savotiška tiesioginės kalbos atmaina galima laikyti vadinamąją vidinę 
kalbą (garsiai nepasakytas veikėjo mintis ar samprotavimus), kuri dažnai 
angliškuose tekstuose specialiai grafiškai, t.  y. kabutėmis, neskiriama. Tais 
atvejais, kai originalo tekste ji pristatoma tam tikrais įvedamaisiais žodžiais, 
lietuviškame verstiniame tekste linkstama ją pateikti kaip grafiškai įformintą 
tiesioginę kalbą, pvz.:

This must be her mother, he thought. (Jack London)
„Čia tikriausiai jos motina“, – pagalvojo jis. [MI 13]

And I am three years older, was the thought in her mind... (Jack London)
„O, vadinasi, aš trejais metais vyresnė“, – pagalvojo ji... [MI 24]

What a waste, Luther thought to himself. Why do we eat so much and drink 
so much in the celebration of the birth of Christ? (John Grisham)

„Kiek tuščio švaistymosi, – pagalvojo Liuteris. – Kodėl mes tiek ryjame ir tiek 
geriame per Kristaus gimimo šventę?“ [KN 10]

Why, Scot wandered yet again, am I here?  (Harlan Coben)
„Kodėl aš čia?“ – dar kartą pagalvojo Skotas.  [TVŽ 10]
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Don’t go there, she warned herself again. (Mary Higgins Clark)
“Vyk tą mintį”, vėl paragino save. [AEV 14]

Grožinės literatūros kūriniuose, kuriuose pasakotojas kartu yra ir įvykių 
dalyvis, į pasakojimą įterpiami vidinės kalbos fragmentai vertimo tekste gali 
būti grafiškai įforminami kaip tiesioginė kalba, kuri yra pristatoma kokiu 
nors pridedamu įvedamuoju žodžiu (pvz., pamaniau), pvz.:

Half an hour later Daisy herself telephoned and seemed relieved to find that I 
was coming. Something was up. And yet I couldn’t believe that they would cho-
ose  this occasion for a scene... (Francis Scott Fitzgerald)

Po pusvalandžio paskambino pati Deizė ir labai nudžiugo, kad aš neatsisa-
kiau. „Čia jau kas nors bus,“ – pamaniau. Bet negalėjau patikėti, kad jie ruošia 
sceną... [DG 106]

I was feeling a little sick and I wanted to be alone. But Jordan lingered for a 
moment more. 

“It’s only half-past nine,” she said.  
I’d be damned if I’d go in; I’d had enough of all of them for one day; and sud-

denly that included Jordan too. (Francis Scott Fitzgerald)
Man darėsi bloga, ir norėjau pasilikti vienas, bet Džordana lūkuriavo.
– Dar tik pusė dešimtos, – tarė jinai.
„Nesulauktumėt, kad aš eičiau į vidų, – pamaniau, – jūs man šiandien per 

gerklę išlindote“. Ir pats nustebau prie jų priskyręs Džordaną. [DG 132]

Tiesa, šiuolaikiniai anglų ir amerikiečių autoriai savo kūrinių personažų vi-
dinę kalbą paprastai išskiria kitu – pasviruoju – šriftu (kursyvu). Lietuviškų ver-
timų tekstuose vis dėlto labiau linkstama ją tradiciškai išskirti kabutėmis, pvz.:

Damn, when am I going to learn? When did I turn into such a gutless won-
der? Her spine stiffened imperceptibly. She summoned up the steely tone again. 
(Fern Michaels)

„Velnias, kada aš pasimokysiu? Kada gi pasidariau tokia ištižėlė?“ Jos nugara 
nežymiai pasitempė, ir ji vėl perėjo prie metalinio balso tono. [GM 15]
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And, of course, he loved himself. And yet she stayed with him. I’m not just 
fool, but a stupid, ignorant fool. (Fern Michaels)

Ir, savaime suprantama, jis mylėjo save. O ji vis tiek buvo su juo. „Aš ne tik 
kvailė, bet tiesiog bukagalvė kvaiša.“ [GM 15]

Then I‘ll find another roof, I thought. (Sue Monk Kidd)
 „Tada susirasiu kitą stogą,“ pagalvojau. [PBG 38]

Apibendrindami gramatinių (pa)keitimų – kalbos dalių ir sakinio dalių 
pakeitimų, žodžių tvarkos ir sakinio dėmenų sekos bei kitokių sintaksinių 
perdarų ‒ aptarimą galime daryti išvadą, kad tokius (pa)keitimus daugiausia 
lemia gramatiniai (sintaksiniai), kartais leksiniai oK ir VK skirtumai. Todėl 
daugelis iš jų yra būtini, jie padeda išvengti oK interferencijos vertimo tekste, 
laikytis VK norminės vartosenos ir užtikrinti aktualiąją VK sakinio skaidą. 
Sintaksinių perdarų taip pat gali būti imamasi stilistiniais sumetimais, paisant 
ne tik į bendrųjų, apskritai VK savitų, bet ir individualių, paskiriems vertė-
jams būdingų, stilistinių polinkių.  

2.2.2. Leksiniai semantiniai pakeitimai

Darant leksinius (semantinius) keitimus, atskiri oK leksiniai vienetai 
(žodžiai ar pastovūs žodžių junginiai) dažnai keičiami tokiais VK leksiniais 
vienetais, kurie iš tikrųjų nėra jų tikri žodyniniai atitikmenys, t. y. atskirai, 
be konteksto paimti, jie turi kitokią denotacinę reikšmę negu jais pakeičiami 
oK leksiniai vienetai. Bene dažniausiai minimos trys leksinių (semantinių) 
pakeitimų rūšys: konkretizacija, generalizacija ir pakeitimai, grindžiami prie-
žasties ir pasekmės santykiu (priežastis pakeičiama pasekme ir pasekmė pa-
keičiama priežastimi).

Nagrinėjant vertime pastebimus leksinius (semantinius) (pa)keitimus, 
dažniausiai taikomas kalbotyroje įprastas metodas, vadinamas komponenti-
ne analize, kuris leidžia žodžio reikšmę skaidyti į semantinius komponentus 
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(semas) ir aprašyti ją semantinių vienetų, įeinančių į tas reikšmes, rinkiniais 
(apie komponentinę analizę plačiau žr. Jakaitienė 2010: 60). Tokia analizė ver-
time – tai oK žodžio lyginimas su panašią reikšmę turinčiu, bet akivaizdžiu ir 
tiksliu atitikmeniu nesančiu VK žodžiu, siekiant nustatyti jų bendrus ir skir-
tingus reikšmės komponentus (Newmark 1988: 114). Remiantis šios analizės 
rezultatais, nustatomos ir aprašomos įvairios su leksine semantika susijusios 
vadinamosios vertimo strategijos (angl. semantic strategies) arba įvairūs lek-
siniai pakeitimai (angl. lexical changes), „Prancūzų ir anglų kalbų lyginamo-
sios stilistikos“ autorių kažkada pavadinti moduliacijomis (angl. modulation, 
pranc. modulation, žr. Vinay, Darbelnet 1958/1998: 36). Užsieninėje vertimo 
studijų literatūroje pateikiami įvairūs jų skaičiai ir apibrėžtys. Pavyzdžiui, 
vienas autorius išvardija net dešimt vadinamųjų semantinių strategijų (Ches-
terman 1997: 101–107), kitas autorius skiria tik septynis leksinių pakeitimų 
tipus, įskaitant antoniminį ir konversyvinį vertimą (angl. antonymic trans-
lation, converse translation), priežasties ir pasekmės apgręžimą (angl. rever-
sal of cause and effect) (Louw 2007: 65–69). Kai kas dar skiria ir leksiniams 
pakeitimams priskiria metoniminį vertimą (angl. metonymical translation, 
žr. Proshina 2008: 144–149). Šiame darbe, kaip jau minėta, išsamiai aptarsi-
me tik tris leksinių (semantinių) pakeitimų tipus: semantinių komponentų 
distribucijos keitimą (kitaip sakant, semantinių požymių pertvarkymą, angl. 
rearrangement of semantic features, žr. Louw 2007), konkretizaciją ir genera-
lizaciją.

2.2.2.1. Semantinių komponentų distribucijos keitimas

Žymus vertimo teoretikas Judžinas A. Naida (Eugene A. Nida) rašė: „Iš 
tikrųjų juk verčiame ne žodžius, o visą pluoštą komponentų. Žodžius gali-
ma laikyti tik priemonėmis, kurios turi reikšmės komponentus“ (Naida 1989:  
227). Pagal tai, kaip tie patys semantiniai (arba reikšmės) komponentai (se-
mos) pasiskirsto tarp oK ir VK žodžių, tradiciškai (nuo komponentinės 
analizės atsiradimo kalbotyroje laikų) skiriami du pagrindiniai semantinių 
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komponentų distribucijos (pa)keitimo (angl. redistribution of semantic com-
ponents) tipai: a) analitinis, t. y. tų komponentų sklaidymas arba paskirstymas 
tarp kelių atskirų žodžių, ir b) sintetinis, t. y. kelių semantinių komponentų 
glaudinimas arba grupavimas į vieną žodį (Nida, Taber (1969) 2003: 109). 
Analitinė ir sintetinė originalo teksto semantinių elementų distribucijos per-
dara vertimo tekste dar kartais atitinkamai vadinama sklaidymu (angl. ex-
pansion) ir glaudinimu (angl. compression arba kartais abbreviation): sklai-
dant šiuos elementus tekstas „praskiedžiamas“, jų tankis tekste sumažėja, o 
glaudinant – jų tankis padidėja (Chesterman 1997: 104). Tokia perdara rodo, 
kad, nepaisant oK ir VK žodžių semantinių komponentų nesutapimo, verti-
mo tekste gali būti išlaikoma originalo semantinių komponentų visuma (plg. 
Louw 2007: 77, Pym 2010: 88–89). Kitaip sakant, vieno oK žodžio semanti-
niai komponentai gali būti perteikiami daugiau kaip vienu VK žodžiu arba 
priešingai – daugiau kaip vieno oK žodžio semantiniai komponentai gali būti 
perteikiami vienu VK žodžiu. Kai kurių autorių darbuose šios vertimo trans-
formacijos dar yra siejamos su dviem platesnėmis sąvokomis – atitinkamai su 
eksplikavimu ir implikavimu (žr., pvz., Klaudy, Károly 2005: 15,  Kamenická 
2007: 47–50).

Analitinį semantinių komponentų distribucijos keitimo tipą akivaizdžiai 
iliustruoja tie vertimo atvejai, kai oK žodis keičiamas dviem (ar daugiau) jo 
semantinius komponentus apimančiais VK žodžiais. Taigi VK tekste gali būti 
išlaikoma ta pati semantinių komponentų visuma, bet ji reiškiama didesne 
teksto kiekybe. Štai anglų kalbos daiktavardžio fortune semantiniai kom-
ponentai „turtas  +  didelis“ ir daiktavardžio mug semantiniai komponentai 
„puodukas + didelis“ vertimo tekste reiškiami dvižodžiu lietuvių kalbos žo-
džių junginiu, kurį sudaro daiktavardis su pažyminiu didelis, pvz.:

In itself, this small sum seemed a fortune. (Jack London)
Bet ir ši maža suma atrodė jam didelis turtas. [MI 215]

... as he delivered a mug of black coffee to her desk. (Mary Higgins Clark)

... pastačiusiam jai ant stalo didelį puoduką juodos kavos. [NAt 9]
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Anglų kalbos daiktavardis breeze žodynuose paprastai apibrėžiamas kaip 
„silpnas ar švelnus vėjas“. Lietuvių kalboje (jeigu neminėsime skolinio brizas ir 
deminutyvo vėjelis) nėra atskiro žodžio vėjui žymėti, kuris turėtų dar ir reikš-
mės komponentą „silpnas ar švelnus“. Bet verčiant iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą šis žodžio breeze reikšmės komponentas gali būti perteikiamas (ar pabrė-
žiamas) atskirai pridedamu atitinkamu daiktavardžio vėjas pažyminiu, pvz.: 

... the branches of trees shining, faintly stirring in the breeze... (John Gals-
worthy)

... medžių šakos, spindinčios, šiek tiek virpinamos lengvo vėjelio... [FS 213]

... a California Indian summer day, with hazy sun and wandering wisps of 
breeze that did not stir the slumber of the air. (Jack London)

... tikra kaliforniška bobų vasara, kai saulė šviečia lyg pro miglą, o iš jūros 
atklydęs silpnas vėjelis nepajėgia išjudinti mieguisto oro. [MI 163]

A breeze blew through the room... (Francis Scott Fitzgerald)
Švelnus vėjelis skrajojo po kambarį... [DG 13]

Pirmiau pateiktuose VK sakiniuose pažyminius lengvas, silpnas, švelnus, 
žinoma, galima laikyti pertekliniais, veikiau aptariamojo reikšmės kompo-
nento pabrėžiamąją funkciją atliekančiais žodžiais, nes panašų, mažybine 
priesaga (t. y. sintetiškai) reiškiamą reikšmės komponentą turi ir deminutyvas 
vėjelis, pvz.: 

A breeze stirred the gray haze of Daisy’s fur collar. (Francis Scott Fitzgerald)
Vėjelis sušiureno Deizės kailinės apykaklės pilką pūką. [DG 101]

... the rustle of a rising breeze turned me back to my bed. (Evelyn Waugh)

... kylančio vėjelio šiurenimas parginė mane atgal į lovą. [SįB 66]

... gossamers awaiting their final breeze. (Samuel Shem)

... gležni voratinkliai, laukiantys paskutinio savo vėjelio. [DvN 12]
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Analitiškai, t. y. dviem lietuvių kalbos žodžiais, vertimuose perteikiami 
du anglų kalbos būdvardžio scarlet („bright red“) reikšmės komponentai, pvz.:

The open garage doors revealed a scarlet Mustang... (Colleen McCullough)
Už atvirų garažo durų puikavosi skaisčiai raudonas „Mustangas“... [UA 236]

Kartais prireikia ir trijų lietuvių kalbos žodžių junginio, kad būtų galima 
aprėpti visus oK žodžio reikšmės komponentus, pvz.:

That was, to be a steamboatman. (Mark Twain)
... troško tik vieno – būti garlaivio įgulos nariu.  [GPM 30]

Veiksmažodžiai nusako ne tik kokį nors veiksmą, bet ir veikimo būdą. 
Pavyzdžiui, anglų kalbos veiksmažodis mail (ypač amerikietiškojoje anglų 
kalbos atmainoje) reiškia „(pa)siųsti paštu“, o welcome „(maloniai, su džiaugs-
mu) sutikti“. Tokia išplėstinė šių veiksmažodžių semantinių komponentų 
raiška lietuvių kalba, kuri „Anglone“ pateikiama kaip žodyniniai atitikmenys, 
yra aktualizuojama ir vertimuose, pvz.:

The check will be mailed... (Jack London)
Čekis bus išsiųstas paštu... [MI 274]

Maycomb welcomed her. (Harper Lee)
Meikombas sutiko ją maloniai. [NSG 151]

Manoma, kad „kuo žodis konkretesnis, kuo daugiau jis turi reikšmės 
komponentų, tuo sunkiau kitoje kalboje atrasti jam vienažodį atitikmenį su 
tokiu pačiu komponentų kiekiu ir kokybe“ (Marcinkevičienė 1996: 71). To-
kiais žodžiais galima laikyti kai kuriuos anglų kalbos judėjimo (arba slinkties) 
veiksmažodžius, pvz., scream „to move very quickly making a loud high so-
und“,  trickle „to move somewhere slowly and gradually, in small numbers“ ir 
trip „to move with quick gentle steps“ (CALD), kurių reikšmės komponentai 
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vertimo tekste perteikiami analitiniu būdu, t. y. daugiau negu vienu lietuvių 
kalbos žodžiu, pvz.:

Abe driving, they screamed the forty miles to New London... (Colleen Mc-
Cullough)

Vairavo Eibas. Keturiasdešimt mylių iki Naujojo Londono nuskriejo lydimi 
sirenos staugimo. [UA 224]

A few bereaved trickled out the door, sobbing quietly into hankerchiefs.  
(David Baldacci)

Pro duris skirstydamiesi išėjo keli gedintieji, tyliai kūkčiodami į nosines. 
[LA 10]

Barbara tripped away. (Charles Lamb)
Barbara nubėgo pasišokėdama. [AN 8]

Dar vienas pavyzdys, bet šį kartą ne iš verstinės grožinės literatūros. An-
glų kalbos veiksmažodis amend „keisti tekstą, paprastai įstatymo ar teisinio 
dokumento, ką nors pridedant, išbraukiant ar kitaip suformuluojant“  paly-
ginti su panašios reikšmės lietuvių kalbos veiksmažodžiu keisti turi vieną sa-
vitumą arba skiriamąjį požymį: jis reiškia ir keitimo būdą. Šis veiksmažodžio 
amend semantinis komponentas vertime į lietuvių kalbą (ypač kai svarbu jį 
pabrėžti ir atriboti žodį keisti nuo sąvokos „(pa)keisti vieną (visą) tekstą kitu“, 
plg. angl.  replace) neretai perteikiamas prieveiksmiu iš dalies, pavyzdžiui, 
kaip šiame sakinyje, kuriuo prasideda Lisabonos sutarties 1 straipsnis:

The Treaty on European Union shall be amended in accordance with the pro-
visions of this Article. (oJ C 306/10 EN, 17.12.2007)

Europos Sąjungos sutartis iš dalies keičiama laikantis šio straipsnio nuostatų. 
[oL C 306/10 LT, 2007-10-17]

Anglų kalbos veiksmažodžiai su priešdėliu re-, žymintys kartotinį veiks-
mą, kartais yra verčiami į lietuvių kalbą prie atitinkamos reikšmės veiksma-
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žodžio dar pridedant žodžius vėl, antrą kartą, dar kartą / sykį, atliepiančius šį 
semantinį komponentą, pvz.: 

Jem reopened Ivanhoe and began reading. (Harper Lee)
Džemis vėl atsivertė „Aivenhą“ ir ėmė skaityti. [NSG 128]

I reapplied my ear to the paneled door. (Alan Bradley)
Vėl priglaudžiau ausį prie durų. [SPD 31]

He reread the letter adoringly... (Jack London)  
Martinas pagarbiai perskaitė laišką dar sykį... [MI 204]

“He has not remarried?..” (John Fowles)
– Jis nevedė  antrą kartą? [PLM 426]

Do you want to rethink that answer? (Judith McNaught)
Gal norit dar kartą apmąstyt tą atsakymą? [LeP 245]

Anglų kalba yra skiriama analitinių kalbų tipui, o lietuvių –  sintetinių 
kalbų tipui, todėl vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą galima tikėtis 
daugiau sintetinio semantinių komponentų distribucijos keitimo tipo apraiš-
kų. Tokiais atvejais vertimo kalboje išlaikoma ta pati semantinių komponentų 
visuma, bet ji išreiškiama mažesne teksto kiekybe. Lietuvių kalbos žodyno, 
žodžių darybos ir morfologijos išgalės yra palankios, kad du anglų kalbos 
žodžius būtų galima vertimo tekste pakeisti vienu lietuvių kalbos žodžiu, tu-
rinčiu abu oK semantinius komponentus, pvz.:

“I and my girl friends saw Peter Lorre last night,” she said. (J. D. Salinger)
– Vakar mes su draugėmis matėm Piterį Lorę, – sako ji. [RPB 79]

... most of his female guests were too young to know one from another. (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

... jaunosios viešnios net vardų nežinojo. [DG 41]
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... a small band was accompanying a male singer. (Judith McNaught)

... koncertavo dainininkas ir jam pritarianti grupė. [LeP 174]

... Ainslie recognized a woman state senator... (Arthur Hailey)

... Einslis pažino valstijos senatorę... [De 65]

A male nurse, Frederic, strapped the wheelchair in place... (John Grisham) 
Slaugytojas Frederikas diržais pritvirtino vežimėlį... [PD 29]

“I’m here about a female student,” I began. (Philip Roth)
– Man rūpi viena studentė, – pradėjau. [Apm 155]

At least two were female wrestlers. (Dean Koontz)
Bent dvi jo meilužės buvo imtynininkės. [DMG 21]

Tai ypač taikytina anglų kalbos žodžių junginiams „savybę nusakantis 
būdvardis + daiktavardis man „žmogus, vyras“ arba woman „moteris““, ku-
rie neretai verčiami vienu asmenį žyminčiu lietuvių kalbos daiktavardžiu, 
turinčiu tuos pačius atitinkamo anglų kalbos būdvardžio ir daiktavardžio 
semantinius komponentus. Bene geriausiai žinomas pavyzdys būtų Ernesto 
Hemingvėjaus (Ernest Hemingway) romano pavadinimo The Old Man and 
the Sea vertimas į lietuvių kalbą Senis ir jūra, bet tokio vertimo būdo apraiškų 
randame ir daugelyje kitų verstinių kūrinių, pvz.;

The old man sitting next to Salim shifts uncomfortably... (Vikas Swarup)
Senis, įsitaisęs šalia Salimo, nejaukiai pasimuisto... [GL 28]

The young man had his head buried in his hands... (oscar Wilde)
Vaikinas sėdėjo susiėmęs rankomis galvą... [LP 78]

... it could support one more single man. (Francis Scott Fitzgerald)
Tai nejaugi tenai neatsiras vietos dar vienam viengungiui? [DG 9]
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... my lips parted like a dumb man’s... (Francis Scott Fitzgerald)

... mano lūpos sujudėjo tarsi nebylio... [DG 104]

... she loved so strange a man... (Jack London)

... pamilo tokį keistuolį... [MI 191]

“Outsiders are allowed five-minute speeches,” the sick man urged. (Jack London)
– Pašaliniams leidžiama kalbėti penkias minutes,  – paaiškino ligonis. 

[MI 305]

Laura turned around, still holding the bald man’s hand. (Irwin Shaw)
Laura apsigrėžė, vis dar laikydama plikio ranką... [JL 32]

“I’m an old woman,” she said. (Michael Cunningham)
– Juk aš jau senė, – tarė ji. [DPa 17]

He did not notice that a young woman had entered the room. (Jack London)
Nepamatė, kaip į kambarį įėjo mergina... [MI 5]

... an American woman tried here to sit the other night... (Evelyn Waugh)

... neseniai čia pamėgino pasėdėti viena amerikietė... [SįB 114]

You know I’m not a beautiful woman. (William Somerset Maugham)
Jūs žinote, kad nesu gražuolė. [Tea 20]

Toks sintetinis semantinių komponentų distribucijos pakeitimas VK 
tekste (old man → senis), žinoma, nėra absoliuti būtinybė, o veikiau natūra-
lesnis sintetinės kalbos raiškos polinkis, kurio kai kurie vertėjai toli gražu ne 
visada paiso, pvz.: 

An old man ... sat on a bench outside the front entrance, whittling. (David 
Baldacci)

Senas vyras ... kažką drožinėdamas sėdėjo ant suolelio priešais įėjimą. [LA 10]
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Tokiais atvejais pasirinkdami lengviausią, t.  y. pažodinį, vertimo būdą, 
vertėjai, kaip dažnai sakoma, „susina lietuvių kalbą“. Lietuvių kalbininkai ir 
vertimų redaktoriai skundžiasi, kad vertimuose iš anglų kalbos grėsmingai 
paplitę daiktavardžiai žmogus, vyras, moteris, kurie stumia konkretesnius 
daiktavardžius, ypač „kai svarbu nurodyti ne lytį (ji aiški iš galūnės ar kito 
žodžio), o kitą savybę“ (Vilkončius 2001: 35, 56). 

Lietuvių kalba turi ir daugiau sintetinei kalbai būdingų išgalių vienu žo-
džiu perteikti anglų kalbos žodžių junginių semantinių komponentų visumą. 
Pavyzdžiui, mažybinių daiktavardžių (deminutyvų) gausa leidžia anglų kal-
bos daiktavardžius su mažumo savybę žyminčiais pažyminiais little ar small 
(sintaksinės darybos arba analitinį deminutyvų tipą, žr. Schneider 2004) vers-
ti atitinkamos reikšmės lietuvių kalbos daiktavardžių mažybiniais vediniais, 
atliekančiais tikslinamąją (t. y. dydžio reiškimo) funkciją, pvz.:

In every tree that he could see there was a little child. (oscar Wilde)
Kiekviename medyje, kur jis užmetė akį, buvo matyti po vaikiuką. [LP 150]

... with a man of about my age and a rowdy little girl... (Francis Scott Fitz-
gerald)

... su dar vienu maždaug mano amžiaus vyriškiu ir triukšminga mergaičiu-
ke... [DG 47]

His cab stopped in front of a small house... (John Galsworthy)
Kebas sustojo prie namuko... [FS 97]

He lived in a little hotel on the edge of the Arab quarter. (Evelyn Waugh)
Gyveno viešbutėlyje pačiame arabų kvartalo pakraštyje. [SįB 340]

It is protected by the little hill. (Ernest Hemingway)
Ją užstoja kalvelė. [AG 20]

“We have a small factory in Worcester...” (Colleen McCullough)
– Turime gamyklėlę Vusteryje... [UA 331]
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... delicious little thrills crawled up and down his spine... (Jack London)

... malonūs šiurpuliukai ėmė lakstyti aukštyn ir žemyn jo nugara... [MI 11]

Anglų kalbos būdvardžių su tam tikrais laipsnio prieveiksmiais semanti-
nius komponentus gali apimti lietuvių kalbos atitinkamos reikšmės būdvar-
džiai su priešdėliais apy-, prie- arba priesaga -okas, reiškiantys ne visą ypaty-
bės kiekį, pvz.:

She was pretty deaf and all. (J. D. Salinger)
Žodžiu, ji buvo apykurtė. [RPB 166]

In the drowsy, almost empty room the only sounds were the rustle of newspa-
pers... (John Galsworthy)

Mieguistoje apytuščio kambario tyloje tebuvo girdėti vien laikraščių čežėji-
mas... [FS 235]

... it was pretty damp out. (J. D. Salinger)
Oras buvo drėgnokas... [RPB 129]

“He’s rather odd at times.” (Evelyn Waugh)
– Kartais jis būna keistokas. [SįB 80]

I am a trifle deaf. (Iris Murdoch)
Mat esu priekurtis. [JP 26]

Lietuvių kalboje yra konkretesnės reikšmės sangrąžinių veiksmažodžių, 
kurie savo reikšmės komponentais atitinka anglų kalbos bendresnės reikš-
mės veiksmažodžio, tiesioginį veiksmo objektą žyminčio daiktavardžio ir to 
objekto sąsają su veikėju rodančio savybinio įvardžio semantinių komponen-
tų visumą, pvz.:  

 
When Kathryn opened her eyes, she could hear... (Anita Shreve)
Katerina atsimerkė ir išgirdo... [LŽ 15]
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When I closed my eyes I could see Beryl Madison’s face. (Patricia Cornwell)
Užsimerkusi mačiau Berilės Medison veidą. [VĮ 11]

She opens her mouth again. (L. H. Anderson)
Ji vėl prasižioja. [ŽM 11]

After changing my clothes I went next door... (Francis Scott Fitzgerald)
Persivilkęs nuskubėjau į Getsbio vilą... [DG 158]

“Ahem.” Tim clears his throat... (Deborah Schoeneman)
– Hmm, – atsikrenkščia Timas... [4Š]

She slipped her feet into the loafers... (Nancy Geary)
Ji įsispyrė į batelius... [At 13]

Pastarąjį pavyzdį palyginkime su kitokio, t. y. pažodinio, vertimo būdo 
pavyzdžiu: 

He stuck his feet into his old penny loafers... (John Grisham)
Tad įsispyrė pėdas į senus pigius mokasinus... [Apel 8]

Abiejuose pavyzdžiuose vartojamas veiksmažodis įsispirti „įsikišti kojas (į 
apavą)“ (DLKŽ), bet antrajame pavyzdyje visiškai nereikalingas, t. y. perteklinis, 
objektą žymintis daiktavardis pėdas.

Angliškųjų bendresnės reikšmės veiksmažodžių ir juos modifikuojančių 
prieveiksmių ar prieveiksminių semantinių komponentų visuma gali būti 
perteikiama lietuviškais konkretesnės reikšmės veiksmažodžiais, pvz.:

She went down the stairs noisely. (James Joyce)
Tada nutrinksėjo laiptais į apačią. [Dub 186]

... she went hurriedly to her bedroom... (John Galsworthy)

... ponia Beinz nuskubėjo į miegamąjį... [FS 249]
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He stuffed them into the pocket and quickly left the store. (John Grisham)
Susikišo jas į apsiausto kišenę ir movė iš čia. [KN 11]

“I don’t know where you get your information from,” answered old Jolyon 
sharply. (John Galsworthy)

– Nežinau, kas tau teikia tokių žinių, – atkirto senasis Džolionas. [FS 298]

Lenehan grew lively. [James Joyce]
Linihenas atkuto. [Dub 54]

All that day Lucy remained in secret places on the woods of the glen. (William 
Trevor)

Visą dieną Liusė slapstėsi slėnyje miške. [LGI 17]

We talked for a moment about some wet, gray little villages in France. 
(Francis Scott Fitzgerald)

Mudu šnektelėjome apie pilkus, šlapius Prancūzijos kaimelius. [DG 48]

Anglų kalbos sakinyje pasitaikantis veiksmo pradžią rodančio veiksma-
žodžio ir to veiksmo leksinį turinį žyminčios bendraties junginys vertime gali 
būti pakeistas vienu žodžiu – veiksmo pradžią reiškiančiu priešdėliniu lietu-
vių kalbos veiksmažodžiu, pvz.:  

He approached the young woman and, without soluting, began at once to 
converse with her. (James Joyce)

Jis priėjo prie merginos ir nepasisveikinęs ją užkalbino. [Dub 55]

A light began to tremble on the horizon of his mind. (James Joyce)
Jo proto horizonte suvirpo švieselė. [Dub 72]

... began to sing in a tiny quavering voice. (James Joyce)

... plonu virpančiu balseliu uždainavo. [Dub 103]
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They began singing „Sweet Adeline“. (Jack Kerouac)
Užtraukė „Mieląją Adeliną“. [Kel 42]

... and the stars began to shine... (oscar Wilde)

... viena po kitos sužibo žvaigždės... [LP 165]

Taigi apibendrinant galima teigti, kad semantinių komponentų distribu-
cijos keitimas ir keitimų įvairovė padeda išvengti vertimo tekste semantinių 
nuostolių ir kartu išlaikyti vertimo kalbos natūralumą.

2.2.2.2. Konkretizacija

Konkretizacija (angl. specialization, specification, concretization, particu-
larization, particularizing translation) – tai bendresnės (platesnės apimties) 
arba abstraktesnės reikšmės oK leksinių vienetų (pa)keitimas siauresnės ap-
imties arba konkretesnės reikšmės VK leksiniais vienetais (plg. Sin-wai 2004: 
213, Shuttleworth, Cowie 2007: 123). Konkretizacija ir jai priešpriešinama ge-
neralizacija (angl. generalization, generalizing translation) yra leksinio (arba 
semantinio) pobūdžio transformacijos rūšys, abi padeda, kai verčiant susi-
duriama su oK ir VK sistemų asimetrija ir reikia užtikrinti išverčiamumą 
referencijos lygmenyje.

Vertimo studijų literatūroje abi transformacijos yra vadinamos ir apibrė-
žiamos labai nevienodai. „Prancūzų ir anglų kalbų lyginamosios stilistikos“ 
autoriai prieš pusę amžiaus rašė apie konkretaus ir abstraktaus lygio raišką 
abstrakčiais ir konkrečiais žodžiais vertimo tekste (Vinay, Darbelnet (1958) 
1995: 51–58). Čestermano pateiktame semantinių vertimo strategijų sąraše 
nėra nei konkretizacijos, nei generalizacijos, bet į jį įtrauktos dvi atskiros, su 
konkretizacija ir generalizacija glaudžiai susijusios strategijos – abstrakcijos 
(pa)keitimas (angl. abstraction change), t.  y. nevienodas abstrakcijos lygio 
(konkretesnio vietoj abstraktesnio arba abstraktesnio vietoj konkretesnio) pa-
sirinkimas ir hiponiminių / hiperoniminių santykių (pa)keitimas (Chesterman  
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1997: 101–107). Hiponimus ir hiperonimus sieja hierarchiniai santykiai: hipe-
ronimo reikšmė hierarchijoje užima aukštesnę pakopą, hiponimo – žemesnę. 
Kita vertus, hiponimo reikšmė yra konkretesnė, o hiperonimo – abstraktes-
nė. Taigi neįmanoma nustatyti, kuo tos dvi Čestermano nurodytos strategijos 
viena nuo kitos skiriasi. oK žodžio pakeitimą VK hiponimu arba hiperoni-
mu vienas autorius vadina atitinkamai konkretizacija (angl. specification) ir 
generalizacija (angl. generalization) (Louw 2007: 67), kitas  – hiponimine ir 
hiperonimine transformacijomis (angl. hyponymic and hyperonymic transfor-
mations, Švejcer 2004: 381) arba hiponimine ir hiperonimine perdara (Šein 
2009). Konkretizacija dar neretai siejama su eksplikavimu (angl. explicitation): 
bendresnę reikšmę turinčio oK žodžio pakeitimas konkretesnės reikšmės VK 
žodžiu yra laikomas viena iš daugelio įvairių eksplikavimo apraiškų (žr., pvz., 
Klaudy, Károly 2005: 15,  Kamenická 2007: 47–50, Darbutaitė 2013: 53). 

Manoma, kad konkretizacija apskritai yra vertimui labiau būdinga nei 
generalizacija (žr., pvz., Munday 1998). Ji gali būti sisteminė ir konteksti-
nė. Sisteminę konkretizaciją lemia dviejų kalbų sistemų skirtumai: vertimo 
kalboje gali būti pasigendama tokios plačios reikšmės žodžio kaip originalo 
kalbos žodis (apie vienos kalbos žodžių „nediferencijuotumą“ kitos kalbos 
atžvilgiu žr. 2.1) arba dviejų kalbų tos pačios denotacinės reikšmės žodžiai 
gali nesutapti savo stilistine verte ar dėl gramatinio pobūdžio priežasčių (pvz., 
sakinio sintaksinės transformacijos). 

Konkretizacija yra labai dažnas reiškinys ir verčiant iš anglų kalbos į 
lietuvių kalbą. Anot Rūtos Marcinkevičienės, „konkretinimas yra pati bū-
dingiausia reikšmės transformacija lyginamajai kalbų porai, kai verčiama iš 
anglų kalbos“ (Marcinkevičienė 1996: 75). Šios transformacijos išskirtinu-
mą apskritai lemia struktūriniai anglų ir lietuvių kalbų skirtumai ir (arba) 
skirtingi jų stilistiniai polinkiai. Žinomas čekų kalbininkas anglistas Vilemas 
Matezijus (Vilém Mathesius), tyrinėjęs sintetinės (čekų) kalbos ir analitinės 
(anglų) kalbos skirtumus, teigia, kad sintetinėje kalboje žodžiai paprastai turi 
apibrėžtesnę reikšmę negu analitinėje kalboje (remiamasi į anglų kalbą išvers-
ta jo knygos citata, žr. Kubáčková 2009: 37). Šio teiginio nesuabsoliutinant, jį 
galima taikyti ir sintetinių kalbų tipui priskiriamai lietuvių kalbai palyginti 
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su anglų kalba. Kita vertus, reikia prisiminti konkretesnės leksikos vaidmenį 
lietuvių kalbos stilistikoje – „žodis juo konkretesnis, tuo jis gyvesnis“ (Pikči-
lingis 1971: 173).

Aptariant apibendrinamajai referencijai vartojamų daiktavardžių ka-
tegoriją (angl. general nouns, žr. Halliday, Hassan 1976: 274), anglų kalboje 
paprastai pirmiausia nurodomas daiktavardis thing, kuris vartojamas beveik 
kaip įvardis. Pavyzdžiui, viename iš patikimiausių žodynų, parengtame re-
miantis didžiuliu anglų kalbos tekstynu, aiškinama, kad thing „dažnai varto-
jamas kaip kokio nors kito žodžio pakaitalas, kai nepavyksta ar nenorima ko 
nors įvardyti tiksliau, ypač nurodant kokį nors jau minėtą objektą ar veiksmą, 
veiklą, situaciją, idėją ir pan.“ (CCELD 1518). Lietuvių kalboje atitinkamų to-
kios plačios reikšmės daiktavardžių daiktas ir dalykas vartosena yra palyginti 
ribota. Todėl vertimuose į lietuvių kalbą thing yra dažnai pakeičiamas kon-
kretesnės reikšmės lietuvių kalbos daiktavardžiais, kurių įvairovei atskleisti 
prireiktų labai ilgo sąrašo ir vis tiek toks sąrašas nebūtų baigtinis, pvz.:

Just about that time a strange thing began to haunt me. (Jack Kerouac)
Maždaug tuo metu mane ėmė persekioti keistas jausmas. [Kel 96]

I’ll be up the creek if I don’t get the goddam thing in by Monday... (J. D. Salinger)
Jeigu pirmadienį neatiduodu to prakeikto rašinio – galas. [RPB 35]

I won’t speak to you again about this horrible thing, after today. (oscar Wilde)
Nuo šiol su jumis daugiau nekalbėsiu apie tą baisų įvykį. [LP 117]

I have always been of opinion that emigration is the only thing for England. 
(oscar Wilde)

Aš jau seniai galvoju, kad vienintelė išeitis Anglijai tai emigracija. [AN 78]

... he would write the great things and his name would be on all men’s lips. 
(Jack London)

... jis rašys didžius veikalus, ir jo vardas skambės visų lūpose. [MI 72]
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He had felt the big thing, but he had failed to transmute it. (Jack London)
Jis jaučia tą didingą esmę, bet jos perteikti nesugeba. [MI 114]

“He is designing a house for Soames,” she said softly, evidently trying to  
smooth things over. (John Galsworthy)

– Jis projektuoja Somsui namą, – tyliai ištarė Irena, aiškiai stengdamasi su-
švelninti nuotaiką. [FS 93]

He and Abbie had had a bit of a thing going last summer... (Nicholas Evans)
Pernai tarp jo ir Ebės buvo užsimezgęs romanėlis... [Ta 93]

All those things were nudging her straight into Mitchell Wyatt’s arms...  
(Judith McNaught)

Visos šios aplinkybės stūmė ją tiesiai į Mitčelo glėbį... [LeP 87]

... the thing got up and came to me and snuffed me. (Charlotte Brontë) 
Šuo pasikėlė ir priėjęs ėmė uostyti mane. [DE 135]

Pastabūs ir patyrę vertėjai ir redaktoriai žino, kad „anglakalbis daikta-
vardžiu „the place“ nepalyginti dažniau negu lietuvis žodžiu „vieta“ pavadina 
įvairiausius dalykus: buveinę, vietovę, tarnybą, namus; dar juo vadina mies-
tą, miestelį, gyvenvietę, aikštę, gatvę, akligatvį ir dar daugybę kitų dalykų“ 
(Vilkončius  2001: 8). Taigi norint nenorint anglų kalbos daiktavardį place 
vertėjai, atsižvelgdami į kontekstą ir kalbamąją situaciją, turi keisti kokiu nors 
konkretesnės reikšmės lietuvių kalbos daiktavardžiu (apie tai vertėjams kar-
tais primena ir recenzentai, pvz., žr. Stričkus 2009). Tokie konkretesnę vietą 
žymintys VK daiktavardžiai savo įvairove nė kiek nenusileidžia lietuviškiems 
daiktavardžio thing pakaitams, pvz.:

“Your place looks like the World’s Fair,” I said. (Francis Scott Fitzgerald)
– Jūsų namas atrodo kaip Pasaulinė mugė, – pasakiau aš. [DG 77]
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She was looking all around the place. (J. D. Salinger)
Vis kažko dairėsi po salę. [RPB 79]

They had spent days cleaning the place up. (Maeve Binchy)
Jie dienų dienas švarino mokyklą. [RB 12]

Then the Squibs danced all over the place... (oscar Wilde)
Tada Petardos visos nustriksėjo per sodą... [LP 165]

... helped their mother to run the place. (Nicholas Evans)

... padėjo motinai tvarkyti ūkį. [AU 69]

“Even if I decided I should sell the place...” (Judith McNaught)
– Net jei nuspręsčiau parduoti restoraną... [LeP 134]

“They was always around, all over the place...” (Harper Lee)
– Aplinkui sukinėdavosi, kieme. [NSG 225]

There was not a white person on the place... (Harriet Beecher Stowe)
Visoje apylinkėje nebuvo nė vieno baltojo. [DTT 340]

“I’d like you to have a look at the place.“ (Francis Scott Fitzgerald)
Noriu parodyti jums savo valdas. [DG 110]

Analogiškas konkretizacijos polinkis pastebimas ir verčiant į lietuvių kal-
bą anglų kalbos daiktavardį people „žmonės (vyrai, moterys ir vaikai)“, dažnai 
vartojamą apskritai kalbamiems asmenims ar kokiai nors jų grupei nurodyti, 
pvz.:

... a dozen people had sent their love through me. (Francis Scott Fitzgerald)

... kelios dešimtys draugų siunčia jai linkėjimus. [DG 15]

... our people don’t like things being ordered and left. (Charles Dickens)
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... šeimininkams nepatinka, kai svečiai kokį dalyką užsako, o paskiau pa-
lieka. [DK 61]

... several people approached him to say good-bye. (Francis Scott Fitzgerald)

... tuo tarpu keli svečiai priėjo atsisveikinti... [DG 52]

People began to bring bottles. (Jack Kerouac)
Vaikinai ėmė temptis iš kažkur butelius. [Kel 41]

... the visiting team hardly ever brought many people with them. (J. D. Salinger)

... svečių komanda negali prisivežti daug sirgalių. [RPB 9]

“I always thought people had turned against him.” (Evelyn Waugh)
– Visad maniau, kad aukštuomenė jį atstūmė. [SįB 118]

The only people who were pleased were the Snow and the Frost. (oscar Wilde)
Vieninteliai lankytojai, kuriems čia patiko, buvo Sniegas ir Speigas. [LP 149]

... loved him despite the disapproval of her people. (Jack London)

... myli jį prieš artimųjų valią. [MI 191]

Tipine sistemine konkretizacija verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
galima laikyti asmenį žyminčių oK daiktavardžių keitimą VK daiktavar-
džiais, kurie VK sistemoje paprastai dar turi nurodyti ir asmens lytį, pvz.: 

He glanced around at his friend reading the letter... (Jack London)
Jis žvilgtelėjo į draugą, kuris tebeskaitė laišką... [MI 5]

... if her greatest friend’s lover were given the job. (John Galsworthy)

... jeigu geriausios jos draugės sužadėtinis gaus darbo. [FS 72]

“Here’s a visitor for you!” (James Joyce)
– Pas tave svečias atėjo! [Dub 169]
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... he went out to receive the visitor. (Charles Dickens)

... Misteris Merdstonas išėjo pasitikti viešnios... [DK 45]

... she’d distrusted the young lawyer... (Nancy Geary)

... Kelė nepasitikėjo jauna teisininke... [At 13]

Because I’m a lawyer and live by the clock, I checked my watch... (John 
Grisham)

Kadangi esu teisininkas ir gyvenu fiksuodamas valandas, pasižiūrėjau į laik- 
rodį... [GA 9]

Dabartinėje anglų kalboje vietoj Mrs „ponia“ ir Miss „panelė“ atsiradęs ir 
jau gana dažnai vartojamas šeiminės moterų padėties nerodantis Ms lietuviš-
kuose vertimuose atsižvelgiant į kontekstą būtinai konkretizuojamas (galūni-
nės darybos moterų pavardžių vartosena į lietuviškus verstinius kūrinius dar 
nepersimetė), pvz.: 

Ms. Baskin took a small box from the drawer... (John Grisham)
Ponia Baskin išėmė iš stalčiaus dėžutę... [PD 304]

“What happened here tonight, Ms. Malone?” (Sandra Brown)
– Panele Malon, kas čia šį vakarą įvyko? [yK 9]

Konkretizacija yra neišvengiama (apie įvairius galimus jos būtinumo 
laipsnius žr. Štein 2009) ir tais atvejais, kai oK žodžiai vertimo kalboje apskri-
tai neturi tapačios apimties reikšmės atitikmenų, t. y. susidūrus su leksinėmis 
spragomis. Tai ypač akivaizdu, kai originale pasitaiko tokių anglų kalbos žo-
džių, kurių leksinė reikšmė palyginti su atitinkamos reikšmės lietuvių kalbos 
žodžiais yra  aiškiai nediferencijuota, ir jų platesnės apimties reikšmė sieja-
ma su dviem atskirais siauresnės reikšmės VK žodžiais, pvz., cousin „dėdės 
ar tetos vaikas“ = pusbrolis, pusseserė; name „asmens pavadinimas“ = vardas, 
pavardė (apie skirtingos apimties reikšmes skirtingose kalbose plačiau žr. Gu-
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davičius 2007: 70–81). Tokiais atvejais vertimuose galimi net trys konkretiza-
cijos variantai, pvz.:

“I had a cousin who was in business...” (Evelyn Waugh)
– Vienas mano pusbrolis buvo verslininkas... [SįB 79]

I looked back at my cousin, who began to ask me questions... (Francis Scott 
Fitzgerald)

Tada vėl pažvelgiau į savo pusseserę, ir ji pradėjo mane klausinėti... [DG 14]

The cousins stood around and looked at them. (Laura Ingalls Wilder)
Pusbroliai ir pusseserės sustoję ratu spoksojo į mergaites. [NPr 9]

“What’s your name, boy?” she asked softly. (Harper Lee)
– Kuo tu vardu, vaike? – ramiai paklausė ji. [NSG 33]

“The name is Mulcaster,” said Mulcaster. (Evelyn Waugh)
– Mano pavardė Mulkasteris, – atsakė Mulkasteris. [SįB 131]

Miss Caroline printed her name on the blackboard...  (Harper Lee)
Mis Karolaina spausdintomis raidėmis parašė lentoje savo vardą bei pavar-

dę... [NSG 21]

Kaip matyti iš šių pavyzdžių, kiekvienu iš trijų atvejų atsižvelgiant į kon-
tekstą vertėjui būtinai reikėjo patikslinti ir vertimo tekste konkretizuoti anglų 
kalbos daiktavardžių cousin ir name referencinę reikšmę.

VK daiktavardžių konkretizaciją, žinoma, neretai galima aiškinti kaip hi-
poniminę transformaciją, t. y. kaip abstraktesnę reikšmę turinčio oK hipero-
nimo pakeitimą konkretesnę reikšmę turinčiu VK hiponimu (apie galimybę 
hiperonimą pakeisti hiponimu žr., pvz., Jakaitienė 2010: 114). Pavyzdžiui, lie-
tuvių kalbos daiktavardžiai kambarys „atskira buto patalpa“, kabinetas „darbo 
kambarys (ppr. įstaigoje)“, kontora „raštinė; patalpa, kur yra koks skyrius arba 
įstaiga“ ir salė „didelė patalpa susibūrimams“, lyginami su anglų kalbos daik-



 A N T R A  D A L I S  509

tavardžiu room „pastato vidaus patalpa, atskirta nuo kitų patalpų sienomis, 
grindimis ir lubomis“, yra laikytini pastarojo hiponimais. Tokiais aiškiais hi-
peroniminiais / hiponiminiais oK ir VK žodžių semantiniais santykiais grin-
džiama konkretizacija (Fawcett 1997: 29) pasitaiko atitinkamuose vertimo 
kontekstuose, pvz.: 

 
At the same moment he became aware that a woman was entering the room. 

(Jack London)
Tuo pat metu jis pamatė į kambarį įeinančią moterį. [MI 13]

... Jem would be delighted to show me where my room was. (Harper Lee)

... Džemis mielu noru parodys, kur yra mano klasė. [NSG 10]

He sought his room slowly. (John Galsworthy)
Pamažėle nuėjo senasis Džolionas į savo numerį. [FS 409]

Halting for a moment outside the door of the Director’s room, Bernard drew 
a deep breath... (Aldous Huxley)

Akimirką stabtelėjęs prie direktoriaus kabineto durų, Bernardas giliai įkvė-
pė... [PNP 88]

The family were assembled in the breakfast room to receive them. (Jane 
Austen)

Šeima susirinko pusryčių menėje, kad galėtų pasveikinti juodu. [PIP 334]

... Adelaide entered the room unexpectedly... (Nancy Geary)

... netikėtai į palatą įžengė Adelaida... [At 8]

Tonight, the room was empty. (Dan Brown)
Šį vakarą salė buvo tuščia. [PSi 40]

... glanced at each other and went unwillingly into the room. (Francis Scott 
Fitzgerald)
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... pažvelgė vienas į kitą ir nenorom suėjo į kontorą. [DG 131]

This room was all her own... (Evelyn Waugh)
Ši svetainė buvo tik jos vienos... [SįB 145]

Vertimui į lietuvių kalbą būdinga konkretizavimo atmaina gali būti lai-
komas oK daiktavardžių keitimas lietuvių kalboje išplitusiais deminutyvais, 
t. y. kone iš kiekvieno daiktavardžio pasidaromais vediniais, žyminčiais tą patį 
ar bent tos pačios rūšies dalyką kaip ir pamatinis žodis, tačiau dažniausiai 
mažesnį. Tikrųjų deminutyvų (mažinamųjų vedinių) reikšmė yra „pratur-
tinta papildomu požymiu“ (Urbutis 2009: 199), konkretesnė palyginti su jų 
pamatinių daiktavardžių, kurie yra anglų kalbos daiktavardžių žodyniniai ati-
tikmenys, reiškiama sąvoka, pvz.:

Arthur remained at the gate... (Jack London)
Arturas pasiliko prie vartelių... [MI 276]

I was plying in it with a spoon. (Harper Lee)
Aš makalavau šaukšteliu po puodelį. [NSG 184]

... she was greeted at almost every table... (Evelyn Waugh)

... su ja sveikinosi beveik prie visų staliukų... [SįB 115]

I’ll be on this bench right over there. (J. D. Salinger)
... aš pasėdėsiu čia ant suoliuko. [RPB 126]

Holly reached into Kate’s refrigerator, took out two bottles of water... (Judith 
McNaught)

Holė atidarė Keitės šaldytuvą, išėmė du buteliukus vandens... [LeP 409]    

Taigi daugelio konkretizacijos pavyzdžių nagrinėjimas remiantis struktū-
rine reikšmės samprata leidžia konkretizaciją apibūdinti kaip sąmoningą arba 
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pasąmoningą leksinio vieneto semantinį praturtinimą (palyginti su atitinka-
mais originalo leksiniais vienetais) viena ar daugiau konkretesnių (denotaci-
nių ar pragmatinių) semų (Kubačkova 2009: 39). Toks konkretizacijos apibū-
dinimas patraukia dėmesį tuo, kad ji yra siejama ne tik su denotacinių, bet ir 
su pragmatinių semų pridėjimu. Pagal jį, konkretizacijai reikėtų priskirti ir 
oK žodžio (pa)keitimą VK žodžiu, sutampančiu savo denotacine reikšme, 
bet turinčiu dar ir papildomą, savitą konkretizacijos funkciją atliekančią pra-
gmatinę reikšmę. Tokiai konkretizacijai iliustruoti tiktų daiktavardžių pra-
gmatinio deminutyvizavimo lietuviškuose vertimuose pavyzdžiai, kuriuose 
pragmatinę švelnumo reikšmę turinčių lietuvių kalbos maloninamųjų demi-
nutyvų parinktis sušvelnina vaikui skirtą (angl. child-directed) arba apie vaiką 
užvedamą suaugusiųjų (pvz., motinos) kalbą (apie pragmatines deminutyvų 
funkcijas dabartinėje lietuvių kalboje žr. Savickienė  2005a, 2005b, 2006, 2007; 
Dabašinskienė 2009):  

“Well. Go to sleep. Give Mother a kiss. Did you say your prayers?” (J.  D. Salinger)
– Na, gerai, miegok. Pabučiuok mamytę. Ar sukalbėjai poteriukus? [RPB 186]

“Now you tell your father not to teach any more. (Harper Lee)
– Ir pasakyk tėveliui, tegu tavęs nebemoko. [NSG 22]

“She’s asleep. She’s three years old...” (Francis Scott Fitzgerald)
– Dabar miega. Jau trejų metukų. [DG 15]

He swooped past the match-girl, and slipped the jewel into the palm of her 
hand. (oscar Wilde)

Jis praskriejo pro mergaitę ir įmetė jai į delniuką brangakmenį. [LP 79]

Benjamin Watson arrived with a shock of bright red hair, and a look of asto-
nishment in his bright eyes... (Danielle Steel)

Bendžaminas Votsonas atėjo į savo šeimą su ryškiai raudonų plaukų kuokštu 
ant galvutės ir nuostaba šviesiose akytėse. [Tėt 14]
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Mum kissed Bliss on her pale cheek... (Jacqueline Wilson)
Mama pakštelėjo Blisei į išblyškusį žanduką... [LNBV 15]

Suprasdami konkretizaciją siauresne prasme ir iš principo siedami ją tik 
su denotacinėmis reikšmėmis, pastaruosius deminutyvizavimo pavyzdžius 
turėtume laikyti leksinės stilizacijos, t. y. sąmoningo sekimo vertimo kalbai 
būdingu stiliumi, apraiškomis (plg. Župerka 1983: 22, Marcinkevičienė 1996: 
76).   

Konkretizacijos apraiška galima laikyti ir oK žodžio pakeitimą VK žo-
džiu, kai juos sieja partoniminiai (dalies ir visumos) santykiai, t. y. oK žodis 
reiškia tam tikrą visumą, o VK žodis  – jos dalį. Tokį žodžių santykių tipą 
kalbininkai ne tik specialiuose leksinės semantikos darbuose, bet ir naujes-
niuose leksikologijos  vadovėliuose vadina meronimija (angl. meronymy) ir 
aiškiai skiria nuo hiponimijos (pvz., žr. Jackson 2001: 103, Jakaitienė 2010: 
114). Visumą pavadinantis žodis vadinamas holonimu (angl. holonym), o dalį 
pavadinantis žodis – meronimu (angl. meronym). Pavyzdžiui, finger yra lai-
komas žodžio hand meronimu, o hand – žodžio finger (tiesioginiu) holonimu 
ir kartu žodžio arm meronimu (Cruse 2003: 248). Taigi su šiuo sisteminių 
semantinių santykių tipu siejamą konkretizaciją galima vadinti meronimine 
konkretizacija (arba meroniminiu (pa)keitimu) ir ją pailiustruoti šiais verti-
mo pavyzdžiais: 

She sat a few moments with her hands on the keys... (John Galsworthy)
Kelias minutes ji sėdėjo nuleidusi pirštus ant klavišų... [FS 378]

... her hand was wide as a bed... (Harper Lee)

... jos delnas buvo platus kaip ližė... [NSG 8]

She brought his hand to her lips, kissed each finger. (Jodi Picoult)
Ji pakėlė jo plaštaką ir pabučiavo visus pirštus iš eilės. [G 17]

She laughed, too enthusiasticaly, putting her hand on his arm. (Nicholas Evans)
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Ji pernelyg entuziastingai nusijuokė ir uždėjo ranką jam ant riešo. [AU 104]

... we looked out from beneath her arms. (Harper Lee)

... mudu spoksojome jai iš po alkūnių. [NSG 115]

Her long ermine-cloak reached right down to her feet... (oscar Wilde)
Ilga šermuonėlių mantija dengė ją iki pat kulnų... [LP 155]

... a smiling, sexy, desirable woman with a provocative mouth... (Judith McNaught)

... besišypsanti, seksuali, geidžiama moteris gundančiomis lūpomis... [LeP 150]

Kai kurie oK daiktavardžiai (pvz., house „gyvenamasis trobesys, buvei-
nė“) vertimuose į lietuvių kalbą gali tapti ir hiponiminės (pvz., house → na-
melis, trobelė, vila, kino teatras) ir meroniminės (pvz., house → kambarys, lan-
gas) transformacijos (arba hiponiminio ir meroniminio (pa)keitimo) objektu, 
pvz.:

My own house was an eyesore... (Francis Scott Fitzgerald)
Mano namelis buvo čia tartum krislas akyse... [DG 11]

... far away in a little street there is a poor house. (oscar Wilde)

... mažoje gatvelėje stovi prasta trobelė. [LP 73]

There was music from my neighbor’s house through the summer nights. 
(Francis Scott Fitzgerald)

Vasarą mano kaimyno viloje per naktis skambėdavo muzika. [DG 105]

It lay on the side of the house that overlooked the lakes... (Evelyn Waugh)
Biblioteka buvo rūmų pusėje su vaizdu į tvenkinius... [SįB 90]

The house lights went down... (Aldous Huxley)
Kino teatro šviesos užgeso... [PNP 153]
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... my grandmother hardly ever even goes out of the house... (J. D. Salinger)

... senelė beveik neišeina iš kambario... [RPB 66]

The quiet lights in the houses were humming out into the darkness... (Francis 
Scott Fitzgerald)

Ramios šviesos languose tarsi niūniavo į tamsą... [DG 140]

Aptariant daugelį įvairiausių konkretizacijos pavyzdžių, gali pasirodyti, 
kad toli gražu ne visada ji būtina, bet ji gali būti pateisinama stilistiniu požiū-
riu, nes manoma, kad konkretesnės reikšmės žodis vertimo tekste patikslina 
ir išryškina kontekstinę oK žodžių prasmę, labiau pritampa prie jį supančių 
žodžių ir apskritai sustiprina ekspresyvumą, pvz.:

... a man sold hot red chili in paper containers… (Jack Kerouac)

... meksikietis pardavinėjo karštas pupas popieriniuose maišeliuose... 
[Kel 139]

He had met the woman at last... (Jack London)
Pagaliau jis sutiko merginą... [MI 25]

His family were enormously wealthy... (Francis Scott Fitzgerald)
Jo tėvai buvo pasakiškai turtingi... [DG 11]

But the children came close to old Jolyon ...  (John Galsworthy)
Tačiau mergytės prisiartino prie senojo Džoliono... [FS 395]

Elizabeth was the least dear to her of all her children.  (Jane Austen)
Elizabet ji brangino mažiausiai iš visų savo dukterų... [PIP 116]

Michael drained his drink, and put the glass down. (Irwin Shaw)
Maiklas išgėrė vyną ir pastatė taurę. [JL 33]

Crofton said that it was a very fine piece of writing. (James Joyce)
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Kroftonas atsakė, jog eilėraštis labai gražus. [Dub 135]

He put on the gold. (Michael Connelly)
Apsikarstė aukso grandinėlėmis ir žiedais. [Ak 45]

Kartais konkretizacija pasitelkiama net kaip svetimo verčiamo teksto 
savinimo (angl. domestication, Venuti 1995: 199–200), priartinimo prie VK 
skaitytojo kultūros realijų, priemonė, pvz.:

If you’re grateful for the money you have, however little,you will see your 
money magically grow. (Rhonda Byrne)

Pavyzdžiui, jei būdami neturtingi išmoksite nuoširdžiai dėkoti už kiekvieną 
litą, jūsų pajamos ims didėti nepaaiškinamu stebuklingu būdu. [Ma 29]

originalo tekste asmenį ar asmenis žymintis bendriniai daiktavardžiai 
vertimo tekste stilistiniais sumetimais gali būti keičiami tikriniais daiktavar-
džiais, t. y. to asmens ar asmenų asmenvardžiais, pvz.: 

 
Dinner began in silence; the women facing one another, and the men. (John 

Galsworthy)
Pietūs prasidėjo tylomis; Džunė sėdėjo prieš Ireną, Bosinis  – prieš Somsą. 

[FS 136]

... as if to identify me in this character. (Charles Dickens)

... tarsi norėdamas įsitikinti, ar aš iš tikrųjų panašus į Kainą. [DK 170]

The boys were sleeping... (Jack Kerouac)
Stenas ir Dinas miegojo... [Kel 217]

I tried to draw my companion’s attention to them... (Arthur Conan Doyle)
Mėginau juos parodyti Holmsui... [RR 150]
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The clerk did not answer.  (John Grisham)
Klainas tylėjo. [PD 9]

Analogiškai originalo tekste vietovę žymintis bendrinis daiktavardis ver-
timo tekste gali būti keičiamas tikriniu daiktavardžiu, t. y. bendriniu daikta-
vardžiu nurodomos vietovės vietovardžiu, pvz.:

Gabriel says everyone wears them on the Continent. (James Joyce)
Gabrielis sako, visa Europa dabar jais avi. [Dub 186]

All over the island it was a custom... (Charles Lamb)
... toks jau buvo visoje Anglijoje nusistovėjęs paprotys... [AN 5]

... Sir George Lynn ... will have to go up to town... (Charlotte Brontë)

... seras Džordžas Linas ... turės vykti į Londoną. [DE 195]

Apparently the river was ready for business, now. (Mark Twain)
Misisipė buvo pasirengusi priimti naujakurius. [GPM 17]

Pragmatiniais sumetimais, t.  y. kad vertimo skaitytojui būtų lengviau 
atpažinti referentus (pavadinamus tikrovės dalykus ar objektus), platesnės 
reikšmės vietos ar vietovės pavadinimas gali būti keičiamas siauresnės arba 
konkretesnės reikšmės vietovardžiu, pvz.:

... I came back from the East last autumn... (Francis Scott Fitzgerald)

... pernai rudenį parvažiavau iš Niujorko... [DG 8]

I forgot all about the East and all about Dean... (Jack Kerouac)
Man visai iš galvos išėjo ir Niujorkas, ir Dinas... [Kel 76]

...  from the Leas to London, and thence to the Continent... (Charlotte Brontë)

... iš Lizo iškeliausiąs į Londoną, o iš ten į Prancūziją... [DE 186]
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Šiuo ir daugeliu kitų atvejų konkretizaciją lemia ne sisteminiai ar 
struktūriniai oK ir VK skirtumai, o konkretus kontekstas. Todėl ją galima 
vadinti kontekstine. Pavyzdžiui, Kazio Borutos knyga „Baltaragio malūnas“ 
angliškai išleista (2010) pavadinimu „Whitehorn’s Windmill“, kuriame malū-
nas yra pakeistas konkretesnės reikšmės anglų kalbos dūriniu windmill, reiš-
kiančiu „vėjo malūnas“, kadangi šios knygos tekstas prasideda sakiniu Ant 
Udruvės ežero stataus skardžio stovėjo Baltaragio vėjinis malūnas (angl. Whi-
tehorn’s windmill stood atop a steep bluff of Lake Udruvė [WW 1]). Apskritai 
dažniausiai kontekstinės konkretizacijos imamasi stilistiniais sumetimais: 
siekiant didesnio aiškumo, gyvumo, vaizdingumo, vengiant pasikartojimų ir 
panašiai. Ji labiau būdinga grožinės literatūros vertimams.

Be konkretizacijos neapsieinama verčiant į lietuvių kalbą ir pilkąją lite-
ratūrą. Konkretizacijos pavyzdžių galima aptinkti netgi Europos Sąjungos 
terminų žodyne (tezaure) „Eurovoc“, kuriame pateikiama daug žodžių jungi-
nių su abstrakčiais anglų kalbos daiktavardžiais authority, body ir office, kurie 
atliepiami įvairiais konkretesnės reikšmės lietuvių kalbos žodžiais: 

European Food Safety Authority → Europos maisto saugos tarnyba, local 
authority → vietos savivaldos institucija, port authority → uosto direkcija, tax 
authorities → mokesčių inspekcija; Community body → Bendrijos struktūrinis 
darinys, Community service body → Bendrijos tarnybos padalinys, decision-ma-
king body → sprendžiamasis organas, EC specialised body → EB specializuo-
toji įstaiga,  sports body → sporto organizacija, supervisory body → priežiūros 
institucija; Consumer Information Office → Vartotojų informacijos agentūra, 
European Police Office → Europos policijos biuras, Food and Veterinary Office → 
Maisto ir veterinarijos tarnyba.

„Prancūzų ir anglų kalbų lyginamosios stilistikos“ autoriai atkreipia dė-
mesį į tai, kad anglų kalbos bendrinėje vartosenoje (dėl tingumo ar tikslu-
mo nepaisymo) yra įsigalėję daug žodžių (pvz., conditions, facilities, develop-
ment), kuriuos verčiant į prancūzų kalbą (kurios leksika abstrakcijos lygiu nė 
kiek nenusileidžia anglų kalbai) kiekvieną kartą reikia atitinkamo kito žodžio 
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(Vinay, Darbelnet (1958) 1995: 57). o štai kokia daiktavardžių įvairovė pasi-
telkiama anglų kalbos daiktavardį facilities verčiant į lietuvių kalbą: 

nuclear facilities → branduoliniai objektai, urban facilities → miesto infrastruk-
tūra, test facilities → tyrimo laboratorijos, production facilities → gamybinės pa-
talpos, port facilities → uosto įrenginiai, socio-cultural facilities → socialinės ir 
kultūrinės paskirties pastatai, telecommunication facilities → telekomunikacijų 
priemonės,  transport facilities → transporto priemonės (visi pavyzdžiai paimti 
iš daugiakalbės ES terminų bazės, IATE).

Atsigręžus į veiksmažodžių konkretizaciją, visų pirma minėtinas daž-
nai anglų kalbos egzistenciniuose ir lokatyviniuose sakiniuose egzistenci-
ne (esaties) reikšme vartojamas veiksmažodis be „būti“. „Norint apibūdinti 
egzistencinių ir lokatyvinių sakinių bendrus bruožus, galima sakyti, kad ir 
vieni, ir kiti reiškia „tam tikro daikto buvimą tam tikroje vietoje““ (Holvoet 
2005: 140). Egzistenciniuose sakiniuose temą sudaro vieta, kurioje teigiama 
esant tam tikrą daiktą, o remą sudaro teiginys apie šio daikto egzistavimą. 
Anglų kalboje egzistenciniai sakiniai paprastai apima vietos prieveiksmį 
there.

Violetos Kalėdaitės atlikto tyrimo duomenimis, 26,5 proc. anglų kalbos 
egzistenciniuose sakinuose vartojamų be formų į lietuvių kalbą yra verčia-
mos ne veiksmažodžio būti formomis, o kitais konkretesnės reikšmės lietuvių 
kalbos veiksmažodžiais (Kalėdaitė 2006: 124). Tų veiksmažodžių parinktis 
priklauso nuo subjektu einančio daiktavardžio ar daiktavardinio junginio se-
mantikos. Paprastai tai būna VK netranzityviniai veiksmažodžiai, siejami su 
subjekto referentui būdinga būsena, pvz.:

There was one very spooky guy in the back of the canoe... (J. D. Salinger)
O valties gale sėdėdavo tokia baisi žmogysta... [RPB 128]

There was power in all that wealth of books... (Jack London)
Šiame knygų lobyne slypi galia... [MI 42]
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There were mists over the river and clouds over the mountain... (Ernest  
Hemingway)

Virš upės driekėsi rūkas, o virš kalno slinko debesys... [AG 8]

There was dust everywhere... (John Galsworthy)
Viską dengė dulkių sluoksnis... [FS 338]

There were ash trees near the lighthouse... (Aldous Huxley)
Prie švyturio augo uosių... [PNP 224]

There was music from my neighbor’s house through the summer nights. 
(Francis Scott Fitzgerald)

Vasarą mano kaimyno viloje per naktis skambėdavo muzika. [DG 40]

... all over the country there were little blossoms and little birds. (oscar Wilde)

... visuose pašaliuose margavo gėlytės, knibždėte knibždėjo paukščiai. 
[LP 148]

There was cheer in every face... (Mark Twain)
Visų veiduose švietė džiaugsmas... [TSN 16]

Above his right eyebrow, there was a scar. (Anita Shreve)
Viršum jo dešiniojo antakio bolavo randas. [LŽ 17]

And then there was a shot. (Jodi Picoult)
Ir tada driokstelėjo šūvis. [Susi 11]

Anot Holveto, lokatyviniai sakiniai daugeliu požiūrių yra egzistencinių 
sakinių veidrodinis atvaizdas. Lokatyvinio sakinio veiksnys yra apibrėžtas, 
o egzistencinio – neapibrėžtas (Holvoet 2005: 141). Anglų kalbos lokatyvi-
niuose sakiniuose vartojamas veiksmažodis be taip pat gana dažnai keičiamas 
konkretesnės reikšmės lietuvių kalbos veiksmažodžiais, pvz.:
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Her shoes and socks were on the floor, right underneath the chair, right next 
to each other. (J. D. Salinger)

Bateliai su kojinėmis stovėjo vienas šalia kito ant grindų po kėde. [RPB 167]

... Aunt Alexandra was in her chair in the corner... (Harper Lee)

... teta Aleksandra sėdėjo savo krėsle kampe... [NSG 169]

He’s in Hollywood. (J. D. Salinger)
Jis gyvena Holyvude. [RPB 7]

... the light of combat was in his eyes... (Aldous Huxley)

... akyse sublizgėjo kovos azartas... [PNP 12]

All the family charm was in her smile. (Evelyn Waugh)
... jos šypsenoje spindėjo šeimai būdingas žavesys. [SįB 103]

The darkness was everywhere. (Elizabeth George)
Visur tvyrojo tamsa.  [PA 11]

The house was in darkness... (Ruth Rendell)
Namas skendėjo tamsoje... [VG 24]

Verčiant į lietuvių kalbą konkretinami daugelis angliškųjų judėjimo (arba 
slinkties) veiksmažodžių, ypač abstrakčiausieji come ir go, kurie yra keičiami 
semantiškai talpesniais VK veiksmažodžiais. Šį polinkį Marcinkevičienė mo-
tyvuoja tuo, kad lietuvių kalboje intensyviau ir diferencijuočiau reiškiamas 
slinkties būdas, o anglų kalboje – slinkties kryptis, kad anglų kalboje dažniau 
vartojami abstraktūs, o lietuvių kalboje – konkretūs būdo ar mišrieji slinkties 
veiksmažodžiai, kad lietuvių kalbai būdingesnė semantinė dermė, semantinis 
junglumas, semantiškai tarpusavyje labiau suderinti ir priklausomi žodžių 
junginiai (Marcinkevičienė 1996). Pavyzdžiui, nors sisteminis come atiti-
kmuo yra atvykti, bet dėl jį supančių žodžių jis gali būti verčiamas labai įvai-
riai. Minėtos tyrėjos duomenimis, vieno romano vertime buvo rasta apie 50 



 A N T R A  D A L I S  521

skirtingų šio žodžio atitikmenų. Jų pasirinkimą lėmė „veiksmo subjektas, mat 
come, skirtingai nei lietuviškasis atvykti, gali būti vartojamas su labai įvairiais 
slinkties subjektais. Pagal juos šis žodis verčiamas atvažiuoti, atgurėti, pasi-
pilti, atšliaužti, atskristi, atpūškuoti, suplūsti, ateiti, patekėti, pasirodyti, snigti, 
lyti“ (Marcinkevičienė 1996: 75).

„Kartais veiksmažodžio vertimą lemia originalo sakinyje nurodyta veiks-
mo vieta, kryptis ar būdas. Tuomet come verčiama rinktis, lįsti, leistis, lįsti, 
leistis, lipti, trauktis, siekti, užsukti, paėjėti, sėstis, šokti, grįžti, kristi, griūti, 
tūpti, kilti, išsiskirstyti, slinkti, bildėti, išvirsti, slankioti, lėkti, praūžti, zuiti, 
aplankyti, užšokti, užeiti. Tokias verčiamo žodžio reikšmės transformacijas 
lemia jų junglumo skirtybės. Juk the Earth goes round the Sun neišversi kaip 
nors kitaip negu žemė sukasi apie saulę...“ (Marcinkevičienė 1996: 75).

Išvardytų konkretesnių lietuviškų slinkties veiksmažodžių, kurie palygin-
ti su come ir go turi papildomų semantinių komponentų, sąrašus dar galima 
papildyti ir daugelyje kitų vertimo pavyzdžių randamomis: 

a) come reikšmės transformacijomis, pvz.:

A tiny bit of light came through the shower curtains and all from our room... 
(J. D. Salinger)

Skystas šviesos ruoželis smelkėsi iš mūsų kambario pro dušo užuolaidas... 
[RPB 33]

A faint scent of roses came from her body. (Mario Puzo)
Nuo jos kūno sklido silpnas rožių aromatas. [KKe 10]

... wondering where on earth all the dust came from. (James Joyce)

... stebėdamasi, iš kur tos dulkės ir imasi. [Dub 35] 

... they expected a flock of goddam movie stars to come in any minute. 
(J. D. Salinger)

... laukdamos, kada į salę ims ir įgarmės būrys kino žvaigždžių. [RPB 81]
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There came a morning at the end of September when Aunt Ann was unable 
to take from Smither’s hands the insignia of personal dignity. (John Galsworthy)

Rugsėjo pabaigoje išaušo rytas, kai teta Enė nebeįstengė priimti iš Smider 
rankų asmeninio orumo ženklų. [FS 115]

The lines of his face hardened, and into his eyes came a fighting light. (Jack 
London)

Jo veidas surūstėjo, akyse įsižiebė karingos ugnelės. [MI 4]

Why they came East I don’t know. (Francis Scott Fitzgerald)
Nežinau, kodėl jie persikėlė į Rytus. [DG 12]

All these people came to Gatsby’s house in the summer. (Francis Scott  
Fitzgerald)

Visi tie žmonės svečiuodavosi tą vasarą pas Getsbį. [DG 61]

b) go reikšmės transformacijomis, pvz.:

It was not long before Soames’s determination to build went the round of the 
family... (John Galsworthy)

Nedaug teprireikė laiko, kad žinia apie Somso pasiryžimą statydintis namą 
aplėktų visą giminę... [FS 86]

... he and his uncle used to go in the fall for firewood. (Cormac McCarthy) 

... juodu rudenį išplaukdavo parsigabenti malkų. [Ke 14]

June went first to a back-street in Paddington... (John Galsworthy)
Pirmiausia Džunė užsuko į vieną Pedingtono skersgatvį... [FS 248]

... and the thorn went deeper and deeper into her breast... (oscar Wilde)

... spyglys smigo vis gilyn ir gilyn į krūtinę... [LP 63]

“To-night I go Egypt,” said the Swallow... (oscar Wilde)
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– Šį vakarą aš išskrendu į Egiptą, – tarė kregždžiukas ... [LP 76]

We went to the living-room. (Harper Lee)
Mes nudūlinome į svetainę. [NSG 124]

When Salim and I go to the movies... (Vikas Swarup)
Kai su Salimu traukiame žiūrėti filmų... [GL 21]

Daugelio šiuose vertimo pavyzdžiuose pavartotų veiksmažodžių kaip 
žodyninių go ir come lietuviškų atitikmenų ir su žiburiu nerasime dvikalbia-
me anglų–lietuvių kalbos žodyne. Pavyzdžiui, frazinį judėjimo arba slinkties 
veiksmažodį to call for someone („to go to a place to collect someone“, CALD) 
„Alkone“ siūloma versti užeiti (ką nors) paimti, bet atsižvelgiant į kontekstą 
(kuriame minima transporto priemonė) ir atitinkamo veiksmažodžio seman-
tinę dermę su veiksmo priemonę nusakančiu daiktavardžiu gali būti pasirink-
tas ir kitas lietuvių kalbos veiksmažodis, pvz.: 

“I‘ll call for you – on Sunday about eleven.” 
The following Sunday therefore he called for Bosinney in a hansom... (John 

Galsworthy)
– Užvažiuosiu jūsų paimti sekmadienį apie vienuoliktą.
Sekmadienį jis užvažiavo dviračiu ekipažu pas Bosinį... [FS 74]

Anglų kalboje tiesioginei kalbai tekste pristatyti įvedamųjų (arba auto-
riaus) žodžių tariniu paprastai eina veiksmažodis say. Dabartinėje anglų ir 
amerikiečių grožinėje literatūroje dažnas šio veiksmažodžio vartojimas įtrau-
kiant į tekstą tiesioginę kalbą nėra prasto stiliaus požymis, o lietuvių kalba, 
turėdama labai turtingą kalbėjimo ar sakymo veiksmažodžių (verba dicendi) 
sinonimiją, „stilistiškai netoleruoja per daug dažno tų pačių žodžių pasikar-
tojimo“ (Masaitienė 1996: 85). „Lietuvių kalbos žinyno“ skyrelyje „Tiesioginė 
ir netiesioginė kalba“ net pabrėžiama, kad „labai svarbu parinkti taiklesnį au-
toriaus žodžių tarinį. Vietoj žodžių tarė, pasakė, kalbėjo neretai geriau tinka 
sakyti prabilo, prašneko, pridūrė, paprašė, pasiūlė, pritarė, sušuko, riktelėjo, 
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sudraudė, grasino, niršo, iškošė pro dantis, aiškino, įrodinėjo, ragino, drąsino, 
guodė, sušnabždėjo, šyptelėjo, nusijuokė, bambėjo, burbtelėjo, sumurmėjo, pa-
sakojo, čiauškėjo“ (LKŽin 299). Taigi veiksmažodžio say konkretizaciją lie-
tuviškuose vertimuose reikia laikyti įprastu reiškiniu: atsižvelgiant į šį mūsų 
grožinės literatūros stiliaus polinkį, vertimuose vengiama nuolatos kartoti 
atitinkamos reikšmės veiksmažodžius tarti ar (pa)sakyti ir paprastai linksta-
ma pasirinkti konkretesnės reikšmės sakymo veiksmažodžius, nusakančius 
iš komunikacinės situacijos ar konteksto numanomą sakymo būdą, tikslą ar 
kitas aplinkybes, kalbančiojo požiūrį į sakomą dalyką ir pan., pvz.:

“Who are you?” he said. (oscar Wilde)
– Kas tu esi? – paklausė jis. [LP 72]

“I am waited for in Egypt,” said the Swallow. (oscar Wilde)
– Manęs laukia Egipte, – atsakė kregždžiukas. [LP 74]

“If you don’t like it, you know what you can do,” Ackley said. (J. D. Salinger)
– Jeigu čia nepatinka, pats žinai, kur gali eiti,  – atšovė Eklis. [RPB 56]

“Good,” I said. (J. D. Salinger)
– Moki, –  pagyriau ją. [RPB182]

“Thank you for the compliment”, I said – suave as hell. (J. D. Salinger)
– Ačiū už komplimentą! – padėkojau lipšniai kaip velnias. [RPB 73]

“Nothin’s different about it,” Horwitz said. (J. D. Salinger)
– Visai ne kitas! – užginčijo Horvicas. [RPB 90]

“Little better than a beggar,” said the Town Councillors. (oscar Wilde)
– Ne ką geriau už elgetą, – pakartojo miesto tarybos nariai. [LP 83]

“He’s as old as you, nearly,” I said. (Harper Lee)
– Jis beveik tavo metų, – atkirtau. [NSG 28]
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“Make us up one, Jem,” I said. (Harper Lee)
– Sugalvok ką nors, Džemi, – paprašiau aš. [NSG 44]

“I’ll bring you up some ice cream in a minute, pet,” Mum said. (Marian Keyes)
− Tuoj, katinėli, atnešiu tau į lovą ledų, − pažadėjo mama. [ATKNy 14]

“Ssssshh,” said Kirstie. (Dick King-Smith)
– Šššššš, – sudraudė Kirstė... [MMM 20]

“Ar-r,” said Jem softly, lifting his foot. (Harper Lee)
– Ach, – Džemis tyliai aiktelėjo, pakėlęs vieną koją. [NSG 63]

“Oh,” the girl said in a faint, far voice... (Jack London)
– O, – tyliai šūktelėjo mergina... [MI 8]

“Tell it to me,” said the Nightingale, “I am not afraid.” (oscar Wilde)
– Sakyk, – suokė lakštingala, – aš nebijau. [LP 99]

Maris said, “My, don’t you look handsome.” (Sandra Brown)
– Kad tave, kaip tau tinka!.. – sučiulbo Marisa. [PAV 19]

Panašūs konkretizacijos polinkiai atsiranda verčiant į lietuvių kalbą ir an-
glų kalbos veiksmažodį tell, kuris daug rečiau vartojamas įtraukiant į tekstą 
tiesioginę kalbą, nes reikalauja dar vieno aktanto, t. y. adresato, pvz.:

“Rudolf Schmidt,” I told her. (J. D. Salinger)
– Rudolfas Šmitas, –  prisistačiau. [RPB 62]

“Tomorrow’s Sunday,” I told her. (J. D. Salinger)
– Rytoj sekmadienis, –  priminiau jai. [RPB 73]

“Maurice said five,” I told her. (J. D. Salinger)
– Morisas sakė – penki, –  atkirtau aš. [RPB 105]
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“Go to bed,” I told him. (Evelyn Waugh)
– Eik gulti, – patariau. [SįB 151]

Žinoma, rinkdamiesi veiksmažodžio say ar tell lietuviškus pakaitus, o 
ypač peržengdami sakymo ar jiems artimos reikšmės (pvz., mąstymo ar kai 
kurių vidinės būsenos) veiksmažodžių ribas, vertėjai neturėtų prarasti saiko.                  
Drazdauskienė, apžvelgdama užsienio detektyvų vertimus į lietuvių kalbą, at-
kreipia dėmesį į „keistą reiškinį, kai angliškas sakinys he said (jis pasakė, jis 
tarė) imamas versti kaip širdis geidžia“, ir šmaikščiai pastebi, kad „visiems 
vertėjams pasitaiko ieškoti sinonimų žodžiui said, bet ne kiekvienas ryšis sa-
kinį „– I don’t get it, – he said“ išversti šitaip: „Pala, pala... – šiek tiek atleido 
raukšles““ (Drazdauskienė 2006: 7).

Kita vertus, atsižvelgdami į savitą verčiamo kūrinio stilių, kuriam būdin-
ga paprasta lakoniška forma, pasikartojantys įvaizdžiai ir žodžiai, vertėjai atsi-
sako  sakymo veiksmažodžio say konkretizacijos. Pavyzdžiui, Hemingvėjaus 
romano „Atsisveikinimas su ginklais“ (A Farewell to Arms), kuriame pasitai-
ko ištisos veiksmažodžio say virtinės, vertėjai, siekdami perteikti šią originalo 
stiliaus savybę, kartais nepaiso lietuvių skaitytojo lūkesčių matyti įvairesnių 
ir raiškesnių tiesioginę kalbą pristatančių veiksmažodžių ir nevengia vertime 
monotoniškai pasikartojančio lietuvių kalbos veiksmažodžio tarti, pvz.:

    
“Do you know anything about art?”
“Rubens,” said Catherine.
“Large and fat,” I said.
“Titian,” Catherine said.
“Titian-haired,” I said. “How about Mantegna?”
“Don’t ask hard ones,” Catherine said. “I know him though — very bitter.”
“Very bitter,” I said. “Lots of nail holes.”
“You see I’ll make you a fine wife,’”Catherine said. (Ernest Hemingway)
– Ar tu ką nors išmanai apie meną?
– Rubensas, – tarė Ketrina.
– Didelės ir riebios moterys, – tariau aš.
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– Ticianas, – tarė Ketrina. 
– Ticianiški plaukai, – tariau aš. – o Mantenja?
– Neklausinėk tokių sunkių dalykų, – tarė Ketrina. – Tačiau aš žinau – la-

bai šiurpus.
– Labai šiurpus, – tariau aš. – Daugybė skylučių nuo vinių.
– Matai, kokia aš būsiu puiki žmona, – tarė Ketrina.  [AG 296]

Konkretesnės reikšmės veiksmažodžio neretai reikalauja lietuvių žodžių 
semantinis junglumas, jų polinkis jungtis tik su tam tikros leksinės reikšmės 
žodžiais. Todėl, pavyzdžiui, anglų kalbos abstraktaus tranzityvinio veiksma-
žodžio open („atidaryti, (pa)daryti atvirą“) reikšmei atliepti vertimuose pa-
gal semantinio junglumo principą parenkami įvairūs konkretesnės reikšmės 
veiksmažodžiai, pvz.: 

She opened the drawing-room door softly... (John Galsworthy)
Ji tylutėliai pravėrė svetainės duris... [FS 134]

... he cautiously opened first one eye and then the other. (Kenneth Grahame)

... atsargiai pramerkė vieną akį, pakui kitą. [VG 177]

And yet you dare to open the books... (Jack London)
O tu drįsti atversti knygas... [MI 97]

Without a thrill he opened a thick envelope... (Jack London)
Visai šaltai atplėšė Martinas storą voką... [MI 327]

At night she opened her heart to Jane. (Jane Austen)
Vakare ji atvėrė širdį Džein. [PIP 398]

The old man opened three bottles... (James Joyce)
Senis atkimšo tris butelius... [Dub 128]

But before he had opened his wings, a third drop fell... (oscar Wilde)
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Bet dar nespėjo išskėsti sparnų, nukrito trečias lašas... [LP 72]

Polinkis vartoti konkretesnės reikšmės VK veiksmažodžius yra pastebi-
mas ir daugelyje kitų veiksmažodžio vertimo atvejų, pvz.:

Another fire truck appeared... (Harper Lee)
Atvažiavo dar viena gaisrinė mašina... [NSG 85]

We spent a long time walking about the noisy streets... (James Joyce)
Ilgai slampinėjom triukšmingomis gatvėmis... [Dub 20]

And he had come there the next day... (Jack London)
Jis atskubėjo ten kitą dieną... [MI 121]

A shudder passed through them... (Ruth Rendell)
Minia nuvilnijo drebulys... [VaG 10]

He ate with Tim Nunley... (John Grisham)
Pusryčiavo jis kartu su timu Nanliu... [MŽ 31]

Konkretesnės reikšmės lietuvių kalbos būdvardžiais vertimuose keičia-
mas ir abstraktesnės reikšmės anglų kalbos būdvardis bad, nes jo lietuviš-
kas žodyninis atitikmuo blogas yra, anot Vilkončiaus, „abstrakcija, dažnai 
neatstojanti tikslių žodžių bjaurus, nedoras, netikęs, supuvęs, nemalonus, ne-
tikras, žalingas, klaidingas, nesėkmingas, negabus, stiprus, aštrus, didelis, in-
tensyvus, piktas, baisus, siaubingas, neklusnus“ (Vilkončius 2001: 16). Tokių 
tikslesnių, būdvardžio bad kontekstines reikšmes eksplikuojančių žodžių są-
rašą dar galima papildyti ir šiais vertimo pavyzdžiais:

She felt as though she had passed though a bad illness... (John Galsworthy)
Jautėsi taip, lyg būtų ką tik atsikėlusi po sunkios ligos... [FS 254]
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The past was like a bad dream... (Kenneth Grahame)
Praeitis atrodė lyg koks baisus sapnas... [VG 146]

... that old wretch had given himself up entirely to his bad courses... 
(W. M. Thackeray)

... tas senasis nenaudėlis visiškai pasidavė savo ydingiems polinkiams... [TM 
I 127]

... she never would forgive herself, and never would forgive her bad boy... 
(Charles Dickens)

... ji niekad to nedovanosianti nei sau, nei savo piktajam berniukui... [DK 
620]

“You said a bad driver was only safe until she met another bad driver?..” 
(Francis Scott Fitzgerald)

– Prisimeni, sakei, kad neatsargus vairuotojas laimingai važinėja tol, kol su-
tinka kitą neatsargų vairuotoją? [DG 163]

The stench of bad beef was in his nostrils... (Jack London)
Jis pajuto šnervėse nežviežios jautienos kvapą... [MI 14]

They were short and squat and dark, with bad teeth... (Jack Kerouac)
Tie žmonės buvo žemi, kresni, tamsiaodžiai, išgedusiais dantimis... [Kel 229]

But I have a bad leg. (J. D. Salinger)
... bet mano koja nesveika. [RPB 165]

Verstiniame tekste konkretizuojami net kai kurie prieveiksmiai. Pavyz-
džiui, anglų kalbos abstrakčios reikšmės prieveiksmis outside gali būti pakei-
čiamas tiksliau sakiniuose vietos aplinkybę nusakančiais lietuvių kalbos daik-
tavardžių prielinksniniais junginiais arba vietininku, pvz.:

When I got outside, it was just getting light out. (J. D. Salinger)
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Kai išėjau į gatvę, švito. [RPB 202]

He … saw an elderly African American man outside...  (Dan Brown)
... už durų pamatė pagyvenusį afroamerikietį... [PSi 135]

I stopped short, among the thick foliage outside... (Charles Dickens)
Aš sustojau tarp tirštų lapų prie tvoros. [DK 575]

... make your reputation outside first... (Evelyn Waugh)

... pirma susikurk reputaciją už kolegijos ribų... [SįB 31]

“I’ve a staff photographer outside...” (Jack London)
– Mūsų redakcijos fotografas laukia čia prie namų... [MI 310]

Outside, in the garden, it was playtime. (Aldous Huxley)
Už pastato, parke, buvo žaidimų metas. [PNP 31]

... she could watch the children playing outside when she was cooking.  
(Danielle Steel)

Gamindama valgį ji stebėdavo kieme žaidžiančius vaikus. [Tėt 17]

Galiausiai tais atvejais, kai oK daugiskaitos asmeniniai įvardžiai groži-
nės literatūros kūrinių vertimuose pakeičiami konkretesnę reikšmę turinčiais 
dviskaitiniais lietuvių kalbos įvardžiais poriniams referentams žymėti, galima 
kalbėti ir apie kiekybinę konkretizaciją, pvz.:

Anyway, we danced about four numbers... (J. D. Salinger) 
Žodžiu, mudu sušokome keturis šokius... [RPB 184]

He looked up and saw us. (Sue Monk Kidd)
Tasai apsidairė ir pamatė mudvi. [PBG 44]

I distinctly remember last Christmas seeing you together... (Evelyn Waugh) 
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Puikiausiai atsimenu, kaip per praėjusias Kalėdas mačiau judu drauge... 
[SįB 332]

... Ma gently shook Mary and Laura till they got up. (Laura Ingalls Wilder)

... mama švelniai purtė Merę su Lora, kol jiedvi atsikėlė... [NPr 7]

They waited patiently for what seemed a very long time. (Kenneth Grahame)
Jiedu laukė kantriai ir, kaip jiems atrodė, labai ilgai... [VG 56]

They showed them to me. (Harlan Coben)
Abudu atkišo juos man. [Mi 12]

Toli gražu ne visada vertimuose konkretizacija yra vykusi ir pateisinama. 
Pavyzdžiui, anglų kalbos žodis piano („a large musical instrument with a row 
of black and white keys which are pressed to play notes“ CALD) palyginti su 
lietuviškais žodyniniais atitikmenimis pianinas, fortepijonas, rojalis yra ben-
dresnės reikšmės daiktavardis. Lietuviškai pavadinant šiuo instrumentu gro-
jančiam solistui skirtus muzikos kūrinius paprastai vartojamas konkretesnės 
reikšmės žodis fortepijonas, o ne pianinas, ir sakoma ne koncertas pianinui, o  
koncertas fortepijonui. Taigi verčiant į lietuvių kalbą muzikos terminą piano 
concerto konkretesnės reikšmės žodis pianinas yra „netikrasis vertėjo drau-
gas“, pvz.: 

The strains of a Saint-Saens piano concerto erupted from a pair of gigantic 
speakers poised in the doorless aperture that led out of the kitchen. (Colleen 
McCullough)

Iš dviejų milžiniškų garsintuvų, pastatytų angoje į virtuvę, sklido Sen Sanso 
koncerto pianinui garsai. [UA 122]

Dar vienas pavyzdys:

I had landed in France two days before... (Agatha Christie)
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Aš atskridau į Paryžių prieš porą dienų... [DiK 6]

Šiame pavyzdyje verčiant į lietuvių kalbą anglų kalbos veiksmažodį land 
„atvykti (laivu ar orlaiviu), atplaukti ar atskristi“ norint nenorint reikia pa-
sirinkti vieną iš dviejų galimų keliavimo būdų. Vertėjas, kaip pigių skrydžių 
klestėjimo amžininkas, savaime suprantama, pasakotojui parinko greitesnį-
jį, neatsižvelgdamas į kontekstą, pagal kurį atskridau yra anachroniškas (t. y. 
neatitinkantis aprašomojo istorijos laikotarpio) atitikmuo. Prireikus konkre-
tizuoti atvykimo vietą, logiškai pasirinkta originalo sakinyje minimos Pran-
cūzijos (= France) sostinė Paryžius. Tačiau jeigu vertėjas būtų pasidomėjęs ir 
sužinojęs, kad jo verčiamas romanas pirmą kartą išleistas 1927 metais, t. y. 
tais metais, kai keleiviai iš Argentinos į Paryžių dar neskraidė ir tais pačiais 
metais, kai JAV lakūnas Čarlzas Lindbergas (Charles Lindbergh) pirmasis 
perskrido Atlanto vandenyną (iš Niujorko į Paryžių), tokios prie originalo 
konteksto nepritampančios konkretizacijos tikrai nebūtų pasirinkęs.

Anot kai kurių vertimo tyrėjų, konkretizacija apskritai yra priimtina su 
dviem sąlygomis: pirma, jeigu vertimo kalboje nėra kitos (alternatyvios) tin-
kamos raiškos priemonės; antra, jeigu pridėtinė informacija yra implikuo-
jama originalo tekste ir pritampa prie bendro originalo konteksto (Hervey, 
Higgins 1992: 95).

Galiausiai reikia pridurti, kad apskritai vertėjams vis dėlto neretai trūksta 
atidumo konkretizacijai. Vilkončius savo knygelės „Vertimas į lietuvių kalbą: 
trafaretų antplūdis“ įvade, pavadintame „Nauja vertimų epocha“, rašo: „Kai 
verčiama į lietuvių kalbą, svarbiausia nepamiršti, kad ji labai konkreti. Šia 
prasme jos priešybė – anglų kalba“ (Vilkončius 2001: 8). Kai kurie lietuvių 
kalbininkai teigia, kad „įvairiuose pastarųjų metų vertimuose matyti polin-
kis verstis abstraktesne nei lietuviams įprasta kalba. Nyksta daugelio žodžių 
reikšmių atspalviai, nutrinamos sinonimiškų žodžių ribos ir tenkinamasi vie-
nu abstraktesniu žodžiu, būdingu anglų kalbai, nors savo kalba tuos reiški-
nius buvome įpratę pavadinti konkrečiau, spalvingiau, įtaigiau“ (Pupkis 2001: 
5). Todėl „besiblaškančiam tarp originalo teksto ir plačiai suprastos vertimo 
kalbos normos vertėjui“ siūloma „atsispirti originalo kalbos ir teksto hipno-
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zei“, „labiau atsižvelgti į vertimo kalbos dvasią, pamąstyti, o kokią įtaką jo 
vertimas daro gimtosios kalbos raidai“ (Marcinkevičienė 1996: 77). 

2.2.2.3. Generalizacija  

Generalizcija – tai atvirkštinis, konkretizacijai priešpriešinamas vertimo 
būdas: siauresnės arba konkretesnės reikšmės oK leksinių vienetų (pa)keiti-
mas bendresnės (platesnės apimties) arba abstraktesnės reikšmės VK vienetais. 
Taip generalizaciją (angl. generalization, generalizing translation) prieš pusę 
amžiaus apibūdino „Prancūzų ir anglų kalbų lyginamosios stilistikos“ auto-
riai (Vinay, Darbelnet (1958) 1995), taip ji dabar apibrėžiama ir kai kuriuose 
vertimo terminų žodynuose (pvz., žr. Shuttleworth, Cowie (1997) 2007: 67, 
Nelyubin 2003: 36). Kaip ir konkretizacija, ši leksinio (arba semantinio) po-
būdžio transformacijos rūšis dažnai suprantama ir kiek siauriau, t. y. kaip (pa)
keitimas, susijęs su oK leksemos ir VK leksemos, kuria ji pakeičiama, hierar-
chinių semantinių santykių atsiradimu, tik generalizacija – tai priešingas, t. y. 
hiperoniminės pakraipos, (pa)keitimas. Generalizacijos atveju tarp oK lekse-
mos (arba, tiksliau sakant, oK leksemos sisteminio arba žodyninio atitikmens 
vertimo kalboje) ir VK leksemos susiklosto hiponimo (rūšies sąvoką pavadi-
nančio žodžio) ir hiperonimo (giminės sąvoką pavadinančio žodžio) santykiai 
(Louw 2007: 67). Todėl tokių semantinių santykių atsiradimas dar vadinamas 
hiperonimine transformacija (angl. hyperonymic transformation, Švejcer 2004: 
381). Čestermano pateiktame semantinių vertimo strategijų sąraše minimas 
ir hiponimo (pa)keitimas hiperonimu, ir konkretaus oK žodžio (pa)keitimas 
abstraktesniu VK žodžiu, bet paties termino generalizacija vengiama (Chester-
man 1997: 102–103). Generalizacija dar neretai siejama su implikavimu (angl. 
implicitation): konkretesnę reikšmę turinčio oK žodžio pakeitimas bendres-
nės reikšmės VK žodžiu yra laikomas viena iš daugelio įvairių implikavimo 
apraiškų (žr., pvz., Klaudy , Károly 2005: 15,  Kamenická 2007: 47–50).

Generalizacija yra natūralus semantinis pakeitimas, nes hiponimą ir toje 
pačioje kalboje „visada galima pakeisti hiperonimu, pvz., visuose sakiniuo-
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se, kur vartojamas žodis žvirblis, galima drąsiai pavartoti ir jo hiperonimą 
paukštis (plg. Žvirblis straksi po kiemą ir Paukštis straksi po kiemą)“ (Jakai-
tienė 2010: 114). Tačiau jos aktualizacija vertime priklauso nuo to, iš kokios 
kalbos į kokią kalbą verčiama, kokio žanro tekstas verčiamas ir galiausia kar-
tais nuo vertėjo individualių polinkių (žr. Klaudy 1996, Kubáčková 2009). Pa-
lyginti su konkretizacija, generalizacija apskritai yra lyginamajai kalbų porai 
mažiau būdinga reikšmės transformacija, ir nėra tokia dažna net ir grožinės 
literatūros vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą (plg. Černiuvienė 2013: 
98). Štai keli generalizacijos pavyzdžiai:

I never knew what a wonderful woman you were. (William Somerset Maugham)
Aš ir nežinojau, kad tu toks nuostabus žmogus. [Tea 178]

The man was a Moroccan... (Paul Bowles)
Vyriškis buvo arabas... [NIT 16]

During the last ten years his painting had gone off very much. (oscar Wilde)
Per pastaruosius dešimt metų jo kūryba gerokai smuktelėjo. [LP 223]

At Christmas dinner, I sat at the little table in the dining room... (Harper Lee)
Švenčių dieną aš pietavau valgomajame prie mažo stalelio... [NSG 98]

Kent’s name is not on the deed? (Fern Michaels)
Kento pavardės dokumentuose nėra. [GM 20]

The jet taxied to a private terminal... (Dan Brown)
Lėktuvas privažiavo privatų terminalą... [PSi 15]

“Oh, really? What about my sneakers?” (Jodi Picoult)
– Kurgi ne. O mano batai? [NT 10]

Anglų kalboje yra du daiktavardžiai skirtingų rūšių laikrodžiams žymė-
ti: watch „nedidelis nešiojamasis (kišeninis arba rankinis) laikrodis“ ir clock 
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„nenešiojamasis (sieninis, stalinis, bokšto) laikrodis“. Vertimuose į lietuvių 
kalbą jie dažnai keičiami giminės sąvoką pavadinančiu žodžiu, t. y. hiperoni-
mu laikrodis, nes laikrodžio rūšies įvardijimas kalbamuoju metu dažnai būna 
neaktualus arba ji numanoma iš konteksto, pvz.:

He looked at his watch. (John Galsworthy)
Somsas pažvelgė į laikrodį. [FS 175]

... his restless eyes always wandering to the clock... (John Galsworthy)

... nerimastingomis akimis, nuolat žvilgčiojančiomis į laikrodį... [FS 236]

Du (ar daugiau) siauresnes sąvokas žymintys oK žodžiai ar žodžių jun-
giniai (hiponimai) kartais gali būti vertime pakeičiami vienu platesnę sąvoką 
žyminčiu VK žodžiu ar žodžių junginiu (hiperonimu), pvz.:

His father and his mother asked me to see you... (Arthur Conan Doyle)
Jo tėvai paprašė manęs pasitikti jus... [ŠH 616]

“... you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the 
suffering of men and of women.” (oscar Wilde)

... tu pasakoji man apie įstabius dalykus, bet kas gi yra įstabiau už žmogaus 
skausmą. [LP 80]

It was only for juniors and seniors. (J. D. Salinger)
Ten prisilaikė tik dviejų paskutinių klasių mokiniai. [RPB 23]

... a number of torpedo boats and destroyers were sunk... (Agatha  
Christie)

... keletas karinių laivų paskendo... [DiK 51]

Analogiško pobūdžio generalizacijos kartais nevengiama ir ES teisės aktų 
vertimuose, pvz.:
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Directive 2010/13/EU  of the European Parlament and of the Council of 
10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regu-
lation or administrative action in Member States concerning the provision of au-
diovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (32010L0013)

2010  m. kovo 10  d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES 
dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) [32010L0013]

Šios ES direktyvos (kaip ir daugelio kitų ankstesnių direktyvų) angliškame 
pavadinime hierarchine tvarka išvardijamos trys valstybių narių teisės aktų 
rūšys law, regulation ir administrative action. Lietuviškame vertime šalia ter-
mino įstatymas (angl. law) vartojamas ir jo hiperonimas, t. y. terminas teisės 
aktas, žymintis sąvoką, aprėpiančią ne tik jo, bet ir dviejų kitų, hierarchiniu 
požiūriu už įstatymą žemesnės teisinės galios teisės aktų pavadinimų reikš-
mes. Taigi pasakymu kiti teisės aktai šalia termino įstatymas nurodomos ir 
šios dvi, konkrečiai neįvardytos teisės aktų rūšys (regulation ir administrative 
action). Šis generalizacijos polinkis verčiant į lietuvių kalbą ES teisės aktuose 
neretai pasitaikančią formuluotę law, regulation or administrative action atsi-
rado ne šiaip sau, tarkime, dėl vertėjų užgaidos. Šiuo atveju reikia prisiminti 
kai kurias konkrečias ES teisyno vertimo į lietuvių kalbą istorijos aplinkybes. 
Antrajai teisės aktų rūšiai (angl. regulation) pavadinti lietuvių kalboje ilgą lai-
ką (dar prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę) buvo vartojamas darybos 
požiūriu nevykęs terminas poįstatyminis aktas. „Kanceliarinės kalbos patari-
muose“ (2000: 21) buvo pasiūlyta: „Įstatymą konkretinantys ir jį įgyvendin-
ti padedantys dokumentai galėtų būti įstatymus papildantys arba įstatymus 
lydintys aktai, o kaip terminas įstatymo lydimieji aktai.“ 2006 m. pabaigoje 
VLKK interneto svetainėje pasirodė pranešimas: „... Terminologijos pakomi-
sė kartu su Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departa-
mento atstovu 2006-12-12 apsvarstė terminą poįstatyminis teisės aktas ir jo 
taisinį įstatymo lydimasis teisės aktas. Aptarta, kad pirmasis iš šių terminų 
yra darybiškai netaisyklingas, o antrasis – netikslus. Šis dokumentas nelydi 
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įstatymo (plg. lydraštis). Tai norminis teisės aktas, kuriame nustatoma įstaty-
mo įgyvendinimo tvarka. Pasiūlyta vartoti terminą įstatymo įgyvendinamasis 
teisės aktas.“ ES teisyno vertėjai, negalėdami taip ilgai laukti, kol šis terminas 
pagaliau bus sunormintas, aptariamosios formuluotės vertimo problemą iš-
sprendė pasirinkdami generalizacija paremtą vertimo variantą, kuris įsigalėjo 
vartosenoje dar gerokai prieš Lietuvai įstojant į ES ir šiandien laikomas bene 
vartosenos norma.  

Generalizaciją galima įžiūrėti ir tais atvejais, kai verčiant anglų kalbos 
„daiktavardis  +  daiktavardis“ tipo dūrinius arba daiktavardinius junginius 
perteikiama tik pamatinio, t. y. platesnę reikšmę turinčio, daiktavardžio reikš-
mė, pvz.:

When I came out of the record store, I passed this drugstore, and went in.  
(J. D. Salinger)

Išėjęs iš parduotuvės, užsukau į vaistinę. [RPB 124]

... by nightfall were like soft tea-cakes... (Harper Lee)

... vakarop vis vien būdavo panašios į minkštus pyragaičius... [NSG 8]

... spying on multitudes of children through a two-power telescope... (Harper 
Lee)

... stebiu visą skruzdėlyną vaikų pro žiūroną... [NSG 20]

There was a knock on the front door... (Harper Lee)
Tuo momentu kažkas pasibeldė į mūsų duris. [NSG 170]

... the checker-board was swept clean of my men. (Harper Lee)

... lentoje nebelieka nė vienos mano šaškės. [NSG 171]

Into the side-pockets of his coat were thrust bundles of paper... (John Gals-
worthy)

Iš švarko kišenių kyšojo susukti popieriai... [FS 74]
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An art critic who had recently been looking at his work had delivered himself 
as follows... (John Galsworthy)

Vienas kritikas, neseniai peržiūrėjęs jo darbus, štai ką pasakė... [FS 289]

ypač grožinės literatūros vertimuose pasitaiko ir vadinamosios kiekybinės 
generalizacijos (dėl šio termino sampratos žr. Navakauskienė, Barštytė 2005: 
63) atvejų, kai anglų kalbos kiekiniai skaitvardžiai keičiami neapibėžtą skaičių 
žyminčiais neapibrėžiamaisiais nežymimaisiais įvardžiais keli, keletas, pvz.: 

He made two steps forward... (Harper Lee)
Žengė kelis žingsnius į priekį... [NSG 115]

I had to panhandle two bits for the bus. (Jack Kerouac)
Reikėjo susielgetauti kelis centus autobusui. [Kel 84]

Three other men stopped beside them. (John Fowles)
Šalimais stabtelėjo dar keli keleiviai. [PLM 405]

Little Chandler took four or five sips from his glass. (James Joyce)
Mažiulis Čandleris sriūbtelėjo keletą gurkšnelių. [Dub 76]

... for five minutes... clouds of steam... poured into the sick chamber. (Jack 
London)

... keletą minučių į ligonio kambarį veržėsi debesys garų... [MI 205]

Atskirai dar galima paminėti kiekybinę generalizaciją, pastebimą verčiant 
anglų kalbos žodį dozen, kurio lietuviški žodyniniai atitikmenys yra dvylika, 
tuzinas, pvz:

... the long hours he devoted to it would have ruined a dozen pairs of ordinary 
eyes. (Jack London)

... skaitydavo tiek daug, jog būtų sugadinęs ne vienas akis, jei tos akys būtų 
kaip visų žmonių. [MI 51]



 A N T R A  D A L I S  539

... he was following the adventures of a dozen seaports... (Kenneth Grahame)

... klausosi tolesnių svečio nuotykių, patirtų daugybėje uostų... [VG 156]

The stream which worked the mill came bubbling down in a dozen rivulets... 
(John Galsworthy)

Upelis, kurio vanduo suko malūną, kunkuliavo daugybe atšakėlių... [FS 30]

What was the use of keeping half a dozen servants eating their heads off? 
(John Galsworthy)

Kam laikyti pulką dykai penimų tarnų? [FS 39]

At least a dozen men, some of them little better off than he was, explained to 
him... (Frances Scott Fitzgerald)

Keliolika vyrų, kai kurie nedaug tvirtesni už jį patį, ėmėsi aiškinti... [DG 55] 

The half-dozen cars parked haphazardly in the driveway... (Dan Brown)
Keletas automobilių, padrikai sustatytų prie įvažos... [PSi 314]

Generalizacija yra vienas iš vertimo polinkių, kurie yra būdingi grožinės 
literatūros vertėjams, kai šie verčiamame tekste susiduria su neekvivalentine 
leksika, ypač realijomis, t.  y. istorinio, visuomeninio, kultūrinio ar buitinio 
fono konkretybes pavadinančiais žodžiais. Žinoma, dėl tokio pakeitimo verti-
me kiek nublanksta originalo koloritas, bet išlaikomas adekvatumas referen-
cijos lygmenyje ir pragmatiniais sumetimais galima išvengti retai vartojamo 
skolinio, ilgoko aiškinamojo vertimo ar paaiškinimų išnašose, pvz.:

Next time you shop at Brooks Brothers, buy your mother and wife something 
nice at Bonwit’s. (Colleen McCullough)

Kai kitą kartą apsipirkinėsi prašmatniose parduotuvėse, nupirk ką nors gra-
žaus motinai ir žmonai. [UA 259]

... Irene lathered Nu Nile into their hair. (Toni Morrison)

... Irenė tepdavo jų plaukus pomada. [Su 9]
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... cramming the Kleenex against her colorless lips. (Sandra Brown)

... ji prispaudė nosinaitę prie bespalvių lūpų. [PŠ 14]

Then I grabbed a Tootsie Roll from the jar next to the cash register. (John 
Grisham)

Paskiau iš stiklainio šalia kasos aparato sugriebiau saldainiuką. [DN 9]

... at my sister, Merry, and me playing Chutes and Ladders... (R. S. Meyers)

... į mudvi su sesute, žaidžiančias stalo žaidimą... [ŽDu 9]

The Beretta clattered to the floor. (Ian Fleming)
Į grindis barkštelėjo pistoletas. [SMR 242]

The smell of coffee in his Styrofoam cup had become nauseatingly strong. 
(Rosamund Lupton)

Kavos kvapas plastikiniame puodelyje šleikščiai sustiprėjo. [Ses 21]

Štai dar keli realijų vertimo pasitelkiant generalizaciją pavyzdžiai iš 
Harper Li (Harper Lee) romano „Nežudyk strazdo giesmininko“ su realijų 
paaiškinimais:

... to get a good shot of bourbon or something to steady my nerves... (Harper 
Lee)

... išmaukti gero gurkšnio viskio nervams nuraminti... [NSG 112]
(Į TŽŽ yra įtrauktas skolinys burbònas „[pagal JAV Kentukio valstijos Bur-

bono (Bourbon) apygardos pavadinimą] amerikietiškas kukurūzų ir kviečių 
viskis“.)

“It’s like we were goin’ to Mardi Gras,” said Jem. (Harper Lee)
–  Ruošiamės lyg į karnavalą, – pasakė Džemis. [NSG 138]
(Mardi Gras (pranc. „riebusis antradienis“) – kai kuriose JAV Pietų valstijo-

se Užgavėnių proga tradiciškai rengiamas linksmas ir spalvingas karnavalas.)
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Be generalizacijos neišsiverčia ir su lietuviškomis realijomis susidūrę 
mūsų autorių grožinių kūrinių vertėjai į anglų kalbą, pvz.: 

... vienas valakininko sūnus prarado Paudruvės pelkėse arklius... (Kazys 
Boruta)

... one landowner’s son lost his horses in Paudruvė’s bogs... [WW 3]
(valakininkas „valako (apie 20 ha žemės sklypo) savininkas“) 

Generalizacija kartais gali būti tinkamas būdas perteikti aliuzijas (žo-
džius ar posakius, primenančius kokį nors žinomą faktą, ppr. istorinį, mitolo-
ginį, literatūrinį veikėją, įvykį, vaizdinį, ir susiejančius kūrinyje vaizduojamą 
situaciją su kito laikotarpio ar kito pobūdžio reiškiniais), ypač tais atvejais, 
kai jos yra nesuprantamos kitai kultūrai priklausančiam vertimo skaitytojui ir 
nėra labai svarbios ar turinčios įtakos visam turiniui (apie aliuzijas vertimuo-
se žr. Balčiūnienė 1980), pvz.: 

“Hasn’t snowed in Maycomb since Appomattox...” (Harper Lee) 
– Meikombe nėra snigę nuo neatmenamų laikų. [NSG 79]
(Apomatoksas – buvęs kaimas Virdžinijos valstijoje, kuriame 1865 m. pa-

sirašytas Konfederacijos kapituliacijos aktas ir baigėsi ketverius metus tarp 
JAV šiaurės ir pietų vykęs pilietinis karas. Kadangi nuo tada iki 1935 m., kada 
vyksta romano veiksmas, jau buvo nebelikę žmonių, kurie tai atsimintų, pasa-
kymas nuo neatmenamų laikų gal ir nelabai prasilenkia su tiesa.)   

... she didn’t want to play Shadrach any more... (Haper Lee)

... nenorinti daugiau žaisti kankinę... [NSG 137]
(Šadrachas – vienas iš trijų biblinių personažų (Danieliaus 3:8-29), kuriuos 

karalius Nabuchodonosaras pasmerkė mirti „liepsnojančioje krosnyje“ už tai, 
kad negarbino stabo, bet Dievas stebuklingai išgelbėjo jiems gyvybes. Šiame 
romano epizode pasakojama apie tai, kaip palikti vieni savo valiai mokiniai 
pririšo Junisę Aną Simpson prie kėdės katilinėje ir paliko ją ten, kol kažkas 
surado ir išlaisvino.) 
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Populiarių Džono Grišemo (John Grisham) teisinių trilerių vertėjams ge-
neralizacija padeda išvengti specifinių dalykinio pasakojimo detalių, kurias 
nelengva tiksliai ir glaustai įvardyti lietuviškai ir kurios, jų nuomone, nelabai 
turėtų dominti ir vertimo skaitytojus, pvz.:

Some of the shelters and write-offs we set up have been challenged by the IRS. 
(John Grisham)   

Kai kurie mūsų veiksmai kelia abejonių Nacionalinei mokesčių valdybai. 
[F 105]

Clay agreed and insisted on perfect records with no gray areas when it co-
mes to write-offs and deductions. (John Grisham)

Klėjus tą pripažino ir reikalavo, kad buhalterija būtų tvarkoma nepriekaiš-
tingai. [MBK 118]

Aptardami konkretizaciją, minėjome meroniminių (t. y. tam tikros visu-
mos ir jos dalies) santykių siejamus žodžius ir visumą reiškiantį žodį vadino-
me holonimu, o dalį reiškiantį žodį – meronimu. Konkretizacijos atveju oK 
holonimas vertimo tekste gali būti keičiamas oK meronimu, o generalizijos 
atveju oK meronimas vertimo tekste gali būti keičiamas VK holonimu. Taigi 
su šiuo sisteminių semantinių santykių tipu siejamą generalizaciją galima va-
dinti holonimine generalizacija (arba holoniminiu (pa)keitimu) ir ją pailius-
truoti įvairiais vertimo pavyzdžiais:

I want you to go home and wash your hair. (Harper Lee)
Eik namo ir išsiplauk galvą. [NSG 33]

He was dressed in a white shirt worn buttoned to the throat... (David Guterson)
Jis vilkėjo baltais, iki pat kaklo susagstytais marškiniais... [AK 11]

The blood had rushed to her cheeks. (Aldous Huxley)
Kraujas mušė jai į veidą. [PNP 158]
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Sula stood with a worn slip of paper in her fingers... [Toni Morrison]
Sula stovėjo su nutrintu popiergaliu rankoje... [Su 118]

A blue jay swooped in and perched on the naked cherub’s toe. (Sandra Brown)
Mėlynas kėkštas purptelėjęs įskrido į kiemelį ir nutūpė ant cherubimo pėdos. 

[PŠ 5]

He placed his feet on the desk. (John Grisham)
Jis užsikėlė kojas ant stalo. [PD 197]

Visumos ir dalies santykiais gali būti grindžiami ir laiką žyminčių žo-
džių semantiniai ryšiai (Cruse 1986: 176) – kai kurie kalbininkai net vartoja 
laiko meronimijos sąvoką jiems apibūdinti (pvz., žr. Jäkel 2003: 161). Taigi 
holoniminę generalizaciją galima įžiūrėti ir tais atvejais, kai trumpesnius pe-
riodinius laiko tarpsnius žymintys oK daiktavardžiai keičiami ilgesnius peri-
odinius laiko tarpsnius žyminčiais VK daiktavardžiais, pvz.:

This remark was made at the breakfast-table, a few mornings after Miss 
Ophelia had arrived. (Harriet Beecher Stowe)

Ši pastaba buvo padaryta per pusryčius, kelioms dienoms praslinkus po pa-
nelės Ofelijos atvykimo. [DTT 153]

At high tide in the afternoon I watched his guests diving from the tower... 
(Francis Scott Fitzgerald)

Dieną, potvynio valandomis, matydavau, kaip jo svečiai šokinėja nuo bokš-
to... [DG 40]

On the seventh afternoon he thought... (John Galsworthy)
Septintą dieną jam šovė mintis... [FS 382]

He’d called Ed in Boston two nights ago... (Nicholas Evans)
Prieš porą dienų jis skambino į Bostoną Edui... [ŠU 38]
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The bare maples of the Falls Church foothills rose stark against a crisp March 
sky... (Dan Brown)

Nuogi klevai virš Folz Čerčo kalvų įrėžti pieštuku dunksojo žydrame pavasa-
rio danguje... [M 17]

It was a September evening and not yet seven o’clock... (A. C. Doyle)
Dar nebuvo septynių, bet atrodė kaip rudens vakarą... [ŠH 163]

Anot kai kurių vertimo tyrėjų, generalizacija apskritai yra priimtina su 
dviem sąlygomis: pirma, jeigu vertimo kalboje nėra kitos (alternatyvios) tin-
kamos raiškos priemonės; antra, jeigu pridėtinė informacija yra implikuojama 
originalo tekste ir atitinka bendrą originalo kontekstą (Hervey, Higgins 1992: 
95). Taigi toli gražu ne visada generalizacija yra tinkamas vertimo būdas. Pa-
vyzdžiui, Džono Gardnerio (John Gardner) romano October Light vertėjui 
priekaištaujama, kad jis lietuviškai šį romaną pavadino Rudens šviesa, nes, pa-
sak recezentės, rašytojas „labai tiksliai pabrėžia kiekvieno metų mėnesio ypa-
tingas savybes“, o šioje knygoje „akcentuojamas spalio mėnuo“ (Balčiūnienė 
2007). Taip pat manoma, kad Arturo Konano Doilio (Arthur Conan Doyle) 
detektyvinio romano The Hound of the Baskervilles lietuviškas pavadinimas 
turėtų būti ne Baskervilių šuo, o Baskervilių skalikas (Drazdauskienė 2006: 4). 

Dar vienas ginčytinas generalizacijos pavyzdys:

A crowd of men was standing around Atticus. (Harper Lee)
Būrys žmonių stovėjo aplink Atikų. [NSG 170]

Hiperonimas žmonės vietoj men (daiktavardis man reikšme „žmogus“ 
daugiskaitos forma dabartinėje anglų kalboje jau beveik nebevartojamas) šia-
me sakinyje netinka, nes jis žymi ir vyrus, ir moteris, o paskesnis platesnio 
konteksto sakinys aiškiai rodo, kad tai buvo būrys vyrų (minimos net kai ku-
rių iš jų pavardės), atėjusių grasinti Atikui, pvz.:

The men jumped a little and scattered... (Harper Lee)
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Vyrai krūptelėję atsitraukė nuo Atikaus... [NSG 171]

Šiame skyrelyje aptariama generalizacija iki šiol daugiausia buvo ilius-
truojama daiktavardžių pavyzdžiais. Žinoma, ji yra būdingiausia daiktavar-
džiams. Tačiau, nors ir rečiau, konkretesnę reikšmę turintys oK veiksmažo-
džiai taip pat gali būti keičiami bendresnės reikšmės VK veiksmažodžiais, 
pvz.:

“I am waited in Egypt,” answered the Swallow. (oscar Wilde)
– Manęs laukia Egipte, – tarė kregždžiukas. [LP 76]

When the Moon rose he flew back to the Happy Prince. (oscar Wilde)
Mėnuliui patekėjus, jis grįžo pas Laimingąjį Princą. [LP 76]

We dined in the Painted Parlour. (Evelyn Waugh)
Valgėme „paveikslų svetainėje“. [SįB 178]

Galiausiai apibendrinant galima teigti, kad generalizacija yra natūralus 
semantinis pakeitimas, kuris yra priimtinas daugeliu atvejų, kai vertimo kal-
boje nėra tinkamos alternatyvos arba kai ignoruojamos konkretybės yra ne-
aktualios ar numanomos iš konteksto (plg. Hervey, Higgins 1992: 92). 

2.3. Pridėjimas

Pridėjimas (angl. addition, rus. dobavleniye) arba vertimas pridedant 
(angl. translation by addition), kaip vertimo būdas, kai vertimo tekste pri-
dedama tai, ko nėra ar nėra aiškiai, eksplicitiškai išreikšta originalo tekste, 
teorinėje vertimo literatūroje (Vinay, Darbelnet 1958/1995 ir kitur) paprastai 
yra aptariamas siejant jį su kitu plačiai vartojamu terminu e k s p l i k a v i m a s 
(angl. explicitation ar explication, pranc. explicitation, vok. Explizierung; žr. 
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TT 1999: 139; Dimitrova 2005: 35; Shuttleworth, Cowie 2007: 55; Klaudy 
2009: 104), kuris per pastaruosius porą dešimtmečių vartojamas gal net daug 
dažniau nei pridėjimas. Vieni vertimo tyrėjai pridėjimą laiko platesne, o eks-
plikavimą – siauresne sąvoka, kiti į eksplikavimą žiūri kaip į platesnę sąvoką, 
apimančią ir pridėjimą. Pavyzdžiui, Naida apskritai nevartojo termino expli-
citation, bet vartojo terminą addition, žymintį sąvoką, apimančią ir elipsinių 
pasakymų pildymą, ir būtinąją konkretizaciją, ir gramatinės perdaros nulem-
tus pridėjimus, ir įvairių objektų klasifikatorių (dar vadinamų gimininiais ar 
nomenklatūriniais žodžiais ar terminais), jungiamųjų žodžių, dubletų, origi-
nalo kalboje neegzistuojančioms kategorijoms priskiriamų žodžių pridėjimą 
(Nida 1964: 227). Dar kiti šiuos du terminus (pridėjimas ir eksplikavimas) 
vartoja kaip sinonimus (Dimitrova 1993), o formaliai, t. y. paviršinėje teksto 
struktūroje, skiria dvi eksplikavimo apraiškas: naujų elementų pridėjimą ir 
konkretizaciją, kaip konkretesnę informaciją teikiantį vertimo būdą (Dimi-
trova 2005: 34). 

Be to, eksplikavimo sąvoka yra susijusi su vertimo universalijų tyrimo 
istorija. Praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pabaigoje eksplikavi-
mas iškilo ir buvo įtrauktas į potencialių nesąmoningai vertėjo pasirenkamų 
strategijų, lemiančių verstinių tekstų skirtingumą nuo ta pačia kalba sukurtų 
neverstinių tekstų, sąrašą. Daugelio vertimo tyrėjų akimis, vertėjas paprastai 
yra linkęs plėsti vertimo tekstą ir kurti jame semantinį perteklių, kurio ori-
ginalo tekste nėra (Blum-Kulka 1986: 21, Kamenická 2007: 45, Shuttleworth, 
Cowie 2007: 55). Todėl vertimai, t. y. verstiniai tekstai, yra ilgesni už originalo 
tekstus ir turi polinkį būti labiau eksplicitiški negu originalo tekstai (Ches-
terman 2004). Nors nagrinėjant daugelio žanrų, įskaitant grožinę literatūrą, 
tekstų vertimus eksplikavimo hipotezė pasitvirtino (dažniau galima pastebėti 
eksplikavimą nei implikavimą), šį reiškinį tiriant yra pasitaikę ir akligatvių. 
Kai kurie vertimo tyrėjai mano, kad dėl tariamo universalumo eksplikavimo 
hipotezė vertimo studijose įgijo dogmos statusą (Becher 2010).

Šiame darbe į eksplikavimą žiūrima kaip į vertimo tyrimuose vartoja-
mą aukštesnio (t. y. teksto) lygmens sąvoką, kuri yra siejama su kita beveik 
tuo pačiu metu vertimo tyrimuose iškilusia v e r t i m o  s t r a t e g i j o s  (arba, 
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dar tiksliau sakant, m a k ro s t r at e g i j o s ,  angl. macrostrategy žr. Schjoldage 
2008: 67) sąvoka, t. y. ji laikoma platesne sąvoka, iš dalies aprėpiančia ir pridė-
jimą kaip vieną iš galimų vertimo būdų eksplikavimo strategijai įgyvendinti. 
Todėl apie eksplikavimą ir santykį su eksplikavimu jau buvo prabėgomis už-
siminta aptariant ir kitus vertimo būdus. Eksplikavimo apraiškomis yra lai-
komas bendresnės reikšmės oK vieneto keitimas konkretesnės reikšmės VK 
vienetu (t. y. tai, kas šioje knygoje buvo aptariama kaip konkretizacija), oK 
vieneto reikšmės perteikimas keliais VK vienetais (t. y. tai, kas šioje knygo-
je vadinama semantinių komponentų distribucijos keitimu arba sklaidymu), 
oK teksto sakinio skaidymas vertimo tekste į du arba kelis sakinius, oK žo-
džių junginio išplėtojimas arba perdara į vientisinį sakinį ar sudėtinio sakinio 
dėmenį VK tekste (Klaudy, Károly 2005: 15).

Eksplikuojama gali būti ir įvairiais kitais būdais. Vertimo studijų literatū-
roje eksplikavimu yra laikomas:

a) originalo tekste vartojamų įvardžių keitimas vertimo tekste tikriniais 
vardais (Weissbrod 1992, Pápai 2004: 150, Louw 2007: 81; šiame darbe toks kei-
timas yra vadinamas depronominalizacija), nes šie turi aukštesnį eksplicitišku-
mo laipsnį, o kad identifikuotų referentą, skaitytojui nereikia konteksto, pvz.:

He caught her wrist; she wrenched it away. (John Galsworthy)
Somsas griebė jai už riešo; Irena išsprūdo. [FS 268]

He was thinking that she was sorry to lose him... (Theodore Dreiser)
Lesteris suprato: Letei gaila skirtis su juo. [DžG 209]

A silence passed, and she kissed him. (Michael Cunningham)
Tylos akimirka praslinko, Katerina pabučiavo Luką. [DPa 18]

She heard laughter... (Julie Garwood)
Džordana išgirdo juoką... [ŠŠ 13]
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b) metaforų perdara į palyginimus (šitaip atskleidžiamas paslėptas paly-
ginimas) (Weissbrod 1992), pvz.:

She was a wonderful amazon... (oscar Wilde)
Ji buvo tartum nuostabi amazonė... [AN 76]

He was a harp... (Jack London)
Jis buvo lyg arfa... [MI 23] 

All this time the dressing-room was a hive of excitement. (James Joyce)
Visą tą laiką artistų kambarys ūžė kaip bičių avilys. [Dub 148]

She is a pale, round moth... (L. H. Anderson)
Ji tarsi blyškus, apvalainas drugys... [ŽM 12]

His voice was a trumpet. (Aldous Huxley)
Jo balsas skambėjo kaip trimitas. [PNP 42]

c) oK tekste pasitaikančių realijų turinio nusakymas vadinamuoju apra-
šomuoju vertimu (rus. opisatelniy perevod, žr. Nelyubin 2003: 129, Liashchen-
ko 2008), pvz.:

... with Union Jacks in the windows. (Rachel Cusk)

... su Jungtinės Karalystės valstybės vėliavomis languose. [ArP 9]

... they proudly flew the Stars and Stripes... (Jodi Picoult)

... išdidžiai iškėlė JAV valstybės vėliavą... [G 20]

I’ve just received Izzy’s sales figures from London and the Home Counties... 
(Mary Ann Shaffer, Annie Barrows)

Ką tik iš Londono ir devynių artimiausių grafysčių gavau duomenis apie 
„Izio“ pardavimą... [GLD 12]
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d) vertimas parafraze (angl. paraphrase žr. Baker 1992: 37‒38, TT 1999: 167, 
Sin-wai 2004: 166, Shuttleworth, Cowie 2007: 121, rus. parafraz (parafraza), žr. 
Nelyubin 2003: 136), t. y. nusakymu kitais žodžiais arba perdirbiniu, pvz.:

“And you found he was an Oxford man,” said Jordan helpfully. (Frances Scott 
Fitzgerald)

– Ir sužinojai, kad jis mokėsi Oksforde, – padėjo man Džordana. [DG 113]

“It is Selden, the Notting Hill murderer. (Arthur Conan Doyle)
– Seldenas, tas, kuris nužudė žmogų Noting Hile. [RR 48]

After all, he was a Victorian. (John Fowles)
Juk jis gyveno Viktorijos laikais. [PLM 68]

“Last week I bumped into an old friend from my property days...” (Michael 
Ridpath)

– Praeitą savaitę atsitiktinai sutikau seną savo draugą dar iš tų laikų, kai 
prekiavau nekilnojamuoju turtu. [LK 15]

... an old friend from his newspaper days... (John Grisham)

... senas draugas iš tų laikų, kai dirbo laikraštyje... [PD 126]

I’ve never been a backseat waste case. (L. H. Anderson)
Niekad nebuvau iš tų nevykėlių, kurie grūdasi gale. [Kal 17]

e) amplifikacija (t. y. pabrėžtinai išplėtotas, detalizuotas daikto apibūdi-
nimas, angl. amplification žr. Fawcett 1997: 45−46, TT 1999: 116), pvz.: 

The boadroom was a glass-encased bowl at one end of the open-plan office. 
(Michael Ridpath)

Kabinetas, kuriame vykdavo valdybos posėdžiai, buvo dubens pavidalo pa-
talpa stiklinėmis sienomis, esanti viename biuro, suprojektuoto taip, kad jo ka-
binetai iš visų pusių buvo atviri, gale. [LK 10]
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Skiriamas būtinasis (angl. obligatory), nebūtinasis, arba fakultatyvinis 
(angl. optional), pragmatinis (angl. pragmatic) ir paties vertimo lemiamas 
(angl. translation-inherent) eksplikavimas (Klaudy 1998: 82−83). Beje, pasta-
rasis,  siejamas su eksplikavimo kaip universalios vertimo strategijos pripaži-
nimu, yra bene labiausiai ginčijamas (žr., pvz., Pápai 2004: 150, Becher 2010), 
o kai kurie vertimo tyrėjai būtinojo eksplikavimo siūlo apskritai nelaikyti eks-
plikavimu (Séguinot 1988).

Būtinąjį eksplikavimą paprastai lemia oK ir VK struktūriniai skirtumai. 
Būtinojo eksplikavimo apraiška gali būti laikomas, pavyzdžiui, gramatinės gi-
minės atžvilgiu neutralių, asmenį žyminčių oK daiktavardžių keitimas atitin-
kamais kurios nors konkrečios giminės daiktavardžiais vertimo kalboje (žr. 
RCTS 2009: 187), pvz., plg.:

Lenehan offered his friend a cigarette. (James Joyce)
Lenehanas pasiūlė draugui cigaretę. [Dub 50]

... Mrs Kearney found occasion to say to some friend... (James Joyce)

... ponia Kirni rasdavo progą kokiai draugei pasakyti... [Dub 138]

And it came into his mind that, but for a twist of fate, she would have mistress 
of this coppice, showing these cow-houses to him, a visitor. (John Galsworthy)

Ir į galvą atėjo mintis, kad jei ne atsitiktinis likimo įnoris, ji būtų buvusi šios 
giraitės šeimininkė ir rodytų karvides jam, svečiui. [FS 372]

But the dog Balthasar went on towards the visitor, who put her hand down 
and stroked his head. (John Galsworthy)

Tačiau šuo Baltazaras prisiartino prie viešnios, ji nuleido ranką ir paglostė 
jam galvą. [FS 371]

I slept until my servant called me... (Evelyn Waugh)
Miegojau, kol mane pažadino tarnas... [SįB 22]

Mr. Higginbotham was too thrifty to keep a servant. (Jack London)
Higinbotemas iš taupumo nesamdė tarnaitės. [FS 212]
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Arba antai 2004 m. verčiant „Sutarties dėl Konstitucijos Europai“  pream-
bulę, kurioje minimi visų ES valstybių narių vadovai – karaliai (pvz., HIS MA-
JESTY THE KING OF SPAIN), karalienės (pvz., HER MAJESTY THE QUEEN 
OF DENMARK), prezidentai (pvz., THE PRESIDENT OF THE FRENCH RE-
PUBLIC), iškilo klausimas, kaip versti žodį PRESIDENT: PREZIDENTAS ar 
PREZIDENTĖ, nes vertimo kalba reikalauja, kad tokio asmens   lytis būtų nu-
rodyta. Atsakymo į šį klausimą angliškame tekste nėra. Vertėjas tiesiog turėjo 
žinoti (arba sužinoti), kurių ES valstybių vadovai šio dokumento pasirašymo 
metu buvo vyrai, o kurių – moterys. Daugeliu atvejų (15) buvo pasirinktas ati-
tikmuo PREZIDENTAS, o trimis atvejais PRESIDENT → PREZIDENTĖ: THE 
PRESIDENT OF IRELAND → AIRIJOS PREZIDENTĖ, THE PRESIDENT OF 
THE REPUBLIC OF LATVIA → LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ, 
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND → SUOMIJOS RESPU-
BLIKOS PREZIDENTĖ. Visais atvejais tai yra oK žodžio reikšmės eksplikavi-
mas, t. y. patikslinimas pridedant dar vieną semantinį komponentą.

Aptariamieji vertimo pavyzdžiai, be kitų dalykų, rodo, kad nors riba tarp 
eksplikavimo ir pridėjimo nėra aiški (Kamenická 2007: 55), eksplikavimas 
nuo pridėjimo skiriasi tuo, kad eksplikavimas nebūtinai turi būti siejamas 
su teksto plėtimu ir dėl eksplikavimo vertimo tekstas ar jo atkarpa nebūtinai 
tampa ilgesni už atitinkamą originalo tekstą ar jo atkarpą (plg. Klaudy 2007: 
158), o vertimo tyrimuose pravartu skirti e k s p l i k a c i n į  ( e k s p l i ku o j a -
m ąj į )  p a k e i t i m ą  (pvz., friend → draugas arba draugė) nuo e k s p l i k a c i -
n i o  ( e k s p l i ku o j a m o j o )  pr i d ė j i m o  (angl. expliciting addition, žr. Sch-
joldager 2008: 100). Jų skyrimas padeda nubrėžti aiškesnę ribą, viena vertus, 
tarp eksplikavimo ir pakeitimo (pastarasis šioje knygoje aptariamas irgi kaip 
atskiras vertimo būdas), kita vertus – tarp eksplikavimo ir pridėjimo apraiškų 
vertime.

Eksplikacinio pakeitimo prireikia daugeliu vertimo atvejų ‒ pavyzdžiui, 
perteikiant santrumpas. Dabartinėje lietuvių rašytinėje kalboje s a n t r u m -
p o s  vartojamos rečiau negu anglų kalboje (Grigas 2006). Verčiant iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą inicialinės santrumpos (vad. akronimai) (dėl termino 
žr. LKE 1999: 553), arba raidinės santrumpos (dėl šios sąvokos žr. Vaskelai-
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tė 2011), gali būti tiesiogiai perkeliamos ar perimamos iš oK, t. y. skolinti-
nės (pvz., NATO → NATO), arba sudaromos iš sudėtinių (dviejų ar daugiau 
žodžių) lietuviškų verstinių pavadinimų, kuriuos tos santrumpos pakeičia  
(pvz., USA → United States of America → Jungtinės Amerikos Valstijos → JAV). 
Tais atvejais, kai nė vienas iš šių dviejų būdų netinka, oK raidinės santrum-
pos (pvz.: R.A.F. = Royal Air Forces, AG = Attorney General, GP = general 
practitioner, S. S. = steamship, NYU = New York University, POW = prisoner 
of war) pragmatiniais sumetimais dar gali būti eksplikuojamos (lot. explicatio 
„išaiškinimas, išvyniojimas“), kitaip sakant, pakeičiamos sudėtinių pavadini-
mų vertiniais (dėl šio termino žr. LKE 1999: 700), pvz.:

“He was in the Forces?” I asked. 
“A pilot in the R.A.F.” (John Braine)
– Jis tarnavo kariuomenėje? – paklausiau.
– Karališkajame oro laivyne. [KįV 12]

The AG sneered at him, and continued. (John Grisham)
Generalinis prokuroras nusišiepė ir kalbėjo toliau. [PD 28]

I went to my GP first. (David Lodge)
Visų pirma apsilankiau pas savo šeimos gydytoją. [Ter 14]

... took off for Europe on the S.S. France. (Anthony Kiedis)

... iškeliavo į Europą garlaiviu „France“. [Ran 16]

Now it was all NYU. (Michael Cunningham)
Dabar visa ši teritorija priklauso Niujorko universitetui. [DPa 184]

“You look like you came out of a POW camp.” (Robert Ludlum)
‒ Atrodai tarsi paleistas iš karo belaisvių stovyklos. [PrAp 19]

Šitaip santrumpų turinys perteikiamas ne tik grožinės literatūros verti-
muose. Antai biografinio pobūdžio knygoje apie Stivą Džobsą (Steve Jobs), 
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„žmogų, sukūrusį Apple, XXI  a. technologijų kompaniją Nr.  1“ [SJ], apstu 
santrumpų, bet lietuviškame jos vertime daugelis tų santrumpų (pvz.: PC = 
personal computer, CEO = chief executive officer, HQ = headquarters, R&D = 
research and development) yra pakeistos atitinkamų anglų kalbos žodžių ar 
pastovių žodžių junginių, kurių pakaitalais jos eina, vertiniais, nes vertimo 
kalboje tokių santrumpų atitikmenų nėra arba jų vartosena nėra tokia įprasta 
ir plačiai paplitusi, pvz.:

... Dell was the biggest PC manufacturer in the world... (Leander Kahney)

... Dell buvo didžiausias pasaulyje asmeninių kompiuterių gamintojas... 
[SJ 68]

... the board fired CEO Michael Spindler... (Leander Kahney)

... valdyba atleido tuomet ėjusį generalinio direktoriaus pareigas Michaelį 
Spindlerį... [SJ 31]

Apple’s top staff were summoned to an early-morning meeting at company 
HQ. (Leander Kahney)

Vadovaujantys Apple darbuotojai anksti ryte buvo sukviesti į susirinkimą 
pagrindinėje įmonės būstinėje. [SJ 30]

Microsoft in 2006 spent more than $6 billion on R&D... (Leander Kahney)
2006 metais Microsoft moksliniams tyrimams išleido daugiau nei 6 milijar-

dus dolerių... [SJ 280]

Toks pats polinkis eksplikuoti santrumpas (pvz., FD = framework deci-
sion, MEP = Member of the European Parliament) pakeičiant jas atitinkamų 
sudėtinių pavadinimų vertiniais matomas ir ES dokumentų bei informacinės 
literatūros tekstų vertimuose, pvz.:

A report on the implementation of the FD was adopted by the Commission in 
May 2006. (CoM(2010)95final)

2006 m. gegužės mėn. Komisija patvirtino pamatinio sprendimo įgyvendini-
mo ataskaitą. [KoM(2010)95galutinis]
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The powers of the European Parliament will be increased, giving the MEPs 
you directly elect more of a say on a wider range of issues. (yGLT 1)

Piliečių tiesiogiai renkamiems Europos Parlamento nariams suteikiant dau-
giau galimybių pasisakyti įvairiais klausimais, bus padidinta ir Europos Parla-
mento galia. [LSVP 1]

Įvairių pavadinimų trumpiniai (pvz., amerikietiško alaus rūšies Budwei-
ser trumpinys Bud ir populiaraus britų serialo Corronation Street pavadinimo 
trumpinys Corrie) vertimo tekste yra keičiami:

a) atitinkamais nesutrumpintais pavadinimais, perkeltais iš originalo kal-
bos ir neadaptuotais arba adaptuotais vertimo kalboje, pvz.:

Bar had a sixteen-ounce Bud... (John Grisham)
Baras laikė rankoje šešiolikos uncijų „Budweiser“ skardinėlę... [PD 193]

... I got off at Penn Station... (J. D. Salinger)
Išlipau Pensilvanijos stotyje... [RPB 66]

You see men like Walter all over Chelsea and the Village... (Michael Cunnin-
gham)

Tokių vyrų kaip Volteris pilnas Čelsis ir Grinidž Vilidžas... [ToV 24]

... the Rio Declaration on Environment and Development of  1992... 
(oJ  L 169/1 30.6.2005)

... 1992  m. Rio de Žaneiro deklaracijoje dėl aplinkos ir plėtros... 
[oL  L 169/1 2005-06-30]

b) atitinkamų nesutrumpintų pavadinimų vertiniais, pvz.:

... she wasn’t following all the Corrie people. (Jacqueline Wilson)

... ji net nemato tų „Karūnavimo gatvės“ veikėjų... [LNBV 8]
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“I didn’t watch any soaps...” (Jodi Picoult)
‒ Aš nežiūrėjau jokių muilo operų. [SRa 19]

Once a year she came back to the States... (Alice Hoffman)
Kartą metuose skrenda į Jungtines Amerikos Valstijas... [TA 6]

Kadangi įprastinis (ir net įteisintas) asmens įvardijimas šiais laikais anglų 
ir lietuvių kalboje yra dvinaris, t. y. vardu ir pavarde, kiekvieną iš jų atskirai 
galima laikyti dvinario įvardijimo trumpiniu. Norėdami išvengti galimo ne-
aiškumo vertimo tekste, vertėjai kartais atsisako net žymaus asmens įvardi-
jimo vien tik pavarde, nors toks įvardijimas yra priimtinas originalo tekste, 
pvz.:

... as if he were Crusoe, and Charles, Man Friday... (John Fowles)

... lyg pats būtų Robinzonas Kruzas, o Čarlzas – Penktadienis... [PLM 153]

Rašytinėje kalboje vartojamos ne tik įprastinės alfabeto raidės ir skaitme-
nys, bet ir kitokie grafiniai ženklai. Eksplikaciniu turbūt galima laikyti ir JAV 
dolerio ($), JK svaro sterlingų (₤), euro (€) bei kai kurių kitų rašytinėje anglų 
kalboje vartojamų simbolinių ženklų (pvz., jungtuką and žymintį ženklą &, 
t. y. ampersendą, kartais laikomą 27-ta anglų kalbos abėcėlės raide) keitimą 
atitinkamais VK žodžiais, nes lietuvių rašytinėje kalboje šie ženklai retai pasi-
taiko arba apskritai nevartojami ir toli gražu ne visiems vertimo skaitytojams 
žinomi, pvz.:

Save $5.00 (crossed out) $3.00 per week. (Francis Scott Fitzgerald)
Sutaupyti po 5 dolerius (išbraukta) 3 dolerius per savaitę. [DG 159]

... Apple reported a loss of $69 million... (Leander Kahney)

... Apple neteko 69 milijonų Amerikos dolerių... [SJ 31]

Her “upstairs” wage of ₤1/1/6 had returned to ₤1... (Lucinda Riley)
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Jos „aukštesniosios“ tarnystės alga nuo svaro, šilingo ir šešių pensų sumažėjo 
iki pirmykščio svaro... [oN 126]

I’d actually got ₤13.50 in book tokens... (David Mitchell)
Tiesą sakant, buvau gavęs talonų knygoms už 13,50 svaro... [JGS 9] 

The draft 2013 budget amounts to €138bn in payments... (EC News)
2013  m. biudžeto projekte mokėjimams numatyta skirti apie 138  mlrd. 

eurų... [EK naujienos]

“... he telephoned the agency ‒‒ a Mr. Stroll of the house of Stroll & Medley“... 
(John le Carré)

... paskambino agentūrai, ponui Stroliui iš „Strolio ir Medlio“... [BSKŠ 19]

Reklamos kampanijos šūkis „Look & Look Better“ („Žiūrėk ir atrodyk ge-
riau“). (LŽ 2012-09-19)

Eksplikaciniu pakeitimu galime laikyti ir originalo tekste pateikiamos 
skaitmeninės informacijos keitimą verbaline (t. y. žodžiais reiškiama) infor-
macija vertimo tekste, pvz.:

I opened a case of 1930s coffee spoons... (Rosamund Lupton)
Atidariau dvidešimtojo amžiaus ketvirtojo dešimtmečio dėžutę su kavos 

šaukšteliais... [Ses 14]

The techniques that became so trendy in the 1990s... (Benjamin Graham)
Metodai, kurie taip plačiai paplito dešimtajame dešimtmetyje... [PI 34]

In the late 1990s and early 2000s... (Leander Kahney)
Baigiantis dešimtajam dešimtmečiui ir prasidedant naujam tūkstantmečiui... 

[SJ 90]

... married men had the 24th and Christmas off... (James Elroy)
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... vedusiems vyrams Kūčios ir Kalėdos buvo laisvos... [LoS 12]

You’re living with it, 24/7. (Mary Higgins Clark)
Juk nerimas tavęs nepaleidžia dvidešimt keturias valandas per parą. [AEV 

206]

“I didn’t get out the pistol until after I’d called 911.” (Sandra Brown)
– Aš išsitraukiau pistoletą tik paskambinusi skubios pagalbos telefonu. 

[yK 10]

o e k s p l i k a c i n iu  pr i d ė j i mu  galime laikyti skaitmeninę informaciją 
paaiškinančios (eksplikuojančios) verbalinės informacijos pridėjimą šalia į 
vertimo tekstą perkeltos skaitmeninės informacijos, pvz.:

She had to dial 911. (Mary Higgins Clark)
Reikėjo skambinti pagalbos telefonu 911. [NAt 8]

... one of Beryl’s neighbors dialed 911... (Patricia Cornwell)

... vienas Berilės kaimynų paskambino pagalbos telefonu 911... [VĮ 17]

The 911 call was recorded at 11:27 a.m. (John Grisham)
11.27 užregistruotas skambutis į bendrosios pagalbos numerį 911. [Pri 201]

Tokį dviejų vertimo būdų ar vertimo procedūrų (angl. translation pro-
cedures) ‒ perkėlimo (911) ir (eksplikacinio) pridėjimo (pagalbos telefonas / 
bendrosios pagalbos numeris) ‒ derinį, pasitelkiamą tai pačiai reikšmei per-
teikti, galima vadinti d v i g u b u  v e r t i mu  (angl. double translation). Kano-
ninis dvigubo vertimo pavyzdys, pateikiamas šį terminą įtraukusiame ver-
timo terminų žodyne (žr. Sin-wai 2004), yra autonomy ‒ the activities of a 
self-administered body.

Vertimuose gali pasitaikyti įvairiausių dvigubo vertimo variantų. Paaiš-
kinamojo ar eksplikuojamojo pobūdžio pridėjimas, kaip sudedamoji dvigu-
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bo vertimo dalis, ypač dažnai eina kartu su vadinamuoju tiesioginiu vertimu 
(tiesioginiam vertimui priskiriamas skolinimas, vertiniai ir pažodinis verti-
mas, žr. Vinay, Darbelnet 1958 (1995): 31), nes šis neužtikrina eksplicitinio 
reikšmės perteikimo vertimo tekste, pvz.:

Sigh an affidavit telling the truth. (John Grisham)
Pasirašyti afidavitą, priesaika sutvirtintą rašytinį liudijimą, ir atskleisti tiesą. 

[Pri 38]

... Tom Huff, or Huffy to everyone who knew him. (John Grisham)
… Tomas Hafas, arba Hafis – Pasipūtėlis – kiekvienam, kuris jį geriau paži-

nojo. [Apel 12]

This was no white-collarcafe. (John Grisham) 
… ne „baltosios apykaklės“  – įstaigų tarnautojai ar šiaip protinio darbo 

žmonės – buvo nuolatiniai šios vietos klientai. [MŽ 30]

It was Eights Week. (Evelyn Waugh)
Buvo irklavimo varžybų – arba Aštuonetų – savaitė. [SįB 25]

Tokio pobūdžio pridėjimo vertimo tekste taip pat prireikia:

a) skolintinėms ir pasidarytoms okazinėms lietuviškoms santrumpoms 
paaiškinti, pvz.:

... the SEC launched a probe... (Leander Kahney)

... SEC (vertybinių popierių apsaugos komisija) atliko tyrimus... [SJ 34]

“This is DORLA, Mr Ellaway...” (Kit Whitfield)
–  Tai LIVRES, Likantropų veiklos reguliavimo skyrius, pone Elavėjau. 

[NU 12]

A few weeks ago she had stood in the office of SNN’s News Director, Ted Cas-
selman... (Lynn Sholes, Joe Moore)
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Prieš kelias dienas ji stovėjo PŽT – Palydovinių žinių tinklo – naujienų direk-
cijos vadovo Tedo Kaselmano kabinete... [ŠGS 13]

b) originalo kalba pateikiamiems pavadinimams iššifruoti, pvz.:

... they be sent by overnight letter via Federal Express. (John Grisham) 

... jas derėtų siųsti skubiu, pernakt pristatomu laišku per „Federal Express“ 
skubaus pašto tarnybą. [Apel 164]

This is why the Electronic Frontier Foundation took on the case... (Leander 
Kahney)

Todėl Electronic Frontier Foundation, tarptautinė spaudos ir žodžio laisvę 
ginanti organizacija, ėmėsi šios bylos... [SJ 211]

... Able had secured a contract with the United States Department of Trans-
portation Maritime Administration... (Judgment of the Court of Justice in 
C-225/11) 

... Able su United States Department of Transportation Maritime Admin-
istration (Jungtinių Valstijų Transporto departamento Jūrų administracija) su-
darė sutartį... (TT sprendimas byloje C-225/11)

c) kitų (ne originalo) kalbų žodžiams ar posakiams (priskirtiniems tiesi-
oginėms citatoms, žr. Koženiauskienė 2007, ir tekste skiriamiems tipografiškai 
kitu, dažniausiai pasviruoju šriftu) paaiškinti pvz.:   

He began to frequent the conversazioni of the Geological Society. (John Fowles)
Jis pradėjo lankyti Geologų draugijos conversazioni, kolokviumus. [PLM 16]

Now if any maid had dared to say such a thing to Mrs. Poulteney, the Dies 
Irae would have followed. (John Fowles)

Jeigu poniai Paultni tokius žodžius būtų išdrįsusi sakyti kuri nors tarnaitė, ją 
būtų užgriuvusi Dies Irae, Rūstybės diena. [PLM 57]
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However he was seen with Sarah, it must be in flagrante delicto. (John 
Fowles)

Būti užtiktam su Sara  – tai pakliūti in flagrante delicto, su įkalčiais. 
[PLM 175]

“Alas, no. I am simply en passage.” (John Fowles)
– Deja, ne. Aš čia tik sustojau en passage, pravažiuodamas. [PLM 350]

... his pick of some very beautiful young women –– pour la dot comme pour 
la figure... (John Fowles)

... didelis gražių nuotakų pasirinkimas – pour la dot comme, pour la figure 
(ir kraičio, ir išvaizdos atžvilgiu). [PLM 412]

Kaip matome iš pavyzdžių, dažniausia eksplikacinių pridėjimų vieta yra 
postpozicinė, ir vertimo tekste paprastai jie yra išskiriami grafiškai – brūkš-
niais, kableliais, skliaustais. Tokius pridėjimus galima laikyti pragmatiniais, 
nes svarbiausia jų funkcija  – suteikti informacijos, padėti atkoduoti teks-
tą (Girčienė 2005: 79). Kadangi į vertimo tekstą perkeltiems ar tiesioginio 
vertimo būdu perteiktiems originalo teksto elementams reikia tam tikro pa-
aiškinimo, ir tas pridedamas paaiškinimas faktiškai dubliuoja tų elementų 
funkciją, į dvigubą vertimą taip pat galima žiūrėti kaip į raiškos priemonių 
perteklinę vartoseną.

Taigi neneigdami, kad pridėjimas dažnai yra eksplikacinio, arba ekspli-
kuojamojo, pobūdžio, t. y. susijęs su eksplikavimu, galime teigti, kad ekspli-
kavimas ir pridėjimas toli gražu nėra tapačios vertimo procedūros. Aptarę 
eksplikavimo santykį, t. y. dalinį sutapimą ir dalinį nesutapimą, su pridėjimu, 
dabar galime išsamiau panagrinėti pridėjimo apraiškų įvairovę.

Gramatiniai (sintaksiniai) pridėjimai visų pirma pasitaiko tais atvejais, 
kai tam tikri elementai turi būti b ū t i n a i pridedami vertimo tekste, nes 
jų pridėjimą lemia vertimo kalbos gramatika (Louw 2007: 74). B ūt i n a s i s 
pr i d ė j i m a s  paprastai priklauso nuo oK ir VK struktūrinių skirtumų, ypač 
gramatikos ir semantikos lygmenyse. Pavyzdžiui, dėl to, kad lietuvių kalba 
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yra neartikelinė, o anglų kalba – artikelinė, verčiant iš lietuvių kalbos į anglų 
kalbą pridedami artikeliai. Tokį pridėjimą galima vadinti pridėjimu dėl ori-
ginalo kalboje trūkstamų kategorijų. Be tokio pridėjimo VK sakiniai tampa 
negramatiški, nenatūralūs, daro įspūdį, jog kažkas praleista. Arba štai anglų 
kalba nuo lietuvių kalbos skiriasi dar ir tuo, kad joje savybiniai įvardžiai (angl. 
possessive pronouns) dažnai vartojami nurodant veiksmo subjekto kūno dalis 
ir jam priklausančius daiktus (GCE 1974: 213), pvz.: He stood at the door with 
his hat in his hand. Todėl verčiant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą šie įvardžiai 
angliškame vertime atsiranda prieš daiktavardžius, kurių atitikmenys lietuvių 
kalbos sakinyje vartojami be įvardžių, pvz.:

Slystelėjo koja, ir skystas balos purvas aptaškė nutrintas kelnes. (Renata Šere-
lytė)

Then, her foot slipped, and the watery mud from a puddle splattered across 
her faded pants. [LWC 103]

Verčiant į anglų kalbą lietuvių kalbos sakinius, kuriuose praleista tarinio 
jungtis, reikia būtinai pridėti veiksmažodžio be formą, nes to reikalauja anglų 
kalbos gramatika:

Gyvenimas mano – vėjas palaidas! (Salomėja Nėris)
My life is a windstorm, unleashed and unbounded... [LPB-VLP 57]

Tu graži ir didelė kaip Roma tarp kalnų... (Juozas Tysliava)
You are lovely and great as Rome among its hills... [GA-BF 77]

Palyginti su lietuvių kalba, anglų kalboje vartojama daugiau bejungtu-
kių sakinių (t.  y. sudėtinių sakinių, sudaromų be jungtukų ar jungiamųjų 
žodžių)  –pagal prasmę jie atitinka jungtukinius prijungiamuosius lietuvių 
kalbos sakinius. Pavyzdžiui, anglų kalboje jungtukas that po kalbėjimo veiks-
mažodžių say ir tell (ir jiems artimos reikšmės veiksmažodžių) yra nebūtinas 
(fakultatyvus) sudėtiniuose tokio modelio sakiniuose kaip I said I hadn’t fi-
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nished it yet. Tokius bejungtukius sudėtinius sakinius verčiant į lietuvių kalbą 
pridedamas jungtukas, nes atitinkamuose lietuvių kalbos sakiniuose jis yra 
būtinas, pvz.:

Our father said we were both right. (Harper Lee)
Tėvas pasakė, kad mudviejų abiejų tiesa. [NSG 6]

When you came along and told me you loved me... (Theodore Dreiser)
Kai tu pasirodei ir pasakei, kad myli mane... [DžG 164]

I told her I had looked through it in Sebastian’s room. (Evelyn Waugh)
Pasakiau, kad pavarčiau ją Sebastiano kambaryje. [SįB 158]

He was praying Mitchell would call. (Judith McNaught)
Jis meldėsi, kad Mitčelas paskambintų. [LeP 349]

“I know you took it...” (Allan Bradley)
‒ Žinau, kad paėmei. [SPD 11]

Ted had insisted they have dinner tonight... (Mary Higgins Clark)
Tedas primygtinai prašė, kad šįvakar juodu susitiktų vakarienės. [AEV 14]

oK bejungtukius (daiktavardžių ir įvardžių) pažymimuosius sakinius ati-
tinka VK pažymimieji sakiniai, dažniausiai sudaromi su santykiniu įvardžiu 
kuris (DLKG 2006: 674), pvz.:

You’re the best lady I know. (Harper Lee)
Jūs geriausia iš visų moterų, kurias aš pažįstu. [NSG 54]

... her image came between me and the page I strove to read. (James Joyce)

... jos vaizdas užstodavo puslapį, kurį mėgindavau perskaityti. [Dub 30] 

... with all the Marys and Elizabeths they had married... (Jane Austen)
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... su visomis Merėmis ir Elizabetomis, kurias buvo vedę... [Įt 6]

Every man I meet is intolerable. (Mary Ann Shaffer, Annie Barrows)
Visi vyrai, kuriuos sutinku, nepakenčiami. [GLD 5]

I had been kissed once by someone I liked. (Alice Sebold)
Vieną kartą mane pabučiavo vaikinukas, kuris man patiko. [NK 16]

I have seven new notebooks, a skirt I hate, and... (L. H. Anderson)
Turiu septynis naujus sąsiuvinius, sijoną, kurio negaliu pakęsti, ir... [Kal 17]

Anglų kalbos sąlygos (hipotetiniai) sakiniai, kuriuose jungtuką if pakei-
čia inversinė žodžių tvarka, į lietuvių kalbą verčiami sąlygos sakiniais su jung-
tukais jei,  jeigu, pvz.: 

Had her conduct been more friendly toward me, I would have felt sorry for 
her. (Harper Lee)

Jei būtų ji draugiškiau su manim elgusis, aš gal būčiau pagailėjusi jos. 
[NSG 28]

Had he not been dead I would have gone... (James Joyce) 
Jei jis būtų gyvas, būčiau nuėjęs... [Dub 11]

Had I been with Sir Henry and you, it is confident that my point of view wo-
uld have been the same as yours... (Arthur Conan Doyle)

Jei būčiau buvęs su ser Henriu ir jumis, tai mano nuomonė, aišku, sutaptų su 
jūsų. [RR 103]

Had he done it for love of a woman, or for attainment of beauty, Martin  
would have understood. (Jack London)

Jei jis būtų daręs visa tai iš meilės moteriai ar siekdamas grožio, Martinas 
būtų supratęs. [MI 69]
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Pridėti prieveiksmį ar prieveiksminį žodžių junginį vertimo tekste prirei-
kia perteikiant reikšmes, kurios originalo tekste koduojamos gramatinėmis 
raiškos priemonėmis, neturinčiomis atitikmenų vertimo kalboje, pvz., anglų 
kalbos veiksmažodžio būtojo laiko perfekto (angl. past perfect) formas, žy-
minčias ankstesnį veiksmą praeityje (angl. past-in-the-past, žr. GCE 1972: 92), 
verčiant būtojo kartinio laiko formomis, pvz.:

The parents of Barbara had been in reputable circumstances. (Charles Lamb) 
Barbaros tėvai kitados miestelyje užėmė garbingą vietą. [AN 7]

She was a pretty woman, and she had been a pretty girl... (Danielle Steel)
Sara buvo graži moteris, o anksčiau – graži mergina... [Tėt 13]

You wouldn’t even have known it had snowed at all. (J. D. Salinger)
Nebūtum pasakęs, kad neseniai snigo. [RPB 96]

The book had belonged to Harriet. (Alan Bradley)
Ši knyga kadaise priklausė Harietai. [SPD 16]

No one had noticed him... (Harper Lee)
Niekas iki šiol to bernioko nepastebėjo... [NSG 33]

They had been at the lake most of the day... (John Grisham)
Prieš tai didžiumą dienos abu linksminosi prie ežero... [MŽ 12]

Ne b ūt i nų j ų  arba f a ku l t a t y v ių j ų  (angl. optional) pridėjimų atsi-
radimą lemia teksto kūrimo strategijų skirtumai ir kalbų stilistiniai polinkiai. 
Be tokių pridėjimų VK sakiniai būtų gramatiški, bet nesklandūs ir nenatūralūs. 
Štai, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti teksto rišlumą (angl. cohesion), išryškinti ar 
pabrėžti vienokius ar kitokius sakinių prasminius ryšius, kurie nėra išreikšti žo-
džiais oK tekste, VK tekste pačioje sakinio pradžioje gali būti pridedamos įvai-
rios VK sakiniams būdingos paviršinio teksto rišlumo arba sakinių siejimo prie-
monės (jungtukai, jungiamieji žodžiai, prieveiksmiai, dalelytės, įterpiniai), pvz.:
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Without a word he left the room, and went back to the lawn. (John Galsworthy)
Ir, netaręs nė žodžio, vėl nuėjo į sodą. [FS 101]

Now get your paws out of my dresser... (Eoin Colfer)
O dabar trauk letenas iš mano spintelės... [NS 10]

Before she could reach the veranda he caught her... (Colleen McCullough)
Bet nespėjo išbėgti į verandą, Ralfas pagavo ją... [EP 303]

My friend, he is a volcano of hate. (Evelyn Waugh)
Tačiau, bičiuli, jis tikras neapykantos ugnikalnis. [SįB 117]

Everybody goes through phases and all, don’t they? (J. D. Salinger)
Juk visiems būna toks laikotarpis, ar ne? [RPB 22]

I said it might help my stomach. (Harper Lee)
Tada aš pasakiau, kad kava pataisytų man vidurius. [NSG 184]

I was born in Miami. I was no stranger to the part of the world where Beryl 
had hidden during the summer. (Patricia Cornwell)

Gimiau Majamyje. Todėl gerai pažinojau tas vietas, kur Berilė vasarą slėpėsi. 
[VĮ 12]

... there were no trees. The grass grew thick and high. (Laura Ingalls Wilder)

... nė medžiai neauga. Užtat želia, tanki, aukšta žolė. [NPr 6]

Priežastys, lemiančios kokio nors leksinio elemento pridėjimą (arba 
įterpimą) vertimo tekste, gali būti įvairios. Viena jų – bene įprasčiausia – yra 
ta, kad tam tikri oK žodžių junginių semantiniai komponentai ar sakinių 
nariai gali būti neišreikšti. Šis reiškinys yra būdingas anglų kalbos žodžių jun-
giniams. Žiūrint iš generatyvinės transformacinės gramatikos pozicijų, jį ga-
lima traktuoti kaip sakinio komponentų vidinėje (arba gilumos) struktūroje 
esančių semantinių elementų praleidimą transformuojant vidinę struktūrą į 
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išorinę (arba paviršiaus) struktūrą. Dažniausiai išleidžiami tokie žodžiai, ku-
riuos žymus amerikiečių lingvistas Zeligas S. Harisas (Zellig S. Harris) vadina 
„deramais žodžiais“ (angl. appropriate words). Viename iš savo darbų „dera-
mą žodį“ jis apibūdina šitaip: „žodis, einantis su tam tikrais kitais žodžiais ... 
kokioje nors kultūroje ar kalbant kokia nors tema“ („the word to occur with 
the particular other words ... in the given culture or subject matter“ Harris 1970: 
559–560). Kaip pavyzdį jis pateikia žodžių junginį violin merchant, kuriame 
„deramas žodis“ yra selling; kitaip sakant, šį žodžių junginį galima laikyti su-
sietą su vidine (arba gilumos) struktūra violin-selling merchant, o pereinant į 
išorinę (arba paviršiaus) struktūrą „deramas žodis“ praleidžiamas. Analogiš-
kai žodžių junginyje I began the book „deramu žodžiu“ galėtų būti laikomas to 
read, jeigu iš konteksto aišku, kad kalba skaitytojas, arba to write, jeigu kalba 
rašytojas, bet ne to buy, kuris šiuo atveju negali būti „deramu žodžiu“.

Kadangi paviršinė sakinio struktūra skirtingose kalbose, kaip žinome, 
gali būti skirtinga esant tai pačiai vidinei struktūrai, originalo kalboje išleis-
ti arba paslėpti „derami žodžiai“ dažnai vertimo procese yra vėl iškeliami į 
paviršių ir įterpiami į vertimo tekstą. Tuo paaiškinamas ir pridėjimas, kuris 
gana dažnai pasitaiko vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. (Atrodo, 
kad lietuvių kalbos sakinio struktūrai „deramo žodžio“ išleidimas yra mažiau 
būdingas, negu anglų kalbai; tačiau šį teiginį dar reikia patikrinti ir pagrįsti.) 
Panagrinėkime šį pavyzdį:

The US Secretary of State has proposed a world conference on food supplies.

Žodžių junginyje has proposed a world conference praleistas vidinės (se-
mantinės) struktūros komponentas, kurį atliepia „deramas žodis“ to call „su-
šaukti“. Šis semantinis komponentas nėra „formaliai išreikštas“ anglų kalbos 
sakinyje (t. y. jo išorinėje struktūroje), bet lietuvių kalbos norma reikalauja, 
kad jis būtų išreikštas lietuviškame sakinyje, todėl jį išverstume taip:

JAV valstybės sekretorius pasiūlė sušaukti pasaulinę konferenciją maisto iš-
teklių klausimais.
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Dar kartą perskaitykime šį verstinį sakinį praleisdami pridėtąjį (pabrauk-
tąjį) žodį. Nesklandus, netikęs pasidarė sutrumpėjęs sakinys? Taigi semanti-
nių elementų, kurių nėra originalo tekste, pridėjimas yra būtinas tais atvejais, 
kai pažodinis vertinys būtų negramatiškas arba nesklandus, sukeliantis įspū-
dį, kad kažkas yra praleista (Louw 2007: 74).

Akivaizdžią būtinybę pridėti žodį, nors atitinkamos reikšmės žodžio ir 
nėra originalo tekste, matome ir Europos Sąjungos Tarybos direktyva sukur-
tos grupės angliško pavadinimo Gas Coordination Group vertinyje į lietuvių 
kalbą Dujų tiekimo koordinavimo grupė [oL C 339/49 LT 2010-12-14] (plg. 
Dujų koordinavimo grupė [oL L 319/49 LT 2006-11-18]) ir tarptautinės kon-
vencijos pavadinimo International Convention on the Suppression of Terrorist 
Bombings (1997) lietuviškame vertime Tarptautinė konvencija dėl kovos su te-
roristų vykdomais sprogdinimais (VŽi 2004-36).

Šį polinkį patvirtina daugiakalbiame Europos Sąjungos tezaure „Euro-
voc“ randami šių dvižodžių anglų kalbos junginių (terminų) lietuviški atiti-
kmenys, kurie be pridėtų žodžių (dėmenų) nebūtų pakankamai aiškūs, pras-
mingi ar suprantami, pvz.: 

abandonment premium → priemoka už veiklos nutraukimą; aid system → pa-
galbos teikimo sistema; Community certification → Bendrijos šalyse galiojantis 
sertifikavimas; customs cooperation → bendradarbiavimas muitų srityje; health 
aid → pagalba sveikatos apsaugos srityje; tariff policy → muitų tarifų politika; 
tax offence → nusikaltimas mokesčių tvarkai; withdrawal price → pasitraukimo 
iš rinkos kaina; youth policy → jaunimo reikalų politika.

Paviršinėje struktūroje neišreikštų semantinių elementų ar prasminių ry-
šių turi ir anglų kalbos žodžių junginiai „būdvardis + daiktavardis“, pvz.: 

budgetary cooperation → bendradarbiavimas biudžeto klausimais; cultural 
agreement → kultūrinio bendradarbiavimo susitarimas; European Economic 
and Social Committee → Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; 
Euro-Mediterranean partnership → Europos ir Viduržemio jūros šalių partne-
rystė; foreign aid → pagalba užsienio šalims; local authority → vietos savivaldos 
institucija; parliamentary immunity → parlamento nario neliečiamumas [EŽ]. 
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Visuose lietuviškuose atitikmenyse, kaip matome, lietuvių kalbos norma 
reikalauja, kad žodžių junginių paviršinėje struktūroje būtų tie semantiniai 
komponentai, kurie anglų kalboje „formaliai neišreikšti“ (arba gali būti „for-
maliai neišreikšti“). Įterpti žodžiai padeda tuos sudėtinius terminus aiškiau 
suvokti kaip prasmingą visumą.

Tam tikrų „formaliai neišreikštų“ semantinių komponentų dažnai pasi-
gendama verčiant į lietuvių kalbą ir anglų kalbos daiktavardinius  žodžių jun-
ginius, vartojamus grožinėje literatūroje, pvz.:

a) anglų kalbos žodžių junginius „daiktavardis + daiktavardis“, pvz.:

An oil painting caught and held him. (Jack London)
Jo dėmesį patraukė aliejiniais dažais tapytas paveikslas. [MI 4]

I got careless with my paper knife. (Mary Ann Shaffer, Annie Barrows)
Neatsargiai pasielgiau su peiliu popieriui pjaustyti. [GLD 20] 

I loved the store during picking season... (John Grisham)
Man patiko krautuvėlė medvilnės rinkimo sezono metu... [DN 10]

... the guests at Abbot’s book tea enjoyed themselves immensely... (Mary Ann 
Shaffer, Annie Barrows)

... knygos pristatymo arbatėlė Ebote svečiams labai patiko... [GLD 21]

The crysanthemum cameraman told me that... (Rosamund Lupton)
Chrizantemų įteikęs operatorius pasakė, kad... [Ses 12]

b) anglų kalbos žodžių junginius „būdvardis + daiktavardis“, pvz.:

The European Secretary burst excitedly into the room. (Arthur Conan Doyle)
Europos reikalų ministras susijaudinęs įpuolė į kambarį. [RR 398]
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... the accepted destiny of the Victorian girl was to become a wife and mo-
ther... (John Fowles)

... tradicinis Viktorijos laikų merginos likimas būtų buvęs tapti žmona ir mo-
tina... [PLM 8]

Brown bags – humble testament to suburbia... (L. H. Anderson)
Rudo popieriaus maišeliai ‒ nuolanki duoklė priemiesčiui... [Kal 22]

Elipsė ‒ lengvai numanomų žodžių praleidimas ‒ yra galima ir anglų, ir 
lietuvių kalboje (pvz., žr. Halliday, Hasan 1976: 142–222, CCEG 1992: 396–
400, DLKG 2006: 621). Taigi oK sakinio nariai, kurie originalo tekste yra 
praleidžiami dėl to, kad gali būti suprantami iš veiksmažodžio reikšmės, arba 
neišreiškiami dėl konteksto, situacijos ar kitų bendravimo lemiamų priežas-
čių, atitinkamame VK sakinyje gali būti pridedami. Vertimo praktika rodo, 
kad VK sakinyje gali būti pridedamas oK sakinyje neišreikštas, bet iš kon-
teksto numanomas:

a) objektinis narys, lietuvių kalboje reiškiamas galininku, pvz.:

Mr. Darcy bowed. (Jane Austen)
Ponas Darsis palenkė galvą. [PIP 33]

Annie swallowed. (Nicholas Evans)
Anė nurijo seilę. [AU 62]

Bond frowned. (Charlie Higson)
Bondas suraukė antakius. [SP 60]

The drinks arrived and they ordered. (John Grisham)
Atnešė gėrimus ir juodu užsisakė patiekalus. [PD 249]

He said nothing, sipped and gazed. (Evelyn Waugh)
Jis nieko neatsakė, gurkšnojo portveiną ir žiūrėjo į tolį. [SįB 319]
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b) objektinis narys, lietuvių kalboje reiškiamas įnagininku, pvz.;

Jammet shrugged. (Stef Penney)
Žametas gūžtelėjau pečiais. [VŠ 8]

...  then nodded in the direction of the door. (James Joyce)

... tada galva mostelėjo į duris. [Dub 123]

Then they stopped and waved. (John Grisham)
Tuomet liovėsi išdykavę ir pamojavo rankomis. [DN 8]

Mr.Henchy snuffled vigorously ... (James Joyce)
Henčis energingai šniurkštelėjo nosimi ... [Dub 123]

c) aplinkybinis narys, pvz.:

I retreated. (Harper Lee)
Aš atsitraukiau nuo lovos. [NSG 309]

Myrtle considered. (Francis Scott Fitzgerald)
Mirtlė valandėlę svarstė. [DG 6]

The period of expectation was now doubled. (Jane Austen)
Laukimo laikotarpis dėl tokių aplinkybių dabar pailgėjo dvigubai. [PIP 257]

Moriarty had not been alone. (Arthur Conan Doyle)
Moriartis, matyt, kalnuose buvo ne vienas. [RR 146]

Marshal my arguments. (Mary Higgins Clark)
Susirikiuosiu pokalbiui argumentus. [NAt 30] 

VK sakinyje pridedamas objektinis narys gali būti ir ištisas šalutinis saki-
nys (sudėtinio sakinio dėmuo), pvz.:
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Colonel Dent and Mr. Eshton argue on politics; their wives listen. (Charlotte 
Brontë)

Pulkininkas Dentas ir misteris Eštonas ginčijasi apie politiką; jų žmonos 
klausosi, ką jie svarsto. [DE 202]

... and then, understanding, strove to rise to his feet. (James Joyce)

... o tada, supratęs, kas atsitiko, pamėgino stotis. [Dub 154]

But I didn’t investigate. (Francis Scott Fitzgerald)
Bet nesiteiravau, kas buvo atvažiavęs. [DG 165]

Elipsė, galima būtų sakyti, yra „nulis“, turintis prasmę. Šis „nulis“ gali 
būti pakeistas kalbos vienetu iš pirmesnio pasakymo (Ellis 1992: 143). Vie-
nas iš anglų kalbai būdingesnių elipsės atvejų yra pasikartojančio predikatyvo 
praleidimas paskesniame to paties modelio, bet kitą subjektą turinčiame saki-
nyje. Atitinkamame lietuviškame verstiniame sakinyje gali tekti tokios elipsės 
atsisakyti ir tokį predikatyvą pakartoti, pvz.: 

“...he was real nice...”
“Most people are, Scout, when you finally see them.” (Harper Lee)
– ... jis buvo visai neblogas...
– Veik visi žmonės neblogi, kai juos galop supranti. [NSG 326]

“I am careful.”
“No, you’re not.” 
“Well, other people are,” she said lightly. (Francis Scott Fitzgerald)
– Aš atsargi.
– Kurgi ne.
– Tai kiti atsargūs, – nerūpestingai atsakė ji. [DG 58]

VK sakinyje gali būti pridedamas ir oK sakinyje neišreikštas veiksnys 
(subjektas). Tokia būtinybė atsiranda tais atvejais, kai neveikiamoji konstruk-
cija keičiama veikiamąja arba netranzityvinis veiksmažodis keičiamas tranzi-
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tyviniu ir prireikia keisti VK sakinio sintaksinę struktūrą bei nurodyti veiks-
mo atlikėją, kuris numanomas iš konteksto, pvz.:

He was helped to his feet. (James Joyce)
Vyrai padėjo jam atsikelti. [Dub 154]

Coffee is handed. (Charlotte Brontë)
Tarnai padavė kavą. [DE 202]

Her steak arrived. (William Somerset Maugham)
Padavėjas atnešė žlėgtainį. [Tea 252]

… Ainslie might have smiled, but he was torn. (Arthur Hailey)
... Einslis būtų nusišypsojęs, bet dabar jį draskė prieštaringi jausmai. [De 71]

Suddenly he was jerked backwards... (Harper Lee)
Staiga kažkas stipriai truktelėjo jį atgal... [NSG 173]

Your little girl will be taken care of. (Sandra Brown)
... mes mažąja jūsų mergaite pasirūpinsime. [PŠ 7]

oK sakinyje subjektiniu, objektiniu ar aplinkybiniu nariu einantis asmenį 
žymintis daiktavardis (ar įvardis) VK sakinyje yra pakeičiamas daiktavardine 
fraze, kurią sudaro to daiktavardžio (ar įvardžio) atitikmens kilmininkas ir pri-
dedamasis daiktavardis, žymintis su tuo asmeniu susijusį ar jam priskiriamą 
daiktą, kurį galima laikyti neatskiriama (angl. inalienable) nuosavybe, arba, 
kitaip sakant, posesyvinio priklausymo santykio „pasyviuoju“ nariu, pvz.:

   
He lived at a little distance from his body... (James Joyce)
Jo siela gyveno tartum atskirai nuo kūno... [Dub 106]

Behind him again he heard the porter. (Elizabeth George)
Už nugaros vėl išgirdo palydovo balsą. [NI 13]
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I can smell Ma beside me... (Emma Donoghue)
Užuodžiu šalia Mamos kvapą. [Ka 12]

Ivy did believe him... (Elizabeth Chandler)
Aivė neabejojo vaikino jausmais... [APa 8]

 
The desire to write was stirring in Martin once more. (Jack London)
Troškimas rašyti vėl pabudo Martino širdyje. [MI 156]

Žodžių junginius, kuriais pasakomas daikto požymis pagal santykį su 
skaičiumi, kalbininkai vadina kiekybinio apibūdinimo žodžių junginiais. 
Semantiškai skiriami du jų porūšiai: žymintys kiekybinį santykį (šešeri metai, 
septynios mylios) ir skaičiuojamąją vietą eilėje (trečia diena, tūkstantasis kartas). 
Apibūdinant pirmąjį porūšį galima sakyti, kad pirmiausia iškeliama kiekybė, o 
tik paskui nurodoma, kas ją sudaro, pvz., dešimt vaikų (Bučienė 2012).

oK kiekybinio apibūdinimo žodžių junginiuose, kuriuos sudaro kieki-
niai skaitvardžiai (arba, bendriau sakant, kiekybės žodžiai, arba kvantifikato-
riai) ir daiktavardžiai, žymintys daiktus, kurių kiekybė nusakoma, pastarieji 
gali būti nepasakomi, bet iš konteksto numanomi (apie juos žr. Halliday, Ha-
san 1976 (1980): 143–144). Bet jų gali prireikti ir jie gali būti pridedami VK 
tekste. Tokių daiktavardžių pridėjimas paprastai yra pasirenkamasis (fakul-
tatyvus) tais atvejais, kai jais žymimi daiktai yra įprasti VK bendruomenės 
kultūrai ir yra taip pat lengvai numanomi (pvz., metai), plg.:

Jem was twelve. (Harper Lee)
Džemiui buvo dvylika metų. [NSG 135]

“I met you when I was twenty-two.” (Joanna Trollope)
– Kai sutikau tave, man buvo dvidešimt dveji. [AMM 11]

Tačiau pragmatiniais sumetimais pridėjimas darosi būtinas, kai tais daik-
tavardžiais žymimi daiktai vertimo skaitytojo požiūriu yra neįprasti ar (ir) 
nenumanomi (pvz., doleriai, svarai, šilingai, pensai, pėdos, coliai), pvz.:
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The wages for two is a hundred and board. (Jack London)
... alga abiem šimtas dolerių ir išlaikymas. [MI 130]

“Two-and-four, please.” (James Joyce)
– Prašom. Du šilingai keturi pensai. [Dub 100]

... Mr. Charles had promised him a loan, of four hundred... (John Fowles)

... ponas Čarlzas žadėjo paskolinti keturis šimtus svarų... [PLM 402]

He was at least six-six... (John Grisham)
Mažų mažiausia šešių pėdų ir šešių colių ūgio... [PD 280]

Tiesa, toli gražu ne visi vertėjai ir ne visada jaučia primygtinį pragma-
tinį būtinumą pridėti skaičiuojamus matavimo vienetus žyminčius žodžius, 
ir vertimo skaitytojui paliekama pačiam susivokti, pavyzdžiui, kad žmogaus 
ūgis anglakalbėse šalyse paprastai matuojamas pėdomis ir coliais:

“How tall are you?”
“Five-ten.” (John Grisham)
– Kokio jūs ūgio?
– Penkių ir dešimties. [PD 176]

Galiausiai verčiant rišliame originalo tekste pasitaikančius nepilnuosius 
klausiamuosius sakinius, kurie pradedami žodžių junginiu how many „kiek“ 
ir kuriuose yra praleistas po jo einantis iš konteksto numanomas daiktavardis, 
vertimo tekste elipsės taip pat gali būti vengiama, pvz.:  

But how many, my dear Madam, are endowed with your prodigious  strength 
of mind? (W. M. Thackeray)

Bet ar daug, mano brangioji, yra moterų, pasižyminčių tokiu stipriu būdu 
kaip jūsų? [TM I 377]

“how many have you yourself?” (James Joyce)
– kiek simpatijų jūs pats turite? [Dub 23]
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How many more knew about it? (John Grisham)
Kiek dar žmonių apie tai žino? [PD 243]

Pridėti arba, tiksliau sakant, pakartoti daiktavardį lietuviškame verstinia-
me tekste prireikia verčiant anglų kalbos sakinius su daiktavardiškaisiais sa-
vybiniais įvardžiais (mine, yours, his, hers, ours, theirs), vartojamais gretinant 
ar priešpriešinant du tos pačios rūšies, bet skirtingiems asmenims priklau-
sančius daiktus (CCEG 1992: 32), pvz.:

She wanted to relight her candle at his... (James Joyce)
Norinti užsidegti žvakę nuo jo žvakės... [Dub 66]

Now she felt Adam’s hand in hers. (Mary Higgins Clark)
Dabar jautė Adamo delną savo rankoje. [NM 24]

She put her lips on his. (Michael Cunningham)
Prisilietė lūpomis jo lūpų. [DPa 18]

“I am sure my client is grateful to yours.” (John Fowles)
– Drįstu teigti, kad mano klientas dėkingas jūsų klientui. [PLM 395]

“Where’s yours?” she asked. (Harper Lee)
– Kur tavo priešpiečiai? – paklausė. [NSG 24]

Daugelis leksinių pridėjimų yra fakultatyvūs, nebūtini, veikiau indivi-
dualaus vertėjo stiliaus klausimas. Štai versdamas tiesioginę kalbą ir, matyt, 
norėdamas ją pagyvinti ar paryškinti pašnekovų santykius, vertėjas kartais 
prideda kreipinį, pvz.:

“Will you give me some matches?” said the visitor, quite abruptly.  
(H. G. Wells)

– Duokit man, gerbiamoji, degtukų, – staiga nutraukė ją svečias. [NŽ 11]
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“A person of your eminence in our profession must know that I cannot answer 
that question.” (John Fowles)

– Pone, jūsų rango teisininkui žinoma, jog aš negaliu atsakyt į šitą klausimą. 
[PLM 394]

“I’m sure it’s here somewhere,” Sarah told her. (Tom Perrotta)
– Tuoj surasiu, Liuse. – patikino Sara... [MV 16]

“Have you no comment on it?” (John Fowles)
– Ką jūs, Hari, pasakytumėt? [PLM 396]

Kai kurie vertėjai, tiesioginę kalbą pristatančiuose originalo teksto saki-
niuose pasigedę paprastai tariniu einančio kokio nors kalbėjimo veiksmažo-
džio, stilistiniais sumetimais atitinkamuose vertimo teksto sakiniuose tokį 
veiksmažodį savo nuožiūra prideda, pvz.: 

  
Newbold nodded, “Go on.” (Arthur Hailey)
– Pasakok, – linktelėjęs paragino Njuboldas. [De 112]

“Hello, Hellebore.” James once more tried to scramble out on to the grassy 
bank. (Charlie Higson)

– Sveikas, Heleborai, – atsakė Džeimsas ir pabandė dar kartą išsikepurnėti 
ant žolėto kranto. [SP 58]

Thurston was startled. “... six shots?” (Arthur Hailey)
– ... šešis kartus? – apstulbęs paklausė Terstonas. [De 173]

As we all gazed at the lights of Manhattan, he smiled. “If they only knew what 
we are bringing them.” (Jed Rubenfeld)

Visiems spoksant į Manhatano šviesas, jis nusišypsojo ir pasakė:
– Jei tik jie žinotų, ko jiems atvežame. [ŽI 23]

Pridėjimo priežastis gali būti VK būdinga metonimija. Šiuolaikinėje 
kalbotyroje metonimija yra suvokiama labai plačiai. Metonimijos reiškiniai 
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pastebimi ir nagrinėjami ne tik leksikoje, bet ir kituose kalbos lygmenyse, 
pavyzdžiui, predikacijos srityje (Radden, Kövecses 1999: 21). Kai kurioms 
kalboms šioje srityje yra būdinga metonimija, kurią galima apibūdinti kaip 
„veiksmo ar įvykio dalis ar tarpsnis (pradžia, pabaiga) vietoj viso veiksmo ar 
įvykio“ (angl. sub-event for whole event, Panther, Thornburg 2003). Pavyz-
džiui, anglų kalbos sakinio veiksmažodinis predikatas (tarinys) dažnai į lie-
tuvių kalbą  verčiamas prie atitinkamo trukminį veiksmą reiškiančio veiks-
mažodžio bendraties pridedant veiksmo pradžios reikšmę turinčius (t.  y. 
fazinius) veiksmažodžius pradėti ar imti, pvz.: 

He read it anyway, though. (J. D. Salinger)
Bet jis vis tiek ėmė skaityti. [RPB 18]

Walter poured syrup on his vegetables and meat... (Harper Lee)
O Valteris ėmė piltis sirupo ant daržovių, ant mėsos... [NSG 30]

Then he referred to his notes and read... (Evelyn Waugh)
Tada atvertė savo užrašus ir pradėjo skaityti... [SįB 20]

Lenehan ran after him... (James Joyce)
Linihenas ... ėmė jį vytis. [Dub 59]

It made me so damn sad when I thought about it... (J. D. Salinger)
Man pasidarė nežmoniškai liūdna, kai ėmiau galvot apie tai... [RPB 122]

Smoke was rolling off our house... (Harper Lee) 
Dūmai ėmė virsti nuo mūsų namo... [NSG 84]

I sat up in bed and listened intently. (Arthur Conan Doyle)
Aš atsisėdau lovoje ir ėmiau susikaupęs klausytis. [RR 52]

Lietuvių kalboje bendratis yra „būtina veiksmo reiškėja su papildomos 
informacijos reikalingais veiksmažodžiais, žyminčiais veiksmo pradžią ar pa-
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baigą“ (DLKG 2006: 383). Todėl verčiant tranzityvinius anglų kalbos sakinius, 
sudarytus pagal modelį „veiksmo baigmės fazinis veiksmažodis finish + daik-
tavardis“, lietuviškame sakinyje po fazinio veiksmažodžio pridedamos su tuo 
daiktavardžiu semantiškai derinamo veiksmažodžio neasmenuojamosios for-
mos (bendratis, dalyvis), pvz.: 

    
... the women had finished their tea... (James Joyce)
...  moterys baigė gerti arbatą... [Dub 99]

... they had finished their coffee. (Ruth Rendell)

... jiedu baigė gerti kavą. [VG 22]

Trope finished the muffin and stuffed the wrapper in the sack. (John Grisham)
Troupas baigė doroti bandelę ir įsikišo popierių į maišelį. [PD 196]

When Morgan finished the affidavit, he laid it on the table... (John Grisham)
Baigęs skaityti parodymus, Morganas padėjo juos ant stalo... [PD 314]

Verčiant tranzityvinius oK sakinius, deramo veiksmažodžio bendratis 
gali būti įterpiama ir po kai kurių kitų VK veiksmažodžių (apie šiuos veiks-
mažodžius žr. DLKG 2006: 383), pvz.: 

I’d like a friend, period. (Jodi Picoult)
Norėčiau turėti draugą, taškas. [NT 32]

“Let’s try the back window.” (Harper Lee)
– Pabandykim pažiūrėti pro verandos langą. [NSG ]

... someone proposed one great game for a finish. (James Joyce)

... kažkas pasiūlė sulošti paskutinę stambią partiją. [Dub 47]

Roger had objected to a band. (John Galsworthy)
Rodžeris nesutiko kviesti orkestro. [FS 208]
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My son, Henry Freeman James, aided me in this crime... (Stephen King)
Šį nusikaltimą padaryti man padėjo sūnus Henris Frimanas Džeimsas... 

[TBŽ 9]

He had ordered an immediate, thorough investigation... (John Grisham)
Jis įsakęs nedelsiant pradėti kruopštų tyrimą... [PD 41]

Pridėjimą kartais lemia oK ir VK tos pačios reikšmės žodžių leksinio 
junglumo skirtumai. Pavyzdžiui, anglų kalboje įprasti tokie žodžių junginiai 
put on a belt / a brooch / a cap / a dress / a hat / a tie / one’s shoes, „o lietuviškai 
kiekvienas rengimosi, veiksmas pavadinamas vis kitu žodžiu: užsidėti galima 
tik kepurę ar skrybėlę, o suknelę apsivelkame ar apsirengiame, batus apsiauna-
me, sagę prisisegame, diržu susijuosiame, kaklaraištį pasirišame“ (žr. Jakaitienė 
2010: 63). Taigi verčiant anglų kalbos sakinius su veiksmažodžiais put on, take 
off, wear ir vienarūšiais tiesioginiais papildiniais, prie kiekvieno tokią sintak-
sinę  poziciją verstiniame sakinyje užimančio daiktavardžio reikia pridėti vis 
kitą, su juo galintį jungtis (konkretesnės reikšmės) veiksmažodį, pvz.:

He put on his overcoat and hat quickly and went out. (James Joyce)
Jis apsivilko paltą, užsidėjo skrybėlę ir išėjo. [Dub 113]

Brigge took off his gloves and cloak... (Ronan Bennet)
Brigas nusimovė pirštines ir nusivilko apsiaustą... [TSM 17]

The governor was wearing jeans, cowboy boots, no tie, and a Windbreaker... 
(John Grisham)

Gubernatorius mūvėjo džinsais, avėjo kaubojiškais batais, vilkėjo vėjastriuke 
ir buvo be kaklaraiščio... [Pri 305]

He is wearing a black overcoat and heavy boots. (Jodi Picoult)
Jis vilki juodą paltą, avi sunkius batus... [NT 34]

She was wearing a camel’s hair winter coat and high woolen socks... (Philip Roth)



580 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

Ji vilkėjo žieminį kupranugario vilnos paltą ir mūvėjo ilgas vilnones kojines... 
[Apm 62]

Analogiška konkretesnės reikšmės veiksmažodžių pridėjimo būtinybė 
taip pat atsiranda verčiant anglų kalbos sakinius su kitais bendresnės reikš-
mės veiksmažodžiais (pvz., have, take) ir vienarūšiais tiesioginiais papildi-
niais, pvz.:

He had neither companions nor friends, church nor creed. (James Joyce)
Jis neturėjo nei draugų, nei bičiulių, nelankė jokios bažnyčios, neišpažino jo-

kio tikėjimo. [Dub 107]

She had three children, one dog... (Daniele Steel)
Augina tris vaikus, laiko šunį... [Tėt 9]

“I took a train to Newark, a plane to Boston, a plane to Detroit, and a plane 
to Dulles...”  (John Grisham)

– Traukiniu nuvažiavau į Niuarką, sėdau lėktuvan į Bostoną, iš ten lėktuvu 
pasiekiau Detroitą ir galiausiai nusileidau Daleso oro uoste. [PD 248]

Vienas ar kitas žodis į VK sakinį gali būti įterpiamas ir dėl dviejų kalbų 
tos pačios ar artimos reikšmės veiksmažodžių valentingumo skirtumų. VK 
sakinyje predikatinis žodis gali turėti būtinųjų aktantų, kurių jis neturi oK 
sakinyje, todėl atsiranda būtinybė išplėsti VK sakinį papildant jį tam tikrais 
nuo konteksto priklausomais leksiniais vienetais (tokie pridėjimai dar kartais 
vadinami l o g i n i a i s , angl. logical additions žr. Louw 2007: 74), pvz.:

She was waiting by the ticket-barrier. I gave up my ticket and turned to her. 
(John Braine)

Ji laukė prie išėjimo iš perono. Aš atidaviau kontrolieriui bilietą ir pasisukau 
į ją. [KįV 8]

My aunt said to him energetically... (James Joyce)
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Teta energingai užtarė mane... [Dub 32]

I smiled and waved back. (Ruta Sepetys)
Nusišypsojusi pamojau jam ranka. [NeK 8]

Guy was smiling at me. (Michael Ridpath)
Gajus žiūrėjo į mane ir šypsojosi. [LK 9]

He looked at Jack for comment... (Stephen King)
Jis žvilgtelėjo į Džeką laukdamas komentarų... [Švy 14]

Gana dažnai žodžiai, žodžių junginiai ar net ištisi sakiniai vertimo teks-
te yra pridedami p r a g m a t i n i a i s  s u m e t i m a i s . Tai, galima sakyti, pa-
prastai yra pragmatinio eksplikavimo (angl. pragmatic explicitation) atvejai, 
kuriuos lemia kultūrų (pačia plačiausia žodžio prasme) skirtumai: VK kul-
tūrinės bendruomenės narių bendrosios arba foninės žinios (angl. backgro-
und knowledge, rus. фоновые знания) skiriasi nuo oK kultūrinės bendruo-
menės bendrųjų ar foninių žinių (Klaudy 2009: 106). Kuo mažiau tų pačių 
bendrųjų ar foninių žinių turi originalo ir vertimo skaitytojai, tuo daugiau 
vertimo tekste reikia aiškinimo, eksplikavimo. Jo ypač prireikia t i k r i n i a m s 
ž o d ž i a m s ,  t. y. žodžiams, įvardijantiems atskirus objektus, dažniausiai su-
sijusius su oK bendruomenės kultūra.

Kad būtų suprasta tikrinio žodžio reikšmė, reikia nustatyti, kas konkre-
čiai tuo vardu pavadinama: asmuo, gyvūnas, gyvenamoji vieta, ežeras ar kal-
nas, o „nustatyti konkrečią tikrinio žodžio reikšmę tekste gana dažnai pade-
da pasakomas bendrinis žodis, kuris netiesiogiai ir susieja vardą su sąvoka, 
pvz., kalbininkas Būga, meškutė Nida, ežeras Asalnai, kaimas Šuminai / Šumi-
nų kaimas ir kt. Jei šalia vardo nėra bendrinio žodžio arba kontekstas yra su-
veltas, tikrinio žodžio ryšys su konkrečiu daiktu, t. y. vardo reikšmė, gali būti 
visai neaiški. Pavyzdžiui, iš pasakymo Tai Čiurlionis be platesnio konteksto 
neaišku, kas tas Čiurlionis: kompozitorius ir dailininkas M. K. Čiurlionis, jo 
muzikos ar dailės kūrinys, jo portretas ant sienos ar pro duris ką tik įėjęs žmo-
gus, pavarde Čiurlionis. Vadinasi, nors tikriniai žodžiai negali reikšti sąvokos 
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tiesiogiai, juos galima (kartais net būtina) susieti su sąvoka“ (Jakaitienė 2010: 
264–265).

Pragmatiniais sumetimais prie a s m e nv a rd ž i o  gali būti pridedamas 
(prepozicinis ar postpozicinis) priedėlis, apibūdinantis tuo asmenvardžiu 
(pavarde ar vardu) žymimą asmenį, pvz.:

But old Stradlater kept snowing her in this Abraham Lincoln, sincere voi-
ce... (J. D. Salinger)

O Stredleiteris kalbėjo ir kalbėjo tarsi prezidentas Linkolnas, tokiu nuošir-
džiu, nuoširdžiu balsu... [RPB 57]

You might think you’re a swaggering Lothario, Fitzroy, but you’d meet your 
match in Alba. (Santa Montefiore)

Manaisi esąs žavingas Lotarijas, moterų suvedžiotojas, bet ir Alba nepėsčia. 
[PoIS 12]

Bendrinio daiktavardžio, kuris susietų tikrinį žodį su sąvoka, pridėjimo 
vertime būtinybė atsiranda ypač tais atvejais, kai grožinės literatūros kūrinio 
originalo tekste asmenvardžiai vartojami metonimiškai. Ne metonimiškai 
perteikiant originalo tekste metonimiškai vartojamos rašytojo ar menininko 
pavardės reikšmę (kūrėjo ar autoriaus pavardė vietoj jo kūrinius žyminčių 
žodžių), vertimo tekste prireikia pridėti tiems kūriniams apibendrintai pava-
dinti (atsižvelgiant į kontekstą) tinkamus bendrinius žodžius, pvz.:  

He took the Browning and the Swinburne from the chair... (Jack London)
Martinas paėmė nuo kėdės Brauningo ir Svinberno tomelius... [MI 36]

A complete Wordsworth stood at one end of the lowest shelf... (James Joyce)
Apatinės lentynos gale stovėjo Vordsvorto raštai... [Dub 105]

I can read one page of Ruskin with delight... (William Somerset Maugham)
Vieną Raskino teksto puslapį galiu perskaityti su malonumu... [ViS 34]
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... as full of subtle curves and volumes as a Henry Moore or a Michelangelo... 
(John Fowles)

... pilnas įlinkių ir išraitymų nelyginant Henrio Muro ar Mikelandželo skulp-
tūra... [PLM 6]

Žymių žmonių ar fundatorių pavardėmis ir vardais gali būti pavadinti 
įvairūs atskiri objektai (pvz., pastatai, įstaigos, premijos), ir tie objektai pa-
prastai turi sudėtinius pavadinimus, kuriuos sudaro asmenvardis ir gimininis 
(nomenklatūrinis) žodis, kuris susieja asmenvardį su tų objektų klase. Antra-
sis tokių sudėtinių pavadinimų dėmuo originalo skaitytojui dažnai yra lengvai 
numanomas ir originalo tekste praleidžiamas. Tai ‒ elipsė, kalbos ekonomijos 
priemonė. Vertimo tekste dažnai tenka pragmatiniais sumetimais atsisakyti 
šios priemonės ir prie asmenvardžio pridurti atitinkamą gimininį žodį, pvz.:  

 
... playing with the New York Symphony Orchestra at the Carnegie tonight. 

(Lucinda Riley)
... šįvakar su Niujorko simfoniniu orkestru skambino Karnegio salėje. [oN 69]

... until second semester senior year at Cornell... (Lauren Weisberger)

... antrajame trečio kurso semestre, mokydamasi Kornelio universitete... [PN 9]

She and I graduated from Smith the same year. (Mary Higgins Clark)
Mudvi tais pačiais metais baigėme Smito koledžą. [TPM 11]

“I’ll leave it at Dulles shortly after midnight.” (John Grisham)
– Tuoj po vidurnakčio paliksiu jį prie Daleso oro uosto. [PD 27]

... I quit thinking about Pulitzers. (John Grisham)

... lioviausi galvojęs apie Pulicerio premijas. [PD 317]

originalo tekstuose neretai pastatai ir (ypač privačios) įstaigos įvardijami 
tik asmenvardžių posesyvine forma (angl. possessive form, žr. CCEG 1992: 
102), žyminčia tų pastatų ar įstaigų ryšį su konkrečiu asmeniu ar priklausymą 
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jam. Kokios paskirties tie pastatai ar įstaigos, originalo skaitytojas gali numa-
nyti, o vertimo skaitytojui aiškumo dėlei vertimo tekste prie asmenvardžio 
dar reikia pridėti atitinkamą nomenklatūrinį žodį, pvz.:

We crawled past Mudie’s... (H. G. Wells)
Mes važiavome pro Mjudo knygyną. [NŽ 143]

It’d do well in a sale at Jobson’s. (John Galsworthy)
„Džobsono“ antikvariate jis gerai eitų. [FS 28]

He had never been in Corless’s... (James Joyce)
Korliso restorane jis nė karto nebuvo buvęs... [Dub 70]

I wonder if my father will stop at Remy’s... (Anita Shreve)
Pagalvoju, jog tėvas sustos prie Remy’s parduotuvės... [ŠAS 14]

Analogiškas vertimo būdas taikomas ir verčiant bibliniais ar šventųjų 
vardais pavadintų pastatų ar įstaigų pavadinimus, pvz.:

... was still the leading soprano at Adam and Eve’s... (James Joyce)

... tebegiedojo pirmuoju sopranu Adomo ir Ievos bažnyčioje... [Dub 182]

... were attracted upwards by the dome of St. Paul’s. (John Galsworthy)

... ūmai patraukė Šventojo Povilo katedros kupolas. [FS 72]

St Jude’s was besieged by reporters... (Deborah Moggach)
Šv. Judo ligoninę apsupo žurnalistai... [VTK 7]

Do you often dance at St. James’s? (Jane Austen)
Ar jūs dažnai šokate Sent Džeimso rūmuose? [PIP 32]

Tiesa, versdami tokiais vardais pavadintų pastatų ar įstaigų pavadinimus  
vertėjai kartais mėgina išsiversti be nomenklatūrinio žodžio, bet tai toli gražu 
nėra geresnė pasirinktis, pvz.:
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Do you often dance at St. James’s? (Jane Austen)
Ar Sent Džeimse jūs dažnai šokate? [PIP (2008) 24]

... St. Mark’s welcomed everyone... (John Grisham)

... Šv. Morkuje mielai pasitinkamas kiekvienas... [Pri 26] (= Šv. Morkaus baž-
nyčioje)

Nomenklatūrinį žodį reikia pridėti ir prie vietovardžių. Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje buvimo ar gyvenamajai vietai (ypač 
ne itin plačiai žinomai) aiškiai nurodyti paprastai pagrečiui vartojami du ti-
kriniai žodžiai, t. y. vietovardžiai: pirmasis žymi gyvenvietę, antrasis (papras-
tai po kablelio) –  valstiją (JAV) arba grafystę (JK) (nes skirtingose valstijose 
ar grafystėse gali būti to paties pavadinimo gyvenviečių), pvz.:

... she was living in Skottsdale, Arizona... (Jodi Picault) 

... ji gyveno Skotsdeilyje, Arizonoje... [NV 23]

Tokia dviejų vietovardžių pagrečiui vartosena lietuviams nėra įprasta, jų 
tarpusavio ryšys jiems gali būti ir nežinomas. Atsižvelgdami į vertimo skai-
tytojų interesus, vertėjai dažnai prie tokių svetimų pagrečiui vartojamų vie-
tovardžių (arba bent prie vieno jų) prideda atitinkamus geografinius nomen-
klatūrinius terminus, pvz.:

The Barber ladies were rumored to be Republicans, having migrated from 
Clanton, Alabama, in 1911. (Harper Lee)

Žmonės kalbėjo, kad panelės Barber yra respublikonės, atsikrausčiusios iš 
Alabamos valstijos Klentono miesto 1911 metais. [NSG 92]

... Cameron MacDonald, Chief of Police in Wheelock, Massachusetts, closed 
his eyes and dreamed Bay Biscay. (Jodi Picoult)

... Kameronas Makdonaldas, Masačusetso valstijos Viloko miesto policijos 
viršininkas, užsimerkė ir įsisvajojo apie Biskajos įlanką. [G 17]
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His parents lived in Naples, Florida. (John Grisham)
Jo tėvai gyveno Neipelse, Floridos valstijoje. [PD 125]

I was born at Blunderstone, in Suffolk... (Charles Dickens)
Aš gimiau Blanderstone, Safolko grafystėje... [DK 8]

Be to, kai kurie vietovardžiai gali žymėti ne vieną geografinį objektą (pvz., 
Mississippi yra ir upės, ir JAV valstijos pavadinimas, o New York ‒ miesto ir 
valstijos pavadinimas), todėl pridėti nomenklatūrinį terminą kartais būtina 
siekiant išvengti galimos dviprasmybės, pvz.:

Ozzie Walls was the only black sheriff in Mississippi. (John Grisham)
Ozis Volsas buvo vienintelis Misisipės valstijoje juodaodis šerifas. [MŽ 16]

I’m not sure about New York. (John Grisham)
Nesu tikras dėl Niujorko valstijos. [MŽ 128]

Nors apskritai anglų, kaip ir lietuvių, kalboje daugelis vietovardžių, įskai-
tant fizinės geografijos objektų pavadinimus, gali būti vartojami be geografi-
nių nomenklatūrinių terminų, einančių antruoju (paskutiniuoju) sudėtinių 
(dvižodžių ar trižodžių) pavadinimų dėmeniu (pvz., (the) Rocky Mountains 
= (the) Rockies; Baltijos jūra = Baltija), vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą yra akivaizdus polinkis nepalikti jų be atitinkamų geografinių nomen-
klatūrinių terminų, pvz.:  

Here she was, in the Mediterranian, on her father’s beautiful yacht... (Charlie 
Higson)

Dabar ji Viduržemio jūroje, nuostabioje tėvo jachtoje... [KrK 11]

...  what I was doing on a small ferry in the Atlantic... (Samuel Beckett)

... ką aš veikiu mažyčiame kelte Atlanto vandenyne... [ĮK 20]

... that first plunge into cold Pacific water. (Michael Grant)
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... pirmą kartą pūkštelėti į šaltas Ramiojo vandenyno bangas. [Iš 11]

San Piedro had too a brand of verdant beauty... (David Guterson)
San Pjedro salai buvo būdingas ir savitas žalumos grožis... [ApK 14]

The Avon was spanned by a not inelegant bridge... (Anthony Burgess)
Eivono upės krantus jungė nestokojantis elegancijos tiltas... [Šek 12]

... the Cobb has changed very little... (John Fowles)

... Kobo molas beveik nepasikeitė... [PLM 6]

... a grave had been found on Dartmoor... (Simon Beckett)

... Dartmuro plynaukštėje rasti palaikai... [KaŠ 10]

Panašių pridėjimo pragmatiniais sumetimais atvejų pasitaiko ir verti-
muose iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, pvz.: 

tikriausiai keistai turėjau atrodyt
lakstydamas kaip pasiutęs
kalvomis Sapieginės (Aidas Marčėnas)

                most likely I looked strange
                flying around madly
               over the hills of Sapieginė Park [SLP 37]

Sakoma, kad leksinė elipsė yra dešininė elipsė, nes žodžių junginyje pa-
prastai praleidžiamas paskutinis žodis (Halliday, Hasan 1976: 173). Sudėti-
niuose vietų pavadinimuose paskutiniu dėmeniu dažniausiai eina nomenkla-
tūrinis žodis, taigi tokius pavadinimus trumpinant pastarasis žodis paprastai 
ir praleidžiamas (Dolberg 2008). Tačiau yra galima ir kairinė elipsė, pavyz-
džiui, Kapitolijaus kalvą – the Capitol Hill – JAV sostinėje Vašingtone daugelis 
amerikiečių (ypač vietiniai) trumpiau vadina the Hill, o the French Quarter 
Naujajame orleane  – the  Quarter. Verčiant tokius trumpesnius vietos pa-
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vadinimų variantus atsiranda būtinybė vertimo tekste pragmatiniais sumeti-
mais pridėti praleistą pirmąjį pavadinimo dėmenį, nes kitaip daugelis verti-
mo skaitytojų negalėtų identifikuoti nurodomos vietos ar vietovės, pvz.:  

On the Hill, Lake was known as a bright and hardworking congressman... 
(John Grisham)

Ant Kapitolijaus kalvos Leikas garsėjo kaip sumanus ir darbštus kongresme-
nas... [Br 14]

Mother had received an invitation to visit someone important in the Quarter. 
(Ruta Sepetys)

Mama gavo kvietimą aplankyti kažkokį svarbų žmogų Prancūzų kvartale. 
[NeK 7]

... took off for the Hamptons or the Cape... (Mary Higgins Clark)

... išvažiavo vasarot į Hamptonus ar Menkių kyšulį. [NAt 9]

A January gale was roaring up the Channel... (C. S. Forester)
Virš Lamanšo sąsiaurio stūgaudamas siautėjo stiprus sausio vėjas. [MH 5]

The salt water from the Gulf eroded the coast... (John Grisham)
Sūrus vanduo iš Meksikos įlankos ardė kranto liniją... [PD 208]

... on leave from peacekeeping duties in the Gulf. (Catherine Mayer)

... atvykusių į Persijos įlankos regioną su taikos palaikymo misija. [Nem 6]

Jeigu vertėjas mato, kad sakinyje minima vertimo skaitytojams nežinoma 
ar nelabai žinoma pasaulio vieta ar vietovė (pvz., Šv. Liudviko sala)¸ norė-
damas jiems padėti tinkamai susiorientuoti (t. y. pragmatiniais sumetimais), 
prie tokio vietos pavadinimo jis gali pridėti plačiau žinomą ar labiau atpa-
žįstamą vietovardį, žymintį didesnį geografinį objektą, kurio teritorijoje yra 
minima vieta ar vietovė, pvz.:
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I told him about my rooms in the Ile Saint-Louis... (Evelyn Waugh)
Papasakojau apie nuomojamą butą Paryžiuje, Šv. Liudviko saloje... [SįB 

175]

... he had studied law at Columbia University. (Theodore Dreiser)

... studijavo teisę Niujorke, Kolumbijos universitete. [DžG]

... fly away to his villa in Anguilla... (John Grisham)
… išskristi į Angiliją britų Vest Indijoje, kur turėjo vilą... [Apel 51]

In 1958, Beaufort, North Carolina, which is located on the coast near More-
head City was a place like… (Nicholas Sparks)

Bofortas, įsikūręs Atlanto vandenyno pakrantėje netoli Morhead Sičio Ši-
aurės Karolinoje, 1958 metais panėšėjo į… [ĮP 9]

Gimininių (ar nomenklatūrinių) žodžių pridėjimo polinkis taip pat yra 
pastebimas verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ar perkeliant iš originalo 
teksto į vertimo tekstą daugelio įvairių re a l i j ų  p av a d i n i mu s :

a) simbolinius viešųjų įstaigų pavadinimus, pvz.:

He staggered in the Coach and Horses... (H. G. Wells)
... jis įėjo į smuklę „Karieta ir arkliai“... [NŽ 5]

Then I went round the corner to the Ivy Plant... (Arthur Conan Doyle) 
Tuomet nubėgau už kampo į restoraną „Gebenės šakelė“... [RR 393]

Worked at Burger King. (Michael Cunningham)
Dirbo „Burger King“ užkandinėje. [DPa 193]

They’re meeting at the Four Seasons tonight. (Mary Higgins Clark)
Juodu vakarieniaus „Four Seasons“ viešbutyje. [AEV 18]
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My father turns at the sign for Mercy. (Anita Shreve)
Tėvas pasuka prie ženklo, rodančio kelią į Gailestingumo ligoninę. [ŠAS 15]

Sarah had found herself standing at the Ship... (John Fowles)
Ekseteryje Sara išlipo prie „Laivo“ viešbučio... [PLM 264]

b) gatvių pavadinimus, pvz.:

Traffic was heavy on Pennsylvania. (John Grisham)
Pensilvanijos aveniu eismas intensyvus. [PD 127]

Walking down Fell, I turned onto Market.  (Vanessa Diffenbaugh)
Paėjau Felo gatve, tada pasukau į Turgaus. [GKa 13]

She stopped for a light at the corner of Mercer and Houston. (Mary Higgins 
Clark)

Suzana sustojo prie šviesoforo Merserio ir Hiustono gatvių kampe. [TPM 8]

He walked toward Connecticut... (John Grisham)
Jis nuėjo Konektikuto prospekto link... [PD 104]

c) simbolinius įvairių gaminių pavadinimus, pvz.:

I’d have gotten word on my cell or BlackBerry. (Harlan Coben)
Būtų susiradę mobiliuoju telefonu arba per delninį kompiuterį BlackBerry. 

[MI 11]

His long-sleeved shirt, socks, and Reeboks... (John Grisham)
Ilgarankoviai marškinėliai, kojinės ir „Reebok“ sportbatukai... [PD 30]

She wore new Ray-Bans... (John Grisham)
Darbė buvo su naujais „Ray-Bans“ saulės akiniais... [PD 228]
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A few of his mother’s OxyContins? (Michael Cunningham)
Kelios „OxyCotins“ tabletės iš mamos vaistinėlės? [DPa 156]

... they play with Legos to unleash their creativity. (Leander Kahney)

... jie bando atverti kūrybiškumą žaisdami su Lego kaladėlėmis. [SJ 261]

She takes a picture of her mother, a Polaroid. (Kaui Hart Hemmings)
Savo Polaroid fotoaparatu mergaitė fotografuoja motiną. [AR 5]

d) simbolinius gėrimų pavadinimus, pvz.:

Laurel tapped one fingernail against her can of Sprite. (Aprilynne Pike)
Lorelė nagu pabarškino per Sprite gėrimo skardinę. [Spa 12]

Coal sipped Perrier... (John Grisham)
Koulas gurkšnojo „Perrier“ mineralinį vandenį... [PD 236]

... I open the fridge and grab a bottle of Sam Adams. (Jodi Picoult)

... atidarau šaldytuvą ir griebiu butelį alaus „Sam Adams“. [NT 37]

... never was without a pint of Jack Daniel’s... (Samuel Shem)

... visuomet nešiodavosi butelį burbono „Jack Daniels“... [DvN 11]

He ordered Drambuie for dessert... (John Grisham)
Deserto jis užsakė „Drambuie“ likerio... [PD 106]

... I spilled a Bloody Mary on his shirt. (Judith McNaught)

... apipyliau jo marškinius „Kruvinosios Merės“ kokteiliu. [LeP 63]

... a hot cup of  Starbucks or better yet, a smooth Absolute over ice...  (Lynn 
Sholes, Joe Moore)

... puodelį karštos Starbucks kavos ar, dar geriau, stiklą švelnios degtinės Ab-
solut su ledukais. [ŠGS 18]
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e) simbolinius transporto priemonių pavadinimus, pvz.:

... to be surgeon to the Swallow... (Jonathan Swift)

... gavau... chirurgo vietą „Kregždės“ laive... [GK 16]

“Yes; we sail from Hamburg on the ninth – the Fulda.” (Theodore Dreiser)
– Taip, mes išplauksime devintą dieną iš Hamburgo laivu „Fulda“. [DžG 209]

... then hustle back to D.C. on the Gulfstream early in the morning. (John 
Grisham)

... paskui anksti rytą „Gulfstream“ lėktuvu parskubėsiąs į Kolumbijos apygar-
dą. [Apel 338]

f) kai kurių švenčių pavadinimus, pvz.: 

About three months ago at Thanksgiving while he was... (Patricia Cornwell)
Maždaug prieš tris mėnesius, Padėkos dieną, kai jis buvo...  [Gr 11]

It was a few days before the Fourth of July... (Francis Scott Fitzgerald)
Artėjo Liepos ketvirtosios šventė... [DG 29]

g) simbolinius laikraščių ir žurnalų pavadinimus, pvz.: 

I’d arranged my lodgings through an advertisement in the Warley Courier... 
(John Braine)

Aš išsinuomojau kambarį pagal laikraščio „Vorlio kurjeris“ skelbimą... 
[KįV 8]

It looked like something out of Vogue. (John Grisham)
Atrodė lyg iš Vogue žurnalo. [PD 197]

Bookshelves held a variety of entertaining volumes and several bound decades 
of  Punch. (Elizabeth George)
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Lentynose įvairių patrauklių knygų tomai ir kelių dešimtmečių Punch humo-
ristiniai žurnalai. [SK 19]

Two weeks earlier, Pete had made the cover of Hedge Fund Reports... (John 
Grisham)

Prieš dvi savaites Pitas puikavosi finansinio žurnalo Hedge Fund Reports vir-
šelyje... [Apel 147]

Tikriausiai pastebėjote, kad gimininiai žodžiai yra vartojami ir prieš re-
alijų pavadinimus, ir po jų. Gimininio žodžio iškėlimas prieš pavadinimą 
veikiausiai rodytų polinkį tam tikrus pavadinimus traktuoti kaip simboli-
nius pavadinimus (plg. Vaskelaitė 2011: 83). „Kai jis kaip priedėlis prideda-
mas prie vardininko ir atsiduria prieš jį, simbolinis pavadinimas pasidaro dar 
k on k re t e s n i s  i r  t i k s l e s n i s“ (Kniūkšta 2001: 345).

Be to, reikia pripažinti, kad verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą prie 
vertimo tekste nekaitomų (t. y. morfologiškai neadaptuotų) svetimų tikrinių 
vardų gimininis (nomenklatūrinis) žodis pridedamas ne tik pragmatiniais su-
metimais    (t. y. dėl vertimo skaitytojo žinių apie svetimas realijas trūkumo), 
bet ir dėl to, kad tikrinis vardas su nomenklatūriniu žodžiu, einančiu tokio 
žodžių junginio pažymimuoju žodžiu, tampa linksniuojamu daiktavardiniu 
junginiu. Pavyzdžiui, palyginkime du sakinius iš to paties verstinio romano: 
pirmajame reikia pavartoti laikraščio pavadinimą vietininko linksniu, o an-
trajame – tą patį pavadinimą su prielinksniu, bet kadangi „prielinksnis kalbo-
je atlieka panašų vaidmenį kaip linksnio galūnė“ (DLKG 2006: 437), pastara-
jame sakinyje laikraščio pavadinimas gali funkcionuoti ir be galūnės:  

From a letter in The Times (February 24th, 1858) (John Fowles)
Iš laiško „The Times“ laikraštyje (1858 m. vasario 24 d.) [PLM 284]

“It could mean that the document is inserted in The Times...” (John Fowles)
– Pavyzdžiui, panorės ir įdės į „The Times“. [PLM 397]
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Arba antai prie begalūnio autentiško bendrovės pavadinimo pridėjus lie-
tuvišką linksniuojamą gimininį žodį išvengiama neaiškumo ar dviprasmišku-
mo, kylančio dėl to pavadinimo sintaksinio ryšio sakinyje su begalūniu kitos 
bendrovės pavadinimu:

Disney bought Pixar in 2006... (Leander Kahney)
2006 metais Pixar kino studiją nupirko Disney. [SJ 14]

Žinoma, daugelis pridėjimų, ypač nebūtinųjų, arba fakultatyviųjų, vers-
tiniuose tekstuose atsiranda stilistiniais sumetimais. Siekdami vertimo teksto 
semantinio tikslumo, raiškumo ir gyvumo, vertėjai yra linkę VK sakinyje prie 
daiktavardžio pridėti:

a) būdvardį ar dalyvį, kaip morfologiškai derinamą to daiktavardžio mo-
difikatorių, pvz.:

There is not a finer county in England than Derbyshire. (Jane Austen)
Visoje Anglijoje nerasi gražesnės grafystės nei Derbišyras. [PIP 45]

... he went out at night when the moon was down, and peeped in windows. 
(Harper Lee)

... jis išeina iš namų naktimis, kai nusileidžia mėnulis, ir žiūri pro svetimus 
langus. [NSG 12]

“And how have you been all the winter?” said the Miller. (oscar Wilde)
– Kaipgi praleidai visą ilgą žiemą? – paklausė malūnininkas. [LP 42]

A woman. A cap. A nurse? (Sandra Brown)
Moteris. Ir su balta kepuraite. Slaugytoja? [SL 14]

Old Aubrey’s sharp voice silenced his client. (John Fowles)
Aštrus senuko Obrio balsas nutildė įsikarščiavusį klientą. [PLM 397]
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He tried to normalize his voice. (John Fowles)
Jis mėgino suvaldyti drebantį balsą. [PLM 425]

b) daiktavardį ar daiktavardinį junginį kaip morfologiškai nederinamą to 
daiktavardžio modifikatorių, pvz.:

I would have opened the shawl, and tried to get a peep at the face... (Charlotte 
Brontë)

Aš mėginau nuvynioti tą šaliką ir žvilgtelėti į mergytės veidelį... [V 10]

... his body was adjusting to the temperature... (Charlie Higson)

... kūnas prisitaikė prie vandens temperatūros... [SP 58]

A cat leapt from a wall, pouring itself down into the shadows. (Rachel Cusk)
Nuo tvoros nušoko katė ir susiliejo su nakties šešėliais. [ArP 7]

This leaflet explains what the Lisbon Treaty means to you as a citizen. 
(yGLT 1)

Šioje knygelėje paaiškinama, ką Lisabonos sutartis reiškia Jums, Sąjungos pi-
liečiui. [LSVP 1] 

This principle is known as subsidiarity and it is reaffirmed in the Lisbon Tre-
aty. (yGLT 16)

Toks sprendimų priėmimo principas vadinamas subsidiarumo principu. Jis 
įtvirtintas Lisabonos sutartyje. [LSVP 16]

Nelieka nuskriaustas ir veiksmažodis: jo modifikatoriais eina prie jo pri-
dedami semantiškai darniai pritampantys ir įvairiai veiksmo būdą nusakan-
tys prieveiksmiai, pvz.:

But it was a voice that made Martin turn around. (Jack London)
Bet jo balsas privertė Martiną staigiai atsigręžti. [MI 371]
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But the girl frowned. (oscar Wilde)
Bet mergaitė gaižiai susiraukė. [LP 66]

He looked at me for a minute. (Charlotte Brontë)
Valandėlę jis įdėmiai žiūrėjo į mane. [DE 209]

She recognized his voice. (William Somerset Maugham)
Išsyk pažino jo balsą. [Tea 103]

The superintendent smiled. (John Fowles)
Vedėjas įteikliai išsišiepė. [PLM 404]

Ark jumped back... (Andrew Peters)
Berniukas mitriai atšoko atgal... [KrG 11]

Tokių prieveiksmių pridėjimas motyvuojamas ar pateisinamas tuo, kad 
jie yra „semantiškai silpni“ (angl. semantically weak): jeigu jie ir nebūtų pri-
dėti verstiniuose sakiniuose, jų reikšmė vis viena būtų numanoma ar supran-
tama pagal bendrąsias komunikacijos maksimas (Becher 2011: 211).  

Kai kurie vertimų tyrėjai kaip atskirą pridėjimų kategoriją nurodo pridė-
jimus, kuriais siekiama „patobulinti originalo tekstą ir pritaikyti jį VK skaity-
tojų skoniui“ (Louw 2007: 75). Šitai nuo neatmenamų laikų žinomai vertėjų 
pagundai iš tiesų neatsispiria ir daugelis mūsų grožinės literatūros vertėjų 
stengdamiesi pagyvinti verčiamo kūrinio stilių ir savo nuožiūra pridėti, pa-
vyzdžiui, įvairių palyginimų, kurie lietuvių grožinės literatūros kalbai yra ti-
krai būdingi kaip „stilistinė priemonė, vartojama vienam daiktui ar reiškiniui 
sugretinti ar palyginti su kitu, norint pabrėžti, išskirti, išryškinti ar patikslinti 
kurį nors bruožą ar požymį“ (LKPŽ 1985: 3), pvz.:

“How could I ever think her like her nephew?” (Jane Austen)
– Kaip aš galėjau manyti, kad ji kaip du vandens lašai panaši į savo sūnėną? 

[PIP 376]
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“Yes, I ain’t no invalid,” he said. (Jack London)
– Taip, aš sveikas kaip ridikas, – pasakė Martinas. [MI 13]

His good mood vanished when he arrived... (Michael Crichton)
Jo gera nuotaika išnyko kaip dūmas, kai atvykęs... [LL 89]

... you would not quite blush for your companion? (Jane Austen)

... jūs eidama su tokia bičiule nenuraustumėt kaip putinas? [V 364]

Ophelia’s face went white. (Alan Bradley)
Ofelija išbalo tarsi popierius... [SPD 12]

... Elsie sat pale... (Lucinda Riley)

... Elsė išbalo kaip drobė... [oN 402]

The facts sneak in and stab me. (L. H. Anderson)
Žodžiai mane suranda ir duria kaip peiliu. [ŽM 7]

“Out there all by yourself night after night...” (Sandra Brown)
‒ Tupi ten vienas per kiauras naktis kaip apuokas... [Sp 8]

Vis dėlto vertėjai, kuriems sunku atsispirti pagundai rašyti „gražiau“ 
už autorių, neturėtų pamiršti, kad ištikimybė verčiamo kūrinio stiliui yra 
vertėjo dorybė. Štai angliškoje vertimo studijų literatūroje tradiciškai var-
tojamas dar vienas su pridėjimu, konkretizacija ir apskritai su eksplikavimu 
siejamas terminas overtranslation (arba over-translation) (žr. Shuttleworth, 
Cowie 2007: 119). Niumarkas pateikia tokią šio termino apibrėžtį: „vertimas, 
kuriame pateikiama daugiau detalių, negu jų yra atitinkamame oK viene-
te“ (Newmark 1988: 284). Įprastiniu tokio vertimo požymiu kartais laikoma 
tai, kad vertimo tekste kokiai nors minčiai reikšti vartojama daugiau žodžių 
negu originalo tekste (Duff 1981). Lietuviškas šio termino atitikmuo galėtų 
būti perteklinis vertimas, kuris prireikus galėtų būti vartojamas kaip nebū-
tino, nesaikingo pridėjimo (ir apskritai nepateisintino, nepriimtino ekspli-
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kavimo) sinonimas. Štai pora perteklinio vertimo iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą pavyzdžių:

I zip it up and watch her twirl. (Jodi Picoult)
Aš užsegu suknios užtrauktuką ir mėginu įvertinti besisukinėjančios priešais 

mane motinos drabužį. [MSG 17]

Ratzlaff and two other lawyers took their seats at the sleek leather table in a 
corner of Mr. Trudeau’s office suite. (John Grisham)

Retslafas su dar dviem teisininkais atsisėdo į glotnius odinius fotelius prie oda 
dengto kavos stalelio pono Trudo prabangaus darbo kabineto kampe. [Apel 20]

Galiausiai verta pridurti, kad pridėjimas, kaip vertimo studijų terminas, 
yra vartojamas ir dar viena reikšme: „vertimo klaida, kai vertėjas vertimo 
tekstą papildo nereikalinga informacija ar stilistiniais efektais, kurių nėra ori-
ginalo tekste“ (TT 1999: 115). Anot Umberto Eko (Umberto Eco), „vertimas, 
kuriuo „pasakoma  daugiau“, galėtų savaime būti puikus kūrinys, bet jis nėra 
geras vertimas“ (2008: 45). Taigi pridėjimas gali būti ir nepateisintinas – nei 
kaip eksplikavimo, nei kaip kompensavimo priemonė, pvz.:

And Aravis never spoke to Shasta at all if she could help. (Clive Staples Lewis)
Aravisė taip pat nekalbino Šastos, nebent retkarčiais, kai reikėdavo pasitarti 

dėl kelionės. [ŽJB33] 

Verstinės knygos, iš kurios paimtas šis pavyzdys, recenzijoje vertėjai prie-
kaištaujama, kad ji „sakinius praplečia savo pačios pastabomis“, nurodoma, 
kad šiuo atveju „originale apie kelionę net neužsimenama“, ir siūlomas tinka-
mesnis vertimo variantas: O Aravisė pokalbių su Šasta vengė kaip įmanydama  
(Burbaitė 2010).

Dėl vertimo teksto sakinius praplečiančių žodžių ir žodžių junginių pri-
dėjimo koks nors griežtas vertimo recenzentas, matyt, taip pat galėtų vertėjui 
papriekaištauti perskaitęs ir šiuos vertimo pavyzdžius: 



 A N T R A  D A L I S  599

“Where is my snack?”
“I’m sure it’s here somewhere,” Sarah told her. (Tom Perrotta)
– Kur mano užkandėlė?
– Tuoj surasiu, Liuse. – patikino Sara savo nekantrią ir alkaną dukrelę. [MV 16]

“I’m seeing a woman at NYU later today.” (Michael Cunningham)
– Esu sutarusi šiandien susitikti su Vitmeno specialiste iš Niujorko universiteto. 

[DPa 181]

On that Friday afternoon Charles and Montague were ushered into a funere-
al waiting room in one of the Inns of Court. (John Fowles)

Penktadienio popietę Čarlzas, lydimas Montegiu, nukako į Obrio ir Begoto 
kontorą, įsikūrusią teisminių korporacijų kvartale – Inz ov Korte. Klerkas juos 
įleido į laukiamąjį, labai primenantį laidojimo biurą. [PLM 399]

Vertimo tyrėjų požiūriu, nebūtinieji pridėjimai, ypač atsiradę pragmati-
niais ir stilistiniais sumetimais, yra bene įdomiausi, nes juos pasitelkus galima 
diskutuoti, kokios gali būti vertime leistinos eksplikavimo ribos, ir į juos aps-
kritai žiūrima kaip į vertimo strategijų pasirinkimo ir vertėjo individualumo 
apraiškas.

2.4. Praleidimas

Apskritai apie praleidimą (angl. omission, deletion; rus. opushcheniye) 
galima kalbėti kiekvienu atveju, kai vertimo tekste praleidžiamas koks nors 
originalo teksto reikšminis elementas ar reikšmės vienetas. Tačiau toli gražu 
ne kiekvienu atveju toks praleidimas informacijos krūvio požiūriu yra nuos-
tolingas. Vertimo tekste praleisto kokio nors originalo teksto reikšminio ele-
mento eksplicitinė informacija dažnai ne visiškai išnyksta, o tik pasitraukia į 
antrą planą, lieka numanoma, t. y. implicitinė. Todėl daugelyje aprašomųjų 
vertimo studijų (pradedant Vinay, Darbelnet 1958/1995) praleidimas yra sie-
jamas su kita, platesne implikavimo (angl. implicitation) sąvoka ir laikomas 
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viena iš implikavimo atmainų, kurioms priskiriami, pavyzdžiui, ir tokie atve-
jai, kai konkretesnės reikšmės oK vienetas pakeičiamas bendresnės reikšmės 
VK vienetu, kai du ar daugiau oK žodžiai pakeičiami vienu, jų reikšmes api-
mančiu VK žodžiu, kai du originalo teksto sakiniai vertimo tekste sujungiami 
į vieną sakinį ar kai oK sakiniai perdaromi į VK frazes (Klaudy, Károly 2005: 
15). Be to, praleidimas, kaip vertimo studijų sąvoka, gali būti suprantamas ir 
siauriau, t. y. kaip sąvoka, apimanti tik su implikavimu nesusijusius praleidi-
mo atvejus (žr., pvz., Chesterman 1997: 109–110), ir plačiau, t. y. kaip sąvoka, 
apimanti ir su implikavimu siejamus praleidimo atvejus.

Su implikavimu siejamą praleidimą dažnai lemia oK ir VK gramatinių ir 
semantinių struktūrų skirtumai, todėl praleidimas kartais apskritai yra api-
būdinamas kaip VK gramatinių ar semantinių struktūrų lemiamas leksinio 
elemento praleidimas (Baker 1992: 40; plg. Louw 2007: 75). Vertime papras-
tai praleidžiami tie žodžiai, kurie semantiniu atžvilgiu yra pertekliniai, t. y. 
kurių reikšmės gali būti žinomos ar numanomos tekste ir be jų. Kiekviena 
kalba kaip sistema ir konkrečios kalbėjimo ta kalba apraiškos, kaip žinoma, 
turi gana didelį reikšmės (ar informacijos) perteklių, kuris leidžia tam tikrus 
informacinio krūvio požiūriu mažai reikšmingus struktūrinius elementus 
praleisti. 

Bene dažniausiai vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių kalbą pasitaikantis 
VK lemiamas gramatinio pobūdžio praleidimas yra asmeninių įvardžių pra-
leidimas (plg. Buitkuvienė 2012: 114), pvz.:  

After I got the tickets to the Lunts’ show, I took a cab up to the park. I sho-
uld’ve taken a subway or something, because I was getting slightly low on dough, 
but I wanted to get off that damn Broadway as fast as I could. (J. D. Salinger)

Nusipirkęs bilietus į spektaklį su Lantais, pasiėmiau taksį ir nuvažiavau į par-
ką. Galėjau sėst į metro ar kur kitur, nes su pinigais jau darėsi striuka, tačiau 
norėjau kuo greičiau išsinešdinti iš to prakeikto Brodvėjaus. [RPB 125]

Šioje vertimo teksto atkarpoje nerandame nė vieno vienaskaitos pirmojo 
asmens įvardžio aš, atliepiančio šešis kartus originalo tekste pavartotą įvardį 
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I. Kadangi anglų kalbos veiksmažodžio formos, išskyrus esamojo laiko vie-
naskaitos trečiojo asmens formą, nenurodo asmens, asmeninių įvardžių anglų 
kalbos sakinyje negalima praleisti (bent jau norminėje kalboje). Anglų kalboje 
nėra pasirinkimo, vartoti juos, ar ne, ir todėl jie tokie dažni (daug dažnesni 
negu lietuvių kalbos tekstuose, žr. Buitkienė 2010: 30) ir apskritai neturi stilisti-
nės vertės. Lietuviško vertimo sakiniuose asmeniniai įvardžiai gali būti pralei-
džiami, bet nuo to visai nenukenčia originalo prasmė, nes mums jie yra tikrai 
pertekliniai, mat asmenį lietuvių kalboje rodo dar ir veiksmažodžių asmens ga-
lūnės. Anot Pikčilingio, lietuvių kalboje „asmens sąvoką reiškiame dukart: as-
menį žymi ne tik įvardis, bet ir veiksmažodžio fleksija“ (Pikčilingis 1971: 132).

Apskritai lietuvių kalboje asmeninius įvardžius praleisti neprivaloma, bet 
toks praleidimas ypač būdingas kasdieniam buitiniam, šnekamosios kalbos 
stiliui, todėl, ypač grožinės literatūros vertimuose, vertėjams reikia į tai atsi-
žvelgti, pvz.:

I went to sit in the bus station and think this over. I ate another apple pie and 
ice cream; that’s practically all I ate all the way across the country, I knew it was 
nutritious and it was delicious, of course. I decided to gamble. (Jack Kerouac)

Nudrožiau į autobusų stotį ir atsisėdau visko apmąstyti. Suvalgiau dar obuo-
lių pyrago ir ledų; daugiau beveik nieko ir nevalgiau keliaudamas per šalį; žino-
jau, kai tai maistinga, be to, gardu. Nutariau rizikuoti. [Kel 12]

And his next thought was that he had been phrasing his ideas very well, and 
he went to bed wondering why he could not talk in similar fashion when he was 
with Ruth. (Jack London)

Paskui jis pagalvojo, kad labai gerai išmoko formuluoti mintis, ir atsigulė 
lovon stebėdamasis, kodėl negali taip kalbėti, kai būna su Ruta. [MI 108]

She had drunk a quantity of champagne, and during the course of her song 
she had decided, ineptly, that everyting was very, very sad – she was not only 
singing, she was weeeping too. (Francis Scott Fitzgerald)

Ji buvo gerokai išgėrusi šampano ir dainuodama, matyt, nusprendė, kad vis-
kas pasaulyje labai labai liūdna – todėl ne tik dainavo, bet ir verkė. [DG 51]
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You forget what you want to remember and you remember what you want to 
forget. (Cormac McCarthy)

Pamiršti tai, ką nori prisiminti, ir prisimeni tai, ką nori pamiršti. [Ke 14]

...when we get to the town, we’ll go to the railway station... (Kenneth Gra-
hame)   

Kai pasieksime miestą, tuoj eisime į geležinkelio stotį... [VG 38]

Žinoma, toli gražu ne visada vertėjai įstengia atsispirti anglų kalbos įta-
kai. Verstinių knygų recenzentai neretai priekaištauja vertėjams, kad ver-
timuose „įvardžių, atrodo, gerokai per daug“.  Apibūdindamas kai kuriuos 
vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą polinkius, redaktorius ir vertėjas Vil-
končius pastebi, kad „asmeniniai įvardžiai grėsmingai plinta vertimuose; kar-
tais jie visai nereikalingi, net painioja mintį... “ (Vilkončius 2001: 24). Jų var-
tojimas tekste gali būti interpretuojamas kaip noras labiau ką nors pabrėžti, 
pavyzdžiui, eksplicitiškai įvardyti save ar kitus diskurso dalyvius. Asmeninių 
įvardžių perteklių, atrodo, kartais pastebi ir patys vertėjai, tad, atidžiau skai-
tydami savo vertimus ir juos dar kartą taisydami ar redaguodami, randa ką 
išbraukti, pvz., plg.:  

“Listen, I bought you a record,” I told her. “Only I broke it on the way home.” 
I took the pieces out of my coat pocket and showed her. “I was plastered,” I said. 
(J. D. Salinger)

– Žinai, aš nupirkau tau plokštelę, – sakau. – Bet, einant namo, iškrito ir 
sudužo. – Aš išėmiau šukeles iš kišenės ir parodžiau jai. – Aš buvau girtas, – 
sakau. [RPB (1966) 172]

– Žinai, nupirkau tau plokštelę,  – sakau.  – Bet, einant namo, iškrito ir 
sudužo.  – Aš išėmiau šukeles iš kišenės ir parodžiau jai.  – Buvau girtas,  – 
sakau. [RPB (1999) 208]

Anglų kalbos asmeninis daugiskaitos trečiojo asmens įvardis they daž-
nai vartojamas kaip veiksnys (subjektas) apibendrintai, aiškiai neapibūdintai 
žmonių grupei žymėti (CCEG 1992: 405), pvz., They (= People who know) say 
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things will be better in the new year (CALD). Kadangi atitinkamam lietuvių 
kalbos įvardžiui jie tokia vartosena yra nebūdinga, vertime jis praleidžiamas 
(kartais dar ir veiksmažodžio veikiamąją rūšį pakeičiant neveikiamąja), pvz.:

Is that what they teach at College? (Evelyn Waugh)
Ar to jus moko universitete? [SįB 91]

“Did they find the boys?” she asked King. (David Baldacci)
– Ar surado berniukus? – paklausė Mišelė. [ŽsL 17]

They sent him away for twelve years. (John Grisham)
Jį įgrūdo kalėjiman dvylikai metų. [Br 6]

They shoved me in and locked the door. (Allan Bradley)
Mane įstūmė vidun ir užrakino duris. [SPD 9]

What did they call such young people in Goethe’s German? (Jack Kerouac)
Kaip buvo vadinami tokie jauni žmonės Gėtės Vokietijoje? [Kel 7]

Then they melted the statue in the furnace... (oscar Wilde)
Paskui statula buvo sulydyta krosnyje... [LP 83]

Kalbininkė Urnėžiūtė, nagrinėdama vaikų ir paauglių literatūros vertimų 
kalbą ir stilių, rašo: „Asmeninius anglų kalbos sakinius, kurių veiksnys yra 
įvardis they, visai nebūtina versti asmeniniais sakiniais su įvardžiu jie, ypač 
jei yra neaišku, kokį daiktavardį jis pavaduoja: Lankėme ligoninėje mamą ir 
mažylę. Ji atsibudo po ilgo miego ir pradėjo sparčiai stiprėti. Jie atjungė nuo jos 
laidus, vamzdelius ir aparatą. (– Nuo jos buvo atjungti laidai, vamzdeliai ir 
aparatas)“ (Urnėžiūtė 2005).

Anglų kalba nuo lietuvių kalbos skiriasi dar ir tuo, kad joje savybiniai 
įvardžiai (angl. possessive pronouns) dažnai vartojami nurodant veiksmo su-
bjekto kūno dalis ir jam priklausančius daiktus (GCE 1974: 213) (pvz., He 
stood at the door with his hat in his hand). Lietuvių kalboje vadinamasis ne-
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atskiriamasis (angl. inalienable) posesyvumas daiktavardiniame junginyje 
nežymimas (pvz., (Jis) stovėjo prie durų su skrybėle rankoje), nes yra lengvai 
numanomas (Holvoet 2005: 157). Todėl verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kal-
bą šį posesyvumą nurodantys anglų kalbos savybiniai įvardžiai VK tekste yra 
praleidžiami, pvz.:

I live with my mother and my brother, Theo. (Jodi Picoult)
Aš gyvenu su motina ir broliu Teo. [NT 24]

I got pretty soaking wet, especially my neck and my pants. (J. D. Salinger)
Peršlapau žvėriškai, ypač pečius ir kelnes. [RPB 220]

The dean held out his hands. (Dan Brown) 
Dekanas ištiesė rankas. [PSi 276]

... as he shook his head his eyes filled with tears. (Francis Scott Fitzgerald)

... kai jis papurtė galvą, akyse pasirodė ašaros. [DG 154]

He puts his sander down and reaches for his jacket on a hook. (Anita Shreve)
Jis padeda šlifuotuvą ir nuo kablio nusikabina švarką. [ŠAS 7]

Eliza smoothed her dress over her knees. (James Joyce)
Eliza pasitaisė ant kelių suknelę. [Dub 14]

The girl’s eyes blazed her disappointment. (Jack London)
Merginos akyse blykstelėjo nepasitenkinimas. [MI 50]

Kartais vertime gali būti praleidžiami vadinamieji deiktiniai žodžiai, oK  
sakinyje atliekantys situacijos elemento (adresanto, adresato, laiko, vietos ir 
kt.) nurodymo funkciją, „išskiriantys, identifikuojantys ir diferencijuojantys 
daiktus, reiškinius, asmenis, požymius komunikacijos akte“ (Rosinas 1996: 
7), nes verčiamos teksto atkarpos situaciniame kontekste jų reikšmė taip pat 
gali būti numanoma,  pvz.:
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“Time for this good girl to go to bed.” (Francis Scott Fitzgerald)
– Metas mergytei į lovytę. [DG 22]

But the horrors of that night were not yet over. (Evelyn Waugh)
Tačiau tuo vakaro košmarai nesibaigė. [SįB 153

“It’s winter,” answered the Swallow, “and the chill snow will soon be here...” 
(oscar Wilde)

– Jau žiema,  – atsakė kregždžiukas,  – ir greitai sulauksime šalto sniego. 
[LP 78]

Then I went out of the room ... leaving them there together. (Francis Scott 
Fitzgerald)

Išėjau iš kambario ... palikdamas juos vienudu. [DG 91]
 

“Alas! I have no ruby now,” said the Prince... (oscar Wilde)
– Deja! Neturiu daugiau rubinų, – pasakė Princas... [LP 77]

“It was four o’clock in the morning then, and if we’d of raised the blinds we’d  
of seen daylight.” (Francis Scott Fitzgerald)

Buvo jau keturios valandos, ir jeigu langai nebūtų buvę užleisti užuolaidom, 
būtume matę, kad jau išaušo. [DG 68]

Pasikliaujant iš konteksto numanomu prasminiu sakinių rišlumu, verti-
mo tekste gali būti praleidžiamos oK formaliosios sakinių siejimo arba rišlu-
mo priemonės, ypač jungtukai ir jungiamieji žodžiai, pvz.: 

  
So it wasn’t too bad walking on Fifth Avenue. (J. D. Salinger)
Visai smagu vaikštinėti Penktąja Aveniu. [RPB 205]

But at last he had made it, and was seated alongside of Her. (Jack London)
Pagaliau visos kliūtys buvo nugalėtos, jis sėdėjo šalia Jos. [MI 14]
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Then I put on my dressing gown and went to Sebastian’s room. (Evelyn Waugh)
Užsimečiau chalatą ir nuėjau pas Sebastianą... [SįB 177]

“If I hear another sound from this room I’ll burn up everybody in it...”  
(Harper Lee)

– Dar bent sykį išgirsiu cyptelėjimą šitoje klasėje  – visiems užkursiu pirtį. 
[NSG 28]

It was, however, far from warm now. (Elizabeth George)
Dabar čia nebuvo šilta. [SK 9]

She writes that she has discovered a niece, and that she has invited her to 
come with her. (Henry James)

Ji rašo ten radusi savo dukterėčią ir pakvietusi ją į svečius. [MoP 29]

He had heard also that Sir Charles was superstitious... (Arthur Conan Doyle)
Be to, sklandė kalbos, esą seras Čarlzas prietaringas... [RR 132]

Dažniausiai anglų kalboje vartojamas jungtukas and, jungiantis sudeda-
mojo sujungimo sakinių dėmenis ir vienarūšes sakinio dalis, matyt, vartoji-
mo dažniu ir funkcionalumu lenkia lietuvių kalboje plačiausiai (beveik šešis 
kartus dažniau nei kiti jungtukai ir jungiamieji žodžiai, žr. Bielinskienė 2010: 
135) vartojamą jungtuką ir, nes verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą jis yra 
gana dažnai praleidžiamas (plg. Šalčiūtė-Čivilienė 2008: 60), pvz.:

So I opened my suitcases and took out a clean shirt, and then I went in the 
bathroom and washed and changed. (J. D. Salinger)

Todėl atsidariau lagaminus, susiieškojau švarius marškinius. Paskui nuėjau į 
vonią, nusiprausiau  ir  persivilkau. [RPB 74]

He was honest, and faithful, and industrious, and economical. (Jack London)
Buvo doras, teisingas, darbštus ir taupus. [MI 62]
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Rain poured down and thunder crashed and lightning flared. (Laura Ingalls 
Wilder)

Pylė lietus, grumėjo griaustinis, švysčiojo žaibai. [NPr 14]

So he scraped and scratched and scrabbled and scrooged and then he scrooged 
again and scrabbled and scratched and scraped, working busily with his little 
paws... (Kenneth Grahame)

Kurmis kniso, rausė, gramdė žemę nagais, kapstė ją ir vėl gramdė, rausė, 
kniso, uoliai darbuodamasis letenėlėmis... [VG 5]

Tiesa, jungtuko and vartosenos dažnis verčiamame tekste kartais yra rašy-
tojo individualaus stiliaus požymis, ir vertėjas, imituodamas tą stilių vertimo 
kalba, tuo pačiu dažniu vartoja lietuvių kalbos jungtuką ir vertimo tekste, pvz.: 

It came very fast and the sun went a dull yellow and then everything was 
grey and the sky was covered and the cloud came on down the mountain and 
suddenly we were in it and it was snow. (Ernest Hemingway)

Jis artėjo labai greitai, ir saulė pasidarė blyškiai geltona, ir po to viskas supil-
kėjo, ir dangus apsiniaukė, ir debesis nusileido ant kalno ir staiga apgaubė mus, 
ir tai buvo sniegas.  [AG 205]

Kadangi lietuvių kalboje „esamojo laiko jungtis dažnai esti nepasakyta, 
nulinė“ (DLKG 2006: 486), ji yra neprivaloma (o kartais ir nepageidautina 
stiliaus sumetimais), todėl praleidžiama ir verčiant anglų kalbos sakinius, ku-
riuose jungties funkciją atlieka atitinkamos anglų kalbos esaties veiksmažo-
džio be formos (o vietoj praleistos jungties pagal atitinkamas taisykles rašo-
mas brūkšnys), pvz.:

All animals are comrades. (George orwell)
Visi gyvuliai – draugai. [GŪ 10]

“How wonderful the stars are!” he said to her... (oscar Wilde)
– Kokios nuostabios žvaigždės, – tarė jis jai... [LP 75]
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Winter was her favorite season. (Barbara Delinsky)
Žiema  – jos mėgstamiausias metų laikas. [TN 7]

The sky is a perfect, pale blue. (oliver Lauren)
Dangus – nuostabus, šviesiai žydros spalvos. [KAŽ 13]

Artists are touchy folk. (Iris Murdoch)
Menininkai – žmonės opūs. [JP 25]

If Elizabeth was the princess, then Kurt was her knight. (Jodi Picoult)
Elizabeta buvo princesė, Kurtas – jos riteris. [KŠ 10]

Violetos Kalėdaitės tyrimo duomenimis, verčiant į lietuvių kalbą egzis-
tencinius anglų kalbos sakinius su there, neretai (10,9  proc. atvejų) atitin-
kamuose verstiniuose lietuviškuose sakiniuose veiksmažodis praleidžiamas 
(Kalėdaitė 2006: 124), pvz.:

There was something else wrong... (Harper Lee)
Čia kažkas ne taip... [NSG 286]

... there was no sign of Leo Dillon. (James Joyce)

... Leo Dilono – nė kvapo. [Dub 20]

... there was no sound in the house. (James Joyce)

... name nė garso. [Dub 29]

Verčiant gretinamuosius pasakymus, kuriuose kartojamas tas pats veiks-
mažodinis tarinys, vertimo tekste paskesniuose pasakymuose tas tarinys (kaip 
iš pirmosios dalies numanomas žodis) yra praleidžiamas, o vietoj jo dedamas 
brūkšnys, pvz.:

He had sent his son to England to be educated in a big Catholic college and 
had afterwards sent him to Dublin University to study law. (James Joyce)



 A N T R A  D A L I S  609

Savo sūnų jis leido į Angliją mokytis viename dideliame katalikų koledže, o 
paskui – į Dublino universitetą studijuoti teisės. [Dub 42]

She had the money. He had the status. (John Grisham)
Ji turėjo pinigų. Jis – padėtį. [Br 51]

My parents lived in Ghana, my sister lived in Italy and my two brothers lived 
in Spain and Canada. (Dorothy Koomson)

Tėvai gyveno Ganoje, sesuo – Italijoje, vienas brolis – Ispanijoje, kitas  –Ka-
nadoje. [ZP 18]

Toks lietuvių kalbai būdingas numanomo kalbos vieneto praleidimas yra 
vadinamas elipse, kuri apskritai yra laikoma kalbos ekonomijos priemone, 
padedančia išvengti pasikartojimo, pagyvinančia pasakojimą, darančia jį raiš-
kesnį, dinamiškesnį. Šis praleidimas nekeičia verčiamo sakinio sandaros mo-
delio, tik pastarasis nėra iki galo realizuojamas (LKE 199: 178).

Kalbininkai yra pastebėję ir aprašę predikacinę metonimiją (angl. pre-
dicational metonymy), t. y. tokius atvejus, kai potencialus veiksmas metoni-
miškai yra siejamas su faktyviu veiksmu, – todėl ši metonimija dar vadinama 
„potencialumo vietoj faktyvumo metonimija“ (angl. potentiality for actuality 
metonymy). Tokia metonimija yra sistemiškai būdinga anglų kalbos moda-
lumo predikatams su jutiminio suvokimo ir mentalinės būsenos veiksmažo-
džiais (see, hear), pvz., Can you see him? vietoj Do you see him?; Tom could 
easily understand → Tom easily understood (Panther, Thornburg 1999, 2003). 
Verčiant anglų kalbos sakinius su tokio tipo predikatais lietuviškuose saki-
niuose šios metonimijos su tokiais veiksmažodžiais vengiama, t. y. modalinis 
veiksmažodis (can arba could) praleidžiamas ir predikatą sudaro tik atitinka-
mos reikšmės veikmažodžio asmenuojamoji forma, pvz.:

I can see the flowers quite plainly in the moonlight. (oscar Wilde)
Aš kuo aiškiausiai matau žiedus mėnesienoje. [AN 99]
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I can see them stiffen and bristle. (John Grisham)
Regiu anuos pastyrant ir pasišiaušiant. [T 17]

He could hear Joe calling his dad. (Nicholas Evans)
Išgirdo, kaip Džo šaukia tėvą. [AU 107]

I had felt her tyrannical presence as long as I could remember. (Harper Lee)
... kiek prisimenu, visada jutau tironišką jos priespaudą. [NSG 9]

She says nothing, but I can see terror in her eyes. (Arthur Conan Doyle)
Ji nieko nesako, bet jos akyse matau siaubą. [RR 183]

“But I can assure you,” she added... (Jane Austen)
‒ Bet aš užtikrinu jus,− pridūrė ji. [PIP (2009) 14]

Through the narrow opening she could see his face clearly... (Mary Higgins 
Clark)

‒ Pro siaurą plyšelį ji kuo aiškiausiai pamatė jo veidą... [NAt 7]

Modalinis veiksmažodis praleidžiamas ir verčiant to paties tipo neigia-
muosius anglų kalbos sakinius, pvz.:

I can’t forget as long as I live the night they shot Rosy Rosenthal there. (Fran-
cis Scott Fitzgerald)

Kol gyvas neužmiršiu tos nakties, kai nušovė Rozį Rozentalį. [DG 67]

Besides, they couldn’t find anybody to scare. (Harper Lee)
Be to, jie čia nerado ko gąsdinti. [NSG 12]

... you cannot imagine how well he looked! (Jane Austen)

... jūs neįsivaizduojate, kaip gerai jis atrodė! [PIP (2009) 201]

“Turtles can’t feel, stupid,” said Jem. (Harper Lee)
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– Vėžliai nieko nejaučia, kvailuti, – tarė Džemis. [NSG 19]

“I cannot understand why the Spring is so late in coming...” (oscar Wilde)
– Nesuprantu, kodėl taip vėluoja Pavasaris... [LP 62]

“I can’t smell anything else, except stale tabacco smoke... (Jack London)
– Nieko neužuodžiu, tik tabaką... [MI 207]

Dar reikėtų paminėti praleidimo atvejus, kai tokių anglų kalbos tikimy-
bės veiksmažodžių kaip look, seem „vertimas neturi jokio semantinio atiti-
kmens“ (Usonienė 2006: 323), pvz.:

Ampleforth looked startled again.
Amplfortas vėl krūptelėjo. 
It seems to have got colder.
Jau gana šalta. (Pavyzdžiai paimti iš Usonienė 2006: 323.)

Vertimo tekste taip pat gali būti praleidžiami ir kitų savarankiškų kalbos 
dalių žodžiai bei jų junginiai, originalo sakinyje einantys įvairiomis sakinio 
dalimis, be kurių to sakinio prasmė iš esmės nenukenčia, nes jų reikšmę im-
plikuoja kiti to paties ar gretimo sakinio žodžiai, pvz.:

The clock struck one... (John Galsworthy)
Išmušė pirmą... [FS 51]

... does anybody want to relive the first day of middle school? (Lauren oliver)

... o kas tau norėtų dar kartą išgyventi pirmąją dieną vidurinėje? [KAŽ 7]

... asked for her business card. (Mary Higgins Clark)

... ji dar vizitinės paprašė. [NAt 10]

In a bed in the corner of the room her little boy is lying ill. He has a fever, and 
is asking for oranges. (oscar Wilde)
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Kambario kampe guli lovoj jos mažas berniukas. Jis karščiuoja ir prašo apel-
sinų. [LP 73]

The reading of the card persuaded me that he was dead... (James Joyce)
Kortelė patvirtino, jog jis miręs... [Dub 11]

Lietuvių kalba, kaip ir daugelis kitų kalbų, turi elipsės, t. y. lengvai numa-
nomų žodžių praleidimo, išgalių (DLKG 2006: 621). Lietuvių kalbos sakinyje 
dažnai „atsisakoma elementų, kuriuos kompensuoja situacija, t. y. tų, kurie 
sudaro semantinį perteklių“ (Župerka 2001: 21). Pavyzdžiui, praleidus objek-
tinį anglų kalbos sakinio narį neretai nė kiek nepakinta atitinkamo verstinio 
lietuvių kalbos sakinio prasmė, nes praleidžiamas narys suprantamas iš veiks-
mažodžio reikšmės arba iš konteksto, pvz.: 

She nodded her head and smiled... (Jack London)
Ruta linktelėjo ir nusišypsojo... [MI 12]

... she put her hand in her pocket, drew out the key and found it fitted the 
keyhole. She put the key in and turned it. (Frances Hodgson Burnett)

Ji įkišo ranką į kišenę, išsitraukė raktą ir pamatė, kad jis tinka į tą skylę. Įkišo 
ir pasuko. [PS 84]

He did not believe me and said... (James Joyce)
Jis nepatikėjo ir pasakė... [Dub 23]

I asked him this afternoon. (Jack London)
Šiandien klausiau. [MI 24]

“I saw him through the window in my room.” (Sandra Brown)
‒ Mačiau pro savo kambario langą. [Mir 6]

Bene labiausiai linkstama trumpinti sakinius praleidžiant juose įvairias 
aplinkybes, kurios yra numanomos arba informacijos aktualumo požiūriu 
nelabai reikšmingos, pvz.:
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Holmes rose from the chair. (Arthur Conan Doyle)
Holmsas atsistojo. [RR 396]

“She has got such nice marks in school.” (Theodore Dreiser)
– Ji gavo labai gerus pažymius. [DžG 211]

He did not have a happy pasage from Liverpool. (John Fowles)
Kelionė buvo ne iš maloniųjų. [PLM 413]

The girl was sleeping in a bedroom at the Embassy. (Ian Fleming) 
Tatjana miega ambasadoje... [SMR 247]

So they all went away from the little log house. (Laura Ingalls Wilder)
Šitaip visi ir pajudėjo. [NPr 9]

The driver pulls away from the curb while I stand in the aisle. (L. H. Anderson)
Vairuotojas jau važiuoja, o aš vis dar stoviu. [Kal 17]

“Uh-huh,” Elwyn said without turning his head from the page he was stu-
dying. (Philip Roth)

– Mat kaip, – nepakeldamas galvos, atsakė Elvinas. [Apm 59]

Vienas šalia kito originale pasikartojantys ar šiaip informatyvumo požiū-
riu nereikšmingi žodžiai ar žodžių junginiai vertimo tekste gali būti pralei-
džiami ir stilistiniais sumetimais, vengiant daugiažodžiavimo, neinformaty-
vių žodžių pertekliaus (Louw 2007: 76), pvz.:

And I could not lie to Mrs. Talbot. I did not wish to lie. (John Fowles)
Be to, poniai Telbot negalėjau meluoti. Nenorėjau. [PLM 169]

“Do you feel absolutely no concern for your future, boy?”
“Oh, I feel some concern for my future, all right. Sure. Sure, I do.”  

(J. D. Salinger)
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– Ar tu, vaikeli, niekada nesusimąstai apie savo ateitį?
– Kodėl? Susimąstau. Žinoma, susimąstau. [RPB 21]

Salim loves Armaan. Or, more accurately, he worships Armaan. (Vikas Swarup)
Salimas tiesiog dievina Armaną. [GL 21]

Godbole is not very old, perhaps in his mid forties. (Vikas Swarup)
Jis buvo kokių keturiasdešimt penkerių metų amžiaus... [GL 7]

The man muttered “Blast him!” under his breath and pushed back his 
chair to stand up. When he stood up he was tall and of great bulk. (James 
Joyce)

Žmogus tyliai burbtelėjo: „Kad jį kur velnias!” ir atstūmęs kėdę atsistojo. Jis 
buvo aukštas ir stambaus sudėjimo. [Dub 85]

Pasitaiko atvejų, kai praleidžiami ir ištisi sudėtinių sakinių dėmenys, ypač 
šalutiniai, kurie yra nelabai informatyvūs arba kuriais reiškiama informacija 
ir šiaip gali būti numanoma iš konteksto, pvz.:

She started reading this Vogue she had with her, and I looked out the window 
for a while. (J. D. Salinger)

Ji ėmė vartyti „Voug“, aš spoksojau pro langą. [RPB 66]

I want all the money waiting for me when I arrive. (John Grisham)
Noriu, kad manęs ten lauktų visi pinigai. [PD 27]

Inside, when they entered, the twilight stank and was loud with flies. (Aldous 
Huxley)

O viduje – sudvisusi ir zyzianti nuo musių prieblanda. [PNP 108]

From where he was sitting, Jeremy couldn’t be certain... (Nicholas Sparks)
Džeremis negalėjo visiškai suprasti... [NĮ 10]
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As she drove farther down, she could see that the roads were already drying. 
(Mary Higgins Clark)

Toliau važiuojant kelias ėmė džiūti. [PMŠ 8]

He didn’t smile when he said it. (Sandra Brown)
Jis nenusišypsojo. [Mir 8]

Gali būti praleidžiamas originalo tekste į tiesioginę kalbą įterptas nelabai 
informatyvus, kalbėtoją pristatantis autorinės kalbos sakinys, nes tas kalbėto-
jas yra lengvai numanomas iš konteksto ar aprašomos situacijos, pvz.:

“Food, of course,” he said. “It’s hungry, like me.” (Dick King-Smith)
– Žinoma, kad maisto. Jis alkanas, kaip ir aš. [MMM 23]

“Two of them we have framed down-stairs.” 
“Two what?” demanded Tom. (Francis Scott Fitzgerald)
– Porą mes net pasikabinome namie.
– Porą ko? [DG 34]

“Did he... peacefully?” she asked. (James Joyce)
– O ar... lengvai? [Dub 14]

“I’m in a rather urgent situation,” he said. (John Grisham)
– Reikalas gana svarbus. [Pri 6]

Nereti praleidimai pragmatiniais sumetimais. Praleidžiami tie reikšmi-
niai originalo teksto elementai (pvz., vietovardžiai, realijų pavadinimai), ku-
riais perteikiama informacija, autoriaus požiūriu, aktuali originalo skaityto-
jui, bet, vertėjo požiūriu, atitinkamame kontekste visai neaktuali arba nelabai 
aktuali vertimo skaitytojui, pvz.:

... when he walked up the aisle of St. George’s, Hanover Square, with his dau-
ghter leaning on his arm, there was not a prouder man in the whole length and 
breadth of England. (oscar Wilde)
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... kai jis šv.  Jurgio bažnyčioje vedė prie altoriaus dukterį, manau, visoje 
Anglijoje nebuvo išdidesnio žmogaus. [AN 101]

It was a fine, thick piece of wood, bulbous-headed, of the sort which is known 
as “Penang lawyer”.  (Arthur Conan Doyle)

Tai buvo graži stora palmės lazda su bumbulu ant galo. [RR 5]

Grace Maclean had come up from New York City the night before... (Nicholas 
Evans)

Greisė Maklin su tėvu vakar vakare parvažiavo iš Niujorko... [AU 8]

Everyday graft in the Garden State of New Jersey. (Harlan Coben)
Toks kyšininkavimas dažnas Naujajame Džersyje. [TVŽ 8]

... he had finally managed to track her down in the Chief Whip’s office at the 
House of Commons. (Elizabeth George)

... jam pagaliau pavyko susisiekti su ja Bendruomenių rūmuose. [PA 43]

Sudėtiniuose realijų pavadinimuose, kuriuos sudaro tikrinio ir bendrinio 
daiktavardžio junginys, pragmatiniais sumetimais gali būti praleidžiamas pir-
masis dėmuo ir išverčiamas tik antrasis dėmuo, kuris, kaip nomenklatūrinis 
terminas, žymi platesnę sąvoką ir neutralizuoja realijų išskirtinumą, pvz.:  

 
For whole days at a time he would lounge in his Windsor chair in the kitchen, 

reading the newspapers, drinking... (George orwell)
Kartais ištisas dienas pradrybsodavo krėsle su bokalu rankoje, skaitydamas 

laikraščius... [GŪ 14]

She set the cast-iron pan gently on top of the old Victorian stove. (Sharon 
owens)

Tyliai padėjo ketaus keptuvę ant senos viryklės. [TKG 8]

... she serves a chewy Cornish hen. (Carl Hiaasen)
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... ji patiekia sunkiai sukramtomą vištą. [NUB 13]

He fished in one of the jacket’s pockets for the rest of his Cadbury whole nut 
bar... (Elizabeth George)

Vienoje iš kišenių sugraibė riešutinio šokolado plytelės likučius... [PA 14]

There indeed, only a few paces off, stood one of them, in Panama hat... (Vir-
ginia Woolf)

Ir tikrai, vos už kelių žingsnių stovi vienas su skrybėle... [ĮŠ 17]

... the thin middle-aged man walking his Jack Russell terrier... (Michael Cun-
ningham)

... tame liesame pusamžyje žmogelyje, vedančiame savo terjerą... [ToV 20]

Kai praleidžiami oK sakinio pažyminiai, be pažyminio arba modifika-
toriaus VK sakinyje likusių daiktavardžių reikšmė yra abstraktesnė, turi ma-
žiau skiriamųjų požymių negu daiktavardinio junginio reikšmė, todėl tokia 
praleidimo rūšis, susijusi su hiperonimine transformacija, t. y. hiponimo (pa)
keitimu hiperonimu, gali būti laikoma generalizacijos apraiška, pvz.: 

  
... the table near his sofa was set with a breakfast of home-made bread and 

fresh butter, snow-white eggs, raspberry jam, and clotted cream. (Frances Hodg-
son Burnett)

... stalas prie sofos būdavo apkrautas namine duona su sviestu, sniego baltu-
mo kiaušiniais, uogiene ir grietinėle. [PS 289]

It had huge bay windows... (Danielle Steel)
Virtuvės langai buvo didžiuliai... [Tėt 17]

They drank at intervals from their huge pint tumblers... (James Joyce)
Jie su pertraukom gėrė iš didžiulių bokalų... [Dub 113]



618 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

... and watched the white cliffs of Dover drawing nearer. (Agatha Christie)

... ir stebėjau artėjančias Doverio uolas. [DiK 5]

Honor looked through the front window... (Sandra Brown)
Honorata žvalgėsi pro langą... [Mir 6] 

Žinoma, aptariamieji pavyzdžiai nėra kanoniniai generalizacijos atvejai, 
nes juose generalizacija yra susijusi ne su leksinio vieneto pakeitimu, o su jo 
praleidimu. Vertimui, kuriame apskritai dėl generalizacijos apraiškų pasigen-
dama originalo tekstui būdingos konkretybės, pavadinti Niumarkas vartoja 
terminą under-translation (Newmark 1988: 285, Shuttleworth, Cowie 2007: 
191). Lietuviškai tokį vertimą galėtume vadinti nepritekliniu vertimu. 

Kartais praleidžiamos daugeliui vertimo skaitytojų nelabai suprantamos 
ar aiškios prasmės neturinčios aliuzijos (t.  y. pasakymai, primenantys kokį 
nors žinomą faktą, paprastai istorinį, mitologinį, literatūrinį veikėją, įvykį ar 
vaizdinį ir susiejantys kūrinyje vaizduojamą situaciją su kito laikotarpio ar 
kito pobūdžio reiškiniais), verstinio teksto skaitytojui galinčios tapti „kultū-
riniais kliuviniais“ (angl. cultural bumps) (Leppihalme 1997: 3−4, Ragaišienė 
2008: 45). Tokiais, „kultūriniais kliuviniais“, vertėjams, matyt, pasirodė posa-
kiai, primenantys biblinį Mozę ir amerikiečių dainininką Franką Sinatrą, ir jie 
jų neišvertė šiuose sakiniuose:

They’d think I was puttin’ on airs to beat Moses. (Harper Lee)
Žmonės pagalvotų, kad aš riečiu nosį ir baisiausiai įsivaizdinu. [NSG 148]

Linda Morgan, the United States attorney, leaned against the back wall trying 
to give off the ease of Sinatra against a lamppost. (Harlan Coben)

Linda Morgan, Jungtinių Valstijų prokurorė, mėgindama atsipalaiduoti, ry-
mojo atsišliejusi į galinę sieną. [TVŽ 8]

Tekste originalo kalba susidūrę su ne originalo kalbos žodžiu ar egzo-
tiškos realijos pavadinimu, vertėjai, užuot trikdę skaitytojo dėmesį išnašose 
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pateikiamais paaiškinimais ar rinkęsi kokį nors kitą tokių elementų turinio 
perteikimo būdą, kartais yra labiau linkę juos, ar net ištisus su jais susijusius 
sakinius, praleisti, pvz.:

 
“Show them in to me, khitmutgar,” it said. “Show them straight in to me.” 

(A. C. Doyle)
– Vesk juos pas mane! Vesk tiesiai pas mane! [ŠH 156]

It is impossible to see his face, but I can make out he is an old man with a long, 
flowing beard. He is wearing what appears to be a pathan suit. (Vikas Swarup). 

Veido tamsoje įžiūrėti neįmanoma, boluoja tik ilga balta barzda. [GL 27]

“The guns, Hakenbuchses, hackbuts, a Landknecht stock...” He shook his 
head. “There are a pair of Russian seventeenth-century snaphaunces that are 
unbelievable...” (Anne Mallory)

‒ Kiek ginklų! ‒ kraipė jis galvą. ‒ Rusiški septyniolikto amžiaus pistoletai... 
[MPi 60]

Verčiant lengvo turinio meilės romanus kartais atsiranda polinkis kai ku-
riuos sakinius, kurie savo turiniu vertėjui, o jo akimis žiūrint, ir potencialiam 
vertimo skaitytojui gali pasirodyti esą kultūriniai kliuviniai, praleisti, pvz.:

The ceiling captured the fierce battle between the ancient Greek gods and the 
Titans. The battle with Cronus was at center, the hundred-handed, fifty-headed 
Hecatonchires, the Gigantes, and the Cyclopes forming a ring of arms, heads, 
bodies, and eyes around the edges. The shadowed gods cast their eyes upon the 
travelers as if to judge their worth. (Anne Mallory)  

Pirmiausia jai krito į akis labai aukštos lubos su freska, vaizduojančia įnir-
tingą antikinės Graikijos dievų mūšį su milžinais. Šešėlyje skendinčios nuožmios 
būtybės žvelgė į atvykėlę tarsi spręsdamos, ko ji yra verta. [MPi 6]

Mustering some fortitude, she longingly bypassed a beautiful Greek amphora, 
ten Italian Renaissance paintings, five Dutch masters, an oddly shaped coat of 
arms that she swore had a naked man in the corner, fifteen different medieval
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swords, five wall tapestries, and three Chinese vases. That didn’t include the 
countless treasures she tried to ignore completely and not identify, nor the 
frescoed walls, the frescoed ceilings, the priceless rugs on the floor... good 
Lord.

She wondered if she would be able to concentrate on the Ashe collection and 
not poke around the castle’s antiquities instead. (Anne Mallory)

Ji suėmė save į rankas ir ilgesingai žingsniavo pro daugybę kitų grožybių. 
Peinšensė klausė savęs, ar jai pavyks susitelkti vien į Džordžo Ešio kolekciją. 
[MPi 43] 

Grožinės literatūros kūrinyje gali pasitaikyti, kad jo autorius ar pasako-
tojas (skliausteliuose arba ne skliausteliuose) ima aptarinėti kokį nors savo 
paties ar kito kalbėtojo pavartotą anglų kalbos žodį (jo formą, reikšmę, eti-
mologiją, vartoseną ir pan.), kuris yra visai neįdomus ar nelabai svarbus to 
kūrinio lietuvių skaitytojui, ir vertėjas ryžtasi vertimo tekste tokias autoriaus 
ar pasakotojo pastabas praleisti, pvz.: 

 
“... Kangaroo starts with a k, not a c,” said Skye.
“It does not. It starts with a c, like cat,” said Batty. (Jeanne Birdsall)
‒ Kengūra prasideda raide k, o ne c, ‒ įsiterpė Skai.
‒ Netiesa. Žodis prasideda raide c, ‒ užginčijo Betė. [Pen 9]

“From Mr. Charles, Miss Tina. With ‘er complimums.” Mary spoke in a dialect 
notorious for its contempt of pronouns and suffixes.

“Place them on my dressing table...” (John Fowles)
– Nuo pono Čarlzo, panele Tina. Su linkėjimais.
– Nunešk ant stalelio. [PLM 74]

Ravi had done well for himself and Pauline must bring in a few shekels too. 
TWINKIES, they called  them. Two Incomes or Something or Other. (Deborah 
Moggach)

Ravis neblogai uždirba, o ir Paulina dar šiek tiek prideda. [VTK 16]
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Gingerly I got to my feet. (Should that be “gingerlyly”? No, I’ve just looked it 
up, adjective and adverb both have the same form.) Gingerly I got to my feet and 
tested my weight on the knee, took a few paces forward (funny word actually, 
nothing to do with ginger, I always thought it meant the way you taste ground 
ginger, very carefully, dipping a moistened finger into it, and then trying it on the 
tip of your tongue, but no, it’s thought to come from Old French genson, dainty, 
or gent, of noble birth, neither of which applies to me). I took a few paces forward 
without any ill-effects... (David Lodge)

Atsargiai atsistojau. Atsistojęs pamėginau perkelti kūno svorį ant kelio ir 
žingtelėjau kelis žingsnelius. Jokių neigiamų padarinių. [Ter 12]

Neišverčiamumo (ar išverčiamumo) problema gali paakinti vertėją pra-
leisti ne tik sakinį, bet ir didesnės apimties originalo atkarpą. Pavyzdžiui,  
Londono romano „Martinas Idenas“ VII skyriuje yra ilgokas epizodas, kuria-
me Ruta (Ruth) kalbasi su Martinu ir aiškina jam, kokia „baisi“ yra jo prasčio-
kiška anglų kalba, aptaria su juo konkrečias jo daromas gramatikos bei tarties 
klaidas ir kaip jos turi būti taisomos: 

 
“You’ll find it all in the grammar,” she went on. “There’s something else I no-

ticed in your speech. You say ‘don’t’ when you shouldn’t. ‘Don’t’ is a contraction 
and stands for two words. Do you know them?” 

He thought a moment, then answered. “‘Do not.’”
She nodded her head, and said, “And you use ‘don’t’ when you mean ‘does 

not’”. 
He was puzzled over this, and did not get it so quickly.
“Give me an illustration,” he asked.
“Well – ” She puckered her brows and pursed up her mouth as she thought, 

while he looked on and decided that her expression was most adorable. “‘It don’t 
do to be hasty.’ Change ‘don’t’ to ‘do not’, and it reads, ‘It do not do to be hasty,’ 
which is perfectly absurd.”

He turned it over in his mind and considered.
“Doesn’t it jar on your ear?” she suggested.
“Can’t say that it does,” he replied judicially.
“Why didn’t you say, ‘Can’t say that it do’?” she queried.
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“That sounds wrong,” he said slowly. “As for the other I can’t make up my 
mind. I guess my ear ain’t had the trainin’ yours has.”

“There is no such word as ‘ain’t,’” she said, prettily emphatic.
Martin flushed again.
“And you say ‘ben’ for ‘been’,” she continued; “‘come’ for ‘came’; and the way 

you chop your endings is something dreadful.” 
“How do you mean?” He leaned forward, feeling that he ought to get down on 

his knees before so marvellous a mind. “How do I chop?”
“You don’t complete the endings. ‘A-n-d’ spells ‘and’. You pronounce it ‘an’. 

‘I-n-g’ spells ‘ing’. Sometimes you pronounce it ‘ing’ and sometimes you leave off 
the ‘g’. And then you slur by dropping initial letters and diphthongs. ‘T-h-e-m’ 
spells ‘them’. You pronounce it — oh, well, it is not necessary to go over all of 
them. What you need is the grammar. I’ll get one and show you how to begin.”  

Vertėjai, matyt, atrodė beprasmiška perkelti visus tuos nukrypimus nuo 
anglų kalbos normos ir jų taisymus į vertimo tekstą arba juos kompensuoti 
panašaus pobūdžio nukrypimais nuo lietuvių kalbos normos ir jų taisymais, 
tad šios ištraukos lietuviškas vertimas yra labai trumpas, nes jame (ten, kur 
pažymėta  skliaustais) praleista viskas, kas pabraukta originalo tekste: 

– Visa tai rasite gramatikos vadovėlyje, – kalbėjo ji toliau. – Ir dar kai ką 
pastebėjau jums kalbant. (...) Tuoj atnešiu ir parodysiu, nuo ko pradėti. [MI 59]

Kita vertus, praleidimus pragmatiniais sumetimais gali lemti originalo ir 
vertimo kalbos pragmatinių normų skirtumai. Pavyzdžiui, Inga Hilbig (Inga 
Hilbig), Lietuvoje (daugiausia Vilniaus universitete) ir Anglijoje (daugiausia 
Halo universitete) atlikusi lietuvių ir anglų gretinamąjį anketinį tyrimą (ana-
lizuoti šimto lietuviškų ir šimto angliškų anketų duomenys), aptardama jo 
rezultatus daktaro disertacijoje „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: 
prašymai“ padarė išvadą, kad „lietuviški prašymo žymekliai prašom, prašau, 
prašyčiau vartoti kone dešimt kartų rečiau nei angliškasis please.“ Ji taip pat 
teigia, kad jos turimi duomenys „duoda pagrindą tvirtinti, kad prašydami ar-
timų žmonių lietuviai dažniausiai apsieina be formalių prašymų mandagumo 
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žymeklių“ (Hilbig 2009: 44). Apie „pliką imperatyvą“ ir liepiamosios nuo-
sakos formų vyravimą prašymui reikšti šnekamojoje kalboje ir šiuolaikinių 
lietuvių autorių tekstuose rašė ir kiti autoriai (LKŽin 1998: 524, Gudavičius 
2007: 197). Šiuos teiginius patvirtina ir grožinės literatūros vertimai iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą: anglų kalbos žodis please juose gana dažnai praleidžia-
mas ir lieka tik „plikas imperatyvas“,  pvz.: 

“Come over here, please,” Catherine said. (Ernest Hemingway)
– Eikš čia, – tarė Ketrina. [AG 161]

“Please answer,” he said, “and in your answer you have to tell but one thing. 
Do you love me?..” (Jack London)

„Parašykite, – prašė jis, – ir atsakykite tik vieną dalyką. Ar mylite mane?..“ 
[MI 314]

Please, Sal, look at me. (Jack Kerouac)
Tu tik pažiūrėk į mane, Selai. [Kel 146]

“You’re causing a row. Please have a little self-control.” (Francis Scott  
Fitzgerald)

– Tu pats keli skandalus. Valdykis! [DG 72]

“Metal objects in the dish, please.” (Dan Brown)
– Sudėkite visus metalinius daiktus į padėklą. [PSi 25]

Kad jau kalba pakrypo apie kalbos etiketo dalykus, tinka pateikti ir tokį 
praleidimo pavyzdį:

Anyway, I sat there and wrote this note: 
 Dear Phoebe,
I can’t wait around till Wednesday any more... (J. D. Salinger)
Žodžiu, atsisėdau ant laiptų ir parašiau tokį raštelį:
                                   Fibe,
nebegaliu laukti trečiadienio... [RPB 208]
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Raštelio, kurį parašė šešiolikmetis brolis septyneriais metais jaunesnei se-
sutei, kreipinyje prie jos vardo originale pridedamas žodis dear, kuris anglų 
kalba rašomuose laiškuose iš tikrųjų yra įprastas kreipiantis ir į labai artimus, 
ir į visai nepažįstamus žmones. Kadangi pagal lietuvių kalbos etiketą, vertėjo 
nuomone, tokiu atveju paprastai kreipiamasi tiesiog vardu, tas pridėtinis žo-
dis vertime praleidžiamas.

Amerikiečių rašytojos Li romane „Nežudyk strazdo giesmininko“ advo-
kato Atikaus Finčo mažamečiai vaikai, kalbėdamiesi su tėvu, į jį kreipiasi net 
tik vardu, bet kartais ir suaugusiojo autoritetui rodomą pagarbumą žyminčiu 
kreipiniu sir, ypač po trumpų atsakymų taip ir ne. Nors pagal lietuvių kal-
bos etiketą kreipimasis į tėvą vardu yra nepriimtinas (Kučinskaitė 1985: 58), 
lietuviškame romano vertime jis išlieka, o tas formalus pagarbus kreipinys 
praleidžiamas, pvz.:

 
‘No sir,’ I murmured, and made a final stand: ‘But if I keep on goin’ to school, 

we can’t ever read any more ...’
‘That’s really bothering you, isn’t it?’
‘Yes sir.’ (Harper Lee]
– O ne, – burbtelėjau ir išdrožiau paskutinį argumentą. – Jeigu aš lankysiu 

mokyklą, tai mudu niekada negalėsime skaityti...
– O tu labai sielojiesi dėl to?
– Taip. [NSG 38]

Kadangi anglų kalboje sutuoktinių poros gali būti vadinamos pagal vyro 
vardą ir pavardę, tiksliau sakant, vartojant jo vardo ir pavardės junginio dau-
giskaitą, o lietuvių kalboje toks sutuoktinių porų žymėjimas yra neįprastas     
(t. y. galima tik arba vyriškos pavardės daugiskaita, arba vyro vardo daugis-
kaita), vyro vardas lietuviškame vertime praleidžiamas, pvz.:

When you come next year I may have the pleasure of wishing long life and 
happiness to Mr and Mrs Ignatius Gallaher. (James Joyce) 

Kai atvažiuosi kitais metais, gal aš jau turėsiu malonumo palinkėt ilgo ir 
laimingo gyvenimo ponui ir poniai Galaheriams. [Dub 79]
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“The room’s registered to Mr. and Mrs. Homer Frost from Indiana...” (Arthur 
Hailey)

... kambaryje apsistojo sutuoktinių Frostų pora iš Indianos valstijos... [De 77]

Verčiant kai kurių žanrų tekstus ir atsižvelgiant į lietuviškas tų žanrų tradi-
cijas, gali būti praleidžiami ir angliškuose tekstuose prieš pavardes vartojamų  
sutrumpintų priedėlių Mr ir Mrs lietuviški atitikmenys ponas ir ponia. Pavyz-
džiui, ES dokumentų vertimo tarnybų redaktoriai ir vertėjai ES institucijose 
laikosi tokių nurodymų: „Tekste prieš asmens pavardę rašoma ne „ponas“ ir 
„ponia“, o asmens vardo pirmoji raidė: pranešėjas I. Nyberg, už regioninę poli-
tiką atsakinga D. Hübner“ (ILRV 2007: 29). Priedėlis Mr. kartais neverčiamas 
ir grožinės literatūros vertimuose (ypač netiesioginėje kalboje), nes pavarde 
įvardijamo asmens lytį vertimo tekste rodo lietuviška pavardės galūnė (atiti-
kmuo ponas prie vyro pavardės dažniau vartojamas kreipiniuose), pvz.:

... saw Irene walking in Richmond Park with Mr. Bosinney. (John Galsworthy)

... matė Ireną vaikščiojančią su Bosiniu Ričmondo parke. [FS 327]

“... Isn’t that so, Mat?” said Mr. Hynes, addressing Mr. O’Connor. (James Joyce)
... Ar ne tiesa, Matai? – tarė Hainsas, kreipdamasis į O’Konorą. [Dub 119]

Mr. Higginbotham looked at his wife exultantly. (Jack London)
Higinbotemas džiūgaudamas pažvelgė į žmoną. [MI 29]

Mr. Raggles then retired... (W. M. Thackeray)
Tada Reglsas pasitraukė iš pareigų... [TM (2011) II 18]

“Mr. Franklin assigned an essay about our favorite subject...” (Jodi Picoult)
– Franklinas liepė parašyti rašinį apie mėgstamiausią daiktą... [NT 14]

He is staring back  towards Mr. Rosetti’s house... (John Fowles)
Jis apžiūrinėja Rosečio namą... [PLM 442]
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“I am Mister Codrose...” (Charlie Higson)
– Aš esu Kodrouzas. [SP 26]

Praleidimų kartais pasitaiko verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir 
kitų žanrų tekstus. Europos Sąjungos teisės aktų ir dokumentų vertėjai gerai 
žino, kad angliškuose tekstuose valstybių narių trumpųjų (tradicinių) pava-
dinimų sąrašuose išsiskiria Čekija, nes ji, šalia tokių pavadinimų kaip Bulga-
ria ar Slovakia, yra vadinama dviem žodžiais Czech Republic. Paaiškinimas 
paprastas: 1992  m. pabaigoje suskilus Čekoslovakijai, Čekija anglų kalboje 
liko be visuotinai priimtino vienažodžio, t. y. trumpojo, valstybės pavadini-
mo (siūlomas pavadinimas Czechia neprigijo). Atitinkamuose lietuviškuose 
tekstuose pavadinimas Czech Republic pakeičiamas Čekija, o žodis Republic 
praleidžiamas.

Angliškuose dvišalių tarptautinių susitarimų ar sutarčių tekstuose įvardi-
jami jų sudarytojai kaip du teisės subjektai dar išskiriami ir po jų einančiais 
tradiciniais šio žanro teksto štampais of the one part ir of the other part. Lie-
tuviškuose vertimuose tokie (ir kai kurie kiti panašūs) štampai praleidžiami, 
nes mūsų administracinėje ar kanceliarinėje kalboje atitinkamų štampų nėra: 
žodis pusė priešinamos šalies reikšme nevartojamas, tad „Kanceliarinės kal-
bos patarimuose“ (2007) patariama: „Nurodant sutarties sudarytojus, reikia 
verstis be štampo iš vienos pusės..., iš kitos pusės.“ Kaip pavyzdys pateiktina 
vieno Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo preambulės angliš-
ka formuluotė ir jos vertimas į lietuvių kalbą:

 
THE EUROPEAN UNION (EU), of the one part, and THE RUSSIAN FE-

DERATION, of the other part, hereinafter referred to as the ‘Parties’, ... HAVE 
AGREED AS FOLLOWS:... (oJ L 307/16 EN 18.11.2008)

EUROPOS SĄJUNGA (ES) ir RUSIJOS FEDERACIJA, toliau  – Šalys, ... SU-
SITARĖ:... [oL L 307/16 LT 2008-11-18]

 
Be abejo, toli gražu ne visi praleidimai yra būtini ar gali būti pateisinami.  

Praleidimas (angl. omission) yra vertimo studijų terminas, kuriuo nusakoma 
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ir „vertimo klaida, kai vertėjas vertimo tekste neperteikia kokio nors būtino 
informacijos elemento, esančio originalo tekste“ (TT 165). Tokių praleidimų 
vertimo skaitytojas paprastai nepastebi, bet jie nepraslįsta pro vertimo tyrėjų         
(pvz., žr. Litvinskaitė 2006), kritikų ir recenzentų akis. Valdas V. Petrauskas, 
recenzuodamas Kanados rašytojos Margaretos Etvud (Margaret Atwood) ap-
sakymo „Švino amžius“ (The Age of Lead) vertimą, rašo, kad „vertėjas dar-
ko tekstą, perpasakodamas jį ir išmesdamas tai, kas netelpa į Prokrusto lova 
paverstą sakinį. Pavyzdžiui: ... „The freezing water has pushed his lips away 
from his teeth into an astonished snarl...“ = „Nuo sušalusio vandens lūpos 
šiek tiek atsikišusios į priekį.“ Neišverstas mimikos apibūdinimas: astonished 
snarl = nustebusi mina. „you’re just like your father. Free as the birds, out 
all night, do as you like...“ = „Visai kaip tėvas. Abudu laisvi kaip paukščiai, 
darote, ką tik norite...“ Neišversta: out all night = naktimis negrįžta namo“ 
(Petrauskas 2008).

Prie recenzento išnagrinėtų sakinių tinka pridėti ir dar porą panašių pra-
leidimo pavyzdžių: 

Rosie could feel the stress building between her shoulder blades. (Fern Michaels)
Rozi jautė augančią įtampą. [GM 26]

“As you already know, my name isn’t Thad, and while I do have five brothers, 
they’re all alive and well.” (Nicholas Sparks)

– Juk žinote, kad mano vardas ne Tedas, o visi mano broliai sveiki ir gyvi. 
[NĮ 16]

She stared at Ski for several seconds, then covered her face with her hands and 
began to cry in loud, racking sobs. (Sandra Brown)

Ji pažiūrėjo į Skijų, užsidengė veidą ir prapliupo raudoti. [yK 9]

Galiausiai praleidimai vertimo tekste gali atsirasti dėl cenzūros ar ide-
ologiniais sumetimais (žr., pvz., Balčiūnienė 2010, Kerbelytė 2013), kartais 
dėl vertimo teksto apimties apribojimo, pavyzdžiui, verčiant filmų subtitrus. 
Pastaruoju atveju, praleisdamas verčiamame tekste semantiniu atžvilgiu per-
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teklinius elementus, vertėjas gali siekti glaustumo – to, kas vadinama „teksto 
kompresija“, t. y. siekti sumažinti bendrą teksto apimtį (Armalytė 1982: 25, 
Kerevičienė, Češumskaitė 2011: 72). Dėl visokių įterptinių, papildomų paaiš-
kinamųjų žodžių ar frazių, atsirandančių paisant aiškumo (dažnai pragmati-
niais sumetimais), vertimo tekstas kartais gerokai pailgėja. Todėl, norėdamas 
užkirsti kelią šiai tendencijai, vertėjas, kiek leidžia VK lingvistinės ir stilisti-
nės normos, turi praleisti verčiamo teksto perteklinius elementus. Kita vertus, 
pravartu įsidėmėti, kad praleidimas apskritai yra sunkiau pateisinamas nei 
pridėjimas.  

2.5. Kompensavimas

Vienos kalbos reikšmių perteikimas kitos kalbos priemonėmis paprastai 
yra susijęs su tam tikrais reikšmių nuostoliais, ir vertėjas turi spręsti, ar reikia 
ir kada reikia juos kompensuoti (Harvey 1998: 38). Kompensavimas (angl. 
compensation) – tai dar vienas būdas siekti vertimo adekvatumo. Jis gelbsti 
vertėjus tais atvejais, kai tam tikri oK teksto prasmės elementai dėl vienos 
ar kitos priežasties vertimo kalboje negali būti perteikti atitinkamomis VK 
priemonėmis (Fawcett 1997: 31). Kad padengtų (kompensuotų) tokį prasmės 
nuostolį, vertėjas gali perteikti prarastą prasmės elementą kokiomis nors kito-
mis, nebūtinai to paties kalbos lygmens priemonėmis ir nebūtinai toje pačioje 
kaip originalo teksto vietoje.

Kompensavimo sąvokos siejimas su vertimu jau seniai yra įprastas da-
lykas ir vertėjams (net ir nevartojantiems paties termino kompensavimas), ir 
vertimo tyrėjams. Pastarieji ginčijasi tik dėl jos turinio, t. y. jos tikslesnės api-
brėžties. Paprastai nesutariama dėl to, kokiems nuostoliams padengti ši sąvo-
ka yra taikytina (pvz., žr. Hervey, Higgins 1992: 248, Harvey 1998, Neliubin 
2003: 83–84, yakovleva 2008: 54). Pavyzdžiui, Niumarkas (nepateikdamas 
jokių pavyzdžių) rašo, kad kompensavimas „atsiranda, kai reikšmės, garsinio 
efekto, metaforos ar pragmatinio efekto nuostolis vienoje sakinio dalyje yra 
kompensuojamas kitoje jo dalyje arba gretimame sakinyje“ (Newmark 1988: 



 A N T R A  D A L I S  629

90). Iš tokios labai plačios sąvokos kaip reikšmė ar prasmė (angl. meaning) ir 
kitų konkretesnių sąvokų įvardijimo nedaug kas paaiškėja. 

Šiame darbe laikomasi siauresnės ir konkretesnės kompensavimo termino 
sampratos ir manoma, kad jis yra taikytinas ne apskritai semantiniams nuos-
toliams, o tik pragmatinės, t. y. stilistiškai aktyvių kalbos elementų, reikšmės 
nuostoliams padengti (plg. Pikčilingis 1975: 147, Ambrasas-Sasnava 1984: 
84, Hervey, Higgins 1992: 71, Marcinkevičienė 1996: 76, yakovleva 2008: 54, 
Louw 2007: 84). Pragmatinė reikšmė išskiriama dėl to, kad ji yra siejama su 
viso pasakymo interpretacija, bendravimo situacijos vertinimu, paties kalbė-
tojo apibūdinimu ir kalbančiųjų tarpusavio santykių atskleidimu. Taigi kom-
pensavimas šioje studijoje suvokiamas kaip vertimo būdas prarandamai origi-
nalo teksto pragmatinei reikšmei perteikti kitomis, nebūtinai to paties kalbos 
lygmens priemonėmis ir nebūtinai toje pačioje teksto vietoje. Kitaip sakant, 
į kompensavimą žiūrima kaip į stilistinės neutralizacijos išvengti padedantį 
vertimo būdą, kuris yra nepaprastai svarbus verčiant grožinius kūrinius. 

Kompensavimo sąvoką taikant kaip vertimo analizės priemonę, kom-
pensuojamąjį pragmatinės reikšmės nuostolį reikia sieti su konkrečia, realiai 
egzistuojančia originalo teksto ypatybe ir kartu konkrečiai nurodyti kompen-
savimo priemones vertimo tekste (Crisafulli 1996: 260). Be to, gali būti skiria-
mos kelios kompensavimo rūšys: kontaktinis (kai nuostolis kompensuojamas 
toje pačioje kaip originale vertimo teksto vietoje) ir nuotolinis (kai nuostolis 
kompensuojamas kitoje negu originale vertimo teksto vietoje), horizontalu-
sis (kai nuostolis kompensuojamas to paties kalbos lygmens priemonėmis), 
ir vertikalusis (kai nuostolis kompensuojamas kito kalbos lygmens priemo-
nėmis) (žr. yakovleva 2008: 54; plg. angl. compensation in kind and in place; 
compensation by merging and splitting, žr. Hervey, Higgins 1992; angl. parallel, 
contiguous or displaced compensation, žr. Harvey 1995).

Apie kontaktinį kompensavimą (kai nuostolis kompensuojamas toje pa-
čioje kaip originale vertimo teksto vietoje) galima kalbėti nebent tais atve-
jais, kai  verčiamas įterptinis cituojamas (t. y. autonomiškai vartojamas) žodis 
ar trumpas pasakymas, kurių funkcija yra iš esmės pragmatinė (t. y. kuriais 
vienaip ar kitaip apibūdinamas asmuo, su kuriuo tas žodis ar trumpas pasa-



630 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

kymas yra siejami) ir ją  būtina perteikti toje pačioje kaip originale vertimo 
teksto vietoje. Pirmiausiai panagrinėkime bent vieną kitą tokio kontaktinio 
kompensavimo pavyzdį: 

He pronounced avenue – EVENUE, and nothing – NOTHINK, so droll... 
(W. M. Thackeray)

Jis taria ne „alėja“, bet „alieja“ ir ne „eina“, bet „aina“, – kaip juokinga!  [TM 
I 114]

Šiame pavyzdyje juokingumo efektas, kurį originalo tekste sukelia nenor-
minė cituojamų oK žodžių avenue („platus, iš abiejų pusių medžiais apsodin-
tas kelias; alėja“) ir nothing („niekas“) tartis (grafiškai užfiksuota didžiosiomis 
raidėmis), vertimo tekste yra atkuriamas VK žodžių alėja ir eina nenormi-
niais tarties variantais alieja ir aina, kitaip tariant, panašios ir skirtingos reikš-
mės žodžių skirtingais, bet to paties fonetinio (garsinio) lygmens elementais. 
Taigi pagal šių žodžių vietą tekste tai būtų kontaktinis kompensavimas, o pa-
gal kompensavimui pasitelkiamų kalbos elementų lygmenį – horizontalusis 
kompensavimas.

o štai kontaktinio vertikaliojo kompensavimo pavyzdys:

... he was very ashamed of his parents and all, because they said “he don’t” 
and “she don’t” and stuff like that... (J. D. Salinger)

Jis gėdinosi savo tėvų, nes jie sakydavo „aksfaltas“, „kolidorius“ ir panašiai... 
[RPB 144]

Šiuo atveju prasčiokiškos kalbos efektą, kurį originalo tekste sukelia 
trumpi pasakymai su veiksmažodžio do nenorminėmis gramatinėmis formo-
mis ir kurio neįmanoma ar kurį netinka perteikti atitinkamomis to paties VK 
lygmens priemonėmis, vertimo tekste padeda išsaugoti tikslingai parinktų, 
lietuvių kalboje vartojamų tarptautinių žodžių (arba skolinių) asfaltas ir ko-
ridorius grafiškai fiksuota netaisyklinga tartis. Taigi prasmės nuostolis kom-
pensuojamas toje pačioje kaip originale vertimo teksto vietoje, bet kito, t. y. ne 
gramatinio, o fonetinio (garsinio), lygmens priemonėmis.
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Dar vienas analogiškas kompensavimo pavyzdys su dviem visiškai skir-
tingais vertimo variantais:

“It may be the kind where, at the age of thirty, you sit in some bar hating 
everybody who comes in looking as if he might have played football at college. 
Then again, you may pick up just enough education to hate people who say, ‘It’s 
a secret between he and I.’...”  (J. D. Salinger)

– Galbūt, turėdamas trisdešimt metų, tu per dienas sėdėsi baruose ir neapkęsi 
kiekvieno lankytojo, kuris bus panašus į universiteto futbolininką. Arba, truputį 
pasimokęs, imsi nekęst žmonių, kurie sako: „Aš tau paskambinsiu per telefoną“. 
[RPB 195]

– Galbūt, turėdamas trisdešimt metų, tu per dienas sėdėsi baruose ir neapkęsi 
kiekvieno lankytojo, kuris bus panašus į universiteto futbolininką. Arba, truputį 
pasimokęs, imsi nekęsti žmonių, kurie sako: „Gulėjau ligoninėj su plaučiais.“ 
[RPB (1999) 237]

 
Aptariamoje ištraukoje pabraukto pasakymo, originalo tekste išsiskirian-

čio nenormine įvardžių he ir I vartosena (turėtų būti jų objektinio linksnio 
formos him ir me), pagrindinė funkcija taip pat yra žymėti menką kalbančio-
jo išsilavinimą, prasčiokiškumą, todėl vertimo tekste svarbiau perteikti ne jo 
turinį, ne tai, kas juo pasakoma („Tai mudviejų paslaptis“), o pasirinkti tokį 
pasakymą, kuris, kad ir ne to paties lygmens raiškos priemonėmis, adekvačiai 
apibūdintų sakytoją, t.  y. rodytų jo priklausymą atitinkamai socialinei gru-
pei. Skirtingu laiku pasirodžiusiuose tos pačios verstinės knygos leidimuose 
pasirenkami du skirtingi ir abu su originalo sakinio turiniu visiškai nesusiję 
pasakymai, kuriuose analogišką funkciją atlieka nevartotinos lietuvių kalbos 
prielinksnių konstrukcijos. Paskesnis vertimo variantas su netinkama prie-
linksnio su konstrukcija priežasčiai nusakyti skamba net kalambūriškai1. To-

1 „Su konstrukcijos dažnai be reikalo pavartojamos priežasčiai, susijusiai su liga ar guldymu į ligoninę, 
nusakyti. Tėvas buvo ligoninėje su plaučiais (= dėl plaučių; gydėsi ligoninėje plaučius). Jaunuolis su 
smegenų sutrenkimu (= dėl smegenų sutrenkimo; sutrenktomis smegenimis) paguldytas į ligoninę. 
Savaitę išgulėjau su gripu (= dėl gripo; sirgdamas gripu, gripuodamas, buvo gripas). (Tokia vartose-
na gali būti net anekdotiška: Žmona guli su Botkinu (yra tokia Botkino liga); arba – „Daktare, aš pas 
jus su kepenimis.“ „Aš kepenų nevalgau, pageidaučiau skilandžio.“)“ (interneto svetainė „Lietuvių 
kalba ir literatūros istorija“: <http://ualgiman.dtiltas.lt/su.html > žiūrėta 2013-02-01).
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dėl galima sakyti, kad neverčiamo pasakymo pragmatinės reikšmės, siejamos 
su jame netaisyklingai vartojamomis įvardžių formomis, nuostolis vertimo 
tekste kompensuojamas pakeičiant anglišką pasakymą visai kitokio turinio 
lietuvišku pasakymu, kuriame ta pragmatinė reikšmė perteikiama ne morfo-
logijos, o sintaksės priemonėmis.

Išskyrus aptartus specifinius kontaktinio kompensavimo atvejus, kom-
pensavimo vieta nėra kaip nors ribojama: vertimo teksto sakinyje atsirandan-
tys pragmatinės reikšmės nuostoliai gali būti kompensuojami tame pačiame 
sakinyje kaip ir originalo tekste, bet nebūtinai toje pačioje sakinio dalyje, arba 
gretimame ar dar tolesniame sakinyje. Pirmiausia panagrinėkime vieną kitą 
kompensavimo tame pačiame sakinyje pavyzdį. 

That hungry architect chap might drive with his wife – he wished him joy of 
her! (John Galsworthy)

Tas alkanas architektėlis galės dardėti su jo žmona – linkime maloniai pra-
leisti laiką! [FS 226]

Šiame pavyzdyje šnekamosios kalbos, arba žemesnio, familiariojo stiliaus, 
oK žodis chap („vaikinas, vyrukas“), rodantis ironišką požiūrį į aptariamąjį as-
menį, yra neverčiamas, o dėl to sakinyje atsiradęs pragmatinės reikšmės nuos-
tolis kompensuojamas kitomis VK priemonėmis: vietoj anglų kalbos stilistiškai 
neutralaus daiktavardžio architect pasirenkamas ne jo lietuviškas žodyninis ati-
tikmuo architektas, o dar ir niekinimo reikšmę (susijusią su ironijos reikšme) 
turintis jo deminutyvas su priesaga -ėlis (architektėlis), be to, toliau esantis, sti-
listiškai neutralus anglų kalbos veiksmažodis drive „važiuoti“ pakeičiamas eks-
presyvesniu konkretesnės reikšmės lietuvių kalbos veiksmažodžiu dardėti.

Dar vienas pavyzdys:

It was pretty dark, and I stepped on somebody’s shoe on the floor and damn 
near fell on my head. (J. D. Salinger)

Tamsoj užsirioglinau ant kažkieno bato, pamesto vidury kambario, ir vos ne-
išsitiesiau. [RPB 53]
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Kadangi šiame oK sakinyje pavartotas pyktį reiškiantis keiksmažodis 
damn į VK yra tiesiogiai neverčiamas, dėl to atsiradęs pragmatinės reikšmės 
nuostolis bent iš dalies yra kompensuojamas stilistiškai neutralius anglų kal-
bos veiksmažodžius step (on) „užlipti, užminti“ ir fall „pargriūti“ pakeičiant 
šiurkštesniais lietuvių šnekamosios kalbos veiksmažodžiais užsirioglinti ir iš-
sitiesti.

Kompensavimas ypač akivaizdus šiuose trumpučiuose dialogo sakiniuo-
se, kuriuos verčiant stilistiškai suaktyvinti VK žodžiai ne tik perteikia atitin-
kamų oK žodžių denotacines reikšmes, bet ir atlieka šalia jų esančių, su pra-
gmatinės reikšmės nuostoliais siejamų oK žodžių funkciją:

“What the hellya reading?” he said.
“Goddam book.” (J. D. Salinger)
– Ką čia skaitalioji?
– Knygšę. [RPB 28]

Štai kaip šis kompensavimo atvejis komentuojamas „Lietuvių kalbos sti-
listikoje”: „Čia originalui būdingas neigiamas atspalvis bei menkinimas verti-
me kompensuojamas savotiškais naujadarais, išverstais, pavartojant peikimą, 
menkinimą bei niekinimą žyminčias priesagas -alioti ir -šė“ (Pikčilingis 1975: 
147–148).

Apie nuotolinį kompensavimą paprastai galima kalbėti tais atvejais, kai 
verčiant ilgesnes stilistiškai suaktyvintas grožinio kūrinio teksto atkarpas pra-
gmatinės reikšmės nuostoliai, atsirandantys viename vertimo sakinyje, yra  
kompensuojami gretimame sakinyje (arba gretimuose sakiniuose). Pavyz-
džiui, toliau pateiktame dialoge (išskyrus pirmą jo sakinį) šnekamojo buitinio 
stiliaus žodžiai yra nevienodai pasiskirstę originalo ir vertimo sakiniuose:

“Where the hellya get that hat?” he said.
“New York.”
“How much?”
“A buck.”
“You got robbed.” (J. D. Salinger)
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– Iš kur traukei tą kepurkšę? – klausia.
– Pirkau Niujorke.
– Kiek sukišai?
– Dolerį.
– Apšovė. [RPB 29] 

Skaitydami Selindžerio romano „Rugiuose prie bedugnės“ lietuvišką ver-
timą ir lygindami jį su originalu, aptinkame daugybę sakinių, kurių vertimas 
iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti neadekvatus, nes daugelis anglų kalbos žodžių 
(ar žodžių junginių), kurie yra stilistiškai neutralūs, vertime yra atliepiami lie-
tuvių kalbos žodžiais, priklausančiais kasdieniam buitiniam, arba šnekamo-
sios kalbos, stiliui ir turiančiais aiškų šiurkštumo, familiarumo atspalvį, pvz.:

There were never many girls at all at the football game. (J. D. Salinger)
Mergiščių per futbolo rungtynes niekad nebūdavo gausu. [RPB 28]

... he made a speech that lasted about ten hours. (J. D. Salinger)

... gerą dešimtį valandų dėjo kalbą. [RPB 23]

... we just had a couple of  hamburgers... (J. D. Salinger)

... sutašėm po porą šnicelių... [RPB 44]

Then I started reading this timetable I had in my pocket. Just to stop lying. 
(J. D. Salinger)

Aš susiradau kišenėj tvarkaraštį ir ėmiau skaityti, kad nebereiktų skiesti. 
[RPB  47]

Iš tiesų neturėtume dėl to vertėjui priekaištauti. Į stilistiškai neutralių oK 
žodžių pakeitimą stilistiškai aktyviais tos pačios ar artimos denotacinės reikš-
mės VK žodžiais žiūrime kaip į nuotolinį kompensavimą, kuris, peržengda-
mas sakinio ribas, leidžia padengti pragmatinės reikšmės nuostolius, atsiran-
dančius kituose (gretimuose ar dar tolesniuose) sakiniuose, kurių stilistiškai 
aktyvūs oK žodžiai yra praleidžiami arba pakeičiami stilistiškai neutraliais 
VK žodžiais, pvz., plg.:
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“I left the goddam foils and stuff on the subway.” (J. D. Salinger)
– Aš palikau rapyras su visais daiktais metro. [RPB 27]

“I’m the goddam Governor’s son,” I said. (J. D. Salinger)
– Mano tėvas – gubernatorius! – sakau. [RPB 36]

She had this big damn Doberman pinscher. (J. D. Salinger)
Ji vedžiodavos tokį didelį dobermaną-pinčerį. [RPB 38]

It only cost me a buck. (J. D. Salinger)
Kepurė tekainavo dolerį. [RPB 24]

I didn’t care about not seeing the movie... (J. D. Salinger)
Aš nė trupučio nesigailėjau, kad nepamatėm filmo. [RPB 44]

I felt like giving somebody a buzz. (J. D. Salinger)
Norėjosi kam nors paskambinti. [RPB 66]

Aptardami kompensavimo tikslais vartojamas vertimo kalbos priemo-
nes, vertimo tyrėjai ir recenzentai pastebi, kad vertimuose į lietuvių kalbą vy-
rauja polinkis rinktis leksines kalbos priemones (pvz., žr. Mataitytė 2000). Tai 
patvirtina ir daugelis čia pateiktų kompensavimo pavyzdžių, kuriuose neretai 
pasitaikydavo ekspresyviųjų šnekamojo stiliaus veiksmažodžių, daiktavardžių 
deminutyvų. Pavyzdžiui, Selindžerio „Rugiuose prie bedugnės“ vertime kai 
kurie menkinamąją reikšmę turintys deminutyvai, pvz., mergiščia, knygiūkštė, 
kartojasi dešimtis kartų, o originalo tekste dažnai pasikartojančių šiurkščių 
epitetų, pvz., goddam ir lousy, praleidimas neretai kompensuojamas tame pa-
čiame sakinyje pridedant įvairius panašios ar artimos stilistinės vertės kreipi-
nius, žyminčius niekinamą požiūrį į pašnekovą,  pvz.:

“How ’bout turning off the goddam light?..” (J. D. Salinger)
– Rupūže, ar užgesinsi kada šviesą? [RPB 56]
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I wouldn’t abuse your goddam hospitality. (J. D. Salinger)
Neketinu piktnaudžiauti tavo svetingumu, susna. [RPB 56]

I’m old enough to be your lousy father. (J.  D. Salinger)
Aš tau tėvas galėčiau būti, mažvaiki!  [RPB 32]

Tokie kompensavimo pavyzdžiai, be kitų dalykų, rodo, kad kompensa-
vimas daugeliu atvejų yra sudėtinė vertimo perdara, iš tikrųjų apimanti dvi 
kitas perdaras ‒ praleidimą (goddam, lousy) ir pridėjimą (rupūžė, susna, ma-
žvaikis). Taigi  galima sakyti, kad neatsitiktinai kompensavimą, kaip atskirą 
vertimo perdaros tipą, šioje knygoje pasirinkome nagrinėti pirmiau išsamiau 
aptarę pridėjimą ir praleidimą.     

Šiurkštokų angliškų žargonybių pragmatinei reikšmei kompensuoti ver-
time kartais pasitelkiami lietuviški vaizdingieji frazeologizmai, pvz.:

She was lousy with dough. (J. D. Salinger)
Pinigų ji turėjo kaip šieno. [RPB 189]

Tai vis leksikai priskirtini kalbos vienetai. Prie leksinių VK priemonių 
linkstama ir tais atvejais, kai vertime reikia kompensuoti su kitų oK lygmenų 
elementais, t.  y. fonetiniais ar gramatiniais, siejamos pragmatinės reikšmės 
nuostolį, pvz.: 

“Where’dja get that hat?” Stadlater said. (J. D. Salinger)
– Kur nukniaukei tą kepurę? – klausia Stedleiteris. [RPB 36]

“Don’t want him doin’me like he done Papa, tryin’ to make him out left-han-
ded...” (Harper Lee)

– Nenoriu, kad mane taip sudirbtų, kaip tėtį sudirbo, kairiu išvadino... 
[NSG 210]

Amerikiečių rašytojos Harper Li romane „Nežudyk strazdo giesminin-
ko“ kai kurių personažų, ypač tų, kurių žemesnė socialinė padėtis (pvz., Mei-
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jelos Juel, juodaodžio Tomo Robinzono), kalboje apstu amerikiečių pietų 
(tiksliau Alabamos) tarmės apraiškų – jos daugiausia fonetinio ir gramatinio 
pobūdžio, o šio romano lietuviškame vertime dažniausiai vartojama tik sti-
listiškai žymėtoji leksika, pvz., gonkos „priebutis, prienamis, veranda“, jo ir 
aha „taip“, sudirbti „suniekinti“, šėpa „spinta“, aure „ten“, suskiai „bjaurybės, 
nenaudėliai“.

Aptariamąjį polinkį turbūt galima paaiškinti tuo, kad ir „lietuvių grožinės 
literatūros tekstuose vyrauja leksinė šnekamosios kalbos raiška, t. y. šį stilių 
labiausiai atspindi žodžiai, kur kas mažiau vartojama nenorminių gramatinių 
formų, ir visai nebūdingas fonetinės raiškos fiksavimas“ (Marcinkevičienė 
1996: 76).

Kompensavimas dažnai taikomas verčiant grožinės literatūros kūrinių 
monologuose ir dialoguose pasitaikančią kokią nors neįprastą, savitą kalbą, 
kuri turi išskirtinių raiškos priemonių ir kurią galima vadinti individualizuota 
kalba. Individualizuota kalba gali turėti daugybę įvairiausių apraiškų (daugiau 
apie ją žr. Miliūnaitė 2010). Kaip pavyzdį verta paminėti Danguolės Žalytės į 
lietuvių kalbą išverstą (2007) anglų rašytojo Terio Pračeto (Terry Pratchett) 
knygą „Mažieji laisvūnai” (The Wee Free Men). Mažieji laisvūnai – tai auto-
riaus išgalvoto Plokščiojo pasaulio narsi tautelė Nakai Makfiglai. Jie visai „pa-
našūs“ į istorijos šaltiniuose minimą Britų salų gentį piktus (autorius knygoje 
vartoja ne formą Picts, o Pictsies) – raudongalviai mušeikos, vagišiai ir puo-
tautojai. Jie dėvi kiltus ir kalba su škotišku akcentu. Jų kalba, anot šios knygos 
vertimo recenzentės Ritos Urnėžiūtės, „turi įvairių, kaip sakytų mokslininkai, 
teritorinių ir funkcinių atmainų – tarmių ir stilių“, o vertėjai pavyko sukurti 
savitą lietuvių kalbos atmainą  – truputį senovišką, šiek tiek prasčiokišką, o 
svarbiausia  – turtingą, šmaikščią, derančią prie šių veikėjų būdo ir įpročių. 
„Kalbą senovišką daro veiksmažodžių formos, nusižiūrėtos iš vakarų ir pietų 
aukštaičių (ieškotie, drabstyties; čiuožkie, saugokies; norėtau, galėtau) bei senų-
jų raštų (tvarkytumbeis, būtumbim), dviskaita (du kartu; girdita, judu tvatijota, 
manėva), pietų aukštaičių įvardžių formos kokis, tokis, senųjų raštų ar tarmių 
žodžiai ir formos (žostis „kalba, prakalba, kalbėjimas“, neptė  „vaikaitė“, apluo-
kas „aptvaras prie namų gyvuliams paganyti“, pasaulė „pasaulis“), bendrinėje 



638 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

kalboje neįprastos žodžių reikšmės (gyvenimas „gyvenamoji vieta; būstas, na-
mai; butas, kambarys“), svetimybės (nabagėlis, mažu „gal“), iš senųjų raštų nu-
sižiūrėtos tarnybinės kalbos dalys (dėlei, ing, idant, jeigut, jogei, betaig, kaipo), 
rytų aukštaičių prielinksnis užu. Vertėjos sukurtoje mažųjų laisvūnų kalboje 
priešdėlis in- dar nevirtęs į- (insakymas, instabus, insigautie), o priešdėlis nebe- 
linkęs trumpėti (nebgirdžiu)“ (Urnėžiūtė 2008). Taigi mažųjų laisvūnų kalbos 
išskirtinumo įspūdžiui perteikti vertėja, nesilaikydama pirmiau minėto lietu-
vių grožinės literatūros polinkio tik į leksinę tarminės kalbos raišką, pasitelkia 
daugybę įvairiausių išmoningai parinktų tarminių ir senųjų raštų fonetinių, 
gramatinių ir leksinių elementų. Štai trumpa ištrauka iš šios knygos, kurioje 
fonetinė, gramatinė ir leksinė mažųjų laisvūnų kalbos raiška kompensuojama 
įvairiomis vertimo kalbos priemonėmis, bet nebūtinai toje pačioje teksto vie-
toje (t. y. ne tame pačiame ir net ne gretimame sakinyje) kaip originalo tekste 
arba, jeigu kompensuojama toje pačioje vietoje, tai skirtingomis VK raiškos 
priemonėmis, dažniausiai tarmiškomis veiksmažodžio dviskaitos formomis: 

“Whut eiggs?” said one.
“The eggs you are holding,” said Tiffany, meaningfully.
“Whut? Oh, these? These are eiggs, are they?” said the one who’d spoken first, 

looking at the eggs as if he’d never seen before. “There’s a thing. And there was us 
thinking they was, er, stones.”

“Stones,” said the other one nervously.
“We crawled under yon chookie for a wee bitty warmth,” said the first one. 

“And there was all these things, we thought they was stones, which was why the 
puir fowl was clucking all the time...”  (Terry Pratchett)

– Kokius kiaušinius? – paklausė vienas.
– Kiaušinius, kuriuos laikot, – iškalbingai atsiliepė Marlinė.
– Ką? Ak, šituos? Čia kiaušiniai? – paklausė pirmas prašnekęs žmogelis, žiū-

rėdamas į kiaušinius taip, lyg niekada nebūtų jų matęs. – Mat kaip. O mudu 
manėva – akmenys.

– Akmenys, – nerimastingai pritarė kitas.   
– Palindova po višta sušiltie, – sklandžiai dėstė pirmasis, – Veizdiva – šitie 

daiktai, manėva, kad akmenys, todėl nabagė paukštelė be atvangos kudakuoja... 
[ML 57]
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Štai dar vienas pavyzdys, kaip vertėjas pasitelkia visų lietuvių kalbos ly-
gmenų tarmiškai žymėtos raiškos priemones, perteikdamas kalbėseną Jorkšy-
ro tarme (kalbama apie neatskiriamą Jorkšyro kraštovaizdžio dalį – viržynę):

“Aye, that I do,” answered Martha, cheerfully polishing away at the grate. “I 
just love it. It’s none bare. It’s covered wi’ growin’ things as smells sweet. It’s fair 
lovely in spring an’ summer when th’ gorse an’ broom an’ heather’s in flower. It 
smells o’ honey an’ there’s such a lot o’ fresh air – an’ th’ sky looks so high an’ th’ 
bees an’ skylarks makes such a nice noise hummin’ an’ singin’. Eh! I wouldn’t live 
away from th’ moor for anythin’.” (Frances Hodgson Burnett)

– Je, man patinka, – atsakė Marta, rūpestingai blizgindama groteles. – Tesiog 
myliu ją. Ji visai ne tuščia. Joj pilna visokių augalėlių, katrie labai kvepia. O kaip 
miela pavasarį i vasarą, kada prožirniai i karklai, i viržiai žydi. Medum kvepia, 
i oras toks grynas – a dangus atroda taip aukštai, o bites i veversiukai tokį zvim-
besį ir čiulbesį kelia. Ė! Niekur kitur nė už ką negyvenčia! [PS 29]

Neseniai lietuviškai išleistos Zeidi Smit (Zadie Smith) knygos „Balti dan-
tys“ (White Teeth) pradžioje išspausdinta tokia vertėjos Gabrielės Gailiūtės 
pastaba: „Tarmės – apskritai vienas didžiausių vertimo galvosūkių, ir vertė-
jai dažnai priversti ieškoti išradingų sprendimų, kai susiduria su tarmybėmis 
grožinėje literatūroje. Šiame romane kiekvienas veikėjas kalba tarme, atitin-
kančia jo etninę kilmę ir socialinę padėtį. Tačiau tai – ne stilistinis priesko-
nis, o būtina raiškos priemonė vienai iš pagrindinių romano temų: įvairių 
konkrečių kultūrų sugyvenimui tarpusavyje konkrečiomis aplinkybėmis ir 
britiškosios daugiatautės tapatybės skerspjūviui. Todėl niekaip ranka nekilo 
priversti jamaikiečių kalbėti žemaitiškai, o koknių – dzūkiškai. Tad visus di-
alogus verčiau bendrine lietuvių kalba, tik retsykiais juos paspalvindama ne-
normine leksika ar kokia nors archajiškai skambančia konstrukcija. Suprantu, 
kad vertimas dėl to skurdesnis, tačiau jis bent jau neiškraipytas“ [BD 11]. Pa-
teikiame bent vieną tarmybės pavyzdį iš šio romano vertimo:

Atėmo jai protą, atėmo plaktuvą, atėmo seną garso aparatūrą – dar gerai, 
kad grindų lentų neatėmo. [BD 22]
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o štai ištrauka iš Margaret Mitčel (Margaret Mitchell) romano „Vėjo nu-
blokšti“ (Gone with the Wind): pagrindinės herojės panelės Skarlet auklė kal-
ba afroamerikiečiams būdingu amerikiniu anglų kalbos sociodialektu:

“You ain’ got no mo’ manners dan a fe’el han’, an’ after Miss Ellen an’ me done 
labored wid you. An’ hyah you is widout yo’ shawl! An’ de night air fixin’ ter set 
in! Ah done tole you an’ tole you ‚bout gittin’ fever frum settin’ in de night air 
wid nuthin’ on yo’ shoulders. Come on in de house, Miss Scarlett.” (Margaret 
Mitchell)

− Tav maniers ne geresnės kap plantacij verg. O mudvi su ponia Elen tiek su 
tav plušėj. I tu be sav skars! Nakts žvarb užėj! Ard aš nesak, tu gaus karščiuot 
nuo nakts žvarbs, kad be niek ant petel. Eik vidun, panel Skarlet. [VN 32]

Gal ir ne taip sodriai, kaip pirmiau minėtame grožiniame kūrinyje, bet 
panelės Skarlet auklė tarmiškai kalba ir romano „Vėjo nublokšti“ tęsinio, pa-
vadinto „Skarlet“, kurį parašė kita autorė ir išvertė ne tas pats vertėjas, lietu-
viškame vertime, pvz.:

  
“Your hair looks purely a mess, Miss Scarlett, now you go brush a hundred 

strokes like like Mammy taught you.” Or, “You ain’t got no call to be wearing a 
frock all crumpled like that. Go put on something fresh before folks see you.” Or, 
“You looks pale as a ghost, Miss Scarlett. Is you putting powder on your face? 
Wash it off this minute.” (Alexandra Ripley)

− Jūsų plaukai, panel Skarlet, atrod kaip šluota, dabar pat eikit ir perbraukit 
šepečiu šimt kart kaip auklė mokino. – Arba: Jūs neisit į jokius svečius su tok 
susiglamžius suknel kaip ši. Prašau eit ir apsivilkt šį tą padoresn, kol žmonės ne-
pamat. – Arba: Atrod išblyškus kaip vaidokl, panel Skarlet. Ar tik nesipudravot 
su pudra? Tučtuoj nusiplaukit. [Sk 19]

Žinoma, aptariant tarminių oK skirtybių perteikimą, reikia vis dėlto 
konstatuoti, kad tos tarmybės ir apskritai kalbos skirtybės vertimo tekste 
gana dažnai yra sunorminamos ir apskritai išnyksta. Jų pasigesti gali tik tie, 
kurie turi po ranka originalą ir gali vertimą su juo palyginti. Pavyzdžiui, Rūta 
Burbaitė, „Literatūroje ir mene“ (2011-01-14) recenzuodama į lietuvių kalbą 
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išverstą amerikiečių rašytojos Džodi Piko (Jodi Picault) romaną „Gailestingu-
mas“ (Mercy), priekaištauja vertėjai, kad spalvingas škotų tarme ištartas saki-
nys „I dinna want some wee lassie telling me how to eat my parritch in the mor-
ning...“ verčiamas labai neutraliai: „Nenoriu, kad kokia nors mažvaikė man 
aiškintų, kaip rytais turėčiau valgyti košę...“. Bet šis polinkis tarmybes versti 
neutraliai yra įprastas ne tik grožinės literatūros vertimuose iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą (žr. RCTS 2009: 181) ir apskritai gali būti laikomas vertimo 
universalija (Chesterman 2004).

Kompensavimo prireikia ir perteikiant grožinės literatūros kūriniuose 
pasitaikantį nesklandų kalbėjimą negimtąja kalba. Nesklandi kalbėsena ne-
gimtąja kalba paprastai yra ne tik kalbėjimas su akcentu (t. y. savita tarsena, 
būdinga kalbančiam negimtąja kalba), bet ir daugelis kitų tipinių gramatikos 
(morfologijos ir sintaksės) bei leksikos klaidų, t.  y. nukrypimų nuo kalbos 
normos kituose kalbos lygmenyse. Todėl tokiai kalbėsenai išryškinti gali būti 
pasitelkiamos taip pat ne vieno (pavyzdžiui, tik fonetikos), o kelių kalbos ly-
gmenų raiškos išgalės, o ją perteikiant vertimo kalba tie lygmenys nebūti-
nai turi sutapti. Štai lenko nesklandžios kalbėsenos anglų kalba pavyzdys iš 
Gilberto K. Čestertono (Gilbert K. Chesterton) knygos „Žmogus, kuris buvo 
Ketvirtadienis“ (The Man Who Was Thursday) ir jo vertimas:

“You zay you nod ‘ide. You zay you show himselves. It is all nuzzinks. Ven you 
vant talk importance you run yourselves in a dark box!” (Gilbert K. Chesterton)

– Sakot, kad nisislapstot! Sakot, kad viskas vėša! Milojat! Kai tik norit rimtai 
pakalbėti, toj ėškot tamsaus kambario! [ŽKBK 69]

Kalbėsena negimtąja kalba originalo tekste yra įvairiuose kalbos lygmenyse 
(fonetikos, gramatikos, leksikos) iškraipyta anglų kalba, o lietuviškame vertime 
apsiribojama tik fonetiniu lygmeniu ir lenkiškam akcentui būdingų fonetinių 
iškraipymų (ypač dvibalsių /ie/ ir /uo/ bei trumpojo balsio /e/ nekirčiuotame 
skiemenyje) visiškai pakanka lenkiškos kalbėsenos įspūdžiui perteikti.  

Dar vienas, šįkart prancūziško akcento perteikimo vertime pavyzdys iš 
Selindžerio romano „Rugiuose prie bedugnės“: 
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They used to have these two French babes, Tina and Janine, come out and 
play the piano and sing about three times every night. One of them played the 
piano – strictly lousy – and the other one sang, and most of the songs were either 
pretty dirty or in French. The one that sang, old Janine, was always whispering 
into the goddam microphone before she sang. She’d say, “And now we like to ge-
eve you our impression of Vooly Voo Fransay. Eetees the story of a leetle Fransh 
girl who comes to a beeg ceety, just like New York, and falls een love wees a leetle 
boy from Brookleen. We hope you like eet.” (J. D. Salinger)

Po kokius tris kartus kiekvieną vakarą ten pasirodydavo dvi tokios prancū-
zės – Tina ir Žanina. Viena skambindavo – siaubingai klaikiai, o kita dainuo-
davo – arba kokias nors šlykščias dainuškas, arba prancūziškas. Žanina, solistė, 
prieš kiekvieną numerį pašnibžda į mikrofoną: „Yr dabah mes siupažinsim jus 
siu „Vu-lė-Vu-Franse“. Tias yra dainelis apije maža franciuziu mergajitė, kuris 
atrandasi dideliam meste kaip Njujorkis yr įmylisi maža berniuka iš Bruklino. 
Mes tikime, kat jums patiks...“ [RPB 150]

originalo tekste labiausiai pabrėžiamas angliškų žodžių tarimas su pran-
cūzišku akcentu, kurio bene ryškiausias požymis yra dažnai pasikartojantis 
nenorminis trumpojo balsio /ı/ ilginimas, visuose žodžiuose (give, it, is, little, 
big, city, in, with, Brooklyn) nuosekliai fiksuotas digrafu ee (kaip, pvz., anglų 
kalbos žodžiuose deed, meet, reed ir kt.). Tiesa, yra dar du fonetinio pobūdžio 
nukrypimai nuo normos: French → Fransh ir with → wees. Kituose lygmenyse 
nukrypimų nuo norminės anglų kalbos originalo tekste lyg ir nėra. Lietuviš-
kame vertime pasitelkiamos ne tik kitokios ir daug įvairesnės fonetinės (pvz., 
minkštinami kietieji priebalsiai (siu, tias, franciuziu), iškraipomi dvibalsiai  
/ie/ ir /ai/), bet ir kitų lygmenų – morfologijos ir sintaksės – priemonės (pvz., 
žodžių morfologinių formų iškraipymas, jų derinimo nepaisymas). Nors toks 
kompensavimas gal kiek ir nesaikingas, bet jis padeda perteikti originalo ele-
mentų funkciją, t.  y. sukelia ryškų nesklandaus kalbėjimo negimtąja kalba 
įspūdį.

Žinoma, kompensavimas daugeliu atvejų būna ne idealus, tik iš dalies 
padengiantis pragmatinės reikšmės nuostolius vertime. Kita vertus, jis negali 
būti taikomas be saiko, be deramos atidos kitiems svarbiems pragmatiniams 
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vertimo aspektams. Pavyzdžiui, Balčiūnienė, analizuodama Gasiulio išverstą 
Selindžerio romaną „Rugiuose prie bedungės“ ir vertindama jį kaip „vieną 
reikšmingiausių žargono (šiuo atveju – paauglio žargono) atkūrimo pavyz-
džių“, pažymi, kad lietuviškame tekste „nepalyginti daugiau bravūros, ber-
niokiško stačiokiškumo, būdingo mūsų miesto paaugliui. Visiškai aišku, kad 
vertėjas neabejingas tekstui, bet tai ne pamatas pernelyg dideliam laisvumui“ 
(Balčiūnienė 1971: 54). Kita vertus, skaitant šio romano lietuvišką vertimą ir 
jame aptinkant tokius ekspresyvius, keikiantis vartojamus žodžius ar pasaky-
mus kaip rupūžė, žaltys, rupūs miltai kyla abejonė, ar dėl jiems būdingo ryš-
kaus lietuviškos agrarinės kultūros atspalvio juos tinka vartoti kaip kompen-
savimo priemones JAV didmiesčio paauglio žargono ypatumams perteikti. 

Kompensavimas negali būti visuotinai skatinamas, o kompensavimo 
būdas turi būti pasirenkamas su didele atodaira, gerai pasveriant, ar jis tin-
kamiausias, ir pasvarstant, gal geriau tam tikru konkrečiu atveju apskritai 
atsisakyti mėginimo individualizuoti kalbą. Štai keturmetės mergaitės kalba 
originalo tekste, nepriekaištinga tarties požiūriu (accentless English), šiame 
pavyzdyje yra neįprasta tik pagalbinio veiksmažodžio be formos praleidimu:

“Shhh, Mummy! I watching my mermaid DVD,” Lila complained in her  
accentless English... (Catherine Sanderson)

Šį nežymų mergaitės kalbos savitumą vertimo tekste ryžtamasi kompen-
suoti kito kalbos lygmens ir daug ryškesnėmis raiškos priemonėmis: vietoj 
garsų š, ž ji taria atitinkamai garsus s, z (t. y. švepluoja), o vietoj r taria l:

– Sa, mamyte! As ziūliu savo Undinėlės DVD,– pasipiktinusi priminė Lila... [PB9]

Netrukus Lila vėl prabyla ir šį kartą visiškai normine originalo kalba, bet 
kadangi vertimo tekste ji jau šveplavo ir neištarė garso r, vertėjo valia ji vėl 
turi švepluoti bei švebeldžiuoti (t. y. iškraipyti žodžius, kurie turi garsus s, ž, 
r) ir, beje, nelabai nuosekliai (plg. As pirmesniame pavyzdyje ir Aš šiame pa-
vyzdyje, ragana ir lankos šiame pavyzdyje):
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“The witch is a bit scary,” she whispered, her annoyance at my interruption 
already forgotten. “But she᾿ll be gone in a minute. I just hold your hand until she 
goes away. Okay? ” (Catherine Sanderson)

– Ragana tluputį baisi, – sušnabždėjo jau pamiršusi pasipiktinimą, kad jai 
sutrukdžiau. – Bet po minutės jos nebebus. Aš palaikysiu tave uz lankos, kol 
išeis, gerai? [PB 11]

Rita Miliūnaitė, straipsnyje „Individualizuota kalba ir jos vertimas“ išna-
grinėjusi daugelį įdomių individualizuotos kalbos ir jos vertimo pavyzdžių, 
suformulavo kelias bendresnes išvadas, kurias tikrai verta pacituoti ištisai ir 
rekomenduoti kaip vertimo metodiką:

„1) Individualizuota kalba paprastai turi vienokį ar kitokį racionalų pagrindą. 
Todėl ją verčiant pirmiausia svarbu perprasti, koks autoriaus sumanymas, kokią 
funkciją netipiškos kalbos raiškos priemonės atlieka kūrinyje – atspėti rašytojo 
kuriamas taisykles, o tik tada mėginti jas perkelti į lietuvių kalbos aplinką.

2) Perteikiant individualizuotą kalbą lietuvių kalbos raiškos priemonėmis, 
reikia atsižvelgti į tai, kad kiekviena kalba turi ne tik savitą garsų, formų ir jų 
vartojimo, sakinių sudarymo sistemą, bet ir savitus išėjimo už tos sistemos ribų 
būdùs, klaidų darymo dėsningumùs. Kiekviena kalba kvailioja savaip. 

3) Kad ir motyvuotai laužant įprastas kalbos normas, reikia saiko, nereikia 
persistengti ir išsidirbinėti daugiau, negu reikalauja situacija, kad kalba nebūtų 
išdarkyta neatpažįstamai ir gerokai daugiau, nei buvo sumanęs originalo auto-
rius. 

4) Nė kiek ne mažiau svarbu kaupti patirtį, mokytis iš kitų vertėjų, ugdytis 
kalbinę nuovoką. Kuo daugiau įvairių atvejų perprantama, tuo kūrybiškesnių 
vertėjo sprendimų imantis naujo kūrinio galima tikėtis“ (Miliūnaitė 2010: 15).

Nors kompensavimas, kaip vertimo būdas, yra neeilinis vertėjo išradin-
gumo ir meistriškumo išbandymas, manoma, kad pastangos, kurių jam pri-
reikia, neturėtų būti tuščiai eikvojamos teksto atžvilgiu nesvarbiems dalykams 
(žr. Routledge Encyclopedia 2000: 38). Kompensavimas taip pat dar kartą pa-
tvirtina tą nuostatą, kuri šioje knygoje jau ne kartą buvo pabrėžiama: vertimo 
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teksto adekvatumas originalo tekstui užtikrinamas ne atskirų teksto elementų 
(tarp jų ir žodžių), bet viso verčiamo teksto lygmenyje. Kitaip sakant, verčiant 
pasitaiko atskirų neišverčiamų teksto elementų, bet nėra neišverčiamų tekstų.

*  *  *

Bene didžiausias vertimo sunkumas yra tas, kuris yra susijęs su kalbų – 
originalo ir vertimo – skirtumais.

Pabaigoje dar kartą pabrėšime, kad pirmiau aptartos vertimo perdaros 
(kaip buvo matyti iš pavyzdžių) retai esti „gryno pavidalo“. Paprastai vienos 
rūšies perdara daroma kartu su kokios nors kitos rūšies perdara – perkėlimas 
derinamas su pakeitimu ar pridėjimu, gramatinė perdara derinama su leksine 
ir taip toliau. Dėl tokių sudėtingų kompleksiškų transformacijų sunkus ir su-
dėtingas yra ir pats vertimo darbas.

Šią knygą norėčiau užbaigti pacituodamas pastraipą iš profesoriaus Pie-
tro U. Dinio kalbos, pasakytos 2007 m. rudenį įteikus jam Šv. Jeronimo pre-
miją už profesionaliai į italų kalbą išverstus lietuvių literatūros kūrinius bei 
lietuvių kultūros populiarinimą Italijoje:

„Patirtis verčiant (tiek poeziją, tiek prozą) man parodė, kad vertėjas turi at-
skleisti ir išnaudoti visą veiksmažodžio versti galią, taip pat ir galimas metamor-
fozes. Joks prefiksas jam nėra svetimas. Vertėjui versti yra ne tik išversti, bet ir 
apversti, atversti, įversti, nuversti, paversti, perversti, priversti, suversti, perversti, 
užversti ir dar daugiau. Tad vertėjas originalą net tik ir išverčia, bet taip pat įvai-
riai apverčia, atverčia, įverčia, nuverčia, paverčia, perverčia, priverčia, suverčia, 
perverčia, užverčia ir pan. Manyčiau, kad čia ir slypi tam tikra vertimo poetika. 
Arba bent jos užuomazgos ar bandymai“ (Dini 2007: 153).  
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Leidykla „obuolys“, 2012.

AR – Mark T. Sullivan. Apsivalymo ritualas. Iš anglų kalbos vertė Andrius Kunčina. 
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AsN – Frances Ferguson. Asmenybė nenustatyta. Iš anglų kalbos vertė Vilma 
Krinevičienė. Leidykla „Tyrai“, 2000.
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kalbos vertė Kazys Grigas ir Julija Lapienytė. „Alma littera“, 2000.

Aš – Katherine Neville. Aštuoni. Iš anglų kalbos vertė Reda Žekienė. „Jotema“, 
2007,
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2007.
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AtK– Philippa Gregory. Atstumtoji karalienė. Iš anglų kalbos vertė Agnė 
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littera“, 2013.
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DBa – Marlo Morgan. Dykumos balsai. Iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-
Nichols.  „Vaga“, 2011.
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vertė Asta Petraitytė. Leidykla „Vox Altera“, 2013.

DiK – Agatha Christie. Didysis ketvertas. Iš anglų kalbos vertė Jonas Sipulis. 
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En – Robert Harris. Enigma. Iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. „Jotema“, 
2011. 

EP – Kolina Makalou. Erškėčių paukščiai. Iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. 
„Vaga“, 1985.

EPJ – Simon Mawer. Evangelija pagal Judą. Iš anglų kalbos vertė Rasa Maziliauskaitė. 
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Gau – L. J. Smith. Gaudynės. Ciklo „Pavojingas žaidimas“ 2-oji knyga. Iš anglų 
kalbos vertė Viktorija Labuckienė. „Alma littera“, 2013. 
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littera“, 2008.

GMS – Barbara Berger. Greitasis maistas sielai. Iš anglų kalbos vertė Daiva Gaurytė. 
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Masaitienė. Leidykla „Tyrai“,. 2001.
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Akstinienė. „Alma littera“, 2013.
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Ja – Stephenie Meyer. Jaunatis. Iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. „Alma 
littera“, 2008. 

JAB – Agatha Christie. Jie atvyko į Bagdadą. Iš anglų kalbos vertė Lina Bucevičienė, 
Neringa Jančiūtė, Inga Šereikienė. Leidykla „Sirokas“, 2008.

JGS – David Mitchell. Juodųjų gGulbių sSlėnis. Iš anglų kalbos vertė Violeta 
Karpavičienė. „Alma littera“, 2008.

JJTU – William Faulkner. Jeruzale, jeigu tave užmirščiau. Iš anglų kalbos vertė 
Violeta Tauragienė. „‚Baltos lankos“, 2013.

JL – Irwin Shaw. Jaunieji liūtai. Iš anglų kalbos vertė Virginija Mickienė ir Dalė 
Virginija Jakutienė. „Versus aureus“, 2009.

JP – Iris Murdoch. Juodasis princas. Iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. „Alma 
littera“, 2008.
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JS – Daphne du Maurier. „Jamaikos“ smuklė. Iš anglų kalbos vertė Rimantas 
Valentėlis. „Žaltvykslė“, Vilnius, 2007.

JSt – R. Stivensonas. Juodoji strėlė. Iš anglų kalbos vertė J.  Čebanauskas. Vilnius, 
1992.

JTV – Kevin Brooks. Juodojo Triušio vasara. Iš anglų kalbos vertė Daumantas 
Gadeikis. „Alma littera“, 2012.

JŽ – Marcus Sedgwick. Juodasis žirgas. Iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. 
„Alma littera“, 2012. 

K – John Grisham. Kamera. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 2008.

Ka – Emma Donoghue. Kambarys. Iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. 
„Alma littera“, 2011.

KAGMP – William Faulkner. Kai aš gulėjau mirties patale. Iš anglų kalbos vertė 
Lilija Vanagienė. Vilnius, „Vaga“, 2013.

KAJM – Nuala o’‘Foalain. Kur aš jus mačiau? Atsiminimai. Iš anglų kalbos vertė 
Rasa Akstinienė. „“Tyto alba““, 2007.

KAK – Cleveland Amory. Katinas, kuris atėjo per Kalėdas. Iš anglų kalbos vertė 
Virginija Jakutienė. „Alma littera“, 2006. 

KaK – Vanora Bennett. Karališkas kraujas. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. 
„Alma littera“, 2012.

Kal – Laurie Halse Anderson. Kalbėk. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. 
„Alma littera“, 2013.

KAm – Harry Grey. Kartą Amerikoje. Iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė. 
„Didlaukiai“, 2010. 

KaŠ – Simon Beckett. Kapo šauksmas. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„Tyto alba“, 2013.

KAŽ – oliver Lauren. Kai aš žuvau. Iš anglų kalbos vertė Evelina Žurauskaitė. 
„Alma littera“, 2012.

KaŽ – Vilis Džeimsas. Kaubojaus žirgas. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Vildžiūnienė.  
„Vaga“, 1979.   

KBD – Jodi Picoult. Kuprotojo banginio dainos. Iš anglų kalbos vertė Danguolė 
Žalytė. „Alma littera“, 2010.

KBV – Jonathan Franzen. Kaip būti vienam. Iš anglų kalbos vertė Jovita Pons. 
„Alma littera“, 2005.



684 L i o n g i n a s  P a ž ū s i s .  K A L B A  I R  V E R T I M A S

KDG – Jenny Downham. Kol dar gyva. Iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. 
„Alma littera“, 2011.

Ke – Cormac McCarthy. Kelias. Iš amerikiečių kalbos vertė Violeta Tauragienė. 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.

Kel – Džekas Keruakas. Kelyje. Iš anglų kalbos vertė Irena Balčiūnienė. Kaunas, 
„Šviesa“, 1991.

KeN – Jodi Picoult. Kelias namo. Iš anglų kalbos vertė Gražina Matukevičienė. 
„Alma littera“, 2013.

Ken – Kevin Brooks. Kendė. Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis. „Alma littera“, 
2011.

KG – Charles Dickens. Kalėdų giesmė. Iš anglų kalbos vertė Elena Kuosaitė-
Jašinskienė. „obuolys“, 2009.

KGG – Debbie Macomber. Krautuvėlė Gėlių gatvėje. Iš anglų kalbos vertė Eglė 
Gaivenytė. Vilnius, „Svajonių knygos“, 2008. 

KI – Clifford Geertz. Kultūrų interpretavimas. Straipsnių rinktinė. Iš anglų kalbos 
vertė Antanas Danielius, Arūnas Gelūnas, Edgaras Platelis, Ingrida Tatolytė. 
„Baltos lankos“, 2005.

KiG – Jodi Picoult. Kitas gyvenimas. Iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. „Alma 
littera“, 2010.

KiGB – Susan Mallery. Kaimynas iš gretimo buto. Iš anglų kalbos vertė Algina 
Dzvonkienė. „Svajonių knygos“, 2009.

KiK – Clare Morrall. Kitų kalba. Iš anglų kalbos vertė Gabija Gerulaitytė. „Gimtasis 
žodis“, 2009. 

KIšG – Sara Zarr. Kaip išsaugoti gyvenimą. Iš anglų kalbos vertė Elvyra Žurauskienė. 
„Alma littera“, 2013.

KĮ – Jeffrey Archer. Klaidingas įspūdis. Iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. 
„obuolys“, 2010.

KįV – John Braine. Kelias į viršūnes. Gyvenimas viršūnėse. Romanai. Iš anglų kalbos 
vertė ona Katinskaitė-Doveikienė. „Tyto alba“, 2007.

KJ – Philippa Gregory. Karalienės juokdarys. Iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. 
„obuolys“, 2008.

KK – Tibor Fischer. Kolekcininkų kolekcininkė. Iš anglų kalbos vertė Danguolė 
Žalytė. „Alma littera“, 2005.
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KKe – Mario Puzo. Keršto kelias. Iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. „Alma 
littera“, 2010.

KKM − Louis de Bernières. Kapitono Korelio mandolina. Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Staponkutė. „Alma littera“, 2007.

KKNN – Holly Webb. Kačiukas, kurio niekas nenorėjo. Iš anglų kalbos vertė Simona 
Kaziukonytė. „Alma littera“, 2013.

KKo – Jeffrey Deaver. Kaulų kolekcionierius. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. 
„Alma littera“, 2010. 

KM – Glenn Beck. Kalėdinis megztinis. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. 
„Alma littera“, 2011.

KMe – Philippa Gregory. Karalienės meilužis. Iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. 
„obuolys“, 2008.

KMT– Edna o’‘Brien. Kaimo mergaičių trilogija ir epilogas. Iš anglų kalbos vertė 
Jovita Liutkutė.  Vilnius, „Tyto alba“, 2008.

KMV – Alan Bradley. Koriko maišo virvė. Iš anglų kalbos vertė Lina Krutulytė. 
„Vaga“, 2011.

KN – John Grisham. Kalėdų nebus. Iš anglų kalbos vertė Edita Mažonienė. 
„Jotema“, 2006.

KNa ‒ Jodi Picoult. Kelias namo. Iš anglų kalbos vertė Gražina Matukevičienė. 
„Alma littera“, 2013.

KNI – James Herriot. Kas nuostabu ir išmintinga. Iš anglų kalbos vertė osvaldas 
Aleksa. „Tyto alba“, 2008.

Ko – Frederick Forsyth. Kobra. Iš anglų kalbos vertė osvaldas J.  Aleksa. „Baltos 
lankos“, 2013.

KoŠ – Mario Puzo. Korleonių šeima. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„Alma littera“, 2012.

KPr – Miley Cyrus. Kelio pradžia. Iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. 
„obuolys“, 2010.

KPV – Johnnie M.  Clark. Kulkosvaidžius paruošt! Vietnamas 1968. Iš anglų kalbos 
vertė Antanas Inklėrius. „Vox altera“, 2011.

Kr – James Patterson. Krosas. Iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. „Alma littera“, 
2008.
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KR – John Irving. Ketvirtoji ranka. Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. „Alma 
littera“, 2003.

KrG – Andrew Peters. Kranklių giria. Iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. 
„Alma littera“, 2011.

KrK – Charlie Higson. Kraujo karštligė. Iš anglų kalbos vertė Jurga Šidiškytė. 
„Alma littera“, 2012.

KrN – Agata Kristi. Kreivas nameliūkštis. „Naijoji era“, Kaunas, 1998. 

KS – Dennis Lehane. Kuždesių sala. Iš anglų kalbos vertė Lina Juodžbalienė. 
„obuolys“, 2010.

KSA – Jeffrey S.  young, William L.  Simon. Kas sukūrė APPLE? Iš anglų kalbos 
vertė Linas Tamūnas. „Alma littera“, 2010.

KSM – Axel Munthe. Knyga apie San Mikelę. Iš anglų kalbos vertė Valentina 
Churginaitė. „Alma littera“, 2009.

KSt – Michael ontaatje. Kačių stalas. Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. „Tyto 
alba“, 2013.

KŠ – Jodi Picoult. Kita širdis. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma littera“, 
2011.

KŠe – Joanna Trollope. Kita šeima. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2013. 

KT – Freya North. Karti tiesa. Iš anglų kalbos vertė Lina Kubertavičiūtė. „Alma 
littera“, 2008.

KTDE – Mary Higgins Clark. Kur tu dabar esi. Iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. 
„Alma littera“, 2010.

KTM – Robert Gerwarth, John Horne. Karas taikos metu. Iš anglų kalbos vertė 
Elena Belskytė. „Mintis“, Vilnius, 2013.

KVS – Mary Higgins Clark. Kai vėl susitiksime. Iš anglų kalbos vertė Irena 
Kupčinskienė. „Alma littera“, 2013. 

KŽ – Sarah Jio. Kovo žibuoklės. Iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. „Baltos lankos“, 
2013.

LA – David Baldacci. Lemtinga akimirka. Iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. 
„Alma littera“, 2008.

LAi  – dienraštis „Lietuvos aidas“.
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LaS – Chesterfield. Laiškai sūnui. Iš anglų kalbos vertė Gražina Pruskuvienė. „Tyto 
alba“, 2011.

LB – Joanne Harris. Ledinukų bateliai. Iš anglų kalbos vertė Eglė Bielskytė. „Versus 
aureus,“, 2009.

LČM – Deividas Herbertas Lorensas. Ledi Čaterli meilužis. Iš anglų kalbos vertė 
Nijolė Regina Chijenienė. Vilnius, „Tyto alba“, 1995. 

LD – Candace Bushnell. Lūpdažių džiunglės. Iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė. 
„Alma littera“, 2007.

LeG – Eric Knight. Lesė grįžta.  Iš anglų kalbos vertė A.  Daukantas. „Alma littera“, 
2008.

LeP – Judith McNaught. Lemties piršlys. Iš anglų kalbos vertė Dalia Žukauskienė. 
„Gimtasis žodis“, Vilnius, 2010.

LG – David Baddiel. Laikas gulti. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. „Gimtasis 
žodis“, Vilnius, 2009.

LGI – William Trevor. Liusės Golt istorija. Iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. 
„Vaga“, 2007.

LGr – Dorothy Koomson. Labanakt, gražuole. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. 
„Alma littera“, 2011.

Li – Sandra Brown. Liudytoja. Iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. „Alma littera“, 
2011.

LiP – Elizabeth George. Lošimas iš pelenų. Iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. 
„Alma littera“, 2000.

LK – Michael Ridpath. Lemtinga klaida. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. „Tyto 
alba“, 2007.

LL – Michael Crichton. Laiko linija. Iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. Leidykla 
„Algarvė“, 2001.

LM ‒ Dorothy Koomson. Ledų mergaitės. Iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. 
„Alma littera“, 2012.

LNBV – Jacqueline Wilson. Lilė nori būti viena. Iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. 
„Alma littera“, 2012.

Lo – Lithuania. An Outline. Vilnius:, „Akreta“, 2001.

LoS – James Ellroy. Los Andželas slaptai. Iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. 
„obuolys“, 2012.
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LoSa – Robert Louis Stevenson. Lobių sala. Iš anglų kalbos vertė Kazys Grigas. 
„obuolys“, 2010.

LP – oscar Wilde. Laimingasis princas ir kitos pasakos. Iš anglų kalbos vertė Rūta 
Zita Saukienė ir Donatas Edmundas Sauka. „Vaga“, 2009.

LPB-VLP – Lietuvių poezijos balsai / Voices of Lithuanian Poetry. Lietuvių poetų 
rinktiniai eilėraščiai lietuvių ir anglų kalbomis. Sudarė ir išvertė Lionginas 
Pažūsis. Vilnius, „Tyto alba“, 2001.

LR – dienraštis Lietuvos rytas.

LS – Adriana Tragiani. Likimo sūpuoklėse. Iš anglų kalbos vertė Rasa Maziliauskaitė. 
„Alma littera“, 2008.

LSVP – Lisabonos sutarties vadovas piliečiams (Your Guide to the Lisbon Treaty –- 
YGLT). Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2010. 

LT – Sandra Brown. Lūžio taškas. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. „Alma 
littera“, 2012.

LV – Christina Schwarz. Lapkričio vaikas. Iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas. 
„Alma littera“, 2012.

LVa – Philippa Gregory. Laumės vaikas. Tamsos ordinas. I knyga. Iš anglų kalbos 
vertė Nomeda Berkuvienė. „obuolys“, 2013.

LVK – Anthony Bourke, John Rendall. Liūtas, vardu Kristianas. Iš anglų kalbos 
vertė Dalė Virginija Jakutienė. „Alma littera“, 2010.  

LVP – Stephen Briers. Laimingos vaikystės psichologija. Iš anglų kalbos vertė Vitalija 
Gražienė. „Tyto alba“, 2011.

LWC – Renata Šerelytė. Dama su karvablyniais / Lady with Cowshit. Translated by 
Milda De Voe. – May Day. young Literature from the Ten New Member States 
of the European Union. Luxembourg: office for official Publications of the 
European Communities, 2005.   

LŽ – dienraštis Lietuvos žinios.

LŽm – Anita Shreve. Lakūno žmona. Iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. „Alma 
littera“, 2003.

M – Dan Brown. Meteoritas. Iš anglų kalbos vertė Ugnius Keturakis. „Jotema“, 
2006.

Ma – Rhonda Byrne. Magija. Iš anglų kalbos vertė Vita Babenskienė. „Alma 
littera“, 2012.
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MAP – Catherine Sanderson. Mažoji anglė Paryžiuje. Iš anglų kalbos vertė Ema 
Bernotaitė. „Vaga“, 2009.

Mar – Stephen King. Maratonas. Iš anglų kalbos vertė Erika Kancerevičienė. 
„Eridanas“, 1999.  

MBK – John Grisham. Masinių bylų karalius. Iš anglų kalbos. vertė Giedrė 
Baltrūnienė. „Eugrimas“, 2005.

MBT – Napoleon Hill. Mąstyk ir būk turtingas. Iš anglų kalbos vertė Nomeda 
Berkuvienė. „obuolys“, 2011.

MCh – Simon Beckett. Mirties chemija. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„Tyto alba“, 2011.

MD – Hermanas Melvilis. Mobi Dikas, arba Banginis. Iš anglų kalbos vertė Irena 
Balčiūnienė. Vilnius, 1987. 

MDM – Karen Rose. Mirk dėl manęs. Iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. 
„Alma littera“, 2010.

ME – Kathleen McGowan. Magdalenos evangelija. Iš anglų kalbos vertė Dalė 
Virginija Jakutienė. „Alma littera“, 2012. 

Med – J. L. Smith. Medžiotojas. Ciklo „Pavojingas žaidimas“ 1-oji knyga. Iš anglų 
kalbos vertė Viktorija Labuckienė. „Alma littera“, 2013. 

MeI – Erich Segal. Meilės istorija. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis.  Leidykla 
„“Svajonių knyga““, 2008.

MeMS – Patricia Sparado. Menas mylėti save. Iš anglų kalbos vertė Audronė 
Masionytė. „Alma littera“, 2012.

MeP – Pamela Trevers. Merė Popins.Iš anglų kalbos vertė Auksė Mardosaitė. 
„Lietus“, Vilnius, 1992.

MG – Donna Kauffman. Miegančioji gražuolė. Iš anglų kalbos vertė Regina 
Šeškuvienė. „Alma littera“, 2006.

MGDD – Dorothy Koomson. Mano geriausios draugės dukra. Iš anglų kalbos vertė 
Ramunė Vaskelaitė. „Alma littera“, 2008. 

MH – C. S. Forester. Mičmanas Hornbloueris. Iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. 
„Tyto alba“, 2010.

Mi – Harlan Coben. Miškai. Iš anglų kalbos vertė Paulina Kruglinskienė. „Jotema“, 
2008.
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MI – Jack London. Martinas Idenas. Iš anglų kalbos vertė Silvija Lomsargytė-
Pukienė. „Jotema“, 2004.

MiK– Kevin Brooks. Mirusiųjų kelias. Iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. 
„Alma littera“, 2012.

Min – David Lodge. Mintijimai... Iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. „Baltos 
lankos“, 2011. 

MiP– Sandra Brown. Mirtinos paslaptys. Iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. 
„Alma littera“, 2009.

Mir – Sandra Brown. Mirtininkas. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. „Alma 
littera“, 2013.

MIs – Sara Zarr. Mergaitės istorija. Iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. 
„Alma littera“, 2011.

My – Toni Morrison. Mylima. Iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. „Vaga“, 2000.

MyM – David Herbert Lawrence. Mylinčios moterys. Iš anglų kalbos vertė Lilija 
Vanagienė. „Metodika“, 2011.

MK – Colleen McCullough. Morgano kelias. Iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. 
„Tyto alba“, 2006.

MKJM – Dorothy Koomson. Moteris, kurią jis mylėjo. Iš anglų kalbos vertė Jovita 
Liutkutė. „Alma littera“, 2012.

ML – Terry Pratchett. Mažieji laisvūnai. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. 
Leidykla „Garnelis“, 2007.

MLGM – Catherine Alliot. Man labai gaila, mielasis. Iš anglų kalbos vertė Loreta 
Gema Baltaduonė. „Alma littera“, 2011.

MLŽK – John Green. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos. Iš anglų kalbos vertė Zita 
Marienė. „Alma littera“, 2013.

MM – Colleen McCullough. Misalongio moterys. Iš anglų kalbos vertė Kristina 
Miliūnienė. „Tyto alba“, 2012.

MMe – Diane Chamberlain. Mūsų melas. Iš anglų kalbos vertė Virginija Jakutienė. 
„Alma littera“, 2012.

MMM – Dick King-Smith. Mano mažasis monstriukas. Iš anglų kalbos vertė Jūratė 
Pavlovičienė. „obuolys“, 2007.

MMMe – Sarah Shepard. Mielos mažos melagės. Iš anglų kalbos vertė Sigitas 
Parulskis. „Alma littera“, 2011.
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MMMŠ – Mary Higgins Clark. Mėgsta muziką, mėgsta šokti. Iš anglų kalbos. vertė 
Liudvikas Gadeikis. „Alma littera“, 2011.

MMS – Gaynor Arnold. Mergina mėlyna suknele. Iš anglų kalbos vertė Danguolė 
Žalytė. „Versus aureus“ leidykla, 2010.

MNPS – Holly Hazlett-Stevens. Moterys, kurios nerimauja per stipriai. Iš anglų 
kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius, „Vaga“, 2013.

MNR – Dvidešimt šeši autoriai. Sudarytojai Andrew F.   Gulli ir Lamia J.   Gulli. 
Mirusiems nėra ramybės. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. „Alma 
littera“, 2013.

MNŽ – Džonas Steinbekas. Mūsų nerimo žiema. Iš anglų kalbos vertė Lilija 
Vanagienė. „Vaga“, Vilnius, 1987.

MoM – John Irving. Malda už Oveną Minį. Iš anglų kalbos vertė Regina Chijenienė. 
„Alma littera“, 2005.

MoP – Henry James. Moters portretas. Iš anglų kalbos vertė Eglė Išganaitytė, Auksė 
Mardosaitė. „Alma littera“, 2011.

MP – Jane Austen. Mansfildo parkas. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2011.

MPAD – Pamela Travers. Merė Popins atidaro duris. Iš anglų kalbos vertė Auksė 
Mardosaitė. Vilnius, „Pasviręs pasaulis“, 2001. 

MPė – Peter James. Mirusiojo pėdsakais. Iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. 
„Jotema“, 2012.

MPi – Anne Mallory. Meilės pilis. Iš anglų kalbos vertė E.  Juškevičius. „Dajalita“, 
Kaunas, 2009. 

MS – S. Moemas. Mėnulis ir skatikas. Iš anglų kalbos vertė J.  Čebanauskas. V., 1961.

MSG – Jodi Picoult. Mano sesers globėjas. Iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. 
„Alma littera“, 2006.

MSK – Donna Leon. Mirtis svetimame krašte. Iš anglų kalbos vertė Jolita 
Parvickienė. „Charibdė“, 2005.

MSM – Mike Gayle. Mano svajonių mergina. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė 
Gailiūtė. „Tyto alba“, 2011.

MSt – John Dos Passos. Manhatano stotis. Iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. 
„Baltos lankos“, 2012.

MŠ – Simon Beckett. Mirusiųjų šnabždesiai. Iš anglų kalbos vertė Vytautas 
Petrukaitis. „Tyto alba“, 2013.
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MŠe – Charlaine Harris. Miręs šeimoje. Iš anglų kalbos vertė Rūta Steponavičiūtė. 
„obuolys“, 2012.

MūP – Barbara Delinsky. Mūsų paslaptis. Iš anglų kalbos vertė Rima Aidietė. 
„Alma littera“, 2010.

MuV – William Golding. Musių valdovas. Iš anglų kalbos vertė Aleksandra 
Dantaitė. „Vaga“, 2010.

MV – Tom Perrotta. Maži vaikai. Iš anglų kalbos vertė Ignas Urnikas. „obuolys“, 2007.

MVL – Susan Mallery. Milijono vertas laimikis. Iš anglų kalbos vertė Algina 
Dzvonkienė, Jurgita Vaitkutė, Vilma Vaičiūnienė. Leidykla „Svajonių knygos“, 
2011.

MVP – Dorothy Koomson. Mano vyro paslaptis. Iš anglų kalbos vertė Rima 
Rutkūnaitė. „Alma littera“, 2013. 

MŽ – John Grisham. Metas žudyti. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 2009.

N – Danielle Steel. Namas. Iš anglų kalbos vertė Rūta Meškauskaitė. „Alma littera“, 
2008.

Na – Bill Bryson. Namie. Trumpa privataus gyvenimo istorija. Iš anglų kalbos vertė 
Vytautas Grenda. „Tyto alba“, 2011.

NA – Robert Goddard. Negrįžk atgal. Iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. 
„Jotema“, 2007. 

NAt – Mary Higgins Clark. Nesidairyk atgal. Iš anglų kalbos vertė Vilmantas 
Vilkončius. „Alma littera“, 2010.

ND – Melvin Burgess. Nikas Deinas. Iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas. „Alma 
littera“, 2010.

NDa – Linda Newbery. Niekada daugiau. Iš anglų kalbos vertė Fortūnata 
Narvydaitė. „Alma littera“, 2011.

NDi – Tonya Lewis Lee, Crystal McCrary Anthony. Niujorkiečių dienraščiai. Iš 
anglų kalbos vertė Gytis Kudarauskas. „Alma littera“, 2006.

Ne – Tom Rachman. Netobulieji. Iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. „Vaga“, 
2012.

NeD – Mark owen su Kevin Maurer. Nelengva diena. Iš anglų kalbos vertė 
Daumantas Gadeikis. „Alma littera“, 2013.  

Nek – John Grisham. Nekaltasis. Iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. 
„Jotema“, 2010. 
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NeK – Ruta Sepetys. Nelengvu keliu. Iš anglų kalbos vertė Valdas Petrauskas. 
„Alma littera“, 2013.

Nem – Catherine Mayer. Nemirtingumas. Iš anglų kalbos vertė Helga Gavėnaitė. 
„obuolys“, 2013. 

NeS – Harlan Coben. Netikėtas smūgis. Iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. 
„Jotema“, 2009. 

NG – mokslo populiarinamasis žurnalas National Geographic. Lietuva. „Alma 
littera“, 2010.

NGNM – Charlaine Harris. Nei gyvas, nei miręs. Iš anglų kalbos vertė Rūta 
Steponavičiūtė. „obuolys“, 2014.

NGUN – Mary Higgins Clark. Nieko geriau už namus. Iš anglų kalbos vertė Inga 
Dievulytė. „Alma littera“, Vilnius, 2008.

NHV – John Irving. Naujojo Hampšyro viešbutis. Iš anglų kalbos vertė Daiva 
Daugirdienė. „Alma littera“, 2009.

NI – Elizabeth George. Nepaprastas išsivadavimas. Iš anglų kalbos vertė Nida 
Norkūnienė. „Alma littera“, 2003.

NIš – Alison Weir. Nekaltoji išdavikė. Iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė. „obuolys“, 
2009. 

NIT – Paul Bowles. Na ir tegul. Iš anglų kalbos vertė Jūratė Nauronaitė. „Baltos 
lankos“, 2009.

NĮ – Nicholas Sparks. Nuoširdžiai įtikėjęs. Iš anglų kalbos vertė Aurelija Kazbarienė. 
„Alma littera“, Vilnius, 2008.

NJ – Wendy orr. Nimė jūroje. Iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. „obuolys“, 2010.

NK – Alice Sebold. Numylėtieji kaulai. Iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė. 
„obuolys“, 2009.

NKB – Sherillyn Kenyon. Niko kronikos. Begalybė. Iš anglų kalbos vertė Donatas 
Masilionis. „Alma littera“, 2012.

NM – Mary Higgins Clark. Nepamiršk manęs. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas 
Gadeikis. „Alma littera“, 2012.

NMN – Mary Higgins Clark. Nuo manęs nepabėgsi. Iš anglų kalbos vertė Rima 
Kardelytė. „Alma littera“, 2009.

NoŠB – Frank Limen Baum. Nuostabusis Ozo šalies burtininkas. Iš  anglų kalbos 
vertė Liuda Petkevičiūtė. „Alma littera“, 2013.  
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NP – Jodi Picoult. Nykstantys pavidalai. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. 
„Alma littera“, 2008.

NPD – Fannie Flagg. Nekantrauju patekti į dangų. Iš anglų kalbos vertė Vilma 
Rinkevičiūtė. „Alma littera“, 2008.

NPJ – Santa Montefiore. Namas prie jūros. Iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. 
„Alma littera“, 2013.

NPr – Laura Ingalls Wilder. Namelis prerijose. Iš anglų kalbos vertė Giedrė 
Tartėnienė. „obuolys“, 2011.

NR – Nicholas Sparks. Naktys Rodantėje. Iš anglų kalbos vertė Greta Margevičienė. 
„obuolys“, 2012.

NREN – Misha Glenny. Nematoma rinka: elektroniniai nusikaltimai ir jūs. Iš anglų 
kalbos vertė Marija Dalia Tručinskienė. „Baltos lankos“, 2012.

NRPB – Jill Murphy. Netikusi ragana ir piktas burtas. Iš anglų kalbos vertė Ina 
Jakaitė. „Alma littera“, 2009.

NS – Eoin Colfer. Norų sąrašas. Iš anglų kalbos vertė Vida Karazijaitė. „Alma 
littera“, 2003.

NSG – Harper Li. Nežudyk strazdo giesmininko. Iš anglų kalbos vertė S.  Lomsargytė-
Pukienė. „Vaga“, 1967.

NT – Jodi Picoult. Namų taisyklės. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2011.

NTAN – Mary Higgins Clark. Nors tavo akys jos nemato. Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Kazbarienė. „Alma littera“, 2009.

NTr – Paul Auster. Niujorko trilogija. Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. 
„Tyto alba“, 2006.

NU – Kit Whitfield. Nakties užklupti. Iš anglų kalbos vertė Kristina Daugėlaitė. 
„obuolys“, 2008.

NUB – Carl Hiaasen. Nuoga už borto. Iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. 
„Jotema“, 2004.

NURK – Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai. Edgaras Alanas Po. A.  Gordono 
Pimo nuotykiai.  Peras Valio, Maja Šioval. Užrakintas kambarys. Arturas Konan 
Doilis. Baimės slėnis. Iš anglų kalbos vertė Gražina Zolubienė, Arnolfas Reisas, 
iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. Vilnius, „Vyturys“, 1989.
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NV – Jodi Picoult. Neprarask vilties. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. 
„Alma littera“, 2012.

NVa – J. K. Rowling. Netikėta vakansija. Iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. 
„Alma littera“, 2013. 

NVM – John Irving. Našlė vieneriems metams. Iš anglų kalbos vertė Daiva 
Daugirdienė., „Alma littera“, 2010. 

NŽ – Herbertas Džordžas Velsas. Nematomas žmogus. Iš anglų kalbos vertė Karolis 
Vairas-Račkauskas. Vilnius, „Vyturys“, 1986.

NŽa – Sandra Brown. Nešvarus žaidimas. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. 
„Alma littera“, 2009.

NŽv – Alyson Noël. Nakties žvaigždė. Ciklo „Nemirtiengieji“ 5-oji knyga. Iš anglų 
kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. „Alma littera“, 2012.

oA – Henry Miller. Ožiaragio atogrąža. Iš anglų kalbos vertė Antanas Danielius, 
vertimą atnaujino Ingrida Tatolytė. „Kitos knygos“, 2006. 

oJ – official Journal of the European Union.

oL – Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

oN – Lucinda Riley. Orchidėjų namai. Iš anglų kalbos vertė Aušra Korsakienė. 
„Tyto alba“, 2012.

P – Melissa Nathan. Padavėja. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2006.

Pa – Byrne Rhonda. Paslaptis. Iš anglų kalbos vertė Asta Čepukaitė. „Alma littera“, 
2008.

PA – Elizabeth George. Priešo akivaizdoje. Iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė. 
„Alma littera“, 1999.

PABK – Meg Cabot. Princesė ant bedugnės krašto. Iš anglų kalbos vertė Aurelija 
Jucytė. „Alma littera“, 2010.

PADM – Charles Dickens. Pasakojimas apie du miestus. Iš anglų kalbos vertė 
Vytautas Petrukaitis. „Baltos lankos“, 2013. 

PAG – Jude Deveraux. Pagunda. Iš anglų kalbos vertė Janina Masaitienė. Kaunas: 
UAB „Jotema“, 2002.

PaJ – Julian Barnes. Pabaigos jausmas. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina 
Chijenienė. „‚Baltos lankos“, 2013.
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PAK – Gary Chapman, Jennifer Thomas. Penkios atsiprašymo kalbos. Kaip 
susitaikyti su tais, kuriuos mylime. Iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė-
Treigienė. „Alma littera“, 2014.

Pak – Zadie Smith. Paklydimai. Iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. „Alma 
littera“, 2009.

PaM – Randy Susan Meyers. Patogus melas. Iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. 
„Alma littera“, 2013.  

PAr – K. Mensfild. Puodelis arbatos. Vertė Vilniaus universiteto anglų kalbos 
vertėjų būrelis, vadovaujamas vyr. dėst. A.   Dantaitės. Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, Vilnius, 1962.

Pas – Beatrix Potter. Pasakos. Iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. „Alma 
littera“, 2010.

PaS – Karen Gillece. Pakrantės sąnašos. Iš anglų kalbos vertė Kristina Gudelytė. 
„Mintis“, Vilnius, 2013.

Paš – Charles Bukowski. Paštas. Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. „Kitos 
knygos“, Kaunas, 2013.

PaT – Jodi Picoult. Paprasta tiesa. Iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. „Alma 
littera“, 2012.

PAV – Sandra Brown. Pavydas. Iš anglų kalbos vertė Andrius Kunčina. „Alma 
littera“, 2004.

PaŽ – Robert Goolrick. Patikima žmona. Iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. 
„Alma littera“, 2012.

PB – Catherine Sanderson. Prancūziškasis bučinys. Iš anglų kalbos vertė Ema 
Bernotaitė. „Vaga“, 2010. 

PBG – Sue Monk Kidd. Paslaptingas bičių gyvenimas. Iš anglų kalbos vertė Renata 
Endzelytė. „Alma littera“, 2008.

PC – Rex Stout. Palaidotas Cezaris. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. „Alma 
littera“, 2006.

PD – John Grisham. Pelikano dosjė. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 
2004.

PDa – Nicholas Sparks. Paskutinė daina. Iš anglų kalbos vertė Žilvinas Lukoševičius. 
„obuolys“, 2012.



 Š A L T I N I A I  697

PDi – Chris Bohjalian. Pribuvėjos dienoraštis. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas 
Gadeikis. „Alma littera“, 2014.

PDu – John Fante. Paklausk dulkių. Iš anglų kalbos vertė Saulius Repečka. „Kitos 
knygos“, 2008. 

PDŽ – Colleen McCullough. Per daug žmogžudysčių. Iš anglų kalbos vertė Kristina 
Miliūnienė. „Tyto alba“, 2011.

PE – M. Tvenas. Princas ir elgeta. Iš anglų kalbos vertė L.  Vanagienė. V., 1979.

Pen – Jeanne Birdsall. Sesutės Pendervik. Iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. 
„Alma littera“, 2009.

Per – Danielle Steel. Permainos. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. „Alma 
littera“, 2010.

PI – Benjamin Graham. Protingas investuotojas. Iš anglų kalbos vertė Michailas 
Aizenas. „Alma littera“, 2011.

Pi – Tom Martin. Piramidė. Iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. „Jotema“, 
2008.

PIA – E. L. James. Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių. Iš anglų kalbos vertė Jovita 
Liutkutė. „Alma littera“, 2013.

PiJ – Jane Austen. Protas ir jausmai. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2009.

Pil – Elizabeth Gilbert. Piligrimai. Iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. „Vaga“, 
2011.

Pio – F. Kuperis. Pionieriai. Vertė J.   Čebanauskas ir E.   Pundzevičius. „Vaga“, 
Vilnius, 1966.

PIP  (2008) – Jane Austen. Puikybė ir prietarai. Iš anglų kalbos vertė Romualda 
Zagorskienė. „Alma littera“, 2008. 

PIP (2009) – Jane Austen. Puikybė ir prietarai. Iš anglų kalbos vertė Jūratė Juškienė. 
„Charibdė“, Vilnius, (1997) 2009.

PJ – Donna Woolfolk Cross. Popiežė Joana. Iš anglų kalbos vertė Julija Lapienytė. 
„Alma littera“, 2002.

PK – John o’Donohue. Palaiminimų knyga. Iš anglų kalbos vertė Dalia Judita 
Vabalienė. „Tyto alba“, 2011.

PKB – Conn Iggulden, Hal Iggulden. Pavojinga knyga berniukams. Iš anglų kalbos 
vertė  Karolis Stulpinas. „Tyto alba“, 2009.
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PKM – Holly Webb. Pradingėlė kalytė Miglė. Iš anglų kalbos vertė Simona 
Kaziukonytė. „Alma littera“, 2013.

PL – Lauren St John. Paskutinis leopardas. Iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. 
„Alma littera“, 2012.  

PLAŽ – Vilius Pėteraitis. Lietuviškai angliškas žodynas. IV laida. Chicago, Illinois: 
Lietuviškos knygos klubas, Chicago, Illinois, 1985. 

PLM – John Fowles. Prancūzų leitenanto moteris. Iš anglų kalbos vertė Zita 
Marienė. „Alma littera“, 2005.

PM – Jean M. Auel. Pirmykštė moteris. Arklių slėnis. Iš anglų kalbos vertė Giedrė 
Tartėnienė. „obuolys“, 2013.

PMe – Mary Higgins Clark. Prarasti metai. Iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. 
„Alma littera“, 2013.

PMJ – Santa Montefiore. Prarastos meilės jūra. Iš anglų kalbos vertė Ramunė 
Vaskelaitė. „Alma littera“, 2013.

PMo – Janice y. K. Lee. Pianino mokytoja. Iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. 
„obuolys“,. 2009.

PMŠ – Mary Higgins Clark. Pasiimk mano širdį. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas 
Gadeikis. „Alma littera“, 2011.

PN – Lauren Weisberger. Paskutinė naktis. Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. 
„Alma littera“, 2012.

PNP – Aldous Huxley. Puikus naujas pasaulis. Iš anglų kalbos vertė Gražvydas 
Kirvaitis. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.

PNTR – John Irving. Paskutinė naktis Tvisted Riveryje. Iš anglų kalbos vertė Daiva 
Daugirdienė. „Alma littera“, 2011.

PoIS – Santa Montefiore. Po Italijos saule. Iš anglų kalbos vertė Dalia Judita 
Vabalienė. „Alma littera“, 2012. 

PP – John Grisham. Paskutinis prisiekusysis. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. 
„Jotema“, 2005.

PPK – Joanne Harris. Persikai ponui klebonui. Iš anglų kalbos vertė Milda Dyke ir 
Irena Jomantienė. „Versus aureaus“ leidykla, 2013.  

PPP – Andrea Pinnington. Princesės Paulės puodukas. Iš anglų kalbos vertė Benas 
Bėrantas., „Nieko rimto“ UAB, 2013. 
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PR – Graeme Simsion. Projektas „Rožė“. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. 
„Alma littera“, 2013.

PrA – Diane Chamberlain. Prieš audrą. Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. 
„Alma littera“, 2011.

PrAp – Robert Ludlum. Prometėjaus apgaulė. Iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė. 
„obuolys“, 2011.

PrD – Margaret Forster. Prisiminimų dėžutė. Iš anglų kalbos vertė Regina 
Šeškuvienė. „Alma littera“, 2005.

Pri – John Grisham. Prisipažinimas. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 
2011.

PrŽ – James Patterson ir Mark Sullivan. Private. Žžaidynės. Iš anglų kalbos vertė 
Ieva Albertavičienė. „Leidykla manoknyga.lt“, 2013.

PS – Frances Hodgson Burnett. Paslaptingas sodas. Iš anglų kalbos vertė Viltaras 
Alksnėnas. „Alma littera“, 2011.

PSi – Dan Brown. Prarastas simbolis. Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. 
„Jotema“, 2010.

PSn – Holly Webb. Pasiklydusi sniege. Iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. 
„Alma littera“, 2012.

PSPT – Patricia Wentworth. Panelė Silver perima tyrimą. Iš anglų kalbos vertė 
Virginija Traškevičiūtė. „Tyto alba“, 2008.

PSS – Robert Rowland Smith. Pusryčiai su Sokratu. Kasdienio gyvenimo filosofija. 
Iš anglų kalbos vertė ona Daukšienė. „Tyto alba“, 2011.

PSV – Patricia Wentworth. Panelės Silver viešnagė. Iš anglų kalbos vertė Renata 
Endzelytė. „Tyto alba“, 2010.

PŠ – Sandra Brown. Prancūziškas šilkas. Iš anglų kalbos vertė Džilda Jansonaitė. 
„Alma littera“, 2012.

PŠN – Alyson Noël. Prieblandos šalis. Ciklo „Nemirtingieji“ 3-oji knyga. Iš anglų 
kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. „Alma littera“,. 2011.

PT – Niall Ferguson. Pinigų triumfas: finansai pasaulio istorijoje. Iš anglų kalbos 
vertė Vytautas Grenda. „Baltos lankos“, 2011.

PTDI – Henry Fielding. Pamestinuko Tomo Džounso istorija. I–-II tomas. I tomas 
iš anglų kalbos vertė Elena Kuosaitė-Jašinskienė; II tomas iš anglų kalbos vertė 
Juozas Subatavičius. Vilnius, „Žatvykslė“, 2008.
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PTr – Sarah Jio. Pajūrio trobelė. Iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. „Baltos 
lankos“, 2013.

Pu – V. Skotas. Puritonai. Iš anglų kalbos vertė Valdas Petrauskas. Vilnius, „Mintis“, 
1984.

PV – Ray Brandbury. Pienių vynas. Iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. „Tyto 
alba“, 2006.

PVM – Catherine Alliott. Po velnių, aš tave myliu! Iš anglų kalbos vertė Milda 
Dyke. „Alma littera“, 2008.

PVSP – Robert Rowland Smith. Prie vairo su Platonu. Iš anglų kalbos vertė Inga 
Būdvytytė.  „Tyto alba“, 2012.

PŽ – Džois Kerol outs. Prašmatnūs žmonės. Iš anglų kalbos vertė Regina Rudaitytė. 
„Vaga“, 1990.

R – Adriana Trigiani. Rokokas. Iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė. „Alma 
littera“, 2006.

Ra – Arthur Hailey. Ratai. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. „Margi 
raštai“, Vilnius, 1997.

Ran – Anthony Kiedis kartu su Larry Sloman. Randai. Iš anglų kalbos vertė Jurgita 
Jėrinaitė. „obuolys“, 2009.

Raš – Šekspyras. Raštai. I tomas (1961), II tomas (1961), III tomas (1962), IV 
tomas (1963), V tomas (1964), VI tomas (1965). Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla (nuo V tomo leidykla „Vaga“), Vilnius. 

RB – Maeve Binchy. Raudonlapis bukas. Iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. „Alma 
littera“, 2008.

RBG – Thomas Mayne Reid. Raitelis be galvos. Iš anglų kalbos vertė Romualda 
Zagorskienė. „Šviesa“, Kaunas, 2006.

RD – Thomas Harris. Raudonasis drakonas. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. 
„obuolys“, 2007.

RDP – Kate Morton. Rivertono dvaro paslaptis. Iš anglų kalbos vertė Aistė 
Masiokaitė. Vilnius, „Gimtasis žodis“, 2007.

Re – dienraštis Respublika.

Rek – John Grisham. Reketininkas. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 2013.

Req – Lauren oliver. Requiem. Iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. „Alma littera“, 
2013.
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RG – Ernest Thompson Seton. Rolfas giriose. Iš anglų kalbos vertė Kazimieras 
Ambrasas. „Alma littera“, 2011.

RI – Sally Beauman. Rebekos istorija. Iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. Alma 
littera, 2009.

Riz – Patricia Cornwell. Rizika. Iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. „Baltos lankos“, 
2009.

RK – Daniel Defoe. Robinzonas Kruzas. Iš anglų kalbos vertė Stasys Tomonis. 
„Alma littera“, 2009.

RKa – Matt Ridley. Raudonoji karalienė. Lytis ir žmogaus prigimties evoliucija. Iš 
anglų kalbos vertė Jolanta Kriūnienė. Leidykla „Eugrimas“, 2013.

Ro – Elise Title. Romeo. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. „Alma littera“, 2011.

RPB – Dž. Selindžeris. Rugiuose prie bedugnės. Iš anglų kalbos vertė P.  Gasiulis. 
„Vaga“, 1966.

RPB (1999) – Dž. Selindžeris. Rugiuose prie bedugnės. Iš anglų kalbos vertė P.   
Gasiulis. „Alma littera“, 1999.

RR – Artūras Konanas Doilis. Rinktiniai raštai. Trečias tomas. Iš anglų kalbos 
vertė Kazimieras Ambrasas-Sasnava, Elena Kuosaitė-Jašinskienė, Romualda 
Zagorskienė. Vilnius, „Mintis“, 1994.

RR(8) – Artūras Konanas Doilis. Rinktiniai raštai. Aštuntas tomas. Iš anglų kalbos 
vertė Elena Macevičiūtė ir Rimantas Valentėlis. Vilnius, „Mintis“, 1998. 

RSG – Alan Bradley. Rūkyta silkė be garstyčių. Iš anglų kalbos vertė Lina Krutulytė. 
„Vaga“, 2011.

RV – Deborah Harkness. Raganų valandos. I. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė 
Prišmantaitė. „obuolys“, 2012.

S – Victoria Hislop. Sala. Iš anglų kalbos vertė Reda Žekienė. „Jotema“, 2007.

SA – Sam Walton, John Huey. Sukurta Amerikoje. Iš anglų kalbos vertė Lina 
Navickaitė. Leidykla:„ manoknyga.lt“, 2013.

SaK – Jude Deveraux. Sala Karolinoje. Iš anglų kalbos vertė Mykolė Lukošienė. 
„Jotema“, 2007.

SB – Lewis Carroll. Silvija ir Brunas. Iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepaitis. „Tyto 
alba“, 2007.

SD – Richard Branson. Siekti dangaus. Iš anglų kalbos vertė Rasa Kacevičiūtė. 
„Baltos lankos“, 2012.
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Ses – Rosamund Lupton. Sesuo. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. „Alma 
littera“, 2012.

SESV – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys, C115/47-199, 2008-0 5-0 9.

SG – Sylvia Plath. Stiklo gaubtas. Iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. „Tyto alba“, 
2004.

SGP – Gene Stone. Sveiko gyvenimo paslaptys iš viso pasaulio. Iš anglų kalbos vertė 
Daiva Krištopaitienė. „Alma littera“, 2012.

SIP – Santa Montefiore. Sodininkas iš Prancūzijos. Iš anglų kalbos vertė Ramunė 
Vaskelaitė. „Alma littera“, 2012.

Sir – Tricia Rayburn. Sirena. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Prišmantaitė. „obuolys“, 
2013.

Siun – Lois Lowry. Siuntėjas. Iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. „Alma 
littera“, 2013. 

SĮ – Zbignew Brzezinski. Strateginės įžvalgos. Amerika ir pasaulio galios krizė. Iš 
anglų kalbos vertė Algis Jokštys. „Versus aureus“, 2013. 

SįB – Evelyn Waugh. Sugrįžimas į Braidshedą. Iš anglų kalbos vertė Rasa 
Drazdauskienė. „Tyto alba“, 2010.

SJ – Leander Kahney. Steve Jobs. Žmogus, sukūręs APPLE – XXI a. Technologijų 
kompaniją Nr.  1. Iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. „obuolys“, 2011.

Sk – Alexandra Ripley. Skarlet. I tomas. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. 
„Alma littera“, 2010.

SK – Elizabeth George. Sumokėta krauju. Iš anglų kalbos vertė Julija Lapienytė. 
„Alma littera“, 2003.

Ska – Patricia Cornwell. Skarpeta. Iš anglų kalbos vertė Vesta Berkmanienė. „Baltos 
lankos“, 2011.

SL – Sandra Brown. Svetimi laiškai. Iš anglų kalbos vertė Sandra Likaitė. „Svajonių 
knygos“, 2009.

Sle – Colleen Hoover. Slemas. Iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. „Alma littera“, 2013.

SLe – Maggie Stiefvater. Skorpiono lenktynės. Iš anglų kalbos vertė Daumantas 
Gadeikis. „Alma littera“, 2012.

Sly – Jill Hathaway. Slydimas. Iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. „Alma littera“, 2013.
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SLL – Songs of Life and Love. Five Lithuanian Poets. Selected Poems. Translated by 
Lionginas Pažūsis. „Vaga“, 1989.

SLP – Six Lithuanian Poets. Translated by Eugenijus Ališanka, Kerry Shawn Keys, 
Medeine Tribinevičius, Laimė Vincė and Jonas Zdanys. Edited and introduced 
by Eugenijus Ališanka. Arc Publications, 2008.

SMR – Ian Fleming. Su meile iš Rusijos. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. 
„Alma littera“, 2007.

SNr– Kurt Vonnegut. Skerdykla Nr. 5. Iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis.  
Leidykla „“Kitos knygos““, 2008.

SnV – Eowyn Ivey. Sniego vaikas. Iš anglų kalbos vertė Audronė Jonikienė. 
„Metodika“, Vilnius, 2012.

Son – William Shakespeare. Sonetai. Vertė Sigitas Geda. Leidykla „Žara“, 2009. 

SoP – Johnny Gruelle. Skudurinės Onutės pasakėlės. Iš anglų kalbos vertė Giedrė 
Žmuidzinavičiūtė. „Alma littera“, 2008. 

SoP – William Styron. Sofi pasirinkimas. Iš anglų kalbos vertė Auksė Mardosaitė. 
„Alma littera“, 2013.

SP – Charlie Higson. Sidabrinis pelekas. Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis. 
„Alma littera“, 2011.

Sp – Sandra Brown. Spąstai. Iš anglų kalbos vertė Ugnius Keturakis. „Alma littera“, 
2008.

Spa – Aprilynne Pike. Sparnai. Iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. 
„obuolys“, 2010.

SPD – Alan Bradley. Saldumas pyrago dugne. Iš anglų kalbos vertė Marius Tauba ir 
Lina Krutulytė. „Vaga“, 2010.

SPi – Edgaras Volesas. Siaubo pilis. Iš anglų kalbos vertė Artūras Jančys. „Europa“, 
Kaunas, 1994.

SpP – Agata Kristi. Spragtelėjus pirštais. Iš anglų kalbos vertė Jonas Sipulis. Leidykla 
„Sirokas“, 2010. 

SPP – Jack Canfield, Kent Healy. Sėkmės principai paaugliams. Iš anglų kalbos 
vertė Vilmantas Vilkončius. „Alma littera“, 2010.

SPr – Nicholas Sparks. Saugus prieglobstis. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė 
Prišmantaitė. „obuolys“, 2012.
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SPT – James Patterson, Gabrielle Charbonnet. Sekmadieniai pas Tifanį. Iš anglų 
kalbos vertė Dalia Judita Vabalienė. „Tyto alba“, 2009.

SPWLP – Selected Post-War Lithuanian Poetry. Edited and translated by Jonas 
Zdanys. New york: Manylands Books, Inc., New york, 1978.

SR – Nancy Farmer. Skorpiono rūmai. Iš anglų kalbos vertė Julija Lapienytė. „Alma 
littera“, 2006.

SRa – Jodi Picoult. Salemo raganos. Iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. 
„Alma littera“, 2013.

SŠ – John Grisham. Sėkmės šauklys., Iš anglų kalbos vertė Giedrė Baltrūnienė. 
„Eugrimas“, 2001.

SŠBD – Syrie James. Slapti Šarlotės Brontės dienoraščiai. Iš anglų kalbos vertė Dalia 
Judita Vabalienė. „Alma littera“, 2012.

ST – Dan Brown. Skaitmeninė tvirtovė. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. 
„Jotema“, 2005.

StJ – Walter Isaacson. Steve Jobs. Iš anglų kalbos vertė Paulius Ambrazevičius. 
„obuolys“, 2012.

Su – Toni Morrison. Sula. Iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. „Baltos lankos“, 2009.

Sus – Mary Higgins Clark. Susidvejinimas. Iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. 
„Alma littera“, 2012.

Susi – Jodi Picoult. Susitarimas. Iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius. „Alma 
littera“, 2011. 

Susk – Sandra Brown. Susikeitimas. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. 
„Alma littera“, 2008.

Sv – Diana Gabaldon. Svetimšalė. Sugrįžimas. Penkta knyga. Iš anglų kalbos vertė 
Reneta Valotkienė. „Alma littera“, 2012.

SV – Ray Bradbury. Sudie, vasara. Iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. „Tyto 
alba“, 2010.

SvK – Ben Johnson, Alexander Lloyd. Sveikatos kodas. Iš anglų kalbos vertė Jolanta 
Kriūnienė. „Alma littera“, 2012.

SvT – Sandra Brown. Sveika, tamsa. Iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. „Alma 
littera“, 2008.

SvV – Sandra Brown. Svetimas veidas. Iš anglų kalbos vertė Povilas Bykovas. „Alma 
littera“, 2008.
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SŽ – George R. R Martin. Sostų žaidimas. Iš anglų kalbos vertė Rasa Tapinienė. 
„Alma littera“, 2012.

SŽi – Niki Segnit. Skonio žinynas. Iš anglų kalbos vertė Eglė Aleksandravičiūtė. 
„Vaga“, 2011.

SŽm – Agata Kristi. Skelbiama žmogžudystė. Iš anglų kalbos vertė Jolanta Kriūnienė. 
Vilnius: Leidykla „Sirokas“, 2007.

Š – P. D. James. Švyturys. Iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. „Jotema“, 2006.

ŠAS – Anita Shreve. Šviesa ant sniego. Iš anglų kalbos vertė Aušra Veličkaitė. 
„Alma littera“, 2008.

ŠD – Frederick Forsyth. Šakalo diena. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„‚Tyto alba“, 2006. 

Še – Ian McEwan. Šeštadienis. Iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. Vilnius: „Alma 
littera“, 2007.

Šė – Julie Garwood. Širdžių ėdikas. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. „Alma 
littera“, 2010.

Šek – Antonis Berdžesas. Šekspyras. Iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. 
Vilnius, „Vyturys“, 1990.

ŠF – Sandra Brown. Šalčio faktorius. Iš anglų kalbos vertė Gražina Nemunienė. 
„Alma littera“, 2007.

ŠGS – Lynn Sholes, Joe Moore. Šventojo Gralio sąmokslas. Iš anglų kalbos vertė 
Vytautas Petrukaitis. „Alma littera“, 2007.

ŠH – Arthur Conan Doyle. Geriausios Šerloko Holmso ir daktaro Džono H.   
Vatsono istorijos. I tomas. Iš anglų kalbos vertė Elena Kuosaitė–Jašinskienė, 
Romualda Zagorskienė, Julija Lapienytė, Kazimieras Ambrasas–Sasnava. 
„obuolys“, 2010.

Šk – Truman Capote. Šaltakraujiškai. Iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. „Alma 
littera“, 2007 (1994).

ŠK – Vanora Bennett. Šilko karalienė. Iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. 
„Alma littera“, 2011.

ŠN – Mary Higgins Clark. Šauksmas naktyje. Iš anglų kalbos vertė Irena 
Kupčinskienė. „Alma littera“, 2012.

ŠNe – Deeanne Gist. Širdies nerimas. Iš anglų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė. 
„Alma littera“, 2010.
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ŠP – Dorothy Koomson. Šokoladinis pabėgimas. Iš anglų kalbos vertė Ramunė 
Vaskelaitė. „Alma littera“, 2012.

ŠR – Karin Slaughter. Širdies randai. Iš anglų kalbos vertė Valdas Petrauskas. 
„Alma littera“, 2012.

ŠŠ – Julie Garwood. Šešėlių šokis. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. „Alma 
littera“, 2010.

ŠT – Bernard Cornwell. Šarpo tigras. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„Vaga“, 2010.

ŠTDV – M. L. Stedman. Švyturys tarp dviejų vandenynų. Iš anglų kalbos vertė Zita 
Marienė. „Alma littera“, 2013.

ŠU – Nicholas Evans. Šuolis į ugnį. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. 
„Alma littera“, 2009.

Šv – Raymond Khouri. Šventovė. Iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. 
„Jotema“, 2008.

Švy – Stephen King. Švytėjimas. Iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. „Alma 
littera“, 2012.

T – John Grisham. Testamentas. Iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. „Jotema“, 2006.

TA – Alice Hoffman. Trečiasis angelas. Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. 
„Alma littera“, 2012.

Ta – Nicholas Evans. Takoskyra. Iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. „Alma 
littera“, 2008.

TaP – Mragaret Atwood. Tarnaitės pasakojimas. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina 
Chijenienė. „Baltos lankos“, 2012.

TBPG – Abdy Stanton. Tu bjaurus, pone Gumbai! Iš anglų kalbos vertė Emilija 
Ferdmanaitė. „Baltos lankos“, 2013.  

TBŽ – Stephen King. Tamsoje be žvaigždžių. Iš anglų kalbos vertė Valdas Petrauskas. 
„Alma littera“, 2012.

TE – Sam Bourne. Teisieji. Iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. „Jotema“, 2007.

Tea – W. Somerset Maugham. Teatras. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina 
Chijenienė. „Alma littera“, 2006.

Ter – David Lodge. Terapija. Iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. „Baltos lankos“, 
2008.
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Tero – John Updike. Teroristas. Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. „Tyto alba“, 2012.

TeS – Michael Crichton. Tekanti saulė. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. 
„obuolys“, 2008.

Tes – Thomas Hardy. Tesė iš d’Erbervilių giminės. Iš anglų kalbos vertė Tadas 
Petkevičius. „Alma littera“, 2006.

Tėt – Danielle Steel. Tėtis. Iš anglų kalbos vertė Rūta Daugėlienė. „Alma littera“, 2009.

TFEU – Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European 
Union. official Journal of the European Union, C 115/47-199, 9.5.2008.

TH – A. E. Hotcher. Tėtušis Hemingvėjus. Draugo atsiminimai. Iš anglų kalbos 
vertė Gabija Gerulaitytė. „Gimtasis žodis“, 2013.

TI – Bill Bryson. Trumpa istorija beveik apie viską. Iš anglų kalbos vertė Birutė 
Bersėnienė, Milda Bersėnaitė. „Tyto alba“, 2007.   

TID – Diane Chamberlain. Tėvas ir duktė. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. 
„Alma littera“, 2013.

TIĮ – William Faulkner. Triukšmas ir įniršis. Iš anglų kalbos vertė Violeta 
Tauragienė. „Lietuvos ryto“ kolekcija, 2007. 

TiN – Sara Shephard. Tiesiog neįtikėtina. Iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. 
„Alma littera“, 2012. 

TISN – Joyce Carol oates. Tada aš išskleidžiau sparnus ir nuskridau. Iš anglų kalbos 
vertė Virgilijus Čepliejus. „Alma littera“, 2011.

TIV – Noam Chomsky. Tikslai ir vizijos. Iš anglų kalbos vertė Kasparas Pocius. 
„Kitos knygos“, 2006. 

TyV – Conn Iggulde. Tyrų vilkas. Iš anglų kalbos vertė Gendrutis Morkūnas ir 
Kristina Miliūnienė. „Tyto alba“, 2010, 

TK – Elizabeth George. Tobulas kerštas. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. 
„Alma littera“, 1999.

TK – Jamie McGuire. Aš ir jis. Tikra katastrofa. Iš anglų kalbos vertė Regina 
Šeškuvienė. „Alma littera“, 2013.

TKG – Sharon owens. Taverna Klevų gatvėje. Iš anglų kalbos vertė Nida 
Norkūnienė. „Alma littera“, 2007.

TLH – J. Avyžius. The Lost Home. Translated by olga Shartse. M.: Progress 
Publishers, 1974.
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TM – V. Tekerėjus. Tuštybės mugė. Iš anglų kalbos vertė J.  ir St.  Tomoniai. Vilnius, 
1957.

TM (2011) – William Makepeace Thackeray. Tuštybės mugė. Iš anglų kalbos. vertė 
Stasys Tomonis. „obuolys“,. 2011.

TMo – Frank McCourt. Tamsta mokytojas. Atsiminimai. Iš anglų kalbos vertė Rasa 
Drazdauskienė. „Tyto alba“, 2007. 

TN – Barbara Delinsky. Trys norai. Iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. „Alma 
littera“, 2010.

TNe – Stephan Pastis. Timis Nevykėlis. Iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. 
„Alma littera“, 2013.

TNKP – Colin Dexter. Tylus Nikolo Kvino pasaulis. Iš anglų kalbos vertė B.  Bružas. 
„Baltos lankos“, 2000.

TNNA – Mary Higgins Clark. Tau niekada nebus atleista. Iš anglų kalbos vertė 
Ugnius Keturakis. „Alma littera“, 2011.

ToV – Michael Cunningham. Tos valandos. Iš anglų kalbos vertė Gražvydas 
Kirvaitis. Vilnius, 2000.

TP – Jennifer Echols. Tave pamiršus. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Čepliejus. 
„Alma littera“, 2012.

TPA – Greg Mortenson, David oliver Relin. Trys puodeliai arbatos. Iš anglų kalbos 
vertė Irena Jomantienė ir Milda Dyke. „Vaga“, 2012.

TPa – Jodi Picoult. Tobulas paveikslas. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. 
„Alma littera“, 2009.

TPM – Mary Higgins Clark. Tu priklausai man. Iš anglų kalbos vertė Irena 
Kupčinskienė. „Alma littera“, 2012.

TPo – Flann o’Brien. Trečiasis policininkas. Iš anglų kalbos vertė Antanas Danielius. 
LRS leidykla, 2002.

Tr – Jodi Picoult. Trapumas. Iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. „Alma littera“, 2010.

TS (1967) – Kristijonas Donelaitis. The Seasons. Rendered from the Lithuanian 
into English verse by Nadas Rastenis. Los Angeles: Lithuanian Days Publishers, 
1967. Prieiga internete <http://www.efn.org./~valdas/seasons.html>.

TS (1985) – Kristijonas Donelaitis. The Seasons. Translated by Peter Tempest. 
Vilnius, 1985.
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TSM – Ronan Bennet. Tretieji sąmyšio metai. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė 
Gailiūtė. „Tyto alba“, Vilnius, 2007.

TSN – Mark Twain. Tomo Sojerio nuotykiai. Iš anglų kalbos vertė Valentina 
Churginaitė. Alma littera, 2011.

TŠ – John Grisham. Teisėjo šaukimas. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Baltrūnienė. 
„Eugrimas“, 2003.

TŠŠ – Mary Higgins Clark. Tavo šypsenos šešėlis. Iš anglų kalbos vertė Irena 
Kupčinskienė. „Alma littera“, 2011.

TuK – Deborah Moggach. Tulpių karštinė. Iš anglų kalbos vertė Kristina Gudelytė. 
Vilnius, „Mintis“, 2011.

TUTI –  Marina Lewycka. Trumpa ukrainietiška traktorių istorija. Iš anglų kalbos 
vertė Simona Kaziukonytė. „Alma littera“, 2006.

TV – Dž. K. Džeromas. Trise valtimi. Vertė Elena.  Kuosaitė-Jašinskienė. V., 1986, 
2000, 2013.

TVP – Philippa Pearce. Tomo vidurnakčio parkas. Iš anglų kalbos vertė Viltaras 
Alksnėnas. „Alma littera“, 2008.

TVŽ – Harlan Coben. Tik vienas žvilgtelėjimas. Iš anglų kalbos vertė Reda Žekienė. 
„Jotema“, 2007.

U – Jane Green. Užburtoji. Iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. „Alma littera“, 2007.

UA – Colleen McCullough. Užsimerk, atsimerk. Iš anglų kalbos vertė Kristina 
Aurylaitė. „Tyto alba“, 2008.

UAŠH – Arthur Conan Doyle. Užrašai apie Šerloką Holmsą. Iš anglų kalbos vertė 
Romualda Zagorskienė ir Kazys Ambrasas-Sasnava. „Vilnius: Tyto alba“, 2004. 

UIL – Julie Garwood. Ugnis ir ledas. Iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė. „Alma 
littera“, 2010.

UK – Sue Monk Kidd. Undinės krėslas. Iš anglų kalbos vertė Dalia Judita Vabalienė. 
„Alma littera“, 2006.

UKr – John Stephens. Ugnies kronika. Iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. 
„Alma littera“, 2013.

UM – Susan Sontag. Ugnikalnio mylėtojas. Iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. 
„Baltos lankos“, 1998. 

UR – T. C. Boyle. Uždaras ratas. Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. „Alma 
littera“, 2007.
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URa – Katherine Neville. Užburtas ratas. Iš anglų kalbos vertė Lina Stravinskaitė. 
„Jotema“, 2010.

US – Kate Morton. Užmirštas sodas. Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. 
Vilnius, „Gimtasis žodis“, 2008.

Už – Sandra Brown. Užgavėnės. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. „Alma 
littera“, 2009.

UžR – Rosie Banks. Užkerėti rūmai. Iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. 
„Alma littera“, 2013.

V – Charlotte Brontë. Vijetė. Iš anglų kalbos vertė M.  Indriūnas. Vilnius, „Rosma“, 
1995.

VA – John Irving. Viename asmenyje. Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. 
„Alma littera“, 2013. 

VaD – Mike Gayle. Vakarienė dviese. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. „Tyto 
alba“, 2010.

VaG – Ruth Rendall. Vaikeliai girioje. Iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. „Baltos 
lankos“, 2009.

VaK – Evelyn Waugh. Vargingi kūnai. Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. 
„Tyto alba“, 2010.

VD – Sara Gruen. Vanduo drambliams. Iš anglų kalbos vertė Marius Smetona. 
„Tyto alba“, 2009.

VDK – L. J. Smith. Vampyrės dienoraštis. Kova. Iš anglų kalbos vertė Viktorija 
Labuckienė. „Alma littera“, 2011.

VDS – Richard Scarry. Visos Darbėnų spalvos. Iš anglų kalbos vertė Zuzana Šiušaitė. 
„Alma littera“, 2012.

Ves – Carson McCullers. Vestuvininkė. Iš anglų kalbos vertė Julija Lapienytė. 
„Alma littera“, 1998.

VeŽ – laikraštis „Verslo žinios“.

VG – K. Greihemas. Vėjas gluosniuose. Vertė Vilniaus universiteto anglų kalbos 
vertėjų būrelis, vadovaujamas vyr. dėstytojos A.   Dantaitės. Vilnius, „Vaga“, 
1966.

VIA – Mary Paterson. Vienuoliai ir aš. Iš anglų kalbos vertė Jovita Groblytė. „Baltos 
lankos“, 2013.
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Vie – Artūras Heilis. Viešbutis. Iš anglų kalbos vertė Evelina Gužauskytė, Tomas 
Baranovas. Vilnius, 1994.

VieD – David Nicholls. Viena diena. Iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. 
„Alma littera“, 2011.

VIN – Lawrence M. Krauss. Visata iš nieko. Kitoks požiūris į visatos atsiradimą. Iš 
anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. „Alma littera“, 2013.    

ViS – W. Somerset Maugham. Viską sudėjus. Iš anglų kalbos vertė Rasa Jurevičienė. 
Leidykla „Algarvė“, 2011.

ViV – Tony Parsons. Vyras ir vaikas. Iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. 
„Alma littera“, 2004. 

ViŽ – Tony Parsons. Vyras ir žmona. Iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskaitė. 
„Alma littera“, 2006.

VĮ – Patricia Cornwell. Visi įkalčiai. Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė. 
„Baltos lankos“, 2006.

VJLG – James L. Haley. Vilkas. Jacko Londono gyvenimai.  Iš anglų kalbos vertė 
Rita Vidugirienė. „Gimtasis žodis“, 2013. 

VK – Emily Brontë. Vėtrų kalnas. Iš anglų kalbos vertė Česlovas Rimkus. „Alma 
littera“, 2009.

VKa – Samuel Shem. Vargo kalnas. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. 
„Tyto alba“, 2010.

VMM – Elizabeth Gilbert. Valgyk. Melskis. Mylėk. Iš anglų kalbos vertė Antanina 
Banelytė. „Vaga“, Vilnius, 2009.

VN – Margaret Mitchell. Vėjo nublokšti. 1 d. Iš anglų kalbos vertė Vilmantas 
Vilkončius. „Alma littera“, 2009.

VP – XX a. Vakarų poetai. Sudarė Vilniaus V.   Kapsuko universiteto užsienio 
literatūros katedros dėstytojai. „Vaga“, Vilnius, 1969.

VPa – Abraham Verghese. Vienuolės paslaptis. Iš anglų kalbos vertė Danguolė 
Žalytė. „Alma littera“, 2013.

VPM – Ray Bradbury. Vienišasis prišaukia mirtį. Iš anglų kalbos vertė Rasa 
Akstinienė. Vilnius, „Tyto alba“, 2004. 

VR – Nicholas Evans. Vilkų ratas. Iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. „Alma 
littera“, 2009.

VS – R. Stounas. Veidrodžių salė. Iš anglų kalbos vertė Irena. Balčiūnienė. V., 1977.
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VSl – Rosie Banks. Vienaragių slėnis. Iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. 
„Alma littera“, 2013. 

VSt – Jeremy Kourdi. Verslo strategijos. Iš anglų kalbos vertė Aušra Vėlavičienė. 
„Alma littera“, 2010.

VŠ – Stef Penney. Vilkų švelnumas. Iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. 
„Jotema“, 2008.

VTK – Deborah Moggach. Visos tos kvailystės. Iš anglų kalbos vertė Kristina 
Gudelytė. „Mintis“, 2012.

VTM – Gini Graham Scott. Visa tiesa apie melą. Iš anglų kalbos vertė Evelina 
Klimaitė. Leidykla „obuolys“, 2012.

VU – Nora Roberts. Vidurnakčio užutėkis. Iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. 
„Jotema“, 2008.

VV – Patrick Rothfuss. Vėjo vardas. Iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. „Tyto 
alba“, 2011. 

VŽ – Graham Swift. Vandenų žemė. Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. 
Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

VŽi – Valstybės žinios.

VŽP – R. oldingtonas. Visi žmonės priešai. Vertė J.   Čebanauskas. Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla, Vilnius, 1962.

WW – Kazys Boruta. Whitehorn’s Windmill or The Unusual Events Once upon a 
Time in the Land of Paudruvė. Translated and with an afterword by Elizabeth 
Novickas. Budapest, New york: Central European University Press, Budapest 
• New York, 2010. 

www.balsas.lt – interneto naujienų portalas http://www.balsas.lt.

www.delfi.lt – interneto naujienų portalas http://www.delfi.lt.

www.lrytas.lt – interneto naujienų portalas http://www.lrytas.lt.

ZP – Dorothy Koomson. Zefyrai pusryčiams. Iš anglų kalbos vertė Danguolė 
Žalytė. „Alma littera“, 2011.

ŽB-BW – Sigitas Geda. Žiemos biopsija / Biopsy of winter. Translated from 
Lithuanian by Kerry Shawn Keys with Judita Glauberson and Edgaras Platelis.  
„Vaga“, 2002.

ŽbT – Kurt Vonnegut. Žmogus be tėvynės. Iš anglų kalbos vertė Vytautas 
Petrukaitis. Leidykla „Kitos knygos“, 2007.
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ŽD – Philippa Gregory. Žemiškieji džiaugsmai. Iš anglų kalbos vertė Rasa 
Krulikauskienė. „obuolys“, 2009.

ŽDu – Randy Susan Meyers. Žudiko duktė. Iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. 
„Alma littera“, 2012.

ŽI – Jed Rubenfeld. Žmogžudystės interpretacija. Iš anglų kalbos vertė Indrė 
Veličkaitė. „Alma littera“, 2008.

ŽiN – Patricia Cornwell. Žiauru ir neįprasta. Iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. 
„Baltos lankos“, 2007.

ŽyM – David Morrell. Žmogžudystė yra menas. Iš anglų kalbos vertė Vytautas 
Petrukaitis. „Alma littera“, 2014.

ŽJB – Clive Staples Lewis. Žirgas ir jo berniukas. Iš anglų kalbos vertė Violeta 
Davoliūtė. Vilnius:„ Katalikų pasaulis“, 1998.

ŽKBK – Gilbert Chesterton. Žmogus, kuris buvo Ketvirtadienis. Iš anglų kalbos 
vertė Rasa Drazdauskienė. „Katalikų pasaulio“ leidiniai, 2004.

ŽM – Laurie Halse Anderson. Žiemos mergaitės. Iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. 
„Alma littera“, 2012.

ŽMe – Emilie Richards. Žavios melagystės. Iš anglų kalbos vertė Ieva Valskytė-
Janušaitienė. „Svajonių knygos“, 2008.

ŽP – Sara Gruen. Žirgyno pamokos. Iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. 
„Vaga“, 2012.

ŽsL – David Baldacci. Žaidimas su laiku. Iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. 
„Alma littera“, 2006.

Žv – Jerry Spinelli. Žvaigždė. Iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. „Alma littera“, 
2004.

ŽŽŽ – A. Kroninas. Žvaigždės žiūri žemyn. Iš anglų kalbos vertė D.   Inkėnaitė. 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vilnius, 1958.
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DaLyKinė rODyKLė

adaptavimas
   fonetinis ir grafinis adaptavimas
   morfologinis adaptavimas
atitikmuo
   anachroniškas atitikmuo
   apytikslis
   aprašomasis
   dalinis
   daugiažodis
   funkcinis
   kontekstinis
   kultūrinis
   netikrasis   
   norminis
   nusakomasis
   tradicinis
   vienažodis
   žodyninis
charakteronimai
denominalizacija
depasyvacija
depronominalizacija
deminutyvai
deverbalizacija
eksplikavimas
generalizacija
   kiekybinė generalizacija
   meroniminė generalizacija
implikavimas 
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kompensavimas
   horizontalusis kompensavimas
   kontaktinis kompensavimas
   nuotolinis kompensavimas
   vertikalusis kompensavimas
konkretizacija
   meroniminė konkretizacija
leksinė spraga
meronimai
metafora
metonimija
   predikacinė metonimija
modifikavimas
„netikrieji vertėjo draugai“ (netikrieji atitikmenys)
   gramatiniai „netikrieji vertėjo draugai“
   leksiniai „netikrieji vertėjo draugai“
pavadinimai
   gatvių pavadinimai
pavardės
   moterų pavardės
   vyrų pavardės
pakeitimas (keitimas)
palyginimai
perkėlimas
pravardės
pridėjimai
   būtinieji
   nebūtinieji (fakultatyvieji) 
pronominalizacija
realijos
semantinių komponentų distribucijos keitimas
   glaudinimas
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   sklaidymas
sakinys
   sakinių jungimas
   sakinių skaidymas
sudėtinio sakinio lygmens sintaksinės perdaros
   vientisinio sakinio keitimas sudėtiniu
   sudėtinio sakinio keitimas vientisiniu
   sudėtinio prijungiamojo sakinio dėmenų statuso keitimas
   prijungimo keitimas sujungimu
vardai
   sudėtiniai vardai
   šventųjų vardai
   tradiciniai vardai
   valdovų vardai   
vardų trumpiniai
vertimas
   antoniminis vertimas
   dvigubas vertimas 
   nepriteklinis vertimas
   netiesioginis vertimas
   pažodinis vertimas 
   perteklinis vertimas
   tiesioginis vertimas 
vietovardžiai
   fizinės geografijos objektų pavadinimai
   gatvių pavadinimai
   gyvenviečių pavadinimai 
zoonimai
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LanGuaGE anD TransLaTiOn
S u m m a r y

„Language and Translation“ is essentially a wide-scope study in the theo-
ry and practice of translation from English into Lithuanian showing continu-
ed and even renewed interest in linguistic approaches to translation studies 
where much more linguistic research in needed. Attention is mainly focused 
on word- and sentence-level.

The first part of the book discusses translation problems arising from the 
lack of equivalence at word level (or at the level of lexical item). For instance, 
as English and Lithuanian are historically and culturally related languages, in 
fact false friends also abound. However, the most extensive chapter provides a 
detailed account of what happens to proper names in the process of translati-
on, particularly from English into Lithuanian, to systematise and to explain 
the phenomena in question, to determine the translation procedures involved 
in the translation of personal proper names and place names in fiction and 
non-fiction texts. The framework of the study was Vermes’ (2003) translation 
procedures for translating proper names. It is suggested that in translating a 
proper name translators have four basic operations at their disposal: transfe-
rence, substitution by a traditional equivalent, (direct) translation (or trans-
lation proper), and modification.

The findings seem to confirm the claim that proper names behave in a 
largely predictable way in translation. Transference is most widely applied 
for the translation of fictional personal names and names of historical and 
authentic characters. The proper name can be transferred unchanged from 
the ST to the TT or they can be adapted to conform to the phonic / graphic 
conventions of the TL. Grammatically, proper names behave very much in 
the same way in the sentence as common nouns. Lithuanian case inflections 
(with an apostrophe and without it) are added to the transferred unadapted 
and adapted forms of personal names to indicate their functions in the TL 
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sentence. Translators often ignore the guidelines / principles and rules for 
dealing with the adaptation of foreign proper names laid down in the decision 
adopted by the National Commission for the Lithuanian Language.

According to the degree or level of adaptation it is possible to distinguish 
fully adapted (Shakespeare → Šekspyras), partially (i. e. only phonetically or 
only morphologically) adapted (Thatcher → Tečer, Shakespeare → Shakespe-
are’as) and unadapted (original) forms (Shakespeare → Shakespeare) of foreign 
proper names. This study highlights the complexity of loanword adaptation 
and the importance of examining all the different factors shaping this process. 
For instance, sometimes the distinction between personal names which be-
long to real persons and fictional persons is also important. 

Substitution (by a traditional equivalent) is applied in those cases where 
the SL proper name has a conventional correspondent in the TL, which repla-
ces the SL item in the translation. This applies to names of saints, monarchs, 
popes, prominent figures of Ancient Greece and Rome, and a large number 
of geographical names both in literary and non-literary texts. Some semanti-
cally transparent (or meaningful) personal names, especially nicknames and 
characteronyms, as well as transparent names of physical geography, names 
of streets and squares are translated in fiction. Modification is also observed 
mainly in the translations of fiction.  

Separate chapters of the first part of the book are focused on the procedures 
translators use to solve the translation problems of the so-called realia or cultu-
re-specific items, the ways of dealing with pragmatic meaning (which is seen as 
the relation between linguistic forms and the participants in the communicati-
ve act) in translation and on the whole with the pragmatic aspect of translation.

The second part of the book is wholly devoted to translational transfor-
mations. As there is no general agreement about this instrument of analysis 
and there is confusion about terminology, concepts and classification, three 
major types of translational transformations are distinguished and discussed 
in this study: change / shift, addition and omission.

The study covers grammatical changes / shifts and semantic changes / 
shifts. Grammatical changes include change of word class, change of syntactic 
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function, change in word and clause order (or re-ordering). A short discus-
sion of reordering simply enumerates and exemplifies situations where reor-
dering word sequences become necessary because the source and target lan-
guages have different narrative and stylistic features. A separate chapter deals 
with sentence splitting and sentence fusion which in a variety of contexts in 
the translation of literary texts seem quite reasonable.

The semantic changes / shifts thoroughly described include two types of 
redistribution of semantic components (expansion and compression), genera-
lization and specification. The following two separate chapters are devoted to 
additions and omissions which are classified into obligatory, optional, pragma-
tic, etc. The second part ends with the discussion of the types of compensation 
(the term is reserved for essentially stylistic, text-specific features and effects). 

The study demonstrated that the majority of the mentioned translational 
transformations have arisen from linguistic needs. i. e. they are prompted by 
linguistic or stylistic constraints. A certain class of transformations points to 
cultural differences. These should be taken in the widest sense of the word, to 
include material culture. The second part of the study ends with the discussi-
on of various types of compensation which as a term is reserved for essential-
ly stylistic, text-specific features and effects.  

The descriptive research of the translational problems behind transfor-
mations is also a step towards terminological and methodological refinement. 
Its various theoretical implications are only generalizations of translational 
practices. A wealth of authentic examples from published translations of 
various genres (literary texts dominating) for all the different translational 
transformations and a discourse embracing critical reviews and scholarly 
articles (published in Lithuania after 1990) encourage practicing translators 
and students of translation studies to reflect on what they do, how they do it 
and why they do it one way rather than another and offer them valuable insi-
ghts into the nature and function of language. 

The conclusions of this descriptive reasearch are of importance for trans-
lation studies. The books presents the notion of translation not as a mere 
transcoding process as in linguistically oriented translatology, but also a 
cross-cultural event.
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