
arvi tavast. the translator is human
too: a case for instrumentalism in
multilingual specialised communi-
cation. dissertationes philologiae es-
tonicae universitatis tartuensis 21.
tartu: tartu Ülikooli kirjastus, 2008.
225 lk.

16. detsembril 2008 kaitses Tartu Üli-
koolis doktoriväitekirja Arvi Tavast tee-

mal „Ka tõlkija on inimene: mitmekeel-
se oskussuhtluse instrumentalistlik
käsitlus”, vastuväitleja oli professor
Maria Tutre Vilhena Costa Portugalist.
Ingliskeelsel väitekirjal on pikk eesti-
keelne kokkuvõte.

Töö koosneb tinglikult kahest teema-
poolest, millest üks puudutab oskus-
sõnastikke ja teine tõlkimist. Mõlema
ühine küsimus on see, kas neile lähene-
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da keelekeskselt või instrumentalistli-
kult. Esimesel juhul oleks aluseks
A. Tavasti väljenduses piibellik aru-
saam, et alguses on sõna, ning teadus
lihtsalt uurib keele kui inimesest sõltu-
matu nähtuse omadusi, tähendusi jne.
Ühtlasi saab selle põhjal anda hinnan-
guid inimeste keelele (kas see on õige
või vigane). Vastandlikku lähenemist
nimetab A. Tavast instrumentalistli-
kuks. Selle kohaselt on keel üks inim-
suhtluse vahendeid, mida kasutatakse
kindlal eesmärgil. Keelt saab hinnata
üksnes sel määral, mil ta täidab suht-
luseesmärke.

Sõnastiku koostamisel väljenduvad
nimetatud põhimõttelised erinevused
selles, kas võtta lähteks sõnad, selgita-
da nende tähendused ja suhted teiste
sõnadega (semasioloogiline lähenemi-
ne), või võtta aluseks mõisted, leida
neile vastavad sõnad, sh sünonüümid,
ja esitada need sidusa sõnastikuna
(onomasioloogiline lähenemine). A. Ta-
vasti jäägitu poolehoid kuulub teisele
lähenemisele, kuigi ta tunnistab, et
praktika on valdavalt vastupidine. Ta
näitab ilmekalt, et esiteks kipub suur
osa haritumaidki inimesi samastama
sõnad mõistetega (mis selgub sageli
sedalaadi väidetest, et eesti keeles
„vastavad mõisted puuduvad”), ja tei-
seks, kui deklareeritaksegi sõnastiku
koostamise mõistepõhisust, siis sõnasti-
ku analüüs reedab siiski teistsugust
lähenemist. Iseloomulikeks tunnusteks
on rippuvad viited (artiklitele, mida
sõnastikus tegelikult polegi), sünonüü-
mivastuolud (artiklitest ei selgu näi-
teks, kas tegu on sünonüümidega, sest
kas definitsioonid või vasted on vastu-
olulised) või muud ebajärjekindlused
(vasted asendatakse definitsioonidega
või antakse neid igaks juhuks hästi
palju, lastes kasutajal ise mõistatada
sobivat vastet). A. Tavast vaatleb mõis-
telise sõnaraamatu tüüpe: 1. vormili-
selt mõisteline sõnastik, kus terminid
on järjestatud eriala mõistesüsteemi

alusel; 2. süstemaatilise terminitöö
tulemusel saadud sõnastik (esitab kõik
vastava valdkonna terminid ja seostab
need omavahel); 3. tehniliselt mõisteli-
ne sõnastik (koostamisel on aluseks
mõistepõhine andmebaas, mis teisen-
datakse näiteks tähestikuliseks sõnasti-
kuks, koos sünonüümide jm viiteartik-
litega); 4. klassifitseerimata sõnastik,
kus koostamisprintsiip jääb arusaama-
tuks. Eesti-vene koolisõnastike projekti
kogemustest järeldab Arvi Tavast, et
kuigi koostajate käsutuses oli tehnili-
selt mõisteline tööriist (andmebaasi-
programm), ei suutnud paljud end
sõnakesksest lähenemisest lahti rebida
(isegi ja iseäranis reaalaladel).

Tõlkimisel väljendub dilemma küsi-
muses, kas tõlgitaval tekstil on sõltu-
mata autorist ja sihtrühmast mingi
tähendus iseeneses ning kogu tõlkimise
kunst taandub ühe ja ainsa õige sisu
edasiandmisele või on tõlkimine autori
suhtlustaotluse võimalikult adekvaatne
edasiandmine teises keeles, võimalda-
des selles keeles lugejale või kuulajale
avaldada samasugust mõju nagu lähte-
teksti lugejale ja kuulajale. Tõlkija
ülesandeks on sel juhul kindlaks teha
autori taotlus, dekodeerida see läbi kõi-
gi keeletasemete ortograafiast prag-
maatikani ning kodeerida see sihtkeel-
sesse teksti samuti läbi kõigi keeletase-
mete, ent vastupidises järjekorras.
Tõlkijal on seejuures oma suhtlustaot-
lus, mida ta püüab sihtkeeles väljenda-
da. Iseenesestki mõista pooldab Arvi
Tavast siingi instrumentalistlikku
lähenemist (ehk funktsionaalset radi-
kalismi, nagu ta sissejuhatuses väljen-
dub) ja ta vaatleb selle võimalikkust
kahes uuringus.

Esimeses püüab ta tuvastada tõlkija-
te endi deklareeritud hoiakute ja siht-
tekstis näha olevate tegelike tõlke-
otsuste seost (otsuseid tuli teha just
keelekesksuse-instrumentalismi skaa-
lal). Proovitõlgete põhjal selgus, et tõlki-
misel tehtavad valikud ei näi sõltuvat
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sellest, kas katsealune on tõlkimist
õppinud või mitte. Originaali sisuviga-
de parandamise osas oli näha, et need,
kes ei pidanud vigade otsimist tõlkija
ülesandeks, tegid keskmisest keele-
kesksemat tõlget, kuigi parandasid
paar ilmset sisuviga, seda ise tähele
panemata. Veel suurem seos oli aga tõl-
ke olemuse mõistmise ja tegeliku
rakenduse vahel: need, kes pidasid tõl-
kimist üksnes sõnadele vastete leidmi-
seks, ka tõesti tõlkisid nii.

Teise uuringu eesmärk oli tuvastada
tõlke hindamise kriteeriume tõlke-
büroodes ja suurtes rahvusvahelistes
firmades. Nagu selgus, ei olnud need
kuigi ühtlased, ära segati tõlkekvali-
teet ja tõlkimise kui teenuse kvaliteet.
Originaali sisuvigade parandamises ei
oldud samuti üksmeelel, kuigi peaaegu
alati jõuti lõpuks tõdemuseni, et kõige
tähtsam on siiski kliendi rahulolu.
Rahvusvahelistes firmades kehtivates
tõlke hindamise kriteeriumides on mit-
mesuguseid erinevusi, ent ühine on see,
et vigu liigitatakse hindamiseks, mitte
niivõrd tõlkijale sisulise tagasiside and-
miseks. Vigade põhjusi eriti ei otsita,
kuigi hindamiseks jäetakse piisavalt
aega.

Instrumentalistlikku tõlkimisele lä-
henemist illustreerib A. Tavast arvuti-
võrkudes toimiva suhtlusega, milles
funktsioneerib terve rida teisendus-
protokolle. Nagu ta toonitab, on tõlkijal

oma suhtlustaotlus, järelikult ka suu-
rem vastutus ja kõrgem enesehinnang,
mis peaks teda selgelt eristama masin-
tõlkesüsteemidest. Kirjaliku tõlke hin-
damisel peab A. Tavast oluliseks tagasi-
side võimalust ja vigade täpsemat liigi-
tust (vigu saab jagada kõige üldisemalt
dekodeerimis- ja kodeerimisvigadeks,
s.t tekstist puuduliku arusaamise ja
puuduliku sihtkeelse väljenduse viga-
deks; edasi saab kasutada täpsemaid
jaotusi ning hindamine muutub sellega
ühtlasemaks ja lihtsamaks).

Paljude viimaste aastate doktoriväi-
tekirjade hulgas on Arvi Tavasti oma
üks väheseid (ei julge öelda, et ainus),
mis söandab mõtiskleda keele enda ole-
muse üle ning teha seda kaasakisku-
valt. Väitekirja retsensendid ja oponent
tõstsid esile ulatuslikku empiirilist
materjali, mida tõlketeooriat käsitleva-
tes töödes on harva näha.

Vahendikesksuse kreedo on Arvi
Tavasti töös nii tugev, et selles aimub
ka maailmaparandamise soove, sest
nagu ta ise möönab, on keeleteaduse
peavool seni käsitanud keelt abstraktse
süsteemina. Uue toimiva paradigma
väljatöötamine ei ole kahtlemata kerge,
aga lootust siiski on. Selleks tuleb värs-
kele doktorile üksnes jõudu soovida, et
väitekiri oleks tulevaste käsitluste eel-
vaateks.
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