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Ngo¹i ng÷ víi b¶n ng÷

Vµi vÊn ®Ò vÒ c¸c yÕu tè v¨n ho¸
trong dÞch thuËt
nguyÔn thÞ huúnh léc
(ThS, §HNN, §¹i häc §µ N½ng)

Văn hóa và ngôn ngữ của văn hóa đó là
hai yếu tố không thể tách rời nhau. Hay nói
cách khác, văn hóa và ngôn ngữ của văn hóa
đó hòa quỵên và ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy
nhiên, văn hóa của các ngôn ngữ khác nhau
không phải luôn tương đồng với nhau, và
giữa chúng luôn tồn tại những khác biệt nhất
định. Chính vì vậy, đây là một vấn đề gây
không ít khó khăn cho người làm công tác
dịch thuật, khi chuyển tải các yếu tố văn hóa
của văn bản gốc sang ngôn ngữ đích, cố
gắng tránh không gây sự hiểu nhầm, lệch
lạc, hay bóp méo nghĩa của văn bản gốc.
Trong dịch thuật đã có không có ít tranh
cãi về vấn đề có nên hay không dịch các yếu
tố văn hóa đó sang ngôn ngữ đích. Tuy
nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy rằng dù thế
nào đi chăng nữa thì việc dịch các yếu tố văn
hóa đều có những hạn chế nhất định. Bài
viết này sẽ phân tích một số vấn đề dịch
thuật Anh-Việt và Việt-Anh để minh chứng
cho những hạn chế của các văn bản dịch các
yếu tố văn hóa nói trên.
Trước hết, tôi xin được đề cập đến các
yếu tố khác biệt về văn hóa trong ngôn ngữ
nguồn và ngôn ngữ đích gây khó khăn cho
công tác dịch thuật các thành ngữ, tục ngữ
Anh-Việt và Việt-Anh. Xin lấy một số minh
họa cơ bản là các thành ngữ, tục ngữ tiếng
Anh, tiếng Việt và văn bản dịch tương ứng
trong Từ điển điện tử Lạc Việt để so sánh đối

chiếu nhằm tìm hiểu về khó khăn trong việc
dịch thuật các yếu tố văn hóa sang ngôn ngữ
đích.
Tiếng Anh
Bản dịch tiếng
Việt tương ứng
One swallow cannot Một cánh én nhỏ
make a summer
chẳng làm nên
mùa xuân
As bald as an egg
Đầu trọc lông lốc
bình vôi
As mad as a hatter
Điên cuồng, rồ dại
?????
Tiếng Việt
Im như thóc
Ngu như bò

Bản dịch tiếng
Anh tương ứng
As quiet as the
grave
As stupid as a
donkey

...
Qua các ví dụ minh họa trên, có thể thấy
việc dịch yếu tố văn hóa của ngôn ngữ này
sang ngôn ngữ khác có những hạn chế nhất
định. Sự khác biệt trong các yếu tố văn hóa
đó buộc người dịch phải lựa chọn giữa việc
trung thành với văn bản gốc hay chuyển dịch
nó để giúp người đọc hiểu. Ví dụ như trong
câu tục ngữ tiếng Anh “One swallow cannot
make a summer”, nếu người dịch trung
thành với bản gốc hoặc không am hiểu văn
hóa Việt sẽ dịch là “Một cánh én nhỏ chẳng

Sè 4

(162)-2009

ng«n ng÷ & ®êi sèng

làm nên mùa hè”. Tuy nhiên, trong văn hóa
Việt thì câu thành ngữ tương ứng phải là
“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa
xuân” và phải nói như vậy thì người Việt
mới hiểu đúng ý nghĩa của câu tục ngữ trên.
Tương tự như vậy đối với các thành ngữ, tục
ngữ minh họa ở trên khi người dịch phải sử
dụng hình ảnh thay thể “bình vôi” thay vì
“an egg”- “quả trứng” trong “as bald as an
egg” hoặc phải lược bỏ yếu tố văn hóa “a
hatter” trong cách nói “as mad as a hatter”...
Tiếp theo, xin được nêu một số ví dụ
trong dịch các yếu tố văn hóa thể hiện trong
các món ăn của người Anh và người Việt để
chứng minh cho sự hạn chế của việc dịch
thuật các yếu tố liên quan đến văn hóa.
Trong văn hóa người Anh, họ có sự phân
biệt rõ ràng các loại bánh khác nhau gồm
như bread, donut, cake,… Tuy nhiên, trong
văn hóa người Việt thì hầu như không thể
phân biệt được rõ ràng các loại bánh này.
Chính vì vậy, khi dịch các loại bánh này
sang tiếng Việt, người dịch sử dụng đặc
điểm loại bánh để gọi tên loại bánh đó, ví dụ
cake – bánh ngọt, donut – bánh rán, bread
– bánh mì. Tuy nhiên, cách dịch như vậy
vẫn chưa thể hiện rõ nét nghĩa đặc trưng của
các loại bánh đó trong tiếng Anh. Tương tự
như vậy, trong văn hóa ẩm thực, người Việt
sử dụng rất nhiều loại mắm khác nhau như
mắm tôm, mắm rút, mắm nêm… Tuy nhiên
khi được dịch sang tiếng Anh, tất cả loại
mắm này đều được gọi là fish sauce. Như
vậy cách dịch chưa phản ánh đầy đủ nghĩa
cụ thể của tiếng Việt giúp phân biệt các loại
mắm này.
Nói tóm lại, khi so sánh văn bản gốc và
văn bản dịch tương ứng của các ví dụ trên,
có thể nói rằng việc dịch các yếu tố văn hóa
sẽ có thể tồn tại những hạn chế nhất định do
sự khác biệt trong văn hóa của ngôn ngữ

13

nguồn và ngôn ngữ đích. Chính vì vậy, để
dịch các yếu tố văn hóa thành công đòi hỏi
người dịch phải am hiểu ngôn ngữ và văn
hóa của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích,
đồng thời cần phải xem xét sự khác biệt về
văn hóa để chuyển tải ý nghĩa hợp lí
(Robinson, 1997). Hơn nữa, một yếu tố
không kém phần quan trọng là người dịch
cần phải quan tâm đến đối tượng bạn đọc để
có thể chuyển tải nghĩa bản dịch hiệu quả
(Flotow, 2005, trích trong Santaemilia,
2005). Dịch thuật là một nghệ thuật nên phải
được sáng tạo dựa trên những hiểu biết sâu
rộng và chính xác.
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