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simono daukanto Rubinaitis Peliūzė: 
vertimas ir adaptavimas

dažnai vertimo teorijos ar istorijos tyrėjai pabrėžia, jog tiek prie bendrinių 
kalbų susikūrimo, tiek prie įvairių šalių raštijos kūrimosi nemažai prisidėjo ver-
timai1. ne išimtis ir lietuvių raštija. tai, kad dauguma lietuvių raštijos pradžioje 
(xvi amžiuje) ir vėliau (xvii–xix amžiuje) pasirodžiusių veikalų buvo vertimai, 
matyt, lėmė labai paprastas veiksnys: išversti iš kitos kalbos greičiau ir lengviau, 
nei parašyti originalų kūrinį. Kita vertus, pirmieji lietuviški raštai buvo religiniai, 
dauguma jų rėmėsi kitomis kalbomis išleistais tekstais, tad juos pakako perteik-
ti sava kalba, nereikėjo kurti iš naujo. 

pirmieji pasaulietinių raštų vertimai į lietuvių kalbą pasirodė tik xviii amžiuje. 
1706 metais Karaliaučiuje išleistos jono Šulco Ezopo pasakėčios. per visą xviii 
amžių vertimų išėjo labai nedaug: „K. G. milkaus, a. F. Šimelpenigio išverstos 
vokiečių rašytojo Gelerto pasakėčios, žinomo lietuvių liaudies dainų leidėjo l. rė-
zos išversti ezopo to paties žanro 102 kūrinėliai“2. tačiau visa tai atlikta mažojoje 
lietuvoje. tad daukanto vertimai (Pasakos Fedro, Gyvatos didžiųjų karvaidų senovės), 
pasirodę 1846 metais, buvo vieni iš ankstesniųjų pasaulietinių kūrinių vertimų 
didžiojoje lietuvoje (ambrasas-sasnava 1984, 37). tai pirmoji priežastis, kodėl 
analizei pasirinktas vienas iš simono daukanto vertimų – apysaka Rubinaitis 
Peliūzė3 (toliau – DaRub).

Kaip jau minėta, vertimo teorijos ir istorijos tyrėjai teigia, jog vertimai labai 
lėmė bendrinių kalbų raidą (Translators Through History, 25–63). Žinant, jog dau-
kanto istoriniuose veikaluose atsispindi istorinės bendrinės kalbos kūrimo inten-

1  Žr. Translators Through History, edited and 
directed by jean delisle and judith Wood-
sworth, john benjamins publishing Com-
pany: unesco publishing, 1995, 25–63.

2  Kazimieras ambrasas-sasnava, Vertimo 
tyrinėjimai. Tradicija, vilnius: mokslas, 
1984, 37.

3  [simonas daukantas,] rubĩnatio peluzęs 
Giwenĩmas ĩszgólditas ĩsz teutonû kałbos 
i Źámajtiû pagał 12-io is-paudĩmo ioach. 
Heinr. Campe; lltib: f. 1 – sd 24; 
rankraštis. dėkoju llti leidybos centro 
vadovui Gyčiui vaškeliui už padarytas 
rankraščio kopijas bei prof. Giedriui 
subačiui, atsiuntusiam jas į Čikagą. 
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cijos4, tokie patys principai turėtų atsispindėti ir jo vertimuose. bendrinės kalbos 
intencijos yra antroji priežastis, kodėl analizuoti pasirinktas DaRub.

pagrindinis šio darbo tikslas yra aprašyti daukanto vertimo (pagal joachimo 
Heinricho Campe’s Robinſon der Jüngere) metodiką: vertimo tikslus, pobūdį ir prie-
žastis. darbe bus remiamasi dviem pagrindiniais šaltiniais: rankraštiniu DaRub 
tekstu, esančiu lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje, ir Campe’s 
Robinſon der Jüngere (Robinzonas Jaunesnysis, toliau – CaRob) dvyliktuoju leidimu, 
išleistu braunschweige 1816 metais5, esančiu mičigano universiteto bibliotekos 
specialiųjų rinkinių skyriuje. daukantas vertimo antraštiniame puslapyje nurodo 
konkretų šaltinį, iš kurio vertė: „rubĩnatio peluzęs Giwenĩmas ĩszgólditas ĩsz teu-
tonû kałbos i Źámajtiû pagał 12-io is-paudĩmo ioach. Heinr. Campe“ (DaRub 2), 
todėl jo vertimas ir buvo lygintas būtent su 12-uoju Campe’s leidimu. 

lltib esantis DaRub nuorašas padarytas ne daukanto, o kito asmens. Kadan-
gi nuorašas rašytas ne daukanto ranka, neatmestina tikimybė, jog kai kurie teks-
to elementai, gal netgi ir klaidos, galėjo būti ne jo paties. romos bončkutės tei-
gimu, tokiu pat braižu yra išlikęs ir sintaksės vadovėlis iš Kretingos vienuolyno6. 
pirmą kartą visas DaRub tekstas paskelbtas 1984 metais knygoje Vertimai ir sekimai. 
Knygos gale esančiuose bibliografiniuose paaiškinimuose teigiama, jog „apysaka 
originale suskirstyta į 31 ‘vakarą’, o s. daukanto į 30, nors nė vienas vakaras 
nepraleistas. skirtumas atsirado todėl, kad j. H. Kampė 16 ir 17 ‘vakarus’ pateikė 
vienu skyreliu, kurį daukantas pažymėjo tik 16 numeriu“7. rankraštinis DaRub 
tekstas šiame darbe, kaip jau minėta, buvo lygintas su 12-uoju leidimu, tuo pačiu, 
kurį įžangoje nurodė daukantas. 12-ajame leidime tiek pat vakarų, kaip ir DaRub, 
visų vakarų tekstai sutampa. tai leidžia daryti išvadą, kad greičiausiai DaRub 
teksto rengėjai birutė vanagienė ir vytautas merkys daukanto vertimą lygino ne 
su tuo CaRob leidimu. manytina, kad jų turėtas CaRob leidimas yra vėlesnis nei 
12, nes peržvelgti ankstesni – 1, 3 – leidimai turėjo 30 vakarų, o vėlesni – 21 ir 
58 – 31 vakarą.

pirmieji dvylika CaRob leidimų išėjo dar Campe´i gyvam esant. silke Köstler-
Holste ištyrė, kad Campe perleisdamas CaRob daug ką pakeitė8. antai antrajame 
vakare jis atsisakė gana didelio epizodo apie robinzono kelionę laivu ir jos metu 
nutikusius nuotykius (Köstler-Holste 2004, 409). taip pat stilistiniais sumetimais 

4  Žr. Giedrius subačius, „simono daukanto 
požiūris į bendrinę kalbą“, Simonas Dau-
kantas. LAIS 5, vilnius: viltis, 1993, 63–68.

5  [ joachim Heinrich Campe,] Robinſon der Jün-
gere. ein leſebuch für Kinder von joachim 
Heinrich Campe. mit ſieben Kupfern. 
Zwölfte rechtmäßige auflage. mit Königl. 
sächſiſcher Freiheit. braunschweig, 1816. 
im verlage der schulbuchhandlung; miči-
gano universiteto biblioteka, specialiųjų 
rinkinių skyrius: pt1832.C8 r7 1816. 

6  dėkoju romai bončkutei už šią ir kitas pa-
stabas.

7  simonas daukantas, Vertimai ir sekimai, vil-
nius: vaga, 1984, 464.

8  silke Köstler-Holste, Natürliches Sprechen im 
belehrenden Schreiben. J. H. Campes «Robin-
son der Jüngere» (1779/80), tübingen: max 
niemeyer verlag, 2004, 408. 
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nemažai nevokiškų žodžių jis pakeitė vokiškais sinonimais, kai kur išplėtė ar 
patikslino sakinius, ištaisė korektūros klaidas (Köstler-Holste 2004, 410–411). pa-
lyginus leidimus išryškėjo ir Campe’s puristinės intencijos: nevokiškiems žodžiams 
jis nuolat ieškojo vokiškų sinonimų, kūrė naujadarus, aiškino naujus žodžius, 
vokietino svetimžodžių rašybą (Köstler-Holste 2004, 415). visi šie keitimai rodo, 
kad CaRob leidimai vienas nuo kito skiriasi, tad labai svarbu DaRub tikrinti su 
tuo, iš kurio vertė daukantas. 

1. K i t Ų  Š a l i Ų  x v i i i – x i x  a m Ž i a u s  v e r t i m o  t r a d i C i j a. nuo 500 
iki 1800 metų europos kultūrą andré lefevere pavadino dvikalbe ar netgi dau-
giakalbe9. vadinasi, tada vertimas per se buvo lyg ir mažiau reikalingas. vyravo 
dvi tarptautinio bendravimo kalbos – iš pradžių lotynų, vėliau prancūzų, kurio-
mis gebėjo komunikuoti dauguma to meto išsilavinusių žmonių įvairiose šalyse. 
vertimai tuo metu, pasak lefevere’o (1995, 16), dažniausiai tebuvo suvokiami 
kaip pratimai pedagoginiais tikslais. tačiau padėtis keitėsi xix amžiuje. lūžis 
įvyko dėl to, jog atsirado daugiau vienakalbių, gimtąja kalba skaitančių žmonių, 
kuriems verstiniai tekstai visų pirma buvo reikalingi kaip informacijos šaltinis 
(nes originalo kalba parašytų kūrinių jie nesuprato). taip su kitokiais skaitytojais 
atsirado ir kitokių vertimų poreikis (lefevere 1995, 17). daukantas – dar daugia-
kalbės kultūros žmogus, tačiau jis jau vertė lūžio metu, kuomet pradėta orientuo-
tis į vienakalbį skaitytoją. Kita vertus, daugiau kalbų tuo metu mokėjo labiau 
išsilavinę ar aukštesnių luomų žmonės. tuo tarpu daukanto vertimai buvo skir-
ti ne vien aukštesnių luomų žmogui, bet ir paprastam valstiečiui, kuris kita kal-
ba parašytų kūrinių negalėjo perskaityti. 

xvii amžiuje anglijoje įsigalėjo laisvas vertimas. lawrence’as venuti teigia, 
jog didžiumą to meto vertimų į anglų kalbą vienijo adaptavimas, vertimo tekstas 
demonstravo vertėjo kultūros ypatybes10. 

maurice’as Friedbergas, aprašydamas rusų vertimo istoriją, xviii amžiaus tra-
diciją pavadino neoklasicistine. Ši srovė suformavo savitą vertimų tradiciją, savitą 
požiūrį į tai, kaip tekstas turi būti verčiamas: 

vertimas nėra užsienio literatūros teksto rekonstrukcija nauja kalba, bet naujo be-
asmenio teksto sukūrimas, siekiant kuo artimiau pasiekti idealią formą, nors, 
žinoma, ji niekada nebus pasiekta11. 

9  andré lefevere, „translation: its Genealogy 
in the West“, Translation, History and Cul-
ture, edited by susan bassnett and andré 
lefevere, london and new York: pinter 
publishers, 1995, 16.

10  lawrence venuti, The translator’s invisibili-
ty: a history of translation, london, new 
York: routledge, 1995, 49. 

11  „translation is not the reconstruction of a 
foreign literary work in a new language, 
but rather the creation of an impersonal 
new work seeking ever more closely to ap-
proach the ideal form, though of course 
without ever attaining it“ (maurice Fried-
berg, Literary translation in Russia. A cul-
tural History, university park: the penn-
sylvania state university press, 1997, 30).
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neoklasicistai rusijoje versdami praleidinėjo tas vietas, kurios jiems rodės ne-
reikalingos, negražios, ir prikurdavo savo teksto tam, kad užpildytų spragas 
(Friedberg 1997, 32). taip vertimas tarsi buvo pakeistas adaptavimu12. panašus 
adaptavimas buvo taikomas ir anglų tradicijoje, tačiau tekstas buvo keičiamas 
taikantis prie vertimo kultūros. anglų tradicijoje, pasak venuti (1995, 76), adap-
tavimas (kai verčiant adaptuojama prie vertimo kultūros) bei laisvas vertimas 
(verčiama laisvai, nutolstant nuo originalo, tačiau nebūtinai adaptuojant) xviii–
xix amžių sandūroje įsitvirtino kaip vertimo kanonas ar norma.

vokiečių romantikai vertimą siejo su kalbos prigimtimi. antai Wilhelmui Hum-
boldtui vertimas tebuvo priemonė praturtinti vokiečių kalbą, ją išplėsti13. au-
gustui Wilhelmui schlegeliui vokiečių kalba buvo pernelyg grubi ir šiurkšti, ji 
esą tinkamesnė darbui, o ne žaidimui. jo manymu, reikią padaryti taip, kad kal-
ba „žaistų“, o ne „dirbtų“. toks esąs vertimo uždavinys (berman 1992, 7–8, 16–
17). vertimai nuo martino lutherio laikų iki dabar yra vokiečių kultūros dalis, 
tai, kas padeda kurti Deutschheit – vokiškumą (berman 1992, 11).

apibendrinti galima taip: xviii amžiuje (anglijoje dar anksčiau) kai kurių 
kultūrų vertimo tradicijoje įsigalėjo adaptavimas – originalo tekstas artintas prie 
tos kultūros, į kurios kalbą verčiama. tokią vertimo tendenciją lėmė politiniai, 
socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Kartu su adaptavimu įsigalėjo ir laisvas verti-
mas. Šios tendencijos vyravo anglijos bei rusijos vertimo tradicijoje, gali būti, 
kad kaimyninėse kultūrose taip pat galėjo būti tokių tendencijų. vokiškoji vertimų 
tradicija atsigręžė į kalbą, vertimai tapo priemone kalbai turtinti.

2. d a u K a n t o  i n t e n C i j o s  v e r s t i  C a m p e ’ s  K ū r i n Į. daukanto no-
ras versti CaRob paaiškintas DaRub pratarmėje: 

notijs peluzęs rubinatę żinomas ir iszraszitas wissosę kałbosę14 parguldiau isz 
tautonu kalbâs i letuwisżka,  ¡̀Õmaitiû ir Letuos jaúnůmenè, uż wiss tá kuri 
lidema i Jszkałas arba mokslinę zùrnęy ir nenor isz trobôs liste, kas piktesnè 
nulidieti skrey isz jszkałû numey, idant tenay tinginietum (DaRub 3).

daukantas, paveiktas Švietimo epochos tradicijos, vertė didaktiniais, dorovi-
niais, pedagoginiais tikslais. pratarmės pabaigoje jis tarsi išreiškė viltį: „dziaug-
siůs iè ben wens parskaitęs tů mono kningele, tapsay doresniù ir gudresniù“ 
(DaRub [4]).

tiek daukantui, tiek Campe´i buvo artimos prancūzų filosofo, rašytojo jeano-
jacques´o rousseau idėjos. merkys pažymėjo, kad „s. daukantą smarkiai veikė 

12  vladimir mikushevich, Voprosy teorii khu-
dozhestvennogo perevoda, moscow: Khudo-
zhestvennaia literatura, 1971, 42–43. Ci-
tuota iš Friedberg 1997, 32.

13  antoine berman, The Experience of the For-
eign. Culture and Translation in Romantic 

Germany, albany: state university of new 
York press, 1992, 8.

14  Čia ir visur toliau pusjuodžiu šriftu išskir-
ta mano – a. t. 
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didysis prancūzų filosofas Žanas Žakas ruso, vokiečių filosofas johanas Gotfridas 
Herderis, kurie poetizavo gamtos ir žmogaus harmoniją“15. rousseau, sekdamas 
danieliaus defoe romanu Robinzonas Kruzas, buvo parašęs savąją jo versiją – 
romaną Emilis16. Šiuo jo romanu susižavėjęs, Campe vėliau parašė savo variantą 
Robinzonas Jaunesnysis, orientuodamasis tiek į defoe, tiek į rousseau romanus. 
daukantas pasirinko Campe’s versiją. pagrindinės rousseau romano idėjos – 
švietimas, paremtas proto lavinimu, darbu, amatų mokymasis – ryškios ir Campe’s 
versijoje (Green 1990, 34). Šios idėjos išlaikytos ir DaRub. 

Campe’s veikalo pasirinkimas taip pat gali būti susijęs ir su Campe’s skleisto-
mis pedagoginėmis-edukacinėmis idėjomis. Žinoma, kad daukantas Campe’s 
kūryba susidomėjo jau studijuodamas vilniaus universitete – iš bibliotekos buvo 
pasiėmęs keletą Campe’s veikalų17. daukantas, matyt, pritarė Campe’s, kuris pri-
klausė filantropizmo pedagogikos srovei, idėjoms.

Filantropizmo šalininkai siekė, kad mokykloje teikiamos žinios būtų siejamos su 
gyvenimo poreikiais, kad būtų mokoma naujųjų kalbų, gamtos mokslų, amatų, 
kad mokykla ruoštų sąmoningus, veiklius ir visuomenei naudingus piliečius (mer-
kys 1984, 16–17).

bončkutė mano, kad daukantas DaRub galėjo versti dirbdamas rygoje. Galbūt 
ten jam į rankas pakliuvo ir latviškasis robinzono variantas – Robinsons Krūziņš, 
kuris išėjo 1824 metais jelgavoje. 

dar viena priežastis, kodėl daukantas ėmėsi versti šį veikalą, yra Campe’s 
knygos populiarumas. Campe’s robinzono versija buvo tokia populiari, kad jos 
leidimai buvo spausdinami be pertraukos daugiau nei šimtą metų. tuo tarpu 
paties defoe romanas per tą patį laiką buvo išleistas tik 10 kartų. teigiama, jog 
tiek vokietijoje, tiek kitose šalyse per visą xix amžių pasirodė 724 šios Campe’s 
knygos leidimai su pratęsimais, adaptavimais ir vertimais (Green 1990, 50). tokį 
šios knygos populiarumą galbūt lėmė jos didaktinis pobūdis.

Campe´i rūpėjo ne tik nacionalizmo kūrimo idėjos, kalbos svarba tautai, bet 
ir filologiniai ieškojimai (Green 1990, 59). antroje savo gyvenimo pusėje jis rašė 
tik filologinius darbus; paskutinis jo veikalas buvo 5 tomų vokiečių kalbos žo-
dynas18. leksikografinių užmojų turėjo ir daukantas: studijuodamas universitete 
rašė lenkų–lietuvių kalbų žodyną („mažąjį“), vėliau 1850–1856 metais sudarinėjo 
didįjį lenkų–lietuvių kalbų žodyną19. daukantui lietuvių kalba – tautos pasidi-

15  v[ytautas] merkys, „simonas daukantas ir 
jo raštai“, Simonas Daukantas, Raštai 1, vil-
nius: vaga, 1976, 28.

16  martin Green, The Robinson Crusoe story, 
university park and london: the pennsyl-
vania state university press, 1990, 33.

17  vytautas merkys, „simono daukanto 
literatūriniai vertimai“, Simonas Daukan-

tas, Vertimai ir sekimai, vilnius: vaga,  
1984, 16.

18  http://gutenberg.spiegel.de/autoren/    
campe.htm (žiūrėta 2006 03 31).

19  Giedrius subačius, „dėl s. daukanto 
lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės“, 
LKK 26, 1987, 151, 156. 
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džiavimas. Kalbos, ypač leksinio jos sluoksnio, grynumas jam buvo itin svarbus20. 
leksinio grynumo ieškojimas svarbus ir DaRub.

3. DaRub t e K s t o  a n a l i Z Ė. daugelyje straipsnių, aptariančių ar mininčių 
DaRub, šis kūrinys vadinamas sekimu, adaptacija, laisvu vertimu21. merkys mo-
nografijoje Simonas Daukantas (1972, 212) rašė: 

tituliniame puslapyje nurodyta, kad tai joano Heinricho Kampės (Campe) atitin-
kamo veikalo vertimas iš vokiečių į „žemaičių“ kalbą. iš tikrųjų čia yra daugiau 
šio vokiečių pedagogo ir rašytojo veikalo sekimas, o ne jo vertimas. 

paties daukanto yra išlikęs tik vienas pasisakymas, susijęs su DaRub, tiksliau 
su galimu vėlesniu jo variantu, pavadintu Palangos Petris (ar tai buvo DaRub per-
dirbinys, ar tik kitaip pavadintas tas pats vertimas, tiksliai nenustatyta [merkys 
1984, 12–13; merkys 1976, 19–20]). 1857 metų balandžio 1(13) dienos laiške neži-
nomam asmeniui tarp vardijamų rankraštinių knygų minimas ir Palangos Petris, 
kurį daukantas apibūdina taip: „palangos petris, apysakos apie robinzoną seki-
mas, cenzūros aprobuota, šiais metais bus išspausdinta“22. daukantas šį savo 
vertimą pavadino sekimu. 

jau merkys (1984, 17) yra atkreipęs dėmesį į DaRub „perdirbimo, sulietuvini-
mo požymius“. toks vertimo būdas tuo metu buvo labai paplitęs daugelyje eu-
ropos šalių. daukantas adaptavo ir Fedro pasakas, ir ezopo pasakėčias, tačiau, 
merkio (1984, 18) manymu, bene didžiausi pakeitimai (vardų, vietovių pavadinimų 
keitimas lietuviškais) padaryti DaRub. vertindamas vertimą, merkys (1984, 19) 
teigia, jog daukantas vis dėlto „liko prozaiku“, nes tiek Fedro pasakų jambai 
pakeisti proza, tiek Campe’s giesmės išverstos pažodžiui, neliko rimo ir ritmo.

Šiame straipsnyje DaRub analizuojamas lingvistiniu aspektu, t. y. atliekama 
kalbinė originalo ir vertimo kalbos analizė, atsižvelgiant į semantinius, pragma-
tinius bei sintaksinius žodžių santykius, gramatinę raišką. dėmesys taip pat bus 
atkreiptas į daukanto adaptavimą bei teksto modifikavimą (intarpus). 

3.1. s e m a n t i n i a i  Ž o d Ž i Ų  s a n t Y K i a i. semantiniai žodžių santykiai – 
tai santykiai tarp ženklo, referento ir denotato (ambrasas-sasnava 1984, 68–69). 
vertinant vertimą labai svarbu, kaip vertėjas perteikia referentines reikšmes, t. y. 
ar santykis tarp ženklo ir jo referento tiek originalo, tiek vertimo tekste yra toks 
pat. pagal atitikimo laipsnį referentinių reikšmių perteikimas vertime gali būti 
trejopas: visiškas, dalinis bei neatitikimas23.

20  jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos 
istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995, 178–179. 

21  vytautas merkys, Simonas Daukantas, vil-
nius: vaga, 1972, 212; merkys 1976, 19; 
merkys 1984, 16–19.

22  simonas daukantas, Raštai 2, vilnius: 
vaga, 1976, 787.

23  Šis skirstymas perimtas iš bončkutės 
straipsnio „simono stanevičiaus knygelės 
Historyia szwenta (1823) vertimo ypatu-
mai“, ALt 4, 2002, 128–129. autorė rėmėsi 
leonido barchudarovo darbais.
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3.1.1. visiškam referentinių reikšmių atitikimui priklausytų tiksliai perkelti 
tikriniai daiktavardžiai, taip pat tiksliai išversti skaičiai, mėnesių, savaitės dienų 
pavadinimai, terminai. tačiau daukantas didžiąją dalį originalo teksto vietovardžių 
bei asmenvardžių keičia lietuviškais. dėl to daugelio tikrinių žodžių referentinės 
reikšmės originale ir vertime neatitinka (plg. 1 ir 2 pav.).

visų pirma keičiami visi vardai, vietovardžiai, upėvardžiai, jūrų pavadinimai. 
taip tekste vietoj Robinſon der Jüngere atsiranda Rubinatis Peluzę, vietoj Gotlieb – 
Pîle, Nikolas tampa Dome ir kt. Kaip keičiami kai kurie vardai, vietovardžiai ga-
lima matyti iš šios lentelės:

vokiškas vardas lietuviškas atitikmuo vokiškas vardas lietuviškas atitikmuo

Robinſon der Jüngere Rubinatis Peluzę Hamburg Pałonga

Gotlieb Pîle London Karalauczus

Nikolas Dome Nordsee Zemaitiû arba Baltijos 
jurù

Johannes Jonis England Parusis

Lotte Onele Travemünde Klaipieda

Friʒchen Kaze Themſe Nemuns

Freund R. Bendrus B. Wan(d)sbek Kalnalis, Szidława

Freund B. Bendrus M. Elbe Wenta, Szwentoie, 
Nemuns

Mathias Mate Vierwanden Kalworije

Ferdinand Pronce Deutschland Zematei ir Letuo

Thomas Schmith Jona Paluna Trave Szwentoie

Pol (papūga) Puika, Pol, Putnis, 
Putitis

Ri(t)ʒebüttel Kretinga, Kłaipieda

Tupan Peruns 

1 lentelė: Kai kurių tikrinių daiktavardžių atitikmenys

matyti, jog daukantas nesistengė visada vienodai pakeisti tų pačių vokiškų 
vardų, pavyzdžiui, upė Elbė (CaRob 27, 35, 76) gali būti ir Wenta (DaRub 19), ir 
Nemuns (DaRub [12]), ir Szwentoie (DaRub [44]), papūga Pol(l) (CaRob 274, 293, 
470, 549) – puika (DaRub [189]), Pol (DaRub 201), Putnis (DaRub 385), Putitis 
(DaRub [326]). Kita vertus, pasitaikė ir tokių atvejų, kur daukantas nepakeitė 
vardo ar vietovardžio, o paliko tokį pat kaip ir originalo tekste, pvz.: Atkins (Ca-
Rob 534) – Atkins (DaRub [374]), England (CaRob 49) – Jnglijo (DaRub [30]); panašus 
ir personažų bendrų r. ir b. atvejis. apysakos pradžioje daukantas pateikė bū-
siančius jų atitikmenis b. ir m., tačiau jie nė karto visame tekste taip ir nepavar-
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1 pav. CaRob 27: puslapis su vietovardžiais: Hamburg, Ritʒebüttel, 
Elbe, Inſel Heiligenland; 
mičigano universiteto biblioteka, specialiųjų rinkinių skyrius: 
pt1832.C8 r7 1816

toti. matyt, toliau automatiškai perrašinėjo originale nurodytus inicialus, visai 
pamiršęs, kad pradžioje juos buvo nutaręs keisti. taip galima paaiškinti ir prasprū-
dusius originalo vardus.

tokie netolygumai turbūt liudija, jog tekstas antrą kartą daukanto nebuvo 
perskaitytas, t. y. nesulygintas dar kartą su originalu – buvo verčiama iš eilės, 
puslapis po puslapio, nebegrįžtant atgal. Kita vertus, vardų keitimai daukantui 
buvo svarbūs turbūt dėl to, kad vardai būtų artimi ir žinomi vertimo skaitytojui, 
sietųsi su jo gyvenamąja aplinka. tad jis stengėsi būti nuoseklus tiek, kiek sugebėjo 
negrįždamas redaguoti, o kai kurie originalo pavadinimai ar vardai prasprūdo 
tik netyčia.

be minėtųjų daiktavardžių, ne visada išlaikomos ir kitų žodžių referentinės 
reikšmės, pvz.: den großen Leuchtthurm [švyturius] ſehen, den die Hamburger auf 
der Inſel Heiligenland oder Helgoland [Heiligeland arba Helgoland saloje] unter-
halten (CaRob 27–28) – dar galieję gałunes puszû ont Burutęs kalnû regiete, kures 
tenay ticzioms łaiko diel neklidimo łaiwû (DaRub [12]); Goldſtücke [aukso gabalėliai] 
(CaRob 38) – sîdabra szmotele (DaRub [22]); ſechs [šeši] Thaler (CaRob 38) – kie-
tures czwertkas (DaRub [22]); eine Taſſe Thee [arbatos] (CaRob 41) – kauôs su iumi 
pasigerte (DaRub [24]) ir kt.

daukanto adaptuojami arba keičiami ir įvairūs kultūros bruožai: kalba, religinė 
kryptis, kai kurios buities detalės, istoriniai įvykiai. daukantui gimtoji peliūzės 
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kalba jau ne vokiečių (kaip originale), bet lietuvių, todėl visame tekste kalba 
keičiama: Konnte der Mann denn Deutſch [vokiškai] ſprechen? (CaRob 41) – Tad 
mokieję tas żmogus Letuwiszkà kalbiete (DaRub [24]); Aber nun enſtand die Frage: in 
welcher Sprache er die Inſchrift abfaſſen ſollte? That er es in Deutſcher [vokiškai] oder 
Engliſcher Sprache [angliškai] (CaRob 231) – Bet nù turieję dumote: kokę kalbù is 
turieję literas irůpte? Jè is iszrůbtum Lëtuwiszko kalbo (DaRub 160). lietuvių kalbos 
peliūzė moko ir nedėldienį: Indeß nun Robinſon ſo arbeitete, war er nebenbei bemüht, 
ſeinem Gehülfen nach und nach ſo viel von der Deutſchen Sprache [vokiečių kalbos] 
ʒu lehren, daß er ihn verſtehen konnte, wenn er mit ihm redete (CaRob 350–351) – Ka 
tep Peluze trusieję, rupinôs is tepat sawo draugą pamażu Letuwiszkos kałbôs iszmo-
kite, iog is jau suprato ků is iem kalbieję (DaRub [243]).

panašiai daukantas adaptavo ir religiją. Štai viena originalo teksto atkarpa ir 
jos vertimas:

2 pav. DaRub [12]: puslapio fragmentas su daukanto sulietuvintais 
vietovardžiais: Pałonga, Klaipieda, Nemuns, Burutęs kalnû;
lltib: f. 1 – sd 24
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CaRob DaRub

An merkwürdigſten ſchien ihm dabei der Umſtand 
ʒu ſein, daß er gerade ſo viel Glaubensparteien, als 
Unterthanen, in ſeinem Reiche hatte. Freitag hatte 
diejenige kriſtliche Religion [krikščionišką 
tikėjimą] von ihm angenommen, welche die 
Freigläubigen oder forgenannten Proteſtanten 
[laisvatikiai arba vadinamieji protestantai] 
bekennen. (Ihr Größern wißt, was dieſer Nahme 
bedeutet; ihr Kleinen aber, müßt euch gedulden,   
bis ihr erſt ein wenig verſtändiger geworden ſeid; 
dan ſolt ihr es erfahren.) Freitag also, war, wie 
geſagt, ein Freigläubiger [laisvatikis], der 
Spanier [ispanas] ein katholiſcher Kriſt 
[katalikas], Freitag’s Vater ſogar noch ein Heide 
[pagonis] (CaRob 492).

Jwairesniù iem rodies dingstes, iog tepwairios 
tykibôs io padoneiję bů io rikię. Nedieldeinis bů 
kristioniù tapes, kurius katalikas wadėn, beje 
teisingay tikentes. (Jus didesnije zinot jau ků 
tas źodis źénklin, bet maźeję dar kéntieket lig 
aiszkesnę tů źod parmaniset, tada ius źinoset.) 
Nedieldenis tad bů kaip sakoma ira katalikù 
Jspanas luteras o Nedeldeina tëus pagoniù 
arba netikielù dar tebibů (DaRub [342]–343).

taikydamas tekstą žemaičiui ar aukštaičiui skaitytojui, daukantas pakeitė 
peliūzės krikščioniškosios religijos kryptį iš protestanto į kataliko. Kadangi ori-
ginale ispano (personažo, kurį dvidešimt šeštą vakarą iš laukinių žmonių nelaisvės 
išgelbsti peliūzė) ir robinzono religinė kryptis skiriasi, tai akivaizdu, kad ispanas 
nebegalėjo likti toliau kataliku, todėl daukantas padarė jį protestantu. tai atrodytų 
keista žinant, kad ispanija neprotestantiškas kraštas. Kita vertus, šioje ištraukoje 
labai aiškiai atsispindi daukanto vertinimas religijų atžvilgiu. vertime jis įterpė 
kelis savo žodžius (beje teisingay tikentes), aiškiai parodančius jo nuomonę, kad 
vieninteliai teisingai tikintys yra tik katalikai, o protestantai, jo supratimu, yra 
paklydėliai, pagonys – netikėliai, stabmeldžiai. 

versdamas vietą, kurioje mokoma, kaip reikia paruošti linus, kad jie būtų 
tinkami verpti, daukantas savaip, daug plačiau aprašė darbų eiliškumą: Und ſeʒen 
ſie an die Sonne [padedami prieš saulę], daß ſie trocken werden [kad išdžiūtų] 
(CaRob 134) – Jr tad kreik ius laukusę balintę, pasků iem rinkte pritworû kalstite 
ir dziowintę (DaRub 94). taip vertėjas adaptavo linų tvarkymo darbus prie savo 
skaitytojo realijų ir patirties. 

dvidešimt aštunto vakaro tekste pasakodamas apie mirusiųjų deginimą dau-
kantas sakinį So wie es die Römer [romėnai] mit ihren Todten machten (CaRob 503) 
išverčia taip: Tep kaip mes kitta karta su sauo lauonas dariem (DaRub 350). daiktavardį 
die Römer ‘romėnai’ jis keičia įvardžiu mes. Galbūt čia daukantas norėjo mirusiųjų 
deginimo papročius pateikti kaip savus. daukantas adaptavo ir kai kuriuos isto-
rinius įvykius (karas su prancūzais keičiamas į karą su žuvėdais [švedais], bulvių 
atvežimas į vokietiją prieš 40 metų pritaikomas lietuvai, metų skaičius padidi-
namas iki 50–60 ir kt.).
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3.1.2. tačiau vis dėlto referentines reikšmes daukantas keitė ne visai visur. 
Kiek nuosekliau jis išlaikė mėnesių pavadinimus: April [balandis] (CaRob 94) – 
Balondis (DaRub [64]), Mai [gegužė] (CaRob 94) – Geguzies (DaRub [64]), Junius 
[birželis] (CaRob 94) – Bîrźelis arba Kîrmiesza (DaRub [64]) ir kt. neatitinka tik 
dviejų mėnesių pavadinimai: März [kovas] (CaRob 94) – Waseris  (DaRub [64]) ir 
Februar [vasaris] (CaRob 94) – Kowas (DaRub [64]). Lietuvių kalbos žodyne24 viena 
iš pateikiamų kovo reikšmių yra ‘vasario mėnuo’. tačiau tokia kovo reikšmė, 
LKŽe duomenimis, nurodyta tik Kristupo sapūno gramatikoje. Kitų pavyzdžių 
iš tarmių šia reikšme nepateikiama. tad ir daukanto tarmėje kovas šia reikšme 
tikriausiai nevartotas ir jo čia beverčiant susimaišyta. LKŽe duomenimis, viena 
vasario reikšmių yra ‘antrasis metų mėnuo’, kita – ‘pirmasis metų mėnuo, sausis’, 
t. y. ‘kovo’ reikšme vasaris nevartotas. tad vasarį daukantas taip pat pavartojo 
ne visai tiksliai.

skaičius dažnai stengėsi išlaikyti taip pat nepakeitęs: hundert [šimtas] Pfund 
(CaRob 147) – 100 swarû (DaRub 102); vierʒehn [keturiolika] Tage (CaRob 148) – 14 
deinû (DaRub [103]), ʒwei [antrą] Uhr (CaRob 275) – antra adina (DaRub [189]), 
alſo etwa gegen drei Meilen lang [trys mylios ilgio] und ſechs [šešios] bis acht 
[aštuonios] im Umkreiſe (CaRob 281) – 3 miles ilgę, o ape 6 ar 8 aplinků (DaRub 
194) ir kt. tačiau pasitaikė ir neatitikimų: denn unſer waren nur funfʒehn [penkio-
lika], ihrer hingegen achtʒig [aštuoniasdešimt] (CaRob 497) – kaipogi mes tebuom 
szeszioleko o iù 18 (DaRub [346]) ir kt.

DaRub vengta skolinių. daukantas stengėsi vartoti savo tarmės žodžius, o jei 
kokio nors nebuvo, tada jį tiesiog sukurdavo. iš vis dėlto pavartotų skolinių 
galima paminėti: Maiʒ (CaRob 261) – mais (DaRub 180); die Schokolade (CaRob 
262) – szukulada (DaRub [181]); die Ebbe und die Fluth (CaRob 76) – fluxus ir 
repluxus (DaRub 43), Papagei (CaRob 274) – Papuga (DaRub [189]), Kannibalen 
(CaRob 287) – Kanibału (DaRub 195) ir kt. taip pat daukantas paliko lotynišką 
frazę: Ferte opem misero Robinsonio (CaRob 231). tik vardą pakeitė ir sulotynino 
į Pelusio (DaRub [161]). tačiau taip daukantas elgėsi sąmoningai, atsižvelgdamas 
į originalo teksto siužetą (peliūzė užrašė šį sakinį lotyniškai, kad žmogus iš 
kitos šalies jį galėtų suprasti). Šioje vietoje vertėjas išlaikė originalo teksto prag-
matiką.

daukantas DaRub tekste vartojo ne tik žemaitiškus, lietuviškus, bet ir prūsiš-
kus: dem Könige [karalius] von Portugal (CaRob 49) – Portugalijos rikiu, arba karalů 
(DaRub 29) bei latviškus žodžius: Eine Bitte [prašymas] (CaRob 342) – Lugsena 
(DaRub [237]); wollten bitten [prašyti] (CaRob 343) – noriejem lugote (DaRub [237]) 
ir kt. prūsiškų ir latviškų žodžių, archaizmų (ein Landmann [valstietis, kaimo gy-

24  Lietuvių kalbos žodynas ( i–xx, 1941–2002): 
elektroninis variantas, redaktorių kolegija: 
Gertrūda naktinienė (vyr. redaktorė), jo-
nas paulauskas, ritutė petrokienė, vytau-

tas vitkauskas, jolanta Zabarskaitė, vil-
nius: lietuvių kalbos institutas, 2005,   
www.lkz.lt (toliau – LKŽe).
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ventojas] [CaRob 512] – kaiminů [DaRub (215)]) vartojimas atspindi daukanto isto-
rinius bendrinės kalbos kūrimo principus. pasak Giedriaus subačiaus (1993, 64), 

suvokdamas, kad žemaičių ir lietuvių kalba skiriasi nuo prūsų ir latvių kalbų, 
daukantas taip pat suvokė anksčiau tai buvus vieną kalbą. ir toks istorinis žino-
jimas vėlgi kreipė daukanto mintį dabartinę bendrinę kalbą bent iš dalies mode-
liuoti pagal tai, kas buvo.

Kiek sudėtingiau sekėsi daukantui su įvairiais terminais: daiktų, gyvūnų, 
augalų, gamtos reiškinių pavadinimais, ypač tais, kurių Žemaitijoje ar lietuvoje 
nebuvo. tada jis elgėsi dviem būdais: 

a) sukurdavo naują žodį (neologizmą), pvz.: ein feuerſpeiender Berg [ugnikal-
nis] (CaRob 196) – ugnapurstiù [LKŽe pavyzdžiai su šiuo žodžiu pateikiami tik iš 
daukanto] kalnù paliks (DaRub 136); Fernglas [žiūronai] (CaRob 520) – perspekti-
wa arba tolrod¿ [LKŽe tokio žodžio nėra] (DaRub 363); der Nordſtein [šiaurės 
akmuo] (CaRob 380) – rodsziaurę (DaRub 257 [b]). LKŽe pateikiamas toks žodžio 
aprašas: „rodšiaurė (neol.) sf. kompasas: rodšiaurę, arba kompasą, neturėjo s. 
dauk“. tad, matyt, daukantas bus pats ir sukūręs šį žodį;

b) parašydavo skolinį ir šalia sinonimišką lietuvišką žodį (pritaikė aprašomąjį 
būdą), pvz.: unendliche Weltmeer [pasaulio jūra] (CaRob 229) – neapregama pasaulęs 
juro arba Oceaną (DaRub [159]); Am Horiʒonte [horizonte] (CaRob 385) – Pade-
besiese arba Orizonte (DaRub 261); elaſtiſch [elastingas] (CaRob 218) – tomprus ir 
sukrus (DaRub [151]); ir kt.

terminų kūrimas susijęs su tam tikrais nevienodumais. daugeliu atvejų dau-
kantas laikėsi savo sugalvotų ar pasiskolintų terminų. Kita vertus, atkreiptinas 
dėmesys į dviejų sąvokų – ‘potvynis’ ir ‘atoslūgis’ – vartojimą. trečiojo vakaro 
tekste jis šias sąvokas (vokiškai Fluth ir Ebbe) įvardijo ne lietuviškais, bet lotyniš-
kais žodžiais – fluxus ir repluxus (DaRub 43), septintojo vakaro tekste šie gamtos 
reiškiniai jau įvardijami lietuviškai – atwanis ir nutwanis (DaRub 110), o dvidešimt 
trečiojo vakaro tekste atoslūgis tiesiog įvardijamas kaip jurtwanis (DaRub 287). 
Galbūt toks nenuoseklumas atsirado todėl, kad šie terminai tekste retai karto-
jasi ir daukantas savo pasirinkimą pamiršdavęs. dažnesnių žodžių atitikmenys 
(Lama – lamas, die Kajüte – trobalę, die Höle – pakriauszę, Gedankenwinkel – rimokam-
pie, Kokaobaum – kukawôs medis ir kt.) vartoti nuosekliau. Kita vertus, vienas iš 
daukanto tikslų savo raštuose buvo vartoti kuo daugiau lietuviškos leksikos, pa-
teikti kuo daugiau sinonimiškų žodžių. tad toks to paties termino įvardijimas 
DaRub vis kitu žodžiu galėtų atspindėti ir šį daukanto principą.

3.1.3. versdamas daukantas kartais perteikė dalinę (susiaurino ar praplėtė) 
referentinę reikšmę: und die kleinen Leute alle hörten ihm gern [mielai] und aufmerk
ſam [dėmesingai] ʒu (CaRob 19) – o wissi bałtpłauke smayley ir stropey kłauses io 
pasakoientî (DaRub 5); ihn gaſtfreundlich [svetingai] aufʒunehmen (CaRob 36) – Szis 
tujau zmoneszkay prijemę (DaRub [20]) ir kt. dažnai dalinę referentinę reikšmę 
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daukantas perteikdavo ten, kur jam buvo sunku rasti tikslų žemaitišką ar 
aukštaitišką atitikmenį. CaRob tekste neretai vartojamas žodis die Schildkröte 
‘vėžlys’, pvz., Eine Schildkröte [vėžlys], und ʒwar eine ſo größe, als man hier ʒu 
Lande nicht ʒu ſehen bekömmt. Sie mochte leicht hundert Pfund ſchwer ſein (CaRob 
146–147) – Rupuże ir tep didę, iog musa szalię tep didios negal regietę. Ji galieję 100 
swarû swertę (DaRub 102). daukantas jį vertė rupuże. taigi jis pateikė tarsi visai 
ne tą reikšmę, kita vertus, matyt, neradęs tikslaus žemaitiško (ar aukštaitiško) 
atitikmens, pavartojo jau turimą žodį ir suteikė jam naują reikšmę. LKŽe rupūžės 
reikšmė ‘vėžlys’ nepateikiama, vadinasi, tokia reikšme šį žodį greičiausiai varto-
jo tik daukantas. nelabai tikėtina, kad daukanto rupuże galėtų reikšti varliagyvį, 
o ne roplį, nes jo pateikiamas aprašymas (Peluzę sauo rupużę dieję ont pet, ir czu-
nije ię lenguà numei. Cze is tol kapoie su kirwiu apate kauszo lig ongała parôże. Pasků 
iszieme is rupuzę, nudauże ię ir nupiowe iôs gera szmota kepenę, kurę is pamowęs ont 
ijszmą łaukę lig paalksis nu darbo [DaRub 102]) labiau tiktų vėžliui nei rupūžei 
aprašyti. iš dalies referentines reikšmes atitinka ir kai kurie veiksmažodžių atitik-
menys. tačiau jie ne tik konkretina reikšmę, bet dažnai ir yra daug vaizdingesni. 
todėl jie bus analizuojami prie pragmatinių žodžių santykių.

apibendrinant galima teigti, kad dėl adaptavimo daugelis tikrinių daiktavardžių 
referentinių reikšmių DaRub buvo neišlaikytos. Gana nuosekliai daukantas išlaikė 
tik mėnesių, skaičių (su tam tikromis išimtimis) referentines reikšmes. vengė 
skolinių, tačiau sąmoningai vartojo kai kuriuos prūsų ir latvių kalbų žodžius, taip 
norėdamas įgyvendinti istorinius bk kūrimo principus. Įvairiems terminams per-
teikti daukantas kūrė neologizmus arba taikė aprašomąjį būdą.

daukantas adaptuodamas keitė ne vien tik vardus, geografinių vietų pavadi-
nimus, tačiau ir kitų kultūrų bruožus vaizdavo taip, kad jie taptų artimi (savi) 
žemaičiams ir aukštaičiams. tad daukanto adaptavimas nėra paviršutinis. adap-
tuotos buitinės realijos, papročiai, istoriniai įvykiai. tai rodo daukanto intenciją 
padaryti tekstą kuo suprantamesnį ir priimtinesnį savam skaitytojui.

3.2. p r a G m a t i n Ė s  r e i K Š m Ė s. minėta, jog daugeliu atvejų daukantas 
pateikė konkretesnę (vaizdingesnę) veiksmažodžių reikšmę. Štai šiek tiek 
pavyzdžių: gern da ſiʒen [atsisėsti] wollen (CaRob 21) – weltů nenorieset plepsote 
(DaRub 7); der in Kajüte auf den Boden ſaß [atsisėdo] (CaRob 32) – kursay trobalęs 
asło klaksoię (DaRub [16]); ſo blieben die Gräten davon liegen [guli] (CaRob 97) – iû 
kriaukłoy paliko bebibsu (DaRub [66]); ſah er daſelbst Etwas liegen [gulintį] (CaRob 
168) – pamatę z(may tarp ůlos skęłû kaźiků szmekszanti (DaRub 116); daß dem Thie-
re das Schreien wol vergehen mußte [negalėjo nė surikti] (CaRob 170–171) – is tep 
użtempę kilpinę, iog ne cipterietę ne cipterieję (DaRub 118); Und aufgefreſſen [suėdę] 
daʒu (CaRob 309) – Jr dar suspringę (DaRub [213]) ir kt.

DaRub neutralesnės originalo reikšmės (pvz.: sitzen [sėdėti], machen [daryti], 
liegen [gulėti], auffressen [suėsti, suryti]) keistos vaizdingesnėmis, konotuotomis 
reikšmėmis (pvz.: plepsoti, klaksoti, bipsoti, šmėkšoti, suspringti). tad daukantas 
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keitė pragmatines reikšmes. subjektyvūs emociniai, ekspresiniai, stilistiniai, so-
cialiniai ir kitų rūšių santykiai vadinami pragmatiniais santykiais, o toks reikšmių 
tipas – pragmatinėmis reikšmėmis (ambrasas-sasnava 1984, 70). toks reikšmių 
modifikavimas atskleidžia subjektyvų vertėjo požiūrį, keičia pragmatiką. 

tačiau ne visur daukantas taip elgėsi. Kartais jam pavykdavo gana tiksliai 
išsaugoti originalo pragmatines reikšmes: Ja, es traf Alles auf ein Haar ein! [labai 
tiksliai] (CaRob 95) – Teisingas lig maziausę krîsło (DaRub 65); „Es lebe mein 
alter Kopf!“ [mano sena galvele] (CaRob 224) – Tu muno makaulele buk sweko! 
(DaRub [155]); Das nennen ſie die Felle in die Schwiʒe bringen [prakaitaudinti] 
(CaRob 258) – Tas wadinas kailius prakaitaudinte25 (DaRub [178]) ir kt. nors dau-
kantas dažnai neutraliam vokiečių kalbos žodžiui pateikė labai vaizdingą lietu-
višką atitikmenį, kartais pasitaikė, kad vaizdingesnį originalo žodį ar posakį jis 
išvertė neutralesne reikšme: wer wollte wol ſo eine feige Memme [bailys, ištižėlis] 
ſein (CaRob 514) – kas norietu bute tep trappę motriszkù (DaRub 216) ir kt. 

tad galima išvada, kad daukantas tekstą adaptavo ne tik semantiniu (keitė 
referentines reikšmes), bet ir pragmatiniu lygmeniu. daukantas daug kur pavar-
tojo vaizdingesnį veiksmažodį ar posakį, nei buvo originale. taip atsispindi jo 
subjektyvus požiūris į verčiamą tekstą, kita vertus, originalo teksto pragmatikos 
keitimas – dar viena priemonė adaptuoti tekstą, jį padaryti suprantamesnį skai-
tytojui.

3.3. s i n t a K s i n Ė s  r e i K Š m Ė s. prityręs vertėjas Kazimieras ambrasas-sas-
nava (1984, 72) pažymi, kad sintaksinės reikšmės ar sintaksiniai santykiai yra 
sunkiausiai perteikiami. ryški daukanto vertimo ypatybė yra vertimo laisvumas. 
visame DaRub tekste labai nedaug pažodinio vertimo, vadinasi, neišlaikomi ir 
originalo sintaksiniai santykiai. 

3.3.1. daukantas nesistengė išversti kiekvieno žodžio ar imituoti vokiečių 
kalbos sakinio struktūros. Galima palyginti šias teksto vietas (daukanto praleistos 
[1], [2], [3], [4] arba atpasakotos [5] vietos pažymėtos pusjuodžiu šriftu):

CaRob DaRub

Die Urſache ſeines Schreckens war dieſe: er dachte 
ſich in dem Augenblicke den Menſchen, von dem 
die Spur herrührte [kurių pėdsakai buvo] [1], 
nicht als ein mit ihm verbrüdertes, liebeathmendes 
Weſen, welches bereit wäre [kurie būtų 
pasiruošę] [2], ihm ʒu helfen und ʒu dienen,     
wo es nur könnte [kur tik galėtų] [3]             
(CaRob 284–285).

Liczius io nusigondimo tas bů, is dumoie ir 
atsiminę tamę akimoię żmonijs [1] ne małonius 
ne taikius ne mondagius, kurij [2]  głobtum 
szełptum ir gielbietum [3] (DaRub [195]).

25  rankraštyje <u> žodyje prakaitaudinti 
įterpta viršuje. 
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CaRob DaRub

Er hatte ſchon lange gemerkt, wie vortheilhaft es  
für ihn ſein würde, wenn er etwas von der 
nütʒlichen Kunſt [iš naudingų menų, darbų] 
[4], Körbe ʒu flechten, verſtände. Aber in ſeiner 
Jugend hatte er es ſo wenig der Mühe werth geach-
tet, einem Korbmacher aufmerkſam ʒuʒuſehen,   
daß er von dieſer, an ſich nicht ſchweren Kunſt, 
nicht mehr, als von allen übrigen nütʒlichen 
Künſten, verſtand, das heißt ſo viel, als gar 
nichts [mokėjo tiek, kaip ir nieko] [5]            
(CaRob 179).

Js senè jau numanę kaip naudingà but iem, iè is 
gebietum [4] kreżełus pintę. Bet jaunù budams 
niekines, isimieklintę, kaip krezelies ius dirb,   
iog is to tep lenguą darbą kaip ie kittû naudingû 
gebieiemû su wissù neparmanę [5]                 
(DaRub 124).

nors daukantas ir praleido [1], [2], [3], [4] arba atpasakojo savais žodžiais [5] 
kai kurias sakinio vietas, tačiau gana tiksliai perteikė originalo prasmę. pasak 
umberto eco, originalo prasmės perteikimas yra vienas iš svarbiausių dalykų 
verčiant, t. y. tam, kad būtų išlaikyta atitinkamų originalo sakinių ar trumpų 
pastraipų prasmė, nebūtina versti pažodžiui, galima sakinius ir keisti26. Kaip ma-
tyti iš pavyzdžių, taip darė ir daukantas.

Kita vertus, DaRub gramatinės konstrukcijos aiškios, gana tvarkingai išlaikoma 
lietuviška sakinio tvarka. Galima palyginti su xix amžiaus pabaigoje (vadinasi, 
daug vėliau nei DaRub) verstu jono Šliūpo tekstu Mitai, pasakos ir legendos27, plg.:

vokiškas originalas lietuviškas vertimas

Wenn µich über Gegend ein Gewitter entladet, ʃo 
µchweift er während desµelben auf dem Felde 
umher und ſchneidet mit einer Sichel, die er 
ſtets bei ſich führt, Menſchen und Thieren, 
welche er  auf dem Felde findet, den Kopf ab 
[pažodžiui: pjauna su pjautuvu, kurį šalia 
laiko, žmonėms ir žvėrims, kuriuos ant lauko 
randa, galvas šalin] (128).

Kada kokioje szalyje perkunijos tranko, tai jisai 
anų mete bastosi po lauką ir pjausto su 
pjautuvu, kurį visůmet nesziojasi, 
żmonėms ir żvėrims, kurius użtinka ant 
lauko, galvas szalin (110).

26  umberto eco, Experiences in Translation, to-
ronto, buffalo, london: university of to-
ronto press, 2001, 39.

27  MyTHAI, PASAKOS ir LEGENDOS Żiamai-
cziu. surinkti ir iszleisti per d-ra edm. 
veckenstedta,vyresnyjį senoviszkų kalbų 
mokytoją prie nikolajaus gymnazijos lie-
pojuje (Kursze). lietuviszkai iszguldė           
j. szliupas, m. d. plymouth, pa. Kasztu ir 

spaustuvėje jůzo paukszczio, 1897; Die 
Mythen, Sagen und Legenden der amaiten 
(Litauer). Geſammelt und herausgegeben 
von dr. edm. veckenſtedt, oberlehrer der 
alten sprachen am nicolai-Gymnaſium ʒu 
libau (Kurland). erſter band. Heidelberg: 
Carl Winter ’s univerſitätsbuchhandlung, 
1883.
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aiškiai matyti, jog Šliūpas vertė žodis po žodžio, nuo kablelio iki kablelio (dar 
nesuvokęs sakinio pabaigos, jau būdavo išvertęs jo pradžią). skaitant tokį lietu-
višką vertimą neretai sunku suprasti, ką apskritai vertėjas norėjo pasakyti. dau-
kanto vertimas daug suprantamesnis. tikriausiai dėl to, kad daukantas vertė ne 
pažodžiui nuo kablelio iki kablelio, bet perskaitęs visą sakinį (o originalo sakiniai 
labai ilgi) arba net kelis ir tada savaip raštu atpasakojo. Štai dar viena vieta iš 
13-ojo vakaro:

CaRob DaRub

Da fiel ihm nun ʒuerſt die Fabel von dem Hunde 
ein, der das Stück Fleiſch, welches er im Munde 
hielt, fahren ließ [kurį laikė nasruose, palei-
do] [1], um nach dem Schatten deſſelben im 
Waſſer ʒu greifen [kad savo paties šešėlį van-
deny sugriebtų] [2], und darüber am Ende gar 
nichts hatte (CaRob 269).

Tada is atsiminę pasaką apie szun, kursay me-
sos szmota isz nasrû paleida [1] grobdams io 
szaszůlieti, kuri undinie iszwida [2] ir 
ongało nieka negauo (DaRub 186).

skaičiais pažymėtos frazės daukanto išverstos laisviau, šiek tiek kitaip nei 
originale. pirmuoju atveju [1] daukantas sakinį kiek sutrumpino, praleido origi-
nale esantį šalutinį sakinį welches er im Munde hielt, vadinasi, nesekė originalo žodis 
į žodį. antruoju atveju [2] jis pasielgė priešingai, sakinį išplėtė įterpdamas šalu-
tinį kuri undinie iszwida. 

ne visada ir daukantas išvengė pažodiškumo, plg.: Kinder, es iſt ein wahres 
Sprichwort: guter Rath kömmt morgen [pažodžiui: geras patarimas ateis rytą] (Ca-
Rob 295) – Wakale ta ira inna patarlie: gers tarims atkonk rita (DaRub 202–[203]). 
Čia daukantas vokišką patarlę išvertė pažodžiui, nesurado lietuviško atitikmens 
ir taip dingo originalo ekspresyvumas.

3.3.2. atsižvelgiant į sakinio vertimą, galima skirti dvi grupes, kaip daukan-
tas modifikuoja tekstą:

a) sakinį trumpina;
b) sakinį išplečia. 

visame tekste vyrauja trumpinimo tendencija. dažnai daukantas originalo 
sakinį ar pastraipą perpasakoja trumpiau, praleidžia kai kurią informaciją, t. y. 
aklai neseka originalu. trumpinimo pavyzdys (pusjuodžiu šriftu ir skaičiais pažy-
mėtos daukanto praleistos vietos):

CaRob DaRub

Von einem andern sehr ſteifen und etwas krumm 
gebogenen [kreivai sulankstyta] [1] Stück Leder 
machte er sich eine Larve, indem er nur ʒwei     
kleine Löcher für die Augen und ein drittes für

Jsz kitta szmota pastierusę kailę [1] padirbôs sau 
liczina, kurioję trijskiles weina diel burnâs [2] o 
dwe diel akiû prapiowę (DaRub 164).



26� S i m o n o 	 D a u k a n t o 	 Rubinaitis Peliūzė: 
v e r t i m a s 	 i r 	 a d a p t a v i m a s

CaRob

den Mund zum Athemholen [kvėpuoti] [2] 
hineinſchnit. [iš labai kieto ir gana kreivai su-
lankstyto odos gabalėlio jis pasidirbo kaukę, 
kurioje išpjovė dvi mažas skylutes akims ir 
trečią burnai kvėpuoti] (CaRob 237).

sakinio išplėtimas tekste nėra toks dažnas kaip sutraukimas. dažniausiai dau-
kantas sakinį papildydavo pridėdamas sinonimiškų žodžių, trumpų paaiškinimų. 
palyginti galima teksto vietas, kuriose įterpiama: 

a) paaiškinimas (žodis ar žodžių junginys):

Es waren Kakaobohnen, von welchen die Schokolade [šokoladas] gemacht wird (CaRob 
262).

Kukauo pupas isz kuriu szukulada tep wadinama putrą werd (DaRub [181]).

Freitag verſtand ſich unter andern auf die Verfertigung der Matten [demblius] (CaRob 364).
Nedieldeinis tarp kittù daktù mokieję dęmblus arba ragazius (DaRub 253[a]).

b) išplėsta mintis:

Aber ich meine doch, die Wilde könne, ohne Andrer Hülfe, ſich ſelbst Feuer durchs Reiben 
machen, [be kitokios pagalbos galėjo ugnį trinant įžiebti] ſo oft er will! (CaRob 
118)

Bet czionay mon reges nôźmeije żmonijs kitokiu pragumù negal ugnęs igitę noris kanaků 
daritum kaip tikta sziulodamis! (DaRub [83])

3.3.3. daukantas modifikuoja ir didesnius už sakinį teksto elementus. didelių 
praleidimų tekste nėra, tačiau ne taip retai jis įterpia savo paties minčių. tiek 
ilgesnius, tiek trumpesnius daukanto įterpimus galima būtų suskirstyti į:

a) lingvistinius; 
b) geografinius. 

a) iš lingvistinių reikšmingiausias yra septintojo vakaro tekste. Čia daukantas 
savaip etimologizavo žodį slėgti bei svarstė, kaip geriau yra sakyti – slėgti ar 
sūdyti. originalo tekste ši vieta taip pat yra, tačiau aiškinama visai kitaip:

CaRob DaRub

Lotte. Was ist das, einbökeln [sūdyti]? Onele. Kas tata ira sliegte?

Vater. Das heißt, Fleiſch, welches man gern 
aufbewahren möchte, in ein Gefäß legen und mit 
vielem Salʒe beſtreuen. Haſt du nicht geſehen, 
wie die Mutter dieſen Winter das Schweinefleiſch 
einbökelte?

Tëus. Tas ira, norint mesą uźłaikite ded i kod ir 
su druskù pabarsto, ir dugnù apdeng ir akminiù 
nuspaud. Argi neregieję, kaip matuszę żeima 
kiaulieną slieg.
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CaRob DaRub

Lotte. Ach ja! Aber ich meine, das hieße einpö-
keln [sūdyti]?

Onele. Ar tep! Bet asz tariau, kad sudite         
wadin? 

Vater. Man ſpricht auch ſo; aber wie Einige 
behaupten, würde man richtiger einbökeln ſagen. 
Weißt du noch, Johannes, warum?

Teus. Saka ir tep; bet kaip tuly stigauô reiki 
sakite sliegte. Ar żina dar Jonali dielko?

Johannes. O ja! Man ſagt – ich weiß aber nicht, 
obs wahr iſt – das Wort käme von dem Wil-
helm Bökel oder Beukelſen her, der ʒuerst die 
Kunſt erfand, die Häringe einʒuſalʒen, daß 
man ſie das ganʒe Jahr hindurch eſſen kann 
[šis žodis kilęs nuo Wilhelm bökel arba    
beukelsen, kuris pirmasis sugalvojo, kaip 
pasūdyti silkę taip, kad ją būtų galima         
valgyti visus metus] (CaRob 148).

Jonis. O je saka – bet neźinau ar teisa ira – 
¡odis tas paeit nu slůga, ta ira akminęis 
kuriumi apslieg silkes ar mesą, kitti nu su-
rumo iog ta mesa pasků sura ira, nu to 
saka suditę (DaRub [103]).

Kaip matyti, daukantas žodžio slėgti kilmę siejo su sluogu, akmeniu, kuriuo 
prislegiamos silkės ar mėsa, o originale žodis einbökeln kildintas iš žmogaus, ku-
ris pradėjo sūdyti silkes, pavardės (Bökel, Beukelsen) (plg. 3 ir 4 pav.). tad dau-
kantas čia vėl adaptavo tekstą, prisitaikė prie savo skaitytojo, nes tokio pat aiški-
nimo kaip vokiškajame tekste jis negalėjo pateikti. jau anksčiau buvo minėta, kad 
daukantas savo veikaluose siekė kalbos, ypač leksikos, grynumo. 

iš karto po cituotos ištraukos daukantas tėvo pasakojimo sakinį Die Herlei-
tung iſt indeß ſo ganʒ ausgemacht noch nicht [Kilmė iki šiol dar nėra tiksliai nu-
statyta] (CaRob 247) kiek modifikavo pritaikydamas prie lietuvių kalbos situa-
cijos – Dar niera su wissu iszguldita, kaip geresne ira sakitę (DaRub [103]). jis tar-
si apsidraudė nuo galbūt netiksliai interpretuotos žodžių kilmės, kita vertus, 
tai užuomina į kuriamą bendrinę kalbą – skirtingai nei originale, jis neakcen-
tuoja, kad kilmė neaiški, o teigia, jog dar nėra priimta, kaip geriau sakyti. Ka-
dangi dar nebuvo susiformavusios vienos bendrinės kalbos ar bent jau priimtų 
taisyklių, kurios ją kodifikuotų, tai, anot daukanto, kiekvienas sakąs taip, kaip 
jam atrodą įprasta. Šis daukanto sakinys kartu paremia ir subačiaus (1993, 66) 
mintį, jog „daukantas pats neturėjo tvirtos ir griežtos bendrinės kalbos sam-
pratos“. 

b) dalis įterpimų yra geografiniai. daukantui šito prisireikė dėl to, kad apysa-
kos veiksmą perkėlė į Žemaitiją. originalo tekste pasitaikantys aprašymai (kelio-
nės, atstumai) taip pat adaptuoti, pritaikyti prie Žemaitijos (ir lietuvos) geografinės 
padėties. pirmojo vakaro teksto pabaigoje (DaRub [26]) peliūzė išplaukė iš Kara-
liaučiaus, o ne iš londono (kaip originale), tad ir kelionės aprašymą (geografines 
vietas) daukantas kūrė kitaip, kad atitiktų kitą tikrovę. Šios teksto vietos pa-



267 S i m o n o 	 D a u k a n t o 	 Rubinaitis Peliūzė: 
v e r t i m a s 	 i r 	 a d a p t a v i m a s

3 pav. CaRob 148: puslapis su veiksmažodžio 
einbökeln (slėgti) etimologizavimu; 
mičigano universiteto biblioteka, 
specialiųjų rinkinių skyrius: pt1832.C8 r7 1816

keitimą yra pastebėjęs ir merkys (1984, 19). tokio geografinių pavadinimų adap-
tavimo yra nemažai:

Ohngefähr ſo groß, als das ganʒe Hamburgiſche Gebiet [Hamburgo apylinkė] ʒusa-
mmengenommen, das Amt Ritʒebüttel [ritʒebüttel apygarda] nicht mit gerechnet 
(CaRob 281).
Maźne tep dide kaip Palangas apikarta arba peweite Kretingôs ir Darbienus tenay 
skaitant (DaRub [193]–194).
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4 pav. DaRub [103]: puslapio fragmentas su veiksmažodžio slėgti etimologizavimu;
lltib: f. 1 – sd 24

arba

Vater. Ich wil dir ſagen, was das iſt. In Afrika – du weißt doch, wo das liegt? 
Fritʒchen. O ja; dorthin, über die grüne Brücke und die Gänſeweide! [už žaliojo 
tilto ir žąsų ganyklos] – Nun nur ʒu! (CaRob 446)

Tëùs. Asz tau pasakisiu kas tata ira. Apriko – czionay ta źinay, kame ji ira? 
Dome. Nuję, ten i pijtus anàpùs Wilniaus didè toley uź didè jurą! Nuje, nuje! 
(DaRub 309)

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, daukantas čia adaptavo pasakojimą taip, 
kad jis būtų artimas skaitytojui. pirmajame pavyzdyje pateikiami visai kitokie 
apylinkių pavadinimai; antrajame žvelgiant iš lietuvos perspektyvos nusakoma, 
kur yra afrika. 

Galima apibendrinti, kad DaRub daukantas taip pat nevengė žodžių etimolo-
gizuoti, užsiminė ir apie bendrinės kalbos reikalingumą, tačiau minties nerutulio-
jo. Geografinių aprašymų adaptavimas – dar vienas ryškus originalo adaptavimo 
pavyzdys. aiški intencija tekstą pritaikyti žemaičiui ir aukštaičiui skaitytojui.
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3.4. G r a m a t i n Ė  r a i Š K a. nors daukantas vertė laisvai, tačiau DaRub teks-
te galima įžvelgti ir tam tikrų dėsningų gramatinės raiškos ypatybių. vienas iš 
būdingesnių daukanto žodžių, frazių, sakinių jungimo būdų yra dalyvinių, 
padalyvinių, pusdalyvinių konstrukcijų vartojimas. tokios konstrukcijos pakeičia 
originalo veiksmažodį, daiktavardį, prielinksnines konstrukcijas ar šalutinio sakinio 
jungtį, pvz.: Wie groß wurde ihm oft das Herʒ von vergeblicher Hofnung, wenn [kai] 
am entfernten Geſichtstreife ein kleines Wölkchen emporſtieg [iškilo] (CaRob 229) – Kaip 
didè io szirdis dziaugies pamatius iem didę atstù mażą debesel kelstant (DaRub [159]); 
Ʒuletʒt bat er noch um Troſt und Segen für ſeine armen Eltern; dann empfahl [pasiūlė] 
er ſeine unſterbliche Seele der ewigen Vaterliebe ſeines Gottes (CaRob 245) – Ongało lugoię 
is dar pagůdas ir łaimôs sauo wargalems teualems brukdams sauo nemarigą duszę malonè 
auksciausę teuo (DaRub 170); aus dem er erſt nach Sonnernuntergang [po saulėlydžio] 
wieder erwachte (CaRob 252) – isz kurio saulè patekiejùs be atsibudo (DaRub [173]); 
Auf ſeinem Rückwege [Kelyje atgal] fand er (CaRob 264) – Griźdams rada (DaRub 
182); Nach der Mahlʒeit [po valgio] ruhete er eine Stunde (CaRob 274) – Pawalgęs 
pakaitiauo weina walonda (DaRub [189]) ir kt.

daukantas dažnai vokiečių kalbos prielinksnines konstrukcijas vertė gana tiks-
liai, pavyzdžiui, junginys auf + daiktavardis vietai žymėti keistas vietininko links-
niu: auf den Karaibiſchen Inſeln (CaRob 287) – Karaibu salosę (DaRub 198), für + 
daiktavardis – naudininko linksniu: für heute (CaRob 311) – szij deina (DaRub 214). 
Kartais pasitaikė pažodiškumo: auf vier Tage (CaRob 281) – on 4 deinû (DaRub 
194); ſtieß er auf etwas Hartes (CaRob 140) – ondure ont kaziků kijta (DaRub 98). 

dažni ir žemaitiški junginiai:
a) ant + instr.: auf hohen Gebirgen (CaRob 366) – ont auksztas kalnas (DaRub 

255[a]); auf der Inſel Ʒeram (CaRob 116) – ont salù Ceram (DaRub [81]); Auf Matraʒen 
(CaRob 132) – Ont sziaudinę (DaRub 92); 

b) už + dat. sg.: über den kanariſchen Inſeln liegt (CaRob 46) – uż Kanarias sałoms 
ira (DaRub 27); 

c) iš + dat. sg.: aus dem Winter in den Sommer (CaRob 116) – isz źeima  wasara 
(DaRub [81]).

tokia (ant su instr., už ir iš su dat. sg.) prielinksnių vartosena būdinga tik 
vakarų žemaičiams28, t. y. ir daukanto šnektai.

DaRub tekste pasitaikė adesyvo (dachte er [CaRob 71] – tarę sawiep [DaRub 
(48)]) ir aliatyvo (seinem Schöpfer [CaRob 78] – sauop Sutwertoiop [DaRub 53]) var-
tosenos.

Kartais daukantas maišė įvardžių giminę, matyt, paveiktas originalo. rastos 
tokios klaidos:

a) vietoj vyriškosios giminės pavartota moteriškoji ir atvirkščiai: Er lief alſo im 
vollem Regen hin, einen Vorrath Tonerde [die Tonerde ‘molis’ vokiečių kalboje mote-

28  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 
vilnius: mintis, 1966, 414–415.
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riškosios giminės] ʒu holen (CaRob 215) – Skreiję is tujau szokiniedams molę weizie-
te ir ie dirbte (DaRub [149]); daß in dieſem Tiegel ein wenig Salʒ geweſen war, da er ihn 
[jį sic!, Salʒ ‘druska’ vokiečių kalboje yra niekatrosios giminės] in den Ofen ſetʒte 
(CaRob 240) – to skauragię bů truputis druskas, kad is i ubłas  kiszo (DaRub 166);

b) išvertė visai ne tuo įvardžiu: daß ihr [jūs] in Dingen (CaRob 296) – iog is 
tokiusę daktusę (DaRub [203]); daß es ihnen [jiems] gerade ſo vorkam (CaRob 551) – tep, 
iog mums rodies (DaRub 387). 

Kaip jau minėta, išlikęs DaRub rankraštis rašytas ne daukanto. tad pasitaikančios 
klaidos gali būti tiek jo paties, tiek perrašinėtojo. Kita vertus, rankraštyje yra ir 
paties daukanto taisymų, pavyzdžiui, septynioliktajame vakare sakinys Kaipogi 
ku (?) dara prasti zmonijs ir welnę tarnai tip  wadin kropieji, dara tenay wisokius mo-
nus daukanto viršuje pataisytas taip: Prasti zmones tokius kropiejus waden welnę 
tarnai zawietinykajs burtinykajs kùrie wisejp jus apgaudinie (DaRub 230; žr. 5 pav.). 
tokių taisymų (įterptos praleistos raidės, žodžiai, pakeisti sakiniai) yra ir daugiau. 
tačiau įvardžių klaidos daukanto netaisytos, vadinasi, nepastebėtos. 

apibendrinant galima pasakyti, kad daukantas versdamas dažnai taikė daly-
vines, padalyvines ir pusdalyvines konstrukcijas ir taip išvengė pažodinio verti-
mo bei vokiečių kalbos sakinio struktūros. neretai daukantas vartojo gimtajai 
šnektai būdingas prielinksnines konstrukcijas. vertimas tvarkingas ir nuoseklus, 
kartais suklysta pasirenkant įvardžio giminę, dažniausiai tada, kai vokiečių kal-
bos daiktavardžio atitikmuo lietuvių kalboje yra kitos giminės.

4. i Š v a d o s. išanalizavus DaRub išryškėjo tokios daukanto vertimo inten-
cijos:

1. siekdamas pritaikyti prie savo skaitytojo gyvenamosios kultūrinės aplinkos 
vertėjas nuosekliai adaptavo daugelį tikrinių daiktavardžių (Hamburgas – Palanga, 
Gotlieb – Pilė ir kt.), taip pat adaptavo originalo tekstą. pasitaikę kai kurie nenuo-
seklumai (nepakeisti originalo vardai ar pavadinimai) rodo, jog tekstas buvo ver-
čiamas ištisai, puslapis po puslapio, bet antrą kartą tikriausiai neperskaitytas ir 
neredaguotas.

2. daukantas adaptavo ne tik vardus, geografinių vietų pavadinimus, bet ir 
kalbą, religijos pakraipą, kai kuriuos istorijos įvykius, tam tikras buities realijas. 
tai rodo vertėjo intenciją tekstą padaryti kuo suprantamesnį ir artimesnį skai-
tytojui.

3. DaRub tekstas išverstas laisvai, vertėjas vengė pažodinio vertimo. originalo 
sakiniai modifikuoti juos sutrumpinant arba išplečiant. nors DaRub pasitaiko 
didesnių už sakinį teksto elementų praleidimų ar paties daukanto prirašytų 
intarpų, vertėjas gana nuosekliai laikėsi originalo teksto.

4. DaRub daukantas nevengė žodžių etimologizavimo (slėgti), užsiminė apie 
lietuvių bendrinės kalbos svarbą. prūsiškų (rykis) ir latviškų (lūgsena, lūgoti) žo-
džių vartojimas atspindi istorinius daukanto bendrinės kalbos kūrimo principus. 
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5 pav. DaRub 230: puslapis su daukanto taisymais;
lltib: f. 1 – sd 24

5. iš lingvistinės vertimo analizės išryškėjo, kad daukantas vertimo tekstą adap-
tavo ne tik semantiniu (keisdamas referentines žodžių reikšmes), bet ir pragmatiniu 
(keisdamas žodžių konotaciją) lygmeniu. taip atsispindi jo subjektyvus požiūris į 
verčiamą tekstą: siekis vartoti savos šnektos žodžius, rašyti vaizdinga, gryna kalba. 
pragmatinė adaptacija – dar viena priemonė, padedanti adaptuoti tekstą.

6. adekvöčios sintaksinės žodžių reikšmės vertime beveik neišlaikytos. dau-
kantas dažnai vartojo gimtajai šnektai būdingas prielinksnines konstrukcijas 
(ant + instr., už, iš + dat. sg.). vertėjo pasirinktos dalyvinės, padalyvinės, pusdaly-
vinės kontrukcijos DaRub padėjo išvengti pažodinio vertimo bei vokiečių kalbos 
sakinio struktūros. 
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7. DaRub pasitaiko vertimo klaidų. Kai kuriose vietose maišyta įvardžių giminė, 
ypač kai vokiečių kalbos daiktavardis ir lietuviškas atitikmuo yra skirtingos 
giminės. Kartais išvertė visai ne tuo įvardžiu (vietoje jūs – jis, jiems – mums). Kita 
vertus, DaRub rankraštis rašytas ne daukanto ranka, tad neatmestina tikimybė, 
jog klaidų galėjo būti padaryta ne tik jo paties, bet ir perrašinėtojo.
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s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s  RUBINAITIS PELIŪZĖ: 
t r a n s l at i o n  a n d  d o m e s t i C at i o n

s u m m a r y

the article analyzes the strategies of one translation (Rubinaitis Peliūzė; DaRub) by si-
monas daukantas. While translating Robinson der Jüngere by joachim Heinrich Campe 
daukantas adapted the original to his own culture: he changed most of the proper names 
(e.g. Hamburg became Palanga, Gotlieb―Pile etc.), domesticated some of the cultural char-
acteristics, such as the religion of the main protagonist (e.g. in the original robinson is a 
protestant, in DaRub―a Catholic), language, and a few historical events. However, since 
some proper names were kept in the original, or they were changed to different ones 
further on in the text, i believe that daukantas was translating sentence by sentence and 
did not revise or compare his finished work again with the original. 

daukantas tried to avoid literal translation. He modified sentences by shortening or 
extending them. However, he followed the original quite precisely. 



the tendency to etymologize some words (e.g. slėgti) were conspicuous. the usage of 
the prussian and latvian words in the DaRub corresponds well to daukantas’s idea to 
create the standard lithuanian language based on historical principles.

daukantas domesticated the text not only on the semantic level, but on the pragmatic 
as well (e.g. instead of neutral verbs he often used connotative ones). syntactic meanings 
of the text were not kept in translation due to different lithuanian and German sentence 
structure.

some of the mistakes found in DaRub could be attributed to the anonymous person 
who rewrote (copied) the text, rather than to daukantas, since his original longhand ver-
sion did not survive.
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