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ir Pantagri.ueli" ir daugeli kitu pa-
saulines klasikos kuriniu, išverstu'iš
prancuzu, vokieciu, rusu~ lenku, ji-
diš, latviu kalbu.

Grožine literatura'Jj: Urbas pra-
dejo versti 1932 m. (jo vertimai bu-

. vo spausdinamito laIkoperiodine-
je spaudoje)',todel pirmaisiaispo- .'

kario metais emesis rusu literatu-
ros klasiku vertimu, jau n:irejo ne-
maža. vertejo patirti. Filologini Ii-
tuanistini pasiruošima gavo studi-
juodamas lietuviu literatura bei kal-
ba KaunG universitete, kur turejo
progos klausytis profesoriu V. Kre-
ves-Mickeviciaus, V. Mykolaicio-
Putino, B. Sruogos ir P.Skardžiaus
paskaitu. Thciau D. Urbo vertimu
sekme pirmiausia leme puikus gim-
tosios kalbos mokejimas, sugebeji-
mas kurybiškai pasinaudoti liaudies
kalbos lobiais, kuriu busimasis ver-

. tela~.susikr~v~.~ar vaikysteje, gim- .
tajame Švainiriku kaime Panevežio
apskrityje. 1bdeI visijo vertimai - ir
roqi~nai, ir pasakos, ir dramos vei-
kal,ii:-prisodrinti lietuviu šnekamo-
sios kalbos turtu, ju fraze visada gy-
va,šmaikšti ir vaizdinga.

. . . D. Urbo literaturine veikla ne-
. "'. ..' .4..~A!~;);~~NUO?!!. . ra ti~ vertI,gtai.Daugiau kaip dvi-

tas iliuzijas",Š'oldnit(A;leiChert1o .dešiint m~hi jis dirbo "Vagps" lei-
''Thvje pienininka". Ch: Perrault ir dyklojeredaktoriumi, kur daug triu-
K Anderseno' pasakas. nepakarto-': s6 idejo 'mošdamas .spaudai ne tik
jam.a, didžiules vertejo.išmones. p~-; sudetingus verstus kurinius (N. Go-

reikalawsi.RiRabelais ~IGar.gantiua.:,:.golio,A.Cech9~~' M. Gorkio dau- .
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Sa' g1uslJJiteraturosir
.' kulturossVlesulys

Šia vasara giltine negailestingai
kerta viena po kito pacius šviesiau-
sius, tauriausius literaturos ir kul-
turos darbininkus: netekome Vy-
tauto Kavolio, Norberto Veliaus,
Henriko Nagio, Birutes Baltmšai-
tyte:;;-Masionienes. Ir štai prieš ke-
lias dienas. palydejome i "gražia
Antakalnio kalvele ižymu verteja,
kalbini~ka. redaktoriu Dominyka
Urba. 1iesa, velionis nepalužo ne-
tiketai. bet ramiai ir gražiai užg~so
~arpartimiausiu žmoniu. baiges ilga
aštuoniasdešimt aštuoneriu' metu
gyvenimo kelia, palikes ispudinga'
gausybenuveiktudarbu. .

.D. Urbas visa gyveniIJla skyre
knygai, puoselejo lietuviška žodi.
Jeigu ne šio talentingo žmogaus'
daugiau kaip šešiasdešimt metu
energingas vertejavimas.' vargu ar
,šiandiea turetume tokia turtinga
gimtaja kalba atkurta L. ThIstojaus
IIPrisikelima\',F. Dostojevskio. "1..0-
šeja"bei "Užrašusiš mirusiujuna- .

mu", F. Gladkovo "Laisvunus".O.
.Balzaco "Teva Gorijo" irl'Pa~ra~.

"
giatomiairaštai), bet ir lietuviuli-
teraturos palikima: .D. Poškos, S.
Staneviciaus; Žemaites, Lazdynu
PeledO!i.S. Daukanto, M. Valan-
ciaus. 'Petkevicaites-Bites raštus.
Spren'dž.ianttek~tologijosproble-
mas,' ypac nustatant definityvini
teksta,labaipravertea\lkštaredak- .
toriaus filo.ogokvalifIkacija.

'Thci~udidžiausiasD. Urbonuo-
pelnas nac!oualinei literaturai ir
kulturai.lietuviškomeniniovertimo
proceso formavimuisi ir pletrai yra .

tai. kad jis puo pat pirmuju poka-
. rio metu versdamas pasaulines li-

teraturos klasiku kurinius kartu su
kitais vertejais (V. Petrausku, E.
Viskanta, A. Žirguliu ir kt) ne tik
klojo tvirtUsmeninio vertimo pama-
tus, bel ir buvo vienu iš ak~iausiu
naujos verteju kart<;>sugdytoju.
Daugelis buvusiu ~Vagos"darbuo-
toju ligi ~iol prisimena Urbo "dar-
želi", teisingiau sakant. tikra meni-
nio vertimo seminara, kuri jis.yede
1951 m. i leidykla skirtai lituanistu
grupei. Mes, kurie turejome laime
lankyti ši seminara. prisimename,
kaip užsideges ir teviškai rupiada-
masismusu II1okytojasskatino mei-

lr ~~]I1I.i~~iš~am žod.žiui, ~e-
ke verttmo ir redagavimo, meistrys-
tes. Mokytojo patarimai ir pamoky-
mai dare dar didesni poveiki, nes
juos galejo paremti asmeniniu pa-

,~~~ip"~,j~~Uaik~a~sžodžiQ,. I)ei

enciklopediniu žiniu jam netruko.
Sukauptais kalbos turtais, savo e{\l-
dicija D. Urbas mielai dalijosi su
kolegomis ir veliau per visus darbo
metus )eidykloje. I D. Urba kreip-
tis pa~arimo qiekada ir niekam ne-
buvo sun~u~jis visada rasdavo lai-
ko, mielai išklausydavo ir tuoj iš-
spresdavo tavo problema.

Sulaukes pensinio amžiaus. D.
Urbas nebedirbo )eidykloje, taciau
nepadejo vertejo lituanisto plunks-
nos, išverte dar nemažai reikšmin-
gu kuriniu ir emesi originalaus, ne-
paprastos ištvermes ir jegu reika-
laujancio darbo - M. Mažvydo lek-
sikos. kuri baige paskutiniais gyve.
nimo metais. ~iuo reikšmingu vei-
kalu jis gražiaI vainikavo savo ku-
rybini darba.Pabar jis jau jI-eiktas
leidyklai ir bus išleistas pirmosios
lietuviškos knygos 500-ujumetu su-
kak!ies proga. . .

Svi~sulysužgeso, liko jo skaidri
šviesa, kuri švies dabartinei ir busi-

.. inai kartoms, žmonems. sažiningai
besidarbuojantiems musu literaru-
r<;>s ir 1QJItur.Qs labui.
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