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ISEJO LIETUVIU VERTEjU
PATRIARCHAS

Vienas po lato palieka mus
senieji, prieškario metais bren-
de lietUviukulturos veikejai.Ne-
numaldomai retejajugretos. Šiu
metu sauleta rugpjucio diena'
Vilniaus Antakalnjo kapiniu
smelis priglaude iškilu literatu-
ros baru darbininka Dominyka
Urba -verteja, redaktoriu, kal-
bininka, šviesiaasmenybe.

Atejes darbuotis i literaturos
dirvonus iš šiaures Lietuvos ly-
gumu, Panevežiorajono Švainin-
ku kaimo, atsineše iš ten svaru
~iaudies,kalbos bagaža ir ji pa-
žere jau pirmuosiuose savo ver-
timuose 1932 m. Per ilga kury-
bos laikotarpi jis išverte kelias-
dešimt grožines literaturos kny-
gu, tapo vienu žymiausiu musu
verteju. Panevežiomokytoju se-
minarijoje, Kauno universitete
gavo solidu humanitaro išsilavi-
nima, išmoko kalbu. Šalia viso
to, Dievas nepašykštejo jam ku-
rejo labirkšties. Pokario metais
atsidejo profesionaliam vertejo
darbui, ir šiandien skaitome jo
talentingai atkurtus tokius pro-
zos veikalus ka!p LTolst()ja~$
'''Prisikelimas''; Solom Aleiche-
mo "Tevje pienininkas" , H.de
Balzaco "Prarastos iliuzijos",
F.Rabelais "Gargantiua ir Pan-
tignuelis", E.Zoia "Mdteru lai-
me" ir daugeli kitu. Verte iš
prancuzu, rusu, lenku, vokieciu,
jidiš; natvia kalbu. Cia atsisklei-
de' vertcjo talentas: originalo

anallZe,interpretatoriaus jautru-
mas ir išmone, enciklopedinisiš-
prusimas, neišsemiami gimto-
sios kalbos aruodai. Brandžiau-

si rezultataipasiekti tada, kaiver-
tejo kurybine individualybe gi-
mininga autoriui. Tataiypac ryš-
kiai matytitokiuose'iškiliuoscjo
darbuose kaip F.Rabelais "Gar-
gantiua ir Pantagriuelis" ar Šo-
10mAleichemo "Tevjepieninin-
kas":Jis '\iprede 'šiuos kuririfus
šauniu lietuvišku rubu. Cia ne-

jauti žodžio pasipriešinimo, ver-
tejo prakaito. Šmaikštus samo-

jis, žodžiu žaismas, laisva,
lanksti fraze. Taikliai atkurti

daug kam atrode neišvercia-
mi originalo pasažaigyvaipul-
suoja lietuviškame tekste. Su
sodrios kalbos lobiais D. Ur-

bas cia pasijuto savamegaiva-
le..

Di~žiuli darba D. Urbas
nudirbo kaipredaktorius (nuo
1932 m. prieškario "Sakalo"
leidykloje iki 1970 m. "Vago-
je"). Jo plunksna palydejo pas
skaitytojane vieno lietuviura- DOMINYKAS URBAS
šytojo knyga.Jo, kaip teksto- (1908.IY.28-1996.VIII.9)
logo, talka labai praverte ren- ,

giant musu klasiku raštu leidy- sia D.Urbas. Jis buvo jaunie-
ba. siems (ir ne tik jiems!) didžiau-

Ypac daug jis redagavo verti- sias autoritetas - ir kritikuoda-
mu. Jo suredaguotu knygu - di- mas, ir skatindamas, ir reikliai
džiule rietuve, gerokai persiritu- kedendamasrapkrašcius. Impo-
si per šimta. Pokario metais bu- navomums ne vien kaip puikus
volike vos keli patyre ve~ejai ir savo srities specialistas; bet ir
redaktoriai. Jauniems darbuoto- trauke kaip tauri, spalvingaas-
jams stigo irigudžiu, ir žiniu. Kai menybe,'puikUs pasakotoj as,
1951 m. Grožines literaturos lei- ižvalgus .~rp~inciping~sžw0ni~ .,
dykloje buyo telkiamijauni eta-ir reiškiniu,vertintojas. '
tiniai vertimu redaktoriai,ju mo- 'Pokario metais D.Urbas pa-
kytoju ir ugdytoju buvo paskir- tyreir nepelnytu nuoskaudu, ir
'tasD:Utbas. Jis seminariniupra;.; piktu itarinejimu,taciau stojiš::.
tybu metodu kelismenesius mo- 'kai atlaike visasnegandas, pra- .

ke ncapsiplunksnavusi jaunima skaidrejima suras damas darbe.
vertimo ir redagavimo abeceles, Platus buvo jo ihteresu ratas.

o veliau buvo, kasdieninis vado- Dirbo ne vien prie ,vertimu ran-
v,as}ir,pitar,ejas kebliais tekstO' ,,:krašciuvbetitaip pat,nagrinejoL
klausimais. Tu patarimu niekuo- spau,.dojemeninio vertimo, kal-

met nešykštejo ir išejes iš leidyk- bos kulturos problemas, paskel-
Ios. , be filologiniuose leidiniuose

fris~C'ng,i~pr~;~:l.iUi lTi~s;mokslihi~:straips~iu. Darsuj
grupe jaunu, bchaigiimciu uni- spejo pabaigti ir atiduoti leidyk-
versitetastudentu, pasimete7iu- lai stambu veikala, skirta
rejome iduota teksta, nežinoda- M.Mažvydo raštu leksikai, nu-

mi, nuo ko pradeti. D. Urbas matyta lietuviškos knygos 450
kantriai, nuoširdžiai, su užside- metu jubiliejui.
gimu aiškino, ko reikia, kad ver- Su didžiu liudesiu atsisveiki-
timas "suskambetu", kad fraze' n9me su Dominyku. Urb.u"

, 'butU natura1r!1i'jbngih'aiii's!hertU~;:i':gUosHLamiesrhid, !kiid'liko')'o' W'
skurdintas. Visa leidykla musu šviesios asmenybes atminimas,
seminara juokais vadino "Urbo liko jo darbai, kuriuos skaitjs,
daI'Želiu".Tame"daI'Želyje"iš- iš kuriu mokysis, L~~r.il.1,?S

,'! 'augo' ne vie'iiarn&ta.f~eUtej'ilš'.':"orientU6~i'sgyvi'ejikurybos lan-
I~ormavosi ir brendo lietuviška ku darbininkai.
grožines prozos vertimo mokyk-

la, ir pagrindus jai klojo daugiau-
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