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PETRAUSKAS

Gimtojo žodžio
puoseletojas

DOMINYKUI URBUI

-

80

Daug šiltu ir reikšmingu žodžiu pasakyta ir parašyta apie Dominyka
Urba, pirmaji Antano Venclovos premijos laureata, lietuviu meninio vertimo
meistra, kelianti pagarba savo verstu knygu skaiciumi. Iš aštuoniasdešimties
išversta
gyvenimo metu penkiasdešimt šešeri atiduoti kurybiniam darbui
daugiau kaip puse šimto knygu: kasmet ar beveik kasmet skaitytojai gauna

-

po nauja autoriu.

.

Nuo pat jaunu dienu D. Urbo likimas buvo susijes su Zodžiu: vaikysteje. augdamas prie Suojos krantu, Svaininku kaime, Panevežio rajone. busimasis. vertejas, jo paties žodžiais tariant, išejo ..1itu'!!1istikos mokykla",
pirmaja ir ..kažin ar ne pacia svarbiaja", kai, godžiai klausydamasis gimtajame kaime besidarbuojanciu
meistru, dejosi i galva ir i širdi kiekviena
nugirsta žodi. Ve1iau, mokydamasis Panevežio gimnazijoje ir mokytoju seminarijoje, pradejo aktyvu ..kalbininko" darba: mokesi užrašineti žodžius
didžiajam žodyn1.l:i (dar K. Bugai gyvam esant), pratinosi aprašineti savaja
tarme, rinkti tautosaka, senienas kraštotyros muziejui, drauge su kitais moksleiviais leido kraštotyros ..Metrašti
\
Ve1iau - studijos Kauno Vytauto Didžiojo universiteto. humanitariniame
fakultete, pažintis su profesoriais V. Kreve-Mickevicium,
V. MykolaiciuPutinu, B. Sruoga, A. Sa1iu, P. Skardžium, garsiausia is musu gimtojo žodžio
meistrais ir kalbininkais. Tai buvo' riIl}.tas pagrindas tolesniam tekstologo
ir vertejo darbui, kuris prasidejo ..Sakalo" leidykloje dar nebaigus universiteto.
..Mano

darbas

visu pirma

buvo

padeti

autoriams

ir vertejams

- pakonsul-

tuoti, patarti arba staciai pataisyti leidiniu teksta kalbos atžvilgiu" ,- sakosi
D. Urbas autobiografijoje
(..Tarybu Lietuvos rašytojai", II t., p. 438).
Darbas prie Zodžio, karšta meile gimtajai kalbai paskatino imtis vertimuiš pradžiu

A. Cechovo,

N. Gogo1io,

0 jau

pokario

metais

- L. Tolstojaus,

O. Balzako, E. Zola, Solom-Aleichemo, H. Falados, F. Dostojevskio, A. Upycio,
V. Reimonto, F. Rable. Visus autorius, prabilusius lietuviškai D. Urbo pasiaukojamo darbo deka, sunku ir išvardyti, taciau turbut ir nebutina, kai
i vertejo

kurybos

balansa

ieina tokia knyga,

..knyga pilna pantagriue1izmo",

kaip

..Gargantiua

kaip aiškinama antraštiniame

ir Pantagriue1is",

lape:

.
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našta, ir Vytautas Petrauskas (1909-1982). Taip jau buvo iprasta, ypae
jaunesniu redaktoriu ir verteju,iškil\ls menk.iausiam neaiškumui, .klaustukuj", nedelsiant kreiptis i D. Urba, 0 jis, budavo, mielai aiškina leisdamasis i ilgiausius ekskursus ir butinai apsilankydamas gimtuosiuose Svaininkuose, kurie - kaip 2:eme At1antui - visados ikvepdavo speku ištikimam
savo sunui.
Ypac reiklus, negailestingas, kandus, igilus, kartais net ..užgaulus budavo
anais laikais D. Urbas kiekvienam vertejui ir redaktoriui, kai, knygai išejus,
pastebedavo kokia kalbos ar dalykine klaida, nors ir pacia menkiausia.
Nesulaukdavo malones tuomet nei jaunesnysis, nei vyresnysis redaktorius
vienodai pliekdavo visus ,.botagas', vienam sukeldamas ne
ar redaktore
itin švelnius jausmus (ypac kai nukentejusysis jausdavosi gal neteisingai
kaltinamas), kitam išspausdamas ašara. Dura lex. sed lexl Po tokio knygos
aptarimo dar priekabiau slinkdavo tekstu redaktoriu akys, nes virš galvu
kybodavo gresmingasis Damoklo kardas. Ir vis delto .nuskriausti'
kolegos

-

savo

griežtajam

mokytojui

ir' ligi šio1 jaucia

.pamoku' deka dingsta iš knygu. ,šiukšles',
kinys, 0 drauge praturteja ir ,mokiniai'.
Reiklumo

skiepijimas

vertejams,

-

-

-

profesinis

ugdymas

-

juk

tokiu

.suskamba , sa-

-

bene

didžiau'

-

naujakrikšciams savo tikejima.
Kas. per daiJ.ttas tasat "J!iU1tagri)J.eIizr;n.i!.!j:I~galiIna
sužinoti išpacioskny-_
gos, taciau kad ji .p'ilna." urb~I,DU":;::-)ai .g~Jetu .~atvirtinti kiekvienas,. daugiau '~u:iTiaziau susipažines su D. Urbo"'kurybine patirtimi ir darbo metodika, ne karta susilaukusia gana kontroversišku ivertinimu. Ir nenuostabuD. Urbo galva visados pilna ivairiausiu, neg i r d e c i aus i U žodžiu žodelyciu, dažnokai stulbinanciu vertejus ir redaktorius. Išgirde ar perskaite
toki "urbizma", itarieji ir nepatiklieji paprastai puola sklaidyti .Dabartines ,
lietuviu kalbos žodyna", ne nesuvokdami, kad nedideles apimties žodynas
(60 000 žodžiu) negali, sutalpinti to, kas suteipa D. Urbo atmintyje, 0 juo
labiau to, ka jis pats sugeba sukurti. Dalis tu .urbizmu~ (kaip antai: vaidalas, davatkynas, dideliausias ir kt.) per vertimus ir D. Urbo pasekejus
isitvirtino lietuviu kalboje, dalis, deja, negražinamai dingo užmirštyje.
Taigi susitikimas su F. Rable buvo savotiškas turnyras, varžybos su
šmaikšciuoju prancuzu žodžio meistru, kuris turejo nepaprasta talenta kurti
žodžius. iš', dalies veliau iejusius i pagrindini žodynini prancuzu kalbos
pasakys ateitis, kai galu gale pasirodys
fonda. Kue>:pasibaige šis turnyras
šio vertimo studija, 0 tuo tarpu kito tokio lietuviškojo Rable neturime
ir, ko gero,- dar ilgai neturesime.
taip galima pa2:odžio R;ultds, darbas prie 2:odžio, 2:odžio adoravimas
vadinti visa D. Urbo kurybine veikla. Ne veltui 195J m., kai leidyklon
atejo 'bury~' vakarykšciu studentu, D. Urbui, kaip redaktoriui entuziastui,
buvo pati.li:eta aukleti naujai isteigta .darželi', kuriame jis aiškino knygu
redagavimo 'paslaptis. Ne veltui taipogi" jis buvo vadinamas ,leidyklos stulpu',
o tokiu' .stU1pu', De jo, buvo dar du
patyre vertejai ir redaktoriai Juo~s
Naujokai.tis... ligi šiol nešantis sunkia ,Pasaulines li:teraturos bibliotekos'

padeka

atgyja kalba,

sias D. Urbo, kaip visuomenininko, nuopelnas lietuviu kulturai. Jo išaugintas
visas burys verteju
Rože Jankeviciute, Eugenija Stravinskiene, Adomas
Druktenis. Stasys Sabonis, Vytautas Visockas
savo kurybiniu darbu nuolat
gausina musu kulturos fonda. Daugelis ligi šiol prisimena jo pamokas.
Prisimenu ir aš savo pirmaji susitikima su rusciuoju arbitru, kai, dar stu.
deIitas budamas, atlikau vadinamaji .bandomaji vertima' ir buvau nusiustas
pas ji i namus išklausyti sprendžiamojo žodžio. Pokalbis buvo ilgas, išsa.
mus, sklidinas žmogiškos šilumos ir meiles 2:odžiui. Tai buvo tary.tum išventinimas i vertimo mena, nes aš supratau, jog mano kelias tolimas, duo.
betas, 0 skirta man, jeigu noriu buti tikras vertejas,mokytis dirbti, dirbti
ir mokytis. Vargu ar dabar turi kas šitiek kantrybes ir atsidejimo diegti

-

A. ZIZIONO nuo/r..

ju

ir reiškia

.

Nestinga rupesciu Dominykui Urbui ir gražaus.jUbiliejaus
sulaukus. Neduoda jam ramybes amžinieji ~klausovai' ,..kurie niekados nepamiršta .gyvosios enciklopedijos',
.leid'yklos sturpo"~" kaCtolydžio
iškyla praktiniai
vertimo klausimai. Neduoda ramybes .Pasaulines literaturos biblioteka', pau
pildoma jo naujais ir atnaujintais vertimais. iejusiais i gimtosios litera.
turos fonda. Neduoda ramybes pasakos mažiesiems, kuriu niekas nemoka
bent jau ..tuo tarpu. Neduoda ramybes
taip šmaikšciai ir gyvai versti
musu literatura, i kurios palikima, leidžiant D. Poškos, S. Staneviciaus,
S. Daukanto, M. Valanciaus, 2:emaites, I..azdynu Peledos, Bites raštus, ideta
nemaža ir jo darbo.
.
Palink.ekime sveikatos," sliprybes, kurybiniu galiu Dominykui Urbui, nuo
Suojos krantu atkilusiam Vilniun ir atnešusiam didžiausia musu Tautos turta - 2:odi.

-

