DOMINYKAS URBAS
MUSU BARAS ILGAS
IR PLATUS
Šia iškilminga valanda noretusi taip daug išsakyti, bet reikia tenkintis tuo, kas esmingiausia. 0 esmingiausia tai, kad musu šalyje literaturos kuryba,
taigi ir verteju darbas yra valstybines svarbos reikalas. Musu darbas laukiamas, globojamas, vertinamas
ir gausiai atlyginamas. Šit sulaukeme ir tam tycia
isteigtos Antano Venclovos premijos, kuria pirmajam atžymetam buti teko laiille man. Antano Venclovos vardas šiai premijai ypatingai tinka - jis buvo
ir ižym.us vertejas, ir pirmos kvalifikuotos vertimu
bibliografijos autorius, ir, budamas vienas iš svarbiausiuju respublikos kulturinio gyvenimo vadovu,
.
visada šia literaturos sritimi rupinosi.
Musu baras ilgas ir platus. Pirmasis, ižyrilUsismusu karvedys buvo Martynas MaŽYydas, kurio pirmojoje knygoje ideta antrašte "pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti". Išmokome ta moksla, vartojome
ji taip, kaip sugebejome ir galejome, anaiptol ne
visada taip, kaip norejome. Ejo amžiai, gule musu
baro pradalges, ir štai jose jau - Homeras, Dante,
Servantesas, Šekspyras, Gete ir Ibsenas, Puškinas ir
Gogolis, Tolstojus, Dostojevskis ir Gorkis.
Cia tebunie leista priminti, kad versti i musu kalba pasaulio klasikos viršunes - toli gražu ne tas
pats kaip jas versti i kuria kita kalba, turincia keliu
šimtu metu "literaturines kurybos tradicijas, išteklius
ir igudžius. Kas kitu krautasi per amžius, mums reikia
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pasivyti, atsigriebti per dešimtmecius. Tad reikia suprasti, kokia baisi atsakomybes našta lydi musu baro
darbininka, kai jis seda prie balto popieriaus lapo,
žinodamas, jog iš po jo pirštu tures sušvisti genijaus
šviesa, tures prabilti žmones, kokiu musu tevu žemeje
n~buvo, ir tie ŽInones operuos mastymo kategorijomis, negirdetomis ten, kur mes gimeme ir augome.
Reikia tam ištekliu ir priemoniu, ir niekas kitas ju
mums neparupins, tiktai - mes patys.
Mes iš žilos praeities amžiu paveldejome. kalba,
.

kurios pažinti važiuoja ŽInonesiš placiai ir toli, paveldejome seniausia iš visu indoeuropieciu fonetika
ir morfologija, bet podraug paveldejome ir pareiga - iš savo kalbos pasidaryti tobula priemone visiems šiu dienu civilizacijos poreikiams tenkinti. Vertejams iš to labai didelis uždavinys - be paliovos
plesti literaturines kalbos baze, turtinti ja ir gausinti. Ir cia vienas tera kelias: iš tevu proteviu kalbos
dirvono arti vaga po vagos, nuosekliu ir sažiningu
triusu didinti kulturines dirvos plota. Tas plotas jau
didelis, jei lyginsime su tuo, kas buvo prieš šimta
metu, bet kiekvienas vertejas žino, kaip daug dar ko
truksta, kai imames veikalu, kur reiškiami subtilus
minties bei jausmo niuansai, kur operuojama aukštutines kulturos pakopos duomenimis. Cia, šalia paciu
verteju, dar gerokai darbo teks nudirbti ivairiu filologijos šaku specialistams.
Musu vertejai, dave itin žymiapasaulines literaturos lobiu dali, sudare esmingai nauja situacija: dabar jau neberasime užkampio, kurio bent per bibliotekas nepasiektu didžiuju rašytoju veikalai gimtaja
.
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kalba. Koks tai .didelis inašas i musu nacionaline kultural Ir tas inašas veikia tiek musu originaliaja literatura, tiek ypac musu literaturine kalba, jos lanks-.
tuma, semaIitinediferencia~ija.stiliu
pletote ir t...t.
Iškyla uždavinys ši inaša pažinti, ištirti ir samoningai isisavinti. Cia daug temu monografijoms ir di. sertacijoms --"-parodyti,
kuo ir kiek verstine literatura prisidejo prie musu leksikos augimo, tematikos plitimo, mentaliteto horizontu plocio ir aukšcio didejimo. Laukiame ir kritikos darbu, rodanciu, kas musu
daroma tinkamai, kas taisytina ir ko iš viso verta
.
pati musu veikla.
Svarbiausias musu veiklos uždavinys
žmoniu
švietimas, kulturinis turtinimas. ..Literaturoje ir mene" skaiteme Svietimo ministro pareiškimus apie mokyklu reforma, apie naujasias programas, tad matome, kokia didele reikšme skiriama humanitariniam
ugdomo žmogaus prusinimui ir kiek numatyta moksleiviams užklasinio bei uŽInokyklinio darbo. Tas dar-

-

bas tai juk ir bus visu pirma lektura

-

darbas su kny':

gaoMes, vertejai, šiu dideliu uždaviniu vykdymui sudareme svarbia premisa: štai jau stovi lentynose
gimtaja' kalba ižymiausieji pasaulines literaturos veikalai ir tartum aidu kartoja pirmojo musu barvedžio
žodžius: "imkit mane ir skaitykit". Tegu tiktai mokyklos bibliotekoje buna ju ne po viena egzemplioriu, 0 po tiek, kiek reikia.
Tokie. tad svarbesnieji mums, verteju barui, rupimi daly~ai. Uždavinius, iš to kylancius, esame pasiruoše spresti, žinodami, kad visada busime paremti
ir kad musu darbo pažanga užtikrinta.
.

