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Žmogus ir žodis
Žvelgiant i literaturos vertimu bara. neužmirštini jo darbininkai - vertejai. Vienas tokiu iškiliausiu
užpemai
atsisveikines
su mumis Dominykas
Urbas. Šiemet balandžio 28 d. jis butu pažymejes savo devyniasdešimtmeti.
.
1951 m. grupele Vilniaus universiteto aukletiniu atejo dirbti i tuometine Valstybine grožines literaturos leidykla (veliau tapusia .Vaga"). Tie.
kurie pretendavom
i verstines literaturos redakcija. patekome Dominyko
Urbo globon. Energingas. šnekus. geros nuotaikos pusamžis vyras juosvo
milelio frenciumi.su
juodo audinio užmalais aukšciau 'alkuniu sutiko
mus labai geranoriškai.
Tuojau kibome i darba. Musu mokytojas savo
surengtuose seminaruose teige. kad sklandus. taisyklingas grožinio teksto
sakinys tai dar ne viskas. Prieš tai reikia kurini gerai išlukštenti. perprasti
jo prasmiriI ir stilistini audini. 0 jau tada imtis vertejo plunksnos. stengtis.
kad fraze. žodis visame kontekste
turetu
tikra reikšme.
spalva ir
skambesi. kad naturaliai. pasak jo. .priliptu".
Remdamasis
savo ilgamete praktika verciant klasika. D. Urbas vis
padejuodavo. kad kai kuriose srityse musu kalbos išgales. deja. ribotos.
Kai reikia perteikti aukštuomenes.
dvariškiu aplinkos. aprangos detales.
etiketo subtilybes.
mums nebepakanka
kaimo leksikos resursu.
stinga
raiškos priemoniu,
Tai del to. kad musu dvaruose kalbeta lenkiškai.
prancuziškai.
bet ne lietuviškai.' Tad .nera- tokios leksikos paveldo. nebuvo
pasaulietines
grožines dideles. mueu Renesal}.So ir Humanizmo epochos
literaturos,
Apie tai jis jauniems vertejams kalbejo. apie tai veliau raše
straipsnyje
"Iš vertejo patirties". Apskritai. anot Urbo. vertejui sunku
..peršokti tarpekIi" tarp senu laiku ar svetimo krašto ir musu dienu Lietuvos. kurios skaitytojui vertimas skiriamas.
Prieš verteja atsiveria kita epocha. kito krašto buitis. atmosfera. Cia ir
išryškeja
vertejo kurybiškumas.
atsiranda.
pasak D. Urbo. .vaizdo
gyvybe". Svarbu neužmiršti.
kad tas pats žodis kartais ilgainiui keicia
savo atspalvi.
Taciau jis pabreždavo. kad lietuviu kalba turi ir nemažai pranašumu.
kuriu neturi kitos kalbos. Pavyzdžiui. mus1\ veiksmažodžio aruodai tokie
gilus ir sodros. kad verciant i kitas kalbas vertejas dažnai susikrimtes
skescioja rankomis. Tuo jis konkreciai isitikino talkindamas
rusu. vertejams. triususiems
prie lietuviu autoriu kuriniu.
Aiškindamas
pirmini vertimo darbo etapa
kurinio analize. autoriaus

-

-

požiuri i vaizduojama objekta. D. Urbas nesitenkino užsienio klasiku raštais. Jis pasiteIkdavo pavyzdžiu ir iš lietuviu literaturos. Sakysim. kalbedamas apie autoriaus pozicija. jis karštai ne karta deste mums savo
nuomone. kodel Žemaites raštuose kaimas toks tamsus.. niurus. Jo isitikinimu. tai dvaro panaites. išstumtos iš malonios aplinkos ir atsi-

152

Tevynes

varpai

durusios jai nemieloje terpeje. nuoskaudos.
netgi pagiežos išraiška. Mus.
iš universiteto
išsinešusius
Žemaites aukštinimo nuostatas.
tokie samprotavimai
glumino. nors polemizuoti
nedrisome.
0 ir nebuvome tam
pasirenge.
Noretusi kelis žodžius pasakyti apie ta terpe. kurioje anuomet leidykIoje brendo jauni plunksnos
darbininkai.
Vienas aktyviausiu
tos
atmosferos
kiireju šalia A1donos Liobytes buvo Dominykas Urbas. Jie
mus žavejo savo darbu. savo žiniomis. savo budu. nestandartlnemis
pažiuromis.
tegu ir netiesmukiškai
išsakomomis. Tatai. aišku. nepatiko
aukštiems
ideologijos vairuotojams.
Gresmingas
kardas ne karta buvo
iškiles virš A. Liobytes. D. Urbo ir kai kuriu kitu vyresnes kartos redaktoriu (D. Urbas turejo .pažeidžiamu"
praeities epizodu. pokario metais
ragaves ir kalejimo duonos). Leidyklos vadovai kiek išgaledami gyne. nes
vertino juos kaip žmones ir ju profesionalu darba.
Pas Dominyka Urba lankydavosi senosios kulturos vyru. Ju pokalbiai.
i kuriuos neretai budavome itraukiami ir mes. jauneliai. prusino mus.
brandino savimone. Atvažiuodavo
iš Juknenu
kaimo Motiejus' Miškinis.
Apsiaves auliniais batais. morku spalvos .husariškomis"
milo kelnemis. jis
labai pritapdavo prie Urbo frenciaus ir užmalu. Kalbedavo jie apie senosios Rusijos buiti. klasikus
ir. žinoma. GogoIi. Miškinis. didžiai mus
stebindamas.
cituodavo atmintinai ištisus .Mirusiu sielu" puslapius. Tik
apie nepriklausomos
Lietiivos laikus kalbeti vengdavo.
Labai dažnai leidykloje lankydavosi senas vilnietis Matas Untulis. Su
D. Urbu. anksciau
dirbusiu
Lietuviu kalbos institute.
ji siejo žodžiu
rinkimas didžiajam lietuviu kalbos žodynui. Nepaprastai kuklus. kažkoks
sudvasintas.
nedidukas.
akini~otas,
ant kupreles užsimetes palaiki apsiausteli. JIs niekada nesisesdavo
- atsistodavo prie lango. pasiremdavo
alkune i palange ir tyliu balsu pasakodavo apie carines Rusijos didžiuju
miestu. studentijos gyvenima, kulturine atmosfera. apie lietuviu 'kalbos.
tautosakos
lobius. Mego jaunima.
Atnešdavo
mums korteliu
su, jo
manymu._Iabai
gražiais. taikliais. retais lietuviškais žodžiais, Deja, mes
,"1:ada-' ne visada' sugebedavome'jO""'geranariškomis'
'paslaugomis 'pasinau""~doti:"n-dar
ilgai pasigesdavome:šio.;Dievo.paukštelio.
kai jiS su žodžiU
kraiteie Žemaitijos gilumoje buvo nužudytas...
.
.
Atvažiuodavo iš Kauno J. Gi-ušas. Jis su D. Urbu kalbedavosf ramiai.
tyliaJ, svecias kartkartemis
vis ciuopdavo savo pulsa, nuogastavo
del
širdies darbo. I ju pokalbius jaunimas nebudavo traukiamas.
Lygiai kaip
ir i velesnius
pašnekesius
su Juozu Urbšiu, kurio prancuzu
kalbos
mokejima ir lietuviško žodžio pajautima D. Urbas labai vertino ir neretai
ji prisitraukdavo
i talka. Ateidavo ir daugiau senosios inteligentijos
žmoniu. taciau jie nebuvo tokie spalvingi ir jauniems darbuotojams
ne
taip strigo i atminti.
Išleides i savarankiška
darba savo aukletinius.
Dominykas Urbas ju
neužmiršo. juoba kad buvo cia pat. pašoneje. Liko nuolatinis patarejas ir
pagalbininkas.
Su vertimo. redagavimo
problemomis
jie kvaršino jam
galva visa laika. Jis ir pamokydavo
(kartais labai ilgai), irpabardavo
(visada trumpai). Vyriausiasis redaktorius J. Tornau kadaise buvo ivedes
visu juokais vadinamas .pirmadieniu rarotas": kiekviena pirmadienio ryta
darbo pradžioje redaktoriai rinkdavosi bendrai aptarti koki nors parengta
rankrašti. Budavo padalijama po pluošta keliems žmonems ir daugiau ar
mažiau sekmingai
išnarstoma
viskas po kauleli.
Kildavo ir karštu
diskusiju. Iš to svarstomas
redaktorius
patirdavo ne tik naudos, bet ir
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baimes. Nagrtnejant vertimus, lemiamas žodis paprastai tekdavo D. Urbui.
Jis dažniausiai
kruopšciai išnagrtnedavo
kokia detale ar klaustuka.
Ilgainiui
keitesi vyriausieji
redaktoriai.
keitesi
tokiu reguliariu
susirinkimu
pobudis, jie bleso, kol visai nunyko. Svarstymai, aptarimai
susite1ke redakcijose. tapo individualus ir labai konkretus.
Bet nuo to D. Urbo. kaip patarejo, vaidmuo ne kiek nesumažejo. Toks
jis liko ir išejes iš leidyklos. Vertejai ir redaktoriai rasdavo ji ir namuose.
Ir budavo svetingai priimami. Tad šiandien su dekingumu
ir pagarba
prisimenant
Dominyka Urba, telieka apgailestauti.
kad dabar tu jo
patarimu galime pasisemti ne iš gyvo žodžio, 0 tik iš jo vertimu ir straipsniu.
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