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MILTONAS STARKUS (1925–1992) 

2015 m. spalio 12 dieną vertėjui, žurnalistui, redaktoriui Miltonui Starkui (Milton Stark) sukanka 90 metų. Verta prisiminti šį darbštų lietuvį, patriotą, visą gyvenimą dirbusį 

Lietuvai, garsinusį savo tėvų gimtąjį kraštą, literatūrą, kalbą. 

 

Miltono Starkaus vardas ir veikla Lietuvos kultūros bei literatūros lauko žmonėms nėra gerai žinomi. Pirmiausia dėl to, kad šis lietuvis gimė ir gyveno JAV, dirbo uždarumo ir 

kruopštumo reikalaujantį vertėjo darbą, nors kita jo sritis – žurnalistika – buvo daug viešesnė. Miltonas Starkus – Amerikos lietuvis, gimęs 1925 m. spalio 12 d. Los Andžele, lietuvių emigrantų 

Kazio Stankevičiaus (Starkaus) ir Bronės Valaitytės-Starkienės šeimoje. Tėvas mirė 1936 m., tad savo vienturtį sūnų auklėjo ir augino mama Bronė (1898–1990), kuri buvo aktyvi lietuvių 

bendruomenės veikėja, tautiškumo puoselėtoja, kultūrininkė, Los Andželo lietuvių parapijos choro organizatorė ir chorvedė. Tėvai Bronė ir Kazys su sūnumi Miltonu 1929–1936 m. vis 

parvykdavo į Lietuvą, ketino kur nors įsikurti, bet ir vėl grįždavo į užjūrį. Būdama patriotė lietuvė, motina sūnui įskiepijo meilę Lietuvai, išmokė taisyklingos gimtosios kalbos. Mažasis 

Miltonas tėvų gimtinę pamilo ne tik iš pasakojimų. Paauglystėje berniukas lankėsi ir kiek ilgėliau gyveno Lietuvoje, netgi kurį laiką čia mokėsi pradžios mokyklose Kelmėje, Simne, 

atostogaudavo pas gimines. Tėvų gimtoji šalis jam tapo labai brangi, ryžtas darbuotis Lietuvos labui gimė gana anksti. Savo dienoraštyje Miltonas paliko tokį įrašą: „Manau, kad savo gyvenimą 

paskirsiu literatūrai. Labai norėčiau savo darbais prisidėti prie to, kad didysis pasaulis pažintų mažą Lietuvą.“ Šį jaunystės užsibrėžimą M. Starkus atkakliai vykdė visą savo gyvenimą. 1943–

1946 m. M. Starkus tarnavo JAV laivyne, dalyvavo kovose  Filipinuose, Borneo, Naujojoje Gvinėjoje. Atlikęs karinę tarnybą, tęsė savo užmojį – gyvenimą paskirti literatūrai – ir 1950 m. baigė 

Kalifornijos Los Andželo universitete anglų kalbos ir literatūros studijas bei žurnalistiką. Iki 1957 m. darbavosi įvairiuose lietuvių-amerikiečių leidiniuose, duoną pelnė kaip Kalifornijos 

greitkelių valdybos ryšininkas-žurnalistas. Spaudoje bendradarbiauti pradėjo dar 1943 m., kai į „Hearsto“ laikraščių redakciją atsiuntė ilgą straipsnį, ginantį Lietuvos reikalus; jis buvo 

perspausdintas keliuose leidiniuose. Vėliau M. Starkus pradėjo rašyti anglų kalba ir kitiems laikraščiams. Lietuvos įvykiai ir gyvenimas, kultūra, lietuvių išeivių rašytojų kūryba, knygų 

apžvalgos nuolat būdavo M. Starkaus akiratyje. Nuo 1948 m. jis redagavo mėnesinio žurnalo „Kalifornijos lietuvis“ anglišką dalį. Nutraukus šio leidinio leidybą, 1950 m. sausio mėnesį buvo 

pradėtas leisti žurnalas „Lietuvių dienos“. Jame M. Starkus tęsė angliškos dalies redaktoriaus darbą nuo pirmųjų dienų iki paskutiniojo numerio 1992 m. Darbas žurnale suteikė  puikią 

galimybę bendrauti su visais išeivijoje gyvenusiais lietuvių rašytojais, anglų kalba populiarinti tautiečių kūrybą, ruošti interviu, pristatyti naujas knygas. 

Tačiau didžiausias M. Starkaus nuopelnas lietuvių kultūrai ir literatūrai yra lietuvių rašytojų romanų vertimai į anglų kalbą. Kruopščiu ir sunkiu darbu vertėjas norėjo paskelbti 

didžiajam pasauliui apie mažutės Lietuvos egzistavimą. Jis išvertė šiuos romanus: Jurgio Jankaus „Pabučiavimas tamsoje“ (J. Jasmin „A Kiss in the Dark“, 1954), Vinco Ramono „Kryžiai“ 

(„Crosses“, 1954), Jurgio Gliaudos „Namai ant smėlio“ („House Upon the Sand“, 1963), Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos“ („The Brothers Domeika“, 1976), Kazio Borutos „Mediniai 

stebuklai“ („Wooden Miracles“, 1988). Turėjo ir dar vieną grandiozinį planą – išversti Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ („In the Shadow of the Altars“). Jau buvo nemažai padaręs 

darbo, angliški romano fragmentai spausdinti „Lietuvių dienose“, tačiau susirgo ir šio vertimo nebaigė. Be didžiųjų prozos kūrinių nuolat vertė ir smulkesnius dalykus: lietuviškas pasakas, J. 

Biliūno, M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos, J. Grušo, A. Vaičiulaičio, A. Barono, B. Pūkelevičiūtės, Alės Rūtos, B. Gražulio ir kitų rašytojų kūrybos fragmentus. „Lietuvių dienų“ žurnalui 

kas mėnesį parengdavo kultūros naujienų, apžvelgdavo ne tik lietuvių, bet ir latvių literatūrą. M. Starkus priklausė JAV vertėjų asociacijai. M. Starkus vertėjo darbą atlikdavo itin kokybiškai, 

rūpestingai: autoriai jam dėkojo, kad verčia atidžiai, tiksliai, taisyklingai. Jis mokėjo abi kalbas vienodai gerai – ir anglų, ir lietuvių. Be to, kaip pats prisipažino, naudojosi daugybe įvairiausių 

žodynų, dirbo gal kiek lėtokai, bet labai kruopščiai, kartais vieno žodžio ar samplaikos ieškodavo valandų valandas, vartydamas visus žodynus, lygindamas ir tikrindamas. Versdamas lietuvių 

rašytojų romanus, M. Starkus su autoriais daug susirašinėjo, aiškinosi, kartu ieškojo leidėjų, kurių JAV nebuvo lengva rasti. V. Ramono romanas „Kryžiai“, išleistas 1947 m. Vokietijoje, jau 

pasitraukus į Vakarus, buvo pirmasis Miltono Starkaus vertimas. M. Starkaus kaip vertėjo gulbės giesmė – Kazio Borutos romanas „Mediniai stebuklai“. Šį kūrinį, išleistą Lietuvoje 1938 m., 

pasirinko pats vertėjas, leido savo lėšomis, sutarė dėl iliustracijų su dailininku Vytautu Kazimieru Jonynu, nes norėjo, kad knyga būtų puošni, reprezentatyvi. 1988 m. Kazio Borutos knyga 

„Wooden Miracles“ atkeliavo pas skaitytojus. 

M. Starkus savo išverstų knygų nepalikdavo likimo valiai, rūpinosi jų platinimu ne dėl kokio pelno – to niekada nesiekė, atvirkščiai – visada turėjo daug finansinių nuostolių, juk kai 

kurias knygas leido iš savo asmeninių lėšų; vertėjas siekė, kad lietuvių autorių romanų vertimai papultų į JAV, Australijos, Kanados didžiąsias bibliotekas bei universitetus, siųsdavo, kur 

galėdamas, kad tik paliktų lietuviškumo ženklą. 

Vertėjas nuoširdžiai stengėsi vykdyti savo jaunystės priesaką – garsinti Lietuvą, tarnauti literatūrai.  

 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojai, norėdami pagerbti šį darbštų, lietuvių kultūrai atsidavusį žmogų, 2015 m. išleido jam skirtą archyvinį leidinį, kuriame 

supažindinama su M. Starkaus gyvenimu, veikla, darbais.  
 

Parengė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė 
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