Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-09-02, iš Klaipėdos – į
Būgius
Vandukai mano, lygiai savaitė, kaip tau nieko nerašiau.

Vandukai mano, lygiai savaitė, kaip tau nieko nerašiau. Nerašiau, nors tave visą laiką svajojau –
turėjau mares, turėjau mišką, turėjau laisvę. Šiandie savaitė suėjo, kaip aš Klaipėdoj, o aš jau turiu
operą [1]. Vakar skaičiau jau ją visoj draugijoj ir visi ją džiaugsmingai priėmė. Rašiau: kėliau 7 val.
rytą, iki 10–11 val. verčiuos literatūroj, iki 7 val. vakaro rašau, vakare einu pas kun., kuris dabar ne
kunigas, o tik ponas Žilius [2], ir ten sėdžiu iki 12–1 val. vakaro. Buvo ištisos dienos, kad aš iš namų
neišeinu. Tik vėjas iš marių ūžia languose, tik kažkokios šeštarnės sukas – tai vėjas vidunaktį mano
langus graužia. Taip dienos slinko darbe[,] rūpesty, beprotybėj, o naktys – marių vėjuj. Šiandie jau
antra diena nieko nedirbu – ilsiuos, sapnus sapnuoju. Kai tas penkias dienas rašiau – latras buvau:
gėriau juodą kavą, labai daug rūkiau, gėriau prancūzų konjaką, taip kad vakare, kai pasikeldavau
nuo stalo[,] rankos drebėdavo ir akyse nežinomi pasauliai pynės. Bet šiandie antra diena, kaip darbas
baigtas, nerūkau ir net kavos negeriu, tik marių pakrantėj su vaikais žaidžiu. O bangos taip ūžia, taip
gaudžia, vilnys tokios didelės! Rods[,] šiandie kitas pasaulis, ir nervai tokie ramūs, ir krūtinė tokia
laisva! Aš čia taip daug turėjau beprotiško darbo ir pašėlusio džiaugsmo. Žinai, aš rašau arijas,
dainas, užu sienos Šimkus fortepijonu groja, vienoj pusėj vėjas dūksta, kitoj pusėj pačioj palangėj
marės ūžia, vilnys po kojų gula. O vakare kas vakaras einame į seną Žilių. Žilius vienas Lietuvos
atgimimo senukų [3]. Ir pirmasai lietuvis, iškėlęs Lietuvos nepriklausomybės idėją ir ją įskiepijęs
Smetonai [4], Sleževičiui [5], Naruševičiui [6] ir t[.] t. Bet aš jį myliu ne už tai. Jis yra senukas,
jaunas, labai jaunas, jis yra vienas didžiausiųjų Lietuvos poetų. Ir jis padarė stebuklą, iškeldamas
Lietuvos vardą amžiams amžiniesiems. Ar svajota, kad Lietuva turėtų savo [„]Iliadą[“] [7],
[„]Odisėją[“] [8][?] Aš dar prieš kelius mėnesius sakiau, kad lietuviai eposo neturi. O dabar aš sakau,
kad mes turim mūsų milžinišką eposą, didesnį už rusų bylinas [9], už serbų dainas, mes turim mūsų
[„]Kalevalą[“] [10], [„]Odisėją[“], [„]Iliadą[“], dainą apie Nibelungus [11]. Tuo pat keliu, kaip
Lenrotas [12] sudarė suomių [„]Kalevalą[“], Žilius sudarė mūsų eposą. Ties tuo darbu jis dirba 25–30
metų ir padarytas toks milžiniškas darbas, kad aš apsvaigęs kelias naktis paeiliui klausiau. Tas
reikalas eis po visą pasaulį. Bet senis drauge ir mokslininkas. Ir toli užpakaly paliko vokiečius, toli
paliko ir mūsų Basanavičių [13], Būgą [14], nebekalbant apie kitus. Bet jis nėra nei kiek Lietuvoj
žinomas, o tai yra žmogus, kuris jau šiandie priklauso pasauliui. Mes su juo ilgus vakarus
praleidžiam, jis man aiškina tokius daiktus, kurių man ir sapnuoti neteko, o aš jaučiu, kad jis man
davė daugiau negu visi lankyti mano universitetai. Užtai aš pasiryžau išpopuliarinti jo vardą
Lietuvoje [15].
Vandukai, aš nuo Tavęs tesu turėjęs per visą šį mėnesį tiktai vieną trumpą laiškelį – turbūt į
Baibokus tu esi rašius dar ir daugiau, bet aš tai negavau ir nieko nežinau apie tave! Aš taip tavęs
pasiilgau, aš taip norėtau in tave užusukti grįždamas, bet aš nežinau, kas pas tave namie, kaip tu
gyveni, ir aš nežinau[,] ar galima. Gaila, kad šiandie aš dar negaliu Tau pasakyti, kada aš važiuosiu,
bet man rodos, kad aš važiuosiu iš Klaipėdos trečiadienį, vadinas, pro Viekšnius važiuosiu
ketvirtadienį rytą. Gal tu galėtum būti stoty? Gal tu galėtum tuo traukiniu važiuot su manimi į
Šiaulius, gal tu galėtum? Aš taip norėčiau! Tuomet mes Šiauliuos beveik visą dieną išbūtumėm, o gal
ir daugiau – kaip tu norėtum – tik aš norėčiau, labai norėčiau su tavimi pasimatyti. Jeigu gali – tai
važiuok tuo traukiniu į Šiaulius, kuris eis ketvirtadienį rytą iš Klaipėdos.
Važiuok[,] Vanduk, aš labai noriu, aš labai labai tavęs lauksiu. Vandukai, kad tu žinotum[,] kaip aš
tave myliu, kaip aš tavęs pasiilgau[,] Vandukai mano[.]
Bučiuoju.

Bal.
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literatūroj! // Rezultate išėjo labai tikslus, nuosakus, išlaikytas lietuvių tautos eposas! //
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Jono Žiliaus-Jonilos poetinį indėlį, stebėjosi, piktinosi, kritikavo bičiulį: „Bet aš Tau negaliu
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rašyti, bet visai kitoj plotmėj. Bet kai Tu su juo šios dienos meno principais įvažiavai į
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poetams. Jiems istorinė tikrovė nėra privaloma. Kurti lietuvišką Olimpą ir idealizuoti praeitį jie
gali kaip tiktai nori. // Aš rimtai įtariu – ir reikalui esant, pasistengčiau pasiteisinti, – kad p.
Jonas Jonila Žilius yra poetas“ (Balys Sruoga, „Palemonas ir jo padermė“, in: Lietuvos aidas,
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studijos, 1921–1947, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata
Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 362–365).

