Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-21, iš Miuncheno – į Kauną
Gira, drūts!

Gira, drūts!
Ačiū, kad ir manęs nabagėlio neužmiršti. Principiniai, žinoma[,] sutinku ir kaip mokėsiu – prisidėsiu.
Žiūrėk, ar negirdėjai ką nors apie mano straipsnius [–] apie „Šarūno“ iliustracijas [1] ir apie
Jurgelionies poeziją [2]? Ar juos kur Perkūnas nujojo, ar Redaktoriaus krepšė suėdė, ar, pagaliau, jie
pamatys dar pasaulį?
Paskui jau pernai aš buvau pasiuntęs „Skaitymams“ [3] ilgą straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ [4] –
Krėvė [5] vis žadėjo dėt – ir nežinau[,] kur jis padėjo. Ar neištrauktum kur iš maišo? Galimas daiktas,
kad jie „Skaitymams“ netinka, tai tuomet atiduodu tavo valiai – atiduok kam nors kitam, kad ir ne
taip vožniam žurnalui (tik ne Krupavičiaus [6]!)[,] by tik honorarą mokėti. Mat aš vis tik rengiuos
kada nors baigt universitetą [7] ir turiu labai daug darbų, tai ir rašyt maža tenka. Iki šiol
užsidarbiaudavau pinigus rašydamas į „Naujienas“ [8], bet man tai taip įkyrėjo, kad aš daugiau
nebegaliu. Tik žmogus smulkėji, daugiau nieko! Aš mielu noru rašytau daugiau į „Skaitymus“.
Žiūrėk, ar galėtum man garantuoti į mėnesį 150 litų (15 dol.) uždarbio – ir kiek aš už tai turėčiau
parašyti? Jei galėtum garantuoti – aš tuomet visas pereinu jūsų žinion. Dabar aš nieko rimtesnio
neturiu parašęs ir negaliu rašyt – nes paskendau į logikos problemas (nesijuok!) [9]. Jei jūs neturit
recenzijos Savickio knygos „Šventadienio sonetai“ [10] – tai aš netrukus atsiųsiu. Gegužės mėnesį
atsiųsiu stambesnį 2–3 ar gal 4 lankų straipsnį „Lietuvių dainų elementai“ (stilistikos studijos
metmenos) [11], kuris, tikiuos, jums tiks. Bet man pinigų reikia, aš jų neturiu, o turiu gyvent ir
mokintis. Būtų gera žinot šiuo reikalu Tavo nuomonę. Antras dalykas: aš verčiu į lietuvių kalbą vieną
vokiečių pjesą „Der Stiefel“ – Rösslerio [12]. Ji buvo vaidinama Miunchene, bet dar nespausdinta (bet
jau parduota Drei Masken Verlag, Berlyne). Veikalas labai įdomus, turinys maždaug toks. Gyvena
vienas Ekscelencija, kadaise buvęs ministeris, pas jį gyvena jo kiemininkas su žmona. Po revoliucijai
(principe gal vokiečių, gal rusų, gal Lietuvos Simanauskas) patenka į Seimą, Ekscelencijai namus
nusavino, ir Ekscelencija batus siūt mokinos ir t[.] t. Be galo gražiai išvystyta, gyvenimas lengvai
parodijuojamas. Figūruoja ir nusmukę džentelmenai, priversti darbą dirbt ir tarnaut, senos ir naujos
tvarkos tarnai ir valdininkai, „amerikiečiai“[,] tai yra Amerikoj pralobę ir grįžę namo su
amerikonišku notūru, pirkliai, karo ir revoliucijos metu pralobę su visu savo pirklišku notūru ir t[.] t.
Aš esu tikras, kad Lietuvos scenoj eitų didžiausiu pasisekimu ir būtų analoginiai mylima kaip kadaise
„Švarkas ir milinė“ [13], tik parašyta kur kas talentingiau (to rašytojo Miunchene eina teatruose ir
daugiau veikalų). Autoris – austrijokas, tipingas vienietis, be galo geras žmogus ir talentingas. Jis
didžiausiu džiaugsmu sutiko, kad aš verstau. Bet veikalas jau parduota. Aš parašiau Berlynan,
nežinau, ką iš ten man pasakys: kokias materialines sąlygas pastatys. Aš manau, kad veikalas mūsų
teatrui, ypač Glinskio [14] režisūrai[,] labai tinka, pastatyt lengva.
Tat ar negalėtum parūpinti tam veikalui leidėjo? Ir paskui kas daryt su sąlygomis, kurių aš dar
nežinau, bet kurios man tikrai bus pastatytos?
Dar vienas dalykas. Ar jau buvo pas Tave, ar dar ateis p-lė Daugirdaitė [15] su straipsniu apie
Bonsels [16]. Būtų gera, kad galėtum jį įdėt. Man pačiam teko jis redaguoti, ir Bonselsą aš gerai
pažįstu: mano nuomone, straipsnis dėtinas. Tiesa, aš į Bonselsą žiūriu visai kitaip ir taip niekuomet
apie jį nerašyčiau, kaip ten parašyta, bet galima apie jį ir taip rašyt – ir tai turi savo raciją. Jei įdėsi –
bus labai stipri materialinė ir moralinė parama pradedančioms studijoms.
Rašai[,] nori žurnalą reformuot išoriniai. Bet reformuok jį vidujiniai. Kad jis būtų gyvas, kad jį galėtų
skaityti ne tik tie[,] kurie iš nuobodumo mirti rengias kaip iki šiol, ypač paskutiniu metu, kad buvo.

Tegu nebus aukštybės Parnaso ir Dzeuso mandrybės, bet tegu žmonės galvoja, tegu ginčijas, tegu
plakas, o vis tik trykštelės skaisti kibirkštėlė.
Sveikindamas Tave su nauju darbu linkiu Tau viena – kad tu [„]Skaitymus[“] iš numirusių prikeltum!
Tavo Balys
21.
Būtų gerai, kad tu parašytum del čia mano minėtų abejonių. O mano straipsnį „Laiškai apie kultūrą“
geriausiai atiduok Puidos „Gairėms“ – aš laikau neutralitetą ir su niekuo pyktis nenoriu[.] –
_____________
München[,]
Mühlbaurstr. 10 [17]
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