Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, iki 1923-08-22, iš Miuncheno – į Berlyną
Juozai, / Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį cituoju…

Juozai,
Vakar gavau iš Herbačevskio [1] laiškelį, kurį cituoju: „Mielas Drauge, nuo 19 š. m. esmi Berlyne, 22
važiuoju Lietuvon. P. Urbšys [2] labai, labai geras žmogus – man ramu, kad iki šiol man gana gerai
klojasi.“
Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško džiaugsmo ir vakar vakarą norėjau tau rašyti ir padėkoti, kad tu
jį priėmei.
O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį Herbačevskis taip gerai
atsiliepia!
Aš kelius mėnesius su juo susirašinėdamas laikiaus tokios taktikos. Iš karto jis baisiai keikė lietuvius
– gyniau, kaip mokėjau. Paskui, kai jis pradėjo kiek ataušti, aš jį pradėjau šaltu vandeniu pilti,
sakydamas, kad Lietuva toli gražu ne tokia, kaip jis svajoja, ir kad jo laukia vargas, ne mažesnis kaip
Lenkijoj, plius lietuviškas chamizmas.
Manau, kad Lietuvos gyvenimui aš jau būsiu jį kiek parengęs.
Bet kaip toliau jam padėti – aš stačiai nebežinau. Kad jis Lietuvai labai reikalingas kaipo sąmonės
krištalizatorius, aš niekuomet neabejojau. Zdziechovskis [3] baisiai gerai pasakė: [„]Herbačevskį
reikėtų kur dešimčiai metų uždaryti, nieko prie jo neprileisti ir gerai maitinti, – paskui jis pasaulinius
stebuklus darytų!“ Aš rašiau apie jį Puidai [4] ir Girai [5], kad pritraukt jį prie žurnalų, ir jo paties
prašiau kol kas nesikišt į politiką. Mūsų menas, literatūra – plačiausia dirva jo skandalingajam
temperamentui reikšti – tegu tik dirba. Jo naudai aiškiai pavyko pritraukt V. Steponaičio [6]
prietelystę.
Pagaliau jis turi Kaune ir senų draugų: Čiurlionienė [7] (jis buvo jos pirmas uchožiovas [8])[,]
Vailionis [9], Vienožinskiai [10], Varnas [11], Vacl. [12] ir Viktor. [13] Biržiškos ir t[.] t. Kaune
daugiau juk aš jokių prietelių neturiu – negi rašysiu apie Herbačevskį Binkiui [14] ir panašiems
tipams. Aš manau, kad jis Lietuvoj nepražus, o tiktai gražiai skandalys – tai labai reikalinga
(parašysiu dar Šilingui [15])[.]
Aš visuomet maniau, kad tu esi geras berniokas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu aš
nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis, negu aš maniau.
Bučiuoju[.]
Tavo Balys
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