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Atsakymas ponui Balfui Sruogai

Ponas Balys Sruoga idejo i "Lietuvos" Nr. 12 ilga straipsni12,
k~iame, išbares kalbininkus už rašytoju kritikavima, kviecia, 1.a-
šytoju vJudajuos. susitaikintiir..prašo del to ~albininku atsiliepti.
Nors aš, rodos, niekados pirma nesu laikrašciuose kibes i rašyto-
jus, bet kadangi p. Sruoga mane laiko kalbininku ir savo straips-
nY.IIlalI-eJa~~__li~!a,tai noroms nenoroms turiu atsiliepti. Pirmiau-
sia noreciau tarti žodi del autoriaus kulturingumo, kuriuo jis
savo stralpsriy-iruolafgiriasL - .' ' - --
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Neseniai vienam dienrašty p. Sruoga bare musu PUl>llClstUSuz
ju nekulturinguma13,piktinosi musu spausdinto žodžio nepado-
rumu. Sita straipsni jis net pradeda žodžiais apie kalbininku ne-
kulturinguma: "Musu kalbininku susikirtimas su rašytojais, kuria-
me ir seniau nelabai tebuvo naudojamos kulturingumo priemones,
pastaraisiais laikais kaž kuriu kalbininku pasuktas staciai storžie-
viškumo kryptimi". Toliau dar rašo: "Paskutiniais laikais ir knygu
žlugdymas pasieke nekuJturingiausiu formu..." Paskui: ,,Jeigu
musu rašytojai naudo~u tokio pat kulturingumo kritikos metodus,
kaip ir musu kalbininkai. . ." Už tai, kad aš pasakiau laikrašty, jog
"Vitolio rauda" del blogos kalbos netinka mokyklu bibJiotekoms,
jis man išrežia apie kulturinguma toki pamoksla: "Jei aš galeciau
pasiekti p. Balcikonio kulturingumo laipsnio, eidamas jo kelia,
galeciau pasakyti. . ."

Argi ne pati kultura cia kalbetul Bereikalo ponas Sruoga tik
dejuoja: jis Yz"a'pasiekes'ne tik mano kulturingumo laipsni, bet
pralenkes savo kulturingumu musu gal kulturingiausius publicis-
tus. Juk ne ka kita, tik dideli juk kulturinguma rodo panašus i ši
sprendimai: "PQ ("Haufo pasaku") ..!'!.!~in_~!LltQI).St~<;ijagaletu
PJ1~lraAni!9ekvie~!i.lietuvi~a.davatkele. Vaat P!_BaIfI!:Qpioyer-
'time_~uJ:Y.b..Q~.ne.ra_Ile už su@U!?i.~Pta~'. Maža to~--P_!.-Sruogakalba
ir'tokios aukštybes, SUtokiu pasiputimu, tartum didžiausias koks
mokslininkas, bet už to pasiputimo nematyti jokios gyvos minties,
jo straipsny atKaitotos tos pacios nesamones, kurios mums jau
žinomos iš ,,Pradu ir 2:ygiu"14.Tas jau gana aiškiai matyti iš cituo-
jamu jo straipsnio vietu.

Gal puse savo straipsnio p. Sruoga skiria mano verstu Haufo
pasaku kritikai. Jis neranda net žodžiu joms peikti. Gal jos to ir
vertos, ne mano dalyk:asjas gfuti, 1dekV1eD.~sjuk gali tureti savo
nuomone apie kito darba, tik noriu paliesti jo keista pažiura -i
viena kita to vertimo puse.

Pirmiausia jisišniekino pati Haufa, kuri šit kokiais žodžiais
pilnasrustybes smerkia: ;,Wi1heIm HilUff.. '.--pacioj Vokietijoj jau J
semai istorijos' dalykas. Kuriuo tikslu pasirinkta _ versti, kuriam)
galui mums reikalingas Wilhelm Hauff, tasai parapijinis vokieciu \
biurgeris patriotas, n-enusisekes rOp:lantikas, nedakeptas "švabu (

ratelio" atstovas". Nežinau, gal Haufas Vokietijoj ir istorijos tera {
dalykas, tik žinau, kad rimtos vokieciu firmos leidžia jo raštus I

kartu su savo didžiaisiais klasikais, 0 pasaku yra labai daug leidi- 1mu, ir, sakysim, prieš Kaledu šventes knygynai jomis šalia su kita
vaiku literatura išmargina savo langus. Vargšai vokieteliail Jei jie
leidžia tas pasakas, tai, matyti, ir skaito. 0 kad išgirstu Lietuvos
mokslininko pono Sruogos balsa, gal suprastu, kad tas Haufas toks
nedakepelis, ir daugiau nebeskaitytul

Toliau p. Sruoga prikiša ir švietimo ministerija,i, k~ Ji leidusi
!oki. netikusi dalyka, 0 neleidžianti lietuviu lj.audies pasaku. HeitJfo
pasakos yra auklejimo knyga, sveika jaunuomenes lektura, mielai
verciama i svetimas kalbas, todel niekados ne nuodeme leisti. Be
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abejo, švietimo ministerija išleistu ir musu liaudies pasakas, tik
niekas ju nesured.aguoja, 0 iš netvarkytu rankrašciu juk ne-
gali leisti.

Paskui man prikiša, kad _~..~1.ogai,.tiesiog ,!~e~_a~!!!g~ ' }~ver-
tes pasakas: turini i~~aipes, n.es~prates, kalba nususine~.Ir t. t.
Kafttiduodii ft' faktu; kurie turi rodyti ta niano jieiiic>kejima versti.
Nesigirsiu, kad buciau tobulai išvertes, bet negaliu sutikti, kad
tie faktai turetu didele reikšme. Kiekvienas vercia savaip; jei šim-
tas ŽInoniu verstu viena dalyka, tai nei vieno vertimo nerastum
panašaus i kita. Antra, yertejaL:P.e yjsa~§,-,.m.a-tQ...r~a,I~Lyer~a
tiksliai, netiksliai išverciau aš ir tu pasaku izanga - padariau, kad
jlbutu suprantama it: "lietuviškoms davatkelems". Sakysim, man
prikiša, kad žodi "A1manach" išverciau žodžiu "knyga". Kadangi
almanachas irgi knyga yra ir žodis "knyga" mums suprantamesnis
už ,,almanachus", tai aš ir tos ižangos pavadinima "Miirchen aIs
Almanach" išverciau žodžiu "Pasaka", todel toliau apie almana-
ehus nebegalejau ir Italbeti. Ir kiti netikslumai tokios pat rušies.
.Pacios pasakos jau tiksliau buvo verciamos, todel ne viS<ii.§Utinka
~J!e§a,~i- ~pie visa knyga tai, kas dera ižanga.i:-Yagaliau, tegu
butu ir visoj knygoj, tas nieko labai nereiškia - svarbu, kad ne- \
i.š.IIy~t\l.originalo auklejimo tikslas. Vertejas gali .sv~tima teksta
keisti, trumpinti, 0 kartais, jei to reikalauja jo tikslas, irprideti.
~ei tai vra."nuo<I~IIie~kQJj-eI.p..,S,I1lC?ga,niekQnepr.ikiša..t,vitolio
ra~g§::.._yert,ejmJ:}~l!~s Y-?:~t.o.~ifJ~Viscli)?~at~~,):ntt;ItI. iškraipo.
Netrukus mes taI lSVYsnnspaudoj, 1rreikia lauktI, kad p. Sruoga
tuomet tvirtin~, jog ten tik"stiliaus ypatumai"'1

Be to, p. Sruoga man prikiša, kadmano vertimo "stilius niekuo
nesiskiria nuo provincijos ŽInoneliu šnekamosios kalbos, po sakiniu
konstrukcija galetu pasirašyti kiekviena lietuviška davatkele".
Nors tai pas~yta su. noru pasitycioti iš mano kalbos, a,et jei. tai
tiesa, didesnio .E.~o aš netrokštu. Aš ir noriu, kad mano kalba
b1ffiitokra;Kaip provm'ClJosZi'iibnenu, kad ja suprastu ne tik mo-
kyklu jaunuomene, kuriai pirmiausia skiriu, bet ir sodžiaus ŽInO-
nes; ~~_..:a~~~u.dgl(IA.Yi:ts.-i9.a.peJI~s.bu-tu.. pnem.iUIlas_ placiausiai. Jei
p. SruOgla.Kitos nuomones, tai mes niekados negillesini susikalbeti.
Man rodos, butu daugiau naudos, jei ir rašytojai imtu rašyti tokia
sodžiaus ŽInone1iukalba: gal tada mažiau reiktu kaltinti kalbinin-
kus už savo nepasisekima skaitytoju tarpe, 0 "sudaiyti sakini to-
kios konstrukcijos, kokia naudoja Vilkaviškio ar Pumpenu pieme-
nys - dievaž, dalykas visai nemandras".

Pagaliau mano vertimui ponas Sruoga daro dar viena prie-
kaišta: ,)(albos taisykles, teisingiau, gramatikos desniai, yra išlai-
kyti iki gar6;~:-:-UŽtat'p." Balcikonio vertime kurybo/? 1.1erane už
s~cUI~si~enta~. Jei ~ia ~. Sruoga turi galvoj ~a.kl\.1j:15.a:~.KffiIapa-
SlZYUl1kitu musu rasytoJU darbai, tai aš nei kiek nedeJuoju, kad
jos nera; jei jos butu, tai mano.kcllba pasidarytu sunki, lietuviškos
davatkeles tikrai nebesuptasfu, ir tada nebe kas liktu naudos. 0
komplimentas, kad mano vertime "gramatikos desniai išlaikyti
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, iki galo", manes visai ne džiugina. Gal mano kalba ir taisy.Klmga,

,~ t~e=a1~~~tr;~~]:a~I~:/~~al~~~ ~:~6~;~t~~I~f~~~
pridare visa litanija klaidu, ir dar kalba su didžiausiu autoritetu
~re'S!-etrmoia!ifb-gramatikos desniu išlaikyma net "ligi galo" I
Ar'nejuok'asT'" , ....."'-,-. ,-.-.

Visai sUmaišes, kaip matome, su purvais visa mano darba, P.'.
Sruoga giriasi daras man. IIlalone, nep1'otestuojaaprieš Haufo pa-
saku vertimo isileidima i mokyklas; girdi, prieš tai neprotestuotu \
IIne vienassap.ningas Uteratas". Aš nematau jokio S<ižiningumo\'
nenoreti užkirsti kelia blogai knygai i mokykla. Kokia cia dorybe;
matyti ka blogai darantis ir tyleti?

Toliau p. Sruoga It.altina apskritai visus kalbininkus. Kalbi-
ninkai esa labai kenksmingi kulturai žmones, jie pakirte "galejima
musu literaturai tarpti". Kalbininkai, ,,~eskirdami kalbos klaidu
~uo ra~ojq.rašybos~avybiu, ne karta rašYt9JQs,tiliaus ypatumus
RclSmerkdami, kaipo kalbos klaida, kita karta net patys gerai ne-
numanydwni, ko Jie. nori, riejIei@a knygos' i moItyklo~ Q,ibli?-te-
k.a'~Ta giesme mums gerai žinomaTš'~;;P'fadt'fii"2:yglul1~Ten~iiiiolaf
buvo l1ašoma, kad kalbininkai nesupranta rašytoju, kad jie, kri-
tikuodami rašytoju kalba, kimba prie ju "stiliaus niuansu", o. sti-
~iusesas kury1J()~c;Jalyk,~,tC?delkalbiniaIc,ai.nega!icia turefi balso,
k:aipaple.syetiII1a jiems sriti. .. . ,. .' '... .

..' Vadinas,' stilius rašYtojams vienintelis ginklas. Jiems roc,los,
.k:ad jis, lyg koks talismanas, gali juos apginti nuo kalbininku
.priekaištu. Noredamas išrodyti, kad stilius toks svarbus kalbai
daiktas, I!._,Smoga dtuojakeliu garsenybiu pasakymas, tik visa
Iieda,.k~d t()sc.ta~os.nead rem. Jos pasako, kas yra kalbai stilius,
bet visai nesako, kad gali buti. rašytoju .tas; kas nemoka kalbos.
Br!to;-rašYf6pnpr11tišclkaIbtfiinX:~;Kiid:'jfe'4prasrman(r fiet. ša\ro
taisykliu. Zodžiu, kalbininkai rašytojus smaugte smaugia.

. Taip rašytojai kaltina kalbininkus. Ti~IItaae stebina, kad nei
v)encu;..1'~oj~. n.ie~a()e yie.šai .nepas~o... ~~ri9i.JdiUao5'yrasti;.
l1aus.ypat~mai ir kurios taisykles yra kalbiniriku pramanytos. La-
baibutu idomu išgirsti. Bet, a.t gclliu,bjiti.pranašu, kad ir dabar,
iškilus musu šiam gincui, 9ei_yj~as rašytojas fiedris to pasakyti.
Del ko? 4el to, kad kalbos dalykuose" jie yra akli žinones, bent
tie, su kuriais mes cia1>QlemiZuojim1:' . d., .

Klyste._~mQja.i...J:Il1mygam.I,.E.cIq..tik..jie iinOy~kas.,yra-.stillus.
S.avQ.I!1egiJ!l'JIu.gi~a~iask.a11>()~_IcIai<las_.~ili.~Jgp,U.stiliaus. ypa-
tuInais, parod9 tik, ltac:ijie .ir...ilpie ~Wiu .~e,~~~. ~E~!y'okia. <;iero.
s!:Lli~J.\~_,p"i.P!1a,~r~ikalavimas - kalbos. taisyklingumas. Kur 'k"ar-'
ba netaisyklmga; ."feir-Ji'.' ttegyv'a';"'o"kiif"hegyva~..ten nesklandi,
tad kaip gali buti geras stilius. Stilius nuo kalbos neatskiriamas.
Stilius gali buti ivairus, bet negali išeiti iš sienu, jam kalbos
nustatytu.

Taip pat ne ka. tepadeda musu nemokantiems kalbos rašyto-
jams ir svetimu kraštu pavyzdžiai, Jie sako, kad ir kituose kraš-
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tuose kalbininkai seniau bare r~gj\lS,_ b.et..R~kai .P~~~~c!e,..kad
~esa buvusi rašytoju pusej. Kokie buvo daromi ten Kalbininku
priekaištai, musu rašytojai nepasako, todel nieko tikrai negali tvir-

~tinti, l?et~~~_pa~eU!fa~Jo~~.. ~~g~!.i~.ejtikgeiJ!:nC~j:o-( kykla,.11.mY..!!eJ!lQ-A:el~S.qe.e~el1.t~!~gr~a ._.~._.". y. u. as
l daiktas, 19ld jo kalba skyresi nup. .iprc!:s~ine.sklas!k'}.~aI.lJo~,gal
i bYYQj~rtiIIU~~e..gnrajai..~albai,tokia .bent..buvo..~Idj1o ~ba, to-
'del analogijos cia visai nera, nes musu kalbininkai kaip tik reika-
lauja, kad rašytoju kalba nebutu nutolusi nuo gyvosios kalb.os.
Jei mes pamegintumem išversti musu rašytoju 1relbos klaidas, sa-
kysi'll, i rusu kalba, galetumem maždaug gauti tokiu pavyzdžiu:
,,Ja vstretil jemu", "on smejetsia iz nas", "brat uvolen jemu pro-
sia" ir t. t. Jei panašiu klaidu akivaizdoj imtu rusu koks rašytojas
tvirtinti, kad cia stiliaus tera dalykas, tai ar ne absurdas butu?
T~ ..Eat ~~ur~~'q ~ai IIl~U. ra.šyto.jai sayo 4i4~iausias kalbos
19itil(.~!31,eisip.Jl:f)Uhau.~ ,ypatumais.

Ponas Sruoga gerisi kitu kraštu liberalizmu sakydamas, kad
ten niekas neprikaišiojas ir be ski.riamuju ženklu rašantiems. Tarp
JO:tKojis sako:'.,;Yakatai jau semai baige šitokios nereikšiiiingos
kovos laikotarpio Dabar tenai pasitaiko toksai liberalizmas, apie
kuri Lietuvoj ne svajoti nedristame. Pavyzdžiui, vokieciu gramati-
kai yra nustate kiekviena daiktavardi rašyti iš didžiosios raides.
.Bel toksai Stef~.:George ne tiktai nevartQja. daiktavardžiaxn.s di-
dŽioswš"r-afdes,-bet ir iš skyriaus ženklu, berods, taška tiktai tepri-
pažista".

Skiriamieji ženklai Jl1J;tt.am yra vartojami, kad lengviau butu
suprasti kito minti, k..iQkios_ne.ra,.gudI'Ybesju nevartoti. Antra,
ar už skiriamuosius ženklus yra musu rašytojai barami? Kaikurie
vokieciai savo kalbos daiktavardžius ne nuo šiandien rašo iš ma-
žosios raides; I!e-_It~~Igta~,bet kalbininkas Sleicheris daug seniau
taip raše,tik musu rašytojam maža iš to paguoda. Rašyba nera
dar kalba, ir jei musu rašytojai už ja Qarami, tai tik del to, kad
jie nesilaiko jokios tvarkos. Vokieciai butu musiškiams pavyzdys,
.jei jie vienus daiktavardžius rašytu iš mažosios, 0 kitus iš didžio-
sios. Iš kitos puses, iei .t~ :t>.aigtastos kovos laikotarpis, tai ne
del to, kad ten butu duota visiška laisve visiems rašyti taip, kaip
kam ateina i galva, bet deltQ, kad ten mones, išeje mokyklas,
visi moka, 0 kas nemoka;' ias neturi pretenziju vadintis dideliu
iašyfo"]U-:-D'eltos priežasties ir nereikia kalbininkams ten kovoti
su rašytojais. Q_,j~~.. t~_ taip.. pasir.agYt.y..ra~ojas su. t9~QInis

~Irite.~ii~UV~di~a~1\~~~fziri~r~~~~osk~. ~:~~~
Jei vakaruose universiteto profesorius imtu skaityti paskaitas žar-
gonu, tai, manau, net studentai ji išvytu iš auditorijos. 0 musu
universitete ar daug profesoriu moka kaip reikiant kalba, ir ar
jiems kas ka sako? Ar /tai ne liberalizmas? Arba štai.p. Sruogos
straipsni su klaidomis spausdina oficiozas, -.0-.vaKarUose mazo
iiiiesfUko lanuašao.'~e~ak.fo~bi~' už 'panašias klat~a-s-lIUstUstu. auto-

. rhU.._gjmnazi..iOs._pjrma..kli1Se.dar...pa~t!Igj,j\!.Qti.Argi ne liberaliz-
mas? Girdejau, kad Lenkijoj žiuri, kad ir valsciaus raštininkai mo-
ketu taisyklingai kalba, 0 kas yra musu istaigose? Vienas libera-
Jizmasl'

iPonas Sruoga mano, kad musu rašytoju knygos maža skaito-
mos del kalbininku kritiku. Rašytofcil'oereikalo' ieško kitur. kalti-
ninku; gera knyga visados randa skaitytoju. Q jeiji neturi pasise-
k.i~QdAkID.aqrti, --šlubuoja,ne-tik..kalba..,.bel.ir...Yi§a'-.ki\iYnif,-.Visai
be priežasties rašytojai nori suversti savo nepasisekima kalbi-
ninkams.

Ko ne ko, bet pasitikejimo savim musu rašy.tojai turi gal dau-
giau, negu reiketu. Ponas Sruoka pranašauja jiems šiokia didele
ateiti: "Vis viena musu ainiai lietuviu kalbos mokysis iš šiu gra-
žiuju musu stilistu: kuriuo žodžiu jie tuomet mines kalbininkus,
savo diktatoriškais išsišokimais pasmerkusius ši musu kalbos 10-
byna?" _QqI.tajp Jr Jms, ge.t.už, taigalv:os guldyj:i.I>.uQ~I.ay.~ne.a.$jjIm
PšIa9J!!y__yi.at9$..,uetyiI:.til~.Reikia atminti, kad tie ainiai vis delto
yra gana toli, ir ilgofkelionej gali vIsaip atsitikti: gali tie brangus
raštai pakliuti ne adresatui, 0 visai i nelaukta vieta.

Prišnekejes visokiu nesamoniu apie .kialbininkus, paskui p.
Sruoga, kaip pradžioj minejau, kviecia juos taikintis ir - 0 sancta
simplicitas - net paskelbti, .tartum kalbininkai didžiausi butu ju
priešininkai, paliaubas dešimciai metul Man rodos, kad del tu
paliaubu geriausiai gali atsakyti ,,spaktyvOS"15redakcija. .

Baigiant reiktu atvirai pasakyti, kas tie "kalbininkai" ir "ra-
šytojai", kurie cia kovoja, ir iš kur ta kova kilo.

Jei ponai rašytojai butu drasesni mones, tai jie nesidangsty-
tu akiu žodžio "kalbininkai" daugiskaitos fqrmos kauke ir staciai
pasakytu, kad cia tera vienas kalbininkas, ir tas kalbininkas-
Jablonskis. -Tuk:~_y:i~as Jablonskis rašo recenzijas nurodineda-
mas ju raštu ka1'6os klaidas ir tik jis vieIias .1utejo jiems. nepatikti,
p;-es'Uk jo žodis yra svarus. Jablonskis savo recenzijose parodo,

. kas'kalboj negerai;' kaip turetu buti ir kodel taip. Naudodamiesi
jo nurodymais rašytojai galetu toliau nebedaryti tu klaidu ir prisi-
deti prie musu greitesnio kalbos pakelimo. Kas netingi dažniau
skaityti Jablonskio recenzijas, tas greit ir lengvai pramoksta kal-
bos. Maciau, kad studentai nelietuviai iš Jablonskio taip gerai
išmoksta, jog kartais geriau laiko egzaminus už lietuvius. E:ad ne
-!.a~I.9as.Id..s,"~a~k9.IQ.~,If.:albos..Auntakiais.. b.utw:P.em.šian~~.~ar
klaidžioje. Jis ne tik mus pastate ant tikro kelio, bet 4ar visa laika
rupmasi, kad nuo to kelio kur n~uk1ystumem. Už tuos pamokymus
pirmiausia rašytojai turetu buti 'jam dekingi, 0 nešiauštis prie-
šais, kaip dabar daro. Dekingumo vietoj rodydamfpykti, rašytojai
elgiasi lygiai taip pat, kaip mes vaikai, kada aš buvau pirmoj ar
antroj vidurines mokyklos klasej. Mes tuomet keikdavom Puškma(.
ar kita koki poeta neišmintingai sakydami: "Kadjf$..:~e.J~~!![KY.Ye...\
~~, mums dabar nereiketu mokytis atmintinai jo eiliu lr vargtiI" .
ROdosi;-.KU6 daugiaif' šViesos, ,.tuo" genau, 'it reilttu .'"prasyU."lik .
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dievo, kad Jablonskis dar ilgai ilgai galetu mus mokyti, 0 ne reika-
@~!IL.JguIji$.-saYo"talp.n~užk.astuJ,.iem~..ir JyIetu...Nors to tyleji-
roo reikalauja p. Sruoga rašytoju vardu, bet nenoriu tiketi, kad visi
lietuviu rašytojai taip galvotu. Pažjstu rašytoju, gal ne menkesniu
už p. Sruogos teikiamus musu ainiams rašytoju, kurie tik džiau-
giasi gave progos ka išgirsti iš Jablonskio, ir aš labai abejoju, jog
jie irgi noretu, kad Jablonskis ramiai žiuretu matydamas, kaip
kitu yra mindomas musu tevu brangiausias palikimas. Ne, tas rei-
k~a~a.~..YI:a,n.edide1i9 U1Šytojuburelio,beveik.-tik. tu,--kurie turi
su.§.isukelizda. po universiteto stogu. Ne visi, t~_-Ia..Q!~~~7.Q9.ta
k0!!lpanij~"~Qj~ .r~blQnmq_.blw;i»~!YJvisaip kitaip nie-
kina ir spiaudo. Ar jie nusimano, ka daro? Visuomene tyli, kiti
pritardami dar šaiposi, ir Jablonskio puolikams rodosi, kad jie,
kažkoki karžygiška darba daro. 1;Up.:i:\Sapsirikimasi Ju~J.!~_niekina
i~sPia.!!go JablPESki-=.Ip.,~y'J,a,!!g;_ga!"~el Ta darna universiteto
rclšytojai vadina;;Kuituros vaizdais" .Ne, vyrai, cia obskurantizmo,
didžiausio obskurantizmo vaizdai!
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