jauéia: vertejas tokiam darbui per mazZai mokéjo prisiskai. AS mielai noriu
pridurti, kad jis galejo sklandziai kalbetis, mazdaug kaip Baltijos vokieciy
dvarininkas supranta latviskai. Bet to nepakanka, kad galéty gramatiskai teisingai kalbeti arba rastu ka nors iSdéstyti, ypaé kai tekstas yra toks painus.
Cia net geras vertéjas negaléjo daug padeéti, nes jis nesuprato sunkiy viety
prasmes. Willis ar jo vertejas gerai girdejo tik intonacija. Pabétiy prisai taré
turbut labai aiskiai. Bet kaip tai suderinti su ”i8kraipyta” kalba?
Zinoma, tiems, kurie Willio vertima turi apibudinti kaip prasta, ne viskas
yra klaidinga ir neprisiska, kas nesutampa lietuviy ar latviy kalboje. Be to,
prusy kalba turi per daug rySkiy ypatybiy, kuriy néra lietuviy ir latviy kalbose. Juo labiau gaila, kad Willio Enchiridionas lieka toks daugiareik&mis;
juk is Willio prasto darbo vargu ar pavyks patenkinamai igvildenti, kas yra
grynai prusiska ypatybe, besiskirianti nuo lietuviy ir latviy kalby, arba kas
turi buti priskiriama tikrai vokieciy, t. y. vokieciy zemaiéiy kalbos jtakai.
Verté Nijolé Cepiené*

JURGIO

GERULIO

LAISKAS

JONUI

JABLONSKIUI

Lietuviy literattiros ir tautosakos instituto bibliotekoje (F 52—199) saugo-

mas J. Gerulio 1922 m. lapkriéio 29 d. laigskas J. Jablonskiui.

Laigkas jidomus

del J. Gerulio nuomonés bendrinés lietuviy kalbos, ra8vbos klausimais ir dél

jo paties kalbos. Skelbiamo laigko kalba ir <kyryba netaisyta (pataisyta tik
pora aiskiy korekturos klaideliy).
A. Sabaliauskas

29. XJ. 22

Labai gerbiamas Tamsta,
sirdingai dekui uz prisiuntima ”Lietuviy kalbos gramatikos”. Ar nebuty
gerai Tamstos knygas ir kelias kitas kaip Bigos ”Kalba ir Senove” ir t.t.,
ir Vokietijoje parduoti? Svyturys bei Leidimo Komisija galéty pas Vinterj
Heidelberge tokioms knygoms ”komisiona” jtaisyti. NeuZtenka geras knygas
rasyti, reikia ir propagandos! Rods ne del autory garbes bet dél Lietuvos tai
reikes daryti. Svietas tur patirti, jog Lietuvoje gana rimto darbo randama,
tiktai jo nezinojo. Tokie diletantai kaip ans Basanavicius mums géda daro!
(Zinau jog B. uz Lietuva tviréiau dirbo neng Simta kity, bet pasaulé jo rastus
apie Thrakus skaito ir juokiasi i8 tokio ”Litauischer Sprachforscher”.)
Del rasybos a8 Bigai, kaip jisai mano namuose vieséjo, aStriai prisakiau, su
Tamsta susidéjus trumpa rasybos vadovelj isleisti. Mano nuomoné tokia: raSybos vadovélis ir netobulas daug geresnis uz toki, kurs rods be nuotarties!
* Citatas iS lotyny kalbos verté Kazys Eigminas.
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bet musy vaiky vaiky laikuose iSeis. AS pats tariu ir raSau (german nezinodams) ” pe
*spjauti”, *bjaurus”, “labjau” bet ”sunkiau”, ”geriau”.
Rasydams ”piauti” ir t.t. aS ne galééiau atskirti ”pjauti” = schneiden, pautas
‘Ei’ bei senpriis. peuse ‘Fichte’ (mes ra3ytum *piausé). Bet tai nieknickiail
Jeigu mums p. Jablonskis ir Biga prisakys ”rasykit vienodai ”piauti”, "ge
riau”, ”labiau”, tai mes visi raSysim ir dziaugsimés vienoda rasyba sulauke,
Kol judu nesutaisysite vadovelj, vieni sakys "mes tariame ”labjau” bet ”geriau” ir taip rasome” o antri ” Kodél reikia ta pati dvibalsi veik ”lab-jau” veik
*ger-iau” rasyti!”. Galo nebus!
4
Tamsta paminéjai Zemaités. Tai zmona, kurios rastai man labai patinka,
Rods mes MaizZiosios Lietuvos stntis daug germanizmy kalboje turime, bet
atskirti, kas grynai, kas negrynai kalba, mokame.
Zemaités kalba kuograziausia. Ji ne dirbtiné. Skaitydamas Sviet. darba arba koki kita Sios dienos”
rasta pykinuos i8 be jokio reikalo naujai dirbty zodziy, sintaksés ir t.t. Pripadziti turiu, tankiai nesuprantu, ka Sitie vyrai raSo: oKoTELVol efow?. I§
Zemaités ir is Tamstos raSty a8 mokinuos tikrai leituviskai rasyti t.y. grynai.
ir ”ungekiinstelt”?, kaip vokietis sako. RaSydamas mano Mazvydo pratarme
taip raSau kaip mano motyna mane mokino lietuviskai kalbeti, taigi negraZiai
bet ir ne be reikalo perkreiptu btdu. Tyiomis prastai raSiau, kita kartjing
geriau raSysiu.
Tikiuosi po 8 dieny galésiu ”Mazvyda” Tamstai prisiysti. — Ateisian¢ia vasara ketu Vilniuje ir kitur kur seny lietuvisky rasty jieskoti. Tvirtai tikiu:

rasiu!

‘Sirdingai sveikatos velyja
Tamstos garbintojis
Jurgis Gerullis

Kronprinzstrasse 15.
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1 trikumo
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DUOMENYS F. KURSAICIO BIOGRAFIJAI 1. F. KurSaizio tévo Mikelio laigkas J. Sneleriui
Lietuvos moksly akademijos bibliotekos rankra3tiy skyriuje (Liudviko Re- |
zos fondas, F 228—624) yra zymaus MazZosios Lietuvos kalbininko Frydricho —
KurSaiéio (1806—1884) tevo, Lenkvieciy mokyklos mokytojo Mikelio KurSai-_
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