
VIENAS IŠ DIDŽIŲJŲ 
ŠLAMŠTŲ. 

Iš prakilniųjų minčiij, 
išreikštų gražioje žodžių 
formoje, pasidaro poezija. 
Iš prakilniųjų gi jausmų, iš- 

reikštų tonuose (garsuose), 
pasidaro muzika. 

Poezijos ir muzikos gro- 
ži ir svarbą pažino žmonės 

jau gilioje senovėje ir iškė- 
lė tuodvi daili iki dievišku- 
mo laipsnio. 

Poezija ir muzika, supin- 
tos į vieną harmonišką 
čielybę, padaro trečiąją dai- 

lę — dainą. Daina todėl 
išreiškia drauge viską tą, 
kas randasi poezijoje ir mu- 

zikoje skyrium. 
Kaip netobulas minčių ar 

jausmų išreiškimas nepada- 
ro tobulą poeziją, ar muzi- 

ką. taip netobulas suvieni- 

jimas, kad ir tobulos poezi- 
jos su muzika, nepadaro to- 

bulą dainą. 
Dailioje paprastai varto- 

jama poezija ritmiškomis 
eilėmis parašyta (kas tai 

yra ritmas ir kokios turi 
būti eilės — žiur. d-ro Y. 
Kudirkos raštai T. III pusi. 
53—67 “Tiesos eilėms ra- 

šyti”). Todėl vienyti su 

kuriuo nors ritmu parašytų 
eilių galima tik muzikų to- 
kio paties ritmo. Pav. mu- 

zikos takte C ritmas skai- 
tosi ditrochaeus (— X — 

X), ty. pirmoji ir trečioji 
ketvirtis akcentuotas ( — ), 
o antroji ir ketvirtoji — ne- 

akcentuotos ( X ), arba pa- 
eilinis trochaeus ( — X ); 
jei tasai taktas turės viena 

prieštakį, tai ritmas bus 
dijambus (X — X —), arba 

jambus’ai (X — ) paeiliui, 
ty. viena ketvirtis neakcen- 
tuota, .u kita akcentuota iv 
11. Takto 04 -ritmas — dac- 

tylus (— X X), ty. viena 
ketvirtis akcentuota ir dvi 

neakcentuotos, o jei taktas 
su prieštakčiu, tai ritmas 

amphibrachys (X — X). 
Taktas du ketvirtdaliai = 

trochaeus (— X), o jei su 

prieštakčiu — tai jambus 
(X —). Kitokis ritmas mu- 

zikoje pasidaro susmulki- 
nant paskirtas takto dalis. 
Todėl prie eilių parašytų di- 

jambais tiks muzika takto 
C, daetylus’ais — %, tro- 
chaeus’ais — 2-4 ir tt. 

Poezija, muzika ir daina 
nėra vienoda pas visas tau- 
tas. Mat, tautos skiriasi 
viena nuo kitos papročiais, 
pobūdžiais, kalba ir kitomis 
ypatybėmis, tad ir minčių 
išreiškimas pas tautas ne- 

vienodas — kiekviena tauta 
turi savąją poeziją. Skir- 
tingos tautų gyvenimo są- 
lygos, šalies ypatybės, bei 
vietiniai papročiai pagimdo 
ir skirtingus jausmus, bei 
skirtingą jų išreiškimo for- 
mą — tad kiekviena tauta 
turi savąją muziką. O kad 
daina yra poezijos ir muzi- 
kos vaisiumi, tad aišku, jog 
kiekviena tauta turi savą- 
siąs dainas. 

Tąjį dalyką turėtų atsi- 
minti visi tie chorų vedėjai 
ir jų šalininkai, manantieji, 
jog iš kiekvienos kompozi- 
cijos galima padaryti lietu- 
višką dainą, pakišant lietu- 
viškus žodžius po muzika, 
ir pliovojantieji nesuomo- 

nes ant tų, kurie drįsta pra- 
sitarti apie tokių “dainų” 
nelietuviškumą. 

Vienu iš tokių dainmeis- 

terių yra p. Leonas Eremi- 
nas surengęs knygą “Dai- 
nos sutaisytos (?) ant (?!) 
keturių balsų” išleistą P. 
Mikolainio Tilžėje da 1902 
m. ir žinomą vardu “Rau- 
donoji knygutė”. 1 

Raudonojoj knygutėj yra 
56 įvairios “dainos” iš ku- 
riu tik 7 (taigi tik 8 dalis, 
o ne 5, kaip surengėjas pra- 
kalboje rašo) lietuviškos 
liaudinės dainelės, paties 
surengė jo harmonizuotos 4 
balsams: Lakštingalėlė, Su- 
diev Lietuva, Strazdelis, 
Birutė, Našlaitės daina, 
Plaukė žąselė ir Palaukėj 
(harm. S. Janio). Apart to 
— dadėta muzika prie dvie- 

jų lietuviškų eilių: “Kurį 
banguoja” ir “Tasai žmo- 
gus besmegenis”. Deją, į 
visų tų dainelių harmoniza- 
cijai toli ik tobulumo: ne 

tik ką nesigirdėt lietuviškos; 
sielos, bet da balsų vedime 
ueišvengta nei atvirųjų ir 

uždengtųjų kvintų bei ok- 
tavų, kas muzikoje skaito- 
ma už nedovanotiną klaidą, 
nekalbant jau apie balsų 
monotoniškumą, kaip antai 
laikymą beveik per ištisą 
dainą ant vienų gaidų teno- 
ro ir baso dainoje N. 23, 
arba pirmojo ir antrojo basu 

į dainoje No. 33. 

Apart tu, knygutės pra- 
džioje patalpintas d-ro Y. 
Kudirkos parašytasai Tau- 
tiškasis Himnas. Kas pa* 
rašė harmoniją — knygutė- 
je nepažymėta, bet harmo- 

nija ten parašyta tankioji 
(lygiam chorui), o knygutės 
surengėjas priskyrė ją prie 
daimj mišriemsiems cho- 
rams, pažymėdamas, it kir- 
vakočiais: Soprano, Alto, 
Basso, užuot I ir II Teno- 

ras, I ir II Bassas. Dai- 

nuojant mišriais balsais 

kompoziciją parašytą tan- 

kiojoj harmonijoj — pasi- 
lieka tarp moterų ir vyru 
balsų tokia didelė spraga, 
kad, rodos, su pikiu šieno 
vežimu per ją išvažiuotu- 
mei... 

Knygutės pabaigoje su- 

rengė jas suharmonizavo tą 
pat himną, taippat tankiaja 
harmonija, savotiškai, jau 
pažymėdamas balsus: I ir 
II tenorai, I ir II bassai. 
Čia paminėtinas bassų lala- 
v ima s tenorams giedant 
“Tegul saulė Lietuvos tam- 
sumas ir tt.”. Dainoje vie- 
nodą svarbą turi kaip mu- 

zika, taip ir poezija, o juk 
lalavime jokios poezijos nė- 

ra, tuom labiau tautiškam- 
jamc himne, kuriam priduo- 
dama didžiausia svarba tau- 

toje. Nei viena tauta netur 
savo tautiško himno su la- 
lavimais. Tą naujieną įve- 
dė tik p. L. E. lietuviams. 

Raudonojoj knygutėj ne- 

kurios “ daine© ” harmoni- 
zuotos po du kartu, tad vi- 
so pasidaro knygutėje 67 
numeriai: NNo. 1—31 miš- 
riems chorams, o NNo. 32— 
67 lygiems chorams. 

Atskyrus aukščiau pami- 
nėtąsias, likusios 46 “dai- 
nos”, kurias toliau vadinsiu 
tik numeriais, pažymėtais 
knygutėje, tai vokiečių ir 
latvių kompozitorių darbai, 
kuriuos surengė jas stengėsi 
sulietuvinti, pakišdamas ne- 

vykusius pp. S. M. ir D. Y. 
eiliavimus. Tuodu eiliuo- 
toju, kaip parodo žemiau 
privesti pavyzdžiai, apie 
poeziją ir jos pritaikymą 
prie muzikos jokios nuovo- 

kos neturėjo. Štai tuodvie- 
jų dainių “poūzija”: 

Pav. L p. S. M. eilės, pa- 
gal muziką turėtų būt tro- 
chaeus’inės (vienas skie- 
muo akcentuotas, kitas ne- 

akcentuotas). 
“Anų VAIkai einaLAUkan, 
MEdžioDAmi VILkus 

MEŠkas, 
LIEtuviai, 

JlEŠkoDAmi duonos, drus- 
kos (f) 

Verčia ŽAlias VEIėNAS... 
(»)”. 

Pa v. II. p. V. D. eilės po 
muzika ritmo jambus (vie- 
nas skiemuo neakcentuotas, 
kitas akcentuotas) — 

PoNAItis GREItai Eina 
PAS broLĮ į GRINteLĘ, 

MerGElė UŽšoKUS ant 
ŽIR- 

go JOja SAU keLIU. 
PaSUik SVEIKS ponaiti 

TAI 
tau DAIli BAIkeLE 

UŽTAI kad BUvai NOrė- 
JĘS (!) 

suVIliot MERgeLĘ. 
Ir TAU teBUna GARbė 

ANT 
amŽIŲ, merGUžėLE: 

Tu IR ldTOMS paROdei 
KAIP 

guodot vaiNIkėLĮ. (N 14) 
Tose šlubuojančiose eilė- 

se ne tik ką poezijos — nei 
už sudilusį skatiką, bet da 

gana šlykštus sakiniai ir 

nevykę sulyginimai: saki- 
nys “eina laukan” vartoja- 
mas tik prie ligonio susir- 
gusiojo vidurių liga, o kad 
lietuviai, bemedžiodami 
vILkus ir MEŠkas, randa 
“po žalioms velėnoms” 
duoną ir druską, tai jau 
stebuklas visai panašus 
manuos birimui, bekeliau- 

jant žydams iš Egipto į Pa- 

lestiną. Mergelė, beginda- 
ma (?) savo vainikėlį, pa- 
vagia nuo ponaičio arklį, už 

ką “poetas” atiduoda jai 
amžiną garbę ir pataria ki- 
toms mergelėms stvertis ar- 

kliavagystės amato! O ką 
jau bekalbėti apie barbariš- 
ką kalbos sukraipymą per- 
kilnojant akcentus? 

Tokios nevykusios po- 
ezijos” pritaikymas prie 
muzikos taippat turi liktis 

nevykusiu, kaip ve: 

No. 5-rne muzikos pirmoji 
dalis parašyta ritme jam- 
bus, o eilės (pirmasis pos- 
mas) pakištos trochaeus’i- 
nės, kurias dainuojant štai 
kas išeina: giRIOJ, ža- 
LIOJ, tanKIOJ giRIOJ... 
Muzikos antroji dalis ritme 
amphibracliis, bet eilės be 
jokio ritmo, tad skamba: te- 
SKAMba daiNOS ir gau- 
DŽIA balsai — triuBŲ po 
tyKIĄ girią TAIP saldžIAI 
ir tt. 

j No. 6 — muzikos ritmas 

dactylus su amphimacer, o 

žodžiai šiaip klypuoja: par-- 
gryžTA pieMenėLĖ iškal- 
NŲ į NAmeliUS... 

NNo. 7, 11, 14 (35), 15 

(43), 24, 29 (64), 10 ir 53 
muzikos ritmas — jambu- 
s’ai bei dijambus’ai, bet ei- 
lės po tąja muzika pakištos 
visokių ritmų (o daugiau- 
siai — be jokių ritmų) išr 
skiriant jambus'us. Todėl 
tokias eiles dainuojant pri- 
sieina žodžius akcentuoti 
visai netaip, kaip jie lietu- 
viškoje kalboje skamba. 
Pav.: Kaip LEliJOS (No. 
7) ; miels KVIETkeLI, 
miels KYIETkeLI, taip 
KVEpi ŠĮ vaKArėLĮ (No. 
11); vieNĄ daiLIĄ merGE- 
lę POnaiTIS vis VIlioJO 
(No. 14); žiNO tą IR myLI- 
moJI maNO juodBRUvė 
SKAISčioJI (No. 15); taip 
MIEla MAN ir TĖvyNĖ, 
muSŲ brangioji LIEtuVA 

(No. 24); OŠIA liePElė 
DAUbeLĖJ (29); keLIAS 
man Yra... o PUNdeLIS 
(No. 40); suDIEvu MAno 
ŽEmeLE, suDIEvu TŠvy- 
NE... mėLYnas DANgus 
(No. 53} ir tt. ir tt. 

NNo. 8 (65), 28, 41 ir 56 
— muzika dactylus’ai, o ei- 
lės: LAI gyvuoj LIĘtuva, 
MŲs brangi TEvyne (No. 
8) ; KAD taip būt PAUKŠ- 

teliu, TUrėt du SPARneliu 

(N. 28); ŽYAIGŽdelės 

NAKtelėj.J.; BUDrume... 
MĖnulis (N. 41); VAkare... 
SAUlelei... AUKsinėj VAL- 
telėj (N. 56) ir tt. 

N N. 42, 68 it 62 muzikos 
ritmas — troęhaeus, eilės 
vėl visur nevykusios: MIE- 
gok SALdžiaP SALdžiam 
MIEge, Užmerk ir tt. (N. 
42); LIET Vos (!) DIEvai, 
Didi DIEvai (58); MER- 
gyTĖle, AR tu GTRdi!.. 
NEimk TĄ. per (?) PIKtu- 

MĄ (N. 62) ir tt. 
NN. 51 ir 59 muzikos rit- 

mas amphybrachis’ai, o ei- 
lės — tai tikra košelyna: 
išKLAUsyk... iš YYsos (N. 
51)... ten KUR tėvyNĖS 
kaimeLLil ramieJIE (59) 
ir tt. 

N. 48 muzika parašyta 
anapaestus’ais. bet žodžiai 
dainuojant skamba: ar ei- 
NU, ar stoYIU, aš vis Mi- 
niu ta VE... o DieVE, o Die- 
VE... 

N. 49 muzika — poenus 
III (XX —X). Eilės štai 
kokios: 
Kada SRAUni upė teka, 
Kada ŽIEdai mus sveiKIna, 
PaukšteLIS į orą KYL... 
Ir mišKUOse ir pieVOse 

ir tt. 
N. 54 muzika — poenus 

III su anapaestus’u. Eilės: 

Žalioj VĖsioj raguvOJ 
BeržeLIAIS apaugusIOJ, 
Stovi MAža grinteLĖ — 

Ten gyVEna širdeLE... 
Tikra žodžių maišatienė 

da randasi NKi 4, 9, 12, 22 

(37), 45 ir 47..h 
Šiek tiek nuoseklesni NN. 

2, 3, 13, 17, 19, 23, 31, 38, 
44, 46, 52, 57 i? 61, vienok ir 
tuose pilna iškraipytų žo- 

džių, kaip ive: meDŽIŲ, da- 
ROS (N. 19), MEdžioja, 
ŠUnelis (N. 23), spinDUlis, 
SAPnai (N.31>, LINKsmai, 
kalNERus (N.! 38) ir tt., 
ir tt, i-u 

Geriausiai pavykę toastų 
(NN. 10, 25, 39, ‘50 ir 59), 
vertimai^ mat ten kitokių 
žodžių nereikia, kaip tik 
“lai gy vuoj sveiks” ir 

“ura”, nors ir iš tųjų toas- 

tų vienas (N. 39) nevykęs, 
kur liepiama dainuoti “di- 
di GARbė jums, did G AR- 
bė jums, didi GARbė jums”. 
Iš šalies klausant išrodo, 
kad dainuojama “didi kar- 
ve jums! didi karvė jums!! 
didi karvė jums!!! ” 

Kaip matyt, knygutės 
surengė jas su vertėjų pa- 
galba stengėsi vokiečių ir 

latvių kompozicijas padary- 
ti ne tik liėtuviškomis, be 
pasigailėjimo darkydami dėl 
anų lietuviškų kalbų, bet da 
net it tautiškomis, iškaišy- 
dami savo “vertimus” žo- 
džiais” Lietuva, Nemunėlis, 
Vilnius, Tėvynė-Lietuva ” 
ir tt. Nežinau, ar latviai, 
turėdami savo Latvijų, dai- 
nuoja apie Tėvynę-Lietuvų, 
bet kad nevadina Lietuvos 
savo tėvyne vokiečiai, tai 

jau tų tikrai Žinau. O Rau- 
donojoj knygutėj rado vie- 
tų ir toki Inii j^ai. Čia jau 
ne vertimai, tik įvyniojimas 
dvokiančio'cigaro į auksuo- 

tų poperėlį!'akfų apmuilini- 
mui. 

Kokiam 5likfffui surengta 
Raudonoji111 knygutė? Su 
kokiu tikšlti dirigentai ir 
chorai (nor§ tokių, ant lai- 
mės, labai mažai) vartoja 
jų viliodanjįf pf&likų neva į 
lietuviškas dainas, o susi- 
rinkusius pasiklausyti už 
savo pinigus savotiškų to- 
bulų dainų — vaišina sve- 

timtautiškomis kompozici- 
jomis su begėdiškai iškrai- 
pytais sakiniais, su barba- 
riškai apšlubintais žodžiais? 
Tai aiškus pasityčiojimas iš 
visuomenės jausmų, tai be- 
sažiniškas biaurinimns lie- 
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tuviškos kalbos, už kurią tiek 
daug kentėta, tiek daug ko- 
vota! 

Kiekvienas lietuvis pri- 
valo mylėti ir gerbti savo 

kalbą, ją tobulinti ir ginti, 
o ne tyčiomis darkyti dėl 

prisilaižymo svetimiems 
kompozitoriams, nes tas yra 
išgamyštė. J ei užsipelno 
papeikimą asmens nieki- 
nanti ir biaurinanti musų 
kalbą privatiškame gyveni- 
me, tai ko užsipelno tie, 
kurie tą daro viešai, spau- 
doje, o tuom labiau nuo 

scenos, kuri paskirta pra- 
kilnių, išdidžių ir pamoki- 
nančių dailės dalykų rody- 
mui*? 

O gal p. L. E. ir ištikrų- 
jų norėjo prisitarnauti lie- 
tuvių tautiškiems reika- 
lams kaip Raudonosios kny- 
gutės prakalboje parašyta, 
bet tokis jo prisitarnavimas 
lygus anosios meškos pasi- 
elgimui, kuri besergėdama 
miegantį savo draugą-žmo- 
gų — užmušė dideliu akme- 
niu musę, užtūpusią ant 

žmogaus kaktos. Musę, tie- 
sa, meška užmušė, bet ir 
žmogaus galvą pavertė į 
blyną! 

O tokiu prisįtarnavimu p. 
L. E. da nepasikakina ir ža- 
da “patiekti” net antra 
“dainų” rankių. Ir kur 
čia “nepatieks — visuome- 
nei pritariant” (žim*. toje 
pat knygutėje prakalba)! 

O tuomtarpu musu tautie- 
čiai kompozitoriai, musų 
minčių ir jausmų poėtai- 
muzikai, pašventę savo jau- 
nystę ir spėkas dailės la- 
vinimuisi, — skursta, ba- 
dauja, negalėdami savo vei- 
kalų išleisti, ar išleistų iš- 
parduoti: mot visuomenei 
užtenka ir šlamštų, kaip 
ve Raudonoji knygutė. 

P. Bukšnaitis. 

——rr-r-^vrr 
Sunervuotas. 

— Sutaisykite man bif- 
šteksų, aįęi ijkųųdidžiausių, 
nes mano nervai labai sujrę, 
kiekviena smulkmena nlane 
suerzina. 

TRIJŲ ŠIMTŲ — MILI- 
JONINĖ TAUTA. 

1909 metais anglų vyriau- 
sybės išleista molinoji kny- 
ga parodo nekuriuos indo- 
mius datykus apie Indijos 
gyventojus. 

Indijos gyventojų pri- 
skaitoma be maž-ko 300 mi- 

lijonų žmonių, ty. 294.361- 
056; toji gi daugybė žmo- 

nių gyvena 55.841.315 na- 

muose. Trys ketvirtdaliai 
to viso skaitliaus yra indu- 
sų, 62 milijonai mahometo- 
nų ir apie 10 milijonų 
krikščionių. Apšvietos pa- 
matai — skaitymas ir ra- 

šymas, Indijoj nėra labai 
išsiplatinę, nes statistika 
surado tenai tiktai 15 ir pu- 
sę milijono mokančių skai- 
tyti ir rašyti. Toji silpna 
šalies ypatybė apsireiškia 
taippat ir jos krasos judė- 
jime: ištisais vienais me- 

i.is per Induos krasų pe- 
reina 875.255.832 laiškai, 
korespondencijos kortelės 
ir kiti siuntiniai, taip kad 
vienas gyventojas į metus 

gauna per krass> tiktai du 
siuntinius. 

Iš atžvilgio užsiėmimu ir 

amatų Indijos gyventojų 
statistika parodo nelabai 
geras jų ypatybes: daugiau- 
siai išsiplatinusiu ten užsi- 
ėmimu yra elgetavimas. 
Toj šalyj skaitoma nei dau- 

giau nei mažiau tiktai apie 
4 milijonai elgetų, tarpe ku- 

lių tiktai vienų fakirų ir 

jiems panašių šventųjų 2 ir 
pusė milijono. Nepapras- 
tai skaitlingi tenai taippat 
ir plaukų kirpėjai. Jų 
skaitlių statistika paduoda 
net iki 1*023.932 žmonių. 
Vyrų ir moterių skalbėjų 
yra apie milijonas. Akto- 
rių, muzikantų ir abelnai 
žmonių, priskaitomų prie 
dailos srities, Indijoj yra 
268.000, kame penkta dalis 
yra moterių. Dvasiškųjų 
yra 1.950.525 žmonės. 

Labai daug raminančiu 
toje statistikoje yra žymus 
sumažėjimas džumos; 1907 

metais toji baisi epidemija 
nušlavė 1.315.892 žmones, 
3909 metais jau tiktai 174- 
874. Tarpe kitij statistika 
parodo 584.494 ligonius, sir- 
gusius kitokiomis, daugiau 
išsiplatinusiomis ligomis, 
būtent: 107.340 sirgusių 
piktosiomis rauplėmis, 350- 
000 neregių, 155.000 nebylių 
ir 65.000 pamišėlių. Dras- 

kantieji žvėrįs ir gyvatės 
dar vis išnaikina daugybę 
žmonių. Čia statistika nu- 

rodo 1908 metus, kuriais 
909 žmonės žuvo rainių au- 

komis; 302 lampardij, 269 

[vilkų, 686 kitokių draskan- 
čių žvėrių. Nepaprastai di- 
deles skaitlines parodo sta- 
tistika nuodingų gyvačių 
inkandimo aukų, būtent 19- 
738 žmones. 

Žvėrių — rainių, lampąr- 
dų, vilkų, medžiotojų buvo 
užmušta 17.926, gyvačių — 

70.498. Už tų naikinimų 
blėdingų gyvumu vyriausy- 
bė išmokėjo apie 50 tūks- 
tančių, dolerių dovanų. 

NAUJI RASTAI. 
---- 

| 200 žaidimų kambaryje ir 
tyrame ore su dainomis, 
gaidomis, paveikslėliais ir 

fantų išvadavimais. Jau- 
nuomenei dovanėlė. Sutai- 
sė Matas Grigonis šv. Kazi- 
miero draugijos leidinys No. 
103. Seinai, 1911 m. Pusi. 
144. Kaina 75 kap. 

Margumynai. M. Vait- 
kaus eilės. Šv. Kazimiero 
draugijos leidinys No. 105. 
Pusi. 108. Kaina 40 kap. 
Kaimas, 1911 m. 

Katekizmas pirmosios 
Komunijos vaikams. Su- 
taisė ir savo kaštu išleido 
kun. P. Saurusaitis. Pusi. 
12. Philadelpkia, Pa., 1911 
m. 

Jaigu ponas redaktoriau 
mano eilių nepatalpinsi 
laikraštin, tai aš —:— 

tamstos 
nsmidoninrij! 


