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Įvadas 

Įvairios pasaulio tautos turi savitą pasaulėžiūrą, savotišką tradicinę filosofiją, 

gyvenimo, pasaulio, savo egzistencijos suvokimą. Įsigilinus į šias tradicines sampratas, 

galima atrasti labai įdomių minčių, tikėjimų, geriau suprasti net keisčiausius papročius. Mane 

itin dominanti paslaptinga žmogaus egzistencijos dalis – mirtis, jos ir su ja susijusių reiškinių 

(žmogaus sielos, anapusinio pasaulio, žmogaus gyvenimo virsmų) samprata lietuvių kultūroje. 

Lietuvių kultūra apkritai labai turtinga, filosofiška, kupina gilaus ir gražaus egzistencijos 

suvokimo. Kadangi lietuviai – dainų tauta, dainose, dainuojamojoje tautosakoje ryškiai 

atsispindi tautos pasaulėžiūra, įvairių gyvenimo aspektų, tarp jų – ir mirties samprata. Ne tik 

dainavimas, bet ir ryšys su mirusiaisiais ir anapusiniu pasauliu yra ryški ir neatsiejama 

lietuvių tradicinės kultūros dalis, mane domina, kaip šis ryšys pasireiškia ir atsiskleidžia 

dainuojamojoje tautosakoje, koks muzikinės išraiškos vaidmuo šiame bendravime, kokie 

tokių kūrinių ypatumai.  

Apie mirties tematiką ir motyvus dainuojamojoje tautosakoje, apeigines ir 

simbolines dainų bei raudų funkcijas siekiant užmegzti ryšį su anapusiniu pasauliu yra 

nemažai rašyta. Mano temos aktualumas būtų tai, kad gyvųjų ir mirusiųjų ryšį bandysiu 

analizuoti pasitelkiant komunikacijos mokslo teorijas bei modelius ir per šią prizmę bandysiu 

pažvelgti į dainuojamąją tradiciją. Tokiu būdu būtų galima daryti prielaidas apie šio ryšio 

priemones, pobūdį, sąlygas, išskirti tokios komunikacijos motyvaciją ir stimulus, atskleisti 

komunikacijos procesą, jo aspektus. Lyginant skirtingus žanrus, kuriuose pasireiškia 

bendravimas su mirusiaisiais arba simbolinis siekis užmegzti ryšį su aukštesnėmis jėgomis, 

galima išskirti ir palyginti, kaip atsiskleidžia visi minėti komunikacijos aspektai. Svarbi 

komunikacijos proceso dalis yra pranešimo užkodavimas, kodas, kurio dėka abu 

komunikacijos proceso dalyviai – šiuo atveju, du skirtingi pasauliai – gali suprasti pranešimo 

esmę, kurio dėka komunikacija apskritai įvyksta. Atsižvelgiant į įvairiais dainų, raudų, 

giesmių išraiškos priemones bei jų naudojimo kontekstą, galima interpretuoti, kad tai ir yra 

savotiškas kodas, reikalingas šiam subtiliam bendravimui. Kadangi komunikacijos kanalas – 

informacijos, pranešimų perdavimo priemonė – šiuo atveju yra muzikinė forma, būtent 

dainavimas, svarbu aptarti muzikos kaip komunikacijos priemonės ir mediatoriaus tarp šio ir 

ano pasaulių reikšmę.  

Kalbant apie ryšio su anapusiniu pasauliu motyvaciją, lietuvių tradicinėje 

pasaulėjautoje būta glaudaus ryšio su mirusiaisiais, stipriai tikėta pomirtiniu gyvenimu, ką 

liudija senovės laidotuvių ir laidojimo papročiai. Tikėta, jog nuo dievų ir anapusinio pasaulio 

malonės priklausė žmogaus bei jį supančios aplinkos gerovė, buvo tikimasi ir prašoma jų 
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apsaugos, ypač ribiniais ir virsmo laikotarpiais. Papročiai, pasaulėžiūra – labai plati ir įvairiais 

aspektais jau tyrinėta tema, tad aš papročių ir tikėjimų atskirai neanalizuosiu. Tiesiog noriu 

pabrėžti tai, kad lietuvių tradicinėje kultūroje būta glaudaus, tikėjimais pagrįsto ryšio su 

anapusiniu pasauliu, kuris, lietuviams esant dainų tautai, pagrįstai atsispindi ir dainuojamojoje 

tautosakoje. 

Be naudojamos literatūros ir tyrinėjimų, kuriuos apžvelgsiu atskirai, darbe 

naudojami šaltiniai yra Lietuvių liaudies dainyno tomai (LLD): XX – Kalendorinių apeigų 

dainos, XIV – Šeimos dainos, VIII – Vestuvinės dainos, III – Karinės – istorinės dainos, 

Lietuvių liaudies dainų katalogas (LLDK) – Vestuvinės dainos jaunosios pusėje. Naudotasi ir 

kitais dainų rinkiniais: „Dzūkų melodijos“ (sudarė ir parengė G. Četkauskaitė, 1981), 

„Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ (sudarė ir parengė A. R. Niemi ir A. 

Sabaliauskas, 1912) ir kt. 

Darbo problema – kaip pasireiškia gyvųjų komunikacija su mirusiaisiais dainuojamojoje 

tautosakoje. Tikslas – atskleisti, kaip ir kokia komunikacija pasireiškia su mirusiaisiais ir 

anapusiniu pasauliu lietuvių dainuojamojoje tradicijoje, atsižvelgiant į poetiką, melodiką, 

atlikimo specifiką ir kontekstą.  

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1) apžvelgti mano temai aktualius tyrinėjimus ir 

literatūrą; 2) atskleisti muzikos kaip mediatoriaus reikšmę komunikuojant su anapusiniu 

pasauliu; 3) taikant komunikacijos mokslo teoriją, analizuoti ryšį su mirusiųjų pasauliu 

dainuojamojoje tautosakoje; 4) išskirti ir aptarti komunikacijos būdus ir priemones įvairiuose 

dainuojamosios tautosakos žanruose.  

Darbo struktūra. Be įvado ir išvadų, darbą sudaro trys dalys: šaltinių ir tyrinėjimų apžvalga, 

,,Gyvųjų ir mirusiųjų komunikacija lietuvių tradicinėje kultūroje“, ,,Komunikacijos būdai ir 

priemonės dainuojamosios tautosakos žanruose“. Pirmajame skyriuje apžvelgiama esama 

aktuali literatūra ir tyrinėjimai, kurie suskirstyti į kelias kategorijas pagal tematiką: 

etnologijos ir mitologijos darbai, folkloristikos ir etnomuzikologijos darbai, komunikacijos 

teorijos literatūra. Antroje dalyje išskiriami du skyriai: pirmame įvairiais aspektais aptariama 

muzikos reikšmė siekiant susisiekti su anapusiniu pasauliu, antrame plėtojama komunikacijos 

teorija dainuojamosios tautosakos atžvilgiu. Trečiajame skyriuje aptariami dainuojamosios 

tradicijos žanrai, kuriuose išsiskiria komunikacija su anapusiniu pasauliu. Atskirais skyriais 

išskiriami ir komunikacijos aspektu plačiau analizuojami žanrai yra raudos, našlaičių dainos ir 

advento-Kalėdų dainos. Darbe naudojami aprašomasis, analitinis, lyginamasis, interpretacinis 

metodai. Tyrinėjant šaltiniuose randamą informaciją ir interpretuojant kitų autorių 

pastebėjimus, prielaidas bei hipotezes taikomas sintezės ir hermeneutinis metodai. 
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I. Literatūros ir tyrinėjimų apžvalga  

 

 

Mirties, žmonių santykio su anapusiniu pasauliu tradicinėje kultūroje tema labai plati, apie 

tai yra jau labai daug rašyta. Nagrinėjant gyvųjų ir mirusiųjų ryšio klausimą, būtina pažinti ne 

tik pačią dainuojamąją tautosaką, bet ir jos kontekstus – papročius, pasaulėžiūrą ir kt. Todėl 

labai svarbūs pasirinktai temai gvildenti tampa etnologų, mitologų, religijotyrininkų darbai. 

Jais remiamasi palyginti negausiuose etnomuzikologų darbuose, plėtojant kai kurias naujas 

įžvalgas.  

 

Etnologijos, mitologijos darbai 

 

Vertingų studijų šia tema yra parašę Norbertas Vėlius (,,Senovės baltų pasaulėžiūra“1, 

,,Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis“2), Jonas Balys („Mirtis ir laidotuvės: lietuvių 

liaudies tradicijos“3), Gintaras Beresnevičius, Radvilė Racėnaitė bei daugelis kitų.  

G. Beresnevičiaus knygoje „Dausos: pomirtinio gyvenimo samprata senojoje 

lietuvių pasaulėžiūroje“4 aptariami istoriniai šaltiniai ir tyrinėjimai, susiję su senovės lietuvių 

tikėjimu pomirtiniu gyvenimu. Teigiama, kad seniausias pomirtinio žmogaus likimo 

įsivaizdavimas - tikėjimas metampsichoze (pomirtine žmogaus gyvenimo tąsa šiame 

pasaulyje). Pateikiami kai kurie bendrieji pomirtinio gyvenimo sampratos bruožai, pomirtinio 

pasaulio įvaizdžiai lietuvių pasaulėžiūroje. Aptariami ir raudose atsispindintys pasaulėžiūros 

motyvai.  

Gyvųjų ir mirusiųjų ryšio temai svarbus G. Beresnevičiaus knygos „Lietuvių 

religija ir mitologija“5 skyrius apie sielą ir pomirtinį gyvenimą. Aprašoma sielos struktūra, jos 

dalys: šešėlis, sveikata (dvasia), šmėkla (lukštas), antrininkas, vėlė bei kaip šios sielos dalys 

buvo suvokiamos lietuvių kultūroje, kokia jų paskirtis. Aptariamas sielos pavidalas (gali būti 

pelytė, bitelė, paukštelis...), šis pavidalas gali atsiskirti nuo kūno ne tik mirštant, bet ir laikinai 

– miegant. Taip pat aptariamas sielos svoris, substancialumas.  

Etnologijos klasikės Pranės Dundulienės knygoje „Senovės lietuvių mitologija ir 

religija“6 detaliai atskleidžiami laidotuvių papročiai ir jų samprata. Aprašomos laidotuvės, 

                                                           
1 Vėlius, Norbertas. „Senovės baltų pasaulėžiūra“. Vilnius, 1983. 
2 Vėlius, Norbertas. „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis“. Vilnius, 1987. 
3 Balys, Jonas. „Mirtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradicijos“, Silver Spring, 1981. 
4 Beresnevičius, Gintaras. „Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūra“. Klaipėda, 

1990. 
5 Beresnevičius, Gintaras. „Lietuvių religija ir mitologija“. Vilnius, 2004. 
6 Dundulienė, Pranė. ,,Senovės lietuvių mitologija ir religija“. Vilnius, 1990. 
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laidojimo būdai, antkapių rūšys, vaišių svarba, vėlės koncepcija – buvo manoma, kad 

nesurengus šermenų, mirusysis kerštausiąs, buvo stengiamasi palenkti vėlę dovanomis, 

vaišėmis, nubaidyti triukšmu ir gąsdinimu. Minima raudojimo svarba nuo seniausių laikų, 

pateikiami istoriniai šaltiniai, minintys laidojimo papročius. 

Gana plačiai ir įvairiapusiškai mirties klausimą lietuvių folklore aptarė Radvilė 

Racėnaitė. Monografijoje „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“7 

nagrinėjama, kaip lietuvių folklore yra interpretuojami su žmogaus likimu susiję vaizdiniai 

XIX a. pabaigos – XX a. vidurio Lietuvos kaime. Kalbama apie vadinamųjų ritualinių 

perėjimų, žmogaus gyvenimo virsmų (gimimo, vedybų, daugiausia – mirties) sąsajas su 

likimu. Knygoje nagrinėjama daug sudėtingų temų, pvz., vaizdiniai apie mirties atsiradimą, 

prarastas mirties laiko žinojimas, vedybų ir likimo sąsajos, gimimo metu nulemta mirtis, 

mirties nuojautos, durų mitinis išskirtinumas, mirtį pranašaujanti laukinių paukščių elgsena, 

naminių gyvūnų perspėjimai apie artėjančią mirtį, kelio erdvės pavojingumas, mirusiojo bei 

mitinių būtybių keliami pavojai. Panašūs papročiai, anot R. Racėnaitės, randami ir latvių, 

finougrų, senųjų indoeuropiečių kultūrose. Autorės manymu, lietuvių folklore būtą prielaidų, 

kad nemirtingumas buvo potencialiai galimas, tačiau liko nepasiektas. Nors mirtis buvo 

nelaukiama, vengiama, tačiau ji nebuvo suvokiama kaip niūri pabaiga, o kaip perėjimas į 

kitokią būti. Tai atsispindi įvairiuose tautosakos kūriniuose, kad ir raudose, kur klausiama, į 

kokį medį ar augalą įsikūnys mirusysis.  

Straipsniuose „Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos 

žanruose“8 ir ,,The Perception of death in Lithuanian traditional culture“9 [,,Mirties samprata 

lietuvių tradicinėje kultūroje“] aptariami įvairūs pasakojamosios tautosakos tekstai, tikėjimai, 

paremijos, etnografiniai bei istoriniai duomenys, kuriuose atsispindi sugyvintos, 

personifikuotos mirties įsivaizdavimas lietuvių tradiciniame pasaulėvaizdyje. Įvairiopas 

sugyvintos mirties vaizdavimas, pasak R. Racėnaitės, rodo, kad tradicinėje kultūroje 

pagoniškoji ir krikščioniškoji mirties reiškinio sampratos gyvavo greta. 

G. Beresnevičiaus, J. Balio, N. Vėliaus ir kt. etnologijos bei mitologijos 

tyrinėtojų mintis straipsnyje „Mirties ir laidotuvių kultūra senojoje lietuvių pasaulėžiūroje“10 

plėtojo Lina Žižliauskaitė, apžvelgdama lietuvių požiūrį į mirtį, mirties ir pomirtinio 

                                                           
7 Racėnaitė, Radvilė. „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“. Vilnius, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2011. 
8 Racėnaitė, Radvilė. „Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose“. Tautosakos darbai 

XXXIII, 2007, p. 72 – 90. 
9 Racėnaitė, Radvilė. ,,The Perception of death in Lithuanian traditional culture“. Prieiga internetu: 

http://www.erm.ee/pdf/pro17/radviler.pdf [2015/05/22]. 
10 Žižliauskaitė, Lina. „Mirties ir laidotuvių kultūra senojoje lietuvių pasaulėžiūroje“. Mokslas ir gyvenimas, Nr. 

4, 2002. 
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gyvenimo sampratą, laidotuvių papročius ir kultūrą. Lietuvių laidojimo papročiuose, palyginti 

su kitų tautų, autorės manymu, ryškiau atsispindi noras protėviams įsiteikti, negu mirusiojo 

baimė.  

Mitologė Nijolė Laurinkienė studijoje ,,Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse 

dainose“11 bando atskleisti lietuvių kalendorinių dainų tekstų ir mitinio pasaulėvaizdžio 

sąsajas. Aptariamos kalendorinių švenčių – Kalėdų, Užgavėnių, Jurginių, Velykų, Sekminių, 

Joninių – apeigos, analizuojamos šių apeigų dainų ryšys su kosmologiniu mitu, archainio 

pasaulėvaizdžio reliktai. Ši studija mano darbui naudinga analizuojant ryšio su anapusiniu 

pasauliu kalendorinėse dainose pobūdį bei priemones.  

Iš gausių užsienio tyrinėtojų darbų, susijusių su man rūpima tema, visų pirma, 

minėtina serbų etnologės Lados Stevanovič (Lada Stevanović) knyga „Laughing at the 

Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites“12 [,,Juokas laidotuvėse: lytis 

ir antropologija graikų laidotuvių apeigose“] Knygoje išsamiai aprašomi graikų laidojimo 

ritualai, papročiai, santykis su mirusiaisiais, mirties ir anapusinio pasaulio samprata, juoko ir 

humoro laidotuvių metu samprata. Kaip ir sufleruoja knygos pavadinimas, aptariamas lyties 

vaidmuo laidotuvių apeigose, skirtingos lyčių funkcijos. Nemažai dėmesio skiriama raudoms. 

Apie jas kalbant remiamasi įvairiais šaltiniais – nuo vazų iliustracijų iki literatūrinių šaltinių. 

Lyginant graikų raudas su kitų tautų raudomis, galima atrasti nemažai panašumų: tiesioginis 

kreipimasis į mirusįjį, savo sunkios dalios apsakymas, padėkojimas už gerus darbus ir 

pagyrimas, užsiminimas apie anapusinį pasaulį, taip pat emocinė atlikėjo būsena, kuri kartais 

tampa sunkiai valdoma.  

Ikikrikščioniškos baltų religijos puoselėtojas Jonas Trinkūnas knygoje „Etninės 

tradicijos chtoniškumas lietuvių kultūroje“13 teigia, kad gyvųjų ir mirusiųjų santykiai 

tradicinėje lietuvių kultūroje – labai archajiški, šie du pasauliai beveik neturi aiškiai skiriamos 

ribos, yra stipriai vienas su kitus susiję. Autorius pabrėžia, kad mirusieji buvo ne tik labai 

gerbiami, bet ir garbinami, buvo stiprus protėvių kultas, protėviai laikomi autoritetais.  

Tautosakininkė paremiologė Rasa Kašėtienė straipsnyje ,,Kaip apie mirtį kalbėjo 

mūsų senoliai“14 apžvelgia įvairius lietuvių kalbos frazeologizmus, reiškiančius ,,mirti“, 

,,žūti“, analizuoja, kaip juose atsispindi žmonių pasaulėjauta, tikėjimai, papročiai. Šių 

                                                           
11 Laurinkienė, Nijolė. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. Vilnius, 1990. 
12 Stevanović, Lada. „Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites“. 

Belgrade, 2009. 
13 Trinkūnas, Jonas. ,,Etninės tradicijos chtoniškumas lietuvių kultūroje“ . Kultūrologija. 2006, t. 14, p. 245-258. 
14 Kašėtienė, Rasa. ,,Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai“. Tautosakos darbai, [t.] XVIII (XXV), 2003, p. 100–

108. 
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frazeologizmų gausa ir įvairumas rodo, lietuvių išmonę ir sąmojį, gebėjimą apie mirtį kalbėti 

ekspresyviai, net ironiškai.  

Kultūros ir meno antropologės Ellen Dissanayake studijoje ,,Ritual and 

ritualization: musical means of conveying and shaping emotion in humans and other 

animals“15 [,,Ritualas ir ritualizacija: muzikinės priemonės išreiškiant ir formuojant žmonių ir 

kitų gyvūnų emocijas“] esama originalių ir mano nagrinėjamai temai aktualių minčių. Autorė 

pastebi, kad kai kuriose kultūrose muzika yra naudojama komunikuoti su antgamtinėmis 

jėgomis, kurioms muzikinė raiška tarsi suteikia būtį (jėgos ,,įdainuojamos į būtį“, ,,įšokamos į 

egzistavimą“). Muzika gali nukelti į transą, jos didelė reikšmė ritualuose, skirtuose gydyti, 

išvaryti blogį, gedėti mirusiųjų – tokiose ceremonijose dalyviai įeina į alteruotas 

psichologines būsenas ir užmezga ryšį su antgamtine realybe. Muzika gali žmogų pakelti į 

kitą lygmenį, kelti stiprias emocines asociacijas, pavyzdžiui, unisonas, antifona, klausytojui 

sukelia harmonijos, tvarkos pojūtį. Galbūt šis darbas savo pagrindine mintimi ir nėra tiesiogiai 

susijęs su mano tema, tačiau jame esama labai svarbių ir įdomių minčių, kuriomis galima 

pasinaudoti. 

 

Folkloristikos, etnomuzikologijos darbai 

 

 Daugiausia darbų, susijusiu su mirties tema tautosakoje, turbūt parašyta apie 

raudas, kurios laikomos universaliu žanru, žinomu daugeliui tautų.16 Ypač daug tyrinėtojų 

dėmesio sulaukė graikų raudos. Antai Đurđina Šijaković straipsnyje ,,Shaping the Pain: 

Lamenting of Euripides’, Kakojannis’ and Kiš’ Electra“17 [,,Skausmo apipavidalinimas: 

Euripido, Kakojanio ir Elektros raudojimas“] apžvelgia raudas keliose graikų tragedijose, 

Olivia Dunham savo darbe ,, Private Speech, Public Pain: The Power of Women's Laments in 

Ancient Greek Poetry and Tragedy“18 [,,Privati kalba, viešas skausmas: moterų raudų galia 

senovės graikų poezijoje ir tragedijose“] kalba apie raudas kaip moterų privilegiją ir pareigą, 

požiūrį į raudas senovės Graikijoje, moterų galimybę išreikšti savo emocijas, mintis ir netgi 

pažiūras raudų pagalba, kuomet kitais būdais to meto visuomenėje to padaryti negalėdavo.  

                                                           
15 Dissanayake, Ellen. ,,Ritual and ritualization: musical means of conveying and shaping emotion in humans 

and other animals“. Chapter I in Steven Brown and Ulrich Voglsten (Eds.) Music and manipulation: on the social 

uses and social control of music. Oxford and New York: Berghahn Books , 2006, p. 31 -56. 
16 Ajuwon, Bade. Lament for the Dead as a Universal Folk Tradition. Fabula. Berlin, 1981, vol. 22, Nr. 3/4. 
17 Šijaković, Đurđina. ,,Shaping the Pain: Lamenting of Euripides’ Kakojannis and Kiš’ Electra“. Institute of 

Ethnography SASA, Belgrade, 2012. 
18 Dunham, Olivia. ,,Private Speech, Public Pain: The Power of Women's Laments in Ancient Greek Poetry and 

Tragedy". CrissCross: Vol. 1: Iss. 1, Article 2, 2014. 
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Sandra E. Trehub straipsnyje ,,Turkish Lullabies. Lullabies and other Women’s 

Songs in the Turkish Village of Akçaeniş“19 [,,Turkų lopšinės. Lopšinės ir kitos moterų 

dainos turkų Akçaeniş kaime“] aptaria turkų Akçaeniş kaimelio moterų dainas, pabrėžia, kad 

lopšinės ir raudos skiriasi ir gyventojų yra diferencijuojamos tik pagal tekstą, melodikos 

atžvilgiu yra beveik identiškos. Tačiau netgi lopšinių tekstai turi raudoms būdingų motyvų. 

Panašiõs melodikos, anot autorės, yra ir tam tikros vestuvių dainos. Eila Stepanova savo darbe 

,,Reflections of belief systems in Karelian and Lithuanian laments: shared systems of 

traditional referentiality?“20 [,,Tikėjimų atspindžiai karelų ir lietuvių raudose: bendros 

tradicinio referentiškumo sistemos?“] lygina karelų ir lietuvių raudas, jose atsiskleidžiančius 

tikėjimus ir pasaulėžiūrą, analizuoja ir lygina naudojamas raiškos priemones, stilistinius 

bruožus.  

Galina Misharina straipsnyje „Funeral and magical rituals among the Komi“21 

[,,Laidotuvių ir maginiai komių ritualai“] aptaria komių ritualines raudas: laidotuvių bei 

magines, skirtas įvairiems gyvenimo aspektams. Susitelkiama ties maginiu šių raudų aspektu, 

tekstais, primenančiais užkeikimus, burtus, apsaugos bei kitas šių raudų funkcijas.  

Lietuvių autorių darbų apie raudas taip pat yra nemažai, kaip ir apie mirties 

temą, aspektą įvairių žanrų dainose.  

Viena žymiausių šiandieninių lietuvių raudų tyrinėtojų laikytina etnomuzikologė 

Aušra Žičkienė, šia tema 2001 m. apgynusi daktaro disertaciją „Lietuvių raudos šiaurės rytų 

Europos raudų kontekste“. Vertingi jos straipsniai, kuriuose aptariami saviti lietuvių 

raudojimo būdai (remiantis XIII–XVII a. rašytiniais šaltiniais22), analizuojami raudų likučiai 

Žemaitijoje23, apžvelgiama raudojimo tradicija Valkininkų apylinkėse24 ir daugelis kitų. Mano 

darbo temai aktualus pasirodė A. Žičkienės straipsnis „Laidotuvių rauda ir raudojimas – 

atlikimas ar būsena?“25, kuriame analizuojamos laidotuvių raudų transkripcijos, garso ir 

vaizdo įrašai, lyginant natūralioje ir dirbtinoje (užrašinėtojo paprašius) aplinkoje užrašytas 

raudas. Keliamas klausimas, kokia yra raudos vieta tarp kūrimo ir atlikimo, kūrinio ir būsenos 

                                                           
19 Trehub, Sandra E. ,, Turkish Lullabies. Lullabies and other Women’s Songs in the Turkish Village of 

Akçaeniş“. The university of Melbourne refereed – journal, vol. 2, issue 1, 2010. 
20 Stepanova, Eila. ,,Reflections of belief systems in Karelian and Lithuanian laments: shared systems of 

traditional referentiality?“ Archaelogia Baltica 15, Klaipėdos universitetas, 2011, p. 128-143. 
21 Misharina, Galina. „Funeral and magical rituals among the Komi“. 

www.folklore.ee/folklore/vol47/misharina.pdf [2015/05/22] 
22 Žičkienė, Aušra. ,,XIII–XVII a. rašytiniai šaltiniai apie raudojimo būdus“ , Tautosakos darbai, IX (XVI), 

1998, p. 171–176.  
23 Žičkienė , Aušra. ,,Keletas pastebėjimų apie Žemaitijos raudų likučius.“ Tautosakos darbai, 1998, p. 61–74. 
24 Žičkienė , Aušra. ,,Kap cik gaila, ir ataina žodziai: Valkininkų apylinkių raudos“, Tautosakos darbai, 37, 

2009, p. 101–124. 
25 Žičkienė, Aušra.,,Laidotuvių rauda ir raudojimas – atlikimas ar būsena?“ Tautosakos darbai, XXIX, 2005, 29, 

p. 154–165.  
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kategorijų. Daromos išvados, kad raudos kaip kūriniai yra tarp prozos, poezijos, muzikos, 

garsinės emocijų raiškos ir metafizinės būsenos; jų negalima įsprausti į kūrimo ir atlikimo, į 

būsenos kategorijų apibrėžimus. Nuo aplinkos, konkrečios (dirbtinės ar natūralios) situacijos, 

raudotojos talento, emocijos būsenos priklauso, kuri raiška vyrauja konkrečioje raudoje. A. 

Žičkienės pastebėjimu, tarpinė raudų padėtis yra jų, kaip kūrinių, savastis; visos šios 

tarpkategorinės padėties savybės sudaro raudojimo kalbą, kuri visai neseniai buvo būtina 

apeigų dalis išlydint mirusįjį anapus.  

Panaši problematika nagrinėjama ir etnomuzikologės Rasos Norinkevičiūtės 

straipsniuose „Tradicinis raudojimas ir aplinka“26, „Laidotuvių raudų atlikimo specifika: 

psichologinis aspektas“27 ir kt., taip pat jos bakalauro ir magistro darbuose28. Daugelį savo 

įžvalgų autorė remia individualiais lauko tyrimais Trakų rajone, laidojimo apeigų stebėjimu ir 

gausiais garso įrašais. Į raudojimą R. Norinkevičiūtė žvelgia kaip į kūrybos procesą, kuriame 

susipina kanoniškumas (tradicijos žinojimas) ir improvizacija. Raudojimas analizuojamas 

išskiriant dvi pagrindines fazes – kūrybinį įkvėpimą ir tikslinimą, kurių ryškumas priklauso 

nuo raudotojos emocinės būsenos. Raudojimo procesas atlieka ir gydomąją funkciją, padeda 

raudotojai išsilieti, taip pat veikia ir aplinkinius. Emocinį raudojimo poveikį sustiprina gausiai 

naudojamos paramuzikinės (verksmas, balso tembras, kvėpavimas) ir vizualinės (kūno 

judesiai, veido išraiškos) išraiškos priemonės. Jomis prityrusios raudotojos sąmoningai 

naudojasi, kad paveiktų aplinkinius. Vienas iš svarbiausių raudų atlikimo veiksnių, anot R. 

Norinkevičiūtės, – atlikėjos individualybė: raudos įtaigumą lemia atlikėjos talentas, psichinės 

bei asmeninės savybės.  

Tautosakos tyrinėtoja Dalia Černiauskaitė straipsnyje „Metaforinis mirties 

temos kodavimas lietuvių laidotuvių raudose“29 atkreipia dėmesį, kad lietuviams, kaip ir 

daugeliui kitų Europos tautų, būdingas mirties temos kodavimas, mirties, mirusiojo 

įvardinimas metaforomis, kiek rečiau – metonimijomis. Pasak autorės, toks reiškinys 

veikiausiai susiformavo iš ritualinių draudimų, kai buvo tikima žodžio galia, jog ištarus žodį, 

pvz. reiškiantį mirtį, galima ją prisišaukti. Tad tiesioginis mirties įvardinimas – tabu, o 

metafora – kaip apsaugos priemonė. Įdomu, kad lietuviai ne tik vengė tiesiogiai įvardinti 

                                                           
26 Norinkevičiūtė, Rasa. ,,Tradicinis raudojimas ir aplinka. Improvizacija folklore.“ Tarptautinės konferencijos, 

skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. V., 1999, p. 66–73. 
27 Norinkevičiūtė, Rasa. „Laidotuvių raudų atlikimo specifika: psichologinis aspektas“. Lietuvos muzikologija, t. 

8, 2007. 
28 Norinkevičiūtė, Rasa. ,,Raudojimo prasmė lietuvių laidojimo apeigose.“ Bakalauro darbas. Vilnius, LMTA, 

1997; ,,Dzūkų laidotuvių raudų atlikimo specifika. Raudojimo psichologinis aspektas.“ Magistro darbas (vad. D. 

Vyčinienė). Vilnius, LMTA, 1999. [rankraščio teisėmis]  
29 Černiauskaitė, Dalia. „Metaforinis mirties temos kodavimas lietuvių laidotuvių raudose“. Filologija. 2006, Nr. 

11, p. 16-23. 
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mirtį; tas pats galiojo ir dievams ir mitinėms būtybėms, pavojingiems gyvūnams. Anot D. 

Černiauskaitės, vienas pagrindinių mirties įvardijimų laidotuvių raudose – kelionė, kelias. 

Buvo tikima, kad po mirties siela persikelia į anapusinį pasaulį, jos laukia kelionė anapilin 

(kelionės trukmė – dažniausiai trys dienos po mirties). Nors dažniausiai į mirusįjį kreipiamasi 

vardu ar giminystės ryšiu, jis dažnai įvardijimas kaip keliautojas arba svečias, viešnia – 

žmogus šiuo laikotarpiu tarsi nepriklauso nei gyvųjų, nei mirusiųjų pasauliui. Žodis „mirti“ 

taip pat yra keičiamas į kitus – iškeliauti, pamesti, palikti, apleisti ir pan. Šie veiksmažodžiai 

tarsi pabrėžia žmogaus nenorą atsiskirti nuo gyvųjų, bendruomenės. Mirusiojo būsenai 

įvardinti dažnai vartojama miego sąvoka – daugelyje tautų miegas yra mitinis miego 

ekvivalentas. Straipsnyje parodoma, kad jaunų netekėjusių/nevedusių žmonių mirtis 

metaforiškai traktuojama kaip vedybos, laidotuvės – kaip vestuvės. Toks suvokimas būdingas 

daugeliui Europos tautų, tai atsispindi raudose, laidotuvių apeigose, posakiuose. Išskiriama 

Arnoldo van Gennepo teorija, kad tiek vestuvės, tiek laidotuvės priklauso tai pačiai perėjimo 

ritualų (rites de passage) grupei. Mirties atveju pereinama į naują egzistencinę būseną, 

vedybų – naują socialinį statusą. Apie tai kalba ir A. Žarskus ,,Virsmų knygoje“30, plėtodamas 

idėją, kad gimimas, vestuvės ir mirtis – tai esminiai žmogaus gyvenimo virsmai.  

D. Černiauskaitė pastebi, kad raudose yra pervadinami net ir laidojimo atributai 

– karstas, kapinės, kapas. Karstas dažnai pervadinamas nameliu, dvareliu ir pan. Tai – tarsi 

nauji namai mirusiojo kūnui, kartais – ir vėlei (buvo tikima, kad ne visos vėlės patenka 

dangun – dėl nedoro gyvenimo, netinkamo palaidojimo). Kapas, kapinės raudose įvardijami ir 

tiesiogiai, bet taip pat neretai ir pervadinami: siera žemelė, aukštas kalnelis, žalia vejelė. 

Kapas, karstas kartais įvardijamas kaip tėviškėlė; taip dažnai vadinamas ir anapusinis 

pasaulis. D. Černiauskaitės straipsnyje pateikiama daug raudų tekstų pavyzdžių, kurie 

pagrindžia autorės teiginius apie mirties metaforų prasmę ir paskirtį. Visa tai glaudžiai 

siejama su mitiniu mąstymu, tikėjimais, papročiais, senovine pasaulėžiūra, taip pat lyginama 

ir su kitomis pasaulio tautomis. Įdomu, kad šios metaforos randamos ir kituose folkloro 

tekstuose, susijusiuose su mirtimi, pvz., našlaičių dainose. 

Kitame straipsnyje („Mirties – vedybų metaforos lietuvių laidotuvių raudose 

klausimu“31) D. Černiauskaitė dar labiau išplėtoja metoforinių mirties ir vestuvių motyvų 

raudose tyrimą. Anot straipsnio autorės, jauno žmogaus mirties ir vedybų paralelė atsispindi 

ne tik laidotuvių raudose, bet ir su laidotuvėmis susijusiuose papročiuose – naudojami 

vestuvių atributai šarvojant, lydint į kapus ir laidojant arba atliekamos tam tikros redukuotos 

                                                           
30 Žarskus, Aleksandras. ,,Virsmų knyga“, 2002. 
31 Černiauskaitė, Dalia. „Mirties – vedybų metaforos lietuvių laidotuvių raudose klausimu“. Tautosakos darbai 

XXXIII, 2007,  p. 120 - 132.  
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vestuvių apeigos. Atkreipiamas dėmesys, kad, pagal liaudies pasaulėžiūrą, dar nevedusio 

vaikino ar netekėjusios merginos mirtis yra natūralios įvykių sekos gimimas – vedybos – 

mirtis pažeidimas, kurio pasekmių bandant išvengti per laidotuves iš dalies buvo švenčiamos 

ar bent simboliškai paminimos ir neįvykusios vestuvės. Taigi praleistų vestuvių apeigų 

požymiai perkeliami į vėlesnes apeigas – laidotuves. Toks perkėlimas ir lėmė metaforinio 

laidotuvių – vestuvių vaizdinio atsiradimą lietuvių laidotuvių raudose, papročiuose, kitų tautų 

laidojimo apeigose. 

Rimantas Astrauskas straipsnyje ,,Raudos intonacija lietuvių muzikiniame 

folklore“32 kalba apie raudų funkcijas bei intonacijas, kurios yra persmelkusios monodinę 

lietuvių tradicinę melodiką. Pasak autoriaus, raudos intonacija pasigirsta ir kalendorinėse 

giesmėse, piemenų verkavimuose, javapjūtės bei šienapjūtės melodijose, lopšinėse, našlaičių 

dainose, dainuojamuosiuose pasakų intarpuose. 

Folkloristės, JAV gyvenančios lietuvės Gražinos Krivickas straipsnyje 

„Relations between the living and the dead in Lithuanian folklore“33 [,,Gyvųjų ir mirusiųjų 

ryšiai lietuvių folklore“] analizuojamas lietuvių ryšys su mirusiaisiais remiantis įvairiais 

šaltiniais, mokslo darbais, taip pat ir liaudies dainomis. Autorė, aptardama glaudų lietuvių ryšį 

su gamta, atkreipia dėmesį į reliktinį tikėjimą, jog mirštantįjį reikia paguldyti ant žemės – taip 

sumažėsią jo kančios. Taip pat buvo tikima, kad su paskutiniu iškvėpimu iš kūno išeidavo 

siela, bet likdavo namie tris dienas, o laidotuvių metu langus ir duris palikdavo atviras, kad 

sielai lengviau būtų išeiti. Ryšys su artimaisiais, šeima nenutrūksta net po mirties, vėlės 

susitinka pomirtiniame gyvenime (cituojama rauda, kurioje motina save guodžia, kad jos 

sūnus vėlių pasaulyje nebus vienas – susitiks su mirusia močiute). Straipsnyje pateikiama ir 

daugiau raudų, kurios atskleidžia požiūrį į pomirtinį gyvenimą. Pabrėžiamas lietuvių šeimos 

tvirtumas, tuo pačiu – kad našlaičiams būdavo labai sunku, ypatingai – našlaitėms, 

praradusioms pagrindinį globėją – vyresnįjį brolį (ši mintis iliustruojama savita rauda, kurioje 

našlaitė meldžia, kad brolis nerastų kelio į vėlių pasaulį ir pas ją sugrįžtų.) 

Rūta Grumadaitė straipsnelyje ,,Mažosios Lietuvos raudų regioninis 

išskirtinumas“34 rašo apie Mažojoje Lietuvoje užrašytų raudų regioninį išskirtinumą, motyvų, 

įvaizdžių, formų specifiškumą, sąsajas su šio regiono laidojimo tradicijomis.  

                                                           
32 Astrauskas, Rimantas. ,,Raudos intonacija lietuvių muzikiniame folklore“. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 4, p. 

15–19. 
33Krivickas, Gražina. ‘‘Relations between the living and the dead in Lithuanian folklore“. Lithuanian quarterly 

journal of arts and sciences. Volume 41, No.2, 1995. 
34 Grumadaitė, Rūta. ,,Mažosios Lietuvos raudų regioninis išskirtinumas“. Tiltai. Priedas. Nr. 29 , 2005, p. 59–

68. 



12 

 

Mirties, mirusiųjų kėlimo, kontakto su mirusiais artimaisiais motyvai, aktualūs 

mano temai, plėtojami Rasos Rudalevičiūtės magistro darbe „Našliai ir našlaičiai lietuvių 

liaudies dainose ir raudose“.35 Anot autorės, bandymas prikelti mirusiuosius dainose – tai tarsi 

bandymas atstatyti darną, kuri buvo pažeista mirus artimiesiems. Autorės pastebėjimu, 

našlaitėms ištekant į vestuvių ritualą būdavo svarbu įterpti ir mirusiųjų minėjimo ritualą. 

Šiame magistro darbe esama nemažai vertingų įžvalgų apie dainose atsiskleidžiantį 

ambivalentišką santykį su mirusiaisiais: tai baimė ir pasitikėjimas, atminimas ir užmarštis. 

Pagal mitinę gyvenimo ir mirties sampratą, gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai persipina, griežtos 

ribos nebelieka. 

Vitos Ivanauskaitės darbe „Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse – istorinėse 

dainose: folkloriniai naujos istorinės patirties atspindžiai“36 aptariami su mirtimi ir 

laidotuvėmis susiję motyvai vėlyvosiose lietuvių karo dainose, analizuojamos nusistovėjusių 

laidotuvių apeigų poetinės transformacijos dainose, lyginamos natūralios (patiriamos 

įprastinėmis gyvenimo aplinkybėmis) ir ekstremalios (užklumpančios kare) mirties sampratos 

folklorinėje tradicijoje. Dėmesys sutelkiamas Pirmąjį pasaulinį karą menančioms dainoms. 

Pasak autorės, mirtis kare – tai tradicinės kultūros užribio reiškinys, ji nepatenka į tradicinės 

bendruomenės kultūrai būdingus mirties ir laidotuvių kontekstus.  

Pagrindinis dėmesys skiriamas vėlyvosiose lietuvių karo dainose randamiems 

motyvams: karių kapams, masinėms bevardėms kapavietėms, mirčiai be palaidojimo. 

Atsisveikinimo su kariu motyvai reprezentuoja simbolinį atsisveikinimo su giminėmis ritualą. 

Taip pat labai svarbūs yra kario kapo priežiūros, žuvusiųjų kare laidojimo įvaizdžiai – tai 

ryškus kontrastas tarp ritualizuoto atsisveikinimo su mirusiu namų erdvėje ir jokiomis 

apeigomis nepažymėtos kario mirties lauke. Aptariamas lauko vaizdinys vėlyvosiose karo 

dainose – populiarus motyvas, įprasminantis specifinę mirties erdvę. Iš pasikartojančių 

motyvų išsiskiria lyriškesnė, savita kulkos ir bitės paralelė, randama ir latvių dainose. 

Aptariamose dainose ryškūs religiniai įvaizdžiai – Dievo teisingumo, Dievo Motinos užtarimo 

šaukimasis. Visi šie pasikartojantys motyvai siejami su tradicijomis, lietuvių mirties samprata 

ir laidojimo papročiais, istorinėmis aplinkybėmis.  

Ties karo dainomis susitelkiama ir Daivos Vyšniauskaitės magistro darbe „Kario 

įvaizdis lietuvių liaudies dainose“37, kuriame aptariama kario samprata dainose įvairiais 

                                                           
35 Rudelevičiūtė, Rasa. Magistro darbas. „Našliai ir našlaičiai lietuvių liaudies dainose ir raudose“. Kaunas, 

2008. 
36 Ivanauskaitė, Vita. „Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse – istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės 

patirties atspindžiai“. Tautosakos darbai XXXII, 2006, p. 161-179. 
37 Vyšniauskaitė, Daiva. ,,Kario įvaizdis lietuvių liaudies dainose“. Magistro darbas.Vytauto Didžiojo 

universitetas. Kaunas, 2010. 
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aspektais: kario bendruomenės kontekste, kario kaip sūnelio/brolelio/bernelio, aptariama žirgo 

reikšmė, priešo samprata, egzistencinio virsmo momentai – mirtis karo lauke, laidotuvių 

ritualo nebuvimas ir to pakaita – simbolinės apeigos, netgi išskiriami savižudybės momentai – 

prašymas nužudyti esant sužeistam, žudymasis dėl nelaimingos meilės, pasivertimas medžiu. 

Atskleidžiamas ir kario geidžiamo, bet netinkamo jaunikio įvaizdis.  

Daivos Vaitkevičienės straipsnyje „Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių 

pėdsakais“ 38 teigiama, kad laidotuvių raudojimas ir karo mūšių šūksniai yra liūdesio / pykčio 

emocijomis paremti baltų ritualai. Man aktualu tai, kad, kaip teigiama, emocija gali tapti 

ritualinės komunikacijos su dievų ir / ar vėlių pasauliu būdu, kuo stipresnės emocijos, kuo 

labiau jos mitologizuotos – tuo efektyvesnis ritualas. Tokio ritualo pavyzdys yra apeiginis 

raudojimas. Taip pat kalbama apie emocijų mitologinį kontekstą. 

Romualdo Apanavičiaus straipsnyje ,,Lietuvių etninė muzika XVII–XX a. 

pasaulio muzikos kontekste: seniausiojo ryšio tarp „šio“ ir „ano“ pasaulio priemonė?“39 

aptariamas galimas ryšis tarp ,,šio“ ir anapusinio pasaulio, kurio priemonės galėjo būti 

lietuvių liaudies muzikos instrumentų pavidalai, dainų, ratelių ir žaidimų mitiniai įvaizdžiai, 

magiškieji veiksmai, garsus ir rėksmingas muzikavimas, muzikos instrumentai kaip apeiginės 

kaukės. Teigiama, kad visi šie įvaizdžiai gali siekti pirmykštės bendruomenės laikus, o iki 

mūsų dienų išlikti dėl savo magiškumo. 

Loretos Juciutės straispnis „Keletas pakaitinio atlikimo būdo funkcinių aspektų“40 

man buvo aktualus dėl jame aptariamų komunikacinių dainavimo funkcijų, ypač netiesioginės 

komunikacijos rūšies – pastangų bendrauti su dievais (Dievu), anapusiniu pasauliu, šio ryšio 

motyvų atskleidimo.  

Žemyna Trinkūnaitė straipsneliuose ,,Mirties tema darbo dainose“41, ,,Našlaičiai ir 

mirties tema lietuvių bei latvių dainose“42 siejant su mitologija ieškoma mirties temą 

reiškiančių motyvų.  

Mano darbo temai svarbūs ir darbai, kuriuose nagrinėjamas muzikos 

psichologinis poveikis, kaip garsai veikia žmogų, kodėl vienokia muzika kelia vienokias 

                                                           
38 Vaitkevičienė, Daiva. „Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais“. Tautosakos darbai XXXIII, 

2007, 158-184 p. 
39 Apanavičius, Romualdas. ,,Lietuvių etninė muzika XVII–XX a. pasaulio muzikos kontekste:seniausiojo ryšio 

tarp „šio“ ir „ano“pasaulio priemonė?“. Lituanistica, T. 70. Nr. 2, p. 28–42, Lietuvos mokslų akademija, 2007. 
40 Juciutė, Loreta. „Keletas pakaitinio atlikimo būdo funkcinių aspektų“. Lietuvos muzikologija, 2008, t. 9, p. 

170 – 181. 
41 Trinkūnaitė, Žemyna. ,,Mirties tema darbo dainose“. Tautosakos darbai XII (XIX), 2000, p. 81-86. 
42 Trinkūnaitė, Žemyna. ,,Našlaičiai ir mirties tema lietuvių bei latvių dainose“. Tautosakos darbai XIII (XX) 

2000, p. 85-92. 
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emocijas, kitokia – kitokias. Mano temoje tai aktualu nagrinėjant muzikos išraiškos 

priemones dainuojamojoje tautosakoje kaip tam tikrą komunikacinį kodą.  

Filippo Bonini-Baraldi darbe ,,An experiment on the communication of 

expressivity in piano improvisation and a study toward an interdisciplinary research 

framework of ethnomusicology and cognitive psychology of music“43 [,,Fortepijono 

improvizacijos išraiškingumo komunikacijos eksperimentas ir etnomuzikologijos ir 

kognityvinės muzikos psichologijos tarpdisciplininio tyrimo sistemos studija“] aprašomi du 

eksperimentai, skirti atrasti sąsajoms tarp atlikėjo išraiškos intencijos, akustinių parametrų, 

aukščio, intensyvumo, artikuliacijos, tempo ir klausytojo šios raiškos suvokimo. Svarstoma ir 

tai, kaip kultūriniai veiksniai gali būti integruoti į įvairių muzikinės patirties aspektų analizę, 

vienam jų esant išreiškiamo turinio komunikacija. 

Straipsnyje ,,Why is sad music pleasurable“44 [,,Kodėl liūdna muzika maloni?“] 

David Huron sieja hormono prolaktino lygį kraujyje ir fenomeną, kai liūdna muzika kai 

kuriems žmonėms sukelia malonų, gerą jausmą.  

Milton C. Heifetz straipsnyje ,,The Relationship Between Minor Mode Music 

And Sadness“45 [,,Santykis tarp minorine derme parašytos muzikos ir liūdesio“] apsvarsto 

įvairias teorijas, kodėl būtent minorine derme parašyta muzika sukelia liūdesį. Autorius daro 

išvadą, kad galbūt bent iš dalies turi įtakos didelis panašumas tarp nuoširdaus žmogaus 

sielvarto raudos žemyneigės intonacijos ir žemyneigės traukos, ypač ryškios minorine derme 

parašytoje muzikoje.  

François Berthomé ir Michael Houseman darbe ,,Ritual and Emotions“46 

[,,Ritualas ir emocija“] kalba apie ritualo ir emocijos sąveiką, emociją ritualo metu. 

Išskiriamas ir raudos, emocijos atlikimo aspektas; teigiama, kad raudoje emocinė išraiška – ne 

natūrali, o ritualinė pareigos dalis.  

 

 

 

 

 

                                                           
43 Bonini-Baraldi, Filippo. ,,An experiment on the communication of expressivity in piano improvisation and a 

study toward an interdisciplinary research framework of ethnomusicology and cognitive psychology of music“. 

2002/2003.  
44 Huron, David. ,,Why is sad music pleasurable?“. Musicae Scientiae, 2011. 
45 Heifetz,  Milton C. ,,The Relationship Between Minor Mode Music And Sadness“. Prieiga internetu: 

http://www.goldbergstiftung.de/forum/index_de.php?a=topic&s=attach&id=24 [2015.05.23]. 
46 Berthomé, François ir Houseman, Michael. ,,Ritual and Emotions: Moving Relations, Patterned Effusions “. 

Religion and Society: Advances in Research 1 : 57–75, 2010. 
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Komunikacijos teorijos literatūra 

 

 Ryšiui su anapusiniu pasauliu dainuojamojoje tradicijoje analizuoti pasirinkau 

komunikacijos aspektą, tad teko susipažinti su komunikacijos teorijos pagrindais, informacija 

apie komunikacijos sampratą, jos lygius, modelius, terminologiją ir kitus aspektus. 

Viktorijos Baršauskienės ir Birutės Janulevičiūtės-Ivaškevičienės vadovėlis 

,,Komunikacija: teorija ir praktika“ 47 teikia aiškią informaciją apie komunikacijos pagrindus, 

jos rūšis, procesą ir kita. Auksės Markevičienės straipsnelyje ,,Komunikacija: samprata ir 

procesas“48 detaliai apibūdinti komunikacijos lygiai ir modeliai, naudojamos aiškios, 

modelius iliustruojančios lentelės. Daugiau detalių radau šių autorių glaustai parengtoje 

medžiagoje: Kristinos Juraitės ,,Semiotinė vizualinės komunikacijos analizės tradicija. 

Vizualiniai kodai ir simboliai.“49, Valentinos Dagienės ,,Komunikacinė kompetencija“50.  

                                                           
47 Barškauskienė, Viktorija, Janulevičiūtė- Ivaškevičienė, Birutė. ,,Komunikacija: teorija ir praktika“. Kauno 

technologijos universitetas, Kaunas, 2005.  
48 Markevičienė, Auksė. Komunikacija: samprata ir procesas. Prieiga internetu: 

ututi.com/subject/ktu/fmf/komunikavimo_pagrind/file/3178/get 
49  Prieiga internetu: http://www.mediamen.lt/wp-content/uploads/NMM1003_Semiotiniai-metodai.pdf 
50 Prieiga internetu: ututi.com/content/get_content/58535 
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II. Gyvųjų ir mirusiųjų komunikacija lietuvių tradicinėje kultūroje 

2. Muzika kaip komunikacijos su anapusiniu pasauliu priemonė 

 

Be kalbos, žmonių garsinė komunikacija egzistuoja visose žinomose žmonių 

bendruomenėse.51 Muzikinė išraiška yra ypač galinga ir universali komunikacijos priemonė, 

kurios dėka galima dalintis jausmais, mintimis, prasmėmis, net jei bendraujantys žmonės 

nekalba ta pačia kalba.52 Muzika žmonėms turi be galo didelę reikšmę ir atlieka daugybę 

funkcijų: išreikšti ir sukelti emocijas, perduoti informaciją, tradicijas, taip pat apsisaugojimo, 

maginė, apotropinė ir kitos funkcijos.  

Senosiose bendruomenėse muzikos instrumentus naudodavo dvasioms kviesti 

arba baidyti, taip pat triukšmu apsigindavo ir nuo fizinės grėsmės – gyvūnų. Senovės 

Graikijoje buvo manoma, kad muzika veikia ir formuoja visuomenę – kai kurie filosofai, 

pavyzdžiui, Platonas netgi siūlė uždrausti tam tikrus instrumentus (pavyzdžiui, fleitą), dermes 

(lydinę, joninę), žanrus (raudas), kad būtų išvengiama tariamo neigiamo jų poveikio žmonių 

bendruomenei. Indijoje buvo manoma, kad per menus žmonėms galima perduoti moralės 

nuostatas.  

Remiantis tiek senaisiais tikėjimais bei praktikomis, tiek šiuolaikiniais 

moksliniais tyrimais, galima teigti, kad muzika gali alteruoti žmonių būseną, savijautą, 

jausmus. Muzika gali žmogų pakelti į kitą lygmenį, kelti stiprias emocines asociacijas, 

pavyzdžiui, unisonas, antifona, klausytojui sukelia harmonijos, tvarkos pojūtį. (Dissanayake, 

2006: 10). Štai minorine derme parašyta muzika turi tendenciją vakariečiams kelti liūdesį ir 

liūdnas asociacijas. Milton C. Heifetz straipsnyje ,,The Relationship Between Minor Mode 

Music And Sadness“ [,,Santykis tarp minorine derme parašytos muzikos ir liūdesio“] kalba 

apie šį fenomeną ir svarsto jo priežastis. Autorius daro išvadą, kad tam galbūt bent iš dalies 

turi įtakos didelis panašumas tarp nuoširdaus žmogaus sielvarto raudos žemyneigės 

intonacijos ir žemyneigės traukos, ypač ryškios minorine derme parašytoje muzikoje.  

Iš muzikinės kalbos elementų, ritmas turi ypač didelę įtaką žmogaus 

psichologijai, būtent šis pradas yra svarbus įvairiuose ritualuose, kuriuose, ritmo dėka, 

įeinama į transą. Žinomos Šiaurės Amerikos indėnų genčių navajų ir apačių gydymo apeigos, 

kurios trunka iki devynių parų, kurių metu muzika yra kaip viena iš antgamtines gydomąsias 

                                                           
51 B. Nettl ,, The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts“, 1983, p. 24, cituota iš Ellen 

Dissanayake ,,Ritual and ritualization: musical means of conveying and shaping emotion in humans and other 

animals“, 2006, p. 1 
52 Apie dainavimą kaip komunikacijos priemonę Grahan F. Welch rašo darbe ,,Singing as communication“. 

Prieiga internetu: http://imerc.org/papers/voxed/oup05.pdf 
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jėgas sukeliančių galių.53 Muzika yra viena pagrindinių priemonių gydymo ritualuose, šamanų 

praktikoje. Tai taip pat vienas iš būdų, kaip šamanai pasiekia transą, savihipnozę, susisiekia 

su dvasiomis, įeina į jų pasaulį. Kalbant apie šamanus, jų vaidmuo gali būti įvairus: kadangi 

tai yra tarpininkas tarp įvairių pasaulių, jis gali būti psichopompas, išgydytojas, ateities 

spėjėjas, žynys.54 Jie taip pat išsaugo ir perteikia savo genčių tradicijas būtent pasakojimų ir 

dainų pagalba. Tam, kad galėtų įgyvendinti savo funkciją bendruomenėje, šamanai užsiima į 

transą vedančiomis technikomis, kurios priveda prie aiškiaregiškos ekstazės, padeda patirti 

vizijas. Tai yra pasiekiama muzikos, būgnijimo, šokio, tam tikrų tekstų deklamavimo ir kt. 

pagalba. Pasak Michael Witzel, šių transų metu šamano siela gali apleisti kūną ir įeiti į 

antgamtinį, dvasių ir dievų pasaulį ieškoti įvairių atsakymų, bendraudamas su dvasiomis įgyja 

ypatingų galių, kurios suteikia jam galimybę gydyti žmones, išvaryti piktas dvasias, nuspėti 

ateitį. (Witzel, 2011: 2)  

 Apeigose tikėta nepaprastu muzikos poveikiu – muzikos dėka ne tik 

užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, bet ir daroma jam įtaka. Pavyzdžiui, kaip rašo 

Ezekiel Alembi,55 Abanyole tautos laidotuvių ritualuose mirę bendruomenės nariai atgimsta 

kaip dvasios, turinčios keliauti į erdvę ar pasaulį, kuriame renkasi šios bendruomenės 

mirusiųjų sielos, ir būtent šokio ir dainos pagalba, šios dvasios yra saugiai palydimos į savo 

naują buveinę.  

Muzika gali paveikti ne tik dvasiniu bei psichologiniu aspektais, bet ir 

fiziologiškai. Muzikos poveikis gali skatinti tam tikrų hormonų išsiskyrimą, kurie veikia 

mūsų savijautą. Klausant muzikos, kuri mums teikia malonumą, smegenyse išsiskiria 

dopaminas, natūralus organizme gaminamas cheminis junginys, atsakingas už pasitenkinimo 

būseną, kuri yra labai svarbi žmogaus veiklos motyvacijai, mokymuisi.56 David Huron darbe 

,,Why is sad music pleasurable“ [,,Kodėl liūdna muzika maloni?“] analizuoja, kodėl liūdna 

muzika vieniems žmonėms sukelia liūdesį, o kiti tokios muzikos pasiklausę jaučiasi geriau. 

Autorius kelia prielaidą, kad hormono prolaktino lygis kraujyje, kuris padidėja žmogui esant 

liūdnam ir sukelia paguodžiantį, raminantį efektą, turi įtakos ir tokiam liūdnos muzikos 

poveikiui – žmonėms, kurių šio hormono lygis yra aukštesnis, liūdna muzika paliks pozityvų 

poveikį, o tiems, kurių prolaktino lygis mažesnis, kils liūdesys.  

                                                           
53 Muzikos enciklopedija (II tomas, I – N), Vilnius, 2003 
54 Witzel, Michael. ,,Shamanism in Northern and Southern Eurasia: their distinct methods of change of 

consciousness“, 2011: 2. Prieiga internetu: 

http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8456537/Witzel_ShamanismNorthern.pdf?sequence=2 
55 Alembi, Ezekiel. ,, The Aabnyole dirge: “escorting” the dead with song and dance“. 21 p. Prieiga internetu: 

http://www.folklore.ee/folklore/vol38/alembi.pdf 
56 http://velodyne.com/blog/the-purpose-of-music/ 
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 Šiandien muzika taip pat taikoma gydymui, muzikos terapija taikoma atgauti 

fizinę ir dvasinę sveikatą. Muzikos terapija ,,gerina koordinaciją, balansą, raumenų tonusą, 

stimuliuoja atmintį, klausymo įgūdžius bei kalbos suvokimą, stimuliuoja emocijas, sukelia 

tam tikras asociacijas, vaizdinius, padeda suvokti laiką, erdvę.“57 Taigi, akivaizdu, kad 

muzika turi neabejotinai didelį poveikį žmogaus psichologinei, dvasinei, fiziologinei būsenai 

ir buvo taikoma šioms būsenoms paveikti nuo senovės. Muzika paveikia žmonių 

interpretaciją, sukuria kontekstą, atmosferą. Pavyzdžiui, buvo atliktas eksperimentas, kuriame 

skirtingoms žmonių grupėms buvo grojama skirtingos nuotaikos muzika ir buvo pateikiamas 

tas pats portretas, kuriame žmogaus veido išraiška buvo neutrali. Tada eksperimento dalyvių 

buvo klausiama, kokią emociją skleidžia žmogus nuotraukoje, kokios jis nuotaikos. Būtent 

muzikos nuotaika paveikė dalyvių nuomonę, kokią nuotaiką spinduliuoja asmuo nuotraukoje: 

tie, kuriems buvo grojama liūdna muzika, įžvelgė liūdesį, linksmos muzikos klausiusi grupė 

įžvelgė džiaugsmą ir t.t. 58  

Tačiau kokią reikšmę tai turi komunikacijai su anapusiniu pasauliu? Ryšys su 

mirusiaisiais – ypatingas, tad jam užmegzti reikia ir ypatingų priemonių. Muzika ir yra ta priemonė, 

sukurianti ypatingą aplinką, kurioje atsiveria pasąmonės klodai, susidaro sąlygos šiam ryšiui. 

Antai karelų tikėjimu, mirę protėviai gali išgirsti ir suprasti tik ypatingą raudų kalbą, o 

ne įprastą, kuria šnekama kasdien. 59 Taigi, muzikinė forma drauge su tiek poetinės, tiek muzikinės 

kalbos savybėmis, sukuria ypatingą kontekstą, per kurį galima užmegzti ryšį su anapusiniu pasauliu, 

perduoti ar gauti žinią, prašymą, pagalbą, padėką ir t.t. Tam padaryti reikalinga muzika, pasižyminti 

tam tikrais atlikimo manieros, muzikinės ir poetinės kalbos ypatumais; tačiau apie tai plačiau kalbėsiu 

kituose skyriuose.  

 Kai kuriose kultūrose pati muzika yra šventa, yra laikoma dieviškumo išraiška. 

Pavyzdžiui, judėjų kultūroje vyravo garsinis žmogaus ir dievybės komunikavimo aspektas, o garsai 

yra ,,antgamtiško, dieviškojo pasaulio realybės atspindžiai, reflektuojantys tą realybę žmonių 

suvokimui prieinamomis kategorijomis.“60 Ne veltui įvairiose religijose Dievas ypač šlovinamas 

ir garbinamas giesmėmis ar kitokia muzikine forma. 

Tam tikrose kultūrose, muzika yra naudojama komunikuoti su antgamtinėmis 

jėgomis, kurioms muzikinė raiška tarsi suteikia būtį – jėgos ,,įdainuojamos į būtį“, ,,įšokamos 

į egzistavimą“ (Dissanayake, 2006: 3). Įvairios paskirties ritualuose – gydymo, blogio 

varymo, mirusiųjų gedėjimo ir kituose, muzika turi neįtikėtinai svarbią reikšmę, nes būtent jos 

                                                           
57 http://lt.wikipedia.org/wiki/Muzikos_terapija 
58 https://blog.bufferapp.com/music-and-the-brain 
59 Eila Stepanova. ,,Reflections of belief systems in Karelian and Lithuanian laments: shared systems of 

traditional referentiality?“ Archaelogia Baltica 15, psl. 128-143, Klaipėdos universitetas, 2011: 129 p. 
60 Kamilė Rupeikaitė – Mariniuk. ,,Muzikos instrumentų funkcijos ir reikšmės Šventajame Rašte“, Lietuvos 

muzikologija, t. 3, psl. 113 – 128, 2002: 124 p. 



19 

 

dėka dalyviai įeina į alteruotas psichologines būsenas ir užmezga ryšį su antgamtine realybe. 

Ritualuose muzikos pagalba ne tik užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, bet ir išsakomi 

prašymai, tarsi su šia antgamtine pagalba įtvirtinami virsmo ar kiti svarbūs momentai. 

Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos indėnų apačų genties merginos tiesiogine prasme 

,,įdainuojamos“ į moterystės statusą. (Dissanayake, 2006: 14 )  

 Nors muzika, kaip aptariau, gali būti nepamainomas mediatorius tarp pasaulių, 

didelį vaidmenį tame turi emocija, su kuria muzika yra atliekama. Ritualo metu, siekiant 

efektyvaus rezultato, svarbu ne tik kas atliekama ritualui įvykdyti, bet ir kaip tai yra 

atliekama. Emocija, su kuria yra atliekama muzika, taip pat yra svarbus aspektas, raktas, 

padedantis atverti duris tarp pasaulių. Kaip teigia Daiva Vaitkevičienė, ,,emocija gali tapti 

ritualinės komunikacijos su dievų ir / ar vėlių pasauliu būdu; kuo stipresnės emocijos ir kuo 

labiau jos mitologizuotos, tuo efektyvesnis ritualas. Tokio ritualo pavyzdys yra apeiginis 

raudojimas.“ (Vaitkevičienė, 2007: 181) 61 

 Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad muzika yra universali komunikacijos 

priemonė, kurios pagalba bendrauti galima ne tik tarp žmonių, bet ir tarp gyvųjų ir dvasių, 

dievų pasauliu. Tai neatsiejama svarbių ritualų, garbinimo ar kitos formos komunikacijos su 

viršsubjektu dalis, šio kontakto priemonė ir sąlyga. Įvairiausių muzikinių priemonių 

(dainavimo, būgnijimo ir kt.) dėka įeinama į transą arba tiesiog į ypatingą, su aukštesnėmis 

jėgomis bendrauti tinkamą būseną. Atitinkama emocija, su kuria yra atliekama muzikinė 

formą, taip pat yra svarbi dalis vykstant komunikacijai, kitaip tariant, pati muzika turi būti 

atliekama tam tikru būdu, ne bet kaip. Muzikinė forma dažnai palydi įvairius virsmo 

momentus, tarsi padeda gauti dievų palaiminimą. Muzikos reikšmę ir įtaką žmogui įrodo ne 

tik papročiai bei tikėjimai, bet ir šiuolaikiniai moksliniai tyrimai. Šiame skyrelyje bendrais 

bruožais aptariau muzikos kaip mediatoriaus reikšmę, remdamasi įvairių tautų, kultūrų ir 

autorių pavyzdžiais, o toliau nagrinėsiu jos reikšmę ryšyje su mirusiaisiais lietuvių 

dainuojamojoje tradicijoje.  

 

 

 

 

                                                           
61 Plačiau emocijų ir ritualo sąveiką yra nagrinėję François Berthomé  ir Michael Houseman darbe  ,,Ritual and 

Emotions“. 
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II. 2. Komunikacijos teorijos taikymo dainuojamosios tautosakos tyrimams prielaidos 

 

Komunikacijos funkcija dainuojamojoje tautosakoje 

Kaip ir minėjau anksčiau, būta glaudaus lietuvių ryšio su anapusiniu ir dievų 

pasauliu, mirusiaisiais. Senojo, mitinio mąstymo žmonių pasaulėžiūroje didelę įtaką įvairiems 

gyvenimo aspektams turėjo aukštesnės jėgos, dievų pasaulis, ypač tose srityse, kurios 

nepriklauso nuo žmonių valios (pavyzdžiui, derlingumas, vaisingumas, būtis prieš ir po 

mirties ir t.t.), taigi buvo reikalinga ano pasaulio pagalba, apsauga, tam tikrų žinių ir 

informacijos gavimas. Pasak L. Juciutės,62 ryšys su dievais ar Dievu yra būtinas siekiant 

užtikrinti apsaugą žmogui ir jį supančiai erdvei perėjimo ritualų metu. Taigi, tai ypač aktualu 

ypatingais laikotarpiais, ribinėmis situacijomis, kurių metu buvo pereinama iš vieno būvio į 

kitą (gimimas, vestuvės, mirtis), iš vieno laikotarpio į kitą (iš vienų metų į kitus). Kadangi, 

kaip jau aptariau, muzika sukuria specifinę atmosferą ir gali įvesti žmones į ypatingą būseną, 

atlikti mediatoriaus vaidmenį, būtent per ją, šiuo atveju – per dainuojamąją tautosaką 

užmezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu ir taip perduodama ar gaunama norima informacija. 

Pasak L. Juciutės, ,,Dažniausiai viršsubjektui siunčiama informacija yra prašymas, kurio 

stimulas – tam tikros naudos siekimas.“63 (Juciutė, 2008: 176 p.) Šiuo atveju nauda – 

apsaugos, pagalbos prašymas, noras gauti tam tikrą informaciją.  

Dainų tekstuose gali atsispindėti konkretūs dialogai su mirusiaisiais, kuriuose 

išreiškiama ir mirusiojo pozicija, gaunami patarimai, suteikiama pagalba ar paguoda arba gali 

būti išreiškiami metaforiniai susidūrimo su anapusiniu pasauliu motyvai.  

Dainuojamosios tautosakos žanrai, kuriuose daugiausia pasireiškia vienokia ar 

kitokia komunikacija su mirusiaisiais, anapusiniu pasauliu, viršsubjektu, yra raudos, 

kalendorinių apeigų, našlaičių, kai kurios karo dainos – komunikacijos su anapusiniu pasauliu 

ypatumus skirtinguose žanruose aptarsiu vėliau.  

Kai kuriais atvejais, tarsi kreipiamasi į aukštesnes jėgas, dievus/Dievą arba kaip 

L. Juciutė (nuoroda) įvardija – viršsubjektą, kada prašoma jo pagalbos, apsaugos, o kartais 

kreipiamasi tiesiogiai į mirusiuosius, dažniausiai – mirusius šeimos narius, su kuriais 

bendraujama, prašoma patarimo ir pan. Kadangi pastarieji – taip pat anapusinio pasaulio 

                                                           
62 Loreta Juciutė. „Keletas pakaitinio atlikimo būdo funkcinių aspektų“. Lietuvos muzikologija, 2008, t. 9, p. 

170–181, p. 176.  
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atstovai, šiame skyriuje kalbėdama apie komunikaciją su šiuo pasauliu apibendrintai, šių 

adresatų neskirsiu.  

Toliau panagrinėsiu komunikacijos teorijas ir bandysiu jas taikyti ryšiui su 

anapusiniu pasauliu per dainuojamąją tautosaką atskleisti. 

  

Komunikacijos samprata  

 

Pats terminas komunikacija kilęs iš lotynų kalbos žodžio communicare, kuris 

reiškia dalintis, daryti bendru ir yra susijęs su žodžiu communis, reiškiantį ,,bendras“.64 

Tarptautinių žodžių žodynėlyje65 pateikiama termino kilmė – iš lotynų kalbos žodžio 

communicatio, reiškiantį pranešimą.  

 Vieningą šio termino apibrėžimą rasti būtų sunku, skirtingi autoriai pateikia šiek tiek 

skirtingus šio termino apibrėžimus, keletas jų:  

1) bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais;  

2) pasikeitimas prasme tarp individų, naudojant bendrą simbolių sistemą;  

3) procesas, kai vienas žmogus ar grupė perduoda informaciją kitam žmogui ar grupei, 

kurie ją suvokia ir perduoda atgal;  

4) užbaigtos žinios perdavimas iš siuntėjo gavėjui. 66  

Kitų autorių nuomone: 

Komunikacija – tai bendravimo, keitimosi patyrimu, mintimis, išgyvenimais procesas 

(Railienė, 1996).67 Komunikacinis procesas – tai nusistatymas, ar informaciją siuntėjas ir 

gavėjas suvokia tapačiai, ar skirtingai (Baker, 1991). (Baršauskienė, Janulevičiūtė – 

Ivaškevičienė, 2005: 10) Komunikacija – žmonių ar socialinė sąveika per pranešimus.68 

Komunikacija – pasikeitimas prasme tarp individų, naudojant bendrą simbolių sistemą.69 

Komunikacija suvokiama kaip procesas, kurio metu vienas asmuo paveikia kito elgesį ar 

dvasinę būseną.70 

Kaip matome, komunikacijos terminas neturi vieningo apibrėžimo ir, kaip teigia 

veikalo apie žmonijos komunikaciją autoriai S. L. Tubbs ir S. Moss, „savaime pasidarė 

                                                           
64 http://lt.wikipedia.org/wiki/Komunikacija 
65 Tarptautinių žodžių žodynėlis, sud. A. Mackevičienė, Vilnius, 1999. 
66 Gudonienė, Vilija „Įvadas į masinės komunikacijos teorijas“, Vilnius, 1998.  
67 Baršauskienė ,Viktorija, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė, Birutė. ,,Komunikacija: teorija ir praktika“, Kaunas, 

2005: p.10. 
68 Dagienė, Valentina. Komunikacinė kompetencija. Prieiga internetu: ututi.com/content/get_content/58535 
69 http://edok.sf.library.lt/leidyba/4MM/65393.html 
70 Jūraitė, Kristina. http://www.mediamen.lt/wp-content/uploads/NMM1003_Semiotiniai-metodai.pdf 
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pernelyg daugiareikšmis, t. y. turi per daug apibrėžimų“.71 Tačiau apibendrinus galima sakyti, 

kad komunikacija – keitimosi informacija procesas,72 žmonijos komunikaciją galima apibrėžti 

kaip ,,prasmių kūrimą tarp dviejų ar daugiau žmonių, o komunikaciją apskritai – kaip 

pranešimų kūrimą ir keitimąsi jais.“ (Juciutė, 2008: 175) Šiuo atveju, komunikacija 

pasireiškia gyvųjų ir mirusiųjų informacijos keitimusi muzikinės formos – mediumo pagalba. 

  

Komunikacijos kriterijai ir priemonės 

 

Komunikacija klasifikuojama pagal įvairius kriterijus. Pavyzdžiui, pagal 

informacijos perdavimo tikslingumą – tikslinė ir netikslinė komunikacija; pagal kontakto 

pobūdį – tiesioginė ir netiesioginė; pagal trukmę – ilgalaikė ir trumpalaikė ir t.t. Šia tema 

galima kalbėti apie tiesioginę ir netiesioginę komunikaciją. 

Tiesioginė komunikacija vyksta asmeniniame lygyje tarp dviejų ar daugiau 

žmonių. Tačiau ryšys su anapusiniu pasauliu – netiesioginė komunikacija. Pasak L. Juciutės, 

tokios komunikacijos proceso svarbiausi bruožai yra: 1) informacija (klausimas, prašymas) 

siunčiama viršsubjektui, 2) atsakymo gavimas dažnai suvokiamas per tarpininką ir 3) 

atsakymo gavimas yra reliatyvus, santykiškai realus. (Juciutė, 2008: 176) Taigi, esant stimului 

ko nors prašyti, klausti viršsubjekto, nusiuntus pranešimą muzikine forma, atsakymo 

suvokimą ir poveikį reikia interpretuoti pagal prašymo pobūdį: išpildytas/neišpildytas 

prašymas, pavyzdžiui, paruginių giesmių atveju – derlius/nederlius; raudų – tikėjimas, kad 

mirusiojo vėlė sėkmingai pasiekė anapusinį pasaulį, tikėjimas apsauga virsmo metu, žmogaus 

gerovė ir t.t.  

 

1 pav. Netiesioginės komunikacijos modelis 73 

 

                                                           
71 Tubbs, Moss, 1991: 6 (cit. iš  Juciutė,  2008: 175). 
72 Grebliauskienė, Večkienė, 2004, p. 25, cit. iš Juciutė, 2008: 175. 
73 Paimta iš: Juciutė, 2008: 177. 
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Tačiau reikia paminėti, kad pačiuose dainų tekstuose, pavyzdžiui, našlaičių 

dainose, kai kuriose karo dainose, atsiskleidžia ir tiesioginės komunikacijos motyvai. Tekste 

vyksta dialogas, pateikiama ne tik lyrinio subjekto, t.y. gyvųjų perspektyva, bet ir mirusiojo 

atsakymas.  

– Kelkis, motula, / Kelkis, širdela, / Aš tau pasikloniosiu. //  

– Dukrela mano, / Viešnela mano, / Kloniojais lydėdama, / In kalnelį laisdama. (LLD VIII 

327) 

Žinoma, ši komunikacija nėra visiškai tiesioginė – juk mirusiųjų tekstą perteikia pats 

dainininkas, tačiau simboliškai, kadangi yra pateikiamas tiesioginis atsakymas, parodomas 

grįžtamasis ryšys, vyksta dialogas, galima išskirti ir tiesioginės komunikacijos aspektą. 

 

Komunikacijos priemonės 

 

Komunikacijos priemonės – tai priemonės, kuriomis perduodama informacija. 

Pagal vartojamas priemones išskiriami verbalinis ir neverbalinis komunikacijos tipai. 

,,Verbalinė komunikacija – informacinis elgesys, tarpusavio sąveika, kai kalbos ženklai, 

žodžiai vartojami kaip simboliai išreikšti idėjas. Neverbalinė komunikacija apima visas kitas 

informacijos perdavimo formas. Tai gali būti: ženklų kalba, veiksmų kalba, išvaizda, balso 

kokybė, veido išraiška, erdvės sutvarkymas, laiko paskirstymas ir t. t.“74  

Komunikacijoje su anapusiniu pasauliu per dainuojamąją tradiciją susipynę abu 

šie tipai. Dainuojamojoje tradicijoje žodžio reikšmė labai svarbi, tai vienas svarbiausių 

komunikacijos kodo dalių. Pavyzdžiui, tai labai ryšku raudose, kurių poetinė kalba yra 

ypatinga – jose ne tik kreipiamasi į mirusįjį ir su juo bendraujama, nupasakojamas mirusiojo 

tolimesnis kelias, visa tai atskleidžiama naudojant tam tikras metaforas, kitas ypatingas 

išraiškos priemones – tai gali būti susisiekimo su mirusiaisiais kodo dalis, sąlyga; Eila 

Stepanova (Stepanova, 2011: 129), lygindama lietuvių ir karelų raudas, pabrėžia žodžio galią 

ir ypatingą žodžių reikšmę raudų poetinėje sistemoje, pateikdama pavyzdį, jog karelų 

tradicijoje tikima, kad mirusieji gali suprasti tik ypatingą raudų kalbą. Dainose būtent 

tekstuose atsiskleidžia komunikacija su mirusiaisiais – gali būti išreiškiamas tiesioginis 

dialogas, iš gyvojo ir mirusiojo pozicijų, pavyzdžiui, našlaičių vestuvių dainose, arba ryšys su 

anapusiniu pasauliu išreiškiamas metaforiškai, pasitelkiant įvairią simboliką, mitinius 

įvaizdžius. Galima kelti prielaidą, kad kalendorinių dainų garsažodžiai taip pat gali būti 

                                                           
74 http://edok.sf.library.lt/leidyba/4MM/65393.html 
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specifinis kodas, skirtas komunikacijai užmegzti. Apie tai plačiau pakalbėsiu skyriuje apie 

komunikaciją kalendorinėse dainose.  

Neverbalinis tipas apima muzikinės išraiškos ypatybes, erdvės, aplinkos, laiko 

aspektus, veido, kūno išraišką ir balso, atlikimo ypatybes. Kaip ir minėta, komunikacijai su 

mirusiaisiais užmegzti svarbu ypatingas laikas, kontekstas, aplinka, ypatinga atlikimo 

maniera, pavyzdžiui, šūksmingas balsas kalendorinėse dainose; veido, kūno išraiška, įvairios 

paramuzikinės išraiškos priemonės (kvėpavimas, verksmai), kuriais manipuliuojama raudose 

siekiant sustiprinti emocinį poveikį (Norinkevičiūtė, 2007: 165). Apie tai plačiau pakalbėsiu 

skyriuose apie atskirus žanrus; tačiau aišku, kad visi šie neverbalinės raiškos elementai 

svarbūs šioje komunikacijoje. 

 

Komunikacijos lygiai 

 

Įprastai mokslininkai pagal dalyvių sąveikos tipą išskiria tris komunikacijos lygius:  

1) intraasmeninį (vidinį); 

2) tarpasmeninį (tarp dviejų ir daugiau asmenų);  

3) masinį (sudėtingoje organizacijoje)75  

Kalbant apie gyvųjų komunikaciją su mirusiaisiais galima taikyti intraasmeninį ir 

tarpasmeninį lygius. 

Intraasmeninės (intrapersonalinės) komunikacijos lygyje informacija yra 

apdorojama savyje, komunikuojant su savimi, taigi, siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo. 

Gordon Wiseman ir Larry Barker teigimu, informacijos atrinkimą ir generavimą galima 

suprasti kaip išbaigtą vidinę komunikaciją. (Markevičienė: 2) Šį lygį galima taikyti raudoms. 

Veikiant išoriniams (pats mirties įvykis, aplinkinių būsenos) ir vidiniams (pačios raudotojos 

emocijos) stimulams, raudotoja priima iš aplinkos informaciją ir savyje ją apdoroja, leidžia 

susikristalizuoti savo jausmams, mintims. Taip pat svarbus atsivėrimas pasąmonei, iš kur kyla 

kūryba, srūva žodžiai. (Norinkevičiūtė, 2007: 166) Visus šiuos stimulus apdorojusi, raudotoja 

tai išlieja raudos forma, užkoduodama žodžiais, gestais, judesiais, garsais. Ji ne tik 

komunikuoja su mirusiuoju ir bendruomene, bet ir sureguliuoja savo emocijų antplūdį, 

pasineria į kūrybą, komunikuoja su savimi, ,,sutvarkant“ emocinį bagažą ir išreiškiant jį.  

Pasak A. Markevičienės, intraasmeninė komunikacija yra tarpasmeninės 

komunikacijos pagrindas, nes asmens gebėjimas komunikuoti su kitais priklauso nuo to, kaip 

jis sugeba komunikuoti pats su savimi. (Markevičienė: 2) Todėl šis komunikacijos lygis 

                                                           
75 Markevičienė, Komunikacija: samprata ir procesas: 1 p. 
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pasireiškia ne tik raudose, bet ir kituose dainuojamosios tradicijos žanruose, nes žmogus, 

komunikuodamas su viršsubjektu dainos/giesmės/raudos forma, pirmiausia savyje suformuoja 

informaciją, poreikius, norus, jausmus, prašymus, tai paverčia muzikiniu kodu ir, kadangi 

bendravimas su anapusiniu pasauliu yra netiesioginis, pats interpretuoja atsaką.  

Gordon Wiseman ir Larry Barker pateikė intraasmeninės komunikacijos modelį:  

 

  

2 pav. Intraasmeninės komunikacijos modelis (Baker, Wiseman) 76 

 

Kartais išskiriama asmens-grupės komunikacija – ,,tiesioginis vieno asmens ir 

reliatyviai homogeniškos auditorijos komunikavimas. Čia informacija dažniausiai 

perduodama viena kryptimi – iš siuntėjo/kalbėtojo – auditorijai.“77 Raudoms šio tipo 

komunikaciją taip pat galima pritaikyti – raudotoja ne tik komunikuoja su anapusiniu pasauliu 

ar apdoroja mintis ir jausmus savyje, bet ir atlieka svarbią funkciją bendruomenei – 

informuoja apie mirusiojo virsmą ir išėjimą, atlieka svarbią psichoterapinę funkciją, kurios 

dėka bendruomenė katarsio forma gali išlieti ir suvaldyti emocijas.  

Tarpasmeninė komunikacija – dvipusis procesas, vykstantis tarp dviejų ar 

daugiau dalyvių. Šiam komunikacijos lygiui ir būtų galima priskirti dviejų dalyvių – gyvųjų ir 

mirusiųjų, žmonių ir viršsubjekto – sąveiką. Tarpasmeninėje komunikacijoje svarbūs trys 

etapai: stimulas → informacija → komunikavimas: esant stimului, siuntėjas per pasirinktą 

                                                           
76 Paimta iš: Markevičienė: 2. 
77 http://lt.wikipedia.org/wiki/Komunikacija 
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priemonę perduoda informaciją gavėjui, jis ją suvokia, ir jei perduotoje informacijoje yra 

stimulas atsakyti, gavėjas tampa siuntėju ir pasirinkdamas priemonę siunčia savo informaciją 

pirmajam subjektui, kuris tampa gavėju. Šis procesas gali būti nesibaigiantis, begalinis. 

(Juciutė, 2008: 175, plg. Trenholm, 1986: 9)  

Šių komunikacijos klasifikacijų yra daug, tačiau nė viena jų nėra visaapimanti. 

Daugelį komunikacijos situacijų galime vertinti kaip kelių komunikacijos rūšių sandūrą. Tai 

taip pat yra taikytina ir komunikacijai su anapusiniu pasauliu.  

 

Komunikacijos procesas  

 

Apibendrinus įvairius komunikacijos modelius, galima išskirti šiuos svarbius 

komunikacijos proceso elementus: pranešimo stimulas, siuntėjas, pranešimas, užkodavimas, 

kanalas (perdavimo priemonės), gavėjas, pranešimo interpretacija, poveikis/atgalinis ryšys 

(pastarasis elementas – ne visuose modeliuose). Kaip ir kalbėta, pranešimo anapusiniam 

pasauliui stimulas gali būti įvairus, priklausyti nuo žanro, konkrečios dainos/giesmės/raudos, 

tai – apsaugos, pagalbos prašymas, mirusiojo palydėjimas.  

Komunikacijos procese dalyvauja mažiausiai du subjektai, kurie paeiliui atlieka 

informacijos siuntėjo ir gavėjo funkcijas. Siuntėjas – asmuo perduodantis informaciją, gavėjas 

– tas, kuris informaciją priima. Šiuo atveju siuntėjas būtų dainuojantis žmogus/žmonių grupė, 

dainavimas – kanalas, kuriuo perduodamas pranešimas, gavėjas – viršsubjektas, anapusinis 

pasaulis, mirusieji. Prieš siunčiant pranešimai gali būti užkoduojami. ,,Siuntėjo prasmė apima 

procesus, kurie vyksta iki užkodavimo. Tai individo, pradedančio komunikaciją, minties 

pavertimas simbolių seka, kuriam įtakos turi žmogaus sugebėjimai, požiūris, žinios, praktinė 

patirtis. Užkodavimo esmė yra parinkti siuntėjui ir gavėjui suprantamus simbolius. Kodavimo 

būdai gali būti įvairūs: kalba, garsai, vaizdai, simboliai. Persiuntimai – tai procesas, kai 

siuntėjas yra pasiruošęs išsiųsti žinią ir šiam procesui parenka geriausią kanalą bei juo 

pasinaudoja.“ (Baršauskienė, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė, 2005: 16) 

Komunikuojant su anapusiniu, dievų pasauliu, svarbus momentas yra 

informacijos užkodavimas, kodas. Siuntėjas informaciją pranešimuose užkoduoja tam tikra 

ženklų sistema. Galima manyti, kad kodas dainose, raudose, giesmėse yra: 1) kreipiniai, 

poetiniai vaizdiniai, trumpai tariant – tekstas, verbalinės priemonės; 2) muzikinės išraiškos 

priemonės, t. y. intonacijos, ritmika, muzikinė forma, balso atlikimo tembras ir kiti aspektai, 

turint omeny muzikos simbolinę maginę galią ir mediatoriaus vaidmenį. 
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Komunikuojant su anapusiniu pasauliu, ypač svarbu išmanyti tą specifinę kalbą, 

simbolius ir vadinamąjį kodą, kurio dėka užmezgamas šis ypatingas ryšys. Kalbant apie 

dainuojamąją tradiciją, dažniausiai šios kontakto priemonės slypi atlikimo kontekste, 

ypatingoje melodikoje, tekstuose, perduodamuose iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, tiek vestuvių, 

tiek laidotuvių raudų buvo einama mokytis pas geras, žinomas kaimo raudotojas, ir nors 

asmeninė kūryba ir improvizacija – individualūs sugebėjimai – užima reikšmingą raudojimo 

dalį, svarbu tai daryti tradicijos rėmuose – išmanant teisingos, efektyvios komunikacijos 

sąlygas. Galima sakyti, muzikinių priemonių ir atlikimo ypatybių išmanymas šiame kontekste 

yra žmonių ryšio su anapusiniu pasauliu komunikacinė kompetencija.  

Lietuvos mokslininkai dažnai vietoj komunikacijos sąvokos naudoja 

bendravimo sąvoką, kuri pasak V. Žemaičio, apibūdinama taip: ,,Bendravimas – tai dviejų ar 

daugiau žmonių sąveika, kurios metu perduodama informacija ir patenkinami žmonių 

poreikiai. Bendravimas – tai gana sudėtingas reiškinys. Jis turi savo vidinius, socialinius, 

dorovinius – psichologinius mechanizmus, dėsnius ir taisykles, ,,kodus“ ir ,,šifrus“. 

(Baršauskienė, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė, 2005: 11) Taikant šį apibrėžimą gyvųjų ir 

anapusinio pasaulio ryšiui, dar labiau išryškėja tam tikrų sąlygų ir dėsnių paisymas, ypač 

turint omeny, kad bendravimas vyksta ne tarp žmonių, o tarp žmonių ir viršsubjekto, 

anapusinio pasaulio, kurio informacijos suvokimas ir atgalinis ryšys nėra tiesioginis, nėra 

įprastas ir reikalauja ypatingų sąlygų. 

 

Komunikacijos modeliai 

 

Komunikacijos procesui pavaizduoti išskiriami įvairūs komunikacijos modeliai: 

• linijinis (C. E. Shannon – W. Weaver 1948),  

• interakcinis/plokštuminis (M. de Fleur, 1970),  

• transakcinis/erdvinis (spiralinis) (F. Dance, 1967),  

• atviras/įvedus į aplinką (S. L. Tubbs, 1970),  

• Berlo modelis (1960). 

1948 m. amerikiečių matematikas C. E. Shannon ir inžinierius W. Weaver 

sukūrė techninį komunikacijos modelį, kurį vėliau žmonių komunikacijai tirti panaudojo 

,,komunikacijos mokslo tėvu“ vadinamas W. Schramm. Pagal šį vienpusį komunikacijos 

modelį, siuntėjas užkoduoja norimas persiųsti idėjas ar jausmus tam tikrame pranešime, kokiu 

nors kanalu perduoda pranešimą gavėjui, kuris informaciją dekoduoja. Šiame modelyje taip 

pat egzistuoja triukšmas (faktoriai gavėjo išorėje, galintys atitraukti dėmesį, apsunkinti 
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supratimą) galintis atsirasti bet kuriuo komunikacijos metu. Pasak W. Schramm, siuntėjas gali 

būti asmuo, žmonių būrys, organizacija, pranešimas įgauna galimo interpretuoti signalo 

formą, gavėjas gali būti klausantis, žiūrintis, skaitantis asmuo/asmenys. (Markevičienė: 3) 

 

 

 3 pav. Linijinis komunikacijos modelis  

 

 

4 pav. Linijinio komunikacijos modelio interpretacija dainuojamojoje tautosakoje 

 

Šiuo atveju siuntėjas būtų dainuojantis žmogus/žmonių grupė, dainavimas – kanalai, kuriais 

perduodami pranešimai, gavėjas – viršsubjektas, anapusinis pasaulis. Komunikacija su 

anapusiniu pasauliu, viršsubjektu dalinai yra vienpusė (dėl to tinkamas linijinis komunikacijos 

modelis), tiesioginio atsakymo nėra, nebent atsakymą būtų galima interpretuoti pagal gautą ar 

numanomą poveikį. 

Tačiau linijinis komunikacijos modelis turi nemažai trūkumų. Jis yra labai 

abstraktus ir tik pačia bendriausia prasme paaiškina komunikacijos aktą, juo remiantis 

negalima paaiškinti, kodėl kartais komunikacija neįvyksta visai, taip pat, remiantis šiuo 

modeliu atrodytų, jog komunikacija yra vienpusė, t.y. gavėjas – siuntėjas; šiame modelyje 

tarsi nėra vietos gavėjo refleksijai. Normaliame komunikacijos procese egzistuoja grįžtamasis 

ryšys, atgalinis pranešimas, tai geriau atskleidžia interakcinis modelis, pasiūlytas R. B. Adler 

ir N. Towne. Pagal šį modelį siuntėjas ir gavėjas keičiasi ne tik pranešimais, bet ir rolėmis 
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komunikacijos procese, t.y. abu dalyviai atlieka tas pačias funkcijas: užkodavimą, iššifravimą, 

interpretavimą. (Osgood, Schramm; cit. iš: Markevičienė: 5) Tai aktualu, nes, nors ir 

numanomas, atgalinis viršsubjekto ryšys turi svarbią prasmę. Tačiau net ir šiame modelyje 

sėkmingai komunikacijai atsiranda kliūčių. Pavyzdžiui, tai, kad siuntėjas ir gavėjas veikia 

skirtingoje aplinkoje (fizinė, asmens patirtis ir t.t.), kalbant apie komunikavimą tarp gyvųjų ir 

mirusiųjų, tai labai aktualu.  

Šis modelis taip pat nėra idealus, nes komunikacijos veiksmai yra traktuojami 

kaip pavieniai, prasidedantys ir pasibaigiantys tam tikru laiku, siunčiama žinia būtinai sukelia 

reakciją, komunikacija perteikiama kaip ciklinis procesas, nuolat grįžtantis į pradinę padėtį. 

(Adler, Towne 14; cit. iš: Markevičienė: 5) 

 

  

5 pav. Interakcinis komunikacijos modelis (Adler, Towne)  

 

Taigi, dauguma atvejų komunikacija nevyksta nei pagal linijinį, nei pagal interakcinį modelį, 

o komunikacijos veiksmą geriausiai apibūdina transakcinis modelis. Pagal šį modelį, proceso 

dalyviai dažniausiai siunčia ir gauna pranešimus vienu metu, tad siuntėjas ir gavėjas nėra 

atskiriami, o tiesiog laikomi dalyviais.  

Apibendrinant šiuos tris modelius, galima teigti, kad ,,komunikacija yra 

besitęsiantis transakcinis procesas, įtraukiantis dalyvius, kurie veikia skirtingoje, bet 

persipinančioje aplinkoje ir kuria tarpusavio santykius lygiagrečiai siųsdami ir gaudami 

žinias, dauguma kurių yra veikiamos fizinių ar fiziologinių triukšmų“ (Adler, Towne; cit. iš 

Markevičienė: 6) 
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6 pav. Transakcinis komunikacijos modelis (Adler, Towne) 

 

Komunikacija yra nenutrūkstamas procesas, fiksuoti negalime nei pradžios, nei 

pabaigos, galima tik stebėti procesą. Subjektas (objektas) nuolat dalyvauja tam tikrame 

komunikacijos procese, netgi jei jis komunikuoja su savimi. Į tai atsižvelgiant, F. Dance 

sukūrė spiralinį komunikacijos modelį, kuriame komunikacijos procesą sudaro ne tik 

informacijos siuntimas ir priėmimas, bet ir adresato reakcija į siuntėjo informaciją. Šis 

modelis yra aktualus raudoms, ypač kalbant apie intraasmeninę komunikaciją – raudotoja 

nuolat reaguoja į stimulus, tokius kaip emocija. 

Su Shannon Weaver pateiktu komunikacijos modeliu daug panašumų turintis 

yra David Berlo modelis – jame taip pat nėra atgalinio ryšio. Tačiau D. Berlo daug detaliau 

išskiria žinių perdavimą: šis labai smarkiai priklauso nuo tiek siuntėjo, tiek gavėjo 

komunikacijos įgūdžių, kultūros, socialinės sistemos, požiūrio, žinių. Taip pat išskiriamas 

juslių vaidmuo perdavimo kanaluose. Komunikacija su anapusiniu pasauliu vyksta esant tam 

tikros kultūros ir socialinės sistemos dalimi, turint tam tikrą pasaulėvaizdį, kodėl šio ryšio 

apskritai reikia. Žinioms ir komunikacijos įgūdžiams prilyginti galima tinkamą atlikimo, 

apeigos išmanymą. Detaliau šio modelio nenagrinėsiu, tačiau galima paminėti, kad išskirti šio 

modelio reikalavimai efektyviam žinių perdavimui yra aktualūs kalbant apie gyvųjų ir 

mirusiųjų ryšį. 
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7 pav. D. Berlo komunikacijos proceso modelis.78 

 

Komunikacijos modelių yra ir daugiau, tačiau visų jų neaprėpsiu, išskyriau kelis svarbiausius. 

 

Komunikacijos efektyvumas  

 

Komunikacija gali būti vienpusė arba dvipusė. Vienpusė komunikacija 

pasireiškia tada, kada nėra grįžtamojo ryšio – tokia komunikacija dažniausiai nėra efektyvi. 

Efektyvi komunikacija apibūdinama kaip dvipusis procesas su grįžtamuoju ryšiu. Apie 

komunikacijos efektyvumą ryšyje su anapusiniu pasauliu kalbėti sunku, nes grįžtamasis ryšys, 

kaip ir minėta, yra numanomas, nuspėjamas, reliatyvus, taigi priklauso nuo žmonių 

interpretacijos arba tiesiog tikėjimo ryšio sėkme ir prašymų išpildymu. 

L. S. Baird, J. E. Post, J. F. Makon komunikacijos priėmimo procese išskiria 

filtro efektą – taip jie vadina ribotas žmogaus galimybes suprasti ir suvokti išorinę 

informaciją. (Baršauskienė, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė, 2005: 14) Pagrindinės šio ribotumo 

priežastys – žmogaus fiziologinė ir psichologinė prigimtis. Turint omeny komunikaciją su 

anapusiniu pasauliu, savaime aišku, kad žmogus negali tiesiogiai bendrauti ir dėl ribotų 

galimybių tai gali daryti tik simboliškai, remiantis tam tikrais kodais ir interpretacija. 

Išskiriamos ir kitos įvairios komunikacijos proceso kliūtys. Ryšiui su anapusiniu 

pasauliu tinkamos būtų: triukšmas, netinkamas kanalo pasirinkimas, įgūdžių stoka. 

                                                           
78 Paimta iš: Šimatonytė, Miglė. Magistro darbas ,,IT įtaka darbuotojų tarpusavio komunikacijai organizacijoje“, 

Kaunas, 2009: 17. 



32 

 

Šiuo atveju, netinkamu kanalo parinkimu ar įgūdžių stoka galima laikyti muzikinės formos 

aspektų nemokėjimą, tradicijos neišmanymą, neteisingą atlikimą, tinkamo konteksto, ypatingo 

laikmečio laiko ir erdvės nebuvimą.  

Trukdžiai ypač ryškūs užrašinėjant tautosaką ekspedicijų metu, ypač raudas. 

Paprašius paraudoti čia ir dabar, nesant atitinkamai aplinkai, kontekstui, pateikėjui sunku 

įsijausti į tinkamą atlikimą, kūrybos procesą, jeigu išvis pavyksta ką nors atlikti. Pasak Rasos 

Norinkevičiūtės, raudose kūrybai ypač svarbus pasąmonės srautas, stiprios, nuoširdžios 

emocijos, kurių dėka teka žodžių srautas, kurioms reikia pasiduoti. Esant autentiškai 

situacijai, kūrybiniai ir pasąmoniniai klodai gali atsiverti su kaupu, pasiduodant emocijoms ir 

įkvėpimui ,, daugelis moterų netgi nesuvokia, iš kur atsiranda žodžiai „Man kap paspylė 

žodziai, atrodė, jie man nepriklausė, savaime plaukė“ (Marija Gainienė, g. 1932, Gruožninkų 

k.), „Kap aš myliu, tai man žodzius lyg kas rašo – jie aina ir aina“ (Bronė Kučinskienė, g. 

1933, Tiltų k.). (Norinkevičiūtė, 2007: 166) Tokiu atveju atsiveria tikras ryšys su anapusiniu 

pasauliu. ,, Stebint įsijautusios moters raudojimo procesą, atrodo, kad ji tarsi išnyksta 

pasinėrusi į tariamą pokalbį su mirusiuoju: „Insijauti, tarytai su mirusiu šneki“ (Zofija 

Verseckienė, g. 1921, Tiltų k. ) (Norinkevičiūtė, 2007: 167). Tačiau nesant autentiškai 

situacijai, reikiamų emocijų ir konteksto, raudotojoms įsijausti ir paraudoti dažnai nepavyksta 

arba rauda gali būti labai netikra, nekūrybinga, neišjausta, trumpa ir, galima sakyti, 

komunikacija neįvyksta.  

Kaip ir minėjau kalbėdama apie muzikos, kaip mediatoriaus tarp gyvųjų ir 

mirusiųjų vaidmenį, svarbi komunikacijos kodo ir nepamainoma sėkmingo ritualo dalis yra 

emocija. ,,<...> ritualizuotą emociją (apeiginį raudojimą) galime traktuoti kaip ypatingą 

būseną, leidžiančią raudotojui įeiti į sakralinį santykį su dievų ir vėlių pasauliu ir tokiu būdu 

pasiekti apeigos tikslą. Taigi emocinė būsena <...> yra ritualo pagrindas, ypatingas elementas, 

leidžiantis apeigos atlikėjui įgyti nepaprastą galią. Ritualizuota emocija transformuojama į 

galią, leidžiančią pasiekti kontaktą su mirusiaisiais ir – su dievais.“ (Vaitkevičienė, 2007: 168)  

Pasak David K. Berlo79, komunikacija susideda iš pranešimų, o ne reikšmių 

perdavimo, o šios slypi ne žodžiuose, o pačiuose žmonėse ir priklauso nuo jų interpretacijos. 

Jokie du žmonės negali suprasti kokią nors reikšmę visiškai vienodai. Reikšmės niekada nėra 

pastovios ir nekintančios; keičiantis patirčiai, keičiasi ir reikšmės. Taigi, kalbant apie 

komunikacijos su anapusiniu pasauliu efektyvumą ir atgalinį ryšį, galima sakyti, kad tai yra 

visiškai reliatyvu ir priklauso nuo žmonių interpretacijos. Juk visas žmonių ryšys su 

anapusiniu pasauliu priklauso nuo žmonių suvokimo, pasaulėžiūros, intuityvaus visatos 

                                                           
79 http://www.cultsock.org/index.php?page=semiomean/berlomea4.html 
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dėsnių pajautimo ir sistemos, kaip pagal tuos dėsnius gyventi, sistemos supratimo bei jos 

perdavimo per tradiciją. Galbūt keičiantis žmonių pasaulėžiūrai, tikėjimams, papročiams, kito 

ir reikšmės, suteikiamos bendravimui su anapusiniu pasauliu.  

Taigi, taikant šias žinias, komunikaciją su anapusiniu pasauliu dainuojamojoje 

tautosakoje galima apibrėžti taip: 

1) tai informacijos keitimasis tarp žmonių ir anapusinio pasaulio – žmonių pranešimų 

siuntimas ir žinių gavimas; 

2) gyvųjų pranešimų kūrimo motyvacija – pagalbos prašymas situacijose, kurių 

žmogus valdyti negali: virsmo, perėjimo ar metų kaitos laikotarpiu, prašant 

aukštesnių jėgų apsaugos ir pagalbos žmonėms ir juos supančiai erdvei, 

informacijos ar padėkos perdavimas, kai kuriais atvejais – žinių gavimas;  

3) informacijos pasikeitimas vyksta naudojant bendrą simbolių, kodų sistemą, kurią 

tariamai supranta abi pusės – tai yra muzikinės bei poetinės dainuojamosios 

tautosakos, kuri atlieka mediumo vaidmenį, savybės, arba kitaip – verbaliniai ir 

neverbaliniai kodai. Kodo dalimi gali būti ir paramuzikiniai (verksmas, atodūsiai), 

taip pat ir ne muzikiniai aspektai; 

4) komunikacijos procese paveikiama žmonių dvasinė būsena – komunikacijai su 

mirusiaisiais įvykti dažniausiai reikalingas specialus kontekstas (kalendorinis ar 

žmogaus virsmo laikotarpis, įvykis ir t.t.), sukuriama ypatinga dvasinė būsena – 

šiuo atveju, dvasinės būsenos sukūrimas yra svarbus, kad komunikacija įvyktų 

apskritai, nors jos pokytis gali būti ir komunikacijos rezultatas. Emocija taip pat 

turi didelę reikšmę komunikacijos efektyvumui; 

5) komunikacijos kanalas, bendraujant su anapusiniu pasauliu, yra pati muzikinė 

forma; 

6) komunikacija su anapusiniu pasauliu yra netiesioginė, nors tekstuose galima 

aptikti ir tiesioginės komunikacijos elementų;  

7) komunikacijos poveikis ir efektyvumas yra numanomas pagal prašymo pobūdį; iš 

esmės, efektyvumas yra reliatyvus ir priklauso nuo žmonių interpretacijos ir 

pasaulėjautos. 
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III. Komunikacijos būdai ir priemonės dainuojamosios tautosakos žanruose 

 

Vienoks ar kitoks ryšys su anapusiniu pasauliu atsiskleidžia įvairiuose 

dainuojamosios tautosakos žanruose: raudose, našlaičių vestuvių ir šeimos dainose, 

kalendorinėse, ypač advento-Kalėdų dainose, paruginėse giesmėse, rugiapjūtės dainose, karo 

dainose. Apie komunikaciją su anapusiniu pasauliu paruginėse giesmėse, rugiapjūtės bei karo 

dainose užsiminsiu tik bendrais bruožais, giliau jų neanalizuodama, neišskirdama į atskirus 

poskyrius. 

 

Karinės-istorinės dainos 

 

Kalbant apie karines-istorines dainas, jose ne tik atsiskleidžia tiesioginiai mirties 

motyvai: kario žūtis, karo baisumai, tačiau ir savotiška komunikacija su mirusiuoju kariu. 

Karių likimas yra tragiškas ne tik pačia mirtimi, bet ir tuo, kad dažnai karys, išvykstantis į 

karą, nespėdavo tinkamai atsisveikinti su artimaisiais, ypač turint omeny, kad šis 

atsisveikinimas gali būti paskutinis kariui žuvus. Pasak V. Ivanauskaitės, vėlyvosiose 

karinėse-istorinėse dainose randami atsisveikinimo ir atsiprašymo motyvai savitai 

reprezentuoja simbolinį atsisveikinimo su giminėmis ritualą. ,,Nuo seniausių laikų įvairiose 

kultūrose į karą išlydimas žmogus būdavo apsupamas atsisveikinimo ritualais, kurių paskirtis 

– savotiškas išlydimo asmens „numarinimas“, apraudojimas, simbolinis atskyrimas nuo 

giminės ir visos bendruomenės.“80 Su kariu ne tik neatsisveikinama, bet jo mirtis karo lauke 

taip pat lieka nepažymėta jokiomis apeigomis. Laidojimas – labai svarbus ritualas, tačiau 

karys būti palaidotas tradicinėmis sąlygomis namų aplinkoje neturi, tad šios galimybės 

nebuvimas „liaudies kūryboje įprasminamas arba idealistinėmis kario laidotuvėmis toli nuo 

namų (tradicinėse dainose), arba realistiškais laidojimo apeigų neįvykdymo ar net paties 

laidojimo nebuvimo inspiruotais išgyvenimais (vėlyvesnėse dainose)“.81 Taigi, kario 

atsisveikinimo, metaforinių laidotuvių ir kitais motyvais dainose tarsi simboliškai 

inscenizuojami svarbūs ritualai, čia galima įžvelgti savotiškos komunikacijos su mirusiu 

kariu, deramas atsisveikinimo su juo motyvai. ,,Kario laidojimas dainose taip pat yra svarbus. 

Kai mirštama svetimoje erdvėje ir artimieji negali palaidoti kūno, vaizduojamos vėlgi 

simbolinės apeigos – laidojimo įsivaizdavimas yra idealistinis, atitrūkęs nuo tikrovės. 

Vėlyvosiose dainose atsiranda priešingas – realistinis nepalaidoto mirusio kario kūno vaizdas 

                                                           
80 Ivanauskaitė Vita. „Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse – istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės 

patirties atspindžiai“. Tautosakos darbai XXXII, 2006: 161–179, p.162. 
81 Vyšniauskaitė Daiva. ,,Kario įvaizdis lietuvių liaudies dainose“, magistro darbas, VDU, 2010, p. 30. 
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arba laidojimas be reikiamų apeigų, užkasant kūnus viename kape. Be apraudojimo, gedėjimo 

ir kitų būtinųjų laidojimo papročių tiesiog užkastas karys tarsi pasmerkiamas nepilnaverčiam 

pomirtiniam gyvenimui. Normalaus ritualinio perėjimo neįvykdymas dainose kelia emocinę 

įtampą.“ (Vyšniauskaitė, 2010: 43) 

Karo dainose dažnai pasitaiko su mirtimi, ryšiu su anapusiniu pasauliu 

simboliai: jojimas per tiltą ir žūtis šiam sulūžus (tiltas, kaip aptarsiu tolimesniuose 

skyreliuose, – jungties, perėjimo tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio simbolis); trijų gegučių, 

atskrendančių prie mirštančio kario, motyvas:  

Jajau par girių,/ par ųžuolijų,/ Ažsavau untełį. // Jajau par ciltų - / Grindzis nulūža, / Nuo 

žirgelia puoliau. // Pamynio kajų, / pamynio runkų, / Ir skaistų veidelį. // Iš runkas kajas / 

Kraujas tekieja, / Trys lelijas žydieja. // Dai atskrida / trys degužėlas, / Gailiai kukuodamas. // 

Viena puola / galan galvelas, / Kai cikra matula. // Kita puola / galan kojelių, / Kai cikra 

sasiula. // Tracia puola / galan širdelas, / Kai cikra mieliula. (LLD III 621) 

Pasak D. Vyšniauskaitės, ,,karys miršta svetimoje erdvėje, kur nėra kam jo apraudoti. Dėl to 

mistiškai ar net mitiškai šalia jo kūno atsiduria trys gegutėmis pasivertusios šeimos moterys.“ 

(Vyšniauskaitė, 2010: 29) Galbūt galima manyti, kad ir gailiai kukuojančių gegučių motyvas 

šiuo atveju – savotiško simbolinio apraudojimo įvaizdis.  

Karinių-istorinių dainų tekstuose gali būti ir tarsi tiesioginė komunikacija, 

mirusiojo asmeniu: „Mani nekavokit, / Tamsioj pagirėłėj, (...) Mani pakavokit / An aukšto 

kalnelio“ (LLD III 671). Kartais tokie komunikacijos momentai gali turėti metempsichozės 

prasmę: 

 – Oi motule, oi širdele, / Pasbijojau būt žalnieriu // Pasbijojau būt žalnieriu, / Tai pavirtau 

ąžuolėliu, // Tai pavirtau ąžuolėliu, / O žirgelis šiaurum vėju, // O žirgelis šiaurum vėju, / 

Dymo balnas akmenėliu, // Dymo balnas akmenėliu, / Kančiukėlis žilvitėliu. (LLD III 676). 

D. Vyšniauskaitė virtimą medžiu hipotetiškai sieja su savižudybe, taip pat teigia, jog 

,,savižudžiai, likę žemėje, gali nevaržomai komunikuoti su gyvaisiais“. (Vyšniauskaitė, 2010: 

37)  

 

Rugiapjūtės, paruginės giesmės 

 

Komunikacija su anapusiniu pasauliu atsiskleidžia ir rugiapjūtės dainose, 

paruginėse giesmėse. Su rugiais susijusiems darbams ir apeigoms buvo skiriamas ypatingas 

dėmesys ir svarba, kadangi rugiai, javai – vieni pagrindinių žmonių maitintojų, tad svarbus 

sėkmingas jų derlius. Vėlgi, derlingumas priklauso nuo dievų, anapusinio pasaulio, vėlių 

palankumo: ,,Vėlės priklausiusios toms chotninėms jėgoms, kurios, kaip rodo tikėjimai, 
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darydavusios įtaką kultivuojamų kultūrų derliui, gyvuliams ir pačiam žmogui <...>“ 

(Laurinkienė, 2013: 448). Pasak N. Laurinkienės, per Sekmines augalų žydėjimas – vaisiaus 

mezgimosi stadija, tai tarsi ribinė situacija, kurioje vaisiui reikalinga apsauga. (Laurinkienė, 

1990: 105) Todėl svarbios tą palankumą ir apsaugą užtikrinančios apeigos, kurių dalis – 

dainavimas. ,,Vienas būtinų šios apeigos elementų – apeiti laukus juos „apdainuojant“. 

Garsui, dainuojant pakaitomis skambančiam tarsi „iš visų pusių“, suteikiama maginė 

apsauginė galia (Račiūnaitė, 1991, p. 179, cit. iš Juciutė, 2008: 175). Pasak L. Juciutės, 

panašią funkciją gali atlikti ir rugiapjūtės metu skambantis pakaitinis dainavimas, apsupantis 

lauką iš visų pusių. (Juciutė, 2008: 175). 

Pastebimas ryšys tarp rugiapjūtės dainų melodikos ir raudų intonacijos. Kaip 

išskiria R. Astrauskas, rugiapjūtė ir šienapjūtė gali būti interpretuota kaip javų mirtis, jų 

dvasios palydos į kitą pasaulį ligi prisikėlimo (sudygimo) kitais metais. O turint omeny, kad 

raudos palydi apeigines transformacijas, gali kelti prielaidas, jog ir rugiapjūtės dainų 

melodika, panaši į raudų, kyla iš tos pačios reikšmės. (Astrauskas, 1994: 19)  

 

Muzikinis kodas 

 

Raudų, kuriose turbūt atsiskleidžia akivaizdžiausia komunikacija su 

mirusiaisiais, intonacijos persmelkia kitų žanrų melodiką – ji atsiskleidžia kalendorinėse 

Kalėdų, Užgavėnių, Gavėnios, Jurginių, Sekminių giesmėse, javapjūtės, šienapjūtės 

melodijose, našlaičių dainose. (Astrauskas, 1994, 19) Būtent šiuose žanruose daugiau ar 

mažiau pasireiškia kontaktas su anapusiniu pasauliu. Daugumai kalendorinių, apeiginio 

pobūdžio dainų/giesmių (pavyzdžiui, paruginių, rugiapjūtės) būdinga specifinė atlikimo 

maniera, dainuojama/giedama šūksmingu, stipriu balsu, kuo garsiau, kad garsas sklistų kuo 

toliau. Kitose kalendorinėse dainose aptinkama šūksnio intonacijų. Tai ypatingas atlikimas, 

kuris, tikėtina, daro komunikaciją efektyvią. 

 Kaip teigia R. Astrauskas, tarp raudų ir kalendorinių dainų melodijų esama 

panašumų: dažnai atitinka dermė, ritmo formulės, melodikos intonacinė kryptis iš viršaus 

žemyn. (Astrauskas, 1994: 18). Šias giesmes/dainas taip pat kažkiek sieja ir panašios ritminės 

formulės. 

 Plačiai melodikos ir intonacijos elementų nenagrinėsiu, bet galima manyti, jog tai 

gali būti tam tikras muzikinis kodas, pasąmoninėje plotmėje siejantis šiuos su anapusiniu 

pasauliu daugiau ar mažiau kontaktą mezgančius žanrus.  
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Tam tikras prielaidas apie melodiką ir pasąmonės asociacijas kelia Milton C. 

Heifetz. Jis svarsto, kodėl žmonėms minorinėje dermėje parašyta muzika asocijuojasi su 

liūdesiu. Dirbant neurochirurgu, jam labai dažnai tenka žmonėms pranešti apie jų ar jų 

artimųjų sunkias ar nepagydomas ligas, taip pat matyti, kaip iš nuoširdaus sielvarto žmonės 

ima kūkčioti, raudoti. Šis nuoširdus sielvarto verksmas yra kitoks negu pykčio, nusivylimo, 

skausmo ar kitų emocijų. Ir būtent šis verksmas su krintančiomis intonacijomis stebėtinai 

primena muziką, parašytą su krintančiomis intonacijomis, minorinėje dermėje. Dėl to autorius 

spėja, kad minorinė, krintančių intonacijų muzika didžiajai daliai žmonių asocijuojasi su 

liūdesiu ir panašiomis emocijomis. Todėl galima manyti, kad pati muzikos kalba, įvairūs jos 

parametrai gali savyje turėti tam tikras reikšmes, kelti tam tikras asociacijas ir perduoti tam 

tikrą pranešimą. Tai galbūt turi prasmės ne tik komunikacijoje su bendruomene, bet ir 

komunikacijoje su mirusiaisiais. 
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1. Raudos. Raudų funkcijos ir atlikimo kontekstas 

  

Raudos žanras – turbūt ryškiausias muzikinės komunikacijos su mirusiaisiais 

pavyzdys. Skiriamos laidotuvių, vestuvių, išlydėjimo į karą raudos, taip pat raudos, 

atliekamos ne ritualų, bet, pavyzdžiui, mirusiųjų minėjimų, metu. Raudų žanrui yra skirta 

nemažai dėmesio, tačiau aš noriu apžvelgti būtent mirusiesiems skirtų raudų funkcijas ir jų 

komunikacinį aspektą.  

Raudos yra vienos seniausių žodinės ritualinės poezijos žanrų ir mokslininkai 

sutinka, kad jos priklauso pirmapradėms folkloro atmainoms, jų šaknims esant mirusiųjų 

kulte. Į raudų poeziją taip pat žiūrima kaip į visos lyrinės poezijos užuomazgas. (Honko 1974: 

9, cit. iš Stepanova, 2011: 128) ,Laidotuvių raudos ypač atspindi kolektyvines mirties 

koncepcijas ir mirusiųjų likimą, taip pat kaip ir gyvųjų ir mirusiųjų ryšį. (Nenola, 2002: 73, 

cit. iš Stepanova, 2011: 128). Apibendrintai, raudas galima apibūdinti kaip ,,įvairaus lygio 

improvizacijos melodinę poeziją, kuri vis tik paiso įsigalėjusių tradicinės verbalinės 

ekspresijos taisyklių, dažniausiai yra atliekamos moterų ritualiniame kontekste ir gali būti 

atliekamos neritualiniais gedėjimo atvejais“ (Stepanova, 2011: 128) Lietuvių tradicinės 

raudos yra daugiafunkcinės, turinčios simbolinę, informavimo, palydėjimo, bendravimo, 

apsaugos, psichologinę, gydomąją paskirtį. (Astrauskas, 1994: 19) Taigi plačiau apie 

laidotuvių raudų funkcijas. 

Raudos visų pirma buvo svarbi laidojimo ritualo dalis – nuo seniausių laikų 

svarbu buvo išlydėti mirusįjį su muzika.  

Pasak E. Stepanovos, kuri lygina lietuvių ir karelų raudas, laidotuvių ritualus 

galima suskirstyti į tris pagrindines dalis: 1) mirusiojo pasiruošimas pomirtinei kelionei; 2) 

laidojimas ir mirusiojo kelionė į anapusinį pasaulį; 3) memorialinės šventės/progos po 

laidotuvių, tokios kaip ketvirtinės, trečioji, devintoji, keturiasdešimtoji diena po laidotuvių ir 

vėlesnės sukaktys, taip pat ir ypatingos mirusiųjų minėjimo šventės. (Stepanova, 2011: 136) 

Visų pirma, raudos funkcija – atsisveikinimas su mirusiuoju, palydėjimas į paskutinę kelionę. 

Svarbus momentas pirmojoje laidotuvių ritualo dalyje yra raudos, kuriose pripažįstama ir 

paskelbiama mirtis, raudos, kuriose bandoma mirusįjį pabudinti. (Sauka, 1986: 143, cit. 

Stepanova, 2011: 136) Raudose kreipiamasi į mirusįjį, bandomas užmegzti ryšys, klausiama, 

kodėl šis mirė, išėjo iš šio pasaulio, paliko artimuosius, ar jam kažko trūko:  

O! O! Kodėl tu numirei? Ar tu neturėjai ko valgyt ir gert? Kodėl tu numirei? Ar tu neturėjai 

gražią žmoną? Ar neturėjai gerus namus? O! O! Kodėl tu numirei? O! O! Mano mielele, 

mano širdele, dabar tu visus savo kampelius užmiršai. Dabar tu, mano mielele, man vieną 
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palikai, su mano vaikeliais. Kur dabar aš būsiu? Kur aš jų galveles prikišiu? Tačiau aš 

negaliu su juomi į juodąją (žemelę) įlįsti. Aš turiu ant svieto vargti. (1690, T. Lepneris) 82 

Kodėl tu mus palikai? Kodėl tu šalin eini? Ar tau nebuvo gerai pas mus? Ar tu neturėjai 

duonos, ar neturėjai lašinių, ar neturėjai alaus? Žiūrėk, dar čia yra gana, kad tu maitintis 

galėtum. Kodėl gi mus apleidai? (prie pašarvoto lavono, 1865, Asmus)83  

Į mirusįjį kreipiamasi tiesiogiai. Raudose mirusieji neatsako, todėl tai vienpusė komunikacija. 

Kreipinys be atsako dainuojamojoje tautosakoje laikomas vienas iš bendravimo su anapusiniu 

pasauliu bruožu. Tokie retoriniai klausimai būdingi lietuvių, karelų, rusų tradicijose ir yra 

laikomi pirmykščiu ritualinės poezijos bruožu, paprastai siejama su mirtimi. (Honko, 1974: 

10, cit. Stepanova, 2011: 136). Taip pat dažnas budinimo, žadinimo motyvas:  

Mamyte mano, kol tu miegi, kol tu nesikeli? LTR 4816(124);  

Oi Dievuliau mano, padėk pribudicia cikros motulės iš saldaus miegelio LTR 3439(223).  

Mirusiojo būsena dažnai įvardijama kaip miegas ir ši metafora, pasak D. 

Černiauskaitės, nėra atsitiktinė: ,,daugelyje pasaulio mitologijų miegas yra mitinis mirties 

ekvivalentas arba traktuojamas kaip mirčiai artima būsena“ (Gura, 2002: 444, cit. 

Černiauskaitė, 2006: 18) 

Rauda ne apeigos metu, minėjimuose, prisimenant mirusįjį tampa komunikacijos priemone 

tarp skirtingų pasaulių, ryšio priemonė su mirusiuoju. Pasak R. Astrausko, raudų tekstai – 

aktyvaus bendravimo forma – kreipiniai ir klausimai. (Astrauskas, 1994: 17) Tačiau 

atsakymas šiuo atveju niekaip nepasireiškia (jo ir nereikalaujama), tad komunikacija šiuo 

atveju yra vienpusė. 

Laidotuvių raudų komunikacija – daugiafunkcinė. Viena iš raudos 

komunikacijos apeiginių, maginių funkcijų – apsaugos mirusiajam suteikimas, saugus, 

tinkamas išlydėjimas anapilin, ramybės užtikrinimas anapusiniame pasaulyje. Tikima, kad tris 

paras po mirties, mirusiojo siela dar galutinai neiškeliauja, yra tarpinėje virsmo būsenoje, 

nebepriklausanti gyvųjų pasauliui, bet dar nesanti ir pilnavertė mirusiųjų pasaulio dalis – todėl 

apsauga šioje ribinėje situacijoje yra labai svarbi. Laidotuvės, pagal Arnoldo van Gennepo 

perėjimo ritualų teoriją, – vienas perėjimo ritualų, kurio metu atsiskiriama nuo buvusios 

bendruomenės ir pereinama į kitą egzistencijos būseną. (Černiauskaitė, 2006: 19) Raudotoja 

šiuo atveju atlieka tarpininkės funkciją tarp mirusiojo ir anapusinio pasaulio. Pasak E. 

Stepanovos, raudotoja įvykdo komunikaciją su anapusiniu pasauliu naudodama savo ypatingą 

mitinio pasaulio, gyvenimo ir mirties sąveikos pobūdžio bei reikalavimų norint sėkmingai 

įvykdyti pomirtinę kelionę išmanymą ir žinias. Šiame komunikacijos procese būtent jai 

                                                           
82 Paimta iš Grumadaitė, 2005, p. 63   
83 Paimta iš Grumadaitė, 2005, p. 62 
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nupasakojant ritualą, įvyksta atitinkami įvykiai anapusiniame pasaulyje. (Stepanova, 2011: 

138) Kitaip tariant, raudotoja padeda sielai saugiai įvykdyti kelionės reikalavimus, yra 

savotiška sielos vedlė. Atsiskleidžia netgi informavimo funkcija, nurodymai, ką mirusysis turi 

daryti, kad sėkmingai patektų į anapusinį pasaulį: 

,,O, mano vyreli, tu ten rasi didelę patiekėlę; pulk po kojelių pirmiau mano tėveliui, mano 

motinėlei. Aš tau parašysiu margą gromatėlę savo graudžiomis ašarėlėmis iki tėvelio, iki 

motinėlės. Pulk po kojelių mano motinėlei gimdytojėlei, mano tėveliui augintojėliui. O 

priimkite savo žentelį, mano vyrelį, už baltų rankelių, o užstokite ant vėlių durelių, o atdarykit 

vėlių dureles, o pasodinkite į vėlių suolelį. O atkelkite vėlių vartelius, o atdarykite vėlių 

dureles, o priimkite mano vyrelį, o pasodinkite į vėlių suolelį, į lemtą pulkelį.“ (JLD 3 1187) 

Čia raudotoja suteikia mirusiajam informaciją, taip pat ryškus jos, kaip tarpininkės tarp 

mirusiojo ir anksčiau mirusiųjų, vaidmuo – velioniui liepiama pulti po kojų raudotojos 

mirusiems tėvams, o ši prašo jų užtarimo, pagalbos jo sielai patekti į mirusiųjų gretas. Kai 

kurie tyrinėtojai raudotojas prilygina šamanams, kurių funkcija – palydėti sielą į dausas. Kaip 

pastebi Lauri Honko, ,,fenomenologinis šamano ir raudotojos palyginimas yra įmanomas 

turint omeny tai, kad abu veikia kaip psichopompai, vedantys sielas iš šio pasaulio į Anapus“. 

(Honko, 1974: 58, cit. Stepanova, 2011: 138). Dažnai prašoma būtent mirusių artimųjų (tėvo, 

mamos) pagalbos, kad šie padėtų patekti velioniui į mirusiųjų pasaulį, pasitiktų jį:  

,,O tu mano sesele, o tu mano lelijėle, 

Tu rasi savo tėvelį tenai. 

O mano tėveli, tu sulaukei savo dukrelę, tu pasitinki su jąja. 

Tu atkelki vėlių vartelius jai, 

Pasisodinki į vėlių suolelį, o, priimk už baltų rankelių... „ 

(Pastaba: sesers apgarbstymas 84) 

,,O, sūneli, atsiskiri no seserėlių ir no savo brolelių, 

o tu nuveisi int aukštų kalnelį, o tu ten nerasi nė 

brolelių, nė seserėlių, o tik tu ten rasi mano motinėlę 

ir mielą tėvelį… O motinėle, vai tu išeikie ant aukšto 

kalnelio, ant viešo kelelio, o tu pasitikie mano sūnelį 

atkeliaujantį …o pasivadžiokie tu jį po aukštą kalnelį“85 

Kalbant apie apsaugą, raudos procesas pats savaime atlieka apsaugos funkciją ir 

yra ,,būtinas veiksmas tam, kad vėlė patektų į dausas“. (Astrauskas, 1994: 17) Kaip teigia A. 

Žičkienė, deramas mirusiojo išlydėjimas ir atsisveikinimas su juo, neatsiejamas nuo muzikos. 

(Žičkienė, 2004: 80) Galima manyti, kad pati muzika ar muzikinė forma yra ne tik 

                                                           
84 Lietuviškos dainos, užrašytos  par Antaną Juškevičę, t. 3. Kazanė, 1882, naujas leid.: V., 1954, Nr. 1199. 
85 Paimta iš Nevskaja, 1993: 60,  cit. iš STepanova, 2011, 138. 
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mediatorius tarp pasaulių, bet ir savotiškas palaiminimas mirusiojo sielai, atveriantis vartus ir 

suteikiantis galimybę išeiti. Pasak R. Astrausko, muzikos instrumentų garsai turi analogišką, 

kaip raudojimas, funkciją – laidojimas be raudojimo ir instrumentų lietuvių kultūroje buvo 

suvokiamas kaip netaisyklingas, apgailėtinas reiškinys. (Astrauskas, 1994: 17) Su šia funkcija 

siejami ir varpai, kurių skambėjimas, kaip tikėta, padėdavo sielai išeiti. Pasak A. 

Vyšniauskaitės, varpų paskirtis visoje Europoje ta pati - ,,padėti mirusiojo sielai atsiskirti nuo 

gyvųjų pasaulio“. (Vyšniauskaitė, 1993: 18) Ši funkcija ne turi ne tik apeiginę, bet ir 

praktiškesnę prasmę: tai pranešimas kaimo bendruomenei, kad mirė žmogus. Rauda taip pat, 

pranešimas tiek mirusiųjų, tiek gyvųjų pasauliui - Raitininkų kaime buvęs paprotys kam nors 

mirus išeiti laukan ir garsiai užraudoti, taip pranešant bendruomenei apie mirtį. „Iš tų namų, 

kuriuose kas nors mirė, išeidavo kas nors iš artimųjų į lauką (daugiausiai moterys) ir garsiai 

užraudodavo. Tai darydavo tik dieną. Jeigu ligonis miršta naktį, tai raudama (verkaunama 

praaušus). Tai signalas visiems, kad ten jau pagrabas“ (Ulčinskas, 1995: 118) 

Taigi, raudos apsauginė funkcija pasireiškia tiek tekstuose, per komunikavimą su 

mirusiaisiais, tiek simboliškai, turint omeny jos kontekstą.  

Raudų apsauginė funkcija skiriama ne tik mirusiajam, bet ir gyviesiems. Anna 

Caraveli-Chaves mano, jog ,,raudos apima komunikacijos atvejį, kurio komponentai yra 

raudotojos manipuliuojami gyvųjų labui“. (Stepanova, 2011: 138) Saugos užtikrinimas vėlei 

reiškia ir saugos užtikrinimą gyviesiems – kad vėlė negrįžtų, nesivaidentų, kaip nors 

nepakenktų. 

Dar vienas svarbus elementas – mirusiojo atsiprašymai ir padėkos. Taip 

mirusysis parengiamas išėjimui, tarsi tam, kad neliktų jokių nuoskaudų, neužbaigtų dalykų, 

siejančių jį su gyvaisiais. „Raudose klausimai skamba kaip paskutinis atsiprašymas, mirusiojo 

atleidimo maldavimas, tačiau jie išduoda tam tikrą pasaulėžiūrą – žmogaus mirtis 

įsivaizduojama tarsi priklausanti nuo jo paties valios – jam kažkas nepatiko šiame pasaulyje 

(pvz., tėvai mažą kraitį sukrovė) ir jis numirė, t.y. sumanė iškeliauti į kitą mirusiųjų, vėlių – 

šalį.“ (Černiauskaitė, 2001: 239, cit. Rudelevičiūtė, 2008: 45) 

Atsiprašymai ypač atsiskleidžia našlaičių raudose. Tai gali būti našlaitės meilės, 

pagarbos, dėkingumo motinai išraiška: O dėkui kojelėms, kuriomis užvaikščiojai, o dėkui 

rankelėms, kuriomis užnešiojai, o dėkui motinėlės tiems žodeliams, kuriais meiliai kalbinai 

(JLD III 1179). (Rudelevičiūtė, 2008, 44 p. ) 

Atsisveikinime su mirusiuoju slypinti pagarba, dėmesys gali būti ne tik 

asmeninių emocijų raiška, bet ir tam tikrų tikėjimų atspindys, apeigos dalis. Rusų etnologas 

Kirilas Čistovas (K. Чистов), kalbėdamas apie rusų raudas, teigė, kad rauda, joje išreiškiama 
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pagarba, pagyros mirusiajam, šviesus atsiliepimas apie mirusįjį, taip pat kreipinių 

parafrazavimas siejasi su raudotojos ir šeimos narių apsauga nuo tolesnių blogio jėgų įtakos, 

kurios pirmasis pasireiškimas – mirtis žmogaus, kurio raudama. Galbūt dėl to siekiama su 

mirusiuoju atsisveikinti kuo gražiau, šviesiau, atsiprašyti ir atleisti visas skriaudas. Leonardas 

Sauka siūlo idėją, kad galbūt ir primygtinas mirusiojo žadinimas yra būdas rodyti mirusiajam 

kuo didesnį dėmesį, kviesti jį grįžti į gyvųjų tarpą. (Sauka, 1998: 234) 

Kalbant apie žodžio reikšmę, raudose svarbus žodžio parinkimas. Kaip rašo E. 

Stepanova (Stepanova, 2011: 129), D. Černiauskaitė (Černiauskaitė, 2006: 17), yra vengiama 

minėti tiek mirusiojo vardą, tiek pačią mirtį. Raudose į mirusįjį vengiama kreiptis kaip į 

mirusįjį, dažniausiai kreipiamasi giminystės ryšį nusakančiu žodžiu arba kaip į svečią, 

keliautoją, o pati mirtis nusakoma metaforiškai – kaip miegas, kelionė aukštu kalneliu, kelias; 

nėra net personifikuoto mirties įvaizdžio. Šis mirties temos kodavimas, manoma, buvo 

apsauga nuo jos pasikartojimo bendruomenėje. (Černiauskaitė, 2006: 16) Kreipimasis į 

mirusįjį kaip į svečią ar viešnią gali būti susijęs ir su jo virsmo statusu – kaip teigia L. 

Nevskaja, ,,svečio leksemoje pabrėžiama apeigų metu įvykstanti žmogaus statuso kaita, 

priklausęs savam sociumui staiga virsta svetimu, jau nepriklausančiu namams, šeimai, 

kolektyvui“. (Nevskaja, 1990, 135¬136, cit. iš Černiauskaitė, 2006: 17) Galima manyti, kad 

ypatinga, nekasdienė raudų kalba, naudojamos metaforos yra kodas, kurio dėka raudas gali 

išgirsti mirusieji, gali užsimegzti ryšys. Raudų poetikai būdingi gausūs deminutyvai, įvardžių 

vartojimas, retoriniai klausimai, epitetų gausa, hiperbolės, aukščiausio laipsnio būdvardžiai.  

Komunikacinis pradas raudose pasireiškia ne tik bendraujant su anapusiniu 

pasauliu – siunčiami signalai ir pranešimai gali būti ne tik jam, bet ir kaimo bendruomenei. 

Visai kaip varpai, rauda tarsi informuoja bendruomenę apie asmens mirtį, jo ypatingą virsmo 

laikotarpį, reikalaujantį savotiškos pagalbos (maldos, giesmių – apsaugos forma) ar tiesiog 

rimties, atsisveikinimo. Raudotoja – tarpininkė ne tik tarp mirusiojo ir mirusiųjų pasaulio, bet 

ir tarp mirusiojo ir bendruomenės. Kaip teigia E. Stepanova, raudos taip pat buvo naudojamos 

linkėjimams ir pranešimams siųsti kartu su mirusiuoju į anapus; o pavyzdžiui, Karelijoje yra 

užrašytų raudų, kuriose raudotoja kalba mirusiojo vardu, tarsi šis pats kalbėtų. (Stepanova, 

2011: 138) 

Nemažai yra kalbėta apie psichologinę, gydomąją raudų funkciją – raudojimas 

padeda įveikti stresą, išlieti skausmą, sielvartą ir kitas blogas emocijas, taip išvengiama jų 

susikaupimo viduje, emocinio perdegimo ar net iš to išplaukiančių sveikatos problemų, 

sutvarkoma vidinė būsena. Kaip ir minėta anksčiau, tai intraasmeninė komunikacija, kurios 
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metu raudotoja savyje apdoroja informaciją, mintis ir jausmus, o apdorojusi gali tai išreikšti 

raudos forma.  

Gydomasis raudų poveikis pasireiškia ne tik pačiai raudotojai, bet ir šalia 

esantiems žmonėms. Raudų psichologinį aspektą tyrusi R. Norinkevičiūtė teigia, kad 

raudotojai įtaigiai raudant, klausytojai katarsio forma taip pat gali išsiverkti, išlieti visas 

negatyvias emocijas, apsivalyti, o prityrusios raudotojos, įvaldžiusios šiuos komponentus, 

geba sąmoningai paveikti aplinkinius. (Norinkevičiūtė, 2007: 169) Kaip rašo R. 

Norinkevičiūtė, klausytojus veikia raudotojos atlikimo maniera, krintančios intonacijos, 

įvairios paramuzikinės išraiškos priemonės – balso tembras, verksmai, atodūsiai, taip pat ir 

vizualiosios išraiškos priemonės – mimika, tam tikri gestai, kūno judesiai, kurie yra tarsi 

savotiški komunikacijos su bendruomene ženklai. Pasak F. Bonini-Baraldi86, būtent šie 

psichofiziniai muzikos aspektai – tembras, tempas, melodika, ritmika, aukščio diapazonas ir 

kt. – veikia žmogaus emocinį muzikos suvokimą.  

Taigi raudoms būdinga ir asmens – grupės komunikacija, kurios metu raudotoja 

bendrauja ir su laidotuvių dalyviais, simboliškai bendruomenėje įprasmindama mirtį, 

atlikdama psichoterapinę funkciją, kartais ir atstovaudama mirusįjį. Teigiama, kad laidotuvių 

dieną raudotoja mirusiojo vardu paprašydavo žmonių ir objektų, su kuriais mirusysis turėjo 

kontaktą, atleidimo – tai dažniausiai apimdavo šeimos narius, kaimynus, net patį namą. 

(Stepanova, 2011: 137) Kaip teigia Borislava Jefimenkova „Rauda visada orientuota į 

auditoriją, tai – ne daina, kurią dainuojant gali prisidėti visi norintys ir kuri skambės nuo visų 

ir visiems. Raudant atstumas tarp atlikėjo ir klausytojo išlieka“. (cit. iš: Žičkienė, 2005: 154) 

Būtent šis apibrėžimas patvirtina asmens – grupės komunikacijos lygmenį raudose. 

Kultūriškai nusistovėjusi tolimesnė komunikacija su mirusiaisiais priemonė, 

kaip buvo tikima, buvo sapnai – mirusysis gali pasirodyti sapne ir ko nors pareikalauti, 

paprašyti, duoti patarimų ar perspėjimų. Raudose atsispindi ir šis motyvas: 

 ,,Tai tu man nor prisisapnuokie tamsioj naktelėj, kap man tynai vargelis vargtie“ 87 

 Dar vienas raudotojos būdas bendrauti su mirusiaisiais yra per tarpininką, kurio 

vaidmenį atlieka paukštis, dažniausiai gegutė (tarpininko tarp šio ir ano pasaulių simbolis). 

Pasak E. Stepanovos, raudotojos prašydavo mirusiųjų sugrįžti tokioje formoje, kuri yra 

pozityvi ir priimtina sielos apraiška (karelų raudose tai gali būti ir drugelis). (Stepanova, 

2011: 139) Čia kyla tikėjimasis, kad mirusysis gali pas artimuosius sugrįžti kokia nors kita 

                                                           
86 Bonini – Baraldi, Filippo. ,,An experiment on the communication of expressivity in piano improvisation and a 

study toward an interdisciplinary research framework of ethnomusicology and cognitive psychology of music“. 

2002/2003. 
87 Tekstas iš Stepanova, 2011: 139. 



44 

 

forma, pavyzdžiui, paukščio pavidalu ir taip palaikyti ryšį. Tai gali būti ne tik paukščio 

pavidalas, bet ir augalo : 

Dai pasakai, dukrele, dai pasakai, slūgele, 

Dai kokiu žolynėliu tu sprogsi, 

Dai kokiu žolynėliu tu žydėsi, -  

Tai aš tą žolynėlį taikožną dienelę laistysiu... 88 

Tai metempsichozės, tikėjimo pomirtine žmogaus gyvenimo tąsa šiame pasaulyje, motyvai.  

Juoko motyvai – kiek netikėtas ir labai įdomus raudų elementas. Raudų 

transkripcijose dažnai randama iššifruotų teksto elementų cha, cha, cha, kuriais paprastai 

išreiškiamas juokas. Ar šie cha, cha, cha raudose tikrai reiškė juoką, šiandien tegalime tik 

spėlioti. Tačiau į juoką raudojimo tradicijoje yra atkreipęs dėmesį ne vienas tyrinėtojas 

(Izalijus Zemcovskis (Изалий Земцовский89), R. Norinkevičiūtė, ir kt.). Antai Lada 

Stevanović veikale „Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek 

Funerary Rites“ kalba apie graikų raudas ir juoko elementą jose. Pokštai, sąmojis, ypač 

juodasis humoras tarsi sumenkina įvairių egzistencinių kliūčių, tarp jų – mirties, galią, 

pabrėždamas gyvenimo absurdiškumą. Būtent tas absurdiškumas ir išprovokuoja juoką, kurio 

vienintelė funkcija senoviniuose laidotuvių apeigose – palaikyti ir suteikti galios gyvenimui. 

Tai tarsi gyvenimo teigimas mirties akivaizdoje, priešingo jausmo iššaukimas ir mirties 

neigimas. Priešingos emocijos nesąmoningas iššaukimas turi ir mokslinį paaiškinimą: 

išgyvenant stiprias emocijas, tam, kad atsistatytų į normalią būseną, mūsų psichika švysteli 

mus į visiškai priešingą kryptį emocijų skalėje – pavyzdys būtų džiaugsmo ašaros, juokas 

esant nervinei įtampai, agresijos (noro įžnybti, ,,suvalgyti“) apraiškos stebint ką nors 

ypatingai mielo, pavyzdžiui, kūdikį ar mielą mažą gyvūną. 90  

Dar vieną apeiginę funkciją laidotuvių raudose išskiria D. Černiauskaitė 

straipsnyje ,,Mirties – vedybų metaforos lietuvių laidotuvių raudose klausimu“. Kada yra 

laidojamas jaunas nesusituokęs žmogus, dažnai raudose įsipina vedybų metaforos. Keliama 

prielaida, kad kai miršta jaunas, nespėjęs susituokti žmogus, yra pažeidžiamas natūralus 

gyvenimo ciklas gimimas – vedybos – mirtis, tad siekiant išvengti šio pažeidimo pasekmių, 

kurios gali būti mirusiojo vaidenimasis, jo nepriėmimas į mirusiųjų pasaulį, per laidotuves 

bent simboliškai paminimos neįvykusios vestuvės. (Černiauskaitė, 2007: 129) Antai Rusijoje 

iki XX a. buvo paprotys apvesdinti mirusį vaikiną, ištekinti mirusią merginą, Graikijoje per 

                                                           
88 Tekstas iš L. Sauka. Lietuvių tautosaka, 1998, 235 p. 
89 Земцовский, Изалий. «Этномузыковедческий взгляд на балто-славянскую похоронную причеть в 

индоевропейском контексте». Балто-славянские исследования. 1985, Москва, 1987, с. 60–70. 
90 http://www.independent.co.uk/news/science/so-cute-i-could-eat-it-the-science-behind-cute-aggression-

9860440.html  

http://www.independent.co.uk/news/science/so-cute-i-could-eat-it-the-science-behind-cute-aggression-9860440.html
http://www.independent.co.uk/news/science/so-cute-i-could-eat-it-the-science-behind-cute-aggression-9860440.html
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laidotuves ir vestuves giedami tie patys tekstai, Karelijoje laidotuvės kartais net vadinamos 

vestuvėmis.  

Apibendrinant, galima išskirti tokias komunikacines raudų funkcijas ir aspektus: 

1) Mirusiojo ir bendruomenės apsauga virsmo metu; 

2) Simbolinė išlydėjimo funkcija – apraudojus siela gali išeiti; 

3) Mirusiojo informavimas, nurodymų jam teikimas;  

4) Padėkos ir atsiprašymai - tiek mirusiojo, tiek visuomenės jo vardu;  

5) Ryšio su velioniu(-iais) palaikymas metinių ar kitų progų metu – vienpusė 

komunikacija;  

6) Raudotoja – ypatingas mediatorius; ji tarpininkas tarp šio ir ano pasaulio, tarp 

mirusiojo ir bendruomenės, tarp mirusiojo ir anapusinio pasaulio; 

7) Intraasmeninė komunikacija – raudotojos savyje apdorojama informacija ir emocijos, 

gydomoji funkcija; 

8) Komunikacija su bendruomene – asmens – grupės komunikacija; 

9) Juoko elementai – galima manyti, gyvenimo teigimas arba psichologinė reakcija; 

10) Tolimesnio bendravimo su mirusiuoju elementai raudose – sapnų pagalba, 

metempsichozės aspektas.  
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2. Vestuvių ir šeimos dainos. Komunikacija su mirusiaisiais našlaičių dainose 

 

Komunikacija su mirusiaisiais gana ryškiai atsiskleidžia našlaičių vestuvių 

dainose, taip pat šeimos dainose, kuriose vyrauja našlaitės gyvenimo tematika - šios dainos 

gyvavo laisvai, nevaržomos nei laiko, nei vietos ir dainuotos pasitaikius tinkamai progai, 

esant norui, prisimenant mirusius tėvelius91.  

Vienas dažniausių motyvų – mirusių tėvo ir motinos žadinimas, budinimas ir, 

pasak Rasos Rudelevičiūtės, (Rudelevičiūtė 2008: 39) taip išreiškiamas noras atstatyti darną, 

kuri buvo pažeista mirus artimiesiems. Komunikacijos stimulas našlaičių dainose gana aiškus: 

gedima pačių artimiausių žmonių, taip išreiškiamas skausmas ir ilgesys, ypač turint omeny 

kaip našlaitės statusas apsunkina gyvenimą tiek materialiniu, tiek socialiniu požiūriais: 

našlaitei nėra kam sukrauti kraičio, našlaičiai visuomenės vertinami nepalankiai – jie patiria 

žmonių atšiaurumą, piktas apkalbas, vienišumą (Ūsaitytė, 1998: 12 p.). Našlaitė 

bendruomenėje išsiskiria savo išvaizda – pilki rūbeliai kaip gegutėlės, turi rankoj rūtytę, 

ašarotą skarytę, taip pat išsiskiria ir asmenybės charakteristika – našlaitei būtinas 

nuolankumas, paklusnumas, darbštumas, ne grožis, ne nerūpestingumas. (Ūsaitytė, 1998: 9 p.)  

Vestuvių metu našlaitė neturi galimybės gauti tėvų palaiminimo, tad šį apeiginį 

momentą tenka tarsi inscenizuoti. Mokslininkai A. Baiburinas ir G. Levintonas mano, jog 

„našlaitės nuotakos situacija reikalauja į vestuvių ritualą įterpti laidotuvių ir mirusiųjų 

minėjimo ritualų elementų.“92 Su mirusiais tėvais per vestuves našlaitė turėdavo simboliškai 

atsisveikinti, apsilankyti ant jų kapų. Kaip privažiavau / Aukštąjį kalnelį: / Stabdyk bėrus 

žirgelius, / Sudrausk didį pulkelį. // Eisiu pas močiutę, / Eisiu pas širdelę, / Eisiu pas močiutę / 

Į aukštąjį kalnelį. (LLD VIII 328). Tėvai vestuvinėse dainose raginami keltis ir palaiminti 

našlaitę vestuvėms: Kelkis, močiute, / kelkis širdele, / Peržegnok man kelalį / In šventų 

bažnyčėłį. (LLD VIII 331). Raginama keltis močiutė nesikelia teigdama, kad dukrelę 

palaimins vyresnis brolelis (LLDK V 1293).  

Dukrelei norint atsisveikinti ir nusilenkti, motina sako, jog su ja jau atsisveikinta 

laidojant: Dukrele mano, / Jaunoji mano, / Tu man pasikloniojai, Kaip kalnelin lydėjai, // 

Rankeles laužei / Žodeliais skaitei, / Manį radnos gailėjai. (LLD VII 331), tai pat tegu dukrelė 

verčiau bendrauja su gyvaisiais – gana dukrelė kloniojosi kalnelin lydėdama, tesiklonioja 

giminėlei, susiedėliam, jaunam jaunikėliui (LLDK V 1294).  

                                                           
91 Ūsaitytė, Jurgita. ,,Artimųjų netekties tema dainose“. Šeimos dainos 3. Lietuvių liaudies dainynas XIV. 

Vilnius 1998, p. 7–8 
92 Ūsaitytė, Jurgita. „Žemės – kapo atvėrimo motyvas: tekstas ir apeiga“. Tautosakos Darbai, 1998, T. 8(15), 

p.108. Cit. iš: R. Rudelevičiūtė 2008: 39.  
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Našlaitei vestuvių metu svarbu ne tik apeiginis momentas – gauti palaiminimą ir 

atsisveikinti, bet ir gauti kraitį, kurio jai niekas susikrauti nepadeda, tad atsiskleidžia prašymo 

motyvai padėti ir šiuo atžvilgiu: Eikie, motule, skirkie man dalalį LTR 4034 (29); tegul keliasi 

tėvužėlis/motinelė, rengia pulkužėlį, skiria dalelę; nesikels – liko vietoj jo/jos brolužėlis/ 

seserėlė. (LLDK V 1299) 

Kartais kaip tarpininkas siunčiamas brolelis, kuriam nurodoma, kaip elgtis, kad 

prikeltų motinėlę, išmokomas reikiamo kodo:  

Renk, sesute, paslelį, / Ko jauniausią brolelį, // Ko jauniausią brolelį, / In aukštąjį kalnelį. // 

Išleisdama mokyki, / Brolelį ingraudyki / - Kaip nujosi, broleli, / Būk pakarnas tėveliam. // Prieš 

kalnelį eidamas, / Nusiimk kepurėlę, // Nusiimk kepurėlę, / Palenk žemai galvelę, // Sakyk mano 

tėveliam / Prašė gražiai dukrelė // Nors an šio vakarėlio, / Nors an rytoj rytelio. (LLD VIII 342) 

R. Rudelevičiūtė bandymus prikelti mirusius tėvus išskiria į dvi grupes: žodinius 

ir veiksminius, sumišusius su žodiniu prašymu keltis. (Rudelevičiūtė, 2008: 39) Žodiniuose 

raginimuose pasireiškia tiesioginis kreipimasis į mirusiuosius:  

– Kelkis kelkis, tikras tėveli, iš kapo, / Gal padėtum vargti vargelius šįvakar. (LLD VIII 324)  

Pasak J. Ūsaitytės93: „Kad prikeltų mirusįjį žmogus pasikliauja tik magine žodžio galia. Čia 

žodis verčia prasiskirti žemę, prasidangstyti lenteles, prasiglobstyti drobeles, prakalbėti 

mirusįjį.“ Taigi žodžio maginė galia yra kodas, reikalingas veiksmingai komunikacijai įvykti. 

Kaip ir raudose, žodinio kodo priemonės – kreipiniai, deminutyvai, stengiamasi į mirusiuosius 

kreiptis kuo gražiau. Tačiau vien žodžiu neapsiribojama, kartais pasitelkiami ir veiksmai. Šie 

mirusiųjų žadinime gali būti verksmas, gulimas kryžiumi, kapo atvėrimo motyvas – 

pastarajam veiksmui neretai pasitelkiamos gamtos jėgos, pavyzdžiui, vėjas, arba net pats 

Dievas. (Rudelevičiūtė, 2008: 40–41)  

Aš paprašytau / Šiauraus vėjelio, / Oi, kad papūstų / Sausų vėjelį, / Kad prapustytų / Gelsvų 

pieskelį, / Kad prapustytų / Gelsvų pieskelį, / Tai prabudytau / Cikrų motulį (LLD VIII 349). 

Prašiau pas Dzievų / Per visų dzienų, / Kad duot Dzievulis / Šiaurų vėjelį, / Kad duot 

Dzievulis / Giedrų dzienełį. // Kad išpustytų / Baltų žvyrelį, / Kad pamatytau / Motkos grabelį. 

(LLD XIV 425) 

Kreipimasis į gamtos jėgas arba tiesiogiai į Dievą, prašant sudaryti geras sąlygas 

ryšiui su mirusiais tėvais arba sąlygas juos prikelti, rodo ne tik kontaktą su konkrečiais 

mirusiaisiais – tėvu ir motina , bet ir su anapusiniu pasauliu apskritai, su viršsubjektu, 

aukštesnėmis jėgomis. Į jas telkiama viltis, kad galbūt šios padės beviltiškoje situacijoje, jeigu 

pačios našlaitės pastangų neužteks. Veiksmai tampa komunikacijos kodo dalimi, turintys 

                                                           
93 Ūsaitytė J. ,,Žemės – kapo atvėrimo motyvas: tekstas ir apeiga“. Tautosakos Darbai.1998. T.8(15). P. 108. Cit. 

iš Rudelevičiūtė, 2008: 41 
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prisidėti prie komunikacijos veiksmingumo, sklandesnio ryšio užmezgimo. „Ašaros sujudina, 

pramuša žemę, atveria kapą – tai ta pati funkcija, kurios garsinė išraiška yra gegutės 

kukavimas, bičių dūzgimas ir varpų skambesys, o taktiliniu požiūriu – kapo mindžiojimas 

arba kryžiaus judinimas.“94 Gali būti ir kitokių aplinkybių, kuriomis tarsi norima sustiprinti 

budinimo galią, pavyzdžiui, našlaitė klūpo bažnyčioj, šaukia motinėlę iš kapelių: našlaitė 

bažnyčioj šaukia motinėlę iš kapelių, bet motinėlė nesikels, nevaduos iš vargelių. (LLDK V 

1310) Ypatinga lokalizacija gali būti priemonė veiksmingumui sustiprinti. 

Vardan komunikacijos veiksmingumo, kartais pati našlaitė imasi ne tik 

simbolinių, bet ir tiesioginių veiksmų: beldžiamasi į kapą arba jis yra atveriamas: 

Ir užėjau ant kapelių, / Ir pamačiau jos kapelį. / Atsikasiau jos duobelę / Ir pamačiau jos grabelį. / 

Atsimušiau jos grabelį / Ir pamačiau jos veidelį (LLD XIV 248). 

Mirusysis taip pat gali būti žadinamas judinimu, prisilietimu, mušimu: Eisiu tėvelį budinsiu, / 

Ir iš kapelių krutinsiu.; Ir išsilaužle / Pucinėlio rykštį, / Pajudzyk pabudzyk / Motulłės grabelį. 

(Vaitkevičienė, 1998: 33 p.) 

Dainose (taip pat ir raudose) su mirusiais artimaisiais bendraujama ne tik 

tiesiogiai į juos kreipiantis, bet ir rašant laiškus, tikintis, kad jie pasieks juos, bus išklausyti 

prašymai (Rudelevičiūtė, 2008: 45):  

– Kelkis, močiute, / kelkis širdele, / Duok man didę rodelę, / Rašyk man gromatėlę. // - Aš 

parašysiu / Savo dukrelei / Pavasario dienelę / Į margaisiais skryneles, Į klevo šaudyklėlę. 

(LLD VIII 337)  

Kartais, atvirkščiai, mirusieji simboliškai „įrašo“ savo vardą, palikdami kažkokią žinią 

gyviesiems: 

„Aš paprašysiu tavo tėtušio, / kad parašytų savo vardelį, / savo vardelį kiemo varteliuos. // 

Prieidama kiemo vartelius, / atmindama tėvo vardelį, / ašei gailiai nusiverkiau, / labai 

smūtniai atsidūsau.“ ( NS 1277, S 806; LLDK Š 820)  

Dažnai pasitelkiama gegutės pagalba – kaip tarpininko tarp šio ir anapusinio 

pasaulio. Jos prašoma nuskristi aukštan kalnan, prikelti tėvelius (1314), dažnai minima, kad 

gegutės kukavimas budina mirusiuosius: Ant tos viršūnėlės / Gegulė kukavo / Gegulė kukavo / 

Tėvelį budino. // (LLD VIII 354) Apie gegutės motyvą ir simboliką dainose yra nemažai 

rašyta, taigi plačiau šia tema nesiplėsiu.  

Pasak R. Rudelevičiūtės, dainas pagal tai, sulaukiamas atsakymas iš mirusių 

artimųjų ar ne, galima skirti į dvi grupes. (Rudelevičiūtė, 2008: 43) Kartais mirusiųjų atsako 

yra nesulaukiama:  

                                                           
94 Daiva Vaitkevičienė. ,,Dainos apie mirtį“. Šeimos dainos 3. Lietuvių liaudies dainynas XIV. Vilnius, 1998, p. 

34..  
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Kalbinėjo dukrelė motulę - / Dukrelė kalba, motulė nekalba. (LLD VIII 307) 

Kai yra sulaukiama mirusiųjų atsako, komunikacija dažniausiai yra tarpasmeninė – vyksta 

dialogas tarp našlaitės ir motinos ar tėvo. Atsakas gali būti toks, kad mirusiesiems nerūpi 

našlaitės bėdos: 

 Nei mon rūpi gaidžių balsos, / Oi oi oi, / Nei dukrelės ašarėlės, / Oi oi oi oi oi (LLD XIV 108). 

(Rudelevičiūtė, 2008: 43) 

Tačiau dažnai mirusiųjų atsakas būna pozityvus – yra išreiškiamas susirūpinimas, suteikiama 

patarimų, pagalbos, našlaitei suteikiama paguoda, nuraminama širdis: tenuramina motulė 

dukrelei širdelę, išvažiuojant į svetimą šalelę (LLDK V 1317). 

Kai kuriose dainose dialogo metu našlaitei pasiskundus sunkiu gyvenimu, 

atsiskleidžia motinos meilė, paguoda našlaitėlei:  

– Kelkis motula, / Kelkis sengalvėla, / Ar nežinai mano buities, / Sunkiųjų darbelių?// Kels 

anksti rytelį, / Lieps man darbelį, / Nėr man laiko burnai prausti, / Galvelei šukuoti.// - Tu 

burnos neprausus, galvos nešukavos,/ Skaisti graži mergužėla, kaip dungi žvaigždela. (LLDK 

Š 863)  

Kartais motina dukrą skatina dorai gyventi, būti pilnaverte visuomenės dalimi, 

puikia mergina, nepaisant to, kad ši – našlaitė:  

– Mokėk, miele dukterėla / Unt svieta gyvinti. // Unt svieta gyvinti, / Veinikų nešioti. / Būs‘ 

pagirte, dukterėla, / Kad ir našlaitėla. (LLD XIV 205) 

Dažnai našlaitė klausia, kaip susitvarkyti su įvairiais iškylančiais rūpesčiais, 

spręsti problemas, o motina pataria, ką daryti. Tai gali būti klausimas, kaip atlikti būtinus 

buities darbus, pavyzdžiui, kaip austi. Kaip teigia R. Rudelevičiūtė, ,,darbo dainose apie 

našlaites tas prašymas yra susijęs su tikėjimusi gauti pamokymų kaip austi, nes pastaroji dar 

buvusi maža, kai jos motulė audė ir negalėjo to išmokti:  

Guli mano motinėlė / Aukštam kalnely / - Kelk, močiute, kelk, širdele, / Taisyk man stakleles 

(LLD XII 496).“ (Rudelevičiūtė, 2008: 43) 

Tačiau patarimo bei pagalbos prašymai gali būti ir ne tokie buitiški, o mokantys gyvenimo 

vertybių, kaip įveikti vargus. Tai atsiskleidžia dainose apie dagilėlį, išdygusį kiemo vidury, 

dažnai besibadantį, duriantį, išsikerojusį. Našlaitė prašo mirusios motinos pamokinti ją 

suglausti jo šakeles. Motina atsisako keltis ir padėti jai, tačiau pataria:  

Kelk rytelį kuo anksčiausia, / Kurk ugnelę kuo greičiausia, / Taip tu nulenksi / Dagilio šakeles. 

// Kelk rytelį kuo anksčiausia, / Trauk girneles kuo greičiausia, / Taip tu nulenksi / Dagilio 

šakeles. // Kelk rytelį kuo anksčiausia, / Šerk žirgelį kuo greičiausia, / Taip tu nulenksi / 

Dagilio šakeles. (LLD XIV 192) 
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Kelk, dokrelė, kū onkščiausē, / Kork ognelė kū karščiausē, / Ta to prilėnksi / Dagėlė šakelė. 

(LLD XIV 193) 

 Taigi patariama būti kuo darbštesnei, būtent darbštumas, uolumas, našlaitės pastangos ir yra 

tai, kad padės įveikti vargą. Patariama ir būti nuolankiai, prisigerinti kitiems:  

Kelk rytelį nuo anksčiau, / Šerk žirgelį nuo greičiau, / Taip tu nulenksi / Jaunąjį bernelį, / Taip 

tu nulenksi / Dagilio šakelę. (LLD XIV 198)  

Mirusieji iš kitokios egzistencinės perspektyvos žino ir gali patarti, koks yra kodas, 

reikalingas, kad sektųsi gyvenime, kad būtų galima įveikti vargus.  

Motina našlaitei išmintingai pataria ir kitais kebliais gyvenimo atvejais, 

pavyzdžiui, našlaitei neturint dovanėlių didžiam pulkeliui per vestuves: 

Eisiu ant kalno, / Pulsiu an kapo, / Budinsiu motinėlį, // Kelkis motula, / Kelkis, širdela, / 

Palaimink ma kelalį, // Oi, didis didis / Mano pulkelis – / Netekau dovanėlių. // Dukrela mano, 

/ Viešnela mano, / Aš tau duosiu rodełį. // Pirmam dovanok, / Antram prižadėk, / Trečiam 

pasikloniok, // O šešurėliui, / Senam tėveliui, / Tai meiliuoju žodeliu, // Vo anytėlai, / Senai 

motulai, / Tai geruoju darbeliu, // Vo dzieverėliam, / Jauniem berneliam, / Tai aukso žiedelį, // 

Vo mašytėłėm, / Jaunom mergełėm, / Rūtelių vainikėlį. // (LLD VIII 327) 

Dainose našlaitė kreipdamasi į mirusiuosius rūpinasi ne tik savo gerove, bet ir jų – klausia, ar 

jiems gerai, ar patogu:  

Klaus dokrelė matošelės: / - Ar ne keita pierynelė? // Kuo bus keita perynelė - / Skeidų veinų 

padoškelė. // Klaus dokrelė matošelės: / - Ar ne ėlga ši naktelė? // - Kuo bus ėlga ši naktelė - / 

Pilna truoba sosiedeliu. (LLD XIV 95) 

Komunikacijoje našlaičių dainose aptartas stimulas, kodas bei priemonės, tačiau 

gali būti ir triukšmas. Šiuo atveju, tai ne trukdžiai pačiai dainai ,,įvykti“, muzikinei formai 

pasiekti anapusinį pasaulį, triukšmas šiuo atveju atsiskleidžia dainos tekste, minimos 

priežastys, dėl kurių negalima susisiekti su mirusiaisiais arba kodėl esantis ryšys negali 

plėtotis, negali būti suteikiama prašoma pagalba. Susisiekti su mirusiaisiais artimaisiais 

kartais nepavyksta, nes kapas yra apaugęs žolynais arba net medžiais, kurie netgi išskiriami 

specifiniai kiekvienam šeimos nariui: tėvelio – berželiais, močiutės – liepelėm, broliuko – 

kleveliais, sesutės – rūtelėm. (Rudelevičiūtė, 2008: 45). Dėl šių priežasčių, mirusieji negali 

kreipimosi išgirsti – komunikacija yra neefektyvi arba tiesiog neįvyksta. 

Gali būti ir taip, kad komunikacija įvyksta – mirusieji atsako, tačiau toliau šis 

ryšys vystytis negali, mirę artimieji, nors ir nori, tačiau negali padėti ar patarti dėl savo 

padėties:  

- Rodas būcie, miela dukrela, padėcie,/Ųžuola lintos kojas užspaustas, negaliu/ Geltaniu 

smėliu akes užpiltas, neragiu.  
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Šiuo atveju komunikacija, galima sakyti, efektyvi, nes grįžtamasis ryšys yra, tik negalimas yra 

jos tolimesnis poveikis. Pačiuose dainų žodžiuose svarstoma komunikacijos neefektyvumo 

priežastis, galbūt nemokėta tinkamai tai padaryti: Gal nemokėjau / Aš meiliai prašyti, / Gal 

neincikau / Aš meiliais žodeliais (LLD VIII 349). (Rudelevičiūtė, 2008: 42) 

Pasak R. Rudelevičiūtės, ,,būdas pribudinti mirusįjį konstruojamas iš kelių 

etapų, kuriais vienas po kito tarsi panaikinamos kliūtys, neleidžiančios susisiekti su artimuoju: 

Aš užsikelsiu / Anksci rytelį, / Aš pasiimsiu / Šilko skustelį, /Prasklaiscysiu rasalį, / Pabudysiu 

tėvelį (LLD XIV 397).“ (Rudelevičiūtė, 2008: 41) Šių etapų motyvų pasireiškia ir kitose 

dainose, kuriose minimos kliūtys tarsi tam tikrais lygiais, etapais – vejelė, pieskelė, lentelės; 

minimi ir rakteliai, kurie tarsi būtų galimybė įveikti šiuos kliūčių ruožus ir susisiekti su 

mirusiaisiais:  

–Po ka mā pažince / Jaunoji mergełė,/ Oi, anksti anksti / Nedėlios rytelį?// Aukščiausia sėdi, / 

Žemiausia lankias, / Oi... // Po žaliais vainikais, / Po šilko kasnykais, (...) // Tavas tėvulis / An 

aukšto kalnelio, (...) // An aukšto kalnelio, Geltonoj pieskełėj (...), // Geltonoj pieskełėj, / Per 

tris raktelius,(...) // Pirmas raktelis – / Žalia vejełė (...) // Antras raktelis – / Geltona pieskełė, 

(...) // Trečias raktelis- / Niemios lentełės (...) // Oi, kad paskeltų / Kasiutės tėvelis (...)// Oi, 

kad išpirktų / Kasiutį iš nevalios (...) (LLD VIII 302) 

Vestuvių dainose komunikacija gali būti ne tik tarp našlaitės ir tėvų, bet ir tarp 

našlaitės ir Dievo arba tarp pačių mirusių tėvų ir Dievo. Našlaitė jo prašo, kad paleistų 

tėvelius nors vienai dienai, į jos vestuves:  

– Oi Dieve Dieve, / Dievuli mano, / Palaisk tėvelį / Ant šio vakaro. (LLD VIII 376)  

Kartais prireikia našlaitės didelio atkaklumo – ši stovi prie dievulio vartų tol, kol atidaromi 

dangaus vartai, tačiau tėveliai vis tiek neišleidžiami – vietoj jų nusiunčiami trys aniuolėliai. 

Kitame siužete pats Dievas vietoje tėvų apsilanko vestuvėse:  

– Tėvų nelaisiu, / Aš pats nueisiu, / Aš pats nueisiu / Ir pažiūrėsiu. (LLD VIII 376) 

Ir čia atsiskleidžia trijų raktelių motyvas: viename siužete, seselė prašė dievulį paleisti motulę, 

jis davė tris raktelius: vienas – kalnelin, antras – vejelėn, trečias – grabelin; tačiau ir šiuo 

atveju, rakteliai naudos neduoda ir motulė vis tiek nesikelia. (LLD VIII 378) 

Kartais patys tėvelis ar motinėlė Dievo prašosi išleidžiami į vienam vakarui, į vestuves; 

viename variante tėvelis žada pirkelėn neiti, tik ant slenksčio pastovėti, į dukrelę pažiūrėti. 

(LLD VIII 371)  

Pasitaiko tokių atvejų, kai našlaitė dėl sunkaus gyvenimo, vargų, sielvartauja dėl 

mirusių tėvų ir kreipiasi į juodą žemę, kuri juos priglaudė, prašosi priimama.  
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Oi žeme, žeme, / žiemele siera ,/ Priėmei tėvą ir motinėlį.// Priėmei tėvą ir motinėlį / Priimki ir 

mani, / jauną mergelį. // Žemelė tarė, / našlaitę barė, // Per jauna būsi žemelėj pūti. 95 

 

Po gojeliu, po žaliuoju, / Kloja merga baltus linus, / Ana kloja gailiai verkia, / Gailiai verkia, / 

žemę keikia:/ – Tu žemele, tu sieroji,/ Kam paėmei mano tėvą, / Mano tėvą ir motulę?/ Kad 

paėmei mano tėvus, / Imk ir mane siratėlę. / – Nei ką aš tave imsiu, / Geriau dvi dalalas 

duosiu, / Pirmą dalią – ristą žirgą ,/ Antrą dalią – jauną berną. 96 

 

Oi žemi žemi, / Jouda žemeli, / Priėmei močiutį, / Priimk ir monį. // Žemė tardama, / Moni 

bardama, / Neįsisiūlysi / Varge būdama. // Vargelį gimei, / Vargelį augai, / Už vargo bernelio 

/ Ir nutekiejai.  97 

 

Žemė našlaitę atsisako priimti, ją kartais dar ir išbardama. Kaip rodo pavyzdžiai, žemelė savo 

atsisakymą priimti našlaitę pagrindžia tuo, kad ši per jauna mirčiai, kartais pabrėžia jos 

vargingumą ir tai nurodo kaip priežastį, kodėl ji negali ,,įsisiūlyti“, tarsi turėtų išvargti sau 

skirtą vargą, vargingą gyvenimą, o kartais kaip tik būna dosni ir skiria netgi dvi dalias – ristą 

žirgą ir jauną berną. Kreipimąsi į žemę galima būtų prilyginti kreipimuisi į anapusinį pasaulį 

ar viršsubjektą: našlaitė iš vargo nori patekti ten, kur ir jos mirę tėvai, savo noru prašosi 

priimama anapus. Už tai ji iš žemės gauna barti ir sulaukia neigiamo atsakymo – galbūt taip 

atsiskleidžia tai, kad nevalia savu noru prašytis mirties. Kartais pabrėžiamas jos vargingas 

likimas ir tarsi teigiama, kad reikia jį išvargti, o kartais našlaitei yra atlyginama ir skiriamas 

geresnis tolimesnis gyvenimas – tai panašu į bendravimą su viršsubjektu. Kaip teigia R. 

Rudelevičiūtė, sugebėjimas bendrauti su mirusiaisiais našlaičius išskiria iš likusios 

bendruomenės, pakylėja virš jos. (Rudelevičiūtė, 2008: 46)  

 

Apibendrinant, galima išskirti tokius komunikacijos su mirusiaisiais našlaičių dainose 

pastebėjimus: 

1. Komunikacija našlaičių dainų tekstuose dažniausiai yra tarpasmeninė – vyksta 

dialogas tarp našlaitės ir mirusio tėvo ar motinos. Komunikacija gali būti efektyvi – 

yra atgalinis ryšys ir sulaukiama arba teigiamo (suteikiama pagalba, paguoda, 

patarimas), arba neigiamo (abejingumas, negalėjimas padėti) atsakymo, gali būti ir 

neefektyvi – mirusieji dainų tekste neatsako. Komunikacija šiose dainose yra 

                                                           
95 Daina dainuojama Žiūrų kaimo etnografinio ansamblio. 
96 Kiniūnai, Švenčionių raj. Paimta iš grupės ,,Atalyja“ repertuaro.  
97 "Oi dū dū dū dū, šiaudai be grūdų". Pad. Stefanija Kinderytė, g. 1926 m., ir Juzė Aurylienė, g. 1923 m., Šilalės 
r. Iš CD "Šilalės krašto dainos. Pietų Žemaitija". Sud. E. Vyčinas, 2006. II CD, Nr. 8. (2 CD) 
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simbolinė, atsiskleidžianti dainų tekstuose, jos tikslas nėra tiesiogiai užmegzti ryšį su 

mirusiaisiais, o daugiau jausmų išliejimas. 

2. Našlaičių vestuvių dainose simboliškai įpinami atsisveikinimo su mirusiais tėvais, jų 

palaiminimo ištekant, prašymo padėti vestuvių virsmo metu, sukrauti kraitį motyvai. 

3. Vienas dažniausių šių dainų motyvų – mirusiųjų žadinimo. Tam pasitelkiama ne tik 

žodžio maginė galia, bet ir tam tikri veiksmai: verksmas, gulimas kryžiumi, kapo 

atvėrimas, mirusiųjų judinimas ir t.t. Šie veiksmai turi sustiprinti komunikacijos 

veiksmingumą, yra komunikacijos kodo dalis. Kodu galima laikyti ir gausiai 

naudojamus malonybinius žodžius, kreipinius. 

4. Komunikacijai įvykti, kartais naudojamos tarpinės priemonės – rašomi laiškai, 

pasitelkiama tarpininkais, kuriais gali būti artimas žmogus – brolis, arba paukštis, 

dažniausiai – gegutė. Taip pat kreipiamasi į gamtos jėgas (pavyzdžiui, vėją) arba patį 

Dievą, kad būtų sudaromos sąlygos užmegzti ryšį su mirusiaisiais.  

5. Komunikacijos stimulas – pagalbos, patarimo prašymas, klausimai, ar gera, patogu 

mirusiajam, paguoda, širdies nuraminimas. Buitiški patarimai (kaip atlikti darbus), 

gyvenimiški, egzistenciniai patarimai (suteikiamas kodas, kokiai būti, kaip spręsti 

gyvenimiškas problemas, įveikti vargą) 

6. Atsiskleidžia komunikacija ne tik tarp našlaitės ir tėvų, bet ir tarp našlaitės ir Dievo 

(viršsubjekto) arba tarp mirusių tėvų ir Dievo.  

7. Našlaitės prašymas žemės, kad ji priimtų ją kaip ir jos tėvus, gali būti interpretuojamas 

kaip komunikacija su anapusiniu pasauliu. 
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3. Kalendorinės dainos. Verbalinis ir neverbalinis ryšys su anapusiniu pasauliu advento-

Kalėdų dainose  

 

Advento-Kalėdų laikotarpis buvo laikomas nepaprastu metų laiku, kuomet 

pabaigti ūkiniai darbai, dienos trumpos, šviesos nedaug, gamta panyra į apmirimą, tad ir tarp 

žmonių tvyro rimtis, susikaupimas. Šis laikotarpis ypatingas bei mistiškas ir tuo, kad gamtoje 

vyksta virsmas – dienos trumpėja, naktys ilgėja tol, kol pasiekiama ilgiausia metų naktis; po 

saulėgrįžos, viskas apsiverčia ir dienos ima ilgėti, daugėja šviesos, prasideda naujas metų 

ciklas. Šio laikotarpio mistiškumą patvirtina ir šio meto papročiai, tikėjimai, burtai. Pasak 

Nijolės Marcinkevičienės, ,,to meto tautosakoje ir etnografiniuose aprašymuose dažniau 

minimi numirėliai, vaiduokliai, velniai ir panašios būtybės, padaugėja burtų“,98 suaktyvėja 

vėlės, tampa svarbus mirusiųjų pagerbimas ir jaunimo, ypač merginų, noras nuspėti savo 

ateitį. Taigi šiuo laiku sumažėja atskirtis tarp šio ir ano pasaulių, žmogus turi galimybę 

žvilgtelėti į savo ateitį. 

Žiemos švenčių ciklas ne tik lietuvių, bet ir apskritai indoeuropiečių kultūroje 

yra labai senas, išlikę šio laikotarpio papročiai, apeigos, dainos, žaidimai yra kupini 

archajiškų bruožų, simbolikos, senųjų prasmių. Pasak N. Laurinkienės, advento-Kalėdų 

dainas galima sieti su kosmogoniniu mitu ir kosmologiniais įvaizdžiais. Kosmogoninis mitas 

pasakoja apie visatos sukūrimą, pasaulio būklės pasikeitimą – perėjimą iš chaoso į kosmosą, 

iš nebūties, atsitiktinumo į organizuotą realybę. (Laurinkienė, 1990: 13) Šis mitas susijęs su 

archainio žmogaus laiko samprata ir, pasak F. B. J. Kuipero, kiekvienų metų pabaigoje, kuri 

yra šalčio, tamsos periodas, pasaulis tarsi patirdavo krizę, o po saulėgrįžos – per Naujus metus 

– būdavo simboliškai atnaujinamas tam tikro ritualo pagalba. (Laurinkienė, 1990: 14) 

Daugelis mokslininkų šio mito įvaizdžius įžvelgia būtent advento-Kalėdų dainose. Pagal 

dainų tekstų turinį ir charakterio pobūdį N. Vėlius išskiria dvi dainų siužetines linijas, 

sudarančias kontrastingus polius: tai „mirties, senumo, laidotuvių, chaoso“ ir „naujo 

formavimosi, gyvybės, šviesos, vestuvių, pasaulio tvarkos – kosmoso“. 99 Pirmojo tipo 

siužetinėms linijoms būdingi tragiški – medžioklės, gaudymo – motyvai – būtent šio pobūdžio 

kalendorinių dainų yra daugiausia. Antrajai siužetinei linijai, kuriai priskiriamos Kalėdų 

dainos, būdingos šviesesnės spalvos, kosmogoniniai ir simboliniai įvaizdžiai, naujo pradžia, 

sugrįžtantis laikas. (Astrauskas, 2013)  

                                                           
98 Nijolė Marcinkevičienė. ,,Atvažiuoja Kalėdos. Advento – Kalėdų papročiai ir tautosaka“, Vilnius, 2000, 9p. 
99 R. Astraukas. R. Astrauskas. ,, Advento-Kalėdų papročiai, dainos, giesmės ir žaidimai Dzūkijoje“. 2013  

Prieiga internetu: http://www.lmka.lt/advento-kaledu-paprociai-dainos-giesmes-ir-zaidimai-dzukijoje/ 
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Šiai simbolikai interpretuoti ir prasmėms atskleisti tenka remtis mitologijos 

žiniomis, taip pat, kadangi žiemos ciklo šventės ir apeigos būdingos įvairioms tautoms, 

pravartu jas lyginti, norint geriau suprasti jų prasmes ir reikšmę. R. Astrausko straipsnyje 

,,Advento-Kalėdų papročiai, dainos, giesmės ir žaidimai Dzūkijoje“ (Astrauskas, 2013) 

pateikiamas europietiškų apeigų ir babiloniečių Naujųjų metų švenčių bruožų, išskirtų Mircea 

Eliades, sulyginimas. Šie bruožai būtų: ,, 1) chaosą atstovaujančios mitinės būtybės ir kartu 

chaoso įsigalėjimas, įprastinės pasaulio tvarkos suirimas, ribų tarp šio ir mirusiųjų pasaulio 

išnykimas; 2) naujo pasaulio kūrimas 3) žmogaus dalyvavimas tame kūrime; 4) „Likimo 

šventė“ – būsimųjų metų kūrimas nupasakojant kiekvieno mėnesio ir dienos likimą; 5) 

šventosios vestuvės.“ (Astrauskas, 2013) Straipsnyje taip pat aptariami N. Vėliaus 

pastebėjimai, kad sugretinant šiuos babiloniečių švenčių bruožus su lietuvių Kūčių-Kalėdų 

apeigomis, galima rasti daug panašumų: „Pirmąjį šios šventės momentą galima gretinti su 

mūsų Kūčių naktimi, kai grįžta mirusieji, dažnokai minimi, o kartais neva ir pasirodo, 

Velnias, Giltinė, gyvatė ir kiti ano chtoniškojo pasaulio padarai, kai kalba gyvuliai, vanduo 

vynu pavirsta ir vyksta kiti neįprasti dalykai. Naujo pasaulio kūrimo, kuris vyksta sunaikinant 

chaosą atstovaujančią mitinę būtybę, ceremonialą galima lyginti su blukio, Bedniako, kelmo 

sunaikinimo papročiais. Likimo spėjimą atitinka gausūs Kūčių naktį praktikuojami būrimai, 

būsimo oro, derliaus spėjimai. Su „šventųjų“ ir neva jas pakartojančių paprastų vestuvių 

motyvais susišaukia merginų burtai ir prietarai apie vedybas, populiari vestuvinė tematika 

advento-Kalėdų dainose“ (Vėlius 1989: 9–10, cit. iš Astrauskas, 2013).  

Šio laikotarpio dainose ryškus indoeuropiečių mitologijai būdingas pasaulio 

sukūrimo motyvas, kuris dažnai įsivaizduojamas kaip aukojimo ritualas. Pasak R. Astrausko, 

šio ritualo elementai – kosmoso sukūrimas iš sudedamųjų dalių, kosminės mįslės, dialoginis 

atlikimo pobūdis, pasaulio medžio vaizdiniai, kreipiniai – taip pat yra būdingi lietuvių 

advento-Kalėdų dainoms ir žaidimams. (Astrauskas, 2013) 

Taigi akivaizdu, kad advento-Kalėdų laikotarpis yra ypatingas, kada padidėja 

ryšys tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, žmogui gali bandyti nuspėti savo likimą, prasideda 

naujo gamtos ir gyvenimo ciklo pradžia, pagal archainį žmogaus mąstymą vyksta simbolinis 

naujo pasaulio kūrimas – atgimimas. Tokiu atveju, komunikacija su anapusiniu pasauliu 

neišvengiamai pasireiškia ir dainuojamojoje tradicijoje. Apie kalendorinių dainų sąsajas su 

kosmogoniniais mitais, pasaulio sukūrimo motyvu jau yra nemažai kalbėta, tad šia tema aš 

nesiplėsiu. 

Advento dainų siužetuose dažni veikėjai  ̶  įvairūs gyvūnai ir paukščiai, kurie 

taip dažnai nepasitaiko kitose dainose. Tai kiškis, lapė, voverė, vilkas, bebras, elnias, meška, 
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šermuonėlis, povas, antis, sakalas, kuosa ir kiti. Pasak N. Marcinkevičienės, kiškis, lapė, 

voverė – lietuvių mitologijoje siejami su požemio ir mirties pasauliu. (Marcinkevičienė, 2000: 

9) Kiti minėti gyvūnai taip pat pasižymi savita simbolika: antis, sakalas siejami su 

tarpininkavimu tarp dangaus ir žemės. Povas – archainė mitinė figūra, kurią reiktų priskirti 

prie sakraliųjų zoomorfinių būtybių. (Laurinkienė, 1990: 81) Dauguma šių gyvūnų turi 

nepaprastą simboliką, prasmę ir jų pasirodymas advento – Kalėdų dainose nėra atsitiktinis. 

Gausūs šių gyvūnų motyvai galbūt rodo mirusiųjų pasaulio artumą šiame laikotarpyje, jie 

simboliškai veikia kaip tarpininkai tarp pasaulių. 

Kaip pastebėjo R. Astrauskas, agresijos bei mirties motyvai atsispindi dainų 

siužete, kuriame atjoja pirštis ,,juodas kudlotas“ ar ,,senas neženotas“, įkyriai persekiojantis 

mergelę. (Astrauskas, 2013) Nepageidaujamo jaunikio atsikratyti kartais padeda sakalas, 

užmušdamas akmeniu arba juo atsikratyti padeda gamtos jėgos. Galbūt šie veiksmai yra 

viršsubjekto įsikišimas ir pagalba atsikratant nenorimo, įžūlaus veikėjo.  

Łėkis łėkis, / A łėliu łėliu, / Sieras sakałėlis, / A rūta žalioj, // Nešis nešis, / ... / Sierų akmenėlį, 

/ ... // Ir išmete, / ... / Sierų akmenėlį. ,/... // Ir užmušė, /... / Senų neženotų /...//. (LLD XX 111) 

Oi dvarai dvarai, leliumai, / Dvareliai didieji, leliuma. // Kas po tuos dvarus, leliuma, / Niekas 

nevaikščiojo, leliuma. // Tiktai vaikščiojo, leliuma, / Jauna mergužėłė, leliuma. // Rūtelį skynė, 

leliuma, / Vainikėlį pynė, leliuma. // O ir atjojo, leliuma, / Senas neženotas, leliuma. // Oi aš 

pavirtau, leliuma, / Žaliaja rūtela, leliuma. // Paskui mane senis, leliuma, / Su skynėjėłėm, 

leliuma. // Rūtełį nuskynė, leliuma , / Tik šaknelės liko, leliumai. // Oi aš pavirtau, leliuma , / 

Marelių žuvela, leliuma. //Paskui mane senis, leliumai, / Su žeberkłėliais, leliumai. // Oi aš 

pavirtau, leliuma , / Raiba gegužėla, leliumai. // Paskui mane senis, leliumai, / su šautuvėliu, 

leliumai. // Oi aš pavirtau, leliumai, / Danguje žvaigždela, leliuma. // Paskui mane senis, 

leliuma , / Su debesėliu, leliuma. // Debesys užėjo, leliuma , / Lietus pakrapino, leliuma. // 

Lietus pakrapino, leliuma , / Senį nutapino, leliuma . (DzM 115b)  

,,Juodo kudloto“ personažas dažnai apibūdinamas įvairiais epitetais, pabrėžiant jo bjaurumą, 

gremėzdiškumą: ,,šleivas vyžuotas“, ,,akis išvełis, barzdų išskėtis“, ,,nosį susukis, vuodega 

kap piescis“, ,,galva kap puodas, kojos kap piesčiai“, ,,rankos kap grėbliai“, ,,akys kap 

žirklas, vūdega kap šluota“ ir t.t. Kartais jo apibūdinimas panašus į šuns arba netgi primena 

pabaisą: 

Bėga per kalnų / Juodas kudlotas, / Ciuciai liūliai, / Juodas kudlotas. // Juodas kudlotas / Ir 

pabalnotas, / Ciuciai liūliai, / Ir pabalnotas. // Snukis apkaltas, / Akys išveltos, / Ciuciai 

liūliai, / Akys išveltos. // Akys išveltos, / Ausys aplaistos, / Ciuciai liūliai, / Ausys aplaistos. // 

Pavogė mani / Ažu baltos rankos, / Ciuciai liūliai, / Ažu baltos rankos. // Nunešė mani / Ažu 

kalno kalno, / Ciuciai liūliai, / Ažu kalno kalno. // Pasodzino mani / An naujo suolo, / Ciuciai 
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liūliai, / An naujo suolo. // An naujo suolo / Už balto stalo, / Ciuciai liūliai, / Už balto stalo. // 

Nei man tį nudna, / Nei man tį vesela, / Ciuciai liūliai, / Nei man tį vesela. // (LLD XX 117) 

 

Ir atvažiavo, leliumai, / Juodas kudlotas, leliumai. // Gelažimi kaltas, leliumai, / Dziržais 

apraišiotas, leliumai. // Ir insodzino, leliumai, / Naujan važalin, leliumai. // Oi, ir pasodzino, 

leliumai, / Už baltų skobnelių, leliumai. // (LLD XX 116) 

 

O ir atskrido / Šuva kudlotas, Oi kalėda kalėda, // Šuva kudlotas / Ir pabalnotas, / Oi kalėda 

kalėda, // Snukį susukis, / Kojos kap piesciai, / Oi kalėda kalėda. // Kojos kap piesciai, / 

Vuodega kap šluota, / Oi kalėda kalėda. // (LLD XX 115) 

 

Šis personažas, panašus į pabaisą, primena kito pasaulio atstovą, persirengėlį. Galima būtų jį 

išties prilyginti, pavyzdžiui, Užgavėnių persirengėliams, bandant suprasti šio personažo 

simboliką. Užgavėnių persirengėlių paprotyje pasireiškia ryšys su protėvių vėlėmis, 

vadinamasis nekrokultas. Teigiama, kad persirengėliai yra protėvių įvaizdžiai, pradedant nuo 

toteminių žvėrių ir paukščių, baigiant „svetimais“ – vengrais, žydais, čigonais, tiek išvaizda, 

tiek elgsena pabrėžiant, kad jie yra svetimi, kito krašto. 100 Pasak L. Klimkos, baisios kaukės, 

tikėtina, yra anapusinio, mirusiųjų pasaulio atstovų reprezentacija. 101 Užgavėnių tradicijoje 

išskiriamas ir panašus Juodo Gauruoto vaizdinys – ,,tikriausiai kokio vėlių vedlio, mirusiųjų 

pasaulio dievybės įvaizdis“102. Turint omeny, kad Užgavėnės – taip pat virsmo metas, 

nenuostabu, kad atsiskleidžia glaudus ryšys su mirusiųjų pasauliu. Kalėdų papročiuose taip 

pat būta persirengėlių – svarbiausios šios šventės apeigos buvo persirengėlių vaikštynės su 

linkėjimais.103 Galbūt galima interpretuoti, kad ir advento dainose ,,juodas kudlotas“ – 

anapusinio pasaulio atstovas. Jis taip pat mergelę nusineša į svetimą šalį – tai galbūt 

įprasmina ne tik tiesioginį mergelės iškeliavimą iš gimtinės ištekėjus, bet ir vestuvių 

virsmą.104 

Kai kuriuose advento dainų tekstuose galima įžvelgti akivaizdesnės komunikacijos su 

mirusiaisiais, pavyzdžiui:  

1. Leliumoj, 

Gaideliai gieda, leliumoj, 

                                                           
100 L. Klimka. ,,Apie Užgavėnių mitologiškumą“. Prieiga internetu: 

http://www.etno.lt/index.php/lt/straipsniai/165-apie-uzgaveniu-mitologiskuma 
101 L. Klimka. „Kitokie“ tarp persirengėlių tradicinėse Užgavėnėse“. Tradicija ir dabartis, Nr. 9, 2014, 81 – 88 p. 
102 L. Klimka. ,,Apie Užgavėnių mitologiškumą“.  
103 R. Astrauskas. http://www.lmka.lt/advento-kaledu-paprociai-dainos-giesmes-ir-zaidimai-dzukijoje/ 
104 Padariusi šias nedrąsias prielaidas, buvau maloniai nustebinta atradusi panašią J. Ūsaitytės interpretaciją LLD 

XX tome, straipsnyje ,,Advento-Kalėdų dainų turinio apimtys ir potekstės“.  
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Tai vairuoja, leliumoj. 

2. Leliumoj, 

Negiedokit, gaideliai, leliumoj, 

Nevairuokit, leliumoj. 

3. Leliumoj, 

Nei jūs mani budzinat, leliumoj, 

Nei jūs mani keliat, leliumoj. 

4. Leliumoj, 

Budzina mani, leliumoj, 

Gailoj anytėłė, leliumoj. 

5. Leliumoj, 

Kelia mani, leliumoj, 

Gailas šešurėlis, leliumoj. 

6. Leliumoj, 

Siuntė mani, leliumoj, 

Basų per ciltų, leliumoj: 

7. – Leliumoj, 

Bėki, martułė, leliumoj, 

Basų per ciltų, leliumoj, 

8. Leliumoj, 

Ir parnešk man, leliumj, 

Vasaros sniego, leliumoj, 

9. Leliumoj, 

Vasaros sniego, leliumoj, 

Žiemos šėko, leliumoj, 

10. Leliumoj, 

Žiemos šėko, leliumoj, 

Čysto lauko ugnes, leliumoj. 

11. Leliumoj, 

Bėgo dukrełė, leliumoj, 

Basa per ciltų, leliumoj, 

12. Leliumoj, 

Ir suciko, leliumoj, 

Sa radnu tėvelį, leliumoj. 

13. – Leliumoj, 

Tu radnas tėveli, leliumoj, 

Senas darodnykas, leliumoj, 
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14. Leliumoj, 

Darodzyk man, leliumoj, 

Kur man jimci, leliumoj, 

15. Leliumoj, 

Vasaros sniego, leliumoj, 

Žiemos šėko, leliumoj, 

16. Leliumoj, 

Žiemos šėko, leliumoj, 

Čysto lauko ugnes, leliumoj. 

17. – Leliumoj, 

Bėki, dukrełė, leliumoj, 

Pamarėlin, leliumoj. 

18. Leliumoj, 

Pamarėlin, leliumoj, 

Pamedėlin, leliumoj. 

19. Leliumoj, 

Ir nuslaužki, leliumoj, 

Žalių šakełį, leliumoj. 

20. Leliumoj, 

Ir pajimki, leliumoj, 

Baltų kramenėłį, leliumoj. 

21. Leliumoj, 

Ir pagauki, leliumoj, 

Marių putelių, leliumoj, 

22. Leliumoj, 

Ir parneški, leliumoj, 

Savam šašarėliu, leliumoj. (LLD XX 144) 

 

Čia marti anytos, šešuro yra siunčiama įvykdyti keblių užduočių – parnešti vasaros sniego, 

žiemos šėko, čysto lauko ugnies. Tam įvykdyti jai liepiama bėgti basai per tiltą. Tokioms 

neįprastoms užduotims atlikti yra siunčiama į neįprastą aplinką. Tiltas – jungties tarp gyvųjų 

ir mirusiųjų pasaulių, ,,jungiantis statinys, dviejų priešingų dalykų, jungties tarp dangaus ir 

žemės, perėjimo iš gyvenimo į mirtį, iš mirties į nemirtingumą simbolis“105. Pasak N. 

Laurinkienės, tiltas tikriausiai atliko mediatoriaus vaidmenį, o remiantis rusų, baltarusių 

kalėdinių dainų tekstais – galėjo jungti mitinių būtybių pasaulį su žemėje gyvenančiais 

                                                           
105 Simbolių žodynas http://www.ltvirtove.lt/zodynai.php?lt=lietuviskas_simbolikos_zodynas&raide=T 
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žmonėmis. (Laurinkienė, 1990: 92) „Rusų ir baltarusių kalėdinėse dainose tiltu atvažiuoja 

Kalėdos, Naujieji metai – vadinasi, jo tiesimas yra labai reikšmingas pasaulio atsinaujinimo 

vyksme. Kita vertus, tiltas susijęs ir su mirties sfera: įvairiose religijose, taip pat ir lietuvių, 

norint mirusiesiems patekti į vėlių kalną, reikia pereiti tiltą.“106  

Bėgimas basomis kojomis taip pat yra svarbus simbolis, sukuriantis sąlygą 

patekti į mirusiųjų pasaulį; daugelyje pasaulio vietų žmonės yra laidojami basi. Pasak 

Tatjanos Agapkinos,107 slavų papročiuose kojos siejamos su chtoniškuoju pasauliu, laidojimo 

papročiuose didelę reikšmę turi basos arba apautos kojos. Kaip teigia R. Racėnaitė108, 

Lietuvoje taip pat užfiksuotas paprotys mirusiuosius laidoti basus, taip pat manyta, kad su 

batais kitam gyvenime jam bus sunku vaikščioti arba basomis bus lengviau nubėgti į Dievo 

teismą. Taigi, basos kojos papročiuose smarkiai siejasi su mirusiųjų pasauliu.  

Remiantis šia simbolika, galima manyti, kad mane dominančioje advento-

Kalėdų dainoje marti patenka į mirusiųjų pasaulį. Miręs tėvelis, turėdamas visai kitą 

egzistencinę perspektyvą, žino, kaip įveikti kodą ir jai pataria, kaip įvykdyti, atrodo, 

neįveikiamą uždavinį. Šis siužetas primena našlaičių vestuvių dainas, kuriose taip pat prašoma 

ir sulaukiama mirusių tėvų patarimų ir pagalbos.  

R. Astrausko pastebėjimu, Kalėdų dainose yra išlikę įtaigos formulių „želk 

želmuo po žirgeliu, kalėda“, šūksnių, užkalbėjimų, linkėjimų intonacijų, kurios dažniausiai 

atliekamos su dainų priedainiais. (Astrauskas, 2013) Turint omeny nepaprastą metą, kai 

prasideda naujų metų ciklas, ir tikėjimą žodžio maginiu poveikiu, tokie motyvai gali būti 

savotiška komunikacija su viršsubjektu, siekiant, kad šie linkėjimai, teiginiai išsipildytų, 

pavyzdžiui, minėtas ,,želk želmuo po žirgeliu“ gali būti derlingumo prašymas, augimo 

skatinimas. Kalėdotojų dainos taip pat pasižymi sveikinimais ir linkėjimais, o patys 

kalėdotojai suvokiami kaip anapusinio pasaulio atstovai. Pasak J. Ūsaitytės, būtina buvę 

kalėdotojams atsilyginti už linkėjimus, nes kitu atveju, buvo galima užrūstinti anapusinį 

pasaulį, o dovanos ir atsilyginimas užtikrina maginę linkėjimo galią, užtikrinti ūkio gerovę, 

asmeninę laimę.109  

Priedainiai advento – Kalėdų laikotarpio dainose turi svarbią reikšmę. N. 

Laurinkienė svarsto, kokia galėtų būti šių garsažodžių reikšmė ir kelia hipotetines prielaidas, 

                                                           
106  D. Vyšniauskaitė. ,,Kario įvaizdis lietuvių liaudies dainose“. Kaunas, 2010: 27 p. Cituojama iš: G. 

Skabeikytė-Kazlauskienė. Lietuvių tautosaka. Įvadas. Vadovėlis. Kaunas, 2005. P. 70–71. 
107 http://pagan.ru/slowar/n/nogi8.php 
108 R. Racėnaitė. ,,Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje“, Tautosakos darbai XVI (XXIII) 

2002: p. 227. 
109 Ūsaitytė J. ,,Advento-Kalėdų dainų turinio apimtys ir potekstės“. Lietuvių liaudies dainynas XX. 

Kalendorinių apeigų dainos 1, Vilnius, 2007, p. 37.  
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kad kalėda gali sietis su dangiškąja ugnimi – saule, ritualine pliauska bei ugnies semantika; 

leliumai, lėliu lėliu ir kiti panašios šaknies garsažodžiai semantiškai gali sietis su ugnimi arba 

dievybėmis. (Laurinkienė, 1990: 164–168) Kadangi adventas – tamsiausias metų laikas, kada 

trumpiausios dienos, ugnies, šviesos simbolika gali sietis su saulės, šviesos sugrįžimu, 

laukimu, žodžio magine galia bandant teigti šviesą, kaip priešybę tamsai.  

Kaip teigia R. Astrauskas, kalėdinių dainų priegiesmiams būdinga šūksninė 

intonacija, taip pat koncentruota emocija, intencionalumas, o drauge su priegiesmio 

garsažodžiu šaukiami šūksniai atlieka tarpininko, mediatoriaus vaidmenį. (Astrauskas, 2013) 

Galima manyti, pati šūksnio intonacija rodo komunikacinį pobūdį, o garsažodžių 

ypatingumas, magiškumas – komunikaciją, nukreiptą į viršsubjektą.  

 Kartais autoriai šūksnių semantiką sieja su vaisingumu, pavyzdžiui, vengrų 

folkloristė Janka Szendrei šūksnio priedainį naujametėse vengrų melodijose vadina priemone 

užtikrinti gerą būsimų metų derlių ir gyvulių prieaugį.110  

Kai kurios kalendorinės dainos turi klausimų – atsakymų formą, pavyzdžiui: 

– Kam tavo, vilkeli, akelas šviesias, kalėda? 

– Per karalių buvau, ksionškeles čitojau, kalėda. 

– Kam tava, vilkeli, liežuvelis ilgas, kalėda? 

– Per karalių buvau, tarelkelas šluosčiau, kalėda. ir t.t. (LLD XX 167) 

Pasak N. Laurinkienės, kosmologinėje epochoje prieš Naujuosius metus ritualiniais žynių 

dialogais būdavo nusakomas, visatos kūrimosi procesas, o šie kalendorinės poezijos tekstai 

sukonstruoti tuo pat dialoginiu principu. (Laurinkienė, 1990: 150) Čia vyksta tarpasmeninė 

komunikacija tarp dviejų subjektų ir nors nėra tiesiogiai kreipiamasi į viršsubjektą, per šią 

dialogo formą simboliškai įtvirtinama visatos tvarka ir metų virsmas. Žodinių dialogų forma 

ir dviejų skirtingų veikėjų priešprieša taip pat būdinga advento laikotarpio žaidimams. 

(Astrauskas, 2013) 

Apibendrinant, galima išskirti šiuos komunikacijos su anapusiniu pasauliu 

motyvus advento- Kalėdų laikotarpio dainose: 

1. Mitinis naujo metų ciklo įprasminimas;  

2. Derlingumo, vaisingumo, gerovės prašymas bei linkėjimai, atsiskleidžiantys 

kalėdotojų dainose, o simboliškai – ir kitose šio laikotarpio dainose ;  

3. Žodžio maginė galia glaudaus ryšio su anapusiniu pasauliu metu – linkėjimų, 

sveikinimų išklausymas, išsipildymas, gausus garsažodžių vartojimas; 

4. Gyvūnų – tarpininkų tarp šio ir ano pasaulių – motyvai; 

                                                           
110 Iš R. Astrausko ,,Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras“. Nuotolinio mokymo kursas, 2007.  
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5. Mįslių minimo motyvai – patarimo, pagalbos prašymas pas mirusįjį;  

6. ,,Juodo kudloto“ – anapusinio pasaulio atstovo – įvaizdis; 

7. Dialogo forma – simbolinis metų virsmo įprasminimas. 
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Išvados  

 

• Apžvelgus aktualius tyrimus ir literatūrą, atsiskleidžia tai, kad mirties samprata 

ir gyvųjų ryšys su mirusiaisiais yra plati tema, kuri nagrinėjama įvairiausiais aspektais. 

Gausūs papročiai, tikėjimai, taip pat neišsenkantis šių temų analizavimas rodo, jog lietuvių 

tradicinėje kultūroje būta glaudaus ypač ryšio tarp šio ir ano, gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. 

Lietuviams esant dainų tautai šis santykis ryškiai atsiskleidžia ir dainuojamojoje tradicijoje. 

Muzika yra neatsiejama svarbių ritualų dalis, muzikinė forma yra universali kontakto su 

anapusiniu pasauliu priemonė, atliekanti mediatoriaus funkciją. Muzika gali įvesti į transą, 

ypatingą dvasinę, su aukštesnėmis jėgomis bendrauti tinkamą būseną. Visa tai duoda 

prielaidas nagrinėti gyvųjų ir mirusiųjų ryšį dainuojamojoje tradicijoje.  

• Taikant komunikacijos mokslo teorijas šiam ryšiui dainuojamojoje tautosakoje 

analizuoti, išryškėja komunikacijai pasiekti naudojamos priemonės, procesas, komunikacijos 

pobūdis, priežastys, sąlygos. Informacijos pasikeitimas tarp gyvųjų ir mirusiųjų vyksta 

naudojant bendrą simbolių, kodų sistemą, kurią tariamai supranta abi pusės. Šiuo atveju, tai 

yra muzikinės bei poetinės dainuojamosios tautosakos, kuri atlieka komunikacijos kanalo 

vaidmenį, savybės, arba kitaip – verbaliniai ir neverbaliniai kodai. Verbaliniai kodai – įvairios 

poetinės išraiškos priemonės, neverbaliniai – muzikiniai aspektai: melodika, intonacija, 

ritmika, atlikimo ypatybės (pavyzdžiui, šūksmingas balsas), taip pat ir paramuzikiniai 

aspektai (verksmas, atodūsiai raudose), atliekami simboliniai, apeiginiai veiksmai 

(pavyzdžiui, ėjimas aplink lauką dainuojant), emocija, atlikimo intencija.  

• Komunikacija su anapusiniu pasauliu yra netiesioginė, nors, pavyzdžiui, 

našlaičių dainų tekstuose galima aptikti ir tiesioginės komunikacijos elementų. Šios 

komunikacijos poveikis ir efektyvumas yra numanomi pagal prašymo pobūdį ir priklauso nuo 

žmonių interpretacijos.  

• Karinių – istorinių dainų motyvuose atsiskleidžia simbolinis atsisveikinimas su 

kariu, tarsi simboliškai inscenizuojami svarbūs laidotuvių ritualai, užtikrinsiantys kare 

žuvusio asmens sėkmingą perėjimą į anapusinį pasaulį. Gailiai kukuojančių gegučių, 

simbolizuojančių motiną, seserį, mergelę motyvas, dažnai pasirodantis karo dainose, gali būti  

savotiško simbolinio apraudojimo įvaizdis. Karinių-istorinių dainų tekstuose gali atsiskleisti 

tiesioginė komunikacija, mirusiojo asmeniu, kartais įžvelgiami metempsichozės motyvai. 
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• Paruginių giesmių, rugiapjūtės, šienapjūtės dainų apeiginė prasmė – maginė 

apsauga, dievų, vėlių, nuo kurių priklauso derlingumas, palankumo prašymas, užtikrinimas. 

Šioje komunikacijoje ryškus muzikinis kodas: garsi, šūksminga dainavimo maniera, raudas 

primenanti intonacija, kuri gali tarsi javų mirties įprasminimas.  

• Raudose atsiskleidžia įvairialypė komunikacija ne tik su mirusiųjų pasauliu, bet 

ir su bendruomene. Raudotoja veikia kaip tarpininkė tarp šio ir ano pasaulio, tarp mirusiojo ir 

bendruomenės, tarp mirusiojo ir anapusinio pasaulio (anksčiau mirusiųjų). Taip atsiskleidžia 

vienpusė komunikacija bendraujant su mirusiojo vėle, intraasmeninė komunikacija – 

raudotojos emocijų, išorinių ir vidinių stimulų apdorojimas savyje, turintis gydomąją funkciją 

ir asmens – grupės komunikacija, vykstanti tarp raudotojos ir bendruomenės, laidotuvių 

dalyvių. Komunikuojant su anapusiniu pasauliu, vyksta tokios raudų funkcijos, kaip mirusiojo 

ir bendruomenės apsauga mirties virsmo metu, simbolinė vėlės išlydėjimo funkcija, padedanti 

velionio sielai lengviau iškeliauti Anapilin, informacijos ir nurodymų mirusiajam teikimas, 

padėkos ir atsiprašymai, kurie tarsi padeda nutraukti vėlės sąsajas su gyvųjų pasauliu. 

Atsispindi ir tolimesnio bendravimo su mirusiuoju elementai – sapnų pagalba, 

metempsichoze. 

• Komunikacija atsiskleidžianti našlaičių dainų tekstuose dažniausiai yra 

tarpasmeninė, vykstant dialogui tarp našlaitės ir vieno iš mirusių tėvų. Komunikacija gali būti 

efektyvi (sulaukiama teigiamo arba neigiamo mirusiojo atsakymo) arba neefektyvi (mirusieji 

neatsako). Kaip komunikacijos stimulus ir priežastis, galima išskirti pagalbos, paguodos 

prašymus, pasiteiravimus, ar mirusiajam gera, patogu. Išsiskiria buitiški patarimai ir  

egzistenciniai patarimai. Našlaičių vestuvių dainose išryškėja atsisveikinimo su mirusiais 

tėvais motyvai, jų palaiminimo, kraičio sukrovimo ištekant prašymas. Mirusiųjų budinimas – 

vienas dažniausių motyvų ir komunikacijos pavyzdžių. Kaip komunikacijos pranešimų kodus 

galima išskirti pačią maginę žodžio galią, gausiai naudojamus kreipinius, malonybinius 

žodelius, taip pat tekste atsiskleidžiančius veiksmus – verksmą, gulimą kryžiumi, kapo 

atvėrimą, mirusiųjų judinimą, kurie turi sustiprinti komunikacijos efektyvumą. Komunikacijai 

įvykti, kartais naudojamos tarpinės priemonės – laiškai, pasitelkiama tarpininkais, kurie  gali 

būti artimas žmogus (brolis), paukštis (gegutė), kreipiamasi į gamtos jėgas ar patį Dievą. 

Pastaruoju atveju, atsiskleidžia ne tik  komunikacija tarp našlaitės ir mirusių tėvų, bet ir tarp 

našlaitės ir viršsubjekto, kai kuriais atvejais – ir tarp mirusių tėvų ir viršsubjekto.  Našlaitės 

prašymas žemės, kad žemė priimtų ją kaip ir jos mirusius tėvus, gali būti interpretuojamas 

kaip komunikacija su anapusiniu pasauliu. 
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• Advento-Kalėdų dainose komunikacija su viršsubjektu yra netiesioginė. Šiuo 

laikotarpiu, ypatingai padidėjus ryšiui su anapusiniu pasauliu, dainose atsiskleidžia mitinis 

naujo metų ciklo įprasminimas. Šis aspektas kartais gali būti įtvirtinamas dainose bei 

žaidimuose pasitaikančia dialogo forma. Taip pat atsiskleidžia simboliniai linkėjimų, įtaigos 

formulių motyvai, derlingumo, vaisingumo, gerovės prašymas bei linkėjimai kalėdotojų 

dainose, o simboliškai – ir kitose šio laikotarpio dainose. Svarbia komunikacijos  kodo dalimi 

galima laikyti gausiai vartojamus garsažodžius. Kartais atsiskleidžia mįslių minimo motyvai – 

patarimo, pagalbos prašymas pas mirusįjį, kaip įveikti neįprastas užduotis (parnešti žiemos 

šėko, vasaros sniego). ,,Juodą kudlotą“ advento dainose  galima interpretuoti kaip  anapusinio 

pasaulio atstovo įvaizdį.  

• Tolimesniuose tyrimuose galima atidžiau pažvelgti į muzikinį komunikacijos su 

anapusiniu pasauliu kodą, turint omeny tai, kad  raudos intonacijų persmelkti yra kiti žanrai, 

kuriuose mezgamas ryšys su anapusiniu pasauliu, kartais atitinka ir kitos muzikinės raiškos 

priemonės: ritmo formulės, dermė.   
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