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ĮVADAS
Tyrimo aktualumas. „Folklorinis dainavimas – visa sistema, ne tik melodija ir žodžiai. Jei
mes norime profesionaliai perimti tradiciją, turime perimti visą jos sistemą.“ (Ambrazevičius
2007:238). Liaudies daina lietuvių sąmonėje išreiškia tautos dvasią, reprezentuoja tautą, akcentuoja
nacionalinį savitumą. Tačiau dažnai dainavimo tradicija yra vertinama gana paviršutiniškai –
remiamasi tik (ne visada tikslia) dainos transkripcija, nėra susipažįstama su dainos ar viso krašto
tradicijos žinovų nuomone, pačios dainos kontekstais, atlikimo savybėmis.
Taip pat trūksta išsamių vieno krašto dainavimo tradicijos tyrimų, kuriais būtų
atskleidžiamos ne tik muzikinės dainų savybės, bet ir jų atlikimo kontekstai, pačių dainininkų
įsivertinimas, dainos vertinimas, skirtingais laikmečiais vyravusių tradicijų lyginimas. Tradicijos
žinovų refleksijų tyrimai lietuvių etnomuzikologijoje vis dar nėra populiarūs, tačiau, remiantis
užsienyje vykdomų tyrimų duomenimis, yra labai perspektyvūs ir galintys suteikti aktualių žinių
apie dainavimo tradicijas.
Tyrimui pasirinktas Šalčininkų rajono Dieveniškių kraštas ir jo lietuviškai kalbantys
dainavimo tradicijos žinovai. Dėl sudėtingos istorinės situacijos, kurios dėka neasimiliuotose ir
neslavizuotose vietovėse susidarė savotiškos salos, Dieveniškių apylinkėse išliko mažai kintanti
dainavimo tradicija. Kita vertus, tiek salose, tiek suslavėjusiose gyvenvietėse vyrauja
daugiakalbystė – gyventojų dainuojamosios tautosakos repertuarą sudaro tiek lietuviškai, tiek slavų
kalbomis dainuojami kūriniai. Be to, vietiniai gyventojai savo identitetą kuria nesivadovaudami
išgryninta nacionalumo sąvoka, todėl išlieka galimybė ieškoti savitų vietinių tradicijų, tikėtina,
besiskiriančių nuo kaimyniniuose arealuose vyraujančių manierų. Dieveniškių apylinkėse dar yra
pakankamai daug dainavimo tradicijos tęsėjų, galinčių apibūdinti savo reprezentuojamos tradicijos
ypatumus: atkreipti dėmesį į bruožus, kuriuos jie laiko svarbiausiais ar išsiskiriančiais iš kitų
dainavimo tradicijų. Kraštas etnomuzikologiniu aspektu beveik nėra tyrinėtas, nors jo situacija
domina daugelio kitų sričių mokslininkus (ypač istorikus, etnologus, sociologus).
Taip pat šiose vietovėse gan ilgą laiką vykdomi lauko tyrimai, todėl yra galimybė palyginti
įvairių laikotarpių duomenis bei stebėti tradicijos kaitą, sugretinant kelių kartų atlikimo stilistikas.
Tyrimo objektas. Dainavimo tradicijų Dieveniškių krašte kaita.
Tyrimo tikslas. Atskleisti, kaip Dieveniškių krašte kito dainavimo tradicijos ir išskirti
pagrindinius jų bruožus.
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Uždaviniai:
1.

Remiantis folklorinių ekspedicijų metu užrašytais pateikėjų komentarais apie

dainavimą išsiaiškinti svarbiausius Dieveniškių krašto dainavimo tradicijos elementus, aptarti
vartojamus terminus.
2.

Susipažinti su visais Dieveniškių krašto dainuojamosios tautosakos įrašais.

3.

Pasitelkiant muzikinės analizės metodus išskirti pagrindinius Dieveniškių apylinkių

dainuojamosios tautosakos bruožus ir jų kaitą.
4.

Sudaryti Dieveniškių apylinkių dainavimo tradicijos tęsėjų ir žinovų terminologijos

žodyną.
Tyrimo metodika Giluminiai interviu, pusiau struktūruoti interviu, pateikėjų žodyno
analizė, muzikinė analizė, tipologinis lyginimas.
Tyrinėjimų apžvalga ir šaltiniai. Kalbant apie Dieveniškių krašto dainuojamosios
tradicijos tyrimus, visų pirma reikia paminėti darbus, nagrinėjančius visos Dzūkijos dainuojamąjį
folklorą. Vienas svarbiausių – Genovaitės Četkauskaitės sudarytame leidinyje „Dzūkų melodijos“
esantis šios tyrėjos straipsnis „Dzūkų dainų melodijų variantiškumo ir invariantiškumo
dėsningumai“ (Četkauskaitė 1981: 13-54). Jame apibendrinamos dzūkų dainoms būdingos savybės,
pristatomas tam laikmečiui naujas požiūris į melodijų dermes, vėliau šios idėjos sugulė į autorės
monografiją (Četkauskaitė 1998).
Bene pirmasis išsamus Dieveniškių kraštui skirtas leidinys – 1965 m. kompleksinės
ekspedicijos vykdytos šiame krašte apibendrinimas – „Dieveniškės“ (Dieveniškės 1968). Knygoje,
be kitų straipsnių, randame ir pirmuosius Dieveniškių muzikiniam folklorui skirtus tyrinėjimus –
Vandos Barauskienės „Lietuvių ir baltarusių liaudies dainų ryšiai“ (Barauskienė 1968), Pranės
Jokimaitienės „Vaikų dainos“ (Jokimaitienė 1968), Vaclovo Juodpusio „Tautosakos muzikinės
ypatybės“ (Juodpusis 1968). Nors šie darbai nepretenduoja į visapusišką krašto muzikinių savybių
analizę, tačiau yra labai vertingi savo naujumu, pirmieji supažindina su šio išskirtinio krašto
specifika. 1995 m. išleistas dar vienas leidinys „Dieveniškės“ (Dieveniškės 19995), kuriame
skelbiami tiek anksčiau skelbti, bet papildyti tyrinėjimai, tiek naujausios ekspedicijos medžiagos
apibendrinimai.
2-ojoje monumentalaus leidinio „Aš išdainavau visas daineles“ dalyje (Aš išdainavau visas
daineles 1988) pasirodo Aldonos Kačerauskienės tekstas. Autorė, sekdama 1965 m. kompleksinės
ekspedicijos pėdsakais, bendrauja su žymiausiais krašte užrašytais dainininkais ar jų giminaičiais.
Straipsnyje pateikiami itin vertingi dainininkų pasisakymai, pasakojimai (Kačerauskienė 1988).
Atkreiptinias dėmesys, kad dar 1987 m. išsakyta pastaba, jog ji bendraujanti su „paskutinės
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Dieveniškių dainininkių kartos“ atstovėmis, nepasitvirtino ir prabėgus 30-čiai metų vis dar turime
galimybę išgirsti dainuojančius dieveniškėnus.
2011 m. išleista pirmoji ir vienintelė kraštui skirta kompaktinė plokštelė „Dieveniškių
krašto dainos“ (Dieveniškių krašto dainos CD 2011), kurioje skelbiami LMTA Mokslo centro
Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve saugomi ekspediciniai įrašai. Verta
pastebėti, jog pavieniai garso įrašai iš Dieveniškių krašto buvo skelbti ir kituose leidiniuose (Lingu
palingu balti suoleliai 2009; Lietuvių liaudies dainynas XX 2007 ir kt.), tačiau turtinga krašto
muzikinė kultūra tikrai nesulaukia pakankamo dėmesio.
Kiek kitokiu aspektu į krašto situaciją pažvelgė etnomuzikologė Daiva RačiūnaitėVyčinienė,

kurios

straipsnyje

bendruomenėje: sava

/

„Individuali

tautinės

savimonės

raiška

Lietuvos

paribio

kita“ aprašoma dviejų Žižmų kaime, Dieveniškių sen. gyvenusių

dainininkių sampratos, požiūrio į jas ir jų dainuojamo repertuaro skirtumai (Račiūnaitė-Vyčinienė
2014).
Dieveniškių krašto dainavimo tradicijos situaciją taip pat gali padėti suvokti ir kitur
vykdyti panašūs tyrimai. Pažymėtina Loretos Sungailienės disertacija „Žemaičių muzikinis
dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija“, kurioje įvairiais aspektais tirta žemaičių muzikinė
kultūra (Sungailienė 2007). Taip pat Godos Satkauskaitės magistro darbas „Dzūkų tradicinis
dainavimas: objekto ir kontekstų sąveika“ (Satkauskaitė 2013).
Itin naudingų šio darbo temai įžvalgų esama Zinaidos Možeiko monografijoje „Tradicinės
liaudies muzikinės kultūros ekologija“ (Možeiko 2011). Vienas didžiausių pastaraisiais metais
vykdytų tradicinio dainavimo žodynų tyrimas pateiktas Ardiano Ahmedajos sudarytame leidinyje
„European voices II: Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in
Europe“ (European Voices II 2011)
Vertingas Irenos Višnevskos straipsnis „Vilniaus krašto tuteišių vokalinė technika“
(Višnevska 2009), kuriame itin perspektyvių akustinių tyrimų metodų pagalba lyginamas Vilniaus
krašto dainininkų atlikimas, randami panašumai su dzūkų, aukštaičių ir dzūkų paribio tradicijomis.
Pirmajame darbo skyriuje remiamasi autorės vykdytų ekspedicijų Dieveniškių krašte
duomenimis, vykdytais pusiau struktūruotais, giluminiais interviu su dainavimo tradicijos
pateikėjais. Taip pat naudojamasi ir minėtu A. Kačerauskienės straipsniu, kuriame pateikta nemažai
pateikėjų pasakojimų (Kačerauskienė 1968: 294–309:, leidinyje „Dieveniškės“ prie melodijų
esančiomis pastabomis.
Arhyviniai, ekspediciniai duomenys. Darbe analizuojamos autorės transkribuotos
liaudies dainos, užrašytos trijų ekspedicinių laikotarpių metu: 1952–1965 m., 1990 m., 2015 m.
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Atrinktos visuose laikotarpiuose pasikartojančios to paties tekstinio ir melodinio tipo dainos – iš
viso 33 kūriniai, 4 skirtingi tekstiniai ir melodiniai tipai.

1. DAINAVIMAS DIEVENIŠKIŲ APYLINKĖSE:
TRADICIJOS ŽINOJIMAS
Pastaruoju metu etnomuzikologijoje (ar muzikinėje antropologijoje) ryškėja tendencija
muzikinį folklorą tirti visumiškai, o ne atsietai nuo pateikėjų. Tai skatina kreipti dėmesį ne tik į
muzikinį kūrinį, kaip iš konteksto išimtą vienetą, tačiau stengtis perprasti to kūrinio egzistavimo
kultūrinėje aplinkoje aspektus. Liaudies dainininkas ar muzikantas – tai jau ne vien statistinis
pateikėjas, suteikiantis informaciją apie apibendrintai mokslininkų traktuojamą savo aplinką, tačiau
tam tikros kultūros reprezentantas. Toks asmuo geba pateikti tiek savo, tiek savo aplinkos požiūrį,
pasaulėvaizdį, interpretuoti. Jo nuomonė apie muzikinį kūrinį tampa tiek pat svarbi, kiek pats
kūrinys, kadangi pateikia ne mokslinį, bet realų pačios analizuojamos kultūros savęs vertinimą.
(Sungailienė 2007: 190–195)
A. Ahmedajos sudaryto straipsnių rinkinio „European voices II“ 2009 m. tema – kultūrinis
klausymas ir lokalus diskursas Europos daugiabalsio dainavimo tradicijose. Projekto metu vykdyti
dainavimo terminijos tyrimai, o taip pat ir įvairių kultūrų žodynai parodė, kad „<..> vietinė
terminologija

žengia gerokai toliau, nei vien „muzikiniai objektai“ ar muzikinės gramatikos

„įkūnijimas“. Tai veikiau parodo, kokią vietą bendruomenėje užima muzikos kūrybos procesas ir
kaip tos bendruomenės narių diskutuojant ir harakterizuojant yra suvokiamas.“ (Ahmedaja 2009: II)
Toks pakitęs požiūris leidžia atrasti daugybę iki tol netyrinėtų liaudies muzikinės tradicijos
aspektų. Plačiau aptarkime, kuo kalbos, jos terminijos analizė gali būti naudinga šiam tyrimui.
Kalba – kiekvienos tautos kultūros sudedamoji dalis. Dažniausiai tyrinėjant kalbą galima
suprasti tautos praeitį: iš kur ji kilo, kada susiformavo, su kuo bendravo ir pan. Tačiau kalba taip pat
pajėgi atskleisti tautos kultūrinį, mitinį pasaulėvaizdį. Joje užkoduotas kalbančiųjų požiūris į jų
aplinką bei tos aplinkos interpretacijos. Tiriant kalbą kultūros plotmėje, kreipiamas dėmesys ne į jos
vienetų reikšmes, tačiau į tekstui, šnekai suteikiamą prasmę, turinį. (Gudavičius 2000: 52)
Pirmoji žmogaus protėvių kalba, kaip spėjama, buvo protokalba, neturėjusi gramatikos,
besitenkinusi menku žodynu su konkrečiomis sąvokomis. (Dortier 2012: 214) Tačiau
evoliucionuojantis žmogus tobulino ir savo kalbą – to reikėjo norint išreikšti vis gausėjančius
vaizdinius. Būtent gebėjimą kurti vaizdinius, mintyse vaizduotis įvairias aplinkybes bei tokiu būdu
numatyti pasekmes ateityje, galima laikyti pagrindiniu skirtumu tarp žmogaus ir gyvūno. (Ten pat:
296) Bet kalba nėra pretekstas kurti vaizdinius. Tai vaizdiniams, simboliams išreikšti pasitelkiama
6

šneka: „[n]e kalba kuria mąstymą, o mąstymas kalbą“. (Ten pat: 292) Taigi galima sakyti, jog kalba
žmogus perteikia savo tautos psichologiją.
Būtent „<...> etnolingvistikos objektas – tauta kalboje, tautos mentalinio ir dvasinio
gyvenimo atspindys kalboje <...>“. (Gudavičius 2000: 10) Ši lingvistikos kryptis pateikė naują
požiūrį į kalbą, kadangi iki tol ji buvo tyrinėjama atsietai nuo pačių kalbančiųjų, kreipiant dėmesį
tik į struktūrinius jos vienetus. Etnolingvistika siekia perprasti tautos mentalitetą, kultūrinius
bruožus, požiūrį į pasaulį bei patį pasaulio pajautimą. Kalbėdamas žmogus perteikia ne tiek
konkrečias reikšmes, kiek už jų glūdinčią prasmę, o šioji savo ruožtu parodo ne individo įspūdį,
tačiau atskleidžia jo pasaulėvaizdį, susiformavusį tam tikroje aplinkoje. (Ten pat: 16–17)
Kalbos pasaulėvaizdis nebūtinai atspindi tikrovę ir tai nėra tapatūs dalykai, kadangi kai
kurie įvardijami reiškiniai realiai net neegzistuoja. Todėl kalboje slypintis „<...> pasaulėvaizdis
sukuria tik specifinį pasaulio „atspalvį“, kurį lemia daiktų, reiškinių ir procesų nacionalinis
reikšmingumas, žmogaus santykis su jais, savo ruožtu lemiamas veiklos ypatybių, gyvenimo būdo
ir tos tautos kultūros specifikos“ (Ten pat: 16). Tačiau etnolingvistikos objektas taip pat siejasi ir su
pasaulėjauta, emociniu žmogaus santykiu su pasauliu (Ten pat).
Daugybė tyrimų, atliktų siekiant išsiaiškinti skirtingų tautų požiūrį į tą patį reiškinį parodė,
jog tos pačios reikšmės žodžiu gali būti perteikiama visiškai kitokia prasmė. Į vieną ir tą patį žodį ar
žodžių junginį gali būti įdedama tokia prasmė, kokią žodžiu apibūdinamas daiktas, reiškinys,
gyvūnas ar pan. turi tam tikroje aplinkoje (Ten pat: 78–87). Pavyzdžiui, vienose platumose
paplitusio, tačiau gyvybiškai nesvarbaus augalo įvardijimas jau pačioje kalboje koduojamas kitaip,
nei tautoje, kuriai tas augalas yra pagrindinis maisto šaltinis.
Tautai reikšmingas konceptas kalboje turės ir žymiai daugiau žodinių įvardijimų, nei
nereikšmingas. Gausesni įvardijimai rodo, jog reiškinys tautoje klasifikuojamas detaliau. Nors tai ir
nereiškia, jog apie tą patį dalyką kitos tautos atstovui bus sunkiau mąstyti, tačiau tai padeda „<...>
sužadinti vienus ar kitus vaizdinius, šiekt tiek skirtingai aktualizuoti kalbančiųjų sąmonės turinį“
(Ten pat: 84).
Liaudies terminologija – tai daugelį akademinių sričių lydinti „<...> neoficiali ar pusiau
oficiali žinija“ (Vaitkevičius 2014: 46). Kadangi šios žinios nėra grįstos moksliškai, tačiau įgytos
per tūkstantmetę žmonių patirtį bei perduodamos iš kartos į kartą, jos netampa akademinio mokslo
dalimi. Remiantis etnoterminologija formuojamos atskiros sritys – etnoastronomija, etnogeografija,
entomedicina ir daugelis kitų (Ten pat). Tai iš dalies galima būtų tapatinti su etnolingvistikos
objektu, kadangi tiriamas jau aptartas kalbos bei tautos ryšys. Liaudies terminologija bene geriausiai
gali atspindėti tautos pasaulėvaizdį, kadangi ji formavosi ne globalizacijos ar mokslinių faktų
dominavimo periodu.
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Deja, nėra susiformavusi muzikinio folkloro etnoterminologija. Nors šiuolaikinėje
etnomuzikologijoje vis dažniau atsigręžiama į kontekstą, naratyvą, tačiau kryptingai nėra tiriami
liaudyje naudojami terminai. Pavieniai lietuvių mokslininkai savo darbuose aptaria pateikėjų
žodyną, išskiria specifinius dainavimui ar muzikavimui, muzikos instrumentui ir jo dalims
apibūdinti naudojamus įvardinimus (Račiūnaitė-Vyčinienė 2000, 2009; Sungailienė 2007, Kirdienė
2000), tačiau tokia tyrimų kryptis atrodo itin perspektyvi ir reikalaujanti didesnio dėmesio.
Pastaruoju metu įvardijant tam tikrus objektus ar reiškinius dažniausiai pasitelkiami
tarptautiniai žodžiai, kurie, aišku, priklauso kitoms kultūroms. Kartu su nauju žodžiu kultūrinė
patirtis savaime atkeliauti negali, todėl neretai apibūdinimas lieka nesuprantamas, svetimas kitos
kultūros atstovams. (Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją 2014: 63; Gudavičius 2000:
15) Žinoma, bėgant laikui žodis yra įprasminamas, tačiau jis jau mažai ką tegali pranešti apie pačią
tautą – tiek tą, iš kurios atėjo, tiek tą, į kurią atėjo ir buvo naujai įprasmintas.
Tas pačias taisykles galima būtų pritaikyti ir kalbant apie tradicinį dainavimą. Liaudies
dainininkai įprastai turi jų tradicijai tinkančius balso, skambėjimo ir pan. įvardijimus. Be to,
aptinkamas ir savitas dainavimo grožio, darnos vertinimas. Tačiau dainavimo kultūrai milžinišką
įtaką daro akademinio profesionalaus dainavimo mokykla, išsiskirianti tiek savo terminija, tiek
grožio etalonais. Kaip jau minėta anksčiau, šie svetimi terminai negali tiksliai atspindėti tradicinio
lokalios vietovės dainavimo stiliaus, taip pat kaip negalima pasitelkti tų pačių kriterijų siekiant
įvertinti akademinį ir tradicinį dainavimą.
Taigi norint visapusiškai ištirti Dieveniškių apylinkių tradicinį dainavimą, būtina remtis ne
tik muzikiniais pavyzdžiais bei jų analizėmis, tačiau ir kreipti dėmesį į pačių pateikėjų nuomonę. Ši
nuomonė pasireiškia tiek tam tikrų terminų naudojimu, tiek savitu grožio vertinimu, tiek dėmesio
kreipimu į tam tikrus aspektus, kurie gali būti išryškinti arba neišryškinti analizuojant. Pačių
liaudies dainininkų vertinimas gali padėti atskirti reikšmingus patiems pateikėjams dainavimo
elementus bei teisingai interpretuoti analizių metu gautus rezultatus.
Kita vertus, negalima užribyje palikti susisluoksniavimo pačioje kultūroje. Požiūriui į savą
tradiciją nemažai įtakos daro ir žmogaus amžius, priklausymas tam tikrai kartai. Šį aspektą galima
būtų laikyti vienu svarbiausių lemiant paties tradicijos atstovo asmeninį jo kultūros vertinimą.
Baltarusių etnomuzikologės Z. Možeiko tyrimas, atliktas Polesėje, yra itin vertingas ir
galintis pasitarnauti analizuojant ir Dieveniškių krašto tradiciją. Mokslininkė pateikia Polesei
būdingus tradicijos dėsningumus, skirtingų kartų požiūrius į tradicinę kultūrą, muziką.
Z. Možeiko Polesės tradicinėje kultūroje skiria 4 dainininkų amžiaus grupes, kurios
natūraliai apsprendžia repertuarą ir dainavimo stilių: „<...> 1) vaikai ir paaugliai, 2) jaunimas
(ikivedybinio amžiaus), 3) vidutinio amžiaus žmonės, 4) pagyvenę žmonės ir senoliai“ (Možeiko
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2011: 38). Tradicinėje kultūroje perėjimas iš vieno etapo į kitą pažymėtas iniciacinėmis apeigomis,
o ir pačių inicijuojamųjų yra aiškiai suprantamas. Būtent šių reikšminių stadijų metu kinta žmogaus
požiūris, kvestionuojamos bei perrikiuojamos vertybės.
Taip pirmosios grupės atstovai natūraliai perima visą vietovės folklorą žaidimo forma, tarsi
atspindėdami jos muzikinę kultūrą. Gi jaunimas atmeta visą vaikų repertuarą ir siekia įsisavinti
naujoves, dažniausiai atkeliaujančias iš miesto. Tačiau tuo pat metu savaime mokosi dainuoti
vietovei būdinga atlikimo maniera bei kai kurias naujesnes vietines dainas. Į trečiąją grupę
įžengiama staigiai – iškart po vedybų. Nuo tada repertuaro pagrindu tampa vietinės, rimtos ir
reikšmingos dainos. Šiame etape keičiasi požiūris į dainą – jis tampa gilesnis, kreipiamas dėmesys į
dainos prasmę, kuri nėra svarbi jaunimui. Vidutinio amžiaus dainininkai tarsi grįžta prie vaikystėje
įsisavintos tradicijos. Ketvirtosios grupės atstovai tampa tikraisiais vietinės kultūros reprezentantais
– jų repertuarą pagrinde sudaro kalendorinės bei apeiginės dainos. Tradicijos nežinojimas šiame
amžiuje gali būti pajuokiamas, apkalbamas (Ten pat: 38–40).
Deja, Dieveniškių krašte tokios aiškios atskirties nepavyko pastebėti, pateikėjai apie ją
nekalba. Tačiau, vadovaujantis kai kuriais jų pasisakymais galima atrasti bendrų bruožų su Polesės
tradicija (galimai, toks pasiskirstymas amžiaus grupėmis būdingas ir kitoms kaimyninėms
kultūroms). Žinoma, kad jaunystėje apklausti pateikėjai nebuvo linkę dainuoti savo tėvų dainų,
mieliau rinkosi populiarųjį repertuarą, svarbu buvo išmokti kuo naujesnių dainų iš radijo ar
kaimyninių apylinkių dainininkų. Pastaruoju metu vykdant ekspedicijas pateikėjai noriai dainuoja
būtent tėvų dainas, net ir neraginami samprotauja pie jų vertę, bando prisiminti kuo daugiau
„senoviškų“ dainų. Vis dėlto, veikiausiai, dėl nutrūkusios natūralios tradicijos, vyresnės kartos
dainininkų repertuaras nėra įvertinamas kaimo bendruomenės. Kaime dažniausiai yra žinomi
vyresnio amžiaus dainininkai, giedoriai, tačiau jų amžius nebūtinai sąlygoja seniausiojo sluoksnio
dainų mokėjimą, to neakcentuoja ir apie juos pasakojantys kaimynai. Kaimo bendruomenės
manymu, vyresnės kartos žmogus folkloro rinkėjų labiau vertinamas dėl jo amžiaus, gyvenimiškos
patirties, nei dėl muzikinių gabumų ar sukaupto repertuaro.
Vis dėlto repertuaras Polesėje nėra vienintelis bruožas, skiriantis amžiaus grupes –
nemažiau svarbūs ir atlikimo būdų pakitimai. Su kiekvienu amžiaus tarpsniu mokomasi vis tobuliau
atlikti liaudies dainas. Pavyzdžiui, kalendorines bei apeigines dainas jaunos merginos atlieka
monodiškai, kadangi heterofoniškai – taip, kaip jas atlieka vyresnės moterys – dainuoti jos dar
neturi pakankamų įgūdžių. Absoliučia dainavimo meistryste laikytinas gebėjimas improvizuoti, taip
pat dainos charakterio perpratimas. Šios savybės įgyjamos meniškai subrendus – trečiojoje amžiaus
stadijoje. Savo ruožtu pagyvenusios moterys jau ne tik tobulai įvaldžiusios dainuojamąją tradiciją,
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tačiau ir tampa savotiškomis apeigų žinovėmis, vedlėmis, giliausiai pažįstančiomis vietinę tradiciją
(Ten pat: 41–42).
Tokias tendencijas vėlgi sudėtinga būtų pritaikyti Dieveniškėms dėl medžiagos ir pateikėjų
stokos. Bene didžiausias skirtumas tarp Polesės ir Dieveniškių krašto – dainos faktūra, kadangi
Polesei būdingas heterofoninis daugiabalsiškumas, o Dieveniškėms – vienbalsiškumas. Sudėtinga
nustatyti, ar faktūros praturtinimas, pavyzdžiui, heterofonija, Dieveniškių krašte buvo reikšmingas
ir pastebimas. Tas pats pasakytina ir apie improvizaciją, charakteringumą – galima teigti, kad bent
jau pastaraisiais metais šios savybės pateikėjų kalboje nėra reflektuojamos, sureikšminamos ar net
įvardijamos. Tačiau vyresnio amžiaus moterys yra minimos, pvz., vestuvinių apeigų kontekste. Jos
žino visą vestuvių eigą ir tradicinį repertuarą, o tai jau galima tapatinti ne tik su Polesės tradicija,
bet ir laikyti tam tikra universalija.
Polesėje liaudies dainininkai vyrai savo muzikiniame gyvenime patiria panašius etapus,
tačiau jie žymiai sparčiau ima siekti naujovių. Tai aiškintina kitokio pobūdžio vyrų darbais,
lemiančiais didesnį kontaktą su svetimomis bendruomenėmis. Be to, tradicijos žinojimas vyrų tarpe
pasireiškia kritikavimu, kuomet jie geba įvertinti, ar kaimo dainininkai atitinka jų ar tradicijos
keliamus reikalavimus (ten pat: 42–43).
Įvertinus įvairius anksčiau aptartus tradicijos kaitos aspektus, tinkamai interpretuojant
pateikėjų terminologiją, kontekstinius pasakojimus, galima tikėtis išvysti detalesnį Dieveniškių
krašto dainavimo tradicijų bei jų kaitos paveikslą. Tiek pačių pateikėjų požiūris į tradiciją, tiek jų
asmeninių bei objektyvių savybių įvertinimas neabejotinai atskleis visuminį tradicijos vaizdą.

1.1. Trumpa istorinės, kalbinės, kultūrinės situacijos apžvalga
Dieveniškės – miestelis Pietryčių Lietuvoje. Dieveniškių kraštu, apylinkėmis ar tiesiog
Dieveniškėmis vadinamas Lietuvos teritorijos anklavas į Baltarusijos teritoriją, kurio centru
laikomas Dieveniškių miestelis. Administraciškai kraštas priskiriamas Šalčininkų rajono
savivaldybei ir susideda iš dviejų – Dieveniškių ir Poškonių – seniūnijų.
Archeologiniai duomenys rodo, jog Dieveniškių kraštas – nuo seno apgyvendinta teritorija.
Dieveniškių pilkapyne randami degintiniai, VI-XI a. datuojami, kapai, Grybiškių pilkapyne – VIIIXII a. kapai. Patys ankstyviausi archeologiniai paminklai, Poškonių, Zabieliškių ir Stakų
pilkapynai, liudija apie jau V-VI a. čia įsikūrusius gyventojus. (Dieveniškės 1995: 224–240)
Anot istoriko Romo Batūros, galima teigti, jog didesnę reikšmę valstybės gyvenime šis
kraštas įgavo „<...> po 1240 m. totorių – mongolų įsiveržimo į Europą, kai ypač buvo susirūpinta
stiprinti pasienio ir svarbiausių pakelių gynybą.“ (Dieveniškės 1995: 18) Tuomet šios valdos pirmą
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kartą galėjo būti perduotos valstybės asmenims, kurie turėjo rūpintis miestelio bei apylinkių
įtvirtinimu. (Ten pat: 16–19)
Pats miestelis seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose minimas jau nuo XIV a., čia
Dieveniškės įvardijamos keliais pavadinimais, kurie dažniausiai susiję su bajoro Mingailos, kilusio
iš Dieveniškių ir tuo metu jas valdžiusio, vardu. Manoma, jog Mingaila tuo metu buvo gana svarbus
valstybės veikėjas, todėl galima daryti prielaidą, jog Dieveniškės galėjo būti vienu iš tuometinės
valstybės centrų. Po Mingailos mirties kraštas buvo dovanojamas ar atitekdavo skirtingiems
didikams, tačiau išsamesnių žinių iš jų valdymo laikotarpių nėra. (Ten pat)
XVIII a. Dieveniškių seniūnijoje jau buvo nemažas palivarkas, keli malūnai, smuklės.
Tokie duomenys rodo, jog miestelis plėtėsi, apylinkėse gausėjo gyventojų. 1872 m. Dieveniškių
mokyklos mokytojas Grigorijus Avsiukas aprašė Dieveniškių valsčiaus ekonominę būklę, kuri,
veikiausiai dėl baudžiavos panaikinimo 1864 m., yra pakankamai nebloga. Minima, jog „[š]ioje
vietoje kalbama daugiausia lietuviškai, o kai kuriuose kaimuose šiek tiek baltarusiškai ir lenkiškai.“
(Dieveniškių valsčiaus aprašymas 1872 m., 1968:41) Taigi, dar XIX a. pabaigoje Dieveniškių
kraštas – lietuviškas, nors jau 1866 m. čia buvo įsteigta mokykla, kurioje buvo mokoma tik rusų
kalba, o švietimu gimtąja kalba čia susirūpinta tik po 1913 m., kai Dieveniškėse įsikūrė „Ryto“
draugijos skyrius. (Dieveniškės 1995: 78-81)
Paini pastarojo šimtmečio istorija, kuomet krašte ypatingai sustiprėjo slavakalbių įtaka.
Nuolat vyko (ir tebevyksta) asimiliacija su baltarusiais, nes, anot Halinos Turskos, “[l]ietuvis
perima iš savo kaimyno baltarusio šnektą, padedančią jam bendrauti ir su rusų valdininku, ir su
lenkų gyventoju, palaipsniui užmiršdamas savo kalbą.“ (Turska 1995: 116) Taip pat gausėja
etniškai mišrių šeimų, kuriose dažnai įsivyrauja jau minėta pritaikomesnė kalba. Tačiau jau
ankstesniais amžiais dėl prastų gyvenimo sąlygų Dieveniškių krašto gyventojams buvo ne taip
lengvai pasiekiama miesto kultūra, kurioje nepopuliaru vartoti gimtąją kalbą. Taip pat formuojasi
savotiška, atskirta nuo likusio arealo (Ašmenos, Lydos, Šalčininkų ir kitos sritys), lietuviškai
kalbanti sala. Šios priežastys padėjo krašte išsilaikyti lietuvių kalbai.
Nemažą įtaką krašto kultūrinei ir kalbinei situacijai padarė 1920–1939 m. Vilniaus krašto
okupacija, kurios metu vyko lietuvių polonizacija. Kaip ir likusioje Vilniaus krašto dalyje,
Dieveniškių apylinkėse taip pat buvo uždarinėjamos lietuviškos mokyklos, draudžiama vartoti
lietuvių kalbą ir pan., nors gyventojai lietuviai prašė valdžios steigti lietuviškas mokyklas.
Sovietinės okupacijos metais krašte lenkiškų ar rusiškų mokyklų steigimas taip pat labiau
skatinamas (Stravinskienė 2014), o gyventojai, prisitaikydami prie situacijos, dažniau renkasi savo
vaikus leisti į rusiškas mokyklas bei buityje vartoja rusų kalbą. (Korzeniewska 2013)
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Tačiau negalima nepaminėti, jog būtent tuo metu krašte, nors ir sunkiomis sąlygomis (dėl
okupacinių valdžių draudimų), pradėta rinkti tautosaka. Kraštotyrininkų tikslai, veikiausiai,
neapsiribojo vien kompleksiniais krašto folkloro tyrimais, bet buvo netiesiogiai raginama tyrinėti
būtent lietuviškąjį palikimą, taip siekiant įrodyti šių etninių žemių lietuviškumą. Dėl tokių nuostatų
smarkiai nukentėjo bendro folkloro sluoksnis, susidedantis ne vien iš lietuvių, tačiau ir iš
slavakalbių ar dvikalbio (lietuvių ir slavų kalbų) folkloro. (Matulevičienė 2006) Tautosakos rinkėjų
rodoma iniciatyva galėjo daryti įtaką ir pateikėjų identiteto, repertuaro formavimuisi, anot Daivos
Račiūnaitės-Vyčinienės, „<...> dabar nebeįmanoma sužinoti, ar dainuoti dainas ir sekti pasakas tik
lietuviškai buvo jos pačios [pateikėjos Liudvikos Šilabritienės] apsisprendimas, ar būtent tokių
kūrinių užfiksavimas buvo nulemtas ją aplankiusių patriotiškai nusiteikusių tautosakos rinkėjų.“
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2014) Galima spėti, jog tokie folkloro entuziastai galėjo dirbtinai paskatinti
vietinius gyventojus tautiškai sąmoningėti.
Anot Katarzynos Korzeniewskos, visame istoriniame Vilniaus krašte „<...> tautinė
tapatybė buvo „supaprastinta“ iki etninės tapatybės lygmens – pagrindinė ir svarbiausia individams
tapo šeiminė (gentinė) bendruomenė.“ (Korzeniewska 2013: 175) Panaši samprata konstruojant
savo identitetą pastebima ir visoje Lietuvoje: „<...> [p]opuliariausia lokalumo reikšmė tautiniame
identitete yra vietovės kaip tėviškės samprata <...>“ (Šutinienė 2009: 5), čia tėviškės sąvoka siejama
ir su „<...>šeimos atmintimi, artimais socialiniais ryšiais.“. (Ten pat) Tačiau kaip ryškiausią
skirtumą galima būtų paminėti, jog aptariamos vietovės gyventojai dar tik pradeda kurti savo tautinį
identitetą, kai tuo tarpu likusioje Lietuvoje lokalumas, šeima pasitelkiami stiprinant tautiškumą:
„[š]eima tautinio identiteto konstrukcijose gali būti sureikšminama kaip etninės-tautinės tradicijos
perdavimo institucija; tai būdinga daugeliui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje kuriamo lietuvių
identiteto variantų.“ (Ten pat) Todėl galima būtų teigti, jog bet koks dirbtinas apylinkių gyventojų
priskyrimas konkrečiai tautai būtų klaidingas, nes net jei gyventojai geba aiškiai save sutapatinti su
vienos ar kitos tautos atstovais remdamiesi sau pakankamais kriterijais, pastebima, jog daug
glaudesnį ryšį jaučia su „kitataučiais“, bet kaimyniniais gyventojais. (Korzeniewska 2013)
Dažniausiai, siekiant apibrėžti savo tautybę, Dieveniškių krašto gyventojai pasitelkia kalbą
(„<...>V.V.-Č.: O pagal ką reikia atskirt lietuvis ar gudas? M.V.: Gudas nemoka lietuviškai, kol‘ gi
jo neatskirsi<...>“1), nors jau gana ilgą laiką tiek Dieveniškėse, tiek miestelio apylinkėse gyventojai
šneka keliomis kalbomis (lietuvių ir baltarusių kalbos tarme, rečiau – dar ir lenkų).( Dieveniškės
1995:176-207) Nemažą reikšmę konstruojant tautinį identitetą turi ir tėvų kalba (kuria remiantis
įvardijama ir jų tautybė): „<...> V.V.-Č.: O tai jūs save lietuviais skaitėt? M.V.: Tai faktas. Jeigu
Pat. M. V., g. ir gyv. Padvarėse (Šalčininkų raj., Poškonių sen.), užr. I. Butrimaitė, T. Jurginas, V. VenckūnaitėČepulienė 2015-06-07
1
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diedai buvo lietuviai, paskui sulenkino ir diedus, ir tėvus ir visur tep ir nuvej‘ <...>“. 2 Šiuo metu
apklausiami lietuviais save laikantys pateikėjai dažniausiai laisvai bendrauja tiek lietuviškai, tiek
baltarusiškai, tačiau jų dainuojamo repertuaro didesnę dalį sudaro baltarusių kalba dainuojamos
dainos. Neretai šie pateikėjai pašaipiai vertina kaimynystėje gyvenančiųjų siekius save įvardinti
lenkais, kadangi patys juos skaito baltarusiais (gudais).3
Dar ir šiuo metu vietiniai Dieveniškių krašto gyventojai prisimena tėvų pasakojimus apie
Vilniaus krašto okupaciją, kuomet gyventojai buvo verčiami „užsirašyti lenkais“, taip pat buvo
lenkinamos jų pavardės: „<...> E. A. – B.: Juos privertė būt lenkais ir pasirašyt „lenkas“. R. A.: Ir
kaip jiem sakė? E. A. – B.: Sakė, šitas, prie sienos statė, kad, nu, reiškia, pavardes keitė, lenkai
būkit.<...>“4; „<...> M. V.: Mūsų buvo pavardė „Videika“, padarė „Videiko“!<...>“. 5 Turbūt tokia
politinė situacija padarė nemažą įtaką gyventojų savęs suvokimui. Viena vertus, dalis gyventojų iš
tiesų galutinai suslavėjo ir šiuo metu konstruoja savo, kaip lenko, identitetą. Kita vertus, kaip
apklausiamų pateikėjų atveju, atsirado stiprus savęs siejimas su Lietuva ir savęs įvardijimas kaip
tikro, etninio lietuvio, bei susidomima „tikrąja“, „teisinga“ istorija, kuria remiantis argumentuojama
tautinė priklausomybė.
Sudėtingą Dieveniškių apylinkių istorinę situaciją nulėmė tiek įvairių laikotarpių politiniai,
tiek kultūriniai, tiek socialiniai veiksniai. Šiuo metu kraštas laikomas lietuvišku ir priskiriamas prie
bendro buvusių lietuvių etninių žemių arealo (kartu su Ašmenos, Lydos ir kitomis gretimomis
sritimis), nors didžioji šio arealo dalis jau yra galutinai suslavėjusi ir priklauso Baltarusijos
teritorijai. (Dieveniškės 1995: 176–207) Šio krašto lietuviškumą gali paliudyti ne tik istoriniai,
tačiau ir lingvistiniai bei etnomuzikologiniai duomenys. Tačiau verta pastebėti, jog patys vietiniai
gyventojai savo etninę priklausomybę apsprendžia remdamiesi besiformuojančia nacionalumo
nuostata, veikiausiai, dirbtinai konstruojama pašalinių žmonių (tiek lietuvių, tiek kitataučių). Derėtų
skirti daugiau dėmesio šiandieninių krašto gyventojų požiūriui tirti, kuris, remiantis jau turimais
duomenimis, nėra kategoriškas, o veikiau atspindi senąjį tapatybės konstravimo būdą,
susiformavusį dar prieš susikuriant tautiškumo koncepcijai.

1.2. Bendruomeninio dainavimo svarba
Pat. M. Videika, g. ir gyv. Padvarėse (Šalčininkų raj., Poškonių sen.), užr. I. Butrimaitė, T. Jurginas, V. VenckūnaitėČepulienė 2015-06-07
3
Pat. M. Videika, g. ir gyv. Padvarėse (Šalčininkų raj., Poškonių sen.), užr. I. Butrimaitė, T. Jurginas, V. VenckūnaitėČepulienė 2015-06-07
4
Pat. Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937; g. Padvarėse, gyv. Lastaučikuose (abu Šalčininkų raj.,
Poškonių sen.), Romualdas Augustinavičius, g. 1942; g. Radviliškio raj., gyv. Lastaučikuose; užr. V. VenckūnaitėČepulienė 2015-04-25
5
Pat. M. Videika, g. ir gyv. Padvarėse (Šalčininkų raj., Poškonių sen.), užr. I. Butrimaitė, T. Jurginas, V. VenckūnaitėČepulienė 2015-06-07
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Jau pačiuose seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose, užsimenančiuose apie dabartinėje
Lietuvos teritorijoje gyvenusių genčių papročius (kuriuose svarbią vietą užėmė apeiginis
dainavimas), galima pastebėti, jog dažniausiai kalbama apie dainavimą grupėje (Čiurlionytė 1969:
7–14). Šis aspektas nėra specialiai išryškinamas, tad galima jį traktuoti kaip savaime suprantamą tų
laikų keliautojams ir užrašinėtojams. Tai nekelia nuostabos, kadangi apeiginis dainavimas
ankstyvosiose bendruomenėse turėjo ašikią savo prasmę – bendravimas su dievybėmis, tiksliau –
vienokios ar kitokios jų pagalbos prašymas. Savaime suprantama, jog prašant visai bendruomenei,
atsiranda didesnė tikimybė, jog į prašymus bus atsižvelgta.
Taip pat nereikėtų pamiršti, jog pirmykštėse santvarkose gyventi savarankiškai praktiškai
nėra įmanoma – žmogui nuolat reikia kitų (dievybių, kaimynų, šeimos narių...) pagalbos. Turint tai
omenyje kyla išvada, jog tų laikų žmogus beveik visuomet yra kitų žmonių apsuptyje, todėl ir
dainuoti vienam jam beveik nėra įmanoma, o ir preteksto tam jis neranda. Tas pačias taisykles
galima būtų pritaikyti ir gana nesenai praeičiai, šiuo atveju – dar ir praeito šimtmečio lietuvių
valstiečių kaimams, kuriuose dar nebuvo įsigalėjusi ūkio mechanizacija.
Individualybės (ar solisto) iškilimą profesionaliojoje muzikoje įprasta sieti su romantizmo
epocha, kurios įtaka neabejotinai jaučiama ir šiandien (Katkus 1997). Dėl šios priežasties ir
šiandieniniam žmogui sunku suvokti grupinio dainavimo svarbą, kurią nuolat pabrėžia liaudies
dainininkai. Prie to neabejotinai prisideda pavienių, „išskirtinių“ tradicijos tęsėjų garso įrašai, kurie
šiuolaikiniams klausytojams yra savaime suprantami ir priimtini –„ir tais laikais žmonės
dainuodavo po vieną“. Vertėtų pastebėti, kad nykstant bendruomeninėms apeigoms, o ir visai
kaimiškajai kultūrai bendruomenėje ima ryškėti individualybės, kurioms lengva išsiskirti
nustekentoje tradicijoje. Kai vis mažiau žmonių turi sukaupę ne tik tam tikrą archajišką repertuarą,
bet ir apskritai geba dainuoti, talentingesnės asmenybės turi progą parodyti savo balso galimybes,
nustebinti senovinių dainų mokėjimu.
Dainininkai: skaičius, gebėjimai, lytis
Anot G. Četkauskaitės, didžiąją dzūkų dainuojamosios tradicijos dalį sudaro monodinio
stiliaus dainos (Četkauskaitė 1981: 8). Ne išimtis ir Dieveniškių kraštas, kuriame senosios dainos
dainuojamos vienbalsiškai (Juodpusis 1968: 295). O remiantis pastarųjų metų duomenimis galima
pastebėti, jog ir daugiabalsės struktūros dainos neretai dainuojamos veikiau heterofoniškai, nei
homofoniškai. Aptardama kolektyviškumo įtaką žemaičių dainuojamajai tradicijai L.Sungailienė
pažymi, jog „[ž]emaičių dainuojamojoje tradicijoje kolektyviškumas pasireiškia visų pirma
homofoninio stiliaus dainų atlikimu“ (Sungailienė 2007: 200). Tai reikštų, jog renkantis tarp
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dainavimo grupėje ir solinio dainavimo nemažą įtaką turėtų daryti dainos struktūra. Tačiau
Dieveniškių krašte šiam aspektui pirmumas nėra teikiamas.
Akivaizdu, jog, nykstant tradicijai bei dėl įvairių veiksnių menkstant kaimo gyventojų
skaičiui, paskutiniu metu dainuojamoji tradicija užrašoma dažniausiai iš pavienių dainininkų.
Tačiau patys pateikėjai bene kiekvieną kartą primena, jog tokia situacija jiems nėra priimtina – jie
pripratę dainuoti grupėje:
„Tai kad labai neišeina vienam žmogui taip kaip tai, kad daugiau kampanijos tai tadu,
atrodo, šūktelėtum ant viso namo.“ (Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė6., Lastaučikai.
2015-03-07)
Anksčiau

klestėjęs

kolektyvinis

dainavimas

prisimenamas

su

nostalgija

bei

priešpastatomas dabartinei kaimo situacijai.
„Čia Šiūdainiuose visi visi, kurie buvo žmonės, visi mokėjo, bet dabar jau nieko nėra, visi
jau mirę seniai.“ (Neprisistačiusi moteris, Šiūdainiai, kilusi iš Dailidžių, 2016-08-27)
Viso dainuojančio kaimo naratyvas kartojasi bene kiekvieno pateikėjo pasakojimuose. Iš
kaimo išsikrausčius jaunimui, o vyresnio amžiaus žmonėms pasenus ar iškeliavus anapilin nutrūko
ne tik dainavimo didelėje grupėje tradicija, bet ir apskritai dainavimo tradicija. Todėl
bendruomeninį dainavimą galima laikyti vienu svarbiausių dainuojamosios tradicijos gyvavimo
veiksnių.
Anot A. Maceinos, lietuviai „<...> nedainuoja klausytojams: nedainuojantis klausytojas
netoleruojamas. Lietuvių liaudies daina nėra koncertinis kūrinys, kuris leistų nuošaliai ir abejingai jį
klausytis; daina yra savotiškas pasibuvimas, buvimas kartu, kuriame turi dalyvauti visi esantieji.“
(Maceina 1993: 3). Šį apibendrinimą galima būtų pritaikyti ir smulkesniam nagrinėjamam vienetui
– Dieveniškių kraštui. Tai taip pat tampa dar viena iš priežasčių, kodėl šiems žmonėms reikia
dainuoti grupėje. Tarsi analogija su darbu – visi dirba, visi ir dainuoja. Koncertinė, solinė veikla
dainininkams neaktuali, o svarbiausias jų tikslas – susiburti bei užsiimti bendrumą skatinančia
veikla. Net ir ne taip gerai dainuojantys žmonės nėra ignoruojami šioje veikloje, jų reikšmė
bendruomenėje dėl to nesumažėja, o trūkumai nesureikšminami, kadangi čia ne tiek svarbu gerai
skambėti, kiek būti kartu. Daina – viena iš bendros veiklos išraiškų, nereikalaujanti koncertiškumo:
“Nu tai kas, kad nemoka, jis cyli, a tep dainuodavo, sakau, visą laiką, ale nebuvo tep, kad
niekas nemokėtų, nu, tik būna vieni jau gražiai gieda, kici jau silpniau, nu tai tas jau stengiasi, kap
sako, nemaišyc.” (Elena Targavičienė-Butrimavičiūtė7, Poškonys, 2015-03-08)

6
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„Žinok, jei daugiau tai jau choras gaunasi, kas ir blogiau dainuoja, tai negirdėc to. O
kurie balsai geri, nu tai girdisi, kad normaliai gieda.“ (Marijonas Videika.8, Padvarės, 2015-06-07)
Visų bendruomenės narių dainavimas kartu praranda svarbią reikšmę nebent tada, kada
kalbama apie giedojimą religinėse apeigose, kur „silpniau“ giedantys nėra tokie pageidaujami.
Tačiau grupinis giedojimas, nors ir sumažėjusios grupės, tebelieka dideliu privalumu:
„Nu tai tada mani kaip atveža jau tai tadu jiem geriau giedot, lengviau. „Oo, - sako, - dar
viena moterėlė“.“(E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Kalbant apie dainavimą grupėje, beveik visuomet paminimas ir dainavimo garsumas, kuris
taip yra sureikšminamas. Galima teigti, jog tai – vienas iš šio krašto grožio etalonų. Kaimo
dainininkai, be abejo, turi savo vertinimo sistemą, kurioje skirtingo pobūdžio garsūs dainavimai
nėra vertinami tapačiai, nors jiems apibūdinti gali būti vartojami panašūs terminai:
„Jeigu kuris dagėrė, tai tik eina per gatvį, tik „ho ho“ (rodo balsu) – bliauna, rėkia! O
giesmės jokios neišgirsi.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
„V.V.-Č.: O tai kai kartu giedodavot su mergom ar su bernais, tai garsiai giedodavot?
Garsiai. Visi, kas kiek jėgų turi, tai išrėkia.“ (Marija Kropa-Kropaitė9, Didžiuliai, kilusi iš
Kmelnykų,, 2015-06-06)
Dieveniškių krašte yra priimta vyrams ir moterims dainuoti kartu. Anot pateikėjų, tokios
situacijos dažniausiai pasitaikydavo šokių vakaronių, vestuvių metu, po Gegužinių pamaldų. Vis
dėlto tiek moterys, tiek vyrai mėgdavo padainuoti ir tik tarpusavyje. Tokia proga moterims
dažniausiai pasitaikydavo rugiapjūtės metu, kurioje nedalyvaudavo vyrai. Vyrai, savo ruožtu,
ištaikydavo progą įvairių vakaronių metu susiburti ir drauge padainuoti. Matome, kad bendrai vyrai
ir moterys daugiausia dainuodavo su apeigomis nesusijusiose situacijose, tuo tarpu vien moteriškas
repertuaras vyrauja rugiapjūtės apeigų metu. Galima būtų daryti nedrąsias išvadas apie
susiformavusį ar išlikusį, nors ir nedidelės apimties, vyrų ir moterų atskirą repertuarą.
Dainų vedimas
Kitas svarbus aspektas, nagrinėjant grupinį dainavimą – dainų vedimas, t.y. pradėjimas
dainuoti. Žinia, jog šią funkciją turi atlikti vienas žmogus, kadangi jis nustato dainos (ar religinės
giesmės) tempą, aukštį. Tačiau lietuviškojoje tradicijoje „<...> nėra paskirų dainininkų ar
vedančiųjų, kuriems kartu dainuojantys tėra tik fonas ar palyda – kas, pavyzdžiui, dažnai yra rusų ar
ukrainiečių liaudies dainose.“ (Ten pat). Aptariamo krašto tradicijoje visuomet atsiranda žmogus,
užvedantis dainą, tačiau dėl to jis netampa ypatingu grupės lyderiu. Matyt, tokį nereikšmingą dainos
vedėjo vaidmenį lemia vyraujanti krašte monodija, o ne homofonija:
8
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„Tai aš pradedu, o jos tadu, toliau varo, tadu toliau mes... kuri pagovė tai toji nutempė tą
giesmę. Bili tiktai, nu, tą notą jau parodai. Ir tadu mumi gerai.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Vertings yra prancūzų etnomuzikologo B. Lortat-Jacob pastebėjimas, kad „<...>
dainavimas yra susijęs su tam tikru pavojumi, ypač, kai turi pradėti ir turi tiek tikslą, tiek pareigą
vesti kitus paskui save“ (Lortat-Jacob 2009: 29). Dainos vedantysis nėra vertinamas vien tik pagal
savo balso galimybes – jo elgesys tampa vienu iš svarbiausių vertinimo elementų. Pernelyg kuklus,
nedrąsus, nesupratingas kartu dainuojančiųjų atžvilgiu žmogus negali tapti vedančiuoju (ten pat:
28–31).
Aptariamojo krašto tradicijoje dainų vedėjui išskirtinis dėmesys nėra teikiamas, tačiau
paprašyti paaiškinti plačiau, pateikėjai kalba ir apie B.Lortat-Jacobo minėtas vertybes. Dieveniškių
krašte dainų užvedėjai, dažniausiai, turi ne tik stiprų, gražų balsą, bet ir gerą atmintį bei tokias
asmenines savybes, kaip drąsa, nuoširdumas ar net tiesmukiškumas:
„O vat jau rugiapjūtė – tai visi ty pjauna kartu, namo eidami tadu pagieda. Kurioj yra
tokia drąsesnė, kaip vedlys, ana užveda: „Nu, bobos, davaice, pagiedokim! Kad, – sako, – išgirstų
mūsų vyrai tį buzų ar buljonų verdami“.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
„Kas nori pradėdavo. Bet buvo, pas mus buvo pana tokia iš galo, bet tai jau numirė jinai,
dainuodavo. <...>
V.V.-Č.: Tai jinai jau pradėdavo?
Pradėdavo dainuot.
V.V.-Č.: O tai kaip, balsas gražus jos buvo ar dainų mokėjo?
Buvo gražus balsas, o dainas visos moka.
V.V.-Č.: O tai kuo tas balsas gražus jos buvo? Koks kitoks negu visų šitų?
Ne, toks pat, bet garsesnis toks, linksmesnė tokia, kaip mes sakom „atvažnaja“, kaip sako,
nu jau taip... <...>
V.V.-Č.: Tai jinai jau gražiai dainuodavo?
Nu, gražiai ir tokia buvo, nebijodavo ten ką pasakyc.“ (Genoefa Gaidys-Sinžarpaitė10,
Žižmai 2016-08-26)
Dieveniškių krašte dainų užvedėjui ypatingas dėmesys nėra skiriamas – jie būna keli,
tarpusavyje besimainantys dainų vedimu. Vis dėlto jie – neeilinės asmenybės, turinčios patrauklių
charakterio bruožų, o tai pat ir gerus vokalinius duomenis.
Pasiskirstymas balsais
Jau minėta, jog Dzūkijoje, taigi – ir Dieveniškių krašte vyrauja monodija, todėl
nenuostabu, jog dainavimas keliais balsais čia nėra įsitvirtinęs. Visi turimi ekspediciniai įrašai
10
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dainuojami arba vienbalsiškai, arba heterofoniškai.11 Tačiau tiek archyviniuose įrašuose, tiek
paskutiniu metu rengtose ekspedicijose nepavyko užfiksuoti didesnės, nei trijų-keturių dainininkų
grupės. Todėl teiginys apie vyraujantį šiame krašte vienbalsį dainavimą nebūtų iki galo pagrįstas.
Tiesa, lankantis sekmadieninėse pamaldose taip pat neteko girdėti giedant dviem balsais (jose gieda
bent 20 giedorių, daugiausiai – moterų).
Patys pateikėjai vartoja įvardijimus „vienas balsas“, „du balsai“, „ploniau“, „storiau“. Tai
rodo, jog homofoninė tradicija jiems yra pažįstama. Taip pat minimi ir asmenys, kurie geba
padainuoti antru balsu:
<...> Jos nelabai moka taip antru. Dar va čia Staniulienė, tai jos storas toksai balsas, tai
dar kaip tai išeina truputėlį. (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Verta prisiminti, jog Dieveniškių kraštas priklauso tai pačiai tarminei sistemai ir
muzikiniam dialektui, kaip ir lietuviška „sala“ Baltarusijoje – Gervėčiai. Tuo tarpu Gervėčių krašte
pastebima pastaruoju metu plintanti homofoninio dainavimo tendencija, kuomet dainininkų grupėje
tik vienas žmogus dainuoja antrą balsą. D. Račiūnaitės-Vyčinienės manymu, tai rodo dar
neįsitvirtinusį homofoninį daugiabalsumą (Račiūnaitė-Vyčinienė 2010:10). Iš turimų pastabų apie
dvibalsumą Dieveniškėse taip pat galima daryti išvadą, kad net dainuojant homofoniškai čia nebuvo
įprastas kitose Lietuvos regionuose paplitęs vedančiojo ir pritariančiųjų santykis. Manytina, kad
Dieveniškių apylinkėse, kaip ir Gervėčių krašte, homofoninis daugiabalsumas dar tik pradeda
įsigalėti, todėl net ir gausioje dainininkų grupėje antrą balsą dainuoja neproporcingai mažai žmonių.
Nors ir yra pavieniai asmenys, kurie apibūdinami kaip galintys pritarti antru balsu, vis
dėlto neretai tenka išgirsti, jog šiame krašte įprasčiau dainuoti vienu balsu. Dainininkai, gebėję
„sudėti“ kelis balsus, savaime tapdavo žinomesniais, galbūt, vertinamais jau pagal kiek kitokius
kriterijus:
„<…> ir galėj kelis balsus sudėc, jie ne tik... Vienas aukščiau, kitas – žemiau, trečias i dar
kažkokį, vat jie taip... derindavo tarpusavy, jų gi niekas nemokino, jie gi tarpusavy derindavo.“ (E.
T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
„<...> galima ne vienu gi tonu, vienas aukščiau, kitas žemiau, tik jau labai sudėtinga, o
čionais... Taigi reikia ir repeticijos daryt.“ (Marija Godlevskaja, Lastaučikai, 2015-06-07)
Dieveniškių krašte vyraujančios monodinio stiliaus dainos, veikiausiai, lėmė ir vyraujantį
vienbalsį dainavimą. Beveik visi užfiksuoti pavyzdžiai tai patvirtina. Vis dėlto, norint daryti
galutines išvadas būtina turėti bendruomeninio dainavimo pavyzdžių (taip pat ir tų dainų, kurias
būtų įdainavę kai kurie pateikėjų minimi antru balsu galintys padainuoti žmonės.
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Apibendrinant grupinio dainavimo aspektus, vėl galima prisiminti, jog vienam dainininkui,
pagal tradicinę sampratą, tarsi nėra prasmės dainuoti. Tik kartu dainuojant vyksta sąveika,
pasiekiami gero skambėjimo reikalavimai (pvz., garsumas). Kolektyvinis dainavimas taip pat yra ir
vienas iš patvirtinimų, jog dainuojamoji tradicija vis dar gyva. Dainų užvedėjai aptariamame krašte,
nors ir nėra labai sureikšminami, dažniausiai būna išskirtinės asmenybės, pasižyminčios savybėmis,
kurias turi ir kitų pasaulio tautų dainų vedėjai. Homofoninio dainavimo tradicija, apie kurią
duomenų trūksta, yra pažįstama vietiniams dainininkams, tačiau dauguma apklaustųjų teigia, kad
nėra jos pakankamai įsisavinę.

1.3.

Dainavimo estetika

Gražaus / gero dainavimo reikalavimai
Svarbiausias Dieveniškių krašto dainininko bruožas – geras / gražus balsas. Dažniausiai
minima, jog geri dainininkai turi turėti balsą. Tokio apibūdinimo pateikėjai plačiau pakomentuoti
negali – tai visiems savaime suprantama ir aiški savybė.
„Nu, gražūs balsai, kad, nu, balsų turėdavo, jeigu žmogus balso neturi, tai ir neužgieda, kų
tik bliauna, sako, ne gieda.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
„O brolis labai gražiai dainuoja kaip ir ji, ji irgi turi balsą, gražiai dainuoja.“ (Stanislava
Petrilionienė-Kuklytė12, Poškonys, kilusi iš Janušių, 2015-04-26)
Panašių apibūdinimų galima rasti Pirėnų daugiabalsio giedojimo tyrinėtojų Jaume Ayats ir
Silvia Martinez straipsnyje: „Bet visi iškart pabrėžia, jog geras balsas turi būti galingas, garsus ir
puikaus tembro. Dainuoti reikia visa širdimi, o tai turi suteikti akivaizdų rezultatą galingoje balsų
grupėje.” (Ayatz, Martinez 2009:59). Garsumą (ir turbūt beveik sinonimišką jam galingumą), apie
kurį dažnai kalba ir aptariamo krašto dainininkai, plačiau panagrinėsime vėliau. Tuo tarpu
Dieveniškių apylinkių pateikėjai nemini įvardijimo „geras, puikus tembras“. Manytina, kad šis
terminas jiems tiesiog nėra pažįstamas. Tačiau turint omenyje, jog tik turintis balsą žmogus gali
gerai dainuoti, galima spėti, jog taip yra apibūdinama žmogaus muzikinė klausa, gebėjimas dainuoti
tikslią melodiją. Be to, šis apibūdinimas savyje galėtų talpinti ir gražaus tembro reikalavimą,
kadangi tembrinės savybės kitais žodžiais Dieveniškėse nėra įvardijamos.
Balso turėjimo ypatybė dažnai persipina su kitais grožio kriterijais, kurie, galbūt, net galėtų
reikšti tą patį ar papildyti apibūdinimą. Turintis balsą geras dainininkas geba dainuoti įvairias
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melodijas, tai reiškia, jog nepakanka mokėti keletą dainų ar dainuoti vien paprastas melodijas. Gero
balso savininkas taip pat privalo žinoti daug ir įvairių dainų. Ypač daug reiškia, jei gebama dainuoti
sudėtingas, naujas, ne visiems įkandamas dainas.
Matyt, apibūdinimas „turi balsą“ yra tokios pačios reikšmės kaip ir pasakymas „gražiai
dainuoti“. Panašu, kad pateikėjai ir turi omenyje tai, ką mes įvardijame tembru:
„Jei iš tikrųjų ne tokia nelaimė pasibūtų, tai ji ir dainų moka visokių, ir gieda gražiai,
balsų turi – gražiai gieda.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
Norint gražiai padainuoti, būtina žinoti, kokioje tonacijoje (aukštyje) daina skamba
geriausiai. Netinkamai pradėjus, net ir graži daina suskambės prastai.
„Aukščiau reikia ją pakelt, tai tada galima sušukt ją gražiai.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 201506-07)
Iš šio ir panašių pasakymų galima spėti, jog kai kurios dainos gali būti dainuojamos
žemiau ar auščiau priklausomai nuo to, kaip jos gražiau suskamba. Kai kurie pateikėjai mini, kad
ypatingai gražu, kuomet aukštai dainuoja vyrai.
Nebūtų teisinga teigti, jog dainininkai konkrečiai žino, kokioje tonacijoje kokia daina
geriausiai skamba. Neretai pasakymai, panašūs į pateiktą anksčiau, yra tarsi tam tikros nuorodos,
tačiau tai ne visada atsispindi pačiame dainavime. Dažnesni atvejai, kuomet dainos aukštis deramai
įvertinamas tik jau pradėjus dainuoti dainą arba ją padainavus. Taip pat pasitaiko atvejų, kai po
panašių abstrakčių dainos apibūdinimų imama dainuoti pernelyg žemai ar pernelyg aukštai.
Tonacija, kurioje daina suskamba gražiausiai, veikiau yra kaip gero, pavykusio atlikimo
prisiminimas.
Ypatingų įvertinimų sulaukia dainininkai, turintys išskirtinių balso savybių. Jie
neabejotinai atitinka ir visus anksčiau išvardintus kriterijus, tačiau be to dar yra pripažįstami ir
lengvai atpažįstami dėl kitokio, neįprasto balso.
Jau minėta, kad žavimasi aukštai dainuojančiais vyrais. Kadangi apie tokius dainininkus
yra kalbama kaip apie išsiskiriančius, galima spręsti, jog jų nebuvo daug. Aukštas vyro balsas –
išskirtinė, ypatinga dainininko savybė Dieveniškių krašte.
„Jie moka užtempt ir taip truputį aukščiau pakelt. Gražiai vyrai dainuoja, vyrai, kuris
balsą turi, tai labai gražiai atrodė. Ir, atrodo, ir skamba gražiai. Mes va po mirusiam dainas
dainuojam tokias, nu giesmelas, tai kai vyrai buvo, numirė vienas Salva toksai Gaidys iš Rumašių,
jau numirė turbūt treti metai, ot, jis gražiai dainavo, ojojoj... Giedorius buvo geras.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai, 2015-04-27)
„Treinavičius kaip užgiedojo, duoda va tokiu balsu, tenoru.“ (S. Petrilionienė-Kuklytė,
Poškonys, kilusi iš Janušių, 2015-06-07)
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Moterų dainavime taip pat pastebimos aukšto ir žemo balso ypatybės, tačiau kalbėdami
apie tokias dainininkes pateikėjai nesureikšmina to.
Vienas iš įdomiausių Dieveniškių krašto pateikėjų kalboje pasitaikiusių apibūdinimų –
„drebantis balsas“:
„Sako, tep kap užgiedojo, balsas gražus tokis, drabantis balsas jo. Visi, sako, stovėj, iš toli
klausėsi, kap Balys giedoj, tai Lionios brolis. <…>
V.V.Č.: O tai tas drabantis balsas, tai čia gražus jisai būna?
Nu tokis, aišku, kad gražus. Tokis balsas, jau drabantis, ne tep, kap pyščia kap katinas jau,
lygiai vienų notų, o jo notos išeina tep kap, nu, kap raštas.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
Vaizdinga pateikėjos kalba leidžia spręsti, jog minimas apibūdinimas galėtų būti taikomas
balsui, dainuojančiam vibrato. Tai nėra anomalija krašte:
„I dar va Dieveniškių, kur gieda bažnyčioj, Pičikonienė Vladzė, jinai teip… jos tėvas teip
giedojo, moma tep giedoj į ta Vladzė, bažnyčioj gieda, tai jos balsas irgi toks… yra balsas – jinai
jeigu gieda, tai pramušdo jos balsas tokis yra. Tokis, kuris drabantis balsas išeina.“ (E. T.-B.,
Poškonys, 2015-03-08)
Tačiau kita pateikėja (Stanislava Petrilionienė-Kuklytė), paklausta apie anksčiau minėto
vyro dainavimą, tokių ypatingų apibūdinimų nevartojo, tik paminėjo, jog jis gražiai dainuoja, „turi
balsą“, bet su juo sunku dainuoti ansamblyje – norėdamas pasirodyti, dainininkas nebekreipia
dėmesio į aplinkinius, išsimuša iš ritmo. Taigi nors atitinka vieną svarbų grožio kriterijų, ypatingo
balso savininkas tarsi stokoja kitų.
Be abejo, vienas svarbiausių elementų dainuojant – jau minėtas dainavimas grupėje.
Kolektyvo skambesio įtaka tokia stipri, jog net neypatinga daina gali suskambėti gražiai.
Dainavimas grupėje tarsi savaime yra estetiškai gražus.
“Tį kokia tokia jau labai gaili giesmelė, bet... bet kaip va visi dainuoja, tai ir gerai, ir
gražu.” (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Be to, kolektyvinis skambesys yra žymiai garsesnis, o būtent garsumas yra vienas
pagrindinių gražaus dainavimo kriterijų.
„<...> merginos ant tvorų pasusėdį dainuoja, tai vai... va čia girdėt, visur, iš Šiudainių
dainuoja, tai va čia girdėt būna. O!
V.V-Č.: A tai labai garsiai dainuodavo?
Labai garsiai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Pateikėjai tiek paklausti, tiek laisvai pasakodami visuomet pabrėžia, kad jų jaunystėje visi
dainuodavo garsiai. Susėdusių ant tvorų ir giedančių jaunuolių leitmotyvas kartojasi bemaž
kiekviename pasakojime. Kadangi kai kurie kaimai vieni nuo kitų beveik nėra nutolę, pažymimi ir
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kaimai, kurių dainininkus dainuojant galima buvo girdėti ir savame kaime. Paminima, jog tokiuose
kaimuose būta labai daug dainingų žmonių.
Garsiam dainavimui įvardinti yra ir savitas terminas – „ravinti“:
„Va, jau girdzi kaip ravina? Jau eina!“. Nesako gi, kad „gieda“, ale sako: „Ar girdzi, kap
ravina? Jau eina!“.
V.V.-Č: A tai kaip, ravina? Kaip čia?
Tai čia jau kap garsiai gieda, tai, reiškia jau, „Ar girdzi kap ravina? Jau eina“. Kap
garsiai tai, nesakys gi, kad jau „garsiai gieda“, ale „jau ravina“ (juokiasi).“ (E. T.-B., Poškonys
2015-03-08)
Šis terminas taip pat vartojamas apibūdinant ir kitus garsius reiškinius: tiek gyvulio
skleidžiamus garsus, tiek besibarančius žmones. Tačiau kalbant apie dainavimą, jis naudojamas
apibūdinant garsiai ir gražiai dainuojančius žmones:
„V.V.-Č.: O pas jus nesakė tokio žodžio „ravina“, negirdėjot tokio?Man čia Targavičienė
pasakė.
Girdėjau. Sako tokį žodį dar ir kaip. Sako „oi, ravina“, kai gieda ir taip... ar karvė
bliuvoja, ar ten kas rėkia, sako „vai, ravina ant visų laukų“. Yra tokis žodis, čia senoviškas.
V.V.-Č.: O čia tik gyvuliai tep daro, ar ir žmonės taip, sako, „ravina“?Ar tik ant karvių?
Ir ant žmonių sako. Kurie gieda, nu, būna, smarkiai gieda. Ir gražiai gieda. Sako „ale
ravinu, ojojoj, ant visų laukų“ (juokiasi). Arba rėkia, ar barasi, būna, garsiai taip šaukia, tai sako
ravina.“ (E. A.-B., Lastaučikai 2015-04-27)
Akivaizdu, jog garsiam dainavimui suteikiama ypatinga reikšmė, kurią patvirtina ir
specifiniai terminai, tad garsus dainavimas – vienas iš estetikos kriterijų.
Jau anksčiau aptartas dainavimas keliais balsais – taip pat vertintinas kaip ypatingai
gražus reiškinys. Dėl krašte vyraujančio monodinio stiliaus, dainininkai, mokėję dainuoti keliais
balsais būdavo vertinami labiau. Dainavimas keliais balsais čia apibūdinamas kaip reikalaujantis
daug pastangų, pasiruošimo. Kai kuriuose daugiabalsio dainavimo paminėjimuose galima įžvelgti,
jog toks atlikimas – jau savaime beveik koncertas (ar būtent iš vietinių koncertų ir prisimenamas),
tad ir pasiruošimas jam – neeilinis.
Visą estetinių kriterijų visumą galėtų vainikuoti susidainavimo reikalavimas. To,
pateikėjų nuomone, ypatingai reikalauja dainavimas keliais balsais. Taip pat ir garsus dainavimas
negali būti atmestinas, turi tarpusavyje derėti balsai.
„O yra, kad kurie gražiai gieda, buvo pas mus tin Didžiulių kaime dvyniai du, jie buvo
1942 metų, tai jaunesni už mane. Na tai tie, bliacha, jiej kartu susidainuodavo, balsai paeina, tai
ištraukdavo dainų, tai bliacha, kiti tik klauso.“(M. V., Padvarės, 2015-06-07)
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Dainos estetika skirtingais laikmečiais
Dieveniškių krašte svarbūs grožio kriterijai ne tik dainavimui, bet ir dainai išryškėja
pateikėjams lyginant praeitį ir dabartį. Čia naudinga prisiminti Z.Možeiko suskirstytas 4 dainininkų
amžiaus grupes: „<...> 1) vaikai ir paaugliai, 2) jaunimas (ikivedybinio amžiaus), 3) vidutinio
amžiaus žmonės, 4) pagyvenę žmonės ir senoliai“ (Možeiko 2011:38). Jau anksčiau buvo aptarti šių
grupių dainų repertuaro skirtumai, kurie aktualūs nagrinėjamai temai. Praeitis XXI a. apklaustiems
pateikėjams, dažniausiai, apima dvi kartas – tai jų vaikystėje girdėtas dainavimas ir dainos bei jų
jaunystės patirtys. Vaikystėje, kaip mini ir Z.Možeiko, visa bandoma perimti iš tėvų, senelių, šiame
etape jie yra pagrindiniai mokytojai, autoritetai. Jaunystės metais dainininkai jau patys renkasi, ką
atlikti, kas jiems yra gražu, neretai nutolsta nuo vietinės tradicijos. Dabartis – tai jau šiame amžiuje
girdimos per televiziją, radiją dainos.
Analizuojant pateikėjų pasisakymus paaiškėja, kad vienas svarbiausių kriterijų renkantis
gražią dainą yra dainos tekstas. Jo turinys turi būti artimas žmogui, suprantamas. Pateikėjai,
paklausti apie skrtingų laikotarpių dainas, dažniausiai į savo vertinimų lauką įtraukia savo tėvų
kartos dainas, savo jaunystės dainas, savo brandos metų dainas ir šiandien per radiją ar televiziją
girdimas dainas. Taigi, lyginamos maždaug keturių laikotarpių dainos.
Neretai pateikėjų nuomonės apie dainas – prieštaringos:
„Ir man kažkaip tai giesmės, kadainykščios giesmės, buvo kitokios, buvo net gražesnės
giesmės, kaip dabar. Kadaise giesmės buvo tokio, iš gyvenimo, o dabar kažkotai vat giesmes gieda
per televizorių, nu tai tokios giesmės „Aš tavi pamilau, tu pas mane ateisi, mes sustiksim su tavim
vėlai vakare“ (juokiasi), o kadaise buvo giesmės iš gyvenimo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Ši citata gana aiškiai roeo, kad kalbančiajai nepatinka šiuolaikinių dainų turinys – jis
pernelyg paprastas, tiesmukas, paviršutiniškas. Pateikėjai svarbu, kad dainos tekstas būtų
gyvenimiškas. Tačiau gali būti, jog turimos omenyje net ne senosios (tėvų , senelių kartos) liaudies
dainos, bet moters jaunystėje dainuotos vėlyvesnės kilmės dainos, kuriuose pasakojamos įvairios
meilės istorijos. Tai patvirti galėtų kito pateikėjo nuomonė:
„<...> paskui jau vyresniam amžiuj, paskui jau mes giesmes visokias, itas dainas jau vieni
su kitais, jau per radiją išgirsti, paskui plokštelės buvo, baltarusiškos kur gražios, populiaresnės
buvo, tai iš plokštelių, tai va, jaunimas susirinkį dainuodavom tas dainas. Senių, senių buvo
senoviškos, nelabai tokios geros.“ (M. V., Padvarės, 2015-06-07)
„<..> čia jau tokia sena... ir sena, ir durna.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-06-07)
Tikėtina, kad „senoviškos“ dainos nebuvo suprantamos modernėjančiam jaunimui, kadangi
jų turinio simboliai jam buvo nebesuprantami.
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Bet kokiu atveju akivaizdu, kad vertinant dainavimo visumą – dainą ir jos atlikimą –
dainos tekstui teikiama nemaža reikšmė..
Kiti svarbūs dainos estetikai aspektai – dainos atlikimo tempas, melodikos ypatybės ir
atlikimas. Kartais sunku išskirti kur kuri savybė yra aptariama – dažnai šios kategorijos nėra
išskiriamos, o tik bendrai apatariama visa dainos estetika.
„Kad labai kokios tai dainos tokios... Bistrios tį kokios... Nu, nežinau kaip čia ir pasakyt...
Jie užrėkia, užklykia, ten kokių tai žodžių visokių prisako.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
„Kap mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės, a kada giesmės gražesnės buvo ir
balsai, atrodo, gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami, trapsėdami, šokinėdami, o kadaise
buvo dainos tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos tokios, o dabar tokios su
trapsėjimu tos giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
Minima, kad šiuolaikinės dainos yra atliekamos per greitai, skubant, o graži daina turėtų
būti dainuojama lėčiau, tęstinai. Galima prielaida, kad kalbant apie greitą dainų tempą omenyje
turimas šiuolaikinėms populiariosioms dainoms būdingas ritminių instrumentų grojimas
smulkiomis vertėmis. Atrodo, kad dainininkams nemažiau svarbi ir rimto laisvė – anksčiau vien nuo
jų priklausydavusi ritminė pulsacija galėjo būti užtęsiama ar sugreitinama pagal atlikėjų norus. Šių
laikų vokalinė muzika, dažniausiai atliekama pritariant instrumentams (arba yra paveikta
instrumentinio pritarimo), netenka tokių savybių, todėl gali būti, jog tai neatrodo priimtina, gražu
Dieveniškių krašto dainuojamosios tradicijos žinovams.
Pateikėjai nuolat mini, jog apytiksliai jų kartoje ir nutrūko tradicija dainuoti kaime – jų
vaikai jau beveik nebedainuoja susitikimuose, vestuvėse, per kitas šventes. Tai paskutiniuosius
tradicijos žinovus kiek liūdina, tačiau visa tai jie pateisinama kiekvienai kartai būdinga „mada“.
Dainininkai taip pat pastebi, jog jie savo tėvų dainų jaunime beveik nedainuodavo, todėl supranta,
jog kitos kartos taip pat turi savus pomėgius. Be to, pabrėžiama, jog dainavimo tradicijos pabaigai
įtaką galėjo daryti ir garso technikos paplitimas, kuomet „plokštelį padėjai, prisukei, su adatu šnait,
galvutį pastatei ir groja.(M. V., Padvarės). Žmonių sąmonėje ėmė kristalizuotis profesionalių
dainininkų luomas, kuriam priskiriami atlikėjai, o pastarieji skyrėsi nuo paprastų kaimo dainininkų.
Taigi, lygindami šiuolaikines dainas ir jų atlikėjus bei savo dainavimą, aptariamo krašto žmonės jau
pabrėžia ir skirtingas dainavimo patirtis:
„V.V.-Č.: O tai balsai jūsų kitoki būdavo, kai dainuodavot kaime, negu šitų, kur per
televizorių dabar?
Ne, nu, gal panašūs, tų pačių dainų tai panašiai dainuodavom. Nu tai žinoma, mes ne
artistės, jos gi, šitas, mokosi vokalo, mokosi, lavina gerklę, taigi ne taip va.“ (S. P.-K., Poškonys,
kilusi iš Janušių, 2015-06-06)
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Pateikėjų nuomone, dabar kaime dainuoja tik išgėrę žmonės. Tai vieninteliai kaimo
„dainininkai“, su kuriais galima lyginti praėjusių laikų dainavimą. Tačiau jų dainavimas – tai
„rėkimas, bliovimas, klykimas“, taigi – nė iš tolo negalėtų pretenduoti į gražiaus dainavimo
apibūdinimą.
Pateikėjų išskiriami gražiai dainuojantys šiuolaikiniai profesionalūs dainininkai – tai rusų,
baltarusių, kartais dar ukrainiečių ar kitų buvusios Sovietų Sąjungos šalių dainininkai. Tai
paaiškintina tuo, kad pasienyje gyvenantys žmonės turi galimybę matyti ar girdėti būtent rusų,
baltarusių transliuojamus kanalus. Tuo tarpu lietuviškos transliacijos jiems ne visada prieinamos.
Pateikėjai išskiria šiuos dainininkus: Sofija Rotaru, Ala Pugačiova, Liudmila Zikina, Valentina
Tolkunova, Nikolajus Baskovas, Valerijus Miladzė, Anatolijus Jarmolenko. Iš lietuvių – Vitalija
Katunskytė, Rytis Cicinas.
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1.4.

Dainavimo terminija

Terminų „daina“ (dainuoti) ir „giesmė“ (giedoti) diferenciacija
Daugumoje Lietuvos vietovių pateikėjų naudojamoje terminologijoje šios sąvokos yra
gana aiškiai atskiriamos bei įgauna mažiau prasmių, negu žodyne. Pavyzdžiui, Žemaitijos
etnografiniame regione giedoti – tai atlikti religinio turinio giesmę; dainuoti – atlikti „paprastas“
liaudies dainas (Sungailienė 2007). Toks skirstymas sutinkamas ir kituose regionuose. Kita vertus,
pavyzdžiui didesniojoje Dzūkijos dalyje

(kuriai galima būtų priskirti ir Dieveniškių kraštą)

terminas „giedoti“ vartojamas ir šnekant apie ne krikščioniškos kilmės dainas, dažnai kalendorines
ar darbų pabaigtuvių dainas (spėjama, jog anksčiau jos tarnavo kaip religinės nekrikščionikose
apeigose(Račiūnaitė-Vyčinienė 2000:73, 1 išnaša)).
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno elektroniniame leidime (www.lkz.lt) šie terminai
aiškinami gana įvairiapusiškai, galima būtų pateikti kelis tinkamesnius aptariamai temai
pavyzdžius: giesmė̃ sf. (3) Mrc, Mrk, Dglš, Plš, Dkšt, Ds 1. kiekvienas giedojimas, giedamas,
dainuojamas dalykas, daina: <...> 2. sutartinė (daina) <...> 3. Rauda <...> 4. iškilminga daina,
himnas <...> 5. K, J, Pn, Mrj, Tl bažnytinio, religinio turinio giedamasis dalykas <...>.
Giedóti, gié da (gíesta, gié sti, gié ma, gié va, -oja), -ójo tr., intr. 1. dainuoti, dainą ar giesmę traukti
<...>. 2. čiulbėti, rėkti (apie paukščius <...>. Dainà sf. (4) K, (3) Plv, dáina (1) Btg 1. R nedidelis
liaudies arba individualiosios kūrybos žodinis muzikos kūrinys <...> 2. flk., poez. paukščių giesmė
<...>. Dainúoti, -úoja, -ãvo 1. tr., intr. J atlikti vokalinį kūrinį, dainą traukti <...> 2. tr., intr. Giedoti
<...> 3. tr. liežuviu treliuoti, niūniuoti nerimtas daineles <...> 4. intr. Verkti <...> 5. intr. flk.,
poez. čiulbėti, giedoti <...>.
Dieveniškių krašto pateikėjų žodyne šie terminai dažnai būna persipynę: dainuoti / daina
ir giedoti / giesmė, kalbant apie „paprastų“ liaudies dainų atlikimą vartojami sinonimiškai. Tuo
tarpu kalbant apie religines giesmes terminas „dainuoti / daina“ sutinkamas daug rečiau – čia, su
retokomis išimtimis, vyrauja įvardinimas „giesmė / giedoti“
Nors, pavyzdžiui, pateikėja Elena Targavičienė susitikimo pradžioje nubrėžė gana aiškias
ribas tarp dainų ir giesmių:
„<...>Bradniuškas, sako, dainuoja, o šventos giesmės – gieda. O tai vat sako: “Pagiedojo
šventas giesmes, - nesakys, kad, - padainavo šventas giesmes, o pagiedojo šventas”. O jau kap
prastos tos dainos, tai “padainavo”.“(E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Tačiau vėliau, paklausta apie seniau vartotus terminus, E. Targavičienė pripažino, jog
terminas „giedoti“ būdavo vartojamas tiesiog šnekant apie bet kokių vokalinių kūrinių atlikimą:
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„<…> Tai ce anksčiau... giesmėm vadzindavo, kolai, vet, prie Lietuvos jau pradėj ce
gramatiškai „dainuot“, pradėj sakyt, kad dainuoja, o tep skaydavo „giedoja“. Ir prastos, ir šventos
giedoja, giedoja vis.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
Tą patį faktą patvirtina ir Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė:
„Nu, anksčiau žmonės neskirdavo. Giesmė ir viskas. Ir sako, tie gieda ir kaime, va,
merginos gieda, ir bažnyčioj gieda. Ir viskas, nesiskiria. Jie nežinojo kaip pavadint kaip tai, kad
reiškia, nu čia tikrai lietuviškai tai daina, o kaip senoviškai arba... bažnyčioj tai giesmė skaitosi.
Giesmės. „Oi gražių giesmių, - sako, - moka“.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Dažnai pateikėjai ima painioja abu terminus, vartoja juos sinonimiškai:
„Vo, „Pasėjau linelį ant pylimo“ galima sudainuot. Bet čia jau turbūt sovremena ar kaip
čia. Dabartinė giesmelė. Dainelė. Aš tas giesmes su dainom sumaišau...“ (E. A.-B., Lastaučikai,
2015-03-07)
Galima spėti, jog dar pateikėjų jaunystėje įvardinimai „daina“ ir „dainuoti“ apskritai
nebuvo žinomi, o bet kokio vokalinio kūrinio atlikimas (be abejonės, ne tik apeiginio) sietas su
žodžiu „giedoti“.
Nepaisant painiavos, pateikėjų žodynuose galima įžvelgti dėsningumus, kadangi šnekant
apie liaudies dainas jos dažnai įvardijamos „prastomis“, o religinės giesmės – „šventomis“. Šie
terminai niekuomet nėra vartojami sinonimiškai ir patiems tradicijos žinovams nekelia abejonių.
Lietuvių

kalbos

žodyne

galima

rasti

panašių

šių

terminų

reikšmių:

prãstas, -à

(brus. пpocты, l. prosty) adj. (4) 1. H, R, K neturintis gerų savybių, menkas, blogas <...>
4. SD1140 nesudėtingas, neįmantrus <...> 7. turintis neigiamų moralinių ypatybių <...> 8. Mž17,
SD1140, R, K neprivilegijuotas, nekilmingas, kilęs iš liaudies <...> 10. Įprastas. Šveñtas, -à adj. (4)
Š, Rtr, DŽ1, (2) DP24,108,393; SD1177, SD359, H183, R, MŽ, L 1. turintis labai kilnų garbingą
tikslą <...> 2. brangus širdžiai, keliantis didžią pagarbą <...>3. pagarbiai saugomas, laikomas; iš
pagarbos neliečiamas <...>9. bažn. neprilygstamo tobulumo, vertas visų didžiausios garbės <...>
║ kylantis iš Dievo, dieviškas<...> 11. bažn. susijęs su religiniais daiktais, vietomis ar laiku;
vartojamas religinėse apeigose <...>.
Būtent „paprastas“ liaudies dainas pateikėjai dažnai laiko mažiau vertingomis,
neįmantriomis (nors ir labiau „savomis“), o bažnytines giesmes – išaukština kaip reikšmingesnes.
Vis dėlto, šių dviejų dainų tipų atlikimas, pateikėjų

nuomone, nesiskiria. Labiau

atkreipiamas dėmesys į melodinius skirtumus – bažnytinės giesmės dažniausiai yra lėtesnės, jų
garsai – tęsiami, liaudies dainos, lyginant, įvardinamos kaip greitesnės. Taip pat pastebima, kad kai
kurios giesmės gali būti labai panašios į dainas.
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Galima būtų daryti išvadą, jog tiek bendraujant su pateikėjais, tiek aptariant šio krašto
dainavimo tradicijai įprastus terminus „daina“ ir „giesmė“ vertėtų pakeisti terminais „prasta“ ir
„šventa“, o bet kokio vokalinio kūrinio atlikimui įvardinti vartoti terminą „giedoti“. Taip būtų
išvengta nesusipratimų bei kraštui nebūdingo „giesmės“ diferencijavimo.
Dainos terminija
Be pagrindinio dainų

(giesmių) skirstymo į bažnytines (šventas) giesmes ir liaudies

(prastas) dainas, Dieveniškių krašte pateikėjai taip pat naudoja ir kitus terminus, kurių pagalba
dainos skirstomos pagal tempą, žanrą, amžių, kalbą, charakterį ir pan.
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad melodijos pagl tempą čia yra
skirstomos į greitas ir lėtas. Verta pastebėti, jog pirmasis terminas sutinkamas kur kas dažniau,
todėl galima sakyti, kad greita daina laikoma kiek labiau neįprastu reiškiniu, vertu atskiro
paminėjimo. Greitos dainos kartais dar įvardinamos kaip „bistresnės“, „spritnesnės“ – tai skoliniai
iš slavų

kalbų, taip pat apibūdinantys greitumą, vikrumą, judrumą. Lėtų ir greitų dainų

apibūdinimai taikomi tarsi keliais sluoksniais: lyginant religines giesmes ir liaudies dainas, lyginant
skirtingas liaudies dainas ar skirtingų laikotarpių liaudies dainas tarpusavyje.
„V.V-Č.: O jūs šventas giesmes giedat kitaip, negu kad paprastas?
Nu... kitaip (nusijuokia).
V.V-Č.: O kas kitaip būna?
Nu, apsižengnoji, taip reikia, kad reiškia jau, ne... visokias tai bilikaip ten ir... Ir tada... nu
tokios jau... nu kaip čia tos... notos.
V.V-Č.: Kitokios?
Nu. Truputį ilgesnės, tokios traukiasi tep. Būna va, bažnyčioj kaip gieda tai yra tokių
giesmių, kad ir panašios ir į savas. Tokios ir spritnesnės, ir tokios, ir šitos, melodijos, nu tokios va,
bistresnės.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Kokį dar, greitų tokių...
V.V.-Č.: O tai kokia čia greita?
(Juokiasi) tai va toj ir greita.
V.V.-Č.: O šita buvo greita „Šėriau šėriau“? Greita čia jau?
Nu. Kad neišvesiu kaip tai... (G. G.-S, Žižmai, 2016-08-26)
V.V.-Č.: A jūs dabar kai dainuojat, tai panašiai dainuojat kaip jūsų seniau žmonės
dainuodavo kaime, ar kaip tai kitaip dainuojat?
S.P.-K.: Turbūt biškį kitaip. Seniau kažkaip gi labai dainuodavo niūniuodavo, ane, Lione?
E.A.-B.: Kaip sakai?
S.P.-K.: Sakau: daugiau niūniuodavo.
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E.A.-B.: Niūniuodavo?
V.V.-Č.: O kaip čia niūniuodavo, tai ką čia reiškia?
S.P.-K.: Meliodniau taip.
E.A.-B.: Nu ilgiau patraukia ir kaip tai...
S.P.-K.: Gal mes bistriau traukiam biškį, greičiau.“ (S. P.-K, E. A.-B., 2015-04-26)
Sprendžiant iš pateikėjų pasisakymų, religinės giesmės yra lėtos, ramaus charakterio, o
greitesnės giesmės imamos tapatinti su liaudies dainomis, taip parodant, kad pastarosios –
greitesnės, aktyvesnės. Tačiau kuomet kalbama apie skirtingų laikotarpių ar kartų dainavimą,
pateikėjų nuomone, net tą pačią dainą jų tėvai ar seneliai dainuodvo lėčiau. Taip pat prieš
dainuojant kai kurias dainas, gali būti pabrėžiamas išskirtinis jų atlikimo tempas.
Kai kurie pateikėjai taip pat mini linksmas ir liūdnas dainas. Šie terminai pateikėjų
kalboje buvo sutinkami priešpastatant advento ar gavėnios metu ir kitu metu dainuotas dainas.
Paskutiniu metu užrašytos dvi dainos „Du du du atskrido bacėnas“ ir „Paskėliau ankstų rytelio“
buvo dainuojamos advento arba gavėnios metu ir įvardinamos kaip „nelinksmos“ ar „nemacnai
linksmos“. Pasninko metu be religinių giesmių, buvo leidžiama dainuoti tik šias dvi liaudies dainas,
kadangi negalima dainuoti „linksmų“ dainų. Kaip sinonimas liūdnesnei ir lėtesnio tempo,
dainingesnei dainai taip pat vartojamas terminas meliodna ar meliodinga, su pratęsimu. Tuo tarpu
itin greita, šokinio charakterio melodija kartais įvardinama padskoku, dainuojama su padskoku.
Tai skolinys iš slavų kalbų, kurį galima išversti kaip šoktelėjimą, pašokimą.
Dieveniškių krašto tradicijos žinovai gana aiškiai atskiria dainas pagal jų amžių: jos gali
būti senos, senoviškos, kadainykščios, mergiškos, motinų arba dabarynos, dabartinės, šviežios,
sovremennos, naujos. Pirmosios grupės dainos – tai dažniausiai tėvų, senelių ar kitų artimųjų
dainuotos dainos, kurias pateikėjai girdėjo vaikystėje ar jaunystėje ir, nors jų aktyviai beveik
nedainuodavo, pastaruoju metu prisimena ir vertina. Antrojoje grupėje atsiduria tiek liaudies dainos,
kurios būdavo dainuojamos jau vėlesniais laikais pačių pateikėjų (tačiau taip pat ir dainos anksčiau
transliuotos ir išmoktos radijo, televizijos, garso įrašų pagalba), tiek šiuolaikinės per įvairias
medijas girdimos dainos.
Dainas šiame krašte taip pat priimta skirstyti ir pagal kalbą: lietuviškos, lenkiškos,
baltarusiškos / gudziškos, rusiškos. Atrodo savaime suprantama, kog kalbiniu atžvilgiu mišriame
krašte prireikia atskirties ir šiuo atžvilgiu.
Pagal žanrus liaudies dainos Dieveniškių apylinkėse skirstomos į adventines, gavėnines,
velykines, taip pat minimos piemenų, našlaičių, kareiviškos. Galima spėti, kad panašių žanrinių
įvardinimų būta kur kas daugiau. Trumpos, humoristinį atspalvį turinčios dainos gali būti
vadinamos papliaukomis:
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„„Ėjau ėjau kelaliu“ dar galbūt... (dainuoja): „Ragiu ragiu tutucį, ant kalnelio tupincį“...
padainuoc? Ca ne daina, ca tokia, tokia papliauka.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Vis dėlto toks terminas kartais paminimas ir kalbant apie įprastas liaudies dainas, jis gali
būti vartojamas beveik sinonimiškai senoviškai dainai.
Vienas įdomiausių krašte užrašytų terminų – sekmė, kurią seka, kalba. Toks įvardinimas
gali būti taikomas dainoms, kurios dažniau yra vaikų dainos – siauro ambitus, neišplėtotos
melodikos, neretai dalis tokios melodijos yra rečituojama. Sekmės – tai savotiškos išdainuotos
trumpos pasakos:
„Šitą sekmę giedam, kai jau vaikai lenda, per daug sekmių prašo, tai pasekam „Raudoną
bobą““ (Marijona Povilaitienė, Ramoškos, 1965 m. Pastaba prie pasakos „Raudona boba“13)
„Sekmes tį kokias seka, tada vė... „Du du du, atskiro bacėnas“... tokį va. Ir... ir būna
gieda, va, ir kalba taip, ir seka.“ (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Pats dainavimo procesas, be dainavimo ir giedojimo terminų, yra neretai apibūdinamas ir
kitais, gana specifiniais žodžiais. traukti, tempti, tįsti – vartojami nepriklausomai nuo dainos
žanro, charakterio ar kitų savybių. Šie terminai galimai atspindi senųjų dainų tęstinį pobūdį, kadangi
tokie įvardinimai kiek siejasi su anksčiau aptartais pačių pateikėjų įvardintais skirtumais tarp
liaudies ir šiuolaikinių dainų. Pastarosios minimos kaip itin greitos, trankios, tuo tarpu senosios
dainos – lėtesnės, su pratęsimu. Tokią mintį galėtų patvirtinti ir kitas būdingas terminas niūniuoti
ar niūniuodamos dainos. Toks pasakymas minimas tik kalbant apie senąsiais dainas, ankstesnių
dainininkų dainavimą, tarsi priešpastatant jų lėtą, tęstinį dainavimą šiuolaikiniam skubiam, ritmiškai
smulkiam dainavimui.
Jau aptartas vienas iš svarbiausių tiek bendruomeninio dainavimo, tiek dainavimo estetikos
aspektų garsus dainavimas, atsispindi ir jį apibūdinančiuose terminuose. Dažniai sakoma rėkti,
šaukti, klykti, kuomet kalbama apie „prastų“ dainų atlikimą. Lietuvių kalbos žodyne prie visų šių
žodžių yra pateikiamos ir reikšmės „dainuoti”, „giedoti“ ar panašios, o tai galėtų rodyti tokių
terminų populiarumą visoje Lietuvoje. Kaip jau minėta, tokie dainavimo apibūdinimai gali turėti
tiek teigiamą, teik neigiamą atspalvį. Taip pat įdomus jau pristatytas ir kitur nesutinkamas garsaus
dainavimo įvardinimas ravinti.
Dauguma dainavimo sinonimų kalboje vartojami su priešdėliais: surėkti, užrėkti, perrėkti,
patraukti, ištraukti, užklykti, suklykti, užtempti, sušukti ir panašiai. Tokie priešdėliai tarsi dar labiau
sustiprina šių žodžių vaizdingumą, dar geriau perteikia dinavimo ypatingumą, kitokį, galbūt,
grubesnį jo skambesį.

13

Dieveniškės, sud. Milius, V., 1968. Vilnius: Vaga. P. 383.
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Nors Dieveniškių apylinkėse nėra paplitęs homofoninis daugiabalsumas, taip pat nėra
aiškios atskirties tarp dainų vedėjo ir pritariančiųjų, tačiau jaučiamas kai kurių dainininkų tarsi
įsivertinimas, jog jie dainuodami tik padeda.
„Kas kokias mokėjo, tas ažugieda, nu ir padėdinėja maladieža giedot jau.
V.V.-Č.: Padėdinėja tai čia kaip?
Nu va, sako, pagiedosim šitų va giesmį, nu tai kaip kurioj ten nemoka, o kap kurioj moka,
tai jau padėdinėja šitai giedot ir giedoja...“ (Genoefa Palekaitė14, 2016-08-27)
„Nu, yra tį vyresnių, kurios gieda. Padedu ir aš padedu. Yra kam: Vladzia, gi šita,
Pičikonienė.“ (Stefanija Kuklienė-Michalkevič, Padvarės, 2015-06-07)
Kaip matome, toks terminas gali būti naudojamas siekiant pabrėžti, kad dainų vedėjas yra
tarsi svarbiausias dainuojant konkrečią dainą, o kiti jam padeda, palaiko dainos gyvybingumą.
Tačiau taip pat galima pastebėti, kad dažnai taip sakoma apie jaunesnius dainininkus, kurie dainuoja
kartu su vyresniaisiais. Galima spėti, kad tokiu būdu netiesiogiai įvardijama atskirtis tarp senųjų
tradicijos žinovų ir jų sekėjų, kurie dar tik mokosi iš pirmųjų.
Nors pastaraisiais metais nepavyko užfiksuoti vestuvių ar laidotuvių raudų, tačiau
pateikėjai tikrai žino šį žanrą ir jo atlikimui turi atskirą įvaridijimą verkti arba verkti žodžiais:
„Ant visų šventųjų verkė žodžiais, tai net ūžia. O dabar niekas jau žodžiais neverkia...“ (G.
Gaidys-Sinžarpaitė, Žižmai, 2016-08-26)
R.Norinkevičiūtė, tyrinėjusi raudas, jų atlikimą, aplinką, savo straipsniuose pateikia
nemažai raudotojų pasisakymų, kuriuose taip pat galima rasti daug liaudies terminų (Norinkevičiūtė
2007). Verta pastebėti, kad minėti Dieveniškių krašte paplitę raudojimo įvardinimai taip pat būdingi
visai Dzūkijai.
Aptarta gausi Dieveniškių krašto pateikėjų vartojama tiek dainavimo, tiek dainų terminija
rodo dainavimo svarbą šiame krašte. Dainavimo garsumą, tąsumą pabrėžiantys žodžiai galimai rodo
bent jau terminijoje išlikusio apeiginio dainavimo reliktus. Liaudyje vartojamos terminijos analizė
padėjo geriau suvokti tiek Dieveniškių krašto dainavimo estetiką, tiek dainavimo reikšmę šiame
krašte.
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Toliau – G. P.
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1.5. Dainavimo tradicijų perėmimas ir dainavimo aplinkybės
Dainavimo, dainų mokymasis
Dieveniškių krašte tradicijos perėmimas, kaip ir kitose Lietuvos vietovėse, vyko natūraliai,
specialių institucijų sukurta nebuvo. Dažniausiai pirmaisiais mokytojais tapdavo tėvai ar seneliai,
kuriuos dainuojant nuo mažens girdėdavo jų vaikai. Našlaičiais likę vaikai tradiciją vis tiek
perimdavo iš artimųjų, kaimynų, kitų kaimo žmonių. Nė vienas pateikėjas nebuvo kryptingai
mokomas dainuoti – vaikai ar jaunimas mokydavosi klausydami, kartodami. Teigiama, kad dainos
būdavo išmokstamos vos vieną kitą kartą jas užgirdus.
Tokios pačios taisyklės galioja ir bažnytinių giesmių mokymuisi. Jas giedoti senieji
giesmininkai kviesdavo gabesnius jaunuolius, kurie tiesiog imdavo giedoti kartu su labiau
patyrusiais giedoriais, išgirdę giesmės melodiją bandydavo jai pritarti.
Minima, jog pateikėjų vaikystėje aplinkoje nuolat skambėdavo liaudies dainos. Kai kurie
pateikėjai tiesiog gėrėdavosi, klausydavosi tokio dainavimo:
„Labai man prisiminė kaip eina iš laukų, aš dar mažesnė buvau, tai prie kluono ten
atsistoju, tvora tada buvo, atsisėdu ant tos tvoros ir klausau, o ten iš tų laukų eina, iš tų miškų
keliais moterys jau čia lenda iš miško ir dainuoja! Vienos į šitą pusę, į Lastaučikų kaimą, o kitos – į
Padvarių kaimą, ten kelias. Nu tai tada išsiskirsto. Vienos – vieną dainą dainuoja, kitos – kitą
dainą, kitokią. Tai klausai klausai… Tai tos, tai tos. Tai va taip ir pramoksti.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai, 2015-04-27)
Jaunuoliai dainų mokydavosi jau vieni iš kitų. Tai natūralu, kadangi pakinta jų skonis, o
kartu ir repertuaras. Vienas iš dainininkų išmokdavo naują dainą, tuomet ją imdavo dainuoti savame
rate, kur ją išmokdavo ir kiti. Galima būtų pacituoti vieną pasakojimą, kuriame atsispindi kiek
kitoks dainos perėmimo eiliškumas:
„Nu, tai zaras būna kokia sako: „Ale mano duktė, – sako, – naujų giesmį išmoko. Ty, –
sako, – iš Sabaliūnų, ar ty dar iš kažkur. Ar norit aš jum pagiedosiu, tadu visi išmoksim!“ Nu, tai
vat būna ir tokių. Pagieda ta moteriškė tųjų giesmį, nu, visi išmoko patyliukais, pagieda.“ (E. T.-B.,
Poškonys 2015-03-08)
Čia suardoma vaikystėje vyravusi tradicijos perėmimo sistema – vaikai mokosi iš tėvų.
Galbūt, tai jau naujesnių laikų bruožas, tačiau čia vyresnieji mokosi naujų jaunimo atneštų dainų.
Dažnai kalbama apie dainuojančias šeimas, kuriose visų kartų atstovai gebėjo gražiai
dainuoti. Dainuojančiais giminaičiais aiškinamas ir jų atžalų talentas:
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„Išeina dinastija, visa šeima: tos Lionios mama, tėvas gražiai giedoj kadu, nu, vat ir jie tai
gražiai gieda. O vat jau jų vaikai tep ir nemoka, tep ir negieda, ir neturi balso tokio vat. Išnyko
balsas! (Juokiasi) Viduj kelio tų giminės.“ (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-08)
„Ojei, buvo dainininkų, labai mano jau mūs giminėj buvo trys seserys mano motinos buvo
kaime ir jos buvo dainininkės, tėvas dainavo...“ (G. G.-S., Žižmai, 2016-08-26)
Gimus dainininkų giminėje žmogaus gabumai yra tarsi savaime suprantami. Atrodo, kad
manoma, jog tokiems dainininkams turėtų būti lengviau mokyts dainų, dainuoti.
Dainavimo aplinkybės
Dar XX a. viduryje liaudies dainas dainuodavo beveik visi žmonės Dieveniškių krašto
kaimuose. Dainos, neabejotinai, lydėjo visų švenčių, susibūrimų ir pan. metu, tačiau čia aptarsime
labiausiai tradicijos žinovų išryškintus gyvenimo momentus, kuriuose dainos ar giesmės būdavo itin
svarbios.
Rugiapjūtė. Pastaraisiais metais vykdytų ekspedicijų metu pateikėjai teigė, kad pačios
pjūties metu dainuojama nebuvo dėl fizinių priežasčių. Tačiau poilsio metu arba grįžtant iš laukų
namo skambėdavo visa apylinkė. Vis dėlto leidinyje „Aš išdainavau visas daineles“ randami ir
kitokie pastebėjimai:
„<...> Tadu pjaunam ir giedam. Visada pradėdavo tėvas. Ir pjaudami giedam, ir
atsilankiam, atsitojam ir raištį kol padarom... Kad gera būdavo! <...>“ (Sofija ČerniauskienėLelkaitė, Šiudainys, 196515)
Šioje citatoje ne tik teigiama apie nuolatinį giedojimą nepriklausomai nuo darbo pobūdžio,
bet ir paminima, kad rugiapjūtės dainas giedoti pradėdavo vyras. Šių laikų pateikėjai prisimena, kad
laukuose dirbdavo, tad ir dainuodavo atitinkamas dainas daugiausiai vien moterys. Jos siekė
dainuoti kuo garsiau – kad užgirstų kaime likę jų vyrai. Rugiapjūtės metu dainuojamos dainos net
įgyja maginį poveikį (panaikina skausmą):
„Išeina, sakysim, 20 moterų, nu tai visos gi nesakys, ot kurioj iš tos kampanijos viena
patars, sako: „Nu, moterys, davaice pagiedokim, tai ne tep peciai sopės“. <…>
V.V.-Č: A tai sakot, giedodavo, kad nesopėtų kų nor, kad neskaudėtų?
Nu kap neišsiduot... Visą dieną pjauna, taigi nugarą skauda. Ot, sako: „Davai,
pagiedosim, tai nugarą gal neskaudės“. Tai tep patys sugalvodavo, sakydavo (juokiasi).“ (E. T.-B.,
Poškonys 2015-03-08)
Taip pat minima pabaigtuvių šventė „dažinki“ (iš balt. дажынкi), kuomet pjovėjos
dainuodadvo jas pasamdžiusiam šeimininkui.
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Kačerauskienė 1988: 302
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Šeimos šventės. Pagrindinės įvardinamos šventės – krikštynos ir vestuvės. Be abejo,
vestuvės savo išplėtota struktūra yra bene

labiausiai „išdainuojama“ šventė. Jose daugiausiai

pasireikšdavo vyresnės moterys, žinojusios tiek vestuvių eigą, tiek kiekvienam momentui tinkamas
dainas. Be kita ko, prisimenama ir kaip jaunoji „verkia“, tačiau pačios pateikėjos jau to per savo
vestuves nedarė.
Adventas, gavėnia. Šių prieššventinių laikotarpių vakarais jaunimas rinkdavosi paeiliui
vis kitoje troboje ir užsiimdavo rankdarbiais. Pasninko metu nebuvo leidžiama dainuoti ir „prastų“
dainų, todėl daugiau buvo giedamos šventos giesmės ir kai kurios liaudies dainos, kurias dabar
dainininkės apibūdina kaip „nelinksmas“.
Nu vot... gavėniosa, čia kaip negalima jau... tokių giedot... visokių... nu, linksmų dainų,
giesmelių, tai tadu gieda va tokias vat... Nu čia... nei tai giesmė, nei tai tokia kaip sekmė, kaip kas.
[apie “Du du du, atskrido bacėnas”] (E. A.-B., Lastaučikai, 2015-03-07)
Gegužinės. Visą gegužę kaimo žmonės rinkdavosi melstis prie kryžiaus. Po kiekvienų
pamaldų jaunimas neišsiskirstydavo, bet pasilikdavo ir dainuodavo.
Nu jaunime giedodami, mojo mėnuo, gegužės, susirenka kaimi, pamaldas atsimeldžia
vakarais, tadu jaunimas eidami namo sa’ giesmes pagieda ant tvoros sėdėdami. (Zofija PalekienėSuchadolskaitė16, Valatkiškės, 2016-08-27)
Vakaronės. Beveik kiekvieną šeštadienį (išskyrus adventą, gavėnią) jaunimas rengdavo
šokius. Jų metu didžiąją laiko dalį buvo šokama, o pavargus ar besiilsint muzikantui – dainuojama.
Taip pat dainuojama buvo einant į šokius ir iš jų. Šokiai, matyt, pagrindinė proga jaunimui
susiburti, taip pat ir galimybė pasirodyti.
Velykos.

Dieveniškių krašte buvo paplitęs paprotys lalauti. Grupė vyrų ir vaikinų

lankydavo kaimo namus, sveikindami su Velykomis ir linkėdami gero derliaus. Kiekvienuose
namuose buvo dainuojama „vesiolina“ – giesmė „Linksma diena mums nušvito“ (lietuviškai arba
lenkiškai). Trobose, kuriose gyvendavo dar netekėjusios merginos, vyriškiai taip pat padainuodavo
ir „mergišką“ dainą, kurios pateikėjai neprisiminė. Tikėtina, kad tai buvo vienas iš velykinių
lalavimų, paplitusių ir kitur Dzūkijoje.
Šv. Mišios. Mišių metu kiekvieną sekmadienį kaimo dainininkai giedodavo ir tebegieda
bažnytines giesmes.
Laidotuvės. Laidotuvių metu buvo samdoma giedorių grupė, giedojusi visą šarvojimo
laiką, taip pat ir laidojant. Ši tradicija vis dar gyva ir šiandien. Be to, prisimenama, kad per
laidotuves būdavo ir „verkiama žodžiais“. Verkiama buvo ir kitų įvykių, susijusių su mirusiaisiais,
metu – Visų šventųjų dieną, iškart mirus žmogui.
16

Toliau – Z. P.-S.
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„Dvynukus pagimdė berniukus ir vienas iškart mirė, o paskui vieną tai prie krūtų ir kaip
tai ji užmigo, ir vaikiukas tas negyvas. Ir žiemą, tai per visą gatvę verkė ji žodžiais ir motina eina
kartu.“ (G. G.-S., Žižmai, 2016-08-26)
Ši tradicija, kaip ir jaunosios verkimas, jau gana seniai yra nutrūkusi. Vis dėlto, įdomi
pačių pateikėjų nuomonė apie verkimo tradiciją ir jos funkcijas:
V.V.Č.: A dabar dar kas nors taip sako per laidotuves?
Dabar jau ne, daugiausiai tyliai dabar. Verkia žmonės tyliai, neaimanuoja, kaip kadu
aimanavo.
V.V.Č.: A kaip geriau, kadu tyliai ar kadu aimanuoja?
Jau nebežinau. Gal tam žmogui pačiam, kuris išsiverkia žodžiais, gal jam biškį langviau,
negu tep užsidaro žmogus verkia. O čia dėl žmonių gerimo tai čia nieko gi nepasakysi, žmonės tas
pats. Kap tu nepadarysi tas pats, cik va gal pačiam žmogui – išsiverkia, išsirėkia, tai gal jam
pačiam biškį langviau (E. T.-B., Poškonys, 2015-03-07)
Matome, kad ir šiame krašte pateikėjai taip pat reflektuoja ir kitur žinomą psichologinį
raudojimo aspektą – jis gali padėti išlieti susikaupusią įtampą (Norinkevičiūtė 2007, Čepaitė 2017).
Trumpai apžvelgus iki šių laikų prisimenamas (o kai kurias – ir tebepraktikuojamas)
pagrindines dainavimo ir giedojimo aplinkybes matome, kad Dieveniškių krašte jos nėra išskirtinės
– panašiomis progomis dainuojama ir visoje Lietuvoje bei už jos ribų. Visos aplinkybės patvirtina
bendruomeninio dainavimo svarbą, taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dažnai buvo dainuojama
atvirame lauke. Abi šios aplinkybės turėjo daryti įtaką lavinant stiprų, skambų balsą.

1.6. Repertuaras
Sudėtinga krašto istorinė, kultūrinė ir kalbinė situacija darė įtaką ir dainininkų repertuarui.
Dieveniškių krašte kaimynystėje gyvena kelios etninės grupės – lietuviais, baltarusiais ar lenkais
save laikantys autochtonai. Nors darbe nagrinėjamas lietuviškai kalbančių ir lietuviais save
laikančių pateikėjų požiūris ir dainavimo tradicijos, tačiau neišvengiamai susiduriama su krašte
vyraujančiomis keliomis kalbomis.
Iš 2015–2016 metais vykdytų ekspedicijų Dieveniškių apylinkėse metu kalbintų pateikėjų
užrašyta nemažai dainų (taip pat ir šokių) ne tik lietuvių, bet ir baltarusių, lenkų, rusų kalbomis,
rinkti taip pat ir komentarai apie multikultūrinę krašto situaciją. 1990 metų ekspedicijos medžiaga –
tai daugiausia lietuvių kalba dainuojanmos dainos, tačiau randame ir nemažai baltarusiškai,
lenkiškai atliekamų kūrinių. 1949–1965 metais rengtų ekspedicijų medžiaga – išskirtinai lietuviška
– nerandama jokių kitomis kalbomis atliekamų dainų.
Gali kilti įtarimas, kad dar prieš 60–70 metų Dieveniškėse vyravo lietuviškoji kultūra,
tačiau, anot S. Matulevičienės, aptariami procesai – kur kas sudėtingesni. Tiek Vilniaus krašto
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okupacijos 1920-1939 m., tiek po jos visomis išgalėmis buvo siekiama išlaikyti ir skatinti lietuvių
kalbą ir kultūrą sparčiai lietuviškumą prarandančiame krašte. Todėl ir folklorą renkančių
mokslininkų pagrindiniu siekiu tapo užfiksuoti archajiškas tiek tarme, tiek muzikinėmis savybėmis
lietuvių kalba dainuojamas dainas (Matulevičienė 2006). Tačiau tai nereiškia, kad buityje nebuvo
vartojamos ir kitakalbės dainos – „[g]alimybė pasirinkti, kokia kalba dainuoti, ir sugebėjimas čia
pat persiorientuoti – pakeisti kalbą ir repertuarą – fiksuojamas 4-ajame dešimtmetyje“ (ten pat:
140).
S. Matulevičienė taip pat pateikia vertingų ekspedicijų metu folkloro rinkėjų užrašytų
pateikėjų pastabų iš kurių galima spręsti, kad lietuvių kalba ir ja dainuojamos dainos buvo
išstumiamos iš repertuaro palaipsniui – karta po kartos. Taip pat teigiama, kad vakaronių metu buvo
dainuojama lietuviškai, o lauko darbų metu – baltarusiškai. Paskutiniųjų dainininkų kartų repertuare
jau buvo nemažai baltarusiškų dainų, tačiau jas imta keisti lietuviškomis sąmoningai pačių
dainininkų arba paklausius patriotiškai nusiteikusios kaimo šviesuomenės patarimų (ten pat: 141).
Pastaraisiais metais vykdytų ekspedicijų metu kalbinti pateikėjai folkloro rinkėjams
pirmiausiai ima dainuoti lietuviškas, tėvų dainas. Vėliau dažniausiai ima kalbėti apie krašto situaciją
ir savo jaunystėje dainuotas dainas, kurių dauguma buvo baltarusiškos. Tačiau taip pat teigiama,
kad vyresnės kartos žmonės dainavo nemažai baltarusiškų dainų. Bendraujant su pateikėja Marija
Kropa-Kropaite, ji vis kuklinosi dainuoti baltarusiškas dainas (nors pati kilusi iš baltarusiškai
kalbančio kaimo Kmelnykų, todėl savaime suprantama, kad didžioji dalis repertuaro – nelietuviška).
Įsibendravusi bei padainavusi kelias baltarusiškas dainas, pateikėja pastebėjo:
„Kažin ar duos jum tas baltarusiškas dainas dainuot.
V.V.-Č.: O kodėl neduos?
A, sakys: „Jūs – belarusai“.“ (M. K.-K., Didžiuliai, 2015-06-06
Matome, kad, pateikėjos nuomone, būti „belarusu“ šiuo metu Lietuvoje tarsi nėra
priimtina. Taip pat neretai ir kiti pateikėjai kalba apie dviem kalbomis dainuojamas dainas – kai ta
pati daina yra žinoma ar išverčiama į kelias kalbas:
„V.V.-Č.: O pas jumi nebūdavo, kad tą pačią dainą ir lietuviškai ir kokia kita kalba
dainuoja?
Nu tai lietuviškai ir šitą gi, ir baltarusiškai, būdavo tokių. Taigi aš ir sakiau, Lione, va šitą
atsimink. Tai kad jinai sako aš tai dainavau ją tik baltarusiškai, nu.
V.V.-Č.: O tai kokių gal prisimenat?
Va šita, „Červonaja vyšnia“.
V.V.-Č.: Tai šitą dainuodavo ar jūs dabar išsivertėt ją?
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Aš verčiau biškį dabar, bet aš žinau, kad ją dainuodavo, bet jau nėra nė tų merginų, nė tų
dainų.“ (S. P.-K., Poškonys, kilusi iš Janušių, 2015-06-06).
Taip pat užrašyta atvejų, kai pateikėjai pradeda dainą dainuoti viena kalba, bet pamiršę
tekstą ima dainuoti kita kalba:
„(Dainuoja „Leliumoj, atskrido bacėnas“ pradžią). Kodėl aš pamiršau?... Gudziškai.
(Dainuoja „Leliumoj, liacel karšun“ pradžią). Apie šitą, kaip vadinasi, kur vištas drasko, karšun...
V.V.-Č.: Vanagas.
Vanagas, o. (Dainuoja toliau).
V.V.-Č.: O tai tį yra ir gudziškai, ir lietuviškai ta pati daina?
Nu.
V.V.-Č.: Išversta ar kiti žodžiai?
Išversta turbūt.
V.V.-Č.: A tai gal lietuviškai prisminėt?
Neprisimenu...“ (G. G.-S., Žižmai, 2016-08-26).
Kiek mažesnę repertuaro dalį sudaro lenkiškos, rusiškos dainos. Kai kurie pateikėjai
(pavyzdžiui, Elena Targavičienė-Butrimavičiūtė, Genoefa Gaidys-Sinžarpaitė) entuziastingai teigia,
kad jų kaimynystėje anksčiau vieninteliai gyvenę lenkai buvo šlėktos, o kiti kitakalbiai – tai
baltarusiai ir sentikiai. Kiti pateikėjai kiek mažiau reflektuoja istorinę ir politinę situaciją – jie
tiesiog teigia mokantys įvairias kalbas ir dainuojantys įvairiomis kalbomis. Vis dėlto verta
pastebėti, kad iš apklaustų pateikėjų užrašyta nedaug lenkiškų dainų, kiek daugiau – rusiškų
(išmoktų iš tarnavusių kariuomenėje vyrų ar išgirsta per radiją, televiziją). Anot Vandos
Barauskienės, tyrusios Dieveniškių apylinkėse 1965 m. užrašytų lietuvių ir baltarusių liaudies dainų
ryšius lietuviškos rugiapjūtės dainos krašte pradėjo nykti jau seniai, o „[t]am įtakos galėjo turėti ir
darbdaviai, kurie šiame krašte buvo dažniausiai kitataučiai. Dirbant tokio pono laukuose drauge su
tokiais pat varguoliais baltarusiais, lenkais, galėjo būti dainuojama ir baltarusiškai.“ (Barauskienė
1968:243).
Sunku spręsti apie lietuvių ir baltarusių kalbomis dainuojamų dainų kiekio santykį.
Kadangi darbo autorė bendravo su pateikėjais lietuvių kalba, gali būti, kad jie natūraliai stengėsi
daugiau dainuoti lietuviškai. Tačiau verta pastebėti, kad jaunystėje pateikėjai teigia dainavę daugiau
baltarusiškas dainas. Galbūt dėl to jaučiamas ir dainavimo kokybės skirtumas: baltarusių kalba
atliekamų dainų tiek tekstas, tiek melodija prisimenami daug geriau, kartu dainuojant keliems
pateikėjams kyla mažiau nesutarimų dėl skirtingų melodinių ir teksto variantų, dainuojama guviau
ir užtikrinčiau.
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Kita vertus, nors pateikėjų sampratoje dainos ir skirstomos skirtingų kalbų pagrindu, tačiau
neteisinga būtų teigti, kad vienos ar kitos dainos yra išskiriamos. Dainininkams yra įprasta dainuoti
įvairiomis kalbomis, čia pat gali pasikeisti ne tik dainos, bet ir pašnekesio kalba. Krašto dainininkų
repertuaras formavosi veikiamas ryšių su kaimynais, todėl čia lygiomis teisėmis gyvuoja įvairiomis
kalbomis dainuojamos dainos, o repertuare vyrauja lietuviškos ir baltarusiškos dainos.
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2. Dainų melodikos bruožai: 1952–2015 m. užrašytų dainų
muzikinė analizė
Siekiant visapusiškai ištirti Dieveniškių apylinkių dainavimo tradicijos kaitą būtina
nagrinėti ir pačias dains, kurias dainuoja tradicijos žinovai. Pirmieji garso įrašai, atstovaujantys šio
krašto dainuojamajai tradicijai, pradėti daryti 1948 m. Visas folklorines ekspedicijas, vykdytas
Dieveniškių apylinkėse, galima suskirstyti į 3 laikotarpius:
1.

1948–969 m. Šiuo laikotarpiu nemažai lauko tyrimų vykdė LLTI ir LMTA,

ekspedicijos buvo organizuojamos kas kelis metus (1948 m., 1950 m., 1952 m., 1959 m., 1960 m.,
1961 m., 1962 m., 1965 m., 1966 m., 1967 m., 1969 m.), todėl būtų sudėtinga šį laikotarpį skirstyti
smulkiau.
2.

1990 m. Ekspediciją vykdė LMTA.

3.

2015–2016 m. Darbo autorės vykdytos ekspedicijos.

Analizei buvo atrinkti 4 šiame krašte paplitę tekstiniai ir melodiniai liaudies dainų tipai:
• „Aš atsikėliau anksti rytelį“
• „Kaip aš mažas buvau“
• „Išaugino mane motinėlė“
• „Du du du, atskrido bacėnas“
Būtent šios dainos pasirinktos todėl, kad tai vienos iš nedaugelio dainų, kurių archyviniai
garso įrašai sutinkami visuose trijuose laikotarpiuose (iš viso tokių tipų – 5). Taip pat tai gausiausiai
variantų turinčios dainos, tad galima stebėti ne tik skirtumus tarp laikotarpių, bet ir įvairovę kai
kuriuose daugiau pavyzdžių turinčiuose laikotarpiuose. Keliama prielaida, kad šių dainų variantų
melodinė analizė atskleis kiekvienam laikotarpiui būdingus bruožus, išryškins skirtingų dainininkų
individualias variacijas bendrų bruožų kontekste.

2.1 „Aš atsikėliau anksti rytelį“
Šios dainos variantų pirmojo laikotarpio garso įrašai daryti 1952–1965 metais, antrojo –
1990 m., trečiojo – 2015 m. (Dainų įrašai ir transkripcijos pateikti prieduose).
Dainos tipas priskiriamas advento-Kalėdų ciklui. Teksto turinys siejamas su vedybų
tematika, svarbus netinkamo jaunikio motyvas. Bronislava Kerbelytė dainos tekstą mano esant itin
archajišką. Lygindama su vieninteliu žinomu panašiu rusų dainos variantu, ji daro išvadą, jog
lietuvių dainos tematika lanksčiau kito, todėl dar XX a. išlaikė savo aktualumą. Dainoje minimi
jaunos merginos veiksmai aiškinami kaip vieni iš jaunimo išmėginimų, iniciacijų užduočių, tačiau
ši tematika laikui bėgant buvo užgožta vedybų temos. Netinkamas jaunikis – „juodas kudlotas“ čia
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tapatinamas ir su toteminio gyvūno vaizdiniu (Kerbelytė 2013). Dainos teksto archajiškumas
nekelia klausimų, todėl galima spėti, jog ir dainos melodinės bei ritminės savybės patvirtins dainos
senumą, apeigiškumą. Juolab, kad kalendorinės dainos yra laikomos vienomis labiausiai archajiškus
melodikos bruožus išsaugojusių dainų.
Anot žymaus kalendorinių melodijų tyrinėtojo Izalijaus Zemcovskio, Kalėdų laikotarpio
melodijų derminis pagrindas – kvintos, kvartos, sekstos (tercijos su subkvarta) intervalai
(Zemcovskij 1975: 29–58). Tą pačią mintį patvirtina ir Rimantas Astrauskas, teigdamas, kad
advento-Kalėdų laikotarpio dainos priklauso siauralaipsnių grupei – sekundtoninėms, terctoninėms,
kvarttoninėms, kvinttoninėms struktūroms (Astrauskas 1985). L. Juciutė, aptardama linijinio
daugiabalsumo ir apeiginių žanrų giesmių melodiką, kaip būdingiausią advento-Kalėdų dainų
dermę įvardina kvarttoninę su subsekunda (Juciutė 2002: 160). Pastaroji dermė būdinga ir mūsų
nagrinėjamam tipui – visos analizuojamos melodijos skirtinos kvarttoninei dermei. Kiek varijuoja
apatinis dermės laipsnis – tai gali būti tiek subsekunda, tiek subkvarta, sutinkamas ir vienas
variantas, kuriame atsiranda subtercija. Pirmajame laikotarpyje randame pavyzdžius su subkvarta
(3), subsekunda (1) ir subkvarta bei subtercija (1). Antrajame – su subkvarta (2), trečiajame –
subkvarta ir subsekunda (1). Sunku būtų teigti, kad šie žemiau pirmosios atramos esantys garsai yra
būdingi tam tikram laikotarpiui ar dainininkui, kadangi nepastebėta griežta garso variantų kaita.
Subkvarta naudojama visų laikotarpių pavyzdžiuose, todėl ją galima laikyti būdingesne, nei kiti
intervalai. Pirmajame, gausiausiai pavyzdžių turinčiame laikotarpyje sutinkama didesnė žemojo
garso įvairovė – be subkvartos čia dar naudojama subsekunda, subtercija, tuo tarpu antrajame
laikotarpyje lieka tik subkvarta. Vėliausiai įrašytame pavyzdyje vėl, be subkvartos, atsiranda ir
subsekunda,

tačiau ji naudojama kitose melodijos vietose, nei pirmajame ir antrajame

laikotarpiuose. Galima būtų kalbėti apie melodinės linijos varijavimo mažėjimą vėlesniuose
laikotarpiuose.
Pažymėtina, jog nė vienos dainos apimtis neviršija kvartos su subkvarta / subsekunda /
subtercija. Didžiausias ritminis akcentas visose dainose skiriamas primai, kai tuo tarpu kvarta kai
kuriuose variantuose nėra užtęsiama. 1 laikotarpyje pasitaikė 2 variantai, kuriuose kvarta nebuvo
akcentuojama, 2 laikotarpyje iš dviejų dainų nė vienoje nebuvo pabrėžiama kvarta.
Muzikinis skiemenų ritmas yra invariantiškas, vienas pastoviausių dainos melodikos
bruožų, jis „<...> tapačiomis arba panačiomis formomis reiškiasi daugelyje to paties žanro ir kitų
žanrų melodinių tipų, nepriklauso nuo individualių atlikėjo savybių.“ (Astrauskas 1985: 51). Ritmo
formulė (RF) – tai ritminė figūra, dainos ar jos esminių dalių pagrindas (Zemcovskij 1975: 21).
Nagrinėjant skirtingus dainos „Aš atsikėliau anksti rytelį“ variantus, užrašytus Dieveniškių krašte,
pastebėta, kad visuose variantuose dainos ritminis piešinys išlieka tas pats:
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♪ ♪ ♪ | ♩ ♪ | ♪ ♪ ♪ | ♩ ♪ | ♩ ♪ | ♩ ♪ | ♪ ♪ ♪ | ♩ ♪ ||
Dviejose dainose – vienoje dainoje iš 1-ojo ir vienoje iš 3-ojo laikotarpių – sutinkami šio
ritminio piešinio variantai, tačiau jo pagrindinė forma yra vyraujanti. 1-ojo laikotaprio variante
pirmuose dviejuose taktuose pakaitomis dainuojami 4 arba 5 skiemenys, todėl atitinkamai kinta ir
ritminis piešinys – ♩ ♪ | ♩ ♪ arba ♪ ♪ ♪ | ♩ ♪ . Naujausiame įraše keli posmai yra gerokai ilgesni, nes
juose, palyginus su kitais dainos variantais, išdainuojamas ne vieno, o dviejų posmų tekstas, todėl
padaugėja skiemenų, prailgėja eilutė ir pakinta ritminis piešinys. Vis dėlto, visuose tiriamuose
variantuose aiškiai juntamas ir pagrindinis, anksčiau pateiktas ritminis invariantas.
1 pvz. 2. Aš paskėliau ankstų rytelio (Zofija Siliukienė, užr. 1959 m.)

2 pvz. 8. Paskėliau ankstų rytelio (Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, užr. 2015
m.)

Ritminis invariantas susideda iš dviejų pagrindinių segmentų ♪ ♪ ♪ | ♩ ♪ ir ♩ ♪ | ♩ ♪. Pirmąja
formule išdainuojamas prasminis, kiekvieno posmo metu besikeičiantis tekstas, susidedantis iš
dviejų eilučių ir pakartota jo antroji eilutė. Antroji formulė išdainuojama refreninias žodžiais
„Ciūciai liūliai“.
Pirmoji formulė – tai viena iš kalendorinių dainų ritmikos tyrinėtojo R.Astrausko aptartų
ritmo formulių (RF). Mūsų nagrinėjamas pavyzdys gerai iliustruoja mokslininko teginius apie
kalendorinėms dainoms būdingą 5 arba 6 skiemenų prasminio teksto eilutę (Atsrauskas 1985:5354). Tiesa, šiuo atveju, tiek pirmoji, tiek antroji eilutės dažniausiai yra 5 skiemenų. Apibendrintai
skiemenų išsidėstymą galima išreikšti taip 5+5+4+5. Keliuose variantuose pirmojoje eilutėje
atsiranda 4 arba 8 skiemenys, antrojoje – 6 arba 8, ketvirtojoje (pakartotoje antrojoje) – 6.
R.Astrauskas teigia, jog „<...> minėta RF – dainos apeiginio turinio atspindys <...>“ (Ten pat: 61).
Ukrainiečių etnomuzikologė Iryna Klymenko penkiaskiemenes RF ♪ ♪ ♪ ♪ ♩ ir ♪ ♪ ♪ ♩ ♪ vadina
universaliomis visam tiriamam baltarusių, ukrainiečių, lenkų arealui, kuris taip pat apima ir
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dzūkiškąją Lietuvos dalį. Pirmoji RF vadinama „kalėdine, antorji ir mums aktuali – „valso
pobūdžio“. Didelę šių RF koncentraciją autorė aptinka vestuvinių dainų masyve (Klymenko 2018:
16).
Antroji nagrinėjamoje dainoje atsirandanti RF iš tiesų yra du kartus pakartotas darinys ♩ ♪.
Šį darinį galime atrasti ir išskaidę pirmąją RF ♪ ♪ ♪ ♩ ♪ → ♪ ♪ ♪ + ♩ ♪. Tokiu atveju galime matyti,
kad visos dainos pastovus ritminis piešinys susideda iš kelių smulkių tapačių elementų: ab ab bb ab.
Linkstama manyti, kad apeiginės paskirties melodijose pagrindu tampa

muzikinis

skiemenų ritmas. Ritminė įvairovė ir melizmų gausa dažniau siejama su lyrinio pobūdžio dainomis,
kurių turinys yra daug subjektyvesnis, nei apeiginių dainų. Šio teiginio tinkamumą lietuvių liaudies
dainoms patvirtina R.Astrausko tyrimas (Astrauskas 1985: 52), kuriame yra naudojama lenkų
mokslininko L.Bieliavskio melizmatikos formulė. Šios formulės pagalba nustatoma, kiek melodinių
garsų tenka vienam skiemeniui (Bielawski 1970: 33). Buvo nustatyta, jog apeiginių dainų
melodijose vienam skiemeniui vidutiniškai tenka vienas melodinis garsas, kai tuo tarpu kitų žanrų
dainoms Dzūkijoje šis skaičius yra kiek didesnis (1-1,4) (Sauka 1970: 16).
Minėta formulė buvo pasitelkta apskaičiuoti tiriamos dainos melizmatikos gausumui
nustatyti. Naudota formulė w=m / s, kur m – melodijos garsų skaičius, s – skiemenų skaičius, o w
– šių reikšmių santykis, koeficientas.
1 pav. Dainos „Aš atsikėliau anksti rytelį“ melizmatikos variantuose kaita.
Laikotarpis

w

1-asis

1,32

2-asis

1,24

3-iasis

1,13

Paaiškėjo, jog kintnt laikmečiui melizmų mažėja apytiksliai 0,1 koeficiento nuošimčiu.
Tačiau verta prisiminti, kad nagrinėtas skirtingas pavyzdžių kiekis: 1-ajame laikotarpyje tirti 5
dainų variantai, 2-ajame – 2, trečiajame – 1. Melizmatika proporcingai mažėja tiek vėlyvesniuose
laikotarpiuose, tiek mažėjant pavyzdžių kiekiui. Vis dėlto visuose nagrinėjamuose pavyzdžiuose
vienam skiemeniui tenka daugiau nei vienas melodinis garsas. Gausiausia melodinė puošyba
pasitelkiama 1-ajame laikotarpyje, mažiausia – 3-iajame. Pirmojo laikotarpio dainose melizmų
gausa yra panaši ar net kiek didesnė nei kitose dzūkų liaudies dainose, o tai, anot R. Astrausko,
rodytų šio apeiginės melodijos sulyriškėjimą, dainos charakterio pakitimą, itin suaktyvėjusį XX a.
pabaigoje (Astrauskas 1993: 58). Tačiau, kita vertus, matome, jog vėlyviausio, 3-iojo laikotarpio
pavyzdyje melodinė puošyba pasitelkiama kur kas kukliau, o tai jau galima laikyti savotišku krašte
paplitusios melodijos paprastėjimu. Todėl labiau pritartume A. Žičkienės nuomonei, kad tokia kaita
42

– „<...> tai greičiau kelių šimtmečių trukmės proceso, vykusio tiek pasaulėžiūroje, tiek apskritai
kultūroje, taip pat ir tautosakoje, atspindžiai.“ (Žičkienė 2007: 45).
Visų laikotarpių melodijose naudojama panaši melodijos puošyba: priebalsių vokalizacija,
kai kurių skiemenų išdainavimas dviem melodiniais garsais, glissando prieš, po ir tarp natų,
foršlagai ir nachšlagai. Kraštui būdingais galima laikyti jau minėtus glissando – visuose
pavyzdžiuose galima girdėti švelnius, pakankmai lėtai atliekamus ir todėl išraiškingus savotiškus
slydimus tarp garsų ar tik prieš garsą, po jo. Taip pat gausiai naudojama priebalsių vokalizacija, be
to, kai kurie dvibalsiai skiemenyje irgi gali būti išdainuojami dviem atskirtais garsais, pvz., „ciūcia-(j)i“. Bent kelis kartus viename posme skiemenys gali būti išdainuojami ir dviem garsais legato.
Naudojami foršlagai ir nachšlagai kiek supanašėja su jau aptartais būdingais glissando, sunku
nustatyti ribą tarp šių dviejų tipų pagražinimų. Vis dėlto, foršlagai ir nachšlagai, kaip ir skiemenų
išdainavimas keliais melodiniais garsais, kiek dažniau pastebimas pirmajame laikotarpyje, o
dviejuose vėlesniuose šias melizmas visiškai užgožia glissando prieš ar po natos.

2.2. „Kai aš mažas buvau“
Šios dainos variantų pirmojo laikotarpio garso įrašai daryti 1952–1965 metais, antrojo –
1990 m., trečiojo – 2015 m. Pirmojo laikotarpio ekspedicijų metu įrašyti 5 dainos variantai, antrojo
ir trečiojo – po vieną.
Dainos versijos, priskirtos vaikų dainoms (LLDK Vk 447), tekstas – humoristinio
pobūdžio, neišplėtotas, naudojama falo simbolika. Daina, veikiausiai, būdavo naudojama kaip
erzinimas, pajuokavimas, nes jos atlikimas pateikėjams sukelia juoką, kai kurie gėdijasi ją atlikti
(greičiausiai dėl to ne visuose variantuose sutinkama ir falo simbolika), be to, daina dėl savo
neišplėtoto teksto neturėtų būti „patogi“ dainuoti kompanijoje, pasibuvimuose ir pan. Žemiau
pateikti dviejų sutinkamų teksto tipų variantai:
1. Kaip aš mažas buvau,
Šiłi ožius ganiau,
In kelmelio sėdėjau,
(j)In pautelius žiūrėjau.
2. – Oi, pauteliai mani,
Karvelukai mani,
Kad aš jūs‘ neturėtau,
Tai mergelių nemyłėt(au).
(11. Kaip aš mažas buvau. Zofija Siliukienė, užr. 1959 m.)
Arba:
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1. Kap aš mažas buvau,
Šiłi (v)ožius ganiau,
: (j)In kelmelio sėdėjau,
(j)In jautelius žiūrėjau. :
2. – Jūs, jauteliai mani,
Karvelukai mani,
: Kad aš jūs‘ neturėtau,
Tai aš jūs‘ ir neganytau. :
(9. Kap aš mažas buvau. Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, užr. 1952 m.)
Nagrinėtus šios dainos vairantus galima būtų suskirstyti į du tipus – abu jie skiriasi ne tik
melodine linija, bet ir derme. Pirmasis tipas sutinkamas tik pirmajame laikotarpyje. Jis yra
minorinio pobūdžio ir išsiskiria pirmojoje dainos dalyje naudojamais plačiais intervalais – septima
ir / ar oktava, šie intervalai dainos melodijoje dažniausiai įvedami šuolio pagalba. Nepaisant
didelės (septimos arba oktavos) apimties, melodija yra kvinttoninės dermės. Vyrauja smulkios
ritminės vertės, todėl nėra aiškiai pabrėžiama, pavyzdžiui, melodijos prima, tačiau kiek išryškinama
gali būti septima ar / ir oktava, kai kuriuose variantuose – ir tercija, kvarta, daugumoje pavyzdžių
dar pabrėžiama ir kvinta. Tačiau, kaip jau minėta, smulkus ritminis judėjimas neleidžia išskirti
labiausiai akcentuojamo garso.
3 pvz. 11. Kaip aš mažas buvau. Zofija Siliukienė, užr. 1959 m.

Antrasis sąlygiškai išskirtas tipas yra mažorinio pobūdžio, jo pirmoje dalyje išryškėja
kvintakordo garsais paremta melodija. Po vieną šio tipo variantą sutinkama visuose trijuose
laikotarpiuose. Visi turimi variantai yra kvinttoninės dermės, o melodijų apimtis – seksta. Šio tipo
pavyzdžiuose taip pat vyrauja smulkus ritminis judėjimas, todėl nėra daug pabrėžiamų natų. Visgi,
visuose trijuose variantuose paryškinama kvinta, o kiti ilgesnių trukmių garsai (kvarta, tercija,
sekunda, subkvarta) skirtinguose pavyzdžiuose naudojami nesistemingai.
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4 pvz. 12. Kai aš mažas buvau. Bronė Jurušienė-Dvynelytė, užr. 1965 m.

Trečiajame laikotarpyje darytą įrašą įdainavo dvi dainininkės, kurios tuo pačiu metu atliko
kiek skirtingas melodijas – dėl to susidaro nedarnūs, neįprasti sąskambiai, kurie tikrai nebūdingi
kraštui. Tai rodo, kad tradicija jau nyksta ir pateikėjos šios dainos beveik nedainuoja, todėl nėra
nugludinusios vienos melodinės linijos, net kartu dainuodamos bando išlaikyti tik savo
prisimenamą melodiją.
5 pvz. 15. Kai aš mažas buvau. Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė ir Stanislava
Petrilionienė-Kuklytė, užr. 2015 m.

Ritminis dainos piešinys yra pastovus visuose variantuose, jis yra šokinio pobūdžio. Toks
keturių dalių melodinis skiemenų ritmas vyrauja nepriklausomai nuo dermės:
♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♩ ||
Iš nagrinėjamų 7 dainos variantų 6 yra dviejų posmų, o vienas – vieno posmo. Visų
pavyzdžių pirmojo posmo skiemenys išsidėstę taip: 6+6+7+7, tuo tarpu antrojo posmo pabaigoje
prisideda vienas papildomas skiemuo: 6+6+7+8. Jau anksčiau minėta, kad dainos teksto turinys gali
būti dvejopas, tačiau verta pastebėti, kad falo simboliką apdainuojantis tekstas kartojasi visuose
trijuose laikotarpiuose ir yra išlaikomas nepakitęs. Antrasis teksto variantas pasitaiko tik pirmame
laikotarpyje (3 iš 5 variantų), jis taip pat nepakinta.
Aptariant dainos variantuose naudojamą melizmatiką galime pastebėti, kad jos beveik nėra.
Siekiant tikslumo, vėl pasitelksime L. Bieliavskio melizmatikos formulę.
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2 pav. Dainos „Kai aš mažas buvau“ melizmatikos variantuose kaita
Laikotarpis

w

1-asis

1,02

2-asis

1,02

3-iasis

1,02

Derėtų priminti, kad antrajame ir trečiajame laikotarpyje užrašyta tik po vieną dainos
variantą. Vis dėlto matome, kad beveik nėra nukrypstama nuo koeficiento 1, kuris atspindi, jog
vienam skiemeniui tenka vienas garsas. Kintant laikotarpiui melizmatikos nei gausėja, nei mažėja.
Pasitelkiama negausi melodijos puošyba susideda iš vieno skiemens išdainavimo dviem
garsais, labai retai naudojama priebalsių vokalizacija, pasitaiko foršlagų ir nachšlagų. Šioje dainoje
sutinkame ir glissando prieš, tarp, po natos, nors toks pagražinimas šioje greitai atliekamoje
melodijoje nėra itin dažnas.
Dainos „Kai aš mažas buvau“ variantų muzikinė analizė atskleidė, kad skirtinguose
laikotarpiuose išlaikomas tas pats melodinis skiemenų ritmas, tačiau kito dainos dermė, melodinė
linija. Pirmajame laikotarpyje dauguma pavyzdžių skirtini minorinio pobūdžio dermei, sutinkamas
vienas mažorinio pobūdžio dermės pavyzdys, tačiau antrajame ir trečiajame laikotarpiuose jau lieka
tik pastarasis (mažorinio pobūdžio) variantas. Kita vertus, šių laikotarpių dainos pavyzdžiuose
dainuojamas tik, kaip spėjama, pirminis dainos teksto variantas, sukeliantis didesnį humoristinį
efektą. Negausi melodinė puošyba yra būdinga visiems laikotarpiams, negalima būtų išskirti ir tik
vienam jų būdingų specifinių elementų. Tikriausiai galima būtų kalbėti apie humoristinio tipo,
šokio ritmu pasižyminčių dainų silabiškumą, ritminį paprastumą.

2.3. „Užaugino mane motinėlė“
Šios dainos variantų pirmojo laikotarpio garso įrašai daryti 1952–1965 metais, antrojo –
1990 m., trečiojo – 2015 m. Pirmojo ir antrojo laikotarpio ekspedicijų metu įrašyta po 3 dainos
variantus, trečiojo – vienas.
Tai vėlyvesnės kilmės daina tiek savo tekstu, tiek melodija. Šis karinės-istorinės dainos
teksto ir melodijos tipas yra paplitęs visoje Lietuvoje (LLDK K 146). Tekstas yra išplėtotas, tačiau
ne visuose įrašuose galime tai girdėti, veikiausiai, dėl techninių priežasčių – pirmojo laikotarpio
ekspedicijų metu buvo taupoma įrašymo juosta (ypač ne tokioms archajiškoms dainoms). Tačiau,
lyginandami įrašytus pilnus teksto variantus matome, kad teksto turinys beveik nekinta. Kiek
daugiau varijuojama nebent paskutiniuose posmuose, kurie atrodo gal ir kiek eklektiškai, tarsi
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kontaminacija. Tiesa, paskutinio laikotarpio variante tekstas kiek pakeičiamas ir paskutiniai posmai
tampa darniu istorijos tęsiniu.
Dainos melodija yra homofoninės prigimties, tačiau atliekama vienu balsu, todėl tercijos
atrama – numanoma. Mažorinio pobūdžio melodija yra kvarttoninės dermės – pagrindinės atramos
yra kvinta ir oktava. Melodija gana plastiška, nuolat judanti, tačiau galima būtų išskirti dar ir
pabrėžiamą sekundą ir sekstą, kurias įvedus dainai suteikiamas minorinio pobūdžio atspalvis,
nukrypstama į II laispnio tonaciją. Šios savybės būdingos visų laikotarpių pavyzdžiams.
6 pvz. 19. Išaugino mani motinėlė. Juzefa Staniulytė (veda) ir Leonarda StaniulienėStaniulytė, užr. 1990 m.

Melodijos metras yra mišriai kintantis trijų ir keturių dalių. Muzikinis skiemenų ritmas –
sudėtingas:
♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♩ | ♪ ♪ ♪ ♪ ||
Tiek kintantis metras, tiek ritmas išlieka nepakitęs visų laikotarpių pavyzdžiuose. Tas pats
pasakytina ir apie skiemenų išsidėstymą 4+6+4+6+4+6.
Šioje dainoje melizmatika taip pat nėra gausi.
3 pav. Dainos „Išaugino mane motinėlė“ melizmatikos variantuose kaita.
Laikotarpis

w

1-asis

1,12

2-asis

1,02

3-iasis

1,02

Matome, kad jau antrajame laikotarpyje melizmatikos sumažėja, tokia pati situacija išlieka
ir trečiojo laikotarpio pavyzdyje. Tačiau net ir pirmajame laikotarpyje koeficientas mažai
tenukrypsta nuo 1. Galima būtų spėti, jog vingri melodija jau savaime pasitarnavo dainos puošybai.
Dažniausiai pasitaikanti puošyba – priebalsių vokalizacija, taip pat neretai skiemuo
išdainuojamas dviem garsais. Retkarčiais melodija pagražinama foršlagais, nachšlagais, tačiau jie
pasitaiko beveik vien tik pirmajame laikotarpyje. Visų laikotarpių įrašuose galima girdėti glissando
prieš, tarp ir po garsų.
Akivaizdu, kad šis vėlyviausios kilmės melodinis tipas išlieka beveik nepakitęs
besikeičiant laikotarpiams – sutinkamas tas pats teksto variantas, o ta pati melodija net beveik
nevarijuojama.
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2.4. „Du du du atskrido bacėnas“
Šio vaikų dainos tipo dainos Dieveniškių krašte yra bene labiausiai paplitusios. Tarp
pirmojo laikotarpio ekspediijų įrašų pavyko aptikti net 9 variantus. Stebėtina, kad antrajame
laikotarpyje – viso labo vienas pavyzdys. Trečiajame laikotarpyje iš tos pačios dainininkės daina
įrašyta du kartus, tačiau bendraujant su pateikėjais paaiškėjo, kad ji yra žinoma ir šiais laikais,
tačiau kai kurie galintieji ją padainuoti – atsisakė.
Tai formulinė grandininė daina, kurią etnomuzikologė Lijana Šarkaitė-Vilums, remdamasi
rusų mokslininku Eduardu Aleksejevu, priskiria ankstyvojo intonavimo – dainavimo ir kalbėjimo
rūšiai (Šarkaitė-Vilums 2013). Tokią mintį patvirtina ne tik atlikimas, bet ir pačių dainininkų
refleksijos – jau anksčiau aptartas pateikėjų vartojamas terminas „sekmė“ priskiriamas ir šiam
melodiniam tipui.
Dainos tekstinis tipas visuose laikotarpiuose išlieka beveik nepakitęs. Pilniausiame
variante viskas pasibaigia už marių / už granyčios vykstančia vaina. P. Jokimaitienė, tirdama
Dieveniškių krašto vaikų dainas, pažymi, jog ši daina yra formulinės dainos „Pinu pinu pynę“
versija. Folklorininkė kalba apie dainos teksto pastovumą pirmoje dalyje ir išsišakojimą – antrojoje.
Antrojo pabaigos varianto, kuriame „<...> figūruoja metalo indų atributika: kalnuose sidabrinė
„dieška“, joje „bliūdas“, „bliūde“ sidabrinis ar varinis šaukštas, jame aguonos grūdas, kurį gaidys
sulesa“ (Jokimaitienė 1965: 255) mums garso įrašuose nepavyko aptikti. Visgi, įdomu, kad
paskutiniųjų ekspedicijų metu pateikėja Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė dainuodavo
kitokią pabaigą: „<...> Kur toj vaina? / Du du du dziedo kašelėj, bobos maišelyj.“ 1965 m.
ekspediciją apibendrinančioje monografijoje „Dieveniškės“ randame šios pateikėjos motinos Anelės
Butrimavičienės įdainuoto to paties kūrinio transkripciją (šio įrašo, deja, nepavyko gauti), kuriame
– tarsi neišpildytas tokios pačios pabaigos variantas: „<...> Kam tos karvelės? / Du du du, diedą
kašėn, bobą maišan!“. Dar įdomiau, jog vieno iš susitikimų su E. Augustinavičiene-Butrimavičiūte
ir Stanislava Petrilioniene-Kuklyte, pačios pateikėjos paaiškino tokią dainos pabaigą:
E.A.-B.: O, kad vaina. Dziedo kašelėj, bobos maišelėj. Ir sužinok, kur vaina. Dziedas su
boba kai vajavoja, mušasi, tai vat ir vaina. Boba su kašeliu, o diedas su maišeliu (juokiasi). Ir
vajavoja.
S.P.-K.: Bobos kiaušai nukristų kašelėj, dziedo pinigai į maišelė. Dziedas rinkdavo
pinigus, o boba kiaušinius, bobos anksčiau pinigų neturėdavo, kiaušinį parduodavo – tai jos
pinigai, visi pinigai buvo pas vyrus. (S. P.-K., E. A.-B., 2015-04-26)
Nebūtų teisinga daryti prielaidą, kad dainininkės pačios sugalvojo logišką seką ir tuomet
sukūrė atitinkantį tekstą, kadangi abi dainą išmoko iš savo šeimų (!). Telieka neaišku, kodėl A.
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Butrimavičienė taip netikėtai užbaigė savąjį variantą – gal tai reikėtų vertinti kaip vieną konkretų
atlikimo variantą, kuris nebūtinai buvo pilnas. Gali būti, kad krašte lygia greta gyvavo keli šio
tekstinio tipo pabaigos variantai.
Vienas iš 9 pirmojo laikotarpio pavyzdžių yra atliekamas kalbant – tekstas deklamuojamas
kaip eilėraštis. Taip pat yra vienas variantas, kuriame dainavimo metu palaipsniui pereinama į
kalbėjimą. Visi kiti, tiek pirmajame, tiek likusiuose laikotarpiuose aptinkami variantai yra
išdainuojami. Reikėtų pastebėti, kad atlikimas labiau panašus į dainavimą, nors ir siauros apimties ir
neišplėtotos melodikos, nei kalbėjimą. Taip pat nepasitaiko ir intarpų kalbant, kuriuos E.
Targavičienės-Butrimavičiūtės atlikime pastebėjo L. Šarkaitė-Vilums.17
Melodijos ambitus pirmajame laikotarpyje siekia kvartą su subsekunda (5 variantai) arba
kvartą (3 variantai), antrajame – terciją (1 variantas), trečiajame – teriją su subkvarta (2 variantai).
Antrojo laikotarpio pavyzdyje taip pat įprastus garsažodžius „du du du“ pakeičia „ko ko ko“, šis
variantas ir daugiausiai panašus į rečitaciją.
Visi nagrinėjami variantai ritmo prasme yra laisvai interpretuojami, tuo jie priartėja prie
kalbėjimo. Todėl negalima išskirti būdingos ritmo formulės. Vis dėlto, refrenas „du du du“
kartojamas gana stabilia RF ♪ ♪ ♩, kuri gali nežymiai kisti sutrumpinant aštuntines arba prailginant
ketvirtinę natas. Šią formulę lietuvių liaudies melodijose pastebi etnomuzikologė Austė Nakienė,
kuri RF ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♩ laiko ne tik universalija, bet ir baltiškosios melodikos pagrindu, kadangi tokia
RF dažnai sutinkama apeiginių žanrų dainose (Nakienė 1996). Prasminio teksto melodija ir ritmas
kinta priklausomai nuo teksto skiemenų skaičiaus, kartais – kalbos kirčių. Nors visos minimos RF
mūsų nagrinėjamose dainose atrasti nepavyktų dėl gana improvizacinio jų pobūdžio, galime
pastebėti tam tikrą pasikartojantį ritmo branduolį refrene. Tačiau antrojo laikotarpio pavyzdys vėl
išsiskiria – jo atlikime aiškiai juntama pulsacija ♩ ♪ ♩ ♪, kurią vietomis kiek suardo padidėjęs
skiemenų skaičius ar tiesiog ritmo suvienodėjimas iki lygių dalių.
Tokio tipo dainoje nebūtų tikslinga ieškoti melodinės puošybos ir ją lyginti, tačiau galima
pastebėti, kad pirmajame laikotarpyje gana dažnai naudojama tiek priebalsių vokalizacija, tiek
skiemens išdainavimas dviem garsais. Dviejuose vėlesniuose variantuose to nepasitaiko.
Muzikinė analizė parodė, kad Dieveniškių krašto melodijose stabiliausiu vienetu galima
laikyti muzikinį skiemenų ritmą, kuris išlieka toks pats visuose trijuose laikotarpiuose. Melodijų
derminė struktūra taip pat gana stabili, kiek labiau kinta vaikų dainose. Vis dėlto, norint objektyviai
įvertinti dainų dermines ypatybes, vertėtų atlikti tikslensius, galbūt akustinius matavimus. Melodinė
puošyba kai kuriose dainose nežymiai menko, tačiau apibendrinus, beveik nekito. Visuose

1717

Deja, su šia pateikėja bendravome gavėnios metu, todėl ji griežtai atsisakė dainuoti bet kokias dainas.
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laikotarpiuose gausiai naudojami glissando, priebalsių vokalizacijos, skiemenų išdainavimas dviem
garsais, kiek rečiau naudojami foršlagai, nachšlagai (jų vartojimas laikui bėgant kiek mažėja).
Norėtųsi pridurti, kad siekiant pamatyti dar išsamesnį, visapusiškesnį Dieveniškių dainavimo
tradicijos vaizdą, būtina atlikti daugiau tyrimų, besiremiančių akustine analize – tokiu būdu
objektyviai būtų ištirta tiek tembrinė, tiek tarminė kaita, taip pat pavyktų tiksliau įvertinti ritmo,
derminę kaita.
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IŠVADOS
1.

Dieveniškių

krašto

dainavimo

traadicijoje

vienas

svarbiausių

prinipų

yra

bendruomeninis dainavimas. Tradicijos gyvybingumas siejamas su viso kaimo dainavimu, o
tradicijos nykimas – ne tik su mažėjančiomis kaimo bendruomenėmis, bet ir su pateikėjų vaikų
karta, kurioje buvo prarasti dainavimo įgūdžiai, repertuaras.
2.

Krašte tebėra stipriai įsišaknijęs, ir šiandien tebevyraujantis, monofoninis,

heterofoninis dainavimas, todėl nėra prigijusi ir išplėtota homofoninė tradicija. Priešingai nei
homofoninėse tradicijose, Dieveniškėse nėra teikiama itin didelė reikšmė dainos vedėjui. Vis dėlto
jis turi pasižymėti ne tik muzikiniais gabumais, bet ir teigiamomis asmeninėmis savybėmis.
3.

Pagrindiniai estetiniai bruožai, konstruojantys Dieveniškių krašto tradicinį dainavimą

– garsumas, gausus ir įvairus repertuaras, išskirtinės balso savybės. Šie bruožai, išskyrus garsumą,
Dieveniškių krašte yra retai sutinkami, dėl to tradicicjos žinovams kelia susižavėjimą.
4.

Gausi ir įvairi Dieveniškių apylinkėse vartojama dainavimo ir dainos terminija leidžia

teigti apie buvusiais stiprias dainavimo tradicijas, dainavimo reikšmingumą kaimo bendruomenėje.
Liaudyje vartojamos terminijos analizė leido atrasti pateikėjų reflektuojamus specifinius žanrus
(pvz., sekmė), atlikimo (dainavimo) apibūdinimus (pvz., ravinti).
5.

Dieveniškių krašto dainininkų repertuarą sudaro įvairiomis kalbomis atliekamos

dainos. Tradicijos žinovai jas skirsto kalbos pagrindu, tačiau nelaiko vienų ar kitų išskirtinėmis.
Įvairiomis kalbomis (daugiausia – lietuvių ir baltarusių) dainuojamos dainos buityje vartojamos
lygiomis teisėmis, nematant tarp jų didelio skirtumo.
6.

Muzikinė analizė parodė, kad Dieveniškių krašte dainavimo tradicija pastaruosius 60

metų kito palyginti nežymiai: dažniausiai beveik nekinta dainų melodijos, tekstai. Nedaug kinta ir
atlikimo ypatybės – naudojami glissando, priebalsių vokalizacijos. Vienu pastoviausių elementų
laikytinas dainos muzikinis skiemenų ritmas.
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1 priedas: Dieveniškių krašto tradicinio dainavimo žodynas
Aukštai (aukščiau) pakelti / aukščiau tempti – Dabar tai jau senatvė, nu, galima ne
vienu gi tonu, vienas aukščiau, kitas žemiau, tik jau labai sudėtinga, o čionais... Taigi reikia ir
repeticijos daryt. (Marija Godlevskaja, Lastaučikai 2015-06-07)
„<...>Žemiau tai lengviau giedoc. Nu, o aukštai pakelt – tai tada sunkiau. Ir reikia, kaip tie
giesminykai sako, geros širdies reikia ištempt. Dar kaip su visom tai dar kiap tai giedasi ir
aukščiau, kaip su giesminykėm tai lengviau ir gali ir taip, ir taip giedot. Ir aukščiau pakeliam... Ir
va šventas giesmes kai laidotuvėsa kur, ar kur ant mišių giedam, tai ir aukščiau pakelia, ir žemiau
gali apleist. Ir gerai išeina. O kaip jau labai aukštai pakelt, tai tada kurios žemiau, tai tiesiog
atsisako, netraukia tadu, nutilsta. Sako: „Aš taip ištraukt negaliu“. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-0307)
Adventinė – pastaba prie dainos „Aš ir atsikėliau“ („Dieveniškės“ 1968, sud. V. Milius. P.
380)
Baltarusiškos – „<...>Aš ten ir baltarusiškų, ir visokių mokėjau. Mokėjau aš daug
dainų.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
<...> Ten aš kur buvau, tai ten baltarusiškas vis, mažai kas lietuviškas, tai lietuviškas „Augo girioj
ąžuolėlis“, tai vėl „Prie kelio karčema“, tai vėl.. kokių cia dar lietuviškų... Va, ten baltarusai, tai
baltarusai vis „Kasyu Jan kaniušinų“, tai vėl... Pamiršau aš tas ir baltarusiškas, ir visokias. (M. K.K., Didžiuliai, g. Kmelnykai, 2015-06-07)
Bliauti / rėkti – „<...>Nu, gražūs balsai, kad, nu, balsų turėdavo, jeigu žmogus balso
neturi, tai ir neužgieda, kų tik bliauna, sako, ne gieda.“ (E. T. – B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Jeigu kuris dagėrė, tai tik eina per gatvį, tik ho ho (rodo balsu) – bliauna, rėkia! O giesmės
jokios neišgirsi.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Bradniuškos / prasta daina( / giesmė) – „Po mojaus, tai žinoma, kaip mes sakom,
zbradniuškos (juokiasi)“ (G. P., Valatkiškės. 2016-08-27)
„Nu tai apie ką, apie žmones bradniuškos, jau kap mes sakom, va itos, giesmės, o šventos po
laidotuvių, bažnyčinės.“ (Z. P.-S., Valatkiškės. 2016-08-27)
Dabarykščia / dabartinė / dabaryna giesmė ( / daina) –„<...>Ir man kažkaip tai
giesmės, kadainykščios giesmės, buvo kitokios, buvo net gražesnės giesmės, kaip dabar. Kadaise
giesmės buvo tokio, iš gyvenimo, o dabar kažkotai vat giesmes gieda per televizorių, nu tai tokios
giesmės „Aš tavi pamilau, tu pas mane ateisi, mes sustiksim su tavim vėlai vakare“ (juokiasi),
<...> Senovinės giesmės buvo tokios, sakau, iš gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios
jau sukurtos. Nu, dabarykščios giesmės gi. Kap mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės,
a kada giesmės gražesnės buvo ir balsai, atrodo, gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami,
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trapsėdami, šokinėdami, o kadaise buvo dainos tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos
tokios, o dabar tokios su trapsėjimu tos giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Vo, „Pasėjau linelį ant pylimo“galima sudainuot. Bet čia jau turbūt sovremena ar kaip čia.
Dabartinė giesmelė. Dainelė. Aš tas giesmes su dainom sumaišau...“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Tai jos paklauso, paklauso: „Ale ir moka dainų!, – sako, –visokių dainelių! Ir senoviškų, ir
dabarynų“. (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Dainuoti – „<...>Bradniuškas, sako, dainuoja, o šventos giesmės – gieda. O tai vat sako:
“Pagiedojo šventas giesmes, – nesakys, kad, – padainavo šventas giesmes, o pagiedojo šventas”. O
jau kap prastos tos dainos, tai „padainavo”.“( E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Pašoka, pašoka, tadu padainuoja. Gi nusibosta visadu šokt ir šokt – dūstelt tai reikia. Nu, tai
pasėdim, padainuoja, tai laukan gi išeina... Darom pertraukų. Padainuojam visokias kokias
giesmes. Jau viena: „Moža tų?“, „O gal šitų?“, „O gal šitų?“... Nu ir pradeda, tai ir kelias išeina
pagiedą tų giesmių.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Dažinkinės giesmės – „<...>Nu, giesmėm. „Giesmes gieda, – sako, – dažinkines
giesmes“. Dažinkai.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Drąsios – „<...> O dabarynos tai daugiau apie meilę, apie visokius...vai... ir kaip tai tokios
drąsios atrodo, kaip tai nežinau.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Drebantis balsas – „<...>Sako, tep kap užgiedojo, balsas gražus tokis, drabantis balsas
jo. Visi, sako, stovėj, iš toli klausėsi, kap Balys giedoj, tai Lionios brolis.“ (E. T.-B., Poškonys
2015-03-08)
„<...> Nu tokis, aišku, kad gražus. Tokis balsas, jau drabantis, ne tep, kap pyščia (?) kap katinas
jau, lygiai vienų notų, o jo notos išeina tep kap, nu, kap raštas.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Gaili giesmė – „<...>Tį kokia tokia jau labai gaili giesmelė, bet... bet kaip va visi dainuoja,
tai ir gerai, ir gražu.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Garsiai (garsiau) / žymiai giedoti – „<...>Kai kelies tai garsiau dainuojam. Dainuojam
tada ir kaip tai, nu, tai viena, tai kita pagauna, nu lengviau, kaip vienam tai, ne taip tai... (E. A.-B.,,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu, kaip balsą gerą turi, gerai veda, garsiai dainuoja, nu tai ir gerai tada.“ (E. A.-B.,,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Man atrodo, aš tai garsiai dainavau ir žymiai, ir notas visas supranti, ir viską. Nors ir viena
tai kaip tai užtrauki, reiškia, nepaleidžiu, o dabar net oro trūksta būna.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>Nu kaip uždainuoji garsiai, tai labai atsišaukdavo, šitas, aidas. Tada toli labai girdisi, kaip
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dainuoji. Kad ir pamažiau atsišaukdavo, kaip miški sušuki... Tik skamba, tik skamba. (E. A.-B.,,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Gavėninė – „Nu i tai gavėninė, sako, giesmė tokia. Tokia jau ana... nelinksma.“ [apie
„Paskėliau ankstų rytelio“](E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
Giedorius / giesmininkas – „<...>Ali čia jau gi tokia, kaip privilegija, sakysiu: jau tėvai
giedojo ir vaikai teip jau giedoriai buvo. O jau jų va dukros, jau tracia pakalenija jų, jau negirdėc.“
(E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
<...> Nea. Tėvai giedodavo, ale mano tėvai buvo ne giesmininkai, jie iš Baltarusijos taip pat buvo,
ale ne giesmininkai. (M. K.-K., Didžiuliai, g. Kmelnykai, 2015-06-07)
Giedoti – „<...>Bradniuškas, sako, dainuoja, o šventos giesmės – gieda. O tai vat sako:
“Pagiedojo šventas giesmes, – nesakys, kad, – padainavo šventas giesmes, o pagiedojo šventas”. O
jau kap prastos tos dainos, tai “padainavo”.“( E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>„Ale mano duktė, – sako, – naujų giesmį išmoko. Ty, – sako, – iš Sabaliūnų, ar ty dar iš
kažkur. Ar norit aš jum pagiedosiu, tadu visi išmoksim!“ Nu, tai vat būna ir tokių. Pagieda ta
moteriškė tųjų giesmį, nu, visi išmoko patyliukais, pagieda.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Nu kap neišsiduot... Visą dieną pjauna, taigi nugarą skauda. Ot, sako: „Davai, pagiedosim, tai
nugarą gal neskaudės“. Tai tep patys sugalvodavo, sakydavo (juokiasi).“ (E. T.-B., Poškonys 201503-08)
Giedoti keliese (trise, keturiose...) – „ <...> . Tai mes tada visos moterys, trisa ar
keturiuose giedam.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>„Neisim dviese – sunku labai. Trise – taip pat dar sunku. Vo kad daugiau žmonių –
penkiuose, keturiuose, tai gerai“. (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Giesmė – „<...>Vo, „Pasėjau linelį ant pylimo“galima sudainuot. Bet čia jau turbūt
sovremena ar kaip čia. Dabartinė giesmelė. Dainelė. Aš tas giesmes su dainom sumaišau...“ (E. A.B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu, anksčiau žmonės neskirdavo. Giesmė ir viskas. Ir sako, tie gieda ir kaime, va, merginos
gieda, ir bažnyčioj gieda. Ir viskas, nesiskiria. Jie nežinojo kaip pavadint kaip tai, kad reiškia, nu
čia tikrai lietuviškai tai daina, o kaip senoviškai arba... bažnyčioj tai giesmė skaitosi. Giesmės. „Oi
gražių giesmių, – sako, – moka“. (E. A.-B.,, Lastaučikai. 2015-03-07)
Graži (gražesnė) giesmė – „ <...> Nu va, kiek gražių giesmelių. Oi, gražių giesmelių
yra, visokių. Va, kap pradedam, tai per vakarą, tai... V.V-Č.: A jum gražios jos kodėl? Kad nota
graži, ar kad žodžiai gražūs? Žodžiai gražūs. Nu ir kaip giedam, tai atrodo tadu ir gerai... Kaip ne
viena, tai man atrodo, geriau, geriau išeina. Vienai tai ne taip išeina.“ (E. A.-B.,, Lastaučikai. 201557

03-07)
„<...> Senovinės giesmės buvo tokios, sakau, iš gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios
jau sukurtos. Nu, dabarykščios giesmės gi. Kap mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės,
a kada giesmės gražesnės buvo ir balsai, atrodo, gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami,
trapsėdami, šokinėdami, o kadaise buvo dainos tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos
tokios, o dabar tokios su trapsėjimu tos giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Gražus balsas / turėti balsą / gražiai / gerai giedoti ( / dainuoti)– „<...> o tadu net
Didžiuliuose buvo Kukliai tokie, irgi, jie 4 broliai buvo – labai gražiai giedodava. Tai jie būna kap
gieda, mes visi prašom jų, kad anys pagiedotų tik vieni, kad mergaitės nesimaišo, ba anys vieni
labai gražiai giedodavo, balsus turėjo ir labai gražiai giedodavo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-0308)
„<...>Nu, kaip balsą gerą turi, gerai veda, garsiai dainuoja, nu tai ir gerai tada.“ (E. A. – B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu tai kas, kad nemoka, jis cyli, a tep dainuodavo, sakau, visą laiką, ale nebuvo tep, kad
niekas nemokėtų, nu, tik būna vieni jau gražiai gieda, kici jau silpniau, nu tai tas jau stengiasi, kap
sako, nemaišyc. Kap pradeda, tai jau ingi pabaigų tyliai patraukia.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Bet kažkaip, kai žmogus linksmesnis, tai, atrodo, jo ir balsas jau gražesnis, a kada žmogus
piktas, ty jo ir balsas jau kitokis išeina.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...> Senovinės giesmės buvo tokios, sakau, iš gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios
jau sukurtos. Nu, dabarykščios giesmės gi. Kap mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės, a
kada giesmės gražesnės buvo ir balsai, atrodo, gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami,
trapsėdami, šokinėdami, o kadaise buvo dainos tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos
tokios, o dabar tokios su trapsėjimu tos giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...> Išeina dinastija, Visa šeima: tos Lionios mama, tėvas gražiai giedoj kadu, nu, vat ir jie tai
gražiai gieda. O vat jau jų vaikai tep ir nemoka, tep ir negieda, ir neturi balso tokio vat. Išnyko
balsas! (juokiasi) Viduj kelio tų giminės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Nu, gražūs balsai, kad, nu, balsų turėdavo, jeigu žmogus balso neturi, tai ir neužgieda, kų tik
bliauna, sako, ne gieda.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...> Buvo gera ir mama dainininkė, buvo ir dar daugiau kokių tai moterų, gražiai dainavo.“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Lengviau giedoti ( / dainuoti) –„<...>Nu tai tada mani kaip atveža jau tai tadu jiem
geriau giedot, lengviau. „Oo, – sako, – dar viena moterėlė“<...> tas Salva tai gerai giedojo, o kaip
vyrai gieda gerai, tai ir labai tadu lengva ir padėt. Gerai giedasi.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-0307)
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„<...>Oo, – ta Markevičienė sako, – kaip lengva giedot kaip daugiau giesminykų! O kaip dviese
tai tempi tempi ir, tiesiog ir pavargsti, – sako, – ir balsas prapuola“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>V.V.-Č.: Gal šitų padainuokit kur „Jojau jojau dūmojau“ sakot? Kad labai sena ir ilga. Čia
dažnai gieda senoviški žmonės kaip kur būna baliai, tai gieda va tokią. Ir mes vestuvėsa giedojom.
Viena moteris atėjo arčiau pas mus ir sako: „va šitą, davai, pagiedokim, jinai lengvai giedasi“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Ilga giesmė ( / daina) – „<...>Nu tai va šita ilga giesmė tokia.“ (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>V.V.-Č.: Gal šitų padainuokit kur „Jojau jojau dūmojau“ sakot? Kad labai sena ir ilga.“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Ilgesnės notos – „ <...> visokias tai bilikaip ten ir... Ir tada... nu tokios jau... nu kaip čia
tos... notos. V.V-Č.: Kitokios? Nu. Truputį ilgesnės, tokios traukiasi tep“ (E. A.-B, Lastaučikai.
2015-03-07)
Ištempti / ištraukti giesmę ( / dainą) – „<...>Kaip vienai tai sunkavotai, tada užsikerta
ir gali negiedot visai, neištempt. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Žemiau tai lengviau giedoc. Nu, o aukštai pakelt – tai tada sunkiau. Ir reikia, kaip tie
giesminykai sako, geros širdies reikia ištempt.“. (E. A.-B, Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Jinai plonai kaip užtraukia, tai tadu.. tai tadu kai kurios sako „negalima ištraukt“. Staniulienė
tai jinai bėga tadu. Sako „aš tadu galiu pabėgt, nes negaliu ištraukt“. (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Jau kaip jaunesni tai dar ištraukia, o jau kaip seni tai nelabai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Aš tai va pamažu dainuoju, nes neištrauksiu labai taip garsiai. (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
Išvesti giesmę ( / dainą) – „<...>Nepamena tos notos ir pagal tą notą neišveda giesmės ir
tada nuslysta kaip tai, ir tada nei iš naujo pradėt, nei varyt toliau. O kaip gerai išveda kas tą giesmę
jau, nu tai tada gerai dainuojasi. Iki galo. Nė jokių paputkų.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai, atrodo, ir garsiai jie dainuoja, ir girdėtis va čia, nu bet kaip tai tos giesmės neišveda
gražiai ir viskas. Ir nėra tokio grožio giesmėj. Tos gaidos, ar kap čia. Tį kap pradeda, tai paskui
nutraukia, kitaip net nuveda... ir baigia visai kitaip. Ir paskui tadu tik rėkia. (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>Jinai aukštai veda, pirmu balsu, bet jinai gerai išveda“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
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Kareiviška – „Užeina tas Eduardas, tada gi jinai ir jį prie stalo, dar atnešė kokią tai bonkę
išgert, nu ir po čierką mes dar išgėrėm ir tada jis pradėjo dainuot tokią kareivišką dainelę.“ (E. A.B., Lastaučikai 2015-04-27)
Keli balsai – „<...>Ir galėj kelis balsus sudėc, jie ne tik... Vienas aukščiau, kitas –
žemiau, trečias i dar kažkokį, vat jie taip... derindavo tarpusavy, jų gi niekas nemokino, jie gi
tarpusavy derindavo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Lenkiška – „V.V-Č.: O kokia kalba dainuodavot?
Vyresnio amžiaus tai daugiausia tokias, va jeigu svečiuose, tai lenkiškas, nes jie prie lenkų gyveno.
Ir iš jų,iš lietuvių padarė lenkus.“ (M. V., Padvarės, 2015-06-07)
Lietuviška giesmė ( / daina) – „<...>Tokia yra giesmė lietuviškai, jinai ir yra lietuviška
„Pri mažo kiemelį tekėjo upelis, o tam upely stovėjo valtelė, o toj valtelėj sėdėj mergaitė sėdėjo ir
laukė sugrįžtančio jo “, vat tokios vat gyvenimiškos buvo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Jie dainuoja taip pat tokias lietuviškas, dar senoviškas.“ [Apie dabartinio jaunimo dainavimą]
(E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu, anksčiau žmonės neskirdavo. Giesmė ir viskas. Ir sako, tie gieda ir kaime, va, merginos
gieda, ir bažnyčioj gieda. Ir viskas, nesiskiria. Jie nežinojo kaip pavadint kaip tai, kad reiškia, nu
čia tikrai lietuviškai tai daina, o kaip senoviškai arba... bažnyčioj tai giesmė skaitosi. Giesmės. „Oi
gražių giesmių, – sako, – moka“. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Meliodinga – „O taip tai jos tokias gal meliodingas ar labai jau kokios...?“ [Apie
festivalio metu girdėtas dainininkes iš Garliavos] (S. P.-K., Poškonys, 2015-06-05)
Mergiška – „Mergiškų giedojo, kad merga yra namuose, o kokių tį anys giedojo,
nepamenu...“ (Z. P.-S., Valatkiškės, 2016-08-27)
Mirties giesmė ( / daina) – „<...>išsirašysiu sąsiuvinį su dainom ir vestuvinių reikia
išsirašyt, ir šitų, mirties dainų prisirašyt. V.V.-Č.: A tai būdavo tokios mirties dainos? Nu tai kokios
tai ten dainos... Nu kaip verkia, apraudoja nu tai ir daina. V.V.-Č.: Ir daina jau vadinat? Nu... V.V.Č.: Ar tai giesmė būdavo? Giesmė tai yra. Ne daina. Čia jau sako: „giedoj giedoj, verkė verkė“... ką
padarysi.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Motinų daina – „Tai dar mūs motinų daina.“ [Apie „Ty pan Jan“] (G. G.-S., Valatkiškės,
2016-08-26)
Murna melodija – „<...>Senoviškos tai kaip tai, jos jau visai kitoniškos. Tiktai tokia ir
melodija tokia jau daugiau, nežinau, kaip tai tokia labai murna ir ne taip tai labai ją galima pakelti
aukštai“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Nelinksma giesmė ( / daina) – „ <...> Nu i tai gavėninė, sako, giesmė tokia. Tokia jau
ana... nelinksma.“ [Apie „Paskėliau ankstų rytelio“] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
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Linskma giesmė ( / daina) –„<...>Nu vot... gavėniosa, čia kaip negalima jau... tokių
giedot... visokių... nu, linksmų dainų, giesmelių, tai tadu gieda va tokias vat... Nu čia... nei tai
giesmė, nei tai tokia kaip sekmė, kaip kas. Nu ir va. Būna ir gerai. „ [Apie „Du du du, atskrido
bacėnas] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Nepaleisti giesmės ( / dainos) – „<...>Man atrodo, aš tai garsiai dainavau ir žymiai, ir
notas visas supranti, ir viską. Nors ir viena tai kaip tai užtrauki, reiškia, nepaleidžiu, o dabar net oro
trūksta būna.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Niūniuoti – „<...> Nu ir vakarais sėdėdavom ir niūniuodavom. O jau šeštadieniais,
sekmadieniais, tai jau šokdavom, dainuodavom.“ (M. K.-K., Didžiuliai, g. Kmelnykai, 2015-06-07)
„V.V.-Č.: A jūs dabar kai dainuojat, tai panašiai dainuojat kaip jūsų seniau žmonės dainuodavo
kaime, ar kaip tai kitaip dainuojat?
S.P.-K.: Turbūt biškį kitaip. Seniau kažkaip gi labai dainuodavo niūniuodavo, ane, Lione?
E.A.-B.: Kaip sakai?
S.P.-K.: Sakau: daugiau niūniuodavo.
E.A.-B.: Niūniuodavo?
V.V.-Č.: O kaip čia niūniuodavo, tai ką čia reiškia?
S.P.-K.: Meliodniau taip.
E.A.-B.: Nu ilgiau patraukia ir kaip tai...
S.P.-K.: Gal mes bistriau traukiam biškį, greičiau.“ (S. P.-K., E. A.-B. 2015-04-26)
Nota / gaida / (melodija) – „<...> Nu tokis, aišku, kad gražus. Tokis balsas, jau drabantis,
ne tep, kap pyščia kap katinas jau, lygiai vienų notų, o jo notos išeina tep kap, nu, kap raštas.“ (E.
T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„ <...> Aš kaip giedot einu, tai jau nė vienos giesmės nereikia... nereikia ieškoti tos... nu,
melodijos. Notos pas mus sako.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nepamena tos notos ir pagal tą notą neišveda giesmės ir tada nuslysta kaip tai, ir tada nei iš
naujo pradėt, nei varyt toliau. O kaip gerai išveda kas tą giesmę jau, nu tai tada gerai dainuojasi. Iki
galo. Nė jokių paputkų.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai, atrodo, ir garsiai jie dainuoja, ir girdėtis va čia, nu bet kaip tai tos giesmės neišveda
gražiai ir viskas. Ir nėra tokio grožio giesmėj. Tos gaidos, ar kap čia. Tį kap pradeda, tai paskui
nutraukia, kitaip net nuveda... ir baigia visai kitaip. Ir paskui tadu tik rėkia. (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...> Jinai aukštai veda, pirmu balsu, bet jinai gerai išveda. Turi tokią notą gerą.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
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Nugriūti su balsu – „<...>Čia dar viena yra Videikienė Stasė, Padvarėj, bet toj tai tik
padėt. Jinai į priekį niekaip – nugriūna su balsu ir viskas. Užveda ne taip. (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
Nuslysti – „<...>Nepamena tos notos ir pagal tą notą neišveda giesmės ir tada nuslysta
kaip tai, ir tada nei iš naujo pradėt, nei varyt toliau.” (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Nušokti nuo balso (motyvo) – „<...>Vienos truputį storiau, kitos ploniau, nuog balso
nenušokstam, no to motyvo, kaip tempi tai ir tempi tą dainą iki galo. O jos, kaip vienos, tai
nušoksta ir tadu negali pradėt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Nutempti giesmę ( / dainą) – „<...> Tai aš pradedu, o jos tadu, toliau varo, tadu toliau
mes... kuri pagovė tai toji nutempė tą giesmę. Bili tiktai, nu, tą notą jau parodai. Ir tadu mumi
gerai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Nutraukti – „<...>Tai, atrodo, ir garsiai jie dainuoja, ir girdėtis va čia, nu bet kaip tai tos
giesmės neišveda gražiai ir viskas. Ir nėra tokio grožio giesmėj. Tos gaidos, ar kap čia. Tį kap
pradeda, tai paskui nutraukia, kitaip net nuveda... ir baigia visai kitaip. Ir paskui tadu tik rėkia. (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Padėti giedoti ( / dainuoti) / prisidėti – „<...>V.V-Č.: O su mamyte kartu dainuodavot?
Dainuodavau, padėdavau kaip kada.“ .“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>. Nu ir dar ten daugiau tokių prisideda, padeda.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„Kas kokias mokėjo, tas ažugieda, nu ir padėdinėja maladieža giedot jau.
V.V.-Č.: Padėdinėja tai čia kaip?
Nu va, sako, pagiedosim šitų va giesmį, nu tai kaip kurioj ten nemoka, o kap kurioj moka,
tai jau padėdinėja šitai giedot ir giedoja...“ (G. P., 2016-08-27)
„<...>Čia dar viena yra Videikienė Stasė, Padvarėj, bet toj tai tik padėt. Jinai į priekį niekaip –
nugriūna su balsu ir viskas. Užveda ne taip. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Padskokas / su padskoku – „Nu čia tokia su padskoku. Su padskoku (nusijuokia).
V.V.-Č.: O ką čia reiškia su padskoku?
Nu tokia, net kaip šokant, va, sumėto. Ar mokėsiu aš, ar neužmiršau...
(Dainuoja „Och tam u grodze lysty padaje“)“ (E. A.-B., Lastaučikai 2015-04-27)
Pagauti giesmę ( / dainą) – „ <...> Tai aš pradedu, o jos tadu, toliau varo, tadu toliau
mes... kuri pagovė tai toji nutempė tą giesmę.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„ <...> Bažnyčioj išgirsti ir viskas. Melodiją, nu, kaip gieda senykščiai žmonės, tai tada ir... ir
pagauni.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Kai kelies tai garsiau dainuojam. Dainuojam tada ir kaip tai, nu, tai viena, tai kita pagauna,
nu lengviau, kaip vienam tai, ne taip tai...“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
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„<...> Pradeda ir tada kiti padeda. Vis tiek. Vienas tiktai pradeda. Va, mes taip dainuodavom: tai
kurios negali pradėt, tai tada varo ta, kuri gali pradėt, o paskui visos pagauna ir veda tolyn, tempia
dainą. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Papliauka – „ <...> Ten kelis žodžius... no senoviškų. Tokias vat visokias... papliaukas,
kaip aš sakiau (juokiasi), trumpas, kelis žodžius ir... ir būna ir gieda.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>„Ėjau ėjau kelaliu“ dar galbūt... (dainuoja): „ragiu ragiu tutucį, ant kalnelio tupincį“...
padainuoc? Ca ne daina, ca tokia, tokia papliauka.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Parodyti notą – „<...> Tai aš pradedu, o jos tadu, toliau varo, tadu toliau mes... kuri
pagovė tai toji nutempė tą giesmę. Bili tiktai, nu, tą notą jau parodai. Ir tadu mumi gerai.“ (E. A.B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Patempti – „<...>Jos gali patempt, bet kaip jomi atidavei – tai ir nuslydo. Kur reikia
pakelt – tai jos apleidžia ir kaip tai pradeda jau visai kitaip. Užtat va tokios ir neina giedot gerose
vietose. Eina tiktai taip vat parėkt kur gali. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Patraukti – „<...>Vai aš visaip taip vat. Ir taip, ir taip patraukiu būna.“ [Apie pirmą ir
antrą balsą] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Kaip atsisėda, tai viena - tokią, kita – tokią patraukia, o ir visos dainuoja. Kartu.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Labai aukštai tai ir ištempt reikia, jinai tai dar jaunesnė ir kaip tai, nu gali truputį aukštai
patraukt. O kas nelabai gali patraukt tai ir sunku. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu tai kas, kad nemoka, jis cyli, a tep dainuodavo, sakau, visą laiką, ale nebuvo tep, kad
niekas nemokėtų, nu, tik būna vieni jau gražiai gieda, kici jau silpniau, nu tai tas jau stengiasi, kap
sako, nemaišyc. Kap pradeda, tai jau ingi pabaigų tyliai patraukia.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-0308)
Perrėkti – „<...>Nu, tai sako, atsisėda ant tvoros ir gieda kas... vienas kaimas – sau, kitas –
sau ir vieni per kitus, kad perrėkc, kad garsiau. Jeigu ten, Didžiuliai kažkokių tai gieda giesmį, tai
Poškonys: „A, tai mes kitų, davai - perrėksim“ (juokiasi). Ar Padvarės, va... o ca gi aplinkui
tunkiai labai tie kaimai, tai jeigu užgiedos ar ty Didžiuliai, ar ty Padvarės, tai labai gi girdėt būna
puikiai. Nu, tadu ir Poškonys gieda. ”.“( E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Piemenukų daina – pastaba prie dainos „Agule gegule“ („Dieveniškės“ 1968, sud.
V.Milius. P.380)
Plonas / pirmas / aukštas balsas; plonai / aukštai giedoti ( / dainuoti) – „<...> Jinai
plonai kaip užtraukia, tai tadu.. tai tadu kai kurios sako „negalima ištraukt“.“ (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
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„<...>O kaip šitos, Petrilionienė, aš, tai mes beveik vienu balsu tadu traukiam. Dar ta Felia, ta
Michalkevičienė iš Poškonių <...>, tai jinai pirmu, antru nedainuoja.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Aukščiau viena traukia, tai kitai reikia tada žemiau truputėlį.“ .“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Nu jis aukštas, tai jis aukščiau tempiasi, ploniau jinai veda. Kiti gali ir žemiau paimt. Tadu
labai gerai išeina. Tada išeina dviem balsais. Jinai, va ta Felia, jinai pirmu balsu, o tokia
Staniulienė gali antru balsu, o aš galiu dar taip pat padėt pirmu, tai Feliai jeigu būnam mes kartu
visos, tai tadu mes gerai traukiam ir mums tadu lengva. Lengva giedot. Vienos truputį storiau, kitos
ploniau, nuog balso nenušokstam, no to motyvo, kaip tempi tai ir tempi tą dainą iki galo.“ (E. A.B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai jeigu aš paimčiau žemiau, o ta aukščiau, nu tai tada gerai išeitų. Bet kaip vienas, tai nė
taip nė taip. O jeigu dar aukščiau, tai tada reikia dar aukščiau imt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
Povaliai / pamažu – „<...>Senoviškos dainos visos tokios... melodija beveik panaši. Anys
tį kap dainavo, kažkaip įdomiai. Tokių notų, ar kaip čia pasakyt, gaida, ar kaip, ar nota? Neturėj
tokių labai, labai aštrų, bet... taip vat, povaliai, pamažu ir, ir kokios tai, aš nežinau“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Pradėti - „<...> Pradeda ir tada kiti padeda. Vis tiek. Vienas tiktai pradeda. Va, mes taip
dainuodavom: tai kurios negali pradėt, tai tada varo ta, kuri gali pradėt, o paskui visos pagauna ir
veda tolyn, tempia dainą. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Vat ir dabar, kaip vaikšto po nabašnykus giedoc, tai jinai visą laiką pradeda, ce jau jos ir
klausinėja: „Felia, kokių mes dabar giedosim?“, nu ana pradeda, sako: „Pradzėdinėk, Felia“, jinai
ir pradeda giedoc.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Pramušti - „<...> I dar va Dieveniškių, kur gieda bažnyčioj, Pičikonienė Vladzė, jinai
teip… jos tėvas teip giedojo, moma tep giedoj į ta Vladzė, bažnyčioj gieda, tai jos balsas irgi toks…
yra balsas – jinai jeigu gieda, tai pramušdo jos balsas tokis yra. Tokis, kuris drabantis balsas
išeina.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Punktas / straipsnis – „<...> Tai vot vieną punktą išsirenka kokį ir užtempia per šokius
tie kavalieriai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Ne, užmiršį, tik kelis straipsnius galiu, o taip...“ (M. K.-K., Didžiuliai, g. Kmelnykai, 201506-07)
Ramesnė (dainininkė) - „<...>Ne, tai nesvarbu ta visą laiką, kad viena. Bet kurioj, kurioj
ty pradeda, tai... Ale vat tik vis tiek gi kažkokia ty moteris, nu kap... Išeina, sakysim, 20 moterų, nu
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tai visos gi nesakys, ot kurioj iš tos kampanijos viena patars, sako: „Nu, moterys, davaice
pagiedokim, tai ne tep peciai sopės“. Tai būna viena pasako, kitą sykį: „Nu davaice“ – kita pasako.
„Nu davaice“nūnai, va tep. Nebūna, kad specialiai viena, viena, viena visą laiką būdavo tokia. Tai
viena, tai kita tep. Sakau, kurioj jau būna, kap ce pavadinsiu, drąsesnė tokia. Kurios ramesnės... ale
po to ir ramesnės jau gieda kartu. Ale jinai tyli, o kurioj sako: „Davaice, bobos, mergos“ – kap
pavadina, vieną sykį sako „bobos“, kitą sykį sako: „Davaice, mergos, pagiedokim“. Tep sakydavo.“
(E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Ravinti – „<...>Tai zaras, kuris jau užgirsta, sako: „Va, jau girdzi kaip ravina? Jau eina!“.
Nesako gi, kad „gieda“, ale sako: „Ar girdzi, kap ravina? Jau eina!“. V.V.-Č: A tai kaip, ravina?
Kaip čia? Tai čia jau kap garsiai gieda, tai, reiškia jau, „Ar girdzi kap ravina? Jau eina“. Kap
garsiai tai, nesakys gi, kad jau „garsiai gieda“, ale „jau ravina“ (juokiasi).“ (E. T.-B., Poškonys
2015-03-08)
Riktelėti – „<...>Balsą turi, tai smarkiau riktelt reikia ir viskas.“ (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
Rusiška – „Kų galva išnešdavo. Būna, kap jau girtas, tai vienų pradeda, dešimtų dainu
baigia. (juokiasi) Iš šalies paklausyt, tai tik juokas ima. Kas galvon užeina, rėkia ten ir rusiškų
pradeda, ir lietuviškų, ir visos sumaišytos.“ (M. V., Padvarės, 2016-06-07)
Savos giesmės – „ <...> Būna va, bažnyčioj kaip gieda tai yra tokių giesmių, kad ir
panašios ir į savas. Tokios ir spritnesnės, ir tokios, ir šitos, melodijos, nu tokios va, bistresnės.“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Sekmė – „<...> Sekmes tį kokias seka, tada vė... „Du du du, atskiro bacėnas“... tokį va. Ir...
ir būna gieda, va, ir kalba taip, ir seka.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Oi, kaip mes giedojom visi žiemos laiku! Kaip pradeda, tai visokias: dainelas tį kokias,
sekmes... buvo įdomu.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Senesnė / kadainykščia / senoviška / sena giesmė ( / daina) – „<...>Per televizorių ar
radiją, tai ce jau… dainuoja visap. Yra dalis, kad panašu į kadaise, senesnes giesmes, yra kad
dabarykščias. (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Ir man kažkaip tai giesmės, kadainykščios giesmės, buvo kitokios, buvo net gražesnės
giesmės, kaip dabar. Kadaise giesmės buvo tokio, iš gyvenimo, o dabar kažkotai vat giesmes gieda
per televizorių, nu tai tokios giesmės „Aš tavi pamilau, tu pas mane ateisi, mes sustiksim su tavim
vėlai vakare“ (juokiasi), o kadaise buvo giesmės iš gyvenimo. Tokia yra giesmė lietuviškai, jinai ir
yra lietuviška „Pri mažo kiemelį tekėjo upelis, o tam upely stovėjo valtelė, o toj valtelėj sėdėj
mergaitė sėdėjo ir laukė sugrįžtančio jo “, vat tokios vat gyvenimiškos buvo. V.V.-Č: A čia senobinė
tokia jau?
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Tai čia senovinė tokia giesmė. Arba tos kurios, vat, „už laidoko ištekėj“, „Motule tu mana“, tai irgi
čia senoviška tokia, nors ir dabar ją kartoja jau, bet ce senovinės tokios giesmės. Senovinės
giesmės buvo tokios, sakau, iš gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios jau sukurtos. Nu,
dabarykščios giesmės gi. Kap mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės, a kada giesmės
gražesnės buvo ir balsai, atrodo, gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami, trapsėdami,
šokinėdami, o kadaise buvo dainos tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos tokios, o
dabar tokios su trapsėjimu tos giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...> Senoviškos dainos visos tokios... melodija beveik panaši.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-0307)
„<...> Ne, čia turbūt nesenoviška. Motina nedainavo tokios. Čia aš jau pramokau, kaip tai,
dabartiniu laiku daugiau.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Senoviškos tai kaip tai, jos jau visai kitoniškos. Tiktai tokia ir melodija tokia jau daugiau,
nežinau, kaip tai tokia labai murna ir ne taip tai labai ją galima pakelti aukštai, nė apie niekų, tiktai
būna apie vargus, apie bėdas, apie mergelas, apie bernelius (nusijuokia) ir daugiau nieko. (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>V.V.-Č.: Gal šitų padainuokit kur „Jojau jojau dūmojau“ sakot? Kad labai sena ir ilga.“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Silpniau – „<...> Nu tai kas, kad nemoka, jis cyli, a tep dainuodavo, sakau, visą laiką, ale
nebuvo tep, kad niekas nemokėtų, nu, tik būna vieni jau gražiai gieda, kici jau silpniau, nu tai tas
jau stengiasi, kap sako, nemaišyc. Kap pradeda, tai jau ingi pabaigų tyliai patraukia.“ (E. T.-B.,
Poškonys 2015-03-08)
Spritnesnė / bistresnė / greitesnė – „ <...> Būna va, bažnyčioj kaip gieda tai yra tokių
giesmių, kad ir panašios ir į savas. Tokios ir spritnesnės, ir tokios, ir šitos, melodijos, nu tokios va,
bistresnės.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Kad labai kokios tai dainos tokios... Bistrios tį kokios... Nu, nežinau kaip čia ir pasakyt...“
[Apie dabartines dainas] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> „<..>žalią rūtų vainikėlį ugnėj sukūrensim“... (bando prisimint). Kokia tai tokia greitesnė
daina, bet nu neatsimenu. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Storas / antras / žemas balsas; žemiau / storiau giedoti ( / dainuoti) – „ <...> Nu... kuri
turi, tai, tokį storesnį balsą, tai tada antru balsu patempia. Būna ir visos kartum traukiam.“ (E. A.B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Aukščiau viena traukia, tai kitai reikia tada žemiau truputėlį.“ .“ (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>Nu jis aukštas, tai jis aukščiau tempiasi, ploniau jinai veda. Kiti gali ir žemiau paimt. Tadu
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labai gerai išeina. Tada išeina dviem balsais. Jinai, va ta Felia, jinai pirmu balsu, o tokia
Staniulienė gali antru balsu, o aš galiu dar taip pat padėt pirmu, tai Feliai jeigu būnam mes kartu
visos, tai tadu mes gerai traukiam ir mums tadu lengva. Lengva giedot. Vienos truputį storiau, kitos
ploniau, nuog balso nenušokstam, no to motyvo, kaip tempi tai ir tempi tą dainą iki galo. O jos, kaip
vienos, tai nušoksta ir tadu negali pradėt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai dabar Felia jeigu trauks pirmu balsu, Tai tada reikia kitomi truputį storiau. (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Kai kurios tai taip jau, nu, storai tikrai gieda, kaip vyras koksai. Staniulienė tai mūsų sako:
„Netraukit plonai, bo aš neištrauksiu, aš tadu nedainuosiu“. Tai jai kad taip truputį žemiau.“ (E. A.B., Lastaučikai. 2015-03-07
Su pratęsimu / lėtos / niūniuojamos – „<...> Senovinės giesmės buvo tokios, sakau, iš
gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios jau sukurtos. Nu, dabarykščios giesmės gi. Kap
mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės, a kada giesmės gražesnės buvo ir balsai, atrodo,
gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami, trapsėdami, šokinėdami, o kadaise buvo dainos
tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos tokios, o dabar tokios su trapsėjimu tos
giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Su trepsėjimu / šokinėjimu / skubant – „<...> Senovinės giesmės buvo tokios, sakau, iš
gyvenimo, daugiausia iš gyvenimo. O dabar tokios jau sukurtos. Nu, dabarykščios giesmės gi. Kap
mumi atrodo, kad seniau buvo gražesnės giesmės, a kada giesmės gražesnės buvo ir balsai, atrodo,
gražesni buvo. Dabar kad tokie vat skubėdami, trapsėdami, šokinėdami, o kadaise buvo dainos
tokios su pratęsimu, tokios lėtos, kap niūniuodamos tokios, o dabar tokios su trapsėjimu tos
giesmės.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Aš vakar net žiūrėjau tų per Belarusijų kur rodzė „Я пою“, kap vaikai dainuoja, gražiai, labai
gražiai ir balselius vaikai turi ir gražiai dainuoja. Ale ty vaikai, tai anys jau ne tep, kap ta sakė,
trapsėdami, bet vis tiek, sakau, labai gražiai, kad dainuotų dainas tokias.“ (E. T.-B., Poškonys
2015-03-08)
Sudainuoti – „<...>Bendrai motina dainuoja ir aš padedu, tai gerai išeina. Sako: „vo, kaip
sudainavom“, kaip ir gerai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Sukirsti – „<...>Tai kad sukertam, o kaip visi... ir sako (dainuoja), tai net per pinčius eina
ta daina“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Surėkti / sušukti / išrėkti – „<...>Pjovėjos kaip eina tai dažnai va tokių surėkia, ten va
miškuose, tai pas mus girdisi... prie namo... Taip gerai girdėt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu kaip uždainuoji garsiai, tai labai atsišaukdavo, šitas, aidas. Tada toli labai girdisi, kaip
dainuoji. Kad ir pamažiau atsišaukdavo, kaip miški sušuki... Tik skamba, tik skamba. (E. A.-B.,
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Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Dainuodavo taip pat, va, kai vakaruškos būdavo, tai kaip sušunka va čia, tam name, tai pas
mus, kaip pas mus sako, kaip palėta girdėtis kambary. Viskas girdisi, visi žodžiai net girdisi, aiškūs.
(E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Garsiai. Visi, kas kiek jėgų turi, tai išrėkia.“ (M.K.-K., Didžiuliai g. Kmelnykai 2015-06-07)
„<...>Kas moka – giedodavo, kas nemoka... Vyrai prigeria, tai ciej šūkauna.“ (M. K.-K., Didžiuliai
g. Kmelnykai 2015-06-07)
Sutraukti – „<...>nu būna kas nors sutraukia kokią nors giesmelę, bet nei bažnyčioj
vienas labai negieda – ten visi... (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Šūksmas / riksmas / šūktelėti – „<...>Nu jie garsiau dainuoja... Daugiau šūksmo, daugiau
riksmo“ [Apie dabartinio jaunimo dainavimą] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„ <...> Tai kad labai neišeina vienam žmogui taip kaip tai, kad daugiau kampanijos tai tadu, atrodo,
šūktelėtum ant viso namo.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07
Švelnus balsas – „<...>Ne, Lionios tas balsas, tokis nedrabantis, ale irgi nota tokia…
balsas gražus toks, švelnus balsas.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Šventa – „<...> Šventa giesmė tai giesmė, kur bažnyčioj dainuoja, gieda. Bažnyčioj
nedainuoja, o gieda. O kur mes va dainuojam visokias, tai tada čia dainos.“ (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>Aš nežinau, galvojau nedainuosiu, bet kaip pradėjau, tai ir šventas, ir visokias išdainavau“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Ir va šventas giesmes kai laidotuvėsa kur, ar kur ant mišių giedam, tai ir aukščiau pakelia, ir
žemiau gali apleist.“. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai kada pasnikas, tai cik tas šventas giesmes dainuodavo, kitų gi giesmių negalima buvo,
tik šventas giesmes dainuodavo, giedodavo. Bradniuškas, sako, dainuoja, o šventos giesmės –
gieda. O tai vat sako: “Pagiedojo šventas giesmes, – nesakys, kad, – padainavo šventas giesmes,
o pagiedojo šventas”. O jau kap prastos tos dainos, tai “padainavo”. Taip sakydavo. Tai tas šventas
giedodavo verpdami.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Tempti – „<...> Oo, – ta Markevičienė sako, – kaip lengva giedot kaip daugiau
giesminykų! O kaip dviese tai tempi tempi ir, tiesiog ir pavargsti, – sako, – ir balsas prapuola“ (E.
A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu jis aukštas, tai jis aukščiau tempiasi, ploniau jinai veda. Kiti gali ir žemiau paimt. Tadu
labai gerai išeina. Tada išeina dviem balsais. Jinai, va ta Felia, jinai pirmu balsu, o tokia Staniulienė
gali antru balsu, o aš galiu dar taip pat padėt pirmu, tai Feliai jeigu būnam mes kartu visos, tai tadu
mes gerai traukiam ir mums tadu lengva. Lengva giedot. Vienos truputį storiau, kitos ploniau, nuog
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balso nenušokstam, no to motyvo, kaip tempi tai ir tempi tą dainą iki galo. O jos, kaip vienos, tai
nušoksta ir tadu negali pradėt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Traukti – „<...>Tai dabar Felia jeigu trauks pirmu balsu, Tai tada reikia kitomi truputį
storiau. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Kai kurios tai taip jau, nu, storai tikrai gieda, kaip vyras koksai. Staniulienė tai mūsų sako:
„Netraukit plonai, bo aš neištrauksiu, aš tadu nedainuosiu“. Tai jai kad taip truputį žemiau.“ (E. A.B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„ <...> Aš tada tiktai, nu, kaip į šokius nueini, tai va, su savo jau panom dainavom. Su savo
draugėm. Mes tada visokias traukėm giesmelas.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai jie kaip traukia dainą per Lastaučikų kaimą eidami“ (E. A. – B., Lastaučikai. 2015-0307)
„<...>„Voi, – sako, – išeikit, paklausykit, kaip gražiai Didžiulių bernai gieda... Ot, - sako, traukia ant visų laukų girdėtis“.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Traukti vienu balsu / susidėti vienodai – „<...> O kaip šitos, Petrilionienė, aš, tai mes
beveik vienu balsu tadu traukiam. Dar ta Felia, ta Michalkevičienė iš Poškonių <...>, tai jinai
pirmu, antru nedainuoja.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>ir bažnyčioj vieni taip gieda, kitos taip gi, tai būna ir taip, ir taip reikia. Ant vakaruškų, va,
kaip vaikščiojom, tai taip pat mes visaip... Visaip giedam. Visoki balsai pas mus. Kaip pagiedam –
taip gerai. Buvom susdėjį visos vienodai. Čia tokia Stasė buvo Padvarėj, <...> Jinai beveik va
taip... ir aš taip, ir tadu dar kiti taip... Mes vienu balsu kaip trauktelnam, tai pilna pirkia giesmių.“
(E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Tremtinių daina – „ „Negaila tėvo nei mamos“ (žodžius sako) šita gi, tremtinių daina
irgi.“ (S. P.-K., Poškonys ,2015-06-06)
Trumpos giesmės – „ <...> Ten kelis žodžius... no senoviškų. Tokias vat visokias...
papliaukas, kaip aš sakiau (juokiasi), trumpas, kelis žodžius ir... ir būna ir gieda.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu kų daugiau. Giesmelių kokių dar? Dar aš prisimenu motina dainavo man, mano motina.
Tokias, tokias vat trumpas.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Uždainuoti – „<...>Oi, aš karves kai išsivarau ganyt kaip tai už miško to toli laukas buvo
toli, dabar tai arčiau jau laukai, padalino arčiau apie namus, tai kaip uždainuoju už miško
užsivarius, tai pjovėjos sako: „Jau turbūt Lionė varosi karves, o gražiai gieda!“. (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Užrėkti / rėkti / užklykti – „<...>Jie užrėkia, užklykia, ten kokių tai žodžių visokių
prisako.“ [Apie dabartinio jaunimo dainavimą] (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
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„<...>Viena čia moteris iš Padvarių sako: „Tu kaip išsivarai, tai dainuok – visi klauso kaip tu
dainuoji gerai“. O aš tadu ant viso miško kaip užrėkiu, tai tik eina aidai per mišką.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai, atrodo, ir garsiai jie dainuoja, ir girdėtis va čia, nu bet kaip tai tos giesmės neišveda
gražiai ir viskas. Ir nėra tokio grožio giesmėj. Tos gaidos, ar kap čia. Tį kap pradeda, tai paskui
nutraukia, kitaip net nuveda... ir baigia visai kitaip. Ir paskui tadu tik rėkia. (E. A.-B., Lastaučikai.
2015-03-07)
„<...>Jos gali patempt, bet kaip jomi atidavei – tai ir nuslydo. Kur reikia pakelt – tai jos apleidžia ir
kaip tai pradeda jau visai kitaip. Užtat va tokios ir neina giedot gerose vietose. Eina tiktai taip vat
parėkt kur gali. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07
Užsikirsti – „<...>Sunku išdainuoc jau kaip... patrauki tai... užsikirsti.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Kaip vienai tai sunkavotai, tada užsikerta ir gali negiedot visai, neištempt. (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Užtraukti / užtempti – „ <...> Dar „Касiў Ясь канюшыну“ kaip užtraukia (juokiasi)...
šitie... va, jaunimas kaip užtraukia, tai...“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Man atrodo, aš tai garsiai dainavau ir žymiai, ir notas visas supranti, ir viską. Nors ir viena tai
kaip tai užtrauki, reiškia, nepaleidžiu, o dabar net oro trūksta būna.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 201503-07)
„<...>Jis taip vyrišku balsu kaip užtraukia, tai, atrodo, ir gražiai.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-0307)
„<...>Tai vot vieną punktą išsirenka kokį ir užtempia per šokius tie kavalieriai.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Vasiolina – „Nu ir eina Velykom ir vasiolinų gieda, ir po lungu gieda, o dabar kur tu
durnių pastatysi po lungu pagiedot, dar lungų išdauš…
V.V.-Č.: O kaip sakėt, kų giedodavo per Velykas?
Vasiolinų, “Linksma diena”.
V.V.-Č.: Ta giesmė yra, ane?
Nu, šventa giesmė, velykinė.“ (Z. P.-S., Valatkiškės, 2016-08-27)
Vedlys / drąsesnė – „<...>Nu, susirenka daug pjovėjų. Nu tat vat, visą dieną pjauna, o
vakare eidami jau namo, nu, tadu sakau, yra vat viena kokia drąsesnė, vedlys, kur mes jau
vadinam, sako: „Nu, bobos, turit kų suvalgyt?“, sako: „Aš dar turiu ašužkos duonos“, „O aš, –
sako, – blynų kųsnelį“. „Nu, davai, pavalgom ir pagiedokim“. Nu tai vat, eidami tadu ir gieda tos
moterys.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
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„<...>Ne, tai nesvarbu ta visą laiką, kad viena. Bet kurioj, kurioj ty pradeda, tai... Ale vat tik vis tiek
gi kažkokia ty moteris, nu kap... Išeina, sakysim, 20 moterų, nu tai visos gi nesakys, ot kurioj iš tos
kampanijos viena patars, sako: „Nu, moterys, davaice pagiedokim, tai ne tep peciai sopės“. Tai
būna viena pasako, kitą sykį: „Nu davaice“ – kita pasako. „Nu davaice“nūnai, va tep. Nebūna, kad
specialiai viena, viena, viena visą laiką būdavo tokia. Tai viena, tai kita tep. Sakau, kurioj jau būna,
kap ce pavadinsiu, drąsesnė tokia. Kurios ramesnės... ale po to ir ramesnės jau gieda kartu. Ale
jinai tyli, o kurioj sako: „Davaice, bobos, mergos“ – kap pavadina, vieną sykį sako „bobos“, kitą
sykį sako: „Davaice, mergos, pagiedokim“. Tep sakydavo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
Verkti / verkti su žodžiais / išsiverkti / išsirėkti / aimanuoti / apraudoti – „<...>Verkia
žmonės tyliai, neaimanuoja, kaip kadu aimanavo.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„<...>Gal tam žmogui pačiam, kuris išsiverkia žodžiais, gal jam biškį langviau, negu tep užsidaro
žmogus verkia.“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
„Ant visų šventųjų verkė žodžiais, tai net ūžia. O dabar niekas jau žodžiais neverkia...“ (G. G.-S.,
Žižmai, 2016-08-26)
„<...> išsirašysiu sąsiuvinį su dainom ir vestuvinių reikia išsirašyt, ir šitų, mirties dainų prisirašyt.
V.V.-Č.: A tai būdavo tokios mirties dainos? Nu tai kokios tai ten dainos... Nu kaip verkia,
apraudoja nu tai ir daina. V.V.-Č.: Ir daina jau vadinat? Nu... V.V.-Č.: Ar tai giesmė būdavo?
Giesmė tai yra. Ne daina. Čia jau sako: „giedoj giedoj, verkė verkė“... ką padarysi.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
Vesti / užvesti giesmę – „ <...> „Va Lionė, – sako, – pradeda, o tadu aš, tadu Staniulienė
gauna ir aš, ir vedam visos kartum.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Sako: „Nebuvo kam dainuot, jau ten vienas kokis žmogelis tiek vedė, kiek jau pavargo ir
niekas neišėjo gerai“. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Jinai aukštai veda, pirmu balsu, bet jinai gerai išveda“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Nu, kaip balsą gerą turi, gerai veda, garsiai dainuoja, nu tai ir gerai tada.“ (E. A.-B.,
Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Čia dar viena yra Videikienė Stasė, Padvarėj, bet toj tai tik padėt. Jinai į priekį niekaip –
nugriūna su balsu ir viskas. Užveda ne taip. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...>Tai vis tiek būna, zaras iki sekmadienio susrenka, arba šeštadienį vakarais, tai šokiai būna, gi
večerinkos tos būna, nu tai vat janimas tas ir pagieda dažniau. O suaugusieji, tai sakau, jiem nėra
labai kadu giedoc. O vat jau rugiapjūtė – tai visi ty pjauna kartu, namo eidami tadu pagieda. Kurioj
yra tokia drąsesnė, kaip vedlys, ana užveda: „Nu, bobos, davaice, pagiedokim! Kad, – sako, –
išgirstų mūsų vyrai ty busų ar buljonų verdami".“ (E. T.-B., Poškonys 2015-03-08)
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Vesti tolyn / vesti į priekį – „<...> Pradeda ir tada kiti padeda. Vis tiek. Vienas tiktai
pradeda. Va, mes taip dainuodavom: tai kurios negali pradėt, tai tada varo ta, kuri gali pradėt, o
paskui visos pagauna ir veda tolyn, tempia dainą. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
„<...> Ji taip pat gerai gieda, bet ji vest į priekį negali.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Vestuvinės dainos – „<...>išsirašysiu sąsiuvinį su dainom ir vestuvinių reikia išsirašyt, ir
šitų, mirties dainų prisirašyt.“ (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
Vietinė – „Vietinė jinai skaitosi. Pas mus gi kaip visaip kalba, tai ir dainuot visaip moka.
(S. P.-K., Poškonys, 2015-06-07)
Žemiau apleisti / žemiau giedoti ( / dainuoti) – „<...>Žemiau tai lengviau giedoc. Nu, o
aukštai pakelt – tai tada sunkiau. Ir reikia, kaip tie giesminykai sako, geros širdies reikia ištempt.
Dar kaip su visom tai dar kiap tai giedasi ir aukščiau, kaip su giesminykėm tai lengviau ir gali ir
taip, ir taip giedot. Ir aukščiau pakeliam... Ir va šventas giesmes kai laidotuvėsa kur, ar kur ant mišių
giedam, tai ir aukščiau pakelia, ir žemiau gali apleist. Ir gerai išeina. O kaip jau labai aukštai
pakelt, tai tada kurios žemiau, tai tiesiog atsisako, netraukia tadu, nutilsta. Sako: „Aš taip ištraukt
negaliu“. (E. A.-B., Lastaučikai. 2015-03-07)
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2 priedas: Dainų transkripcijos
1.

Aš pasikėliau ir labai anksci

1. Aš pasikėliau
(j)Ir labai anksci,
Ciūi liūli,
(j)Ir labaoži anks(ci).
2. Aš ir sumaliau
Du sietu rugių,
Ciūi liūli,
Du sietu rugių.
3. Du sietu – rugių,
Tris sietus – grikių,
Ciūi liūli,
Tris sietus – gri(kių).
Pat. Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952
m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF
3403-12.

2. Aš paskėliau ankstų rыtelio
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1. Aš paskėliau
Ankstų rыtelio,
Ciūci liūli,
Ankstų rыtel(io).
2. (j)Ir sumaliau
Du sietu rugių,
Ciūci liūli,
Du sietu rug(ių).
3. Du sietu – rugių,
O tracių – grikių,
Ciūci liūli,
O tracių – gri(kių).
4. O tracių – grikių
Dėl‘ sa‘ jaunikio,
Ciūci liūli,
Dėl‘ sa‘ jauni(kio).

5. (j)Ir pasdairio
Pro aukštų lungų,
Ciūci liūli,
Pro aukštų lun(gų).
6. Ažna skranda
Judas kudlotas,
Ciūci liūli,
Juodas kudlo(tas).
7. Juodas kudlotas
Ir pabalnotas,
Ciūci liūli,
Ir pabalno(tas).

Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1901-6

3. Aš išsikėliau do labai anksci

1. Aš išsikėliau
Do labai anksci,
Ciūciai liūliai,
Do labai ankci.
2. Priverpiau ašei
Dvylika Verpscių,
Ciūciai liūliai,
Dvylika verpscių.

3. Sumaliau ašei
Du sietu rugių,
Ciūciai liūliai,
Du sietu rugių.
4. Du sietu – rugių,
O tracių – grikių,
Ciūciai liūliai,
O tracių – grikių.

Vikta Kuklienė, Grybiškė, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-36.
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4. Aš ir paskėliau tai labai anksci
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1. Aš ir paskėliau
Tai labai anksci,
Ciuiai liuliai,
Tai labai anksci.
2. Aš ir sumaliau
Du sietu rugių,
Ciuciai liuliai,
Du sietu rugių.
3. Du sietu rugių,
O tracių grikių,
Ciuciai liuliai,
O tracių grikių.
4. O tracių grikių
Dėl‘ sa‘ jaunikių,
Ciuciai liuliai,
Dėl‘ sa‘ jaunikių.
5. (j)Išėjau (v)oran –
Do dar nedėlia,
Ciuciai liuliai,
Do dar nedėlia.
6. Ne vištos kurkia,
Ne gaidžiai gieda,
Ciuciai liuliai,
Ne gaidžiai gieda.
7. Ne gaidžiai gieda,
Ne šunes loja,
Ciuciai liuliai,
Ne šunes loja.
8. Ne šunes loja,
Ne svotai joja,
Ciuciai liuliai,
Ne svotai joja.
9. Atjoj‘ jaunikis
Nuog kiaulių likįs,
Ciuciai liuliai,
Nuog kiaulių likįs.
10. Galva – ka‘ puodas,
Kojos – ka‘ piesciai,
Ciuciai liuliai,
Kojos – ka‘ piesciai.
11. Kojos – ka‘ piesciai,
Rankos – kap grėbliai,
Ciuciai liuliai,
Rankos – kap grėbliai.

12. (i)Rankos – kap grėbliai,
Akys – kap žirkłės,
Ciuciai liuliai,
Akys – kap žirkłės.
13. Akys – kap žirkłės,
Vūdega – kap šluota,
Ciuciai liuliai,
Vūdega – kap šluota.
14. Atjoj‘ ponaicis
Kap karolaicis,
Ciuciai liuliai,
Kap kaorolaicis.
15. Paėmė mani
Ažu rankełės,
Ciuciai liuliai,
Ažu rankełės.
16. Nuvedė mani
Rūtų darželin,
Ciuciai liuliai,
Rūtų darželin.
17. – Eikim an‘ mielo,
Eikim an‘ gražo,
Ciuciai liuliai,
Eikim an‘ gražo.
18. Jojau per kiemų,
Girdiau per sienų,
Ciuciai liuliai,
Girdiau per sienų:
19. Tį duona – juoda
Ir tos – neduoda,
Ciuciai liuliai,
Ir tos – neduoda.

Liudvika Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-31.
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5.

1. Čiūčiai liūliai,
Atvažau svo(tai).
2. Atvažau svotai –
Juodas kudlotas,
Čiūčiai liūliai,
Juodas kudlo(tas).
3. Nosį – sussukei,
Akys – iš vielai,

Čiūčiai liuliai, atvažau svotai

Čiūčiai liūliai,
Akys – iš vielai.
4. Akys – iš vielai,
Vuodega – kap piescis,
Čiūčiai liuliai,
Vuodega – kap piescis.

Katrė Saržantaitė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. . Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4178-25.

6.

Aš atsikėliau ankstų rytelio
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1. Aš atsikėliau
Ankstų rytelio,
Ciūciai liūliai,
Ankstų ryte(lio).
2. Aš ir sumaliau
Du setus rugių,
Ciūciai liūliai,
Du setus rugių.
3. Du sietus – rugių,
O tračių – grikių,
Ciūciai liūliai,
O tracių – gri(kių).
4. O trecių – grikių
Dėl‘ sa‘ jaunikių,
Ciūciai liūliai,
Dėl‘ są‘ jauni(kių).
5. Atskrido šuo
Juodas kudlotas,
Ciūciai liūliai,
Juodas kudlo(tas).

6. Juodas kudlotas
Ir pabalnotas,
Ciūciai liūliai,
Ir pabalno(tas).
7. – Až nėra cia
Pas jus mergaičių,
Ciūciai liūliai,
Jaunų mergai(čių)?
8. – Jaunų mergaičių
Jau nebe(j)yra,
Ciūciai liūliai,
Jau neber(j)yr(a).
9. Jaunos mergaitės –
Jau ištekėjo,
Ciūciai liūliai,
Jau ištekėj(o).

Stefanija Palikienė-Gaidytė, g. 1919 m., Poškonys, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. D.Račiūnaitė,
L.Liaudanskaitė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio
folkloro archyve. Sg. KLF 1412-32.

7.

1. O tai aš nūnai
Anksi paskėliau,
Ciūciai liūliai,
Anksci paskėl(iau).
2. (j)Ir sumaliau
Du sietu rugių,
Ciūciai liūliai,
Du sietu rugių.

O tai aš nūnai anksci paskėliau

3. Du sietu – rugių,
O tracių – grikių,
Ciūciai liūliai,
O tracių – grikių.
4. O tracių – grikių
Dėl‘ sa‘ jaunikių,
Ciūciai liūliai,
Dėl‘ sa‘ jauni(kių).
78

Liudvisia Sokodolska-Vasiliauska, g. 1921 m., Valatkiškės, Dieveniškių apyl. Šalčininkų r. Užr.
D.Račiūnaitė, L.Liaudanskaitė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus
muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF 1414-20.

8.

1. Paskėliau ankstų rytelio,
Priverpiau dzvylika verpstių,
Ciūcia(j)i liūliai,
Dvylika verpstių.
2. Priverpiau dzvylika verpstių,
Sumaliau du sietu grikių,
Ciūcia(j)i liūliai,
Du sietu grikių.
3. Du sietu – grikių,
O tracių – rugių,
Ciūcia(j)i liūliai,
O tracių – rugių.

Paskėliau ankstų rytelio

4. Einu per kiemų,
Girdziu per sienų,
Ciūcia(j)i liūliai,
Girdziu per sienų.
5. Atjoj‘ juodas kudlotas
Ir pabalnotas,
Ciūcia(j)i liūliai,
(j)Ir pabalnotas.
6. Ausys – kap žirkłės,
Vuodega – kap piescis,
Ciūcia(j)i liūliai,
Vuodega – kap piescis.

Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.

9.

Kap aš mažas buvau, šiłi (v)ožius ganiau

79

3. Kap aš mažas buvau,
Šiłi (v)ožius ganiau,
: (j)In kelmelio sėdėjau,
(j)In jautelius žiūrėjau. :
4. – Jūs, jauteliai mani,
Karvelukai mani,
: Kad aš jūs‘ neturėtau,
Tai aš jūs‘ ir neganytau. :
Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952 m.
Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF
3403.

10. Kap aš mažas buvau, šili ožius ganiau

1. Kap aš mažas buvau,
Šili ožius ganiau,
: (j)In kelmelio sėdėjau,
(j)In jautelius žiūrėjau. :
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3413-18.

11. Kaip aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
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3. Kaip aš mažas buvau,
Šiłi ožius ganiau,
In kelmelio sėdėjau,
(j)In pautelius žiūrėjau.

4. – Oi, pauteliai mani,
Karvelukai mani,
Kad aš jūs‘ neturėtau,
Tai mergelių nemyłėt(au).

Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 4180-9.
12. Kai aš mažas buvau, šiloj ožius ganiau

1. Kai aš mažas buvau,
Šiloj ožius ganiau,
(j)In kelmelio sėdėjau,
(j)In pautelius žiūrėjau.
2. – Pautelukai mani,
Karvelukai mani,
Kad aš jūs‘ neturėčiau,
Tai mergaitių nemylė(čiau).
Bronė Jurušienė-Dvynelytė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4178-02.

13. Kaip aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
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1. Kaip aš mažas buvau,
Šiłi ožius ganiau,
In kelmelio sėdėjau,
(j)In pautelius žiūrėjau.

2. – Oi, pauteliai mani,
Karvelukai mani,
Kad aš jūs‘ neturėtau,
Tai mergelių nemyłėt(au).

Ona Lelkienė-Sukadolskiūtė, g. Valatkiškių k., gyv. Ramoškų k., abu Dieveniškių apyl., Šalčininkų r.
Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4180-09.

14. Kaip aš mažas buvau, šiłėj ožius ganiau

1. Kaip aš mažas buvau,
Šiłėj ožius ganiau,
In kelmelio sėdėjau,
In paučiukus žiūrėjau.

2. – Jūs, paučiukai mani,
Karvelukai mani,
Kad aš jūs‘ neturėčiau,
Tai mergelių nemylėčiau.

Viktorija Kuklienė, g. 1909 m., Maciučiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. J.Vitkevičiūtė ir
A.Pošiūnaitė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro
archyve. Sg. KLF 1414-61.

15. Kai aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
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1. Kai aš mažas buvau,
Šiłi ožius ganiau,
: An‘ kelmelio sėdėjau,
(j)In pautelius žiūrėjau. :

2. – Pautelukai mani,
Pautelukai mani, / Karvelukai mani,
: Kad aš jūs‘ neturėčiau,
Tai mergaičių / mergelių nemylėčiau. :

Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai ir Stanislava Petrilionienė-Kuklytė, g.
1941 m., kilusi iš Janušių, gyv. Poškonyse, abi iš Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. V.VenkūnaitėČepulienė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.

16. Išauklino mani motinėłė

1. Išauklino
Mani motinėłė,
: (j)Išnešojo
(j)An baltų rankelių. :
2. (j)Išnešojo
(j)In baltų rankelių,
„ Pasodino
An‘ bėro žirgelio. :

3. Pasodino
An‘ bėro žirgelio
: Liepė joti
Per tamsių girełį. :
4. Kap aš jojau
Per tamsių girełį,
: Nusilaužiau
Putino šakełį. :

Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3413-17.
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17. Išauklino mani motinėłė

1.

2.

3.

4.

5.

(j)Išauklino
Mani motinėłė,
: (j)Išnešiojo
(j)An‘ baltų rankelių. :
(j)Išnešojo
(j)An baltų rankelių,
:Pasodino
In bėro žirgelio. :
Pasodino
(j)An bėro žirgelio,
: Liepė joti
Pas jaunų mergełį. :
Kap aš jojau
Per tamsių girełį,
: Nusilaužiau
Putino šakełį. :
Nusilaužiau
Putino šakełį
: (j)Ir sukirtau
Žirgu‘ per galvełį. :

6. (j)Ir sukirtau
Žirgu‘ per galvełį,
: (j)Ir nukrito
Putino (v)uogełė. :
7. (j)Ir nukrito
Putino (v)uogelė,
: (j)Ir sumindė
Žirgas po kojełėm. :
8. Graži buvo
Putino (v)uogełė,
: Dar gražesnis
Mergełės veidelis. :

Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1921-9.
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18. Įsodino an‘ bėro žirgelio

1. (j)Įsodino
An bėro žirgelio,
: Liepė joti
Per žalias girelas. :
2. Kap aš jojau
Per žalias girelas,
: Nusilaužiau
Pucino šakełį. :
Liudvika Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-23.

19. Išaugino mani motinėlė
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1. Išaugino
Mani motinėlė,
: Išnešiojo
An‘ baltų rankelių. :
2. Išnešojo
An‘ baltų rankelių,
: Įsodino
An‘ bėro žirgelio. :
3. Įsodino
An‘ bėro žirgelio,
: Liepė joti
Peržalią girelę. :
4. Kai aš jojau
Per žalią girelę,
: Nusilaužiau
Putino šakelę. :
5. Nusilaužiau
Putino šakelę
: (j)Ir sudrožiau / sukirtau
Žirgu‘ per galvelę. :
6. Ir sukirtau
Žirgu‘ per galvelę,
(j)Ir nukrito
Putino (v)uogelė.

7. Ir nukrito
Putino uogelę,
: (j)Ir pamindė
Žirgas po kojele. :
8. Gražios / mielos buvo
Putino šakelės / uogelės,
: Dar gražesnės
Lietuvos mergelės. :
9. Gražios buvo
Putino šakelės,
: Dar gražesnės
Šaltinių mergelės. :

Juzefa Staniulytė, g. 1928 (veda) ir Leonarda Staniulienė-Staniulytė, g. 1933 (taria), Šaltiniai,
Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. Ž.Šikšniūtė, V.Baublinskas 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo
centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF 1415-38.

20. Išaugino mani motinėłė
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1. Išaugino
Mani motinėłė,
: Išnešojo
Ant baltų rankelių. :
2. Išnešojo
Ant baltų rankelių,
: Įsodino
Ant bėro žirgelio. :
3. Įsodino
An‘ bėro žirgelio,
: Liepė joti
Pas jaunų mergełį. :
4. Kad aš jojau
Per žalių girełį,
: Nusilaužiau
Putino šakełį. :
5. Nusilaužiau
Putino šakełį
: Ir sudrožiau
Žirgu‘ per galvelį. :

6. (j)Ir sudrožiau
Žirgu‘ per galvełį,
: Pabyrėjo
Putino žiedeliai. :
7. Gražios (v)uogos,
Putino žiedeliai,
Dar gražesnės
Lietuvos mergelės.
8. Ir išdygo
Žalias ąžuołėlis,
: Ir nutūpė
Raiba gegužėlė. :
9. Ir nutūpė
Raiba gegužėlė,
: (j)Ir kukavo
Rytas – vakarėlis. :

Paulina Valatkevičienė, g. 1915 m., Stakai, Poškonių apyl., Šalčininkų r. Užr. Ž.Šikšniūtė, V.Baublinskas
1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg.
KLF 1415-54.

21. Kap aš jojau pro žalią girelę

1. Kap aš jojau
Pro žalią girelę,
: Nusikirtau
Putino šakelę. :

2. Nusikirtau
Putino šakelę
: Ir sukirtau
Žirgą per galvelę. :

Barisokienė, Stalgonys, Poškonių apyl., Šalčininkų r. Užr. D.Račiūnaitė, L.Liaudanskaitė 1990 m.
Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF
1412-43.
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22. Išaugino mani motinėlė

1. Išaugino
Mani motinėlė,
: Išnešiojo
An‘ baltų rankelių. :
2. Išnešiojo
An‘ baltų rankelių,
: Įsodino
An‘ bėro žirgelio. :
3. Užsodino
An‘ bėro žirgelio,
: Liepė joti
Pas jauną mergelę. :
4. Kai aš jojau
Per žalią girelę,
: Nusilaužiau
Putino šakelę. :
5. Nusilaužiau
Putino šakelę
: Ir sukirtau
Žirgui per galvelę.

6. (j)Ir sukirtau
Žirgui per galvelę,
: (j)Ir nukrito
Putino uogelė. :
7. (j)Ir nukrito
Putino uogelė,
: Ir išdygo
Žaliasai medelis. :
8. Ir atlėkė
Raiba gegutėlė,
: (j)Ir nutūpė
Pačią viršūnėlę. :
9. Ir nutūpė
Pačią viršūnėlę,
: (j)Ir kukavo
Rytą – vakarėlį.

Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Stanislava Petrilionienė-Kuklytė, g.
1941 m., kilusi iš Janušių, gyv. Poškonyse, Marija Godlevskaja, gyv. Didžiuliuose, visos iš Dieveniškių
apyl., Šalčininkų r. Užr. V.Venkūnaitė-Čepulienė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.

:
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23. Du du du, atskrido bacэnas

89

Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdosi (j)in vartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kų veiksi kirviu, gi?
– Du du du, malkų kaposiu.
– Du du du, kam tau malka?
– Du du du, pečių kursiu.
– Du du du, kam ta pečius?
– Du du du, pyragus kepsiu.
– Du du du, kam ciej‘ pyragai?
– Du du du, meitelius penėsiu.
– Du du du, kam ciej; tau gi meiteliai?
– Du du du, kad kalnus gi raustų.
– Du du du, kas tuose kalnuose?
– Du du du, sidabrinė piesta.
– Du du du, kas toj‘ piestoj‘?
– Du du du, sidabrinis žiedas.
– Du du du, kur tas žiedas?
– Du du du, sidabrinis grūdas.
– Du du du, kur tas grūdas?
– Du du du, višta sulasė.
– Du du du, kur toj‘ višta?
– Du du du, bobos bonelin padėj‘.
Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952 m.
Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF
3403-37.
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24. Tas kirvis, du du du

<...> tas kirvis?
– Du du du, malkų kaposiu.
– Du du du, kam toj‘ malka?
– Du du du, pečių kursiu.
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3412-12.
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25. Du du du, atskrida bacэnas.
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Du du du, atskrida bacэnas.
Du du du, sėdosi in vartų.
Du du du, dziugterėu kartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kam tas kirvis?
– Du du du, malkų kirsti.
– Du du du, kam toj‘ malka?
– Du du du, pečių kurti.
– Du du du, kam tas pečius?
– Du du du, košį virti.
– Du du du, kam toj košė?
– Du du du, piemeniui valgyc.
– Du du du, kam tas piemuoj?
– Du du du, kiaulas ganyc.
– Du du du, kam tos kiaulas?
– Du du du, mėsai skersti.
– Du du du, kur tos kiaulas?
– Du du du, vilkai pa(j)ėdė.
– Du du du, kur ciej‘ vilkai?
– Du du du, strэlčiai pašaudė.
– Du du du, kur ciej‘ strelčiai?
– Du du du, vainon nujoj‘.
– Du du du, kur toj‘ vaina?
– Du du du, ažu marių.
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3418-2.
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26. Du du du, atskrido bacэnas
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Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdosi (j)in vartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kam tas kirvis?
– Du du du, malkų kirsti.
– Du du du, kam tos malkos?
– Du du du, pečių kurti.
– Du du du, kam tas pečius?
– Du du du, košį virti.
– Du du du, kam toj‘ košė?
– Du du du, piemenius valginc.
– Du du du,kam tiej‘ piemenys.
– Du du du, kiaulas ganyc.
– Du du du, kur tos kiaulas?
– Du du du, vilkai pa(j)ėdė.
– Du du du, kur tiej‘ vilkai?
– Du du du, strelčiai pašaudė.
– Du du du, kur tiej‘ strelčiai?
– Du du du, vainon nujoj‘.
– Du du du, kur toj‘ vaina?
– Du du du, ažu marių.
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas
LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1901-11.
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27. Du du du, atskrido bacэnas
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Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdosi (j)in vartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kam tas kirvis?
– Du du du, malkų kirsti.
– Du du du, kam toj‘ malkos?
– Du du du, pečių kurti.
– Du du du, kam tas pečius?
– Du du du, košį virti.
– Du du du, kam ta košė?
– Du du du, piemenis valginc.
– Du du du, kam tiej‘ piemenai.
– Du du du, kiaulэs ganyc.
– Du du du, kur tos kiaulas?
– Du du du, vilkai pa(j)ėdė.
– Du du du, kur ciej‘ vilkai?
– Du du du, strelčiai pašaudė.
– Du du du, kur tiej‘ strelčiai?
– Du du du, (j)in vainos nujoj‘.
– Du du du, kur toj‘ vaina?
– Du du du, ažu marių.
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. mg 4028-36.
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28. Du du du, atskrido bacэnas
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Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdosi (j)in vartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kų veiksi kirviu?
– Du du du, malkų kaposiu.
– Du du du, kų veiksi malkų?
– Du du du, pečių kursiu.
– Du du du, kų veiksi pečių?
– Du du du, košį virsiu.
– Du du du, kų veiksi košį?
– Du du du, piemenius valginsiu.
– Du du du, kur piemenai?
– Du du du, kiaulas gano.
– Du du du, kur tas kiaulas?
– Du du du, nuskrido mariosna.
– Du du du, kur tos marios?
– Du du du, mindrėm ažuaugo.
– Du du du, kur tos mindrės?
– Du du du, mergos panupjovė.
– Du du du, kur tos mergos?
– Du du du, panutekėjo.
– Du du du, kur jų vyrai?
– Du du du, vainon panujojo.
– Du du du, kur toj‘ vaina?
– Du du du, ažu granyčios.
Marija Povilaitienė, Ramoškos, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. mg 4160-20.
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29. Du du du atkrido bacэnas

Du du du, atskrido bacэnas.
Sėdosi in vartų.
– Bob, paduok kirvį.
– Kam tas kirvis?
– Malkų kaposiu.
– Kam toj‘ malka?
–Pečių kursiu.
– O kam tas pečius?
– Košį vyrsiu.
– O kam toj‘ košė?
– Piemenis valginsiu.
– O kam ciej‘ piemenai?
– Kad kiaulas ganyt.
– O kam tos kiaulas?
– Kad marias raust.
– O kur tos marios?
– Mindrėm ažuaugo.
– O kur tos mindrės?
– Mergos panupjovė.
– O kur tos megos?
– Paištekėjo.
– O kur jų vyrai?
– Nujojo in vainos.
Ir visa.
Liudvika Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-26.
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30. Du du du, atskrido bacэnas

Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdos in vartų.
– Du du du, bob, paduok kirvį.
– Du du du, kų veiksi kirvį?
– Du du du, kaposiu malkų.
– Du du du, kam toj‘ malka?
– Kursiu pečių.
– Du du du, kam tas pečius?
– Kepsiu duonų.
– Du du du, kam toj‘ duona?
– Du du du, kiaulas penėsiu.
– Du du du, kam tos kiaułės?
– Kad kalnų neverstų.
Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas
LLTI Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-6.
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31. Du du du, atskrido bacэnas

Du du du, atskrido bacэnas.
Du du du, sėdosi in vartų.
– Du du du, paduok, bob, kirvį.
– Du du du, kam ta kirvis?
– Du du du, malkų kaposiu.
– Du du du, kam toj‘ malka?
– Du du du, pečių kūrinsiu.
– Du du du, kam tas pečius?
– Du du du, valgyt virsiu.
– Du du du, kų tu valginsi?
– Du du du, draugį valginsiu.
Bronė Kliukaitienė, Ureliai, Milkūnų apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-09.
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32. Atskrido bacэnas, ko ko ko

Atskrido bacэnas, ko ko ko.

– Pyragus kepsiu, ko ko ko.

Sėdos (j)in vartų, ko ko ko.

– O kam tau pyragai, ko ko ko?

(j)Ir prašo kirvio, ko ko ko.

– Mergas valginsiu, ko ko ko.

– O kam tau kirvis, ko ko ko?

– O kur tos mergos, ko ko ko?

– Malkų kaposiu, ko ko ko.

– Patekėj‘, ko ko ko.

– O kam tau malka, ko ko ko?

– Kur jų vyrai, ko ko ko?

– Pečių kūrinsiu, ko ko ko.

– Vainon nujoj‘, ko ko ko.

– O kam tau pečius kūrint, ko ko ko?
Marijona Putrimienė - Vaisekaitė g. 1921, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. D. Urbanavičienė,
S.Palionytė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro
archyve. Sg. KLF 1417-11.
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33. Du du du atskrido bacėnas

Du du du, atskrido bacėnas.
Du du du, sėdos in vartukų.
– Du du du, paduok, bob, kirvukų.
– Du du du, kam tas kirvukas?
– Du du du, malkutį kaposiu.
– Du du du, kam toj‘ malkutė?
– Du du du, pečiukų kursiu.
– Du du du, kam tas pečiukas?
– Du du du, košelę virsiu.
– Du du du, kam toj‘ košelė?
– Du du du, piemenėlius valginsiu.
– Du du du, kam iej‘ piemenėliai?
– Du du du, kiaulėm ganyti.
– Du du du, kam tos kiaulės?
– Du du du, kalnus rausia.
– Du du du, kas tuose kalnuose?
– Du du du, sidabrinis grūdas.
– Du du du, kur tas grūdas?
– Du du du, mindrėm ažuaugo.
– Du du du, kur tos mindrės?
– Du du du, mergos nupjovė.
– Du du du, kur tos mergos?
– Du du du, patekėjo.
– Du du du, kur jų vyrai?
– Du du du, vainon nujojo.
– Du du du, bobos kašelėj.
– Du du du, dziedo maišelėj.
Du du du.
Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.
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34. Atskrido bacėnas
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Atskrido bacėnas, du du du.
Sėdos in vartukų, du du du.
– Paduok, bob, kirvukų, du du du.
– Kam tas kirvukas, du du du?
– Pečiukų kursiu, du du du.
– Kam tas pečiukas, du du du?
– Košelę virsiu, du du du.
– Kam toj‘ košelė, du du du?
– Piemenėlius valginsiu, du du du.
– Kam tie piemenėliai, du du du?
– Kiaules ganyti, du du du.
– Kam tos kiaulės, du du du?
– Kalnus rausti, du du du.
– Kas tuose kalnuose, du du du?
– Sidabrinis grūdas, du du du.
– Kur tas grūdas, du du du?
– Mindrėm ažuaugo, du du du.
– Kur tos mindrės, du du du?
– Mergos nupjovė, du du du.
– Kur tos mergos, du du du?
– Patekėjo, du du du.
– Kur jų vyrai, du du du?
– Vainon nujojo, du du du.
– Kur toj‘ vaina, du du du?
– Dziedo kašelėj, du du du.
– Bobos maišelyj, du du du.
Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.
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3 priedas: Dainų garso įrašai
Kompaktinės plokštelės turinys
1. Aš pasikėliau ir labai anksci
Liudvika Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952 m.
Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 340312.

2. Aš paskėliau ankstų rыtelio
Zofija Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1901-6

3. Aš išsikėliau do labai anksci
Vikta Kuklienė, Grybiškė, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-36.

4. Aš ir paskėliau tai labai anksci
Liudvika Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-31.

5. Čiūčiai liuliai, atvažau svotai
Katrė Saržantaitė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. . Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4178-25.

6. Aš atsikėliau ankstų rytelio
Stefanija Palikienė-Gaidytė, g. 1919 m., Poškonys, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. D.Račiūnaitė,
L.Liaudanskaitė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio
folkloro archyve. Sg. KLF 1412-32.

7. O tai aš nūnai anksci paskėliau
Liudvisia Sokodolska-Vasiliauska, g. 1921 m., Valatkiškės, Dieveniškių apyl. Šalčininkų r. Užr. D.Račiūnaitė,
L.Liaudanskaitė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio
folkloro archyve. Sg. KLF 1414-20.

8. Paskėliau ankstų rytelio
Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.

9.

Kap aš mažas buvau, šiłi (v)ožius ganiau
L. Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952 m. Įrašas
saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3403-19.

10. Kap aš mažas buvau, šili ožius ganiau
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3413-18.

11. Kaip aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1921-10.
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12. Kai aš mažas buvau, šiloj ožius ganiau
Bronė Jurušienė-Dvynelytė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4178-02.

13. Kaip aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
Ona Lelkienė-Sukadolskiūtė, g. Valatkiškių k., gyv. Ramoškų k., abu Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4180-09.

14. Kaip aš mažas buvau, šiłėj ožius ganiau
Viktorija Kuklienė, g. 1909 m., Maciučiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. J.Vitkevičiūtė ir A.Pošiūnaitė
1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg.
KLF 1414-61.

15. Kai aš mažas buvau, šiłi ožius ganiau
E. A.-B., g. 1937 m., Lastaučikai ir Stanislava Petrilionienė-Kuklytė, g. 1941 m., kilusi iš Janušių, gyv.
Poškonyse, abi iš Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. V.Venkūnaitė-Čepulienė 2015 m. Įrašas saugomas
asmeniniame arhyve.

16. Išauklino mani motinėłė
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3413-17.

17. Išauklino mani motinėłė
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1921-9.

18. Įsodino an‘ bėro žirgelio
L. Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-23.

19. Išaugino mani motinėlė
Juzefa Staniulytė, g. 1928 (veda) ir Leonarda Staniulienė-Staniulytė, g. 1933 (taria), Šaltiniai, Dieveniškių
apyl., Šalčininkų r. Užr. Ž.Šikšniūtė, V.Baublinskas 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro
Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF 1415-38.

20. Išaugino mani motinėłė
Paulina Valatkevičienė, g. 1915 m., Stakai, Poškonių apyl., Šalčininkų r. Užr. Ž.Šikšniūtė, V.Baublinskas 1990
m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF
1415-54.

21. Kap aš jojau pro žalią girelę
Barisokienė, Stalgonys, Poškonių apyl., Šalčininkų r. Užr. D.Račiūnaitė, L.Liaudanskaitė 1990 m. Įrašas
saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KLF 1412-43.

22. Išaugino mani motinėlė
E. A.-B.., g. 1937 m., Lastaučikai, Stanislava Petrilionienė-Kuklytė, g. 1941 m., kilusi iš Janušių, gyv.
Poškonyse, Marija Godlevskaja, gyv. Lastaučikuose, visos iš Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.
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23. Du du du, atskrido bacэnas
L. Šilabritienė-Lukoševičiūtė, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. G.Četkauskaitė 1952 m. Įrašas
saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3403-37.

24. Tas kirvis, du du du
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3412-12.

25. Du du du, atskrida bacэnas.
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1952 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 3418-2.

26. Du du du, atskrido bacэnas
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LMTA
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyve. Sg. KF 1901-11.

27. Du du du, atskrido bacэnas
Z. Siliukienė, g. 1914 m., Rimašiai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1959 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. mg 4028-36.

28. Du du du, atskrido bacэnas
Marija Povilaitienė, Ramoškos, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI
Tautosakos arhyvo skyriuje, sg. mg 4160-20.

29. Du du du atkrido bacэnas
L. Palėnienė, Valatkiškės, Šalčininkų r., Poškonių apyl. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-26.

30. Du du du, atskrido bacэnas
Liudvikas Šilabrita, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-6.

31. Du du du, atskrido bacэnas
Bronė Kliukaitienė, Ureliai, Milkūnų apyl., Šalčininkų r. Užr. 1965 m. Įrašas saugomas LLTI Tautosakos
arhyvo skyriuje, sg. LTRF mg. 4179-09.

32. Atskrido bacэnas, ko ko ko
Marijona Putrimienė - Vaisekaitė g. 1921, Žižmai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. D. Urbanavičienė,
S.Palionytė 1990 m. Įrašas saugomas LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro
archyve. Sg. KLF 1417-11.

33. Du du du, atskrido bacėnas
E. A.-B., g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr. V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė
2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.

34. Atskrido bacėnas
Eleonora Augustinavičienė-Butrimavičiūtė, g. 1937 m., Lastaučikai, Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Užr.
V.Venkūnaitė-Čepulienė, I.Butrimaitė 2015 m. Įrašas saugomas asmeniniame arhyve.
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