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ĮVADAS

Šiame darbe tiriamas Pietryčių Lietuvos slavų apeiginis dainavimo stilius lietuviškos aplinkos
kontekste. Pažymėtina tiriamojo regiono kalbinė specifika: jame gyvuoja trikalbystė, kalbama
baltarusiškai, lenkiškai ir lietuviškai. Lietuvos slavų folklorų tyrinėtojai susiduria su tam tikra
dilema: kokiai tautybei priklauso trimis kalbomis kalbantis pateikėjas? Ar tiriant dainas
reikėtų jas skirstyti pagal kalbas?
Dažniausiai šio regiono tyrinėtojai, tyčia ar nesąmoningai, skelbė ir skirstė surinktą medžiagą
būtent pagal kalbą, t.y. lenkų, baltarusių, lietuvių folklorą, etc. Verta atkreipti dėmesį, kad
pateikėjai dažnai patys klaidina užrašinėtojus, dainuodami tokia kalba, kokia į juos
kreipiamasi. Visgi būtent daugiakalbystė yra kultūrinių paribių charakteringas bruožas ir toks
skirstymas šio regiono atveju yra klaidingas, jis sudarko muzikinės tradicijos vaizdą (Juzala,
2007: 11-12).
Todėl kyla klausimas: kaip įvardinti Lietuvoje gyvuojančią slavų-lietuvių kalbomis
kalbančiųjų grupę? Dažnas šio regiono pateikėjas apibūdindamas savo tautinę priklausomybę,
pirmiausia pabrėžia gyvenamąją vietą, naudodamas „tuteišio“ sąvoką, pvz: „A my stąd, my
tutejsze. Tut wsie nasze dziady, pradziady żyli.“ (lenk. „Esame iš čia, vietiniai. Čia visi mūsų
seneliai ir proseneliai gyveno“). Tuteišiai – terminas, naudojamas apibūdinti Vilniaus krašto
gyventojus, kaip tam tikras nacionalinio identiteto pakaitalas, apibrėžiantis jų kilmę bei
priklausomybę socialinei grupei. Tai yra žmonės, kalbantys dažniausiai dviem – lenkų ir
baltarusių, kartais dar rusų bei lietuvių kalbomis. Terminas dažnai naudojamas ir kitur –
Lietuvos-Baltarusijos-Lenkijos-Ukrainos paribiuose.
Šiame darbe bus taipogi tiriamos mūsų dienų liaudies dainos gyvavimo erdvės. Kartų kaita,
masinė žiniasklaida, globalizacija bei tradicinio meno pateikimas scenoje (koncertai,
konkursai, turizmas) nulėmė tam tikrą kultūros standartizavimą ir, sakyčiau, savotišką
nuskurdinimą – variantiškumo ir smulkių detalių sunykimą. Liaudies muzikos pažinimas
mūsų dienų tyrimuose neapsiriboja vien tik elementų tyrimu, studijuojami diachroniniai
pokyčiai, perdavimo būdai, antrinė egzistencija bei lygmenys (lokalinis, nacionalinis,
globalinis). Įdomi yra tradicinio šokio antrinės egzistencijos bei šokio raidą įtakojančių
įvykių Andrijo Nachačevskio studija (Nahachevsky, 2001: 20). Jo pateikta tradicinio šokio
raidos kreivė nedalijama į įprastas 2 dalis - pirminę ir antrinę egzistenciją (1 pav.), jis
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pateikia daugybę istorinių bei socialinių faktorių, veikiančių šokį ir jo estetiką (2 pav.). Šokis
kinta ir tuo pat metu gali egzistuoti keli jo atlikimo variantai, būdai.

1 pav.. Pirminė ir antrinė šokio egzistencija. (Nahachevsky, 2001: 20).

2 pav. Šokio raida ir įtakos (Nahachevsky, 2001: 23).

Šiame darbe aptariamas atlikimo stilius aprėps ne tik senesnius žanrus (rugiapjūtės dainas,
piemenų šūksnius), bet ir jaunesnius (jaunimo-meilės dainas), bei šiuolaikines liaudies dainų
interpretacijas. Vertėtų pabrėžti, kad visos žmogaus meninės veiklos pamatas yra fizinis
veiksmas laike ir erdvėje (Dahlig E. 1985:46). Meninės minties išraiška yra pateikiama visa
savastimi, arba, kitaip sakant, savo kūno galimybėmis ir jas didinančiomis priemonėmis
(instrumentais, medžiagomis etc.). Šiame darbe iškelsiu ir panagrinėsiu žmogaus balso
galimybes: charakteringų atlikimo bruožų rinkinius atskiruose vokaliniuose žanruose,
atlikimo skirtumus šiuolaikiniame kaime ir mieste bei skirtingose socialinėse grupėse.
Iššūkis yra nelengvas, kadangi kalbant apie stilistiką sunku atsiriboti nuo asmeninio vokalinio
įdirbio, klausimo ir suvokimo būdo, kitaip sakant, nuo savo muzikinės kalbos. Tiriamoji
medžiaga šiuo atveju yra ir „in vitro“ (senieji archyviniai įrašai), ir „in vivo“ (tyrimo metu
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padaryti įrašai bei apklausos). Tyrimams buvo parinkti „klasikiniai“ pavyzdžiai. Dainininkai
atrinkti pagal šiuos esminius kriterijus:
•

jie išlaikė kaimišką dainavimo manierą (nebūdingą šlėktai),

•

jie išsaugojo turtingus tradicinio dainavimo išraiškos žodynus.

Šie kriterijai įprasmina tyrimo tikslą, pasiūlo gausius atlikimo manieros parametrus bei
padeda labiau išryškinti muzikinį dialektą.
Plačiau „klasikinio dainininko“ apibrėžimas yra aprašytas Piotro Dahligo straipsnyje apie
kurpių atlikėją Stanislavą Bžozovą (Dahlig P., 2003:5-23). Autorius rašo, kad „klasika, kaip
meno istorijos ir filosofijos terminas, kalbant apie liaudies kūrybą apibrėžia ekspresijos
išraišką, išaugusią natūraliai ir darniai drauge su supančia gamta ir kaimo sociumo santvarka.
Jas sudaro pastovūs ir būtini vietiniam arealui

bruožai, o taip pat individualūs,

besikeičiantys“ (Dahlig P., 2003:6).
Žodį „klasikinis“ galima būtų pakeisti įprastu Lietuvoje apibrėžimu „dainų karalius“. Kuo gi
turi pasižymėti „Dainų karaliaus“ dainavimas? Anot P. Dahligo, būtinos šios sąlygos:
•

Vieningumas: dainininkas pasitelkia vieną savo tradiciją, ne jungia skirtingas
tradicijas.

•

Branda: individualaus atlikimo žydėjimas savo tradicijos rėmuose.

•

Individualumo ir aplinkos reikalavimų lygsvara: individualaus atlikimo supratimas ir
priėmimas tarp aplinkinių.

•

Girdimos ir negirdimos muzikos lygiavertiškumas: muzikos ir supančios aplinkos
darna (Dahlig P., 2003:5-23).

Kiti autoriai mini kai kuriuos iš išvardintų faktorių: interpretacijos gausą tradicijos rėmuose,
visuomenės atlikimo normų laikymąsis. Muzikinė kalba lyginama su gimtuoju dialektu:
nepriklausomai nuo galimu interpretacijų, tūkstančio variantų viskas telpa į vieningą
homogeninę sistemą (Astrauskas, 1999:19).

Pabandysiu įsižiūrėti į Pietryčių Lietuvos

atlikimo stilių, į jo spalvą ir kruopščiai, kaip tautodailininkų karpiniuose, pateikiamas detales.
Apeigų metu dainuojant sau, miškui ar laukui, kaimo dainininkas pasiekdavo meditacinį būvį,
primenantį maldą. Balso emisija šiuo atvejų artima ir kalbai, ir dainavimui, o prisimenant
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situaciją ir erdvę, kurioje dainos buvo atliekamos, tai turėtu būti „dainavimas-šauksmas“.
Baltarusijoje yra užrašytas vaikystės prisiminimas apie garso jėgą sugebantį išsklaidyti lietaus
debesį (Dokumentinis filmas „Michas“, 1999). Neabejotinai garsas turi jėgą, bet ar sugeba
išsklaidyti lietaus debesis? Greičiau garsus dainavimas yra tam tikras bendravimas su
anapusiniu pasauliu, bandymas įtakoti gamtą – panašiai kaip supimasis pavasarį, voliojimasis
sniege per Užgavėnes ir pan.
Šiandieniniame liaudies dainų atlikime (ir mieste, ir kaime) sąlyginai dingsta garsumas. Tai
gali būti susiję su mikrofonų atsiradimu, atlikimo situacijos pasikeitimais. Bet manyčiau
stipresnis veiksnys yra aplinkos nuomonė. „Kas dabar lauke dainuoja? Kaimynai pasakys,
kad girta. O ir anūkai nemėgsta kai dainuoju, iš kambario išeina“ – sako Bronislava
Pavlovska iš Niveriškių kaimo Vilniaus rajone. Kitas faktorius galėtų būti dainavimo
paskirties pokytis: garsus dainavimas šiais laikais jau nebėra komunikacija su gamta, tai
verčiau estetinė kontempliacija. Nenorėčiau tuo pasakyti, jog anksčiau grožio samprata
neegzistavo. Tačiau jos funkcija apeiginiame dainavime nebuvo dominuojanti.
Šiame darbe norėčiau iškelti garso estetikos – kaip vieno svarbiausių liaudies dainos
parametrų – klausimą.
Darbo tikslas. Ketinu patyrinėti apeiginio dainavimo tradicijos kaitos dėsningumus
daugiakalbėje Rytų Lietuvoje, pagrindinį dėmesį sutelkiant ties atlikimo stiliumi. Bus tiriami
tradicijos gyvavimo laikotarpiai bei skirtingos aplinkos: ekspedicijų duomenys (įrašai), šiuo
metu gyvuojančių etnografinių bei folklorinių ansamblių repertuaras (įrašai) ir liaudies dainos
atlikimas priklausomai nuo muzikinės patirties (įrašai ir interviu).
Darbo uždaviniai ir keliami klausimai:
•

Ištirti dabartinį tuteišių dainavimą ir dainų gyvavimo erdves lietuviškos
tradicijos kontekste;

•

Nustatyti apeiginės dainos atlikimo stiliaus pokyčius skirtingais laikotarpiais
bei įvairiose socialinėse erdvėse;

•

Taikant kompiuterinius akustinius metodus, ištirti pasirinktų apeiginių dainų
aukščio, trukmės, dinamikos, tembro parametrus ir palyginti juos su kitu žanrų
atlikimo stiliumi;
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•

Atlikti apklausas, eksperimentą ir nustatyti gyvuojantį požiūrį į apeiginę
liaudies dainą skirtingose socialinėse erdvėse.

Tyrimo objektas. Šiame darbe bus tiriami:
•

Liaudies dainų įrašai saugojami Lietuvos archyvuose. (Priedas nr. 1)

•

Etnografinių ir folkloro ansamblių įrašai. (Priedas nr. 3)

•

Muzikinio eksperimento medžiaga – „Liaudies dainos atlikimas priklausomai
nuo muzikinės patirties“.

•

Apklausos duomenys (Priedas nr. 8 Apklausa nr. 1 ir priedas nr. 9 Apklausa
nr. 2).

Metodai. Pagrindinis metodas yra lyginamasis, be to bus atliekamas eksperimentas, apklausa.
Kai kurie tyrimai atliekami akustiniais metodais, naudojant kompiuterinę garso įrašų analizės
programą Praat. Tiriami dainavimo stiliaus parametrai (intonacija, melizmatika, vibrato,
tempas, dinamika, dainavimo aukštis, balsių tarimo maniera, tembras, vokalinė technika), jų
hierarchija.
Apklausa ir eksperimentas:
•

Vykdoma Vilniaus apskrities slavų etnografinių ir folklorinių ansamblių peržiūra.
Tiriamas šiuo metu gyvuojančių etnografinių bei folklorinių ansamblių apeiginės
dainos atlikimas (įrašai ir apklausa nr. 1). Lyginama su autentiškais įrašais.

•

Eksperimentas tiriantis liaudies dainos atlikimą priklausomai nuo muzikinės patirties.
Tą pačią dainą atlieka operos, džiazo bei miesto folkloro ansamblio dainininkai,
tiriamas požiūris į apeiginės dainos atlikimą (rugiapjūtės dainos „Vaikščiojo tėvulis
pabarėmis“ įrašas; apklausa nr. 2).

Literatūra. Darbui naudojami dviejų rūšių šaltiniai: regiono ir apeiginės dainos tyrimų
apžvalga bei metodologinė literatūra. Remiamasi daugiausiai darbais, kuriuose aprašomi
įvairūs akustiniai muzikos tyrimai bei jų metodika. Bibliografiją sudaro Lietuvos ir užsienio
mokslininkų publikacijos.
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Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, tris pagrindinės dalys (1. Literatūros apžvalga, 2.
Tradicinis apeiginis dainavimas ekspedicijų duomenimis, 3. Tradicinis apeiginis dainavimas
naujose sociokultūrinėse erdvėse), išvados, bibliografija bei priedai.
Tikimasi, kad rezultatai parodys daugiakultūrinės erdvės, laiko ir socialinės dainos
migracijos įtaką apeiginės liaudies dainos atlikimo stiliaus pokyčiams.
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1. LITERATŪROS APŽVALGA
1.1.

REGIONO ETNOMUZIKOLOGINIAI TYRIMAI

Susidomėjimas Vilniaus krašto liaudies muzika prasidėjo jau nuo XIX a. pradžios.
Romantizmo epochoje prasidėjo lauko tyrimai, užfiksuoto folkloro publikacijos, lingvistiniai
regiono tyrimai. Folklorą rinkti buvo raginami Vilniaus Arkivyskupijos kunigai, nemažai
surinko filomatai, vietinė lenkakalbė inteligentija, poetai (Nowak, 2005: 9-10). Vėliau
pasirodė rimtesni etnologijos darbai. Varšuvoje, prie Nacionalinės bibliotekos, buvo įkurta
centrinė institucija, renkanti fonografinius folkloro įrašus; pokario metais buvo parašyti
lyginamieji lenkų ir lietuvių folkloro darbai (Juzala, 2007: 49-51).
Ypač rimtų darbų, tiriančių daugiakalbį Vilniaus krašto folklorą, pasirodė pastaraisiais
dešimtmečiais. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prasidėjo intensyvesni lenkų
mokslininkių lauko tyrimai Lietuvoje, lietuvių ir lenkų mokslininkų bendradarbiavimas.
Vertingas studijas išleido Gustav Juzala (2007), Tomasz Nowak (2005), Bogusława
Marszalik (2003). Lietuvoje lenkų ir lietuvių dainų sąsajas tyrė Rimantas Sliužinskas
(2006).
Kalbant apie leidinius, Vilniaus apskrityje dainas rinko lenkų liaudies dainų ir šokių
ansamblio “Wileńszczyzna” vadovas Jan Mincevič (1992). J. Mincevič yra chorvedys,
dainas vėliau taikė savo praktikoje jas harmonizuodamas. Jo sudarytas dainynas „Pieśni
Wileńszczyzny” (lenk. „Vilniaus krašto dainos“) ir autorinės kūrybos dainos yra labai
populiarūs Vilniaus krašto lenkų liaudies dainų ir šokių bei vokaliniuose ansambliuose.
Dainyne yra trumpa trijų puslapių pratarmė, kurioje J. Mincevič kalba apie Vilniaus krašto
dainų poeziją, dainų tekstų ir melodijų variantus, melodinę dainų struktūrą. Jis pastebi, jog
liaudies dainų melodijoms yra būdingas kintamas metras ir kintamos dermės, o poezijoje
gausu mažybinių kreipinių. Pateikiamos 122 dainos, iš kurių aštuonios yra harmonizuotos
liaudies dainos ir dvi autorinės kūrybos. Kalbėdamas apie dainų atranką spausdinimui, J.
Mincevič pažymi, kad prioritetą teikė mažai žinomoms dainoms, atsisakė autorinių dainų,
taip pat dainų, atkeliavusių iš Lenkijos ir nevisai lenkiškų. Deja, dainų melodijos buvo
užrašomos ne pagal etnomuzikologinės transkripcijos reikalavimus. Nebuvo fiksuojami
melodijos variantai skirtinguose posmuose, melizmatika, nepilnai pateikta pateikėjų metrika.
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Dainos surūšiuotos į keturis skyrius: „lyrinės”, „vestuvinės”, „karinės”, „humoristinės ir
kitos”. Ketvirtame skyriuje („humoristinės ir kitos“) yra pateikiami senesnių žanrų
pavyzdžiai – viena darbo daina ir dvi kalendorinės. Tai derliaus nuėmimo pabaigtuvių daina
“Pożęli żyto” ir dvi Velykų šventės lalavimo dainos – “Dobry wieczór”, „Lecą dwa
gołąbeczki”.
Žemiau išvardinti darbai ir leidiniai Vilniaus krašto folkloro ansambliuose yra mažai žinomi.
To priežastimi gali būti darbų populiarinimas vien mokslinėje erdvėje, priešingai nei J.
Mincevič, kuris yra šiame areale gana žymi asmenybė, kultūrinis ir politinis veikėjas.
Etnomuzikologė Marija Baliszewska, dirbanti Lenkų radijuje

(lenk. Radiowe Centrum

Kultury Ludowej – Liaudies kultūros radijo centras), inspiravo kompaktinių plokštelių serijos
„Muzyka źródeł” atsiradimą. Šioje serijoje buvo išlesta plokštele „Kresy I. WileńszczyznaGrodzieńszczyzna” (Baliszewska, 1998). Joje skamba dainos lenkų kalba, vengiama dainų
tuteišių ir baltarusių kalbomis, nors šiame regione viešpatauja dvikalbystė. Leidinyje dainos
suskirstytos pagal žanrus: jaunimo-meilės, vestuvinės, kalendorinės, laidotuvių, patriotinės.
Kiti autoriai tiriantys Vilniaus kraštą pabrėžia būtinumą nagrinėti visą palikimą, neskiriant
pagal kalbas. Šis būdas yra labiau objektyvus, be to suteikia žymiai daugiau informacijos apie
tiriamąjį objektą. Gustaw Juzala studijuodamas šiaurinio Vilniaus krašto daugiabalsumą
įveda atskirą terminą lenkakalbiams dainininkams: Aukštaitijos lenkai (Juzala, 2003:144). Šis
terminas labai gerai atspindi atlikimo priklausomybę aukštaičių muzikiniam dialektui,
suteikia galimybę platesniam objekto tyrimui (pasitelkiant pavyzdžius lietuvių kalba), o taip
pat parodo dainininkų tautinę priklausomybę. Rimantas Astrauskas, analizuodamas lietuvių ir
gudų etninius ryšius pažymi, jog nepriklausomai nuo didelių kalbinių pokyčių Rytų
Lietuvoje, muzikoje didelių pakitimų neįvyko (Astrauskas, 2000).
Apie Lietuvos lenkų etnokultūrą ir sociolingvistiką, dainuojamąjį Vilniaus krašto folklorą
rašė Marija Krupoves (Krupoves, 2000). Mokslininkė pastebi, kad daugumos lenkų liaudies
dainų tekstai šiame regione yra polonizuoti (atkeliavę iš Lenkijos arba versti), o melodijos
lieka lietuviškos ir baltarusiškos. Tiriamąjį jos darbo objektą sudaro daugiausia lyrinės
dainos, mažiau apeiginių ir kalendorinių dainų. Surinktos dainos išleistos dainyno forma,
melodijos pateikiamos be variantų, po natomis pasigendama žodžių. Kartu išleista
garsajuostė, kurios A pusėje – autentiškos liaudies dainos, o B – autorės liaudies dainų
interpretacijos su gitaros pritarimu.
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Bogusława Marszalik Varšuvos universiteto Muzikologijos institute parašė magistro darbą
apie Vilniaus krašto laidotuvių giesmes ir papročius (2002), jo pagrindu yra išleistas
straipsnis (2003).

Laidotuvių giesmės yra daugiausiai šiuo metu skambantis apeiginis

liaudies dainų žanras. Jų metu skamba krikščioniškos religinės giesmės, apeiga yra atliekama
pačių dainininkų, be kunigo pagalbos. Autorė nagrinėjo laidojimo apeigos etapus, būdingus
elementus ir jų reikšmes. Plačiai aprašė giesmininkų asmenybes, repertuarą, dainavimo budus
ir kt. Įrašai buvo atliekami laidotuvių metu, bei aplankant giesmininkus jų namuose. Autorė
išskiria tris giesmių tipus: senesnius psalmodinį ir rečitatyvinį, bei šiuolaikines posmines
giesmes. Pastebėta, kad naudojami tam tikri melodiniai modeliai, kuriems taikomi įvarūs
tekstai ir, kas įdomu, dažnai patys giesmininkai nepastebi, jog gieda tą pačią melodiją
(Marszalik, 2003:113). Įvairios atlikėjų grupės atlieka savąjį variantą: vienbalsį, dvibalsį,
mažiau ar daugiau puošniai, rubato arba ritmiškai, sau patinkančiu tembru.
Teigiama, kad jeigu laidotuvėse giedama, automatiškai kyla jų vertė (Marszalik, 2003:139).
Giesmininkai, kaip tam tikri medijai jungiantys šį ir anapusinį pasaulį, palydį mirusiojo sielą į
dangų (Marszalik, 2003:140).
Tomasz Nowak knygoje „Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Litwie” (lenk.
„Lietuvos lenkų bendruomenės muzikinės tradicijos”) kruopščiai aprašo kultūrinę ir politinę
regiono situaciją, kalendorinius bei šeimos papročius, vokalinį, instrumentinį palikimą. Darbe
gausu jo paties surinktos medžiagos pavyzdžių. Autorius nagrinėja ją pagal kalendorinį,
darbų, šeimos ciklus. Didelę darbo dalį sudaro istorinis-socialinis regiono tyrimas (Nowak,
2005).
Atskirame poskyryje autorius aprašo šiuolaikinę folkloro situaciją Vilniaus krašte, folklorinių
ansamblio tipus. Jis išskiria autentiško ir harmonizuoto folkloro ansamblius, aptaria jų
repertuaro įvairovę (kurį beje dažniausiai lemia kalba, o ne stilius) ir interpretacijas (Nowak,
2005: 202-212). Kaimo dainininkų pateikiamas repertuaras ne visada sutampa su atliekamu,
savęs pateikimas ir reali situacija skiriasi. O kartais pristatomas „grynai lenkiškas“
repertuaras pasirodo turintis kitą kilmę (Nowak, 2005:191-193).
Keli knygos puslapiai yra skirti atlikimo manierai aptarti. Autorius aprašo tempą,
metroritmiką, harmoniją, ansamblinį dainavimą, balso spalvą, puošmenas. Lietuvos lenkų
liaudies dainų tempas yra lėtesnis (84% jų telpa į 60-120 MD) nei Lenkijoje. Tai gali sietis su
skirtingu instrumentinės muzikos paplitimu šiose šalyse: Lenkijoje ji daro labai didelę įtaką
vokaliniam atlikimui. Dažnas rubato yra siejamas su kalbinio dialekto ypatybe: vietiniams
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slavams būdingas yra „balsių tampymas“ (lenk. przeciąganie) ir daugiabalsumas. Šiame
regione aptinkamas daugiabalsumas yra tapatus lietuviškiesiems aukštaičių ir dzūkų
dialektams. Ieškodamas Lietuvos lenkų dainose lenkiškumo, Tomasz Nowak pastebėjo, kad
dažniausiai tai tik dainų tekstai (Nowak, 2005:139-140).
Apie atlikimo manierą autorius rašo:
Balso spalva - tai vienas esminių atlikimo stiliaus elementų, kuris nurodo ir priklausomybę tam tikrai
tradicijai. Apeiginis folkloras (ypač baltarusių) atliekamas aštriu, skambiu garsu, krūtininiame
registre, naudojami foršlagai, glissando. Ši atlikimo maniera viešpatauja pietryčių-rytų Lietuvoje
(Turgeliai-Šalčininkai-Dieveniškės). Beveik visos dainos lenkų kalba atliekamos tyliau ir subtiliau,
galviniame registre (Nowak, 2005:142-3).

Atvirą, garsų dainavimą autorius sieja su autochtoniniu reliktu, o subtilų dainavimą su lenkų
šlėktos palikimu ir/ar bažnyčios įtaka. Puošmenos dainose, kaip taisyklė, yra lygių verčių,
sutinkami foršlagai, appogiaturos, glissando, apokopos. Apibendrinant pažymima, kad ne tik
Lietuvos lenkų muzikinis dialektas bet ir atlikimo

maniera yra įtakoti lietuviškojo-

baltarusiškojo substrato (Nowak, 2005:143-4).
Rimantas Sliužinskas tyrė lenkų ir lietuvių dainų melodikos, poetinių tekstų sąsajas. Darbe
mokslininkas aprašo liaudies dainų melodinius tipus, jų lenkiškus bei lietuviškus teksto
variantus, ieško poetinių liaudies dainų atitikmenų Lenkijoje. Įvade yra aptariamos lietuvių ir
lenkų liaudies dainų skelbimo ir tyrimų istorinės paralelės, metodologinės nuostatos, surasta
nemažai etnomuzikologijos mokslo raidos atitikmenų. Priedą sudaro dainynas, skelbiamos
206 pozicijos tarp kurių - darbo, kalendorinių apeigų, vaikų, jaunimo ir meilės, vestuvinės,
šeimos, karinės-istorinės, literatūrinės kilmės, parodijuojančios dainos (Sliužinskas, 2006).
Kaip ir kiti Vilniaus krašto folklorą studijuojantis mokslininkai, R. Sliužinskas pastebi
tapačią lietuvių ir lenkų pateikėjų muzikinio mąstymo sistemą (Sliužinskas, 2006:212-213).
Gustav Juzala, vienas pirmųjų šio regiono tyrinėtojų, kuris bando plačiau aprašyti liaudies
dainos atlikimo manieros aspektus: tembrą ir vokalinę techniką. Autorius tiriamą vokalinį
palikimą suskirsto pagal regionus (Aukštaitijos ir Dzūkijos).
Aukštaičių balso spalvą autorius aprašo taip:
„Aukštaitijai būdingas garsus dainavimas (...). Bet technika nėra artima šūksniui, nesutinkame čia
slavams būdingos aštrios balso spalvos. Dainavimas yra mūsų ausiai daug švelnesnis nei, pavyzdžiui,
kaimyninėje Baltarusijoje“ (Juzala, 2007: 76).
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Dzūkijoje gi, autoriaus nuomone, dainuojama visiškai kitaip:
„Vilniaus krašto teritorijoje, esančioje dabar Baltarusijos dalyje, būdinga specifinė dainavimo
technika ir specifinis tembras. Šią techniką išskiria labai ryški, žaižaruojanti balso spalva, išgaunama
dėka to, kad dainuojama „baltu balsu“. Techniką sunku aprašyti, jos metu gomurys yra šauksmo
pozicijoje, bet vietoj to, kad atidaryti plačiai lūpas dainininkai artikuliuoja žodžius besistengiant
sukoncentruoti garsą burnos viduje. Vietinė estetika liepia dainuoti garsiai, nes dainininkai sako, kad
toks dainavimas yra gražiausias. Tos technikos nesutinkame kitur Vilniaus krašte. Tik „Sužaniankos“
solistė įvaldė šią techniką, bet, kaip sako pati, jos išmoko iš televizijos“ (Juzala, 2007: 200).

Autorius trumpai aptaria atlikimo manieros aspektus: foršlagą dainos pradžioje, glissando
dainos pradžioje, peršokimą į aukštesnį registrą, priebalsių vokalizavimą, melizmaliką
(foršlagai, nachšlagai, portamento, grupeto, vibrato, mordento) (Juzala, 2007: 101-104). Jis
pažymi, kad vokalinė technika ir tembras yra labai svarbūs liaudies dainos aspektai, liekantys
už transkripcijos ribų. Liaudies dainininkai būtent pagal muzikinį dialektą skirsto į savus ir
svetimus, o garso kokybė yra neatsiejama dialekto dalis (Juzala, 2007: 115, 257).
Irena Višnevska bakalauro darbe „Vilniaus apskrities slavų dainininkų atlikimo manieros
akustinis tyrimas“ (Višnevska, 2008) tyrė garso ypatumus tradiciniame dainavime. Vėliau šio
darbo pagrindu pasirodė straipsnis leidinyje „Lietuvos muzikologija“ (Višnevska, 2009).
Darbe tirta trijų Vilniaus apskrities slavų dainininkų atlikimo maniera, kai kurie jos aspektai
buvo lyginti su vienuolikos gretimų baltų-slavų paribio regionų dainininkų dainavimo
specifika. Pagrindinė užduotis - išsiaiškinti, ar Vilniaus apskrities slavų dainavimo maniera
yra visiškai išskirtinė, ar artima kokiam nors etnografiniam regionui.
Taikant kompiuterinius akustinius metodus bei atliekant miesto folkloro ansamblių dalyvių
apklausą palyginti Vilniaus apskrities ir gretimų baltų-slavų paribio regionų dainininkų balsių
tartis ir tembras. Trumpai pristatyti Vilniaus apskrities dainininkų intonacijos, melizmatikos,
vibrato, tempo, dinamikos ir dainavimo aukščio parametrų tyrimų duomenys.
Pastebėta, kad Vilniaus apskrities dainininkų tembrai turi bendrų bruožų: balsai yra gana
stiprūs, lakūs, jaučiama atvirumo ir apvalinimo tendencija. Balsai yra sodrūs, vidutiniškai
aukšti, dainuojama gana švelniai. Be to galima teigti, kad Vilniaus apskrities dainininkų
dainavimas artimas dzūkų bei aukštaičių-dzūkų paribio tradicijai, t. y. krašto, iš kurio šie
dainininkai kilę, lietuviškajai tradicijai (Višnevska, 2009:166).
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Vis daugėja Lenkijos ir Lietuvos lyginamųjų tyrimų istorijos, archeologijos, lingvistikos,
etnologijos srityse, rengiamos atskiros konferencijos. Kaip pavyzdį norėčiau pateikti
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto konferenciją
„Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija,
etnologija“.
Buvo aptartas istorinis lietuvių liaudies dainų tyrinėjimo Lenkijoje aprašas: rinkiniai, tyrimai,
publikacijos, lietuvių liaudies dainos paminėjimai lenkų istoriografijos šaltiniuose, lenkų
mokslininkų darbai, lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas (Sliužinskas, 2007). Jau minėtas
Gustavas Juzala pristatė pranešimą apie baltų ir slavų lalavimo papročių paplitimą (Juzala,
2007). Tiriami etninių Prūsijos mažumų (Lietuvininkų, Mozūrų, Kašubų) liaudies dainų
melodikos paralelės (Petrošienė, 2007).
Taikant etnolingvistinį tyrimo metodą t.y. sisteminė liaudies kultūros, kalbos, papročių
sistemos ir terminologijos analizę, narinėjami paribių vestuvių papročiai. Tyrimas parodė
lenkų-lietuvių-baltarusių paribių kultūros daugiasluoksniškumą, tarpusavio įtaką, diachroninę
kaitą (Rutkowska, 2007). Kitame darbe gvildenančiame vestuvių papročius, kalbama apie
vainikėlio žaliavą ir simboliką: formuojantis savitoms pietryčių Lietuvos lenkų vestuvių
vainikėlio žaliavos naudojimo tradicijoms, perimami ir sąmoningai naujai traktuojami
lietuviški papročiai bei simboliu išryškinamas krašto gyventojų etnokultūrinis savitumas
(Tomaševič, Mardosa, 2007).
1.2.

GARSAS TRADICINĖJE KULTŪROJE

Rusų etnomuzikologai ir folkloristai pradėjo gvildenti tradicinio garso problematiką nuo
praeito amžiaus aštunto dešimtmečio antros pusės. Dmitrijaus Pokrovskio liaudies muzikos
ansamblis, Igorio Macijevskio Leningrado kamerinis folklorinis ansamblis, Nadeždos
Giliarovos Maskvos nacionalinės konservatorijos ansamblis, Kabanovo A., Dorochovos E.
folkloriniai ansambliai repertuarą siekdavo atlikti kuo artimesniu autentiškam stiliui
(Rudičenko, 1989:119). Tradicinio garso tema pasirodė daug straipsnių ir atskirų mokslinių
leidinių. Norėčiau aptarti kai kuriuos juose keliamus klausimus:
•

Folkloras ir folklorizmas;

•

Garsas tradicinėje kultūroje;
15

•

Folkloro perdavimo problematika;

•

Kaimo dainų tipų terminologija;

•

Garso tyrimų metodika.

Folkloras ir folklorizmas. Nudienos asmenybės supratimas, psichologija, nauji socialiniai
sluoksniai ir grupės, naujas meno suvokimas sudaro naująją melosferą, kurioje kaip bebūtų
keista yra vietos ir folklorui.
Šiuo metu ypatingas etnomuzikologų dėmesys skiriamas stiliaus niuansų tyrimui, tradiciniam
garsui ir judesiui. Garso fenomeno tyrimas raiškiai keičiasi pereinant nuo žodinio iki raštinio
perdavimo būdo. O juk etnomuzikologai žino, kiek mažai informacijos apie dainos atlikimą
suteikia natos. Chaotiška ir eklektiška šiandienos aplinka bei dideli gyvenimo tempai
reikalauja greitų rezultatų ir greitos orientacijos. Todėl dažnai taikomas pagreitintas
susipažinimas su folkloru, nuosavos interpretacijos pateikimas nesigilinant į pirminę reikšmę,
lokalinius atlikimo ypatumus. Be to folkloro suvokimas dažnai nukenčia nuo tam tikrų
štampų, informacijos lauko ribotumo, kadangi viešai skamba tik tam tikri jo atlikimo
pavyzdžiai. Egzistuoja folklorinio judėjimo lyderiai ir tie, kurie į juos lygiuojasi, ir pan. Kaip
bebūtų gaila, lyderiais dažniausiai laikomi folkloriniai ansambliai, o ne etnografiniai
ansambliai ar autentiški atlikėjai. Be abejonės, nėra vienintelio teisingo folkloro atlikimo
budo, jo varijavimas priklauso nuo folklorinio kolektyvo sudėties, tikslų, orientacijos, vadovo
galimybių ir t.t. (Zemcovskij, 1989:6-9).
Šiame darbe bandysiu atsakyti į klausimus: ar egzistuoja folkloro interpretacijos ribos? Ko
tikisi nūdienos žmogus iš folkloro, kaip jį įsivaizduoja? Kaip skirtingų socialinių grupių
atstovai suvokia „idealų tradicinės dainos atlikimą“? Ką apie liaudies dainų stilių mano patys
pateikėjai?
Garsas tradicinėje kultūroje. Dainavimo meną kaimo bendruomenėje labai vertino, dažnai
geras dainininkas buvo atleidžiamas nuo sunkių darbų (Šamina, 1989:23). „Svarbiausia
dainoje balsas, – sako dainininkė iš kaimo Zabudriajevskij (Uriupinskio r., Volgogrado
apskritis, Rusija). – Perskaityti laikraštį sugeba kiekvienas, o dainuoti reikia mokėti“
(Giliarova, 2004:3). Tiriant garsą svarbu atkeipti dėmesį į faktorius įtakojančius jo kokybę:
įvertinti situaciją, kurioje atliekama daina, nustatyti jos žanrą, bendrą lokalinio atlikimo
charakteristiką, atlikėjų amžių bei lytį ir kt. Dalis jų yra stabilesni (individuali balso aparato
fiziologija), kiti mobilūs (žanras, regioninio dainavimo ypatumai, situacija) (Giliarova,
2004:6).
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Daugelis dainavimo stilių apibrėžiančių muzikinių komponentų (ritmas, harmonija, dermė)
betarpiškai priklauso nuo garso charakteristikos – jo garsumo, artikuliacijos, kvėpavimo,
tembro, intonavimo, tesitūros, tempo (Giliarova, 2004:5).
Šiuolaikinis miesto tradicinės dainos atlikėjas informaciją apie atlikimą gauna jau „paruoštą“.
Jis nenueina šio kelio savarankiškai nuo gimimo iki brandos, pats kruopščiai atrinkdamas,
paveldėdamas pirminę dainos artikuliaciją. Atlikimo vieta ir situacijos taipogi skiriasi – mūsų
dienomis, tai dažniausiai scena. Be abejonės, „sceninis“ atlikimas, nėra nūdienos išradimas,
bet būtų neteisinga sulyginti šiuolaikinę eklektišką sceną su senoviniu „sceniškumu“. Natos,
įrašai, daugkartinis sceninis atlikimas, net pas geriausius atlikėjus galiausiai veda prie
atlikimo „štampo“, „dubliavimo“. „Mūsų dainos ant natų nesigula. Pagal natas, kaip velnias
per balas“ – sako patys pateikėjai (Zemcovskij, 1989:12-15).
Greičiausiai iš dainų nubyra smulkus melodinis varijavimas (Lobanov, 1989:62) bei teisingas
kvėpavimas ir rezonavimas, kaip sako patys pateikėjai „dainuojant pilvai šokinėja“, „galvoje
turi zvimbėt“ (Jegorova, 1989:36).
Liaudies dainos transkripcija, kokia gera ji bebūtų, visuomet palieka neaprašytą svarbų
atlikimo komponentą – tembrą. Nežinome ir kas šį tembrą sąlygojo – kokia buvo atlikimo
situacija, uždara ar atvira patalpa, paros metas, dainininko nuotaika. O juk dainavimo
paskirtis, funkcijos sąlygoja ne tik tembrą, bet visą eilę komponentų: garsą, ritmą, dermę,
intonacijas ir t.t. (Starostina, 2004:151). Atlikimo skirtumai, priklausomai nuo paskirties,
pastebimi vestuvių ir laidotuvių raudose; beje, skirtingai raudama mūsų dienomis ir
senesniuose įrašuose – o tai vėlgi laiko sąlygoti situacijos ir aplinkos pokyčiai. (Krivcova,
2004:216).
Kaimo dainų tipų terminologija. Kalugos apskrityje velykinė giesmė „Christos Voskrese“
dainuojama dvejopai: cerkvės ir gatvės stiliumi, ką sąlygoja atlikimo aplinka. Patys
dainininkai skiria tokius atlikimo būdus: „gatvės“, „cerkvės“, „paprastai“, „už mirusį“, „kaip
jauni“, „kaip seni“. Lyginant vienos dainininkės „gatvės“ ir „cerkvės“ atlikimo budus, garso
kompiuterinės analizės pagalba, pastebimi ne tik garsumo, tempo, puošmenų, artikuliacijos
skirtumus, bet ir intonavimo, net derminiai skirtumai (Giliarova, 2004:7-16).
Lietuvoje mokslininkai taip pat neapleidžia šios tematikos. Plačiai aprašyti pačių pateikėjų
sutartinių giedojimo principai – „sutarti“, „sudaužti“, „sumušti“; garso išgavimo metaforos –
„kaip vištos kudakuoja“, „kaip gervės gargsi“, „žagsi“ ir pan. Apie darnaus (kas europiečiams
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skamba paradoksaliai: disonansų, t.y. sekundos intervalų, darna) skambėjimo siekimą išlikę
gana daug giedotojų pasisakymų: „Kai sutarydavo, regis, kaip gražu būdavo“, „Seniau
būdavo tik siaudžia, siaudžia skudučiai. Eidavo, būdavo, rugius pjovę, na, tai sutarykim, ir
pūsdavo“ (Račiūnaitė-Vyčinienė, 2003:136). Giedojimo garsis nusakomas taip: „turim tris ar
keturis balsus (..) Nusaka, kokiais balsais rėkt, tai ir rėki“; „Šauk visokiais balsais, atlik savo
užduotį“; „Kiekvienas tuo metu savo punktą rėkdavo“ (Račiūnaitė-Vyčinienė, 2003:139).
Rasa Norinkevičiūtė savo raudų tyrimą pagrindžia pateikėjų pastabomis. Rauda, nepaprastai
emocingas ir stichiškas kūrinys, tikėtina, kad raudojimo metu atsiveriama ne tik aplinkai, bet
ir savo pasąmonei. Daugelis moterų nesuvokia iš kur atsiranda žodžiai: „Man kap pasipylė
žodžiai, atrodė, jie man nepriklausė, savaime plaukė“ (Marija Gainienė, Gruožnykų k.);
„Būna tep, kad kap žirnius beria, žodzis in žodzį limpa“ (Ona Veličkienė, Taučionių k.) ir kt.
(Norinkevičiūtė, 2007:166). Autorė aprašo pateikėjų nuomonę apie raudojimą, kūrybos
proceso etapus, atlikėjo būseną. Graudų tembrą iš esmės lemia verksmas ir garsus
kvėpavimas. Raudama paprastai pakeltu balsu, garsiai. Raudotojos sako, kad balsai raudant
turi būti ploni, bet intensyvūs: „Iš karto nepalaisi garso dzidzelio, o paskui garsas atsiras, kap
visa pamiršči, cik ragi savo skausmų, ir daugiau nieko“ (Antanina Kokienė, Marcinkonių k.)
(Norinkevičiūtė, 2007:173).
Mokslininkai vis dažniau kreipiasi į pateikėjus norėdami išgirsti jų nuomonę apie atlikimą:
garsą, formą, tempą, skirstymą į žanrus ir kt. Rusų etnomuzikologė Giliarova N. yra sudariusi
gana platų klausimyną, kurio pagalba aiškina kaimo atlikėjų terminologiją, požiūrį į dainą
(Giliarova, 2004:238-252). Graikų mokslininkas Haris Sarris tyrė instrumentinės muzikos
formą, prašydamas pateikėjus suskirstyti skambantį kūrinį į frazes (Sarris, 2008).
Tipiškas folklorui yra „universalus atsikartojimas“ apimantis visas folklorinio meno sritis.
Atsikartojimas ir pasikartojimas (tikslus ar variantinis) - tai tam tikra gyvybiškai svarbių
tiriamos kultūros reikšmių projekcija. Tipiški kultūrai yra atpažinimo, kaip jos visos taip ir
atskirų jos žanrų, bruožai (t.t. generalinis kodas). „Tipas“ folklore turi apibrėžtą paskirtį ir
mintį, kurių pagrindu ir sudaroma tipologija (Mechnecov, 2004:5). Svarbus momentas
nustatant tipą ar žanrą yra varijavimo ribų nustatymas.
Folkloro perdavimas. Folklorą dėstantiems pedagogams ir ansamblių vadovams dažnai kyla
sunkumų bandant priartėti prie autentiško atlikimo. Vienas iš metodų yra atsisakymas
dainuoti pagal natas, naudoti mokymuisi tik įrašus. Tokiu principu jau septyniasdešimtaisiais
dirbo Dmitrijaus Pokrovskio ir Ihorio Macijevskio folkloro studijos (Rudičenko, 1989:115).
18

Kitas metodas – važiuoti ir mokytis šokių ir dainų pačiame kaime. Vienas pirmųjų ansamblių
Gruzijoje besimokančių pas kaimo dainininkus yra ansamblis „Mtijebi“. Ansamblio įkūrėjas
E. Garakanidze pastebi, jog po tokių patirčių dainos skamba visiškai kitaip, stiprėja noras
improvizuoti, ansamblio dalyviai po tokių išvykų tampa aktyvesni ir laisvesni (Garakanidze,
1989:131). Vengrijoje tuo pat metu susikūrė „Šokių namai“ – jie organizuojami kaime ir
mieste. Jų idėja – atkurti autentišką, laisvą šokių atmosferą (Kendirbajeva, 1989:133).
Atsigręžimas

į

autentišką

folklorą

nėra

specifinis

aptartų

šalių

reiškinys,

septyniasdešimtaisiais rimti judėjimai prasidėjo visoje rytų Europoje. Tai gali būti susiję su
politinės situacijos pasikeitimu, taip vadinamu „Chrusčiovo atšilimu“. Amerikiečių
mokslininkė Laura Olsen savo darbe „Performing Russia“ pažymi, kad 1970-80 metų
folklorinis judėjimas Rusijoje yra labai susijęs su tautinių atgimimu. Tai ir kazokų kaip
rusiško „vyriškumo mito“ sukūrimas, „rusiškumo“ paieškos ir net tam tikros nacionalizmo
formos raiška (Olsen, 2004:292).
Garso tyrimai rytų Europoje dažniausiai aprašomojo pobūdžio, bet vis dažniau pasitelkiama
kompiuterinių programų pagalba. Tiriami intonavimo ypatumai, garso aukščio kreivė ir
spektras (Giliarova, 2004:10-15), vyriško „lenkų sentikių“ dainavimo stiliaus bruožai,
puošmenos, intonavimas, vibrato, garsis ir aukštis (Machova, 2004:104-106), aukščio kreivė
nustatant dermes (Starostina, 2004:160-169). Gauti duomenys mokslininkėms suteikė
tikslesnių duomenų, kuriais jos parėmė savo išvadas.
1.3.

METODOLOGINĖ LITERATŪRA

Mūsų dienų kompiuterinės technikos pasiekimai suteikia galimybę mokslininkams atlikti ir
tikslesnius, ir specifinius, interdisciplininius tyrimus. Muzikologai vis dažniau naudoja
kompiuterines akustinės analizės programas. Jos padeda kruopščiai išanalizuoti garsą, jo
įvairiausias savybes.
Daug yra darbų, tyrinėjančių garso aukščio tikslumą, intonavimo ypatumus klasikinėje
muzikoje. Viename iš pagrindinių veikalų apie balso akustiką (Sundberg 1987) tyrimo
objektu pagaliau tampa ir žmogaus balsas: nagrinėjami chorinių balsų intonavimo parametrai.
Vėliau ši tema vystoma ir kituose straipsniuose (Ternstrőm and Sundberg 1988, Sundberg
1994, Prame 1997). Daugelis autorių tiria garsų intonavimo kitimą priklausomai nuo
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konteksto, vadinamąsias „atlikimo taisykles“ (Kopiez 1971, Friberg 1991, 1995, Friberg, A.,
Bresin, R., & Sundberg 2006, J. Fyk 1994, 1995, Ambrazevičius 2005, Ambrazevičius,
Višnevska 2007).
Vibrato taipogi daugiausia tiriama Europos klasikinėje muzikoje: (Sundberg 1987, Prame
1997) ir neeuropinėje, indų tradicinėje muzikoje (Deva, 1980). Prame nagrinėja vibrato ir
intonacijos santykius: kaip šis parametras veikia garso aukščio suvokimą.
Dainavimo aukštis tyrimo objektu pasirenkamas retai. Lietuvoje leidžiamuose liaudies
dainynuose atlikimo aukštis tik retkarčiais minimas apibūdinant dainavimo stilių, pvz.:
„žemas, sodrus balsas“ (Četkauskaitė, 2006:9), „dėl skirtingų balsų bei instrumentų techninių
galimybių sutartinės suskambėdavo skirtingais aukščiais ir dermėmis“ (Nakienė, Žarskienė,
2004:35), ir t. t. Tačiau dainavimo tesitūra ryškiau nei kiti parametrai nulemia balso tembrą ir
spalvą.
Zbigniew Przerembski, tirdamas liaudies dainavimo aukščio poziciją Lenkijoje ir
besiremdamas dainų transkripcijomis, priėjo išvados, jog ji nuo pietrytinių link šiaurės vakarų
regionų žemėja. Atlikęs 46 Laimos Burkšaitienės sudaryto dainyno „Aukštaičių melodijos“
dainų transkripcijų apskaičiavimus, jis teigia, kad šiame regione moterys dainuoja žemai.
Aukščio aritmetinis vidurkis yra 314,5 Hz, t. y. maždaug pirmos oktavos fa (311,3 Hz).
(Przerembski, 1993: 44). Matome, kad be autoriaus apskaičiavimų terminai “aukštai, žemai”
suteiktų nepakankamai informacijos – jie priklauso nuo to, su kuo lyginame. Lenkijoje
aukštos dainavimo pozicijos siekia pirmos oktavos la (vyrų), si (moterų). Autorius pastebi,
kad laikui bėgant dainavimo pozicijos žemėja, mat aukštas dainavimas būdingas seniesiems
dainų sluoksniams. Gana žemai dainuoja kurpiai, kašubai – apie pirmos oktavos re. Tačiau
šiuose regionuose dainuojama kita maniera, artimesne šiaurės vakarų arealui, taigi jie sudaro
tam tikrą išimtį (Przerembski, 1993: 45).
Vienas iš geriau žinomų etnomuzikologinių rubato tyrinėjimų pateikiamas norvegų
etnomuzikologo Ola Kai Ledango studijoje (Ledang 1967). Autorius aprašo norvegų
tradicinio dainavimo manierą, daug dėmesio skirdamas garso trukmės pokyčiams (ten pat,
127-133). Nemažai yra ir muzikologinių tempo kitimo tyrinėjimų (Mcadams, Dapalle and
Clarke 2004, Gabrielsson 1999). Garso trukmės kreivės sudarymo metodiką aprašo E. Clarke
(Clarke 2004, 77-102).
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Dainavimo intensyvumą nagrinėjančių darbų aptikta nedaug. Jau minėto R. Ambrazevičiaus
straipsnyje yra tiriamos bendroji dinamika bei dinamikos ir intonavimo sąsajos
(Ambrazevičius 2001).
Tembras. Pagal apibrėžimą du garsai skiriasi savo tembru, jeigu jų aukštis, trukmė ir
garsumas yra vienodi, tačiau jie skamba skirtingai (Sundberg, 1994:107). Vakarų
akademinėje muzikoje akustiniais metodais tembras studijuojamas įvairiais aspektais.
Autoriai tiria tembrinę hierarchiją pagal atakos trukmę (McAdams, 1996), instrumentinę ir
vokalinę tembro percepciją, tembrines analogijas tarp balsių ir gitaros garso (Traube, 2004),
ieškodami dermės ir tembro sąsajų (Sethares).
Kalbos akustikos pradininku laikomas Gunaras Fantas. Jis vienas iš pirmųjų atliko balsių ir
priebalsių matavimus, nustatė įvairių balsių pirmąją (F1) ir antrąją (F2) formantes. Formantės
– tai balso tako rezonansai; harmonikos, kurios pataiko į formantes, yra stiprinamos (Fant,
1960). Vėliau ši tema gvildenama ir dainuojamąjį garsą tiriančiuose straipsniuose (Sundberg,
1987, 1994; Ambrazevičius, 2001, 2002; Ambrazevičius, Leskauskaitė, 2007). Tembro
klausimui nagrinėti buvo surengta tarptautinė konferencija CIM‘05 (Conference on
Interdisciplinary Musicology) Montrealyje (Kanadoje).
Daugelis iš aptartų straipsnių buvo pristatomi būtent šioje konferencijų serijoje, todėl
norėčiau trumpai ją aptarti. Tarpdisciplininė Muzikologijos Konferencija yra vienas iš
daugelio mokslinių susitikimų, kuriuos inicijavo Richard Parncut (muzikos psichologas;
Graz‘o Universiteto profesorius; ESCOM atstovas). Pirmoji konferencija vyko Graze
(Austija) 2004 metų kovo mėnesį. CIM04 buvo atvira įvairioms tyrimų temoms, o jau
antrojoje konferencijoje, CIM05, vykusioje Montrealyje 2005 metų balandį, kaip minėjau,
buvo domimasi tembro tyrimais.
Kuo gi ypatinga ši konferencijų serija? Kiekvieną kartą konferencija vyksta vis kitoje vietoje.
Pranešimai turi būti rašomi kelių (mažiausiai dviejų) autorių bei į tyrimus įtraukti, be
muzikologijos, kelias (mažiausiai dvi) mokslo sritis. Šis, iš pirmo žvilgsnio, laisvumas leidžia
į mokslinius tyrimus žvelgti žymiai plačiau, kartais apčiuopti netikėtą dalykų sinkretiškumą.
Konferencijos atskleidžia, kiek daug salyčių muzika turi su tokiomis mokslo šakomis kaip
medicina, architektūra, matematika, statistika. Ką jau kalbėti apie psichologiją, pedagogiką,
šokį, istoriją. Pranešimų tematika – tiltas, jungiantis tiksliuosius ir humanitarinius mokslus,
teoriją ir praktiką. Beje, pranešimai skirstomi į atskiras temines sesijas: atlikimas, lingvistika
ir komunikacija, vokalas, kultūrologija, kompiuterinė analizė, pedagogika, etnomuzikologija.
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Įdomesnius pranešimus norėčiau trumpai pristatyti.
Dr. Rytis Ambrazevičius su lingviste dr. Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas,
Vilnius) pranešime „Kalbos dialekto poveikis dainavimo technikai lietuvių tradicinėje
muzikoje“ nagrinėja aukštaičių ir dzūkų fonetikos specifiką, vokalinę techniką, skirtumus
tarp dainuojamo ir tariamo garso skambesio. (CIM’07). Su etnomuzikologijos studente Irena
Višnevska (LMTA, III k.) jis pristatė pranešimą „Chromatizmai ar atlikimo taisyklės?
Pavyzdžiai iš tradicinio dainavimo“. Pranešime buvo svarstomas chromatikos pagrįstumas
liaudies dainose tiriant ankstyvąsias liaudies dainų transkripcijas ir dainų įrašus. (CIM’07).
Michele Castellengo (Muzikinės akustikos laboratorija, Paryžius), Jean During (Žmogaus
muziejaus etnomuzikologinė laboratorija, Paryžius), Sylvian Lamesch (Muzikinės akustikos
laboratorija, Paryžius), „Iraniečių tahrir: ornamentinės vokalinės technikos analizė“:
Mokslininkai bandė apibūdinti melizminę vokalinę techniką tahrir iš laringalinio ir
spektrografinio požiūrio taškų bei lygindami ją su jodlių technika. Buvo nagrinėjama
vokalinė technika ir muzikinė percepcija. Tiriant tuo pačiu metu užrašomas Irano atlikėjos
elektroglotografinis signalo garsas (EGG) ir įvairių dažnių stabilių natų didaktiniai
pavyzdžiai. (CIM’07).
Harris Sarris, Panagiotis Tzvelekos (Nacionalinis Atėnų Universitetas) „Dainuojant kaip
gaida dūdmaišis: etnomuzikologinė ir akustinė perspektyvos“. Tiriamas galimas ryšys
tarp tradicinio dainavimo ir graikų Thrace regiono gaidos. Naudojant etnomuzikinius
kriterijus ir akustinę analizę, tiriama šio ryšio technika ir estetika. Buvo surasta panašumų
ornamentikoje, registruose, diapazone, artikuliacijoje, efektuose. (CIM’07).
Apibendrindama šią konferenciją, visų pirmiausia norėčiau pabrėžti jos tarpdiscipliniškumą,
padedantį ieškoti sąsajų tarp pačių įvairiausių tyrimų krypčių. Be abejonės, joje buvo
ypatingai svarbus mokslinis bendradarbiavimas ir dalijimasis idėjomis. Galiausiai
konferencija išsiskyrė ir naujų tyrimo metodų, technologijų ir mokslinių eksperimentų gausa.
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2. TRADICINIS APEIGINIS DAINAVIMAS EKSPEDICIJŲ
DUOMENIMIS

Šiame skyriuje tradicinio dainavimo tyrimai bus atlikti 1973 m. ekspedicijos surinktos
medžiagos pagrindu. Ekspedicija vyko daugiakalbėse Trakų rajono Aukštadvario apylinkėse,
užrašinėjo dainas Lietuvos Konservatorijos (šiuometinės Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos) studentai. Svarbu pažymėti, jog ekspedicijos metu nemažai užrašyta rugiapjūtės
dainų pavyzdžių slavų ir lietuvių kalbomis. Kurinių melodiniai tipai būdingi Dzūkijai, ypač
jos rytinei daliai.
Kaip buvo minima įžangoje, darbe vykdomi tyrimai yra orientuoti į repertuarą, skambantį ir
lietuvių, ir slavų (lenkų, baltarusių, tuteišių) kalbomis; taigi pasirinkta medžiaga pilnai tinka
būti tyrimo objektu. Skyriuje bus tiriami rugiapjūtės dainų pavyzdžiai, taip pat jų atlikimo
stilius bus lyginamas su ganymo ir jaunimo-meilės dainomis. Įdomu, kaip skirsis šių dainų
tembras, artikuliacija, intonavimo bei ritmo aspektai. Kokiam stiliui artimesnė rugiapjūtės
daina atliekama XX a.: apeiginiam ar lyriniam?
2.1.

EKSPEDICIJOS APRAŠYMAS

Dainos. Užrašyta 464 pavyzdžių, iš jų lietuviškai – 340 vienetų ( 73,3 %), slavų kalbomis
(tuteišių tarme, lenkų, rusų) – 124 vienetai ( 26,7 %).
Pateikėjai. Iš viso apklausta 60 pateikėjų. Žemiau pateikiamas dainininkų suskirstymas į
amžiaus grupės, pagal gimimo metus:
XIX a. pabaiga – 17 pateikėjų (turėjo apie 70-80m.) 28, 3%
XX a. I dešimtmetis – 18 pateikėjų (turėjo apie 60-70m.) 30%
XX a. II dešimtmetis – 11 pateikėjų (turėjo apie 50-60m.) 18, 3%
XX a. III dešimtmetis – 10 pateikėjų (turėjo apie 40-50m.) 16, 7%
XX a. IV dešimtmetis – 4 pateikėjai (turėjo apie 30-40m.) 6, 7%
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Matyti, jog didžiausią dalį sudarė garbingo amžiaus dainininkai gimę XIX a. pabaigoje – XX
a. pradžioje. Yra ir jaunesnio amžiaus pateikėjų, kas liudija dar gyvuojantį muzikinių
tradicijų perdavimą iš kartos į kartą.
Kaimai kuriuose užrašyta lietuvių ir tuteišių folkloro: Jurgionys (43 pavyzdžiai), Petrašiškės
(24 pvz.), Aukštadvario miestelis (16 pvz.), Mikalava (9 pvz.), Jovaišiškės (8 pvz.),
Gudžionys (5 pvz.), Šadžiūnai (4 pvz.), Karapolis (4 pvz.), Kruncikai (4 pvz.), Parankava (3
pvz.), Pogulianka (2 pvz.), Jogalina (2 pvz.) Ekspedicijos žemėlapis pateikiamas 2 priede.
Ekspedicijos metu užfiksuoti dainų žanrai: darbo (ganymo, būrimai, rugiapjūtės,
avižapjūtės, darbų pabaigtuvių), kalendorinių apeigų (Velykų lalavimai), vestuvinės, vaikų
(lopšinės, žaidinimai), šeimos, jaunimo ir meilės, karinės-istorinės dainos, romansai.
Repertuaras. Žemiau pateiktoje lentelėje (3 pav.) nurodomi slavų (tuteišių, lenkų, rusų)
kalbomis padainuotų dainų incipitai ir kai kurių dainų melodinių tipų lietuviški ekvivalentai
(pgl. Sliužinskas, 2006). Dauguma lietuviškų ekvivalentų nebuvo įrašyta šios ekspedicijos
metu, o įrašyti šios ekspedicijos metu yra pabraukti.
Darbo dainos
Piemenų dainos
Słoneńka niżej (piemenų d.)
Mamańka słoneńka nizej
Mamańka słoneńka chodź do nas
Kiaulių ganymo šūksniai:
ū-dziu-dziudziudziu
a išgult (liuzgu, liuzgu; pru giunt)
Karvių, arklių ganymo šūksniai:
bzin, bzin, bzin (bzz; trr; ir kt.)
halo, halo, halo (alio; valio ir kt.)
Būrimai
Bocian, bocian gagaga
Szaruszka maruszka
Chmura chmura idź za las
Rugiapjūtės dainos
Da uże słoneńka
Na moj lion rosa pala
Daj dziendobry
I. Wyletała, wyletała ptaszeńka
Abudżala, abudżała tatuni
II. Służyla Kasia
Mial ojciec corków tak wiele
Żnicie żniejki nie stojcie (..nie chlujcie)
Powałem żyta
Jak ja bede żyta żeła

Saulelė motulė

Busil, busil gagaga

Slaunasis žolyne, rugeli
Pūtė vėjas

Oi aš pjaunu pjovėjėlė
Vaikščiojo tėvulis pabarėmis

Rugiapjūtės pabaigtuvių
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Zaczeli żyta aż od granicy (...do odłogu)
Nasze żniejki kwiatuszki (..zegarki)
Avižapjūtės
Wylec sakuole
Chylił się jawor zielony, oi rano rano
Za borem za lasem salaweńka graje, oi rano rano

Pjauk, rugius pjauk
Išliek sakalė

Vestuvinės dainos
Jaunosios išvažiavimo dainos
Siadaj damunia (Powiedz Kasiunia;
Powiedz damuniu)
A ktoż tam w sadeńku szczebieczy
Piršlybų
Z koluszczego drzewa
Velykų lalavimai
Prosze panieka do nas pod okienka
Chyli się jawor we wrocie
Stoi jawor na dziedzincu
W ogrodeńku zielonieńkim

Sėskis sesutė, sėskis jaunoji

Susvartyk (pasvarstyk) antele
Kalendorinės dainos
Labas rytas jauna panelė
Oi an dvarelio, ir kt.
Vaikų dainos

Lopšinės
Aa, aa liuli poszedł kot po duli
Aa aa spi
Luli luli luli, polecieli kury

Aa aa pupa
Aa aa Januli

Šeimos dainos
Na wzgoreczku przy miasteczku (našlaičių)
Matkaż moja matka
Wstała maci
Biedna ja biedna
Vaišių dainos
Pan do pani hardej
Senis gaidį pešė
Jaunimo ir meilės dainos
A na polu sosna
Ant kalno gluosnis
Tam po górze po dolinie
Sztob ja toja znala (Żeby ja wiedziala)
Bijūnėlis žalias
Zielona ruta, żolty kwiat
Oi jojau jojau dūmojau
Dobry wieczor damunia kochana
Kai aš jojau per girelę
Ty dziewczyna maładaja
I siudy hara, i tudy hara
Wolny jasiek wolny
Kukowała, kukowała zieziula na dębie
Karinės-istorinės dainos
Szumiala dąbrowa (W dąbrowie szumiala)
Baladės
W ciomnym lesia
Romansai
Poslednij nonecznij dzienioczak
Siedzi dama na ganeczku
Literatūrinės dainos
Bywajcie zdrowy
Wesola piosenka
3 pav. Lenkų lietuvių dainų paralelės.
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Repertuaras parodo tuometinių etnomuzikologinių tyrimų lauko darbų tendencijas.
Didžiausią surinktų dainų pluoštą sudaro darbo ir apeiginės dainos. Kai kurių melodinių tipų
yra užrašyta net iki 15 pavyzdžių, po kelis variantus to paties pateikėjo. Jaunimo-meilės,
šeimos dainos sudaro žymiai kuklesnę dalį, dauguma jų yra įrašyta iš vienos pateikėjos
Lenkauskienės – Arlauskaitės Marijonos, padainavusios 86 dainas. 60% pateikėjų sudarė
vyresnio amžiaus, nuo 60 metų, žmonės.
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2.2.

DAINŲ ŽANRAI IR JŲ ATLIKIMAS

Lietuvoje darbo dainos priskiriamos prie archajiškiausių folkloro formų. Su darbo apeigomis
susijusios darbo dainos yra seniausios. Jose jaučiamas vienokio ar kitokio darbo ritmas,
kartais pasitaiko darbo garsus atliepiančių garsažodžių (Čiurlionytė, 1969:79-81). Šios dainos
ypatingos tuo, jog jose tam tikri gyvybiškai svarbūs darbai įgyja subtilias simbolines
reikšmes, susijusias su senojo tikėjimo realijomis. Jose metaforomis gali būti apdainuojama
žmogaus egzistencija. Jos taip pat veikė žmonių jausmus, valią, protą, įkvėpdavo juos, o tai
jau buvo idėjinio bei estetinio pobūdžio reiškinys. Šita daugeriopa gyvenimiška dainos
reikšmė išreikšta patarlėse: “Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina”, “Daina jėgas
gimdo, daina nuovargį tildo”.
Kolektyvinis darbas Lietuvoje yra žinomas iš seno. Beveik visiems sunkesniems,
skubesniems ir svarbesniems ūkio darbams atlikti, ruošdavo tarpusavio talkas. Tai teikdavo
daug progų žmonėms susieiti drauge ir dainuoti dainas. Jos klasifikuojamos tokiu būdu
(Valiulytė, 1998): 1. Piemenavimo dainos: piemenėlių dainos, naktigonės piemenų dainos,
verkavimai, raliavimai, šūksniai, įvairių gamtos garsų pamėgdžiojimai, galvijų ganymo,
arkliaganių dainos; 2. Artojų dainos; 3. Šienapjūtės dainos; 4. Rugiapjūtės dainos; 5. Avižų,
grikių, rugių, kanapių derliaus nuėmimo dainos; 6. Girnų dainos; 7. Verpimo ir audimo
dainos; 8. Skalbimo; 9. Žvejybos; 10. Medžioklės; 11. Uogavimo.
Kaip buvo minėta, šiame skyriuje bus lyginamos dvi darbo dainų rūšys: rugiapjūtės ir
piemenų dainos (šūksniai) bei jaunimo meilės dainos. Gyvulių vaisingumui ir apsaugai
užtikrinti baltų genčių formavimosi laikotarpiu (nuo 2500 m. pr. m. e. ) jau galėjo būti
naudojama magija, bet konkrečių žinių nėra. Visgi mus pasiekusios papročių liekanos liudija
daugiasluoksnes maginių veiksmų prasmes bei įvairių laikotarpių tikėjimo vaizdinius
(Burkšaitienė, 1990:16). Rugiapjūtės dainos taip pat yra susijusios su apeigomis, kurios
gyvuoja kaime iki mūsų dienų.
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2.2.1. RUGIAPJŪTĖS DAINOS

Iš praeities klodo vis išnyra dainų, verčiančių ieškoti mitologinio jų šifro: ar tai būtų skalbimo
dainos, kuriose vaizduojami gamtos stebuklai – vasarą užšalę ežerai, ar linų darbus
palydinčios dainos, liaudies vadinamos „lino kančia“, ar archajiškieji dialogo formos dainų
variantai (kai mergelei užduodama suverpti linus be ratelio, suausti drobes be nyčio, be
skieto, o berneliui – išarti dirvą be žagrės, nupjauti šienelį be dalgės ir t. t.). Vienos
archajiškiausių, o kartu ir gražiausių darbo dainų yra rugiapjūtės dainos, melodija ir poetika
pratęsiančios kalendorinių apeigų dainų tradiciją, savo šakotine kompozicija įtvirtinančios
gilų žmogaus ryšį su gamta, atveriantį plačią dirvą vaizduotei.
Rugiapjūtė — bene pats svarbiausias vasaros darbas. Per ją būdavo atliekama daugybė apeigų
— mat į rugius pjovėjai kreipdavosi kaip į gyvas būtybes, vienas dainas dainuodavo eidami į
laukus, kitas — dirbdami, dar kitas — grįždami namo ar per pabaigtuves. Pačios seniausios,
kartu ir labiausiai išplėtotos, išvinguriuotos yra dzūkų krašto rugiapjūtės dainos. Svarbiausios
jų ypatybės: siauras ambitus, laisvas ir nepaprastai raiškingas ritmas, improvizaciškumas,
dainingumas. Pagal deminę-intonacinę struktūrą dzūkų rugiapjūtės dainos skirstomos į dvi
grupes. Pirmosios grupės dermės melodinį pagiringą sudaro tercija; antrosios – mažorinis
tetrachordas. Abi grupės turi daugybę variantų. Kartais melodijos užbaigiamos antru laipsniu,
kas sukuria tam tikrą įtampą, neužbaigtumą. Jas daugiausia dainavo moterys, pjaudamos
rugius pjautuvais (Čiurlionytė, 1969:89-91).
Dainas dainuodavo ne šiaip sau buitiškai. Manyta, kad būtinai reikia dainuoti garsiai: “Kas
garsiai dainuoja, tas gerai ir dirba”. Dainuojant būta ir paslaptingo susitelkimo, kaip ir dera
apeigai. Dainininkė Karolina Statulevičienė nuo Ragelių (Rokiškio raj.) pasakoja, kaip
dainuodavo dainą, „Kas tar teka par dvarelį”:
„Iš rytą, kai saula teka, jų baruos gieda. Atsistoja, žiūri in saulį ir gieda... Giedodamas mislydava, kad
saula duos rodzojų: gerumą grūdų, pagadų, išdžiavinimą rugių...“

Rugiapjūtės dainos buvo paplitusios šiaurės rytų, rytų, pietryčių ir pietų Lietuvoje ir
dainuotos tik šio darbo metu. Vienos rugiapjūtės dainos lydėjo patį darbo procesą ir buvo
dainuojamos įvairiu dienos metu – rytą ir vidudienį, arba vakare. Kitos dainos buvo susijusios
su pabaigtuvėmis. Ryto ir vidudienio rugiapjūtės dainose apdainuojamas pats darbas, pjovėjų
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reikalai, atsispindi darbo organizavimas: išryškėja kolektyvinis darbo pobūdis, jaučiamas
siekis kelti darbininkių nuotaiką, diktuoti darbo spartumą, tempą. Nemažos dalies rugiapjūtės
ryto ir vidudienio dainų turinys gerokai nutolęs nuo paties darbo, jose vyrauja jaunų žmonių
susitikimų, vilionių, piršimosi, vestuvių, šeimos rūpesčių, marčios dalios motyvai.
Rugiapjūtės vakaro dainose ryškėja nuovargio nuotaikos, ima vyrauti neteisybės, skriaudos,
marčios kenčiamos priespaudos vyro šeimoje motyvai. Pabaigtuvių dainos susijusios su
iškilminga, šventiška rugių pjūties pabaiga. Jos lydėjo apeigas, papročius, skirtus deramai
užbaigti rugiapjūtę. Rugiapjūtės pabaigtuvių dainose atsispindi būdingi kiemų lankymo
apeigų momentai, jose poetizuojamas vainikas – derliaus simbolis, skamba gerovės
linkėjimai šeimininkams. Avižapjūtės ir grikių rovimo dainos yra negausios. Jas pagal turinį
sunku atpažinti ir išskirti, nes neretai jose nėra net užuominos apie darbą. Gyvojoje tradicijoje
šių darbų dainos šliejasi prie rugiapjūtės dainų repertuaro. Javų derliaus nuėmimo dainų
turinys, pagrindiniai motyvai, ryšiai su darbo papročiais bei apeigomis aptariami Vandos
Misevičienės įvadiniame straipsnyje. Leidinyje pateikiama leidinio pratarmės ir įvadinio
straipsnio santrauka rusų ir vokiečių kalbomis. Iš viso tome įdėtos 464 dainos, iš jų 333 su
melodijomis. Lietuvių darbo dainų skelbiama ir XII tome. (Laurinkienė,1995).
Rugiapjūtės dainos turi kai kurių derminės struktūros bendrumų su ganymo melodijomis,
tačiau tai jau visai kito žanrinio melodinio stiliaus kūriniai (Burkšaitienė, 1990:21).
Rugiapjūtės dainos yra nerefreninės, bet taip pat kaip ir ganymo šūksniai, improvizuojamos,
pasižymi laisva metroritmika ir gausia melizmatika. Improvizacija čia yra kito pobūdžio, be
formos pakitimo. Rugiapjūtės dainose, panašiai kaip kalendorinėse, galime išgirsti tam tikrų
struktūrinių ir semantinių intonacijų: šūksnių, raudų.
Tiriamas bus rugiapjūtės dainos „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“ ( „Vai aš pjaunu“/ „Jak ja
benda“) melodinio tipo atlikimo makrovariantiškumo lygmuo. Šis melodinis tipas skelbiamas
LLD VI tome „Darbo dainos“ (mel. tipas nr. 63). Daina pagal tipą yra kvarttoninė, trieilė.
(Četkauskaitė, 1998:246-247).
2.2.2. PIEMENŲ DAINOS

Šią žanrinę grupę sudaro daugiausia piemenų, t.y. vaikų kūryba. Todėl dalis jų poetinių tekstų
glaudžiai siejasi su vaikų dainomis. Piemenų dainos grupuojamos pagal paskirtį, tai yra pagal
ryšį su įvairiais ganymo momentais: piemenys šūksniais tvarko, ramina bandą, piemenys
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erzinasi, šaukia vieni kitus, buria, ralioja, kviečia saulę, lietų, gena bandą namo (Burkšaitienė,
1990:615). Tiek intonacine sandara, tiek teksto turiniu tai pačios seniausios ir pačios
primityviausios dainos. Piemenų dainos atspindi keletą svarbių buities momentų: patį
ganymą, vaikų socialinę padėtį ir senųjų tikėjimų liekanas (Čiurlionytė, 1969:81). Pagal
funkciją ir turinį šį folklorą galima suskirstyti į: šūksnius-signalus, ūkavimus; verkavimus,
kai buvo kreipiamasi į saulę, debesis, vėją; gyvulius raminančias melodijas; dainas apie
sunkią našlaičių dalią; dainas apie gyvūniją ir gamtą. Pati archajiškiausia iš išvardintųjų šūksniai-signalai, naudojami gyvuliams sušaukti, nuraminti, varyti ir tai pat paklydusiems ir
toliau esantiems piemenims susišaukti. Neretai juos sudaro aiškios prasmės neturintys
(onomatopėjiniai) garsai, pamėgdžiojantis gyvulių ir paukščių balsus, kaip pavyzdžiui: kirga-ga, tpru-tpru, ėdro, stingo (Čiurlionytė, 1969:82) ir šiame darbe tiriamas kiaulių ganymo
šūksnis u-džu.
Ankstyvąjį piemenų folklorą pagal funkcijas sąlygiškai galime skirstyti į dvi grupes. Pirmąją
sudarytų praktinės paskirties kūrinėliai gyvulius ganant, o antrąją magijos elementų turintį
kūryba, siekianti paveikti gamtos jėgas, apsaugoti gyvūnus nuo nelaimės (pvz. būrimai). Šių
grupių melodijos yra gan panašios, pirmoje - gal didesnė šūksnio, antroje - rečitatyvo
persvara (Burkšaitienė, 1990:17).
Senojo sluoksnio dainoms būdinga nusistovėjusi sandara iš dviejų elementų: kintančio teksto
eilučių ir pastovesnio refreno. Pasakojamasis tekstas logiškai ir suprantamai minčiai išreikšti
reikalauja sakinio, o refrenas tai išsakyti gali vienu žodžiu, kurio reikšmę galime tik nujausti.
Dvi šios dalys skiriasi ir muzikiniu atžvilgiu: tekstas rečituojamas, o refrenas išsiskiria
šūksnio intonacijomis. Refrenų kilmės galime ieškoti gamtos garsų pamėgdžiojimuose, vaikų
dainose, pasakų intarpuose. (Nakienė, 2001: 144).
Pačios archajiškiausios refreninės dainos yra vienaeilės, o refrenai kartojami reguliariai, arba
nereguliariai (Nakienė, 2001: 145). Nereguliarus refreno kartojimas ypač būdingas
oliavimams, ganymo šūksniams. Ritmas jų yra motorinis, dažnai susideda tik iš dvejų
santykinių ritminių verčių: aštuntinės ir ketvirtinės natų. Svarbus yra ir ritmiškas stereotipinis
kartojimo dėmuo, panašiai, kaip ir formulinių dainų (Šarkaitė, 2003: 165), tik ganymo
šūksniuose kartojimas yra nevaldomas teksto ir stipriai, stichiškai improvizuojamas.
Ganymo šūksniuose pastebėti kai kurie melodinio srauto stiprinimo veiksniai: nuoseklūs,
besikartojantys intervalai, reguliarus chronometražas (plačiau apie melodinio srauto
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stiprinimą: Snyder 2000: 143-145). Visa tai leidžia skleidžiamam garsui išsiskirti iš kitų
aplinkos garsų ir pasiekti tikslą.
Bus tiriamas kiaulių ganymo šūksnių „U-dziu, dziu“ (ir pan.) melodinio tipo atlikimo
makrovariantiškumo lygmuo. Šiame pavyzdyje, kaip ir kitose ganymo dainose, gausu
kalbinių intonacijų, todėl daroma prielaida, kad šiame žanre ne taip svarbi melodija, kiek tam
tikros intonacijos. Ganymo melodijų transkripcijoje naudojamas intervalų skirstymas
žingsnis-šuolis, o ritmikai ilgas-trumpas garsas (pgl. Snyder 2000: 146). Šiuo pagrindu
sudarytas žemiau pateikto tipo grafikas (4 pvz.), kaip galimas pavyzdys melodikai ir
struktūrai tirti.
/ − , _¯

− , / − ,

U džu, u

džu, u džu,

(− − − ) ¯ − ¯ − ( - ) ,
(I świni) lecą, lecą (nam),
¯

− _, ¯

− _ , (▬)

do domu, do domu, (i).
4 pav. Kiaulių ganymas „Udziudziu, kiaulės namo“, padainavo Narkevičienė- Stankevičiūtė Michalina.
Ženklai: „/“ šuolis į viršų; „\“ šuolis žemyn; „−“ žingsnis vietoje; „_“ žingsnis į apačią; „¯“ žingsnis į viršų.
Esant dvigubai ilgesnei natai naudojami ilgesni ir pastorinti (bold) ženklai.

Skliausteliuose - kalbinės

intonacijos.

Analizuojant ganymo šūksnių atlikimą, pažymėtina labai didelė improvizacija bei formos
laisvumas. Identiškų pavyzdžių nerasime, o ir tos pačios pateikėjos dainuojant pakartotinai,
pateikdavo kitą variantą. Šūksnis dažniausiai yra glisanduojamas į viršų, vėliau seka
rečitatyvinio pobūdžio melodika, dažni kalbos intarpai. Šūksnis yra maždaug dvigubai
ilgesnis, nei rečituojamos natos. Sutinkami trijų ir dvejų natų, to paties aukščio kaip ir
rečitatyvo šūksnio variantai. Pabaigai būdingos krentančios intonacijos. Šaukdavo genant
kiaules namo.
Panašių pavyzdžių pateikiama „Aukštaičių melodijose“ (Burkšaitienė, 1990:85-87). Čia
skelbiamos melodijose taip pat sutinkame rečitatyvinio pobūdžio, besileidžiančių intonacijų.
Piemenų dainų muzikinis pradas neišplėtotas, jie tiesiog išreiškia šūksnio, kvietimo, prašymo,
liepimo, erzinimo, verkimo ir kitokias intonacijas. Garsai ne visada turi aiškius atramos tonus
ir aukštį (Burkšaitienė, 1990:615). Pagal melodinį tipą tiriami pavyzdžiai turi plačią
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atraminių tonų paletę: nuo primtoninių iki seksttoninių, pagal struktūrą tai amorfinės arba
pasikartojančios eilutės melodijos. (Četkauskaitė, 1998:246-247).
2.2.3. JAUNIMO IR MEILĖS DAINOS

Pagal apibrėžimą jaunimo ir meilės dainos „tai apibrėžtos funkcijos neturintys
dainuojamosios tautosakos kūriniai, kuriuose apdainuojamas meilės ilgesys, susitikimai,
vilionės, taip pat įsimylėjėlių apkalbos, priekaištai, išsiskyrimas, mirtis“ (Žičkienė, 2004).
Meilės dainos apskritai yra naujas reiškinys, tarpinis tarp senosios liaudies lyrikos ir
literatūrinės kūrybos. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poezija. Lietuvių liaudies
meilės dainose nerasime atvirai reiškiamų jausmų, meilės scenų. Tuo jos skiriasi nuo
naujoviškų XX a. pradžioje ėmusių iš miesto atkeliauti meilės dainų – romansų. Funkcinės
priklausomybės meilės dainų grupė neturi, o šios grupės dainos nėra susijusios su apeigomis
ar kokia nors apibrėžta situacija, atliekamos įvairiomis progomis. Šios grupės dainos
nevienodo senumo. Pasitaiko gana archajiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai
vertingų tekstų. Vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau
nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, neturi ryškių siužetų. Ištisi posmai ar motyvai keliauja iš
vienos motyvinės grupės, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Teminiu
ir meniniu požiūriu labai artimos yra jaunimo ir meilės dainų grupės (Žičkienė, 2004).
Nijolė Laurinkienė, rengdama X-ajį Lietuvos liaudies dainyno tomą „Jaunimo dainos. Meilės
dainos“ (kn. 1), vadovavosi Elenos Mažulienės sutvarkytais ir paskelbtais Katalogo skyriais.
Jos rašyto įvado centre uždarame meniniame dainų pasaulyje vaizduojamas žmogus. Norint
atskleisti jo paveikslą, yra pateikiama gana daug tekstų citatų, perpasakojamos
apdainuojamos situacijos bei pristatomos būdingesnės poetinės priemonės. Antropocentrinė
analizės linkmė suteikia įvadui vieningumo, nors rašoma apie dviejų žanrų – jaunimo ir
meilės – dainas. Tik žmogaus analizės aspektai priklausomai nuo žanro šiek tiek skiriasi.
Rašydama apie jaunimo dainas, N. Laurinkienė daugiausia dėmesio skiria jauno žmogaus,
ypač mergelės, idealui šiose dainose parodyti, o perėjusi prie meilės dainų aptarimo,
susitelkia ties jaunuolių išgyvenamais meilės jausmais bei jų raiška (Kazlauskienė,
2005:278).
Tiriama bus meilės daina „Bijūnėlis žalias“/„Żeby ja to znała”/„Штоб я тоя знала“. Apie
tiriamos dainos tipą „Darbo dainų“ IV t. įvade N. Laurinkienė rašo: „..jaunuoliai pirmą kartą
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vienas kitą pamato, ar naujai išvysta kasdieniškoje, buitinėje savo namų aplinkoje. (...) Daina
šakotinės kompozicijos pirmoje šakoje apdainuojama mergelė, kitoje bernelis. Bijūnėlio
vaizdas dainos pradžioje - tai ne vien paprastas gamtinis įvadas, bet kartu ir sugrętinimas:
suvėsėjusio, pražydusio žolyno su išaugusiais išgražėjusiais mergele su berneliu“
(Laurinkienė, 1995:15).
Melodinis tipas skelbiamas ir aptariamas R. Sliužinsko monografijoje. Tai visuose Lietuvos
regionuose gerai žinomas dainos tipas, giminingas kai kurioms darbo, vestuvinėms ar šeimos
dainoms (Sliužinskas, 2006:105). Tai yra sekstoninės, ketureilės (D) dainos pavyzdys (pgl.
Četkauskaitė, 1998:246-247).
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2.3. LYGINAMASIS ŽANRŲ TYRIMAS
2.3.1. AUKŠČIO ASPEKTAI

Intonavimas. Ganymo melodijų užrašymas yra gana sudėtingas, nes europinė notografijos
sistema tinka tik temperuotam derinimui ir jo sąlygotiems reiškiniams (LiaudanskaitėSurkienė, 1999: 42), tą patį galima pasakyti apie rugiapjūtės, jaunimo-meilės melodijų
transkripciją. Tikslesnei šių reiškinių analizei buvo atliekami aukščio bei trukmės matavimai
kompiuterinės programos Praat pagalba. Trumpai aptarsiu kelis aukščio kreivių pavyzdžius,
kitos aukščio kreivės pateikiamos prieduose (4 priedas rugiapjūtės dainų aukščio kreivės, 5
priedas – ganymo dainų, 6 priedas – meilės dainų).
Rugiapjūtės dainų intonacijose pastebimas platus intonavimo laukas. Frazavimas grafikuose
parodytas pagal pačių dainininkių atsikvėpimus, dažniausiai jie dalijo posmą į tris frazes.
Tirtuose pavyzdžiuose nedaug puošmenų: foršlagai, glissando, priebalsių vokalizavimas.
Palyginus pateikėjos Onos Stankevičienės solinį dainos atlikimą (5 pav.) ir dviese su dukra (6
pav.) esminių pakitimų pastebėta nebuvo: dainuodamos dviese padainavo dainą maždaug
ketvirtatoniu aukščiau, šiek tiek stabilesne intonacija. Dainuojant dviese intonacija link
posmo pabaigos vis kyla.

5 pav. Rugiapjūtės dainos „Jak ja benda“ aukščio kreivė, padainavo Stankevičienė- Brazauskaitė Ona.
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6 pav. Rugiapjūtės dainos „Jak ja benda“ aukščio kreivė, padainavo Stankevičienė- Brazauskaitė Ona,
Stankevičiūtė Elena.

Sutinkame ganymo pavyzdžių su dažnomis šūksnio intonacijomis, kurias išskiria tik keli
rečitatyvo elementai (8 pav.), ir atvirkščiai – rečitatyvą, kurį perskiria keli „nuūkimai“ (t.y.
perėjimai į aukštesnį registrą1), ar foršlagai (7 pav.). Kaip matome, intonacinio lauko
amplitudė, bei formos vystymo pobūdis yra labai individualūs. Kituose pavyzdžiuose dažnas
taipogi glissando prieš aukštą natą, pastebėta frazių kartojamo skirtinguose aukščiuose
tendencija.

Perėjimas į aukštesnį registrą įvyksta baigiant artikuliuoti tam tikrą garsą ir pereinant prie sekančio, tuo
atveju kai balso klostės ir gerklos smarkiai įtemptos. Garso aukštį nustatyti sunku, nes tas garsas trunka
trumpai. Tai gana dažnai pasitaiko dainuojant garsiai, kai įtemptos balso klostės veikiamos intensyvia oro
ataka (Stęszewski 1965, 192-194).
1
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7 pav. Ganymo šūksnio „Udziu“ aukščio kreivė, padainavo Monginienė-Vičižinskaitė Jadvyga.

8 pav. Ganymo šūksnio „Udziu“ aukščio kreivė, padainavo Silvanavičienė- Junevičiūtė Ona.

Meilės dainų atlikimas išsiskiria tikslesniu intonavimu, aiškiomis besikartojančiomis
kiekviename

posme

frazėmis.

Juose

pasitaiko

nemažai

priebalsių

vokalizavimo,

glissandavimo į viršų, nedidelis kiekis melizmatikos.
Žemiau pateikiu to paties melodinio tipo meilės dainos „Bijūnėlis žalias/ Żeby ja to znała“
aukščio kreives (pav. 9, 10). Abi dainininkės stabiliau intonuoja atramines natas: primas (tik
pav. 9) ir kvartas, laisviau išdainuojamos pereinamosios natos ir tercijos.
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9 pav. Meilės dainos „Żeby ja to znała“ aukščio kreivė, padainavo Kovalevska Konstancija.

10 pav. Meilės dainos „Bijūnėlis žalias“ aukščio kreivė, padainavo Aliukonienė Marijona.

Atlikimo aukštis tyrimo objektu pasirenkamas retai. Lietuvoje leidžiamuose liaudies
dainynuose atlikimo aukštis tik retkarčiais minimas apibūdinant dainavimo stilių, pvz.:
„žemas, sodrus balsas“ (Četkauskaitė, 2006: 9), „dėl skirtingų balsų bei instrumentų techninių
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galimybių sutartinės suskambėdavo skirtingais aukščiais ir dermėmis“ (Nakienė, Žarskienė,
2004: 35), ir t. t. Tačiau dainavimo tesitūra ryškiau nei kiti parametrai nulemia balso tembrą
ir spalvą.
Anksčiau minėtas Zbigniew Przerembski teigia, kad Lietuvoje moterys dainuoja žemai.
Aukštaitijoje aukščio dažnio vidurkis yra 314,5 Hz, t. y. maždaug pirmos oktavos fa (311,3
Hz). (Przerembski, 1993: 44). Vilniaus krašto dainininkų aukščio vidurkis yra žemesnis:
moterų – pirmos oktavos re, vyrų – mažos oktavos la (Višnevska, 2008: 18).
Tiriamųjų pavyzdžių garsų vidurkis buvo skaičiuojamas pagal aritmetinio vidurkio formulę
(x – garso aukštis, n – garso trukmė):

x=

x1n1 + x2 n2 + x3 n3 + ...
n1 + n2 + n3 + ...

Aukščio vidurkio parodymai: rugiapjūtės dainų des, svyravo nuo H iki g; ganymo šūksnių f,
svyravo tarp c ir as. Meilės dainos vidurkis des (plius 40 ct), svyravo tarp As ir e. Taigi,
palyginus su ankstesniais atlikimo aukščio tyrimais, rezultatai sutampa su Lietuvos tuteišių
aukščio vidurkiu - re. Ganymo šūksniai yra atliekami, kaip taisyklė, tercija aukščiau.
2.3.2. LOKALINIS TEMPO KITIMAS (RUBATO)

Panašiai kaip ir aukščio parametras, išdainuojamo garso trukmė taipogi nėra tiksliai
išlaikoma. Visus suvokiamus sulėtinimus ar pagreitinimus įprastai žymime kaip tempo rubato
bei visokiais pagalbiniais transkripcijoje naudojamais ženklais. Visgi daugelį vadinamųjų
„mikronukrypimų“ sunkiai įvertiname, o dažnai ir nesuvokiame (Ambrazevičius 2002: 149).
Pradedant tyrimą reikia pasirinkti ritminę vertę (šiuo atveju tai ketvirtinė), išmatuoti
kiekvieno garso trukmę (aštuntines dauginant, pusines dalinant ir t. t.) ir apskaičiuoti vidurkį
– tai ir bus vidutinė ritminio vieneto trukmė. Pastebėjau, kad dauginant aštuntines ar
šešioliktines, susidaro ilgesnės trukmės ketvirtinės. Vadinasi, smulkesnės ritminės vertės
išdainuojamos neproporcingai pailginant. Vidutinis nuokrypis parodo kiek nukrypstama nuo
tos trukmės. Rubato koeficientas nustatomas dalijant vidutinį nuokrypį iš vidutinės trukmės.
Kuo šis koeficientas didesnis, tuo ryškesniu rubato pasižymi dainavimas.
Žemiau esančiose lentelėse pateikti tiriamųjų pavyzdžių garso trukmės parametrai:
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Dainininkas

Vidutinė ketvirtinės

Rubato

trukmė, s

koeficientas

1. Monginienė Jadvyga (1)

0,85

0,3

2. Monginienė Jadvyga (2)

0,63

0,26

3. Lenkauskienė Marijona (1)

0,98

0,26

4. Lenkauskienė Marijona (2)

0,87

0,22

5. Kubeikienė Anelė (1)

0,75

0,1

6. Kubeikienė Anelė (2)

0,82

0,15

7. Narkevičienė Michalina (1)

0,76

0,16

8. Narkevičienė Michalina (2)

0,59

0,23

9. Švabauskienė Ieva

0,64

0,23

10. Silvanavičienė Ona (1)

0,75

0,26

11. Silvanavičienė Ona (2)

0,74

0,24

12. Švabauskienė Elena

0,65

0,21

13. Paulionkienė Anelė (1)

0,77

0,18

14. Paulionkienė Anelė (1)

0,87

0,15

15. Antanavičienė Marijona (1)

0,59

0,16

16. Antanavičienė Marijona (2)

0,58

0,22

11 pav. Ganymo dainos „U-džiu-džiu“ garso trukmės tyrimai.
Dainininkas

Vidutinė ketvirtinės Rubato
trukmė, s

koeficientas

1. Koreivienė Marijona

0,97

0,22

2. Grigaravičius Marijonas

0,81

0,26

3. Kubeikienė Anelė

0,99

0,23
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4. Stankevičienė Ona

1,05

0,2

5. Stankeviciene Ona,

1,18

0,19

6. Belionkienė Antanina

1,04

0,23

7. Ulevičienė Ona

0,96

0,16

8. Pacevičienė Vanda

0,89

0,2

9. Ditkevičienė Uršulė (I)

0,98

0,23

10. Ditkevičienė Uršulė (II)

0,9

0,28

11. Bogušinskienė

0,95

0,21

12. Paulionkienė Anelė

0,95

0,28

13. Andriulevičienė Marija

1,05

0,26

Stankeviciute Elena

Karalevičienė Melanija

Marcijana

12 pav. Rugiapjūtės dainos „Jak ja benda“/ „Vai aš pjaunu“/ „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“
garso trukmės tyrimai.
Dainininkas

Vidutinė ketvirtinės

Rubato

trukmė, s

koeficientas

0,75

0,61

2. Šestauskienė Stefa

0,67

0,63

3. Pertusevičienė

0,67

0,52

4. Budrikienė Marijona

0,52

0,67

5. Aliukonienė Marijona

0,87

0,52

1. Kovalevska
Konstancija

Marijona

13 pav. Rugiapjūtės dainos „Jak ja benda“/ „Vai aš pjaunu“/ „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“
garso trukmės tyrimai.
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Rubato koeficiento vidurkiai panašūs: ganymo šūksnių - 0,21 ir rugiapjūtės dainų - 0,23.
Atlikimo greitis rugiapjūtės dainų žymiai lėtesnis. Pakartotinai atliekant dainą tempas ir
metroritmika skyrėsi: dažniau buvo lėtinama. Meilės dainų rubato koeficiento vidurkis
aukštesnis - 0,59. Taigi matome, kad darbo dainoms būdinga griežtesnė ritmika. Nepaisant
atrodančio iš pirmo žvilgsnio ganymo šūksnių chaotiškumo, bei rugiapjūtės dainoms būdingo
ritminio laisvumo, šios dainos yra labiau reglamentuotos ritmo prasme nei jaunimo meilės.
Ketvirtinės natos (o tuo pačiu ir kūrinio) atlikimo greitis yra lėčiausias rugiapjūtės dainų:
ketvirtinė nata dainuojama 98ms. Ganymo šūksnių ir meilės dainos vidurkiai panašus: 74 ms
ir 70 ms.
2.3.3. FONETIKA IR VOKALINĖ TECHNIKA

Pagal apibrėžimą du garsai skiriasi savo tembru, jeigu jų aukštis, trukmė ir garsumas yra
vienodi, tačiau jie skamba skirtingai (Sundberg, 1994:107). Tiriant tembrą svarbi yra įrašo
kokybė: įrašymo technika turi būti maždaug vienodai jautri bent jau iki kelių tūkstančių
hercų. Visi tiriami įrašai atitinka šiuos reikalavimus.
Tembro savybėmis galima laikyti šiuos aspektus: tembro atspalvius, balsių tarimo manierą,
dainininko formantę, nazalizaciją, perėjimus į aukštesnį registrą, vibrato ir kt. Šiame skyriuje
aptarsių balsių tarimo manierą.
Atliktas balsių tarties analizės garso formančių tyrimas. Spektrogramoje matyti garso
harmonikos, t. y. pagrindinis tonas ir obertonai. Formantės – tai balso tako rezonansai;
harmonikos, kurios pataiko į formantes, yra stiprinamos. Kiekvieno balsio formantės turi
maždaug apibrėžtus rodiklius, o tų rodyklių svyravimai padeda aprašyti balso charakteristiką.
Matuodama dainininkų balsių formantes, naudojau kompiuterinę garso analizės programą
Praat. Programoje analizuojame garso spektrogramą ir joje matuojame pirmos ir antros
formančių dažnius. Visi šie duomenys rašomi į Microsoft Office Excel programą, kurioje ir
sudaromi žemiau pateikti grafikai (pav.15-18).
F1-F2 grafikuose balsiai išsidėsto taip: dešiniajame apatiniame kampe yra balsis a, nuo jo
prieš laikrodžio rodyklę eina e, ė, (э), i, (ы), u, o. Vyrų ir moterų tariamų balsių (kalboje)
formančių dažnių skirtumai yra keliolika procentų; moterų formantės aukštesnės (14 pav.).
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14 pav. Tipiškas balsyno pavyzdys (Kent and Read, 1992: 88).

Akademiniame dainavime balsiai yra dengiami, vienodinami (Sundberg, 1987, 1994). Jeigu
palygintume balsių tartį kalbant ir dainuojant, matytume, jog pirmos formantės beveik
sutampa, kitos dainuojant ryškiai žemėja. O dainuojamų balsių formančių grafike matytume
neišbarstytus, arčiau išdėstytus balsius. Liaudies dainavime pasitaiko įvairesnių atvejų, tarp jų
– ir artimų akademiniam dainavimui (Ross, 1989), ir labiau nuo jo besiskiriančių
(Ambrazevičius, 2001, 2002; Ambrazevičius, Leskauskaitė, 2007).
Jeigu abi formantės yra žemos, tai parodo balso tako ilginimą, kai nuleidžiamos gerklos
arba/ir lūpos ištempiamos į priekį. Antroji formantė būna aukšta, kai balsiai artikuliuojami
prie lūpų, t. y. naudojamas vadinamasis, „priekinis balsas“. Aukštos pirmos formantės rodo
tendenciją artikuliuojant išsižioti (Lindblom, Sundberg, 1971).
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15 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai rugiapjūtės dainos „Jak ja benda żyta żeła”. Balsiai: u,
a, i.

Pradžioje paanalizuosiu rugiapjūtės dainas tuteišių tartimi (pav. 15). Labai įvairiai balsius
taria O. Ulevičienė, dainuojant „a“ tembras artimesnis, labiau žiojamasi. Jau buvo minima,
jog vyrų formantės keliolika procentų žemesnės, todėl analizuojant jų dainavimą pridedu
kelis šimtus Hz. Taigi, M. Grigaravičiaus tembras šviesus, „i“ dainuojama giliau nei „a“ ir
„u“. A. Kubeikienė ir O. Stankevičienė balsius taria gana įvairiai, bet jų tembrai gilesni. A.
Belionkienė abi formantės mažos - dainuoja gilesniu balsu, tikriausiai, ilgindama balso taką.
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16 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai rugiapjūtės dainą „Jak ja benda żyta żeła” atliekant
dviese. Balsiai: u, a, i.
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O. Stankevičienė dainuojant dviese su E. Stankevičiūte balsius taria dar labiau skirtingai,
balsis „a“ tariamas atvirai, dainavimas gana šviesus. V. Pacevičienė ir M. Karalevičienė priešingai - balsius vienodina, gal šiek tiek dengia.
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17 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai rugiapjūtės dainos „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis ”.
Balsiai: u, a, i.

Palyginus su rugiapjūtės dainų atlikimu tuteišių tartimi, lietuvių kalba dainuojami pavyzdžiai
(pav. 17) atliekami gilesniu tembru. Ypač U. Ditkevičienė, kurios balsių „o“ ir „i“ pirmoji
formantė yra maža, balsius taria labai skirtingai. Kitos pateikėjos balsių išdainuoja arčiau,
Andriulevičienė ir Paulionkienė jas vienodina, šiek tiek dengia; o Bogušinskienės balsas gana
šviesus, balsiai įvairesni.
Matyti, kad rugiapjūtės ir kitų žanrų (grafikai pateikiami priede nr. 7) dainų atlikimas yra
gana individualus, gal daugiau apie atlikimą pasakys lyginamasis žanrų tyrimas (pav. ..).
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18 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai rugiapjūtės, jaunimo-meilės dainų ir ganymo šūksnių.
Balsiai: u, a, i.

Trijų tiriamų žanrų vidurkiai yra gana panašūs (pav. 18), „u“ tariama beveik vienodai,
įvairiau tariami „i“ ir „a“. Jaunimo meilės dainos dainuojamos šiek tiek šviesesniu tembru,
artikuliuojamos arčiau lūpų. Rugiapjūtės dainos atliekamos gilesniu tembru, vienodina labiau
balsius. Ganymo šūksnių „i“ tariamas gana giliai, šiek tiek tamsinamas. Jeigu palyginsime
Paulionkienės ir Kubeikienės atliekamų ganymo šūksnių ir rugiapjūtės dainų formantes, tai
pirmų atvejų balsiai yra išdainuojami gilesniu tembru, tikriausiai ilginant balso traktą. Balsai
yra šviesesni, įvairesni. (priedas nr. 7)
Tarpiniai ir pereinamieji balsiai. Pastebėjau, kad tyrinėjamų Lietuvos bei Baltarusijos lenkų
ir lietuvių dainininkų balsynas labai platus: jame pasitaiko ir lietuviškų, lenkiškų ir
baltarusiškų balsių pvz.: e, ė, э, ы, varijuojama net vienoje dainoje. Pažymėtina, kad Vilniaus
krašto dainininkai „e, ė“ artikuliuoja labai retai, dažniau jos tariamos lenkų „ia“, „ie“. Iš
klausos nustatyti sunku, tačiau formančių piešinys tai labai aiškiai parodo.
Įdomu, jog ribas tarp kai kurių dainininkų tam tikrų balsių nustatyti buvo labai sunku: „u“ ir
„o“, „ы“ ir „i“ dainuoja labai panašiai, lyg tarpinį garsą tarp šių dviejų balsių. Dažnai panašiu
principu taria garsą tarp „a“ ir „e“, „ы“ ir „i“. Ypatingai sunku nustatyti buvo balsį ganymo
dainose. Atrodo juk dainininkas taria „u“, bet tariama yra balsė „i“. Gali būti, kad dainininkas
išsižioja tarti „u“, o taria „i“.
45

Pasitaiko atvejų, kai girdime balsį „a“ arba „ė“, tačiau jis nuskamba tik pirmosiomis
milisekundėmis, toliau skamba „э”. Panašiai kinta ir kiti artimi balsiai: „u“ ir „o“, „i“ ir „ы“
ir kiti. Panašus pastebėjimai buvo aprašyti ankstesniuose darbuose tiriant tuteišių atlikimo
stilių (Višnevska, 2008).
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3. TRADICINIS APEIGINIS DAINAVIMAS NAUJOSE
SOCIOKULTŪRINĖSE ERDVĖSE
3.1. SCENINIS TRADICINĖS DAINOS ATLIKIMAS
3.1.1. ETNOGRAFINIŲ-FOLKLORINIŲ ANSAMBLIŲ APŽVALGA, JŲ ATLIKIMO
STILIUS

Etnografiniai ir folkloriniai ansambliai – tai viena iš erdvių, kur mūsų dienomis gyvuoja
liaudies daina. Nors visuotinai šie ansambliai yra laikomi tradicijos tesėjais, juose
susiformavęs liaudies dainos atlikimo būdai, kaip visi netiesioginiai, antriniai reiškiniai,
neišvengiamai perimamą tradiciją modifikuoja ar interpretuoja.
Ši emic vs etic problema etnomuzikologijoje vaizdžiai matoma foneminių (atskleidžiančių
vidinius muzikos dėsningumus) ir fonetinių (išorinio muzikinės kultūros stebėtojo) notacijų
lyginime. Adaptuojant tradicinio dainavimo savybes, kai kurios yra hiperbolizuojamos
(priebalsių vokalizavimas, tempo lėtinimas, rubato taikymas, pabrėžtas fiksuotų garsų
užtesimas, melodijos dalių tempų diferencijavimas), kitos ignoruojamos (tarmė, lygus rimas,
netolygi temperacija, posmų variantai, pritarimo būdai, vokalinės technikos lavinimas). Tai
priklauso nuo to, ar savybė lengvai suvokiama, įsimintina, lengvai atkuriama, laikoma
vertinga ir pan. (plačiau: Ambrazevičius, 1999b).
Lietuvių tradicinis dainavimas yra plačiai aptartas doc. dr. Ryčio Ambrazevičiaus
straipsniuose (Ambrazevičius, 1999b, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007; Ambrazevičius,
Leskauskaitė 2007; Ambrazevičius, Višnevska 2007). Sutartinių darnos sampratą bei atlikimo
būdą, besiremdama autentiškų sutartinių giedotojų apibūdinimais, tiria doc. dr. Daiva
Vyčinienė (Vyčinienė, 2003). Studijuojamas ir raudų atlikimas – jų intonacinė sandara
(Žičkienė, 2001) ir atlikimo psichologinis aspektas (Norinkevičiūtė, 2007).
Lietuvių etnografiniai ir folkloriniai ansambliai tradiciškai dalyvauja didžiuosiose folkloro
festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Baltica“, Dainų šventės folkloro dienoje juos
galime matyti televizijoje ir kt. Štai ir Trakų rajone veikia lietuvių etnografinis ansamblis
„Radasta“, vadovaujamas Rasos Norinkevičiūtės ir Marytės Morkūnienės. Čia pat veikiantis
Trakų rajono kultūros rūmų lenkų folkloro ansamblis „Tročianie“ atlieka stilizuotą folklorą,
panašiai kaip ir kiti Trakų rajono lenkų ansambliai. Kadangi norėtųsi apžvelgti būtent
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lenkų/tuteišių ansamblius, o stilizuoto folkloro tyrimai šiame darbe atliekami nebus, todėl
nagrinėjant „antrinį“ tradicinio dainavimo stilių, tyrimų laukas praplečiamas. Šiame skyriuje
bus aprašyti Trakų, Vilniaus, Šalčininkų rajono, lenkų/tuteišių etnografiniai-folkloriniai
kolektyvai, jų repertuaras, dainavimo stilius bei požiūris į liaudies dainą.
Šiuose rajonuose veikia apie 22 lenkų/tuteišių kolektyvų besiskelbiančių „liaudies“ ar
„folkloriniais“ ansambliais. Daugiausia jie veikia vietinėse kultūros centruose bei mokymo
įstaigose. Buvo padaryta ansamblių vadovų apklausa, pirmame etape reikėjo atsakyti į
vienintelį klausimą: „Atliekate autentišką ar stilizuotą folklorą?“ Jei iš ansamblio aprašymo ir
nuotraukos akivaizdžiai matėsi, jog jie atlieka stilizuotą folklorą, tuomet buvo klausiama: „Ar
turite autentiško, neperdirbto folkloro programą, ar renkate folklorą savo apylinkėse?“
Kartais vadovui kildavo problemų nusakyti ansamblio priklausomybę kokiai nors krypčiai,
tuomet kalbėjome apie repertuarą, paruoštas koncertines programas. Pavyzdžiui ansamblio
„Rudomianka“ vadovė sakė, jog ansamblis turi įvairių programų: patriotinių, harmonizuotų
liaudies dainų ir, esant reikalui, gali paruošti ir vietinių liaudies dainų.
Po to ansambliai, besiorientuojantys į autentišką liaudies dainos atlikimą, buvo kviečiami į
perklausą arba aplankomi. Perklausa vyko 2009 m. gegužės 15 d. LLKC salėje, ji buvo skirta
atrankai į Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ folkloro dieną „Žemynėle,
žiedkelėle“ ir IV tarptautinį folkloro festivalį „Pokrovskije kolokola“.
Apibendrinant gautą informaciją, ansamblius išskirčiau į tris grupes: folkloriniai (5),
neapibrėžto stiliaus (2) ir stilizuoto folkloro (15) (Priedas nr. 10). Iš dominančių mane
folklorinių ansamblių nepavyko pamatyti etnografinio ansamblio „Rudničanka“ (Rūdnikai,
Šalčininkų r.) bei atliekančio įvairaus stiliaus repertuarą „Rudomianka“ (Rudomina, Vilniaus
r.) – jie į perklausą neatvyko.
Trumpai pristatysiu ansamblius atrinktus į abu festivalius – tai suaugusių folkloriniai
ansambliai „Cicha Novinka“, „Sužanianka“, „Zoža“, „Turgelianka“ ir vaikų folklorinis
ansamblis „Traikotka“.
Ansamblis ,,Cicha Novinka” (žr. foto: priedas nr.11) buvo įkurtas Čekoniškių km. (Vilniaus
r.) gyventojų iniciatyva 1995 m. Vadovauja ansambliui Janina Norkūnienė. Ansamblio
pagrindinės veiklos kryptys – lokalinio folkloro ir liaudies amatų paieška, autentiško liaudies
dainavimo propagavimas. Kolektyvas, kuriame dainuoja 22 nariai, veikia prie Čekoniškių
verbų ir buities seklyčios. Verbas daro pačios ansamblietės, yra renkamas ir seklyčioje
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eksponuojamas buities paveldas. Repertuare – virš 120 lenkų, lietuvių ir baltarusių liaudies
dainų (Norkūnienė, 2009.04.02).
Ansamblis liaudies dainas atlieka santūriu garsu, dainas užveda vadovė – jos balsas yra
chorinio pastatymo. Pirmu balsu dainuoja jaunesnio amžiaus dainininkės, jų balsai skamba
plonai, galviniame registre, balsiai vienodinami. Antras balsas, atvirkščiai skamba sodriai,
šiek tiek „plokščiau“, balsiai labiau skirtingi. Jį dainuoja vyresnio amžiaus ansamblio narės.
Būtent jos yra pagrindinis ansamblio dainų šaltinis. Po vadovės uždainavimo įsijungia visas
ansamblis, dainuojama dviem balsais. Harmonija identiška lietuvių aukštaičių dainoms.
Repertuaras labai platus ir įdomus, yra atliekami tos pačios dainos variantai lenkų, baltarusių
ir lietuvių kalbomis; dainininkai atskiria dainos variantus iš savo ir kitų Vilniaus krašto vietų.
Sužionių folkloro ansamblis „Sužanianka“ (žr. foto: priedas nr.11) susibūrė 1989 metais,
jam vadovauja Margarita Kržyževska. Jų dainuojamos dainos yra perteikiamos iš kartos į
kartą, nes kolektyvą lanko trijų kartų atstovai – močiutės, mamos ir vaikai. Repertuare –
Vilniaus krašto, taip pat Sužionių apylinkių liaudies dainos, papročiai, pasakojimai.
(Kržyževska, 2009.04.02).
Šiame ansamblyje ypač dominuoja vedančiosios moterys. Stipraus balso, gana energinga,
stovinti per patį vidurį, užveda kiekvieną dainą ir be to išlaiko žiūrovų dėmesį rankų
judesiais, mimika ir nedideliu vaidinimu perteikiant dainos nuotaiką. Jos balsą galėčiau
apibūdinti, kaip stiprų, lakų, sodrų; artikuliacija – šiek tiek linkstanti į estradinį dainavimo
stilių. Visos kitos moterys dainuoja santūriau. Repertuare, be jaunimo-meilės dainų, pasitaiko
karinių, patriotinių. Dainuoja dviem balsais, harmonija tokia pati, kaip ansamblio „Cicha
Novinka“.
Sudervės folkloro ansamblis „Zoža” (žr. foto: priedas nr.11), vadovaujamas Stanislavo
Sokolovskio, susibūrė 1991 metais prie Lietuvos lenkų sąjungos Sudervės skyriaus.
Ansamblyje yra 17 narių: 12 dainuojančių ir 5 asmenų kapela. Vienas iš kapelos narių groja
armonika, kiti akordeonais, būgneliu, tambūrinu, žvangučiais. Repertuare patriotinės,
Vilniaus krašto ir Sudervės apylinkių liaudies ir populiarios šiuolaikinės, taip pat ansamblio
kūrybos dainos. Pagrindinis ansamblio tikslas – puoselėti Vilniaus krašto liaudies tradicijas,
pvz. Jo narių iniciatyva atkurtos kalėdojimo tradicijos „Nuo namų iki namų“. (Sokolovski,
2009.04.02).
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Ansamblio elgesys scenoje yra šiek tiek stilizuotas: dainuojant atliekami sinchronizuoti –
vaidybiniai judesiai (pasisukimai į kairę ir į dešinę, rankų sukryžiavimas ant krūtinės ar rankų
atrėmimai į šonus, ir pan.). Balso emisija tipiška folkloriniam ansambliui. Dainas atlieka
pakaitomis tai vyrai, tai moterys, kartu jie nedainuoja – ansamblio vadovo teigimu, tai
atitinka jų krašto tradiciją. Visos dainos dvibalsės, harmonija kaip aukštaičių liaudies dainų.
Ansamblio kapelos sudėtis atitolusi nuo tradicinės, joje skamba trys akordeonai ir viena
armonika,

ambūrinas, žvangučiai, būgnelis. Pasirodymo pabaigoje dvi ansamblio moterys

puikiai sušoko tradicinę polka, kiti ansamblio nariai, vadovo teigimu, niekaip negali šitaip
išmokti šokti.
Vaikų folklorinio ansamblio „Traikotka“ (žr. foto: priedas nr. 11), kuriam vadovauju,
atsiradimą inicijavo Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras. Ansamblis
gyvuoja nuo 2008 m. Kolektyvo pavadinimas, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia muzikinį
instrumentą – tarškutį. Ansamblis atlieka įvairių Lenkijos regionų dainas ir šokius, bet
pagrindinį repertuarą sudaro Lietuvos lenkų folkloras.
Ansamblį lanko 12-13 metų amžiaus moksleiviai. Repeticijų metu, ypatingas dėmesys yra
sutelkiamas į garso emisiją: vaikai mokami giliai kvėpuoti, neužspausti gerklės, kontroliuoti
artikuliaciją. Pirmas dalykas nuo kurio pradedame yra psichologinis, vaikai mokomi be
baimės paleisti balsą, uždainuoti skambiai ir užpildyti garsu visą patalpą, pažinti savo balso
spalvą ir galimybes. Sekančiame etape yra tvarkomi kvėpavimas ir artikuliacija. Be to,
repeticijų metu klausomės autentiško dainavimo ir studijuojame šokio judesio stilistiką
žiūrėdami įrašus.
Iš pradžių garso išgavimo pratimai, autentiški įrašai sukeldavo vaikams juoką, bet laikui
bėgant nuomonė kito, ypač tada kai pavykdavo užfiksuoti kokybišką, neužspaustą garsą,
atlikti sau patogų, natūralų šokio judesį.
Folklorinis ansamblis „Turgelianka“ (žr. foto: priedas nr. 11) veikia prie Turgelių kultūros
namų (Šalčininkų r.), vadovė – Vladislava Šilobrit. Ansamblis įkurtas 1991 m., atlieka ir
renka Vilniaus krašto liaudies dainas (lenkų, baltarusių, lietuvių kalbomis), apeigas. Keli
ansamblio nariai gieda per laidotuves (Šilobrit, 2009.04.02).
Ansamblio perklausa vyko Turgelių k. todėl turėjome galimybę ne tik pamatyti ką ansamblis
paruošė, bet ir pabendrauti, paklausyti daugiau dainų. Ansamblis paruošė programą, kurią
sudarė romansai, jaunimo-meilės, humoristinės ir autorinės dainos lenkų ir baltarusių
50

kalbomis. Atliko dviem balsais, pritariant akordeonui. Kai kurias dainas atliko su
sinchroniškais judesiais (sujungus skaras imitavo upės bangavimą). Jų autorinė daina apie
gimtąjį kraštą yra lyrinio pobūdžio, savo melodika panaši į chorinę dainą.
Vėliau, mūsų prašymu, kai kurias dainas atliko be akordeono pritarimo. Kalbėjome apie
papročius, atskirus apeigų momentus ir paaiškėjo, juk viena kita ansamblietė prisimena ir,
nors ne visą tekstą, bet pateikė vestuvinių dainų (Siondaj damunia, siondaj kochana),
lalavimo (Dobry wieczor panieneczka), raudos, laidotuvių giesmės (Salve Regina) pavyzdžių.
Dėl raudų užvirė net šiokia tokia diskusija. Vieno iš pateikėjų nuomone, raudos yra
„nereikalingos, labai kvailai atrodo“, „tamsus kaimas“. Kiti sakė apie ankstesnius laikus, juk
tai buvo privaloma: „..o kaip gi, neraudosi, pasakys kaimynai, kad negailėjai. Reikia viską
išraudoti: kaip gyvenome, kaip barėmės ir taikėmės. Ir pačiam po to lengviau“.
Mūsų pokalbiui pasibaigiant, ansamblietės vis prisimindavo vieną kitą dainą, dažniausiai
baltarusių kalba. Atsipalaidavusių, neformalioje aplinkoje esančių ansambliečių balsai
pradėjo skambėti kitaip. Atsirado daugiau garso, jo kokybė tapo „plokštesnė, aštresnė“,
artikuliavo trumpinant balso taką, prispausdamos lūpas prie dantų. Viena iš jaunesnių
ansamblio narių net sušuko: „Na ir baubiat baisiai, gal jau užteks“. Į ką vadovė jai oponavo:
„Tai taip ir reikia dainuoti“.
Šalčininkų liaudies dainų ir šokių ansamblių vadovų požiūris į šį ansamblį yra gana
neigiamas: „Jie yra silpnučiai, neprofesionalūs“. Be to ansambliečiai skundžiasi, jog į kokį
festivalį bevažiuotų, vis kas nors ateina pamokinti atlikimo: „ar profesorius iš universiteto, ar
koks folkloro specialistas“. Beje dažnai pastabos būna priešingos, bet ansamblis stengiasi
visiems įtikti ir, kitą kartą važiuojant į tą pačią vietą, jau yra pasiruošę atitinkamą repertuarą,
kiek įmanoma pakoregavę atlikimo stilių.
Nors aptarti ansambliai vadina save „folkloriniais“, ansambliams „Cicha Novinka“,
„Sužanianka“ ir „Turgelianka“ siūlyčiau pakeisti pavadinimą į „etnografinius“ arba
„folklorinius-etnografinius“.
Reziumuojant norėčiau akcentuoti kelis pastebėtus aspektus veikiančius tradicijos perdavimą.
Gyvoje tuteišių kaimo Lietuvoje tradicinėje muzikinėje nūdienoje vyrauja bažnytinės bei
laidotuvių giesmės, o taip pat folklorinių kolektyvų koncertai organizuojami vietinių kultūros
namų. Į savo krašto dainas koncertų metu vyresnio amžiaus žiūrovai reaguoja labai teigiamai,
beveik kiekvienas žinantis dainą nedrąsiai ją niūniuoja. Visgi bažnytinių chorų bei kultūros
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namų darbuotojai, norėdami paįvairinti repertuarą, ieško naujų, dažnai autorinių ar
harmonizuotų dainų (ypatingai harmonizuota liaudies daina diegiama jaunimo ir vaikų
kolektyvuose). Tuomet tikintieji bažnyčioje ir žiūrovai koncerto metu negali pritarti, jie lieka
tik stebėtojais. Šis klausytojo vaidmuo, manyčiau, smarkai kenkia vietinės tradicijos
perdavimui.
Pačios stilistikos pokyčius sceniniame dainavime išsaukia besikeičianti kaimo aplinka,
kurioje masinės žiniasklaidos priemonių, bažnyčios bei kultūros darbuotojų pagalba
įsiviešpatauja santūrus atlikimas, bandoma įterpti vaidybos ir judesio.
3.1.2. POŽIŪRIS Į APEIGINĮ DAINAVIMĄ ŠIANDIEN

Ekspedicijos Sužionių kaime (Vilniaus r.) metu buvo padaryta šio kaimo etnografinio
ansamblio „Sužanianka“ dainininkių apklausa. Jos tikslas – išaiškinti dainininkių požiūrį į
tradicinį apeiginį dainavimą. Pokalbyje dalyvavo Janina Anusevič (g. 1956, Griciūnai),
Maria Černiavska (g. 1950), Stanislava Ingielevič (g. 1934), Halina Savicka (g. 1954),
Maria Sienkievič (g. 1957), Lucja Špakova (g. 1960), Maria Višnievska (g. 1951), Helena
Žvirblis (g. 1960) ir Margarita Kržyževska (g. 1963).
Pirmiausiai duodu paklausyti kelių senų rugiapjūtės dainų įrašų, tai yra Konstancijos
Kovalevskos (Trakų r.), Kalvių-Lieponių etnografinio ansamblio (Trakų r.), Marės
Kuodžiutės-Navickienės (Varėnos r.). Palyginimui pasiklausome meilės dainos atliekamos
Helenos Urbelionienės (Šalčininkų r.). Po kiekvieno jų užduodu klausimus:
1. Ar esate girdėję taip atliekamą dainą?
2. Ką pasakysite apie tokį atlikimą? Ar jis Jums patinka?
3. Kaip apibūdintumėte balsą?
Dainininkės noriai atsakinėjo į klausimus, gausiai komentavo dainas. Skambant pirmam
įrašui Konstancijos Kovalevskos „Abudžala matuli raniusienka“, kuri atitinka melodinį tipą
„Pūtė vėjas“, jau nuo pirmos dainos žodžių pasipila komentarai: „Seni žmonės taip, tokiu
balsu dainavo, Michalovska pavyzdžiui. Pavadinčiau tokį balsą altu“, „Balsas tai normalus,
kaip pas senukus. Ankščiau pas mus dainavo panašiai, bet dabar negirdėti“.
Klausimą „Ar patinka balsas (garsas)?“ pateikėjos supranta, ir visgi vertina visą atlikimo
komponentų derinį: „Aš tai nemėgstu tokių balsų. Tai ne melodinga daina“. Vieningai
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sutaria, kad gražiau būtų dvibalsė: „Kai būna du balsai, kaip va mes dainuojame, man atrodo
taip ir yra gražiausia. O vienu balsu, tai vienodai kažkaip“.
Besiklausant Helenos Urbelionienės jaunimo-meilės dainos „Poznałem dziewczyna“
reaguoja labai teigiamai: „Oj, Siemaszkowa, taip dainuoja, Halinos Žvirblis mama. Ji dar
gyva, tik labai serga, jau devyniasdešimt jai“. Dainininkės pabrėžia didelį Urbelionienės ir
Kovalevskos balsų skirtumą: „Čia jau skirtingai, nei ankščiau.. Šitas balsas mums artimas,
patinka. Kaip tik liaudies dainoms tinkamas. Ir daina gera“.
Kalvių-Lieponių etnografinio ansamblio įrašą susieja su K. Kovalevskos dainavimu. Ir tikrai
abi rugiapjūtės dainos atliekamos Trakų r. dainininkių. Pateikėjos konstatuoja: „O mes taip
laidotuvėse dainuojame. Nors ne, mes gražiau. Labai jos tampo“, „Tai rėkiantis, lauko
balsas“. Janina Anusevič sako: „Kimeliškėse girdėjau taip bobutes bažnyčioje dainuojant per
atlaidas“.
Mare Kuodžiutės-Navickienės balsas pasirodė dainininkėms labai negirdėtas: „Čia ne mūsų
krašto, kažkur iš Lietuvos. Gal per televiziją kartais girdėjome, bet gyvenime ne, taip nieks
čia nedainuoja. Daina atrodo senovinė“.

Atlikimas pasirodė gana įdomus, neliko

nepastebėtos gausios puošmenos – „Jos vingrus balsas“.

Interviu
Ar yra skirtumas tarp dainavimo namie ir lauke?
„Mes dainuojame koncertuose, prie stalo, laidotuvėse ir bažnyčioje. Taip pačiai dainuojame,
ar yra mikrofonas ar nėra, ar lauke ar namie. Nieko nekeičiame. Tiesiog garsiai, taip kaip
mums skamba“.
Ar yra skirtumas tarp dainavimo apeigos metu ir dainavimo kita proga?
„Laidotuvėse dainuojam kitaip, garsiau nei bažnyčioje. Prie stalo, dainuojame irgi garsiai, tik
kitas dainas“. Prie stalo dažniausiai dainuojami romansai, meilės dainos („Z tamtej srtony
wody“, „Z tamtej strony jeziora“). Jos atliekamos švelniau nei religinės giesmės, daromi ir
dinaminiai niuansai, pateikėjos nori įdomiau pateikti dainą. Religinių giesmių atlikimas
labiau įtaigus ir sukauptas.
Ar dainos buvo skiriamos į grupes? Ar galima visas dainas dainuoti bet kada?
Dainas pateikėjos pirmiausiai skirsto pagal atlikimo situaciją: „Patriotines mes dainavome per
šventes, per konkursus tą, ką paprašo“. Vėliau mini laidotuvių giesmes, Velykų dainas,
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lalimkas rugiapjūtės pabaigtuvių, kalėdines, advento, gavėnės – tik tuo metu dainuojama, kai
ateina laikas. Joninių dainų neturi, tik taiko pagal tematiką.
Dar minimos balades, rekrūtų dainos, našlaičių (pvz. “Szedłam, szedłam wolnym krokiem”).
Raudas (wyliczanie) ankščiau dainavo, dabar mažiau pasitaiko, ramiau reaguoja laidotuvių
metu. „Kur labiau skaudu, jauni miršta, labai verkia. Kaip kieno charakteris. Anksčiau
verkautojos (plački) buvo nuomojamos. Dabar tai ne. Tik buvo per Kazio Geležanskio
laidotuves dvi moterys, rusiškai verkė“.
Vestuvinės dainas beneik visas galima dainuoti ir kitu metu, nedainuojama yra išlydėtuvių
daina „Siadaj dziewczyna“. Per vestuves negirdėjo raudų, dainavo tik jaunajai specialias
dainas (rozżalanie), kad pravirkdytų.
Koncertams ansamblietės taiko ir kitų Lenkijos regionų dainas išmoktas Lenkijoje per
festivalius. Vestuvinę dainą „Zasiałam se rutki“ padainavo taikydamos vietinį muzikinį
dialektą. „Dainuojame daugiau savo kaimo. Bet ir iš Lenkijos imame. Pas mus labai liūdnos
dainos. Dėl to mes ir dainuojame kitas“.
Kodėl vyrai nedainuoja?
„Jie labai dainuoja kai išgeria, net solo. Muzikantai anksčiau buvo, armonika grodavo
rusiškas dainas, dainavo per visą kaimą.“. Vyrai taip pat kartu su moterimis per Velykas
vaikščioja su aleliuja. Į atgijusį lalavimo paprotį visi kaimo gyventojai reaguodavo labai
gerai: „žmonės džiaugdavosi, daug duodavo vaišių, vos parsitempėme“.
Ar geras dainininkas yra gerbiamas?
Žmonės labai išrankūs, renkasi kas jiems patinka, kritikuoja. Jei nepatinka balsas, net
laidotuvėse giedot nekviečia. O geras dainininkas yra pripažįstamas visų: „Pas mus tai Jania,
Stasia, Marysia – stipri trijulė. Stasia turi klausą, daug dainuoja nuo 14 metų, o jai 80 dabar“.
Kokį balsą turėtų turėti geras dainininkas?
Vyriausia ansamblio narė Stanislava Ingelevič sako :“Balsas turi buti ne per tylus, bet ir ne
per garsus, reikia gerai pataikyti į melodiją“. Pateikėjų atlikimo stilius artimas aukštaičiams:
pirmi balsai dainuoja galviniame registre, tariama pilnu balsu.
Kaip išmokote liaudies dainų?
„Visi mokinosi šiaip, netyčia. Tai per vakarones, tai girdi kaip mama dainuoja ir kažkaip
išmoksti. Ankščiau juk vaikų prie stalo neleisdavo Be to, ankščiau kai nebuvo nei radijo nei
televizijos, visi pastoviai dainavo, ne taip kaip dabar“.
Medijų atsiradimas siejamas su naujais potyriais, repertuaro papildymu: „Tada per radiją
krūvą dainų išmokdavai. Bet vis vien visi dainavo ir senas“.
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Kokie iš šiuolaikinių dainininkų, muzikos stilių (opera, estrada, etc.) jums patinka?
Mėgstamos yra rusiškos dainos, vyresnės kartos dainininkės: V. Tolkunova, S. Rotaru, L.
Zikina. Iš lietuviškų atlikėjų patinka S. Povilaitis, V. Kernagis; žiūrimos TV laidos „Triumfo
arka“, „Gero ūpo“. Operos dainininkai klausomi mažiau, tik pavieniai, labiau mėgsta estradą,
liaudies dainas.

55

3.2.

Šiuo

RUGIAPJŪTĖS DAINŲ ATLIKIMO STILIUS.
EKSPERIMENTAS

eksperimentu

siekiama

išaiškinti

klausytojų,

reprezentuojančių

skirtingas

sociokultūrines erdves, apeiginės liaudies dainos percepciją: (1) etnomuzikologų, (2)
muzikantų, mažai žinančių apie liaudies muziką, bei (3) klausytojų, neturinčių muzikinio
išsilavinimo.
Ieškant medžiagos apklausai buvo peržiūrėti beveik visi išleisti autentiškų atlikėjų,
etnografinių ir folklorinių ansamblių įrašai (Priedas nr. 3). Surastos rugiapjūtės dainos buvo
perklausytos ir atrinktos tyrimui.
Analizuojant medžiagą pastebėtos tam tikros atlikimo tendencijos: apeiginis dainavimas,
lyrinis dainavimas ir tarpinis variantas tarp šių stilių. Kadangi autentiški pavyzdžiai buvo
įrašyti ne apeigų metu, kartais atlikėjai dainas atlikdavo pusbalsiu, krūtininiu ar galviniu
registru. Yra ir gana skvarbaus, lakaus apeiginio garso pavyzdžių. Tarp autentiškų atlikimų
pasitaiko nemažai patyrusių lyrinės dainos įtaką.
Etnografinių ir folklorinių ansamblių atliktose rugiapjūtės dainose be šių, aukščiau išvardintų,
pastebimos kitos dvi tendencijos: balso sakralizavimas (daina atliekama tarsi malda) bei
interpretacijos (atlikimas su instrumentais: kanklėmis, dūdmaišiu, būgnu; harmonizacijos:
burdonas, oktavinis dainavimas su vyrais, pritarimas antru balsu).
Apklausai atrinkti 10 rugiapjūtės dainų įrašai, gana pilnai atspindintys atlikimo stilių paletę.
Etnografiniai ansambliai ir solistės: Marė Navickienė (Varėnos r.), Katrė Kašėtienė
(Varėnos r.), Petras Zalanskas (Varėnos r.), Kalvių- Lieponių ansamblis (Trakų r.),
Marcinkonių ansamblis (Varėnos r.). Folkloriniai ansambliai ir solistai: Kūlgrinda,
Radasta, Alna, Eglė Burkšaitytė, Veronika Povilionienė. Pagal melodinius tipus bus
dainuojami šie variantai: a) vakaro daina „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“/ ryto ir vidurdienio
„Oi aš pjaunu rugelius“ (LLD, darbo dainos nr. 63); b) ryto ir vidurdienio „Bėkit
baraliai“/vakaro daina „Pjaukite mergos“ (LLD, darbo dainos nr. 5); c) vakaro daina „Rūta
žalioj, jau vakaras“ (LLD, darbo dainos nr. 57) – mūsų dienomis ši daina atliekama dažnai
Rasos šventės apeigose; d) darbų pabaigtuvių „Oi tu rugeli žiemkentėli“ (LLD, darbo dainos
nr. 71); e) „Šilalin augo, žalia aglalė“ (artima b tipui).
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Eksperimento dalyviai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai,
Vilniaus kolegijos menų skyriaus studentai; trečią grupę sudaro įvairių profesijų atstovai.
Pagal apibrėžimą socialinė grupė tai du ar daugiau asmenų, kurie veikia vienas kitą, daro
įtaką vienas kitam. Socialinis psichologas J. Turneris teigia, kad grupės nariai suvokia save
kaip „mes“, supriešindami save su kitais „jais“. Sąlyginės grupės gali būti tik
įsivaizduojamos, jų nariai gali net nepažinti vienas kito. Čia tiriamas žmonių grupes
pavadinčiau realiomis grupėmis. Tai yra egzistuojanti žmonių bendrija, kurios narius jungia
bendri požymiai ir veiklos ypatumai, jie pažįsta vienas kitą. Jos gali būti oficialios, šiuo
atveju - tai dvi pirmos grupės (narių elgesį reglamentuoja t.t. oficialios taisyklės, yra narių
hierarchija), ir neoficialios – trečioji grupė (susidaro stichiškai, santykiai asmeniniai, nėra
griežto pavaldumo) (Jusienė ir Laurinavičius, 2007:331).
Eksperimento pagrindiniai tikslai:
•

išsiaiškinti, kaip įvairios muzikinės patirties žmonės suvokia apeiginės liaudies
dainos atlikimo stilių, ar egzistuoja jos „pavyzdinis“ atlikimas;

•

išsiaiškinti, kokie parametrai atliekant apeiginę liaudies dainą yra svarbiausi.

Eksperimento metu respondentai klausė pateiktų įrašų ir užpildė anketą (Anketa nr. 2.
„Rugiapjūtės dainos atlikimo stilius“).
Beveik visiems šios žanrinės grupės melodijų tipams būdingi šūksnio elementai,
atsiskleidžiantys tęsiamais, nuolat kartojamais garsais. Reikia manyti, kad praeityje tai reiškė
apeigines emocijas, kuriomis buvo siekiama palenkti atšiaurias gamtos jėgas, vėlesniais
laikais – lyrinį savęs išsakymą. Nesunku pastebėti, kad tęsiamų garsų trukmės laikas neretai
būna nevienodas. Ypač nevienodai lygus jų skambėjimas užpildomas melizminiais garsais
(Četkauskaitė 1981:15).
Iš gausios šiuo melodinio tipu dainuojamos poetinių tekstų grupės kontrastišku paralelizmu
(„tėvulio“ ir rūstaus „šešuro“ šakomis) išsiskiria daina „Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis“.
Marės Navickienės dainuojamame variante daugiausiai intymumo pastebima antroje eilutėje,
kitų dainininkų mažiau. Nestruktūrinių garsų apdainavimai susipina su lengvais mordentais ir
vos pastebimomiss grupetėmis. „Kai dainuoju, žmonės sako iš manęs du trys balsai eina.“ –
sakė dainininkė. O visgi jai pačiai labiau prie širdies tiko kitos dainos, vėlesnės kilmės
jaunimo ir meilės, šeimos, vestuvinės. „Nieko man negaila, tiktai šitų dainų“ – mirties patale
kalbėjo „dainų karalienė“ (Četkauskaitė 1981:20-21). Naujumas ir mada nebuvo svetimi ir
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mūsų „dainų karaliams“, juk kiekvienas laikotarpis alsuoja kitu ritmu, apgaubtas kita estetika
ir idealais.
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19 pav. Lyginamieji etnografinių ansamblių ir solistų rugiapjūtės dainos balsių formančių grafikai.
Balsiai: u, a, i.
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20 pav. Lyginamieji folklorinių ansamblių ir solistų rugiapjūtės dainos balsių formančių grafikai.
Balsiai: u, a, i.
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Matyti jog balsių tartis, tembras yra labai įvairūs (19, 20 pav.). Kodėl vienas dainos atlikimas
priimtinas, kitas mažiau? Interpretacijos ribas nustato patys recipientai, jų garsinė, muzikinė
patirtis. Nustatyta, kad žmonės linkę automatiškai skirstyti į savą ir svetimą, dažniausiai
favoritizojant savus (Jusienė ir Laurinavičius, 2007:332). Kalbant apie grupes nesusijusias su
folkloru, dažnam žmogui pateikta muzikinė informacija buvo naujiena. Susidūrus su naujumu
vyksta:
•

Stereotipizacijos procesas – schematizuota, kartais iškreipta tiesa apie reiškinį.

•

Naujumo ir pirmumo – nauja informacija nugali ankstesnę nuostatą, formuoja naują.

•

Aureolės efektas – bendras palankumas asmeniui, ar reiškiniui.

•

Analogijų ieškojimo – jau turimos panašios informacijos lyginimas su gauta.

•

Loginis papildymas – kai patinka viena reiškinio savybė ir kitas automatiškai
palaikome teigiamomis.

•

Andoros fenomenas – pesimistinės informacijos ieškojimas, jos suradimas ir
konstatavimas (Lekavičienė, 2005:241).

Folkloro grupėje gali vykti kitas procesas – konformizmas, kadangi pateikta informacija
didelei daugumai manyčiau nebuvo naujiena. Konformizmas yra individo elgesio arba
nuomonės pasikeitimas dėl realaus arba įsivaizduojamo kito žmogaus ar grupės poveikio
(Jusienė ir Laurinavičius, 2007:333).
Atlikimas tinkamas apeiginei dainai
Marės Navickienės rugiapjūtės dainos atlikimas geriausiai atitinka įsivaizdavimą apie
„teisingą“. Jos tembras yra gana tamsus, balsiai tariami skirtingai (1 pav.). Ypatingai giliai
tariamas yra „i“. Dainuojama žemai, mažoje oktavoje. Ką apie tokį tembrą mano pirmos
grupės recenzentai (F)? Daugumai atlikimas labai patiko, pora komentarų buvo apie per
greitą tempą, o trečios grupės recenzentai (NM) mano, jog turėtų būti greitesnis. Antra grupė
(M) savo ruožtu teigia, kad labai trūksta dikcijos, yra problemų su intonacija, daina jiems
atrodo monotoniška. „Per daug yra puošmenų“ – manoma, juk lietuvių dainavimui tai
nebūdinga.
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Folkloro ansamblis „Radasta“ balsius taria panašiai, šiek tiek juos dengia. Panašiai dainuoja
Kalvių-Lieponių etnografinis ansamblis, tik pastarojo tembras „aštresnis“, artikuliuojama
arčiau dantų. „Radastos“ atlikime, pasak recenzentų (F), trūko puošmenų, dinamikos. Kitos
grupės (M, NM) tam pritaria, priduria, jog trūksta dikcijos, intonacijos tikslumo.
Veronika Povilionienė yra kone geriausiai žinoma visiems Lietuvos gyventojams liaudies
dainų atlikėja. Jos balsių tartis labai artima Marės Navickienės, tik „u“ ir „a“ tariami
uždariau. Įdomu, jog vertinant recenzentai dažnai naudoja žodžius patiko ir nepatiko:
„Supratau jog reikėjo vertinti kritiškai, bet vis vien vertinau pagal tai ar man patiko, ar ne“.
Apklausos dalyviams šiame atlikime nepakako puošmenų, tembre nepatiko nazalizacija. Apie
intonaciją rašė: „Šioks toks neintonavimas turi savotiško žavesio folklore“.
Dviprasmiškai vertinamas atlikimas
Petro Zalansko dainavimas sulaukė daug susidomėjimo tarp nefolkloristų. Labai visi
nustebdavo, kai sakydavau, jog dainuoja vyras. Folkloristai teigė, kad trūksta dikcijos, reikėtų
dainuoti garsiau, vis gi dainavimą įvertino kaip „meistrišką“. Kitos grupės buvo
dezorientuotos aukšta tesitūra: „Sunku suprasti, kad čia vyras, atrodo kad močiutė“, savotišku
tembru su nazalizacijos gaidele.
Eglė Burkšaitytė padainavo labai švelniu balsu, negarsiai, galviniame registre, balsiai tariami
panašiai, garsas dengiamas. Dainininkė tariant balsius labai varijuodavo pvz.: „Šilalin
augo“[Šiaelaelin auego], recipientams buvo sunku suprasti tekstą. Atlikimas pasirodė labiau
lyrinis, nei apeiginis.
Marcinkonių etnografinis ansamblis dainuojant balsius taria skirtingai, tembras vidutiniškai
šviesus. Pateikėjams pasirodė labai „paprastas“. Daugiau norėtų puošmenų, dinamikos, garsą
šiek tiek nuimti.
Atlikimas mažiau tinkantis apeiginei dainai
Folkloro ansamblis „Alna“ apklaustųjų nuomone, atliko rugiapjūtės pabaigtuvių dainą gana
buitiškai: „šitaip apeiginė daina neatliekama, netinka čia ir akompanimentas. Per gražus
tembras, pernelyg akademiškai“. Nors būta ir visai priešingo vertinimo, ypač trečios grupės
recenzentų, atlikimą vertinantį labai gerai. Tembras yra vidutiniškai šviesus, balsiai
vienodinami. Kaip jau buvo minima, atlikta daina dviem balsais (moters (veda) ir vyro
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duetas) pritariant kanklėmis. Buvo nemažai pastabų folkloristų tarpe, jog vyrai rugiapjūtės
dainų neatlikdavo, ir, kas įdomu, komentuojant P. Zalansko atlikimą tai minima nebuvo.
Kalvių-Lieponių etnografinis ansamblis atliekant rugiapjūtės dainą balsius taria panašiai, šiek
tiek jas dengia, atviriau dainuojamas „a“. Tembras gana ryškus, artikuliuojama arčiau dantų.
Pažymėtinas ir didelis garsis, greitos priebalsių atakos. Būtent tai pasirodė apklaustiesiems iš
nefolklorinės

aplinkos

pernelyg

„grubu“,

„perspausta“,

„nesubtilu“.

Muzikantams

netemperuotas derinimas ir heterefonija atrodė prastu intonavimu bei „neišvystytu
ansambliškumu“.
Katrė Kašietėnė dainuoja labai šviesiu, švelniu tembru, balsiai tariami labai skirtingai: „a“
labai atviras, o „i“, „u“ tariami giliau. Atlikimas pasirodė recenzentams labiau „naminis“ nei
„lauko“, muzikantams nepatiko per didelis vibrato, folkloristams pernelyg švelnus tembras,
per aukšta tesitūra.
Apeiginio folkloro kolektyvas „Kūlgrinda“ rugiapjūtės daina paliko įspūdį apklaustiesiems:
didelis garsis, moterų dainuojamą melodiją papildė vyrų burdoninis pritarimas. Matyt daina
atliekama buvo didelėje patalpoje, ar bažnyčioje, girdėjosi aidas. Manyčiau būtent ta erdvė ir
sukūrė apeigos įspūdį, kaip pastebėjo recenzentai, apeigos kitos nei rugiapjūtė, panaši į
„tamsią auką“. Muzikantai pažymėjo ne itin būdingą lietuvių liaudies muzikai harmoniją,
jiems norėtųsi girdėti daugiau puošmenų. Balsius ansamblis vienodina, gal šiek tiek dengia,
tembras gana atviras.
Įvertinti bendrą eksperimento eigą ir pobūdį, reikėtų paminėti, kad jis buvo geranoriškas,
dauguma dalyvių pavyzdžiais susidomėjo, prašė perrašyti. „Man patiko visos interpretacijos,
nes būtent įvairovė ir yra įdomiausia“. Grupei apklaustųjų labiau patiko solinis atlikimas: „
Atrodo, šią dainą turėtų atlikti solo, ansambliai kliūna savo masiškumu“ . Nefolklorinės
aplinkos apklaustiesiems mažiausiai patiko netemperuotos intonacijos bei laisvas ritmas –
būtent tai, kas etnomuzikologų yra labai vertinama. Visi atsargiai vertino įtaigų, garsų
atlikimą, siūlydavo garsį mažinti, atlikti subtiliau, daugiau dėti puošmenų. Visi šie aspektai
artimesni lyrinei dainai ir nors recipientai supranta, kad apeiginė daina turėtų būti atliekama
kitaip pastabose, vis pažymėdavo, kad „norėtųsi minkščiau, subtiliau“ etc.
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Pav.
nr.

Atlikėjas

Daina

Atlikimo vertinimas
I grupė
(F)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Marė Navickienė

„Vaikščiojo
tėvulis
pabarėmis“

1,5

Marcinkonių
etnografinis
ansamblis

„Pjaukite
mergos“

3,0

Kalvių-Lieponių
etnografinis
ansamblis

„Vaikštinėjo
tėvulis
pabarėmis“

2,8

Katrė Kašietėnė

„Rūta žalioj, jau
vakaras“

2,75

„Oi aš pjaunu
rugelius“

1,6

Folkloro
ansamblis
„Alna“

„Oi tu rugelį
žiemkentėlį“

4,7

Apeiginio
folkloro
kolektyvas
„Kūlgrinda“

„Rūta žalioj, jau
vakaras“

Eglė Burkšaitytė

„Šilalin augo,
žalia aglalė“

2,75

„Bėkit baraliai“

3,25

Petras Zalanskas

Folkloro
ansamblis
„Radasta“

10. Veronika
Povilionienė

II grupė
(M)
3,0

III grupė
(NM)

Vidurkis

2,2
2,2

3,2

2,7
2,97

4,5

3,0
3,4

3,6

3,2
3,2

4,2

3,5
3,1

3,0

2,7
3,5

3,8

3,3

3,0
3,4

3,5

2,7
2,98

2,5

2,2
2,65

„Rūta žalioj, jau
vakaras“

2,7

2,7

2,3
2,57

Pav. 21. Rugiapjūtės dainų atlikimo vertinimas recenzentais.

Folkloristai ir etnomuzikologai geriausiai įvertino Marės Navickienės ir Petro Zalansko
rugiapjūtės dainos atlikimą, mažiau patiko folkloro ansamblio „Alna“ atliekamas variantas.
Muzikinį išsilavinimą turinčių recipientų grupė atvirkščiai – geriausių atlikimu laiko
folklorinio ansamblio „Radasta“ ir Veronikos Povilionienės atliekamas dainas, o Petras
Zalanskas ir Kalvių-Lieponių etnografinis ansamblis jiems paliko neigiamą įspūdį. Šios
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grupės recipientai į apklausą reagavo su didžiausiu entuziazmu, negailėjo pastabų, atvirai
reiškė savo nuomonę.
Muzikinio išsilavinimo neturinčių žmonių grupė geriausiai įvertino Marės Navickienės,
folklorinio ansamblio „Radasta“ ir Veronikos Povilioninės atlikimą, mažiau patiko Petro
Zalansko ir Katrės Kašietėnės atliekami dainos variantai.
Vidurkiai rodo (pav. 21), jog folkloro nepraktikuojantiems žmonėms šiek tiek artimesnis yra
folklorinių ansamblių skambėjimas, o folkloristai žymiai labiau vertina etnografinius įrašus.
Jei bandysiu atsakyti į pirmą anketos klausimą: koks apeiginės dainos atlikimas laikomas
teisingu? – atsakymas būtų toks: pavyzdingai rugiapjūtės dainą atlieka Marė Navickienė,
folkloro ansamblis „Radasta“ ir Veronika Povilionienė. Mažiau įtikinami folkloro ansamblio
„Alna“, apeiginio folkloro kolektyvo „Kūlgrinda“ ir Kalvių-Lieponių etnografinio ansamblio
atlikimai.
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3.3.

ATLIKIMAS, SUVOKIMAS IR PATIRTIS

3.3.1. TRADICINIO DAINAVIMO INTERPRETACIJOS

Geriau suprasti tradicinio dainavimo stiliaus transformacijas padėtų eksperimentas - žmonių
iš skirtingų socialinių erdvių liaudies dainos atlikimo stiliaus suvokimo tyrimas.
Tam tikslui buvo paruoštos dzūkų dainininkės Marės Kuodžiūtės-Navickienės įdainuotos
rugiapjūtės dainos „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“ natos (priedas nr. 9. 1) bei šios ir kitų jos
dainų įrašai (Četkauskaitė, 2006: 28; CD: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 17, 29). Eksperimento dalyviai - tai
2 operos, 3 džiazo bei 3 miesto folkloro ansamblio dainininkai, Vilniaus kolegijos menų
skyriaus ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai.
Eksperimento pagrindiniai tikslai:
•

išaiškinti, kaip įvairios muzikinės patirties žmonės suvokia liaudies dainos
atlikimo stilių,

•

kiek informacijos apie dainos stilių mums suteikia natos ir kiek muzikiniai
įrašai.

Eksperimentą sudarė trys etapai. Pirmiausia dainininkai gavo tik dainos natas. Jų buvo
prašoma pasiruošti ir po kelių dienų atlikti šios dainos du pirmus posmelius su variantais.
Atlikę šią užduotį dainininkai gavo pastudijuoti Marės Kuodžiutės-Navickienės įrašų (darbo,
vestuvinių, jaunimo-meilės dainų), tarp kurių dainos „Vaikščiojo tėvulis pabarėmis“ nebuvo.
Šios dainos įrašas dainininkams duotas buvo paskutiniame, trečiame etape. Po antro ir trečio
etapų taipogi reikėjo padainuoti du pateiktos dainos posmelius su variantais.
Po paskutinio etapo dainininkai atsakė į klausimus bei užpildė lentelę: „Dainavimo stiliaus
komponentų hierarchija“ (Priedas nr. 9, Anketa nr. 2).
Gautų įrašų analizę pateikiu lentelėse (pav. 22-30).
Dainavimo stiliaus Komponentų atlikimo savybės
komponentai
Artikuliacija

Greitas markato, raiškai tariami priebalsiai, skirtingi
balsiai
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Tembras

Lakus, gilus, apvalus

Melodika

Dainininkė remiasi į pagrindines natas, jas apipindama
gausiomis puošmenomis, netemperuotas derinimas

Ritmas

Labai įvairus, daug smulkių natų; pasitaiko 16, 32
natų, triolių, taškuoto ritmo

Puošmenos

Labai greitos, įvairios: vienos - trijų natų foršlagai ir
nachšlagai, priebalsių vokalizacija

Tesitūra

Žema, pradeda nuo g mažos oktavos

Dinamika

Aukštesnės natos šiek tiek garsinamos, garsesnės
skiemenų pradžios

Garsumas

Vidutinis,
įtaigus.

Tempas

Rubato, ketv.= 58

šnekamosios

kalbos,

bet

pakankamai

22 pav. Marės Kuodžiutės-Navickienės liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

III etapas

Artikuliacija

Taisyklinga lietuvių
kalba,
ryškus
priebalsių
tarimas,
staigios pabaigos

Dingsta dikcija Minkštos atakos. Tarmė
–
lieka nepastebėta
atpalaiduojamos
lūpos

Tembras

Apvalus,
šviesus
balsas,
balsiai
vienodinami

Melodika

Atitinka natas

Ritmas

Atitinka natas, tarp Pauzės
tarp
frazių pauzės
frazių
trumpesnės

Puošmenos

Nėra
vibrato, Puošmenos
puošmenos
greitesnės,
išdainuojamos
improvizuoja
ypatingai kruopščiai

Puošmenas bando dainuoti
kaip pateikėja: greitai,
netemperuoto aukščio,
improvizuoja, melizmų
atsiranda daugiau nei
originale, labiau primena
barokinės

Tesitūra

Originaliame
aukštyje, nuo g

Nona žemiau

Dinamika

Garsiau dainuojamos

Nosinis-gerklinis

...

Tonu žemiau

...(ir kitur)
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ilgos aukštos natos
Garsumas

Garsiau
vidutinišką

Tempas

ketv.=52

už Tyliau
ketv.= 60

ketv.= 68

23 pav. Operos dainininko nr. 1 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

III etapas

Artikuliacija

Minkštos
atakos,
vienodinami balsiai.
Nėra tarmės

Artima
kalbai

Tembras

Gilus,
tembras

Melodika

Preciziškai
išdainuojamos natos

Ritmas

Preciziškai
Ilgos natos ilginamos
išdainuojamos natos
Laisvas frazavimas

Puošmenos

Reguliarus vibrato

Minimali
improvizacija
melizmomis

Tesitūra

Originaliame
aukštyje, nuo g

Mažąja
aukščiau

Dinamika

Garso
viduje: Aukštos
natos
akcentuojamos
atliekamos garsiau
pradžios

Garsumas

Tylus dainavimas

Garsiau

Vėl tyliai

Tempas

ketv.= 48

ketv.= 54

ketv.= 56

šnekamai

apvalus

Labiau
barokinės

primena

tercija Tonu aukščiau

24 pav. Operos dainininkės nr. 2 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai
Artikuliacija

Minkštos atakos, balsiai
skirtingi, improvizuojami
žodžiai, tarmė

Tembras

Minkštas, galvos registre,
primena
bossanovos
atlikimą

II etapas

III etapas
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Melodika

Nedideli nukrypimai, nėra Nukrypimų nėra
variantų

Ritmas

Nedideli
nukrypimai,
dažnos apokopės, laisvas
frazavimas

Puošmenos

Melizmų
improvizacija,
reguliarus vibrato

Tesitūra

Oktava aukščiau, nuo g1

Dinamika

Garsesnės aukštos natos,
skiemenų pradžios

Garsumas

Vidutinis

Tempas

ketv.= 64

Nuo c1

Nuo d1

ketv.= 64

ketv.= 78

25 pav. Džiazo dainininkės nr. 1 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

III etapas

Artikuliacija

Stipriai
akcentuotos Netiksli,
skiemenų
pradžios, iškraipyta
skirtingi
balsiai, tarmė
literatūrinė kalba

Tembras

Krūtininis-gerklinis
Tamsinamas
registras, balso traktas balsas
gilinamas

Melodika

Preciziškai
išdainuojamos natos

Ritmas

Preciziškai
išdainuojamos natos

Didelės
frazių

Puošmenos

Preciziškai
išdainuojamos
pagal
natas, lėto tempo

Melizmos
greitesnės,
nedidelis vibrato

Tesitūra

Nuo d1

Dinamika

Garsesnės aukštos natos Atsiranda
frazavimas

Garsumas

Vidutiniškas

Tempas

ketv.= 48

Nuo b

ketv.= 60

Apvalus, šviesus

pauzės

tarp

Nuo as
Didelė dinamika garso
viduje

ketv.= 66

26 pav. Džiazo dainininkės nr. 2 liaudies dainos atlikimo analizė.
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Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

Artikuliacija

Stipriai
akcentuotos Skirtingi balsiai
skiemenų pradžios, balsiai
šiek
tiek
vienodinami,
literatūrinė kalba

Tembras

Stiprus ir
krūtininis
registras

lakus balsas, Balsas plokštesnis
-gerklinis

Melodika

Preciziškai
natos

išdainuojamos

Ritmas

Preciziškai
natos

išdainuojamos

Puošmenos

Preciziškai išdainuojamos
pagal natas, lėto tempo

Tesitūra

Nuo d1

Dinamika

Garsesnės aukštos
frazavimas

Garsumas

Pilnu balsu

Tempas

ketv.= 48

III etapas

Ilgina ilgas natas

Nuo cis1
natos,

Nuo h
Mažiau
dinamikos

ketv.= 48

ketv.= 54

27 pav. Džiazo dainininkės nr. 3 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

Artikuliacija

Trumpinamas
balso
takas, lėtas markato,
skirtingi
balsiai,
improvizuojami žodžiai

Tembras

Minkštas,
plokščias

Melodika

Nedideli nukrypimai

Ritmas

Nedideli nukrypimai

Puošmenos

Improvizuojamos,
jų Papuošimai
įvairovė nedidelė, mažas įvairesni, panašūs į
vibrato
pažymėtus natose

Tesitūra

Nuo des1

šiek

III etapas

tiek

Griežtesnis ritmas

Nuo d1

Nuo d1
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Dinamika

Garsiau
dainuojamos
aukštos natos

Garsumas

Vidutinis

Tyliau

Tempas

ketv.= 66

ketv.= 54

ketv.= 60

28 pav. Folkloro dainininkės nr. 1 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai

II etapas

III etapas

Artikuliacija

Trūksta
dikcijos: Balsiai labiau skiriasi
neraiškiai
tariami
priebalsiai,
balsiai
vienodinami.
Improvizuojami
žodžiai

Tembras

Gilus balsas

Melodika

Nedideli nukrypimai

Ritmas

Nedideli nukrypimai

Puošmenos

Improvizuojamos, jų
įvairovė nedidelė

Tesitūra

Nuo a

Nuo h

Dinamika

Beveik nėra

Skiemens
viduje: Antrą posmelį tyliau
garsesnė pradžia
dainuoja

Garsumas

Tyliai

Tempas

ketv.= 54

Projektuojamas
Ryškus
dzūkiškas
arčiau
dantų, tembras, šiek tiek
atsiranda plokštumo plokščias

Atsiranda
daugiau
smulkių melizmų

ketv.= 54

Nuo h

ketv.= 54

29 pav. Folkloro dainininkės nr. 2 liaudies dainos atlikimo analizė.

Dainavimo stiliaus I etapas
komponentai
Artikuliacija

II etapas

III etapas

Trūksta
dikcijos:
neraiškiai
tariami
priebalsiai, vienodinami
balsiai, ne visada girdisi
tarmė

Tembras
Melodika

Atitinka natas

Laisvas frazavimas
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Ritmas

Atitinka natas

Puošmenos

Atitinka natas, šiek tiek
per lėtos

Tesitūra

Nuo es1

Dinamika

Beveik nėra

Garsumas

Vidutinis

Tempas

ketv.= 48

Greitesnės, šiek
improvizuojamos
melizmos
Nuo e1

Nuo des1

ketv.= 60

ketv.= 60

tiek

30 pav. Folkloro dainininkės nr. 3 liaudies dainos atlikimo analizė.

Aukščiau pateiktose lentelėse matome, jog dainininkai atliko užduotis labai skirtingai.
Gaunant vis daugiau papildomos medžiagos apie dainą, kai kurių dainavimas labai pakito
(opera1), kitų minimaliai (džiazas1). Daugumos skirtumas tarp pirmojo ir trečiojo
padainavimo yra nedidelis, kaip sakė vėliau patys dainininkai: daug suprato, bet ne viską
sugebėjo įgyvendinti. Visgi kiekvienas turi savo stilių, ir įvaldyti naują per trumpą laiko
atkarpą yra sunku. Ypač sunku buvo keisti tembrą, artikuliaciją. Tarmė daugeliu atvejų buvo
nepastebėta, arba naudojama neteisingai.
Ryškiai skiriasi tempai, kiekviename etape kūrinys atliekamas vis greičiau. Kadangi atlikimas
vyko rubato tempu, ritmą vertinti yra ypatingai sunku.
Aukštį dainininkai pasirinkdavo sau patogų, jis svyravo tercijos intervalu, rečiau buvo
bandoma dainuoti iki oktavos-kvintos žemiau ar aukščiau. Daug dėmesio skiriama
puošmenoms, stengtasi jas išdainuoti kuo kruopščiau. Etnomuzikologės ir viena jazz‘o
atlikėja pirmame, antrame etape jas traktavo žymiai laisviau.
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Marė Navickienė
(Varėnos r.)

2800

Operos dainininkas I

F2, Hz

2400

Operos dainininkė II

2000

Džiazo dainininkė I
Džiazo dainininkė II

1600

Džiazo dainininkė III

1200
Folkloro dainininkė I

800

Folkloro dainininkė II

300

400

500

600

700

800

900
Folkloro dainininkė III

F1, Hz

31 pav. Lyginamieji folklorinių ansamblių ir solistų rugiapjūtės dainos balsių formančių grafikai.
Balsiai: u, a, i.

Balsių tartis ir artikuliacija eksperimento dalyvių yra labai skirtinga (31 pav.). Operos
dainininkas I bei folkloro dainininkė II balsius taria gana vienodai, jas dengia. Šių atlikėjų,
bei folkloro dainininkės III, džiazo dainininkės II ir operos II pirmos formantės yra gama
žemos – tikriausiai dainuojant ilgina balso traktą: nuleidžia gerklas arba ištempia į priekį
lūpas. Folkloro dainininkės III ir džiazo dainininkės II balsas yra šviesesnis, nes gana aukštos
antrosios formantės. Operos dainininkės balsas šiek tiek tamsesnis, bet panašiai kaip
pastarųjų balsiai tariami jau gana skirtingai. Džiazo dainininkių I ir II balsių tartis labai
skirtinga, balsai atviresni, artikuliuojama arčiau lūpų, dainuojant labiau žiojamasi (ypač „a“).
Panašiai artikuliuoja folkloro dainininkė I, bet jos balsių tartis vienodesnė, kaip ir jos kolegės
(FIII). Su M. Navickienės tembru labiausiai sutaptų folkloro dainininkės II tembras, jeigu
balsius tartų labiau skirtingai.
3.3.2. INTERVIU

Pirmame etape visus dainininkus sutrikdė natų sudėtingumas, mokymasis užtruko daugiau
nei kelias dienas, t.y. savaitę, dvi. Kai kurie, pastudijavę natas, dalyvauti eksperimente
atsisakė. Įrašų metu operinio dainavimo studentai pergyveno, kad jie nemoka improvizuoti ir

71

yra itin prisirišę prie natų. O džiazo atlikėjai, kad natos per sudėtingos (ypač jų ritmas) ir, kad
per daug linkę interpretuoti kūrinį, iš karto improvizuoti. Etnomuzikologės daugiausia
priekaištų turėjo balso emisijai, skundėsi balso valdymo žinių trūkumu, kas be abejo trukdė
įgyvendinti visus išgirstus atlikimo niuansus.
Atsakymai į pateiktus klausimus daugeliu atvejų buvo panašūs, ypač operos ir džiazo
dainininkų. Žemiau pateikiu atsakymų apibendrinimą.
Iš kur semiatės žinių apie liaudies dainas?
Žinių apie liaudies dainas operos ir džiazo dainininkai gauna iš televizijos, rečiau stebint
folkloro festivalių programą. Visi minėjo vaikystėje girdėtas močiutės ar mamos dainas, kai
kurie turi folkloristų draugų. Keli lankė mokyklos folkloro ansamblį, arba stilizuoto folkloro
ansamblį. Etnomuzikologės daugiausia žinių gavo dainuodamos folkloro ansambliuose, jas
pagilino studijų metų, klausant autentiškų įrašų.
Buvo minimi ir teigiamai vertinami Veronika Povilionienė, folkroko grupė „Atalyja“. Kitų
pop muzikantų bandymai interpretuoti liaudies dainą vadinami „labai paviršutinišku žvilgsniu
į folklorą“, televizijos laida „Gero ūpo“ - „nuobodžiu to paties motyvo kartojimu“.
Ką žinote apie liaudies dainas, jų atlikimą? Ar etnografiniai įrašai, kuriuos Jums daviau,
skiriasi nuo įprastai girdimo liaudies dainos atlikimo?
Apie liaudies dainos atlikimą operos ir džiazo dainininkai žinojo tiek kiek teko išgirsti,
pripažino nelabai besidomintys folkloro ansamblių repertuaru. Tačiau daugeliu atveju
autentiški įrašai sukėlė visiškai priešingą reakciją: buvo prašoma paklausyti dar kitų, panašių
dainininkų, atsirado norinčių įrašus panaudoti kuriant spektaklį ir šiuolaikinį šokį. Operos
dainininkas, Virgilijaus Noreikos studentas, įtraukė dainą į savo repertuarą ir atlieka scenoje.
Operos dainininkai detaliai analizavo dainininkės vokalinę techniką, teigė kad jiems trūksta
balso lankstumo, laisvai judančio minkštojo gomurio tinkamai atlikti dainą. Be to jie pripratę
prie kitos artikuliacijos ir fonacijos.
Etnomuzikologės šiek tiek žinių apie dainos atlikimą gaudavo iš folklorinio ansamblio
vadovų, gilino jas studijų metu. Vis gi merginos skundžiasi, kad vokalinės technikos joms
trūksta ir labai norėtų gauti tradicinio vokalo pamokų. Pvz., viena iš dainininkių lankė chorą
ir įgytas žinias apie kvėpavimą ir galimybę keisti garso kokybę artikuliuojant sėkmingai taiko
atliekant liaudies dainas.
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Ar iškilo sunkumų besimokant ir atliekant dainą? Kokių?
Didžiausias sunkumas besimokant dainą buvo sudėtingos natos. Kai kurie dainininkai
išklausę originalaus įrašo, teigė, jog kai kurių garsų nelaikytų nata, kad papuošimai
išdainuojami žymiai greičiau nei parašyta. Atlikti dainą vieniems trukdo mažas balso
lankstumas, balso technikos skirtumai ir mažas laiko tarpas gilesnėms studijoms,
etnomuzikologėms – balso technikos valdymo žinių trūkumas.
Ar šios dainos muzikinė kalba skiriasi nuo įprastai atliekamo repertuaro, ar yra jam
artima?
Visi dainininkai su panašios dainos atlikimu susiduria pirmą kartą. Operos dainininkai
dažniausiai atlikdavo harmonizuotas liaudies dainas, etnomuzikologės dvibalsį aukštaitišką
folklorą, paprastesnes dzūkų vienbalses dainas, o džiazo dainininkės folkloro interpretacijas.
Kas Jums atrodo svarbiausia atliekant kūrinį?
Ryšys su publika, kūrinio minties ir emocinio plano perteikimas.
Kaip manote, ar eksperimento metu Jums pavyko perteikti liaudies dainos stilių?
Vienas atsakymas skambėjo „taip“, visi kiti vertino savo atlikimą nepakankamai geru:
„Likome savo stiliuje“. Pripažindavo, kad pavyko suprasti daugelį dalykų, bet jiems
įgyvendinti reikia daugiau praktikos. Ypač neigiamai vertino melizminių vingių išdainavimą
– pritrūko balso lankstumo.
Kas jūsų manymu yra dainavimo stilius?
Kiekvienas dainavimo stilius turi savo reikalavimus balso formavimui, stilius nusako tai, kaip
daina turi skambėti. Atskirų stilių komponentų svarba dažnai būna skirtinga: operoje
privalomas didelis garsas, džiaze – ne, ir pan.
3.3.3. APKLAUSA „DAINAVIMO STILIAUS KOMPONENTŲ
HIERARCHIJA“

Respondentai užpildė paruoštą anketą „Dainavimo stiliaus komponentų hierarchija“ (Priedas
nr. 8). Vertinant stiliaus komponentus buvo taikomas vadinamasis magiškasis Milerio
skaičius: 7±2 (Miller, 1956) įvertintas remiantis nuostata, kad žmonės geriausiai
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diferencijuoja savybes skalėje apie 7. Pvz., kur 1- mažiau svarbu dainavimo stiliui išlaikyti, o
7- labai svarbu dainavimo stiliui išlaikyti:
Melodika

1

2

3

4

5

6

7

Kiekvieno asmens apklausa truko apie 5 minutes, atliekant užduotį dažnai pasigirsdavo
komentarų.
Gauti duomenys buvo suvesti į Excel programą, kurioje apskaičiuotas kiekvieno komponento
bendras vidurkis. Tie komponentai, kurių bendras vidurkis didžiausias, respondentų yra
laikomas svarbiausiu dainavimo stiliui parodyti (pav. 32).

32 pav. Dainavimo stiliaus komponentų bendri vidurkiai: 1- tembras, 2- artikuliacija, 3- puošmenos,
4- melodika, 5- ritmika, 6- garsis, 7- tesitūra, 8-tempas, 9- dinamika.

Iš grafiko matome, jog tembras ir artikuliacija, recenzentų nuomone, labiausiai išduoda kuri
dainavimo stilistika pasirenkama kūriniui atlikti. Besiremiant tik išgirstu vieninteliu garsu ar
prasidainavimo pratimais, galima nuspėti, kokiu stiliumi dainuojama. Ypatingai didelį vidurkį
turi puošmenos, gali būti, kad tai buvo įtakota tradicinės dainos „Pūtė vėjas“ studijų, kurių
gausi melizmatika sužavėjo dainininkus.
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Toliau yra vardinami melodika ir ritmas. Kaip teigia recenzentai, kiekvienas stilius turi tam
tikrus intonacinius-ritminius kompleksus: jazz‘e - tai „blue note“, svingavimas, tradiciniame
dainavime - netolygi temperacija, kadencijos itt.
Vidutiniškai svarbūs yra garsis, tesitūra, tempas ir dinamika.
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IŠVADOS

Darbe buvo atlikti visapusiški rugiapjūtės dainos tyrimai:
•

rugiapjūtės atlikimas ekspedicijų duomenimis daugiakalbėje erdvėje: aukščio, ritmo
aspektai, tembras ir artikuliacija;

•

lyginimas su kitu žanrų (piemenų šūksnių bei meilės dainų) atlikimu;

•

Lietuvoje veikiančių slavų (lenkų, baltarusių, tuteišių) etnografinių ir folklorinių
ansamblių peržiūra; jų atlikimo stiliaus, repertuaro nagrinėjimas;

•

šiandieninių etnografinių ir folklorinių ansamblių diskografijos apžvalga beieškant
rugiapjūtės dainų, atlikimo įvairovės vertinimas;

•

tiriamas požiūris į apeiginės dainos atlikimą įvairiose sockultūrinėse erdvėse;

•

tiriamas rugiapjūtės dainos atlikimas priklausomai nuo muzikinės patirties;

•

tiriama dainavimo stiliaus komponentų hierarchija apklausos būdu.

Paaiškėjo, jog atliekant apeiginę dainą labai stiprus yra individualumo faktorius.
Artikuliacijos ir tembro įvairovę parodė ir ekspedicijos medžiaga, ir etnografiniai bei
folkloriniai kolektyvai, ir juolab eksperimento „Rugiapjūtės dainos atlikimas“ dalyviai.
Rugiapjūtės daina atliekama labai įvairiai, vis gi, besiremdama ekspedicijos bei etnografinių
ansamblių atlikimu, pažymėčiau šiuos pastebėjimus:
•

daina atliekama netemperuotu derinimu, pakankamai tiksliai intonuojant atramines
natas ir laisviau pereinamąsias;

•

atliekant pulku pasitaiko heterofonija;

•

metroritminis komponentas yra laisvas, būdingas vidutiniškas rubato koeficientas –
žymiai mažesnis nei jaunimo-meilės dainų.
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•

atlikimo garsis įvairus nuo tylaus iki labai garsaus – manyčiau šį komponentą
labiausiai įtakoja atlikimo situacija, atlikėjo psichofizinė savijauta. Garsis įtakoja ir
paties tembro skambesį.

•

Puošmenų vienu atveju išdainuojama pakankamai daug, pvz. M. Navickienės atveju
jų yra daugiau nei struktūrinių natų. Vis dėlto dažniau dainos puošiamos gana
santūriai.

•

Lyginant su kitais liaudies dainų žanrais, ši darbo daina atliekama vidutiniškai
skirtingais balsiais, panašiu tembru kaip ir meilės dainos. Atlikimo aukštis apie
pirmosios oktavos des.

Balsių tarties ir tembro vidurkiai parodo, jog eksperimento dalyviai dainuoja šiek tiek
tamsiau, tikriausiai gilina balso traktą. Labai skirtingai balsius taria dainininkai populiarinami
šiuolaikiniuose leidiniuose, jų balsai atviresni, artikuliuojama arčiau dantų. Pakankamai
skirtingą balsių tartį rodo ir Aukštadvario ekspedicijoje užfiksuota medžiaga, jų balsai šiek
tiek šviesesni. Folkloriniai ansambliai dainuojant turi tendenciją balsius dengti, vienodinti
balsai vidutiniškai šviesūs, vidutiniškai atviri.
Požiūrio į apeiginės dainos atlikimą tyrimas parodė vertinimo bei muzikinių nuostatų
įvairovę. Net ir kritiškai vertinant yra tendencija išsakyti nuomonę (patinka-nepatinka) ir
spręsti būtent pagal turimus atlikimo estetikos įsivaizdavimus. Daugumai apklaustųjų patiko
tik tam tikras atlikimas, bet buvo ir tokių recenzentų, kurie taip liko sužavėti panašių pagal
melodinį tipą kurinių atlikimo įvairove, jog jiems patiko visi variantai. Dauguma apklaustųjų
netoleravo pernelyg didelio, įtaigaus garso, nazalizacijos, atviresnio tembro. Daina turėtų būti
atliekama „subtiliai“. Iš to seka išvada, jog recipientams labiau patiktų, kad apeiginė daina
būtų lyrinė.
Pažymėtina, jog šio tipo rugiapjūtės daina yra visai užmiršta Lietuvos slavų (lenkų,
baltarusių, tuteišių) terpėje. Gyvuojantys etnografiniai ir folkloriniai ansambliai repertuare
turi tik rugiapjūtės pabaigtuvių dainą „Plon żyta, plon”. Lietuvių etnografinių ir folkloro
ansamblių repertuare šių dainų žymiai daugiau, jų atlikimo variantai margesni.
Įdomus ir svarbus atliktų apklausų aspektas yra tai, jog, recipientų nuomone, svarbiausi
dainavimo stilių komponentai yra tembras ir artikuliacija. Šie dainavimo komponentai
sunkiausiai pasiduoda aprašymui, objektyviam suvokimui, sunki jų transkripcija. Todėl
nutrūkus žodiniam tautosakos perdavimui, yra transformuojami ir šie svarbūs atlikimo
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komponentai. Tyrimai parodė, jog šiuolaikiniai atlikėjai yra labai prisirišę prie natų, jomis
labai pasitiki. Kai pirmiausiai daina „pamatoma“ o ne „girdima“, sunkiai pastebimi
notografijos netikslumai, ir net klaidos.
Liaudies dainos atlikimo estetika kinta ne tik tuomet, kai daina migruoja į kitas sockultūrines
terpes, ji kinta ir pačiame kaime. Palaipsniui nykstant apeigai, jos metu atliekamos dainos
pakeičia savo funkciją. Tai jau nėra kreipimasis į pagonių dievus ir dievaičius, daina vis
labiau tampa labiau emociniu-estetiniu objektu, įgauna lyrinės dainos bruožų. Būna atvejų,
kai net ir susilpnėjus pagoniškam tikėjimui, daina vis dar atliekama apeiginiu būdu. Galima
tai laikyti inercija, arba „kompleksiniu išmokimu“ – kai tam tikrą dainą išmokstama dainuoti
būtent taip ir kitu stiliumi (tyliau, ar labiau puošniai etc.), ją atlikti atrodo nėra įmanoma.
2005 m. ekspedicijos metu Bronislava Pavlovska-Jankovska (Niverškių k., Vilniaus r.)
nutraukė Velykų lalavimo dainą, pasiskundė skaudančia gerkle. Kai paprašiau pasakyti
likusius žodžius tyliai, sakė jog prisimena juos tik dainuodama. Paprašyta padainuoti tyliai,
po akimirkos užtraukė ją pilnu balsu. Pridūrė pabaigusi: „galiu tik šitaip ją dainuoti“.
Dauguma liaudies dainų patenka į ne folklorinės aplinkos melosferą televizijos pagalba.
Transliuojamos

dainos

palieka

apklaustiesiems

„vienodo,

besikartojančio

posmo“,

„pasikartojančios harmonijos bei melodikos“ įspūdžius. Tad reiktų pažymėti, jog nepaisant
didelės tradicinės dainų atlikimo įvairovės (tembro, artikuliacijos ir kt.), kurią parodė atlikti
tyrimai, didžioji dauguma folkloro ansamblių ganėtinai nutolo nuo kaimo atlikėjų. Manyčiau
situacija būtų kitokia, jei folkloro kolektyvai atsisakytų dainavimo iš natų, repeticijų metu
klausytų daugiau etnografinių įrašų, arba mokytųsi betarpiškai iš pateikėjų. Paminėtinas ir
dažnas folkloro atlikėjų skundas - silpnas savo balso aparato valdymas, menkos žinios apie
artikuliacijos ir tembro atspalvių valdymą.
Liaudies muzika, o tame tarpe ir apeiginė daina, šiuolaikinį klausytoją pasiekia modifikuotu
pavidalu ir gausybe gana įdomių variantų bei interpretacijų. Vis dėlto tikrojo liaudies
muzikos veido ji neparodo. Dažnam recenzentui, išgirdusiam archyvinius įrašus, kilo rimta
abejonė: „O čia lietuvių muzika?“
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PRIEDAI
PRIEDAS NR. 1. TIRTŲ DAINŲ PATEIKĖJŲ SĄRAŠAS

Pavardė, vardas

Gimimo
metai

Gimimo vieta

LenkauskienėArlauskaitė
Marijona

1901

Onuškio apyl.

PaulionkienėLenkauskaitė Anelė

Kiek dainų,

Laikmenos

kokia kalba

numeris

Gudžionys

86 lt

Kf 6078

1896

Gudžionys

12 lt, 3 ln

Kf 6081

MonginienėVičižinskaitė
Jadvyga

1897

Aukštadvaris

5 ln, 4 lt

Kf 6077

KubeikienėKrištopavičiūtė
Anelė

1906

Jurgionys

15 ln

Kf 6080

Koreivienė Adomavičiūtė
Marijona

1892

Pogulianka

Jovaišišikės

1 ln

Kf 6079

DitkevičienėButkevičiūtė Uršulė

1879

Padriežiškės

Druskeliškės

5 lt

Kf 6079

BogušinskienėJasiulevičiūtė
Marcijana

1898

Lingeniškės

Gripiškės

8 lt

Kf 6079

Grigaravičius
Marijonas

1905

Alešiškės

Jogalina

2 ln

Kf 6079

NarkevičienėStankevičiūtė
Michalina

1911

Jurgionys

13 ln

Kf 6080

StankevičienėBrazauskaitė Ona

1905

11 ln

Kf 6080

Stankevičiūtė Elena

Gyv. vieta

Pipiriškės

1940

2 ln

ŠvabauskienėKrištopavičiūtė Ieva

1875

Mikalava

4 lt

Kf 6080

SilvanavičienėJunevičiūtė Ona

1898

Jurgionys

5 lt

Kf 6080
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ŠvabauskienėAdamonytė Elena

1908

Lelionių ap.

Kaliūkščiai

9 lt

Kf 6081

AntanavičienėStepankevičiūtė
Marijona

1903

Aukštadvario
ap.

Aukštadvario
ap.

2 lt, 9 ln

Kf 6080

BelionkienėBudrikaitė Antanina

1900

Mikalava

8 ln, 2 lt

Kf 6085

AndriulevičienėVičkačkaitė Marija

1910

Onuškis

Parankava

26 lt

Kf 6084

UlevičienėRomaneckaitė Ona

1918

Gudžionys

Šadžiūnai

2 lt, 4 ln

Kf 6085

PacevičienėMonkevičiūtė
VandaKaralevičienėMonkevičiūtė
Melanija

1905

Jovaišiškės

5 ln

Kf 6086

1905

1 ln
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PRIEDAS NR. 2. 1973 M. EKSPEDICIJOS ŽEMĖLAPIS
www.maps.lt 2008.10.04.

88

PRIEDAS NR. 3. RUGIAPJŪTĖS DAINA LEIDINIUOSE

Adelė Kazlauskienė. / Dainuoja Adelė Kazlauskienė. Sudarė Laima Burkšaitienė. Vilnisus: Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, 2005 – 1 k.pl. iš serijos "Dainų karaliai ir karalienės".
Ankstų rytelį kėliau. / Lietuvos liaudies kultūros centras, Varėnos rajono kultūros centras; sudarė
Loreta Sungailienė; [atlieka] Varėnos rajono Marcinkonių folkloro ansamblis; [Rimutė Avižinienė,
vadovė]. - Vilnius: LLKC, 2005. - 1 k. pl. - (“Dainos iš visos Lietuvos”)
Anoj pusėj ažara. Lietuvių liaudies dainos ir šokiai / [atlieka] Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos
karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė”, Laima Purlienė, vadovė. – Vilnius: KUKU , 2003.- 1
k.pl.
Ar ne aukselis kalne žydėjo / [atlieka] Vilniaus pedagoginio universiteto folkloro ansamblis
„Poringė“; Audronė Vakarinienė, Vladas Černiauskas, vadovai.- Vilnius, 2008.- 1 k. pl.
Autentiška lietuvių liaudies muzika. Lithuanian authentic folk muzik / parengė Genovaitė
Četkauskaitė; [atlieka] liaudies dainininkai.- Vilnius: Juosta Records, 2002. - 1 k. pl.
Čiulba ulba sakalas. Dzūkų dainos / Vilniaus etninės veiklos centras; [atlieka] Petras Zalanskas;
sudarė Birutė Zalanskaitė ir Marija Liugienė. - Vilnius: BOD, [2005]. - 1 k.pl.
Dzūkija / Tautos namų santara; parengė Daiva Račiūnaitė ;[atlieka] Dzūkijos kaimų ir miestelių
dainininkai ir muzikantai. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. -1 k.pl.- (Lietuvių tradicinė
muzika)
Dzūkijos dainos ir muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai / [atlieka] Dzūkijos dainininkai ir
muzikantai; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta
Žarskienė.- Vilnius: LLTI, 2005. -1 k.pl.+ kn. (125p.: gaid.)
Dzūkų dainos / Lietuvos TSR valstybinė konservatorija ; parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka
kaimo dainininkai]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1974 (1965–1970 m. įrašai) ; (Ryga :
Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1974). – 4 pl +kn. (60 p.: gaid.) dėžutėje. RUGIAPJŪTES
DAINOS 4.Per dzidzį dvarų saulė tekėjo / Ona Putienė, 55 m., iš Pamerkių k., Varėnos r. ; 5. Oi, aš
pjaunu pjovėjėlė / Anelė, 67 m., Marijona, 58 m., Petrė, 71 m. Stanišauskaitės iš Aukštadvario m.,
Trakų r. ; 6.Pūtė vėjas ųžuolą / Zosė Čiupalaitė, 42 m., iš Žuklijų k., Trakų r. ; 7. Išlįsk, vilke, iš
beržyno / Elžbieta Čaplikienė, 85 m., iš Gudakiemio k., Varėnos r. ; 8. Vaikštinėjo tėvulis pabarėmi /
Ona Jauneikienė, 68 m., iš Masališkių k., Varėnos r.; Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus
r.; Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš Druskininkų k., Alytaus r. ; 9.Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis /
Katrė Kašėtienė, 56 m., iš Pabeznikių k., Varėnos r. ; 10. Augo jievaras laukuose / Ona Jauneikienė,
68 m., iš Masališkių k., Varėnos r., Leonora Jauneikienė, 55 m., iš Druskininkų k., AIytaus r.;
Petronėlė Krukonienė, 64 m., iš ten pat.; Juzė Jezavitienė, 60 m., iš Klepočių k., Alytaus r.
Folkloro ansamblio „Vydraga“ dešimtmečiui. [atlieka] Folkloro ansamblis „Vydraga“; sudarė A.
Klova. AZBI, 1998 - CD ir MC. Plauko rugeliai – dzūkų daina (atl. Eglė Bruzgelevičiūtė).
Folkrokas atgimsta. Gedimino Jakavonio projektas / [atlieka] Daina Bilevičiūtė ir Marcinkonių
folkloro ansamblis, ir kt. Parengė Gediminas Jakavonis, Rolandas Zujevas, Orinta Grimailaitė;
Tarptautinė kūrybinė grupė „Uroboras“.- Vilnius, 2008. - 1DVD
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Gali lauko ežerėlis. Dzūkų krašto folkloras / [atlieka] Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis
„Stadalėlė“, Lina Balčiūnienė, vadovė. Sudarė Lina Balčiūnienė, Loreta Sungailienė.- Vilnius:
Lietuvos liaudies kultūros centras, Druskininkų kultūros centras, 2008.- 1 k. pl. (Serija „Dainos iš
visos Lietuvos“)
Giesmės Saulei. [atlieka] Apeiginio folkloro grupė Kūlgrinda; Inija ir Jonas Trinkūnai vadovai,
Vilnius, 2007- 1 k. pl.
Kada sūneliai sugrįš / [atlieka] Veronika Povilionienė; folkloro ansamblis „Blezdinga“, Veronika
Povilionienė, vadovė; Lietuvos krašto ministerijos garbės kuopos pučiamųjų orkestras, Edvardas
Ališauskas, vadovas.- Vilnius:BOD, 2006.- 1 k. pl. + bukletas
Kur čiulba ulba paukšteliai. Mes dainuojam ir giedam Petro Zalansko dainas ir giesmes /Vilniaus
etninės veiklos centras; sudarė Marija Liugienė - Vilnius: BOD, 2005 . - 1 k.pl.
Lazdinių Adutiškio etnografinis ansamblis / sudarė Violeta Balčiūnienė; [atlieka] Švenčionių
rajono Lazdinių Adutiškio etnografinis ansamblis ; Palmira Krivickienė, vadovė.- Švenčionys, 2000.1 g.j.
Lietuva – dainų kraštas / Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto ansamblis ; Zita Kelmickaitė,
meno vadovė ; Arvydas Karaška, instrumentinės grupės vadovas. – Vilnius : [Vilniaus plokštelių
studija], 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl. 16. Dai, kuris laukas skumba /
rugiapjūtės daina (Rytų Aukštaitija)
Lietuvių liaudies dainos ir muzika / [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis „Jorė“; Rūta ir Gintaras
Aleksiūnai. - Vilnius, 2004 .- 1 k. pl.
Lietuvių liaudies muzika : autentiškas folkloras. Antologija. / Muzikos akademija ; parengė
Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka] kaimo dainininkai ir muzikantai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių
studija, 1995. – 1 k. pl. +2 brošiūros (po 8 p.). RUGIAPJŪTĖS DAINOS 7. Per dzidzį dvarų saulė
tekėjo / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 8. Bėkit, bareliai / Ona Tūbinienė, 61 m., iš
Kalvių k., Trakų r. ; 9. Verkia martelė / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš Slabados k., Kaišiadorių r. 10.
Pūtė vėjas / Izabelė Navickienė, 64 m., iš Verbyliškių k., Prienų r. 11. Oi an marių, an mėlynių / Ona
Tūbinienė, 61 m., iš Kalvių k., Trakų r. ; 12. Laiskis, laiskis, saulala / Ona Grigaliūnienė, 68 m., iš
Slabados k., Kaišiadorių r. 13. Rūta žalioj / Antosė Staknienė, 60 m., iš Kalvių k., Trakų r. ;
Lietuvių tradicinė muzika. / Tautos namų santara; parengė Zita Kelmickaitė; [atlieka] Vilniaus
universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“, Zita Kelmickaitė, meno vadovė; Antanas Fokas,
instrumentinės grupės vadovas.- Vilnius: [Vilniaus plokštelių studija], 2002.- 2k. pl. + brošiūra (22 p.)
Literatūrinės dainos. [atlieka] Veronika Povilionienė su ansambliu Blezdinga. Išleido: Pūkas 1997
m. - garso kasetė.
Marė Kuodžiūtė–Navickienė /[atlieka] Marė Kuodžiūtė–Navickienė. Sudarė Daiva Vyčinienė. –
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006.- 1 k. pl. + kn. (116 p. + natos)
Mergelė burnelę prausė / [atlieka] folkloro ansamblis “Alna” ; Vitas Batvinskas, vadovas. Punskas,2000. -1k. pl. - Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr10)
Oi tu kuosela. Trakų krašto dainos / Lietuvos liaudies kultūros centras, Trakų kultūros skyrius;
parengė Jūratė Šemetaitė; [atlieka] Trakų rajono Kalvių - Lieponių folkloro ansamblis, Marija Algė
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Armalienė, vadovė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. - 1 k. pl.+ brošiūra (4 p.)
(“Dainos iš visos Lietuvos”).
Oi, žamas, mažas / [atlieka] Vilniaus etninės kultūros bendrijos folkloro ansamblis RADASTA,
Lijana Šarkaitė, vadovė.- Vilnius: „Sutaro tautiška kapelija“, 2004.- 1 k.pl.
Ona Sorakienė. / Dainuoja Ona Sorakienė. Sudarė Varsa Liutkutė – Zakarienė. Vilnius: Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, 2007. – 1 k.pl. – iš serijos "Dainų karaliai ir karalienės"
Parlek Blezdinga / [atlieka] liaudies dainos klubas “Blezdinga”, Veronika Povilionienė.Kaunas:UAB “Maksima”, 2001. - 2 k. pl.
Pūtė vėjas ąžuolą. Rugiaveidė / [atlieka] Daiva Steponavičienė, Saulius Steponavičius, Arūnas
Baužys, Loreta Pugačiauskienė.- Vilnius: Jet Sound ir Lukas Sound, 2003.- 1 k.pl.
Sūduvos krašto dainos ir muzika / parengė Žydruolė Mankauskaitė - Zenevičienė; [atlieka]
Marijampolės kraštotyros muziejaus folkloro grupė “Marijampolės kanklinykai”, vadovas Jaunius
Vylius, vadovas; ir kt. ans. - Vilnius: LLKC; Kalvarija: Kalvarijos kultūros centras, 2005. - 1 k.pl.+
brošiūra (9p.)
Šilai pušynai / [atlieka] Keisto folkloro grupė, [ Andrius Morkūnas, vadovas]. - Kaunas: Keisto
folkloro grupė, 2000. - 1 k.pl.
Un aukšta kalnalia, [atlieka] Utenos vaikų lopšelio darželio Žemenėlis folkloro ansamblis
„Kupolytė“; Elena Kiškienė, vadovė. 2008 - 1 k. pl.
Unksti rytėlio / [atlieka] Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis “Dijūta” ; Rūta Žarskienė,
vadovė. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. - 1 g. j. - Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 17)
Veronika. Dzūkų dainos. Lithuanian folk songs. / [atlieka] Veronika Povilionienė.- Vilnius: : Baltic
optical disc, 2004.- 1 k.pl.
Viduj giralės. Rytų aukštaičių dainos ir šokiai / [atlieka] folkloro ansamblis “Nalšia”, Audronė
Vakarinienė, vadovė; parengė Audronė Vakarinienė.- Vilnius: “Sutaras”, 2004.- 1 k. pl.
Žaliam beržynėly/ [atlieka] Kauno žygeivių folkloro klubo folkloro ansamblis “Gilė”; Dobilas
Juška , Artūras Sinkevičius , vadovai. - Kaunas: UAB “Pūkas”, 2009 - 1 k.pl.
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PRIEDAS NR. 4. RUGIAPJŪTĖS DAINŲ „VAIKŠČIOJO TĖVULIS“
AUKŠČIO KREIVĖS
Ženklai:

1 pav. Grigaravičius Marijonas

2 pav. Bogušinskienė- Jasiulevičiūtė Marcijana
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3 pav. Ditkevičienė-Butkevičiūtė Uršulė

4 pav. Koreivienė -Adomavičiūtė Marijona (ln)

5 pav. Koreivienė -Adomavičiūtė Marijona (lt)
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6 pav. Kubeikienė-Krištopavičiūtė Anelė

7 pav. Ulevičienė- Romaneckaitė Ona

8 pav. Paulionkienė-Lenkauskaitė Anelė
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9 pav. Andriulevičienė- Vičkačkaitė Marija

10 pav. Belionkienė- Budrikaitė Antanina

11 pav. Stankevičienė- Brazauskaitė Ona
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12 pav. Stankevičienė- Brazauskaitė Ona, Stankevičiūtė Elena

13 pav. Pacevičienė- Monkevičiūtė Vanda, Karalevičienė- Monkevičiūtė Melanija
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PRIEDAS NR. 5. GANYMO ŠUKSNIŲ „U DZIU“ AUKŠČIO KREIVĖS

Ženklai:

1 pav. Monginienė-Vičižinskaitė Jadvyga 1

2 pav. Monginienė-Vičižinskaitė Jadvyga 2
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3 pav. Lenkauskienė-Arlauskaitė Marijona 1

4 pav. Lenkauskienė-Arlauskaitė Marijona 2

5 pav. Kubeikienė-Krištopavičiūtė Anelė 1
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6 pav. Kubeikienė-Krištopavičiūtė Anelė 2

7 pav. Narkevičienė- Stankevičiūtė Michalina 1

8 pav. Narkevičienė- Stankevičiūtė Michalina 2
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9 pav. Silvanavičienė- Junevičiūtė Ona 1

10 pav. Silvanavičienė- Junevičiūtė Ona 2

11 pav. Švabauskienė- Krištopavičiūtė Ieva
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12 pav. Antanavičienė- Stepankevičiūtė Marijona

13 pav. Antanavičienė- Stepankevičiūtė Marijona

14 pav. Paulionkienė-Lenkauskaitė Anelė
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15 pav. Paulionkienė-Lenkauskaitė Anelė

16 pav. Švabauskienė- Adamonytė Elena
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PRIEDAS NR. 6. JAUNIMO MEILĖS DAINŲ „BIJŪNĖLIS ŽALIAS/ŻEBY JA
TO ZNAŁA“ AUKŠČIO KREIVĖS
Ženklai:

1 pav. Šestauskienė Stefa

2 pav. Pertusevičienė Marijona
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3 pav. Budrikienė Marijona
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PRIEDAS NR. 7. LYGINAMIEJI BALSIŲ FORMANČIŲ GRAFIKAI
2800

F2, Hz

2400
2000
1600
1200
800
300

400

500

600

700

Monginienė
Jadvyga
Lenkauskienė
Marijona
Kubeikienė
Anelė
Narkevičienė
Michalina
Švabauskienė
Ieva
Silvanavičienė
Petrė
Švabauskienė
Elena
Paulionkienė
Anelė
Antanavičienė
Marijona

F1, Hz

1 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai ganymo šūksnių „U-dziu”. Balsiai: u, i.

F2, Hz

2800
2400

Kovalevska
Konstancija

2000

Budrikienė
Marijona
Šestauskienė
Stefa

1600

Petrusevičienė
Marijona

1200

Aliukonienė
Marijona

800
300

400

500

600

700

800

900

F1, Hz

2 pav. Lyginamieji balsių formančių grafikai meilės dainos „Bijunėlis gražus/Żeby ja to znała”.
Balsiai: u, a, i.
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PRIEDAS NR. 8. APKLAUSA NR. 1

Anketa nr. 1 „Rugiapjūtės dainos atlikimo stilius“
1. Ar, Jūsų nuomone, rugiapjūtės daina atlikta tinkamai (stiliaus požiūriu)? (apibraukti vieną
skaičių)
TAIP

1

2

3

4

5

6

7

NE

2. Kas turėtų pasikeisti, kad atlikimas būtų „tobulesnis“? (Pabraukti ir/ar žemiau pakomentuoti.
Pildykite tik tai, kas Jums atrodo svarbu.)
Artikuliacija, Dinamika, Garsumas, Intonavimas, Puošmenos, Ritmas, Tembras, Tempas, Tesitūra
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................
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PRIEDAS NR. 9. APKLAUSA NR. 2

1. Marės Kuodžiūtės-Navickienės atliekamos dainos „Vaikščiojo tėvulis
pabarėmis“ transkripcija.
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2. Anketa nr. 2

I dalis
Iš kur semiatės žinių apie liaudies dainas?
Ką žinote apie liaudies dainas, jų atlikimą? Ar etnografiniai įrašai, kuriuos Jums daviau,
skiriasi nuo įprastai girdimo liaudies dainos atlikimo?
Ar iškilo sunkumų besimokant ir atliekant dainą? Kokių?
Ar šios dainos muzikinė kalba skiriasi nuo įprastai atliekamo Jūsų repertuaro, ar yra jam
artima?
Kas Jums atrodo svarbiausia atliekant kūrinį?
Kaip manote, kiek Jums pavyko perteikti liaudies dainos stilių eksperimento metu? Kas
pavyko?

II dalis
Kas jūsų manymu yra dainavimo stilius? Užpildykite anketą „Dainavimo stiliaus komponentų
hierarchija“.
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3. Apklausa “Dainavimo stiliaus komponentų hierarchija”
1- mažiau svarbu stiliui išlaikyti

7- labai svarbu stiliui išlaikyti

Melodika

1

2

3

4

5

6

7

Tempas

1

2

3

4

5

6

7

Tesitūra

1

2

3

4

5

6

7

Dinamika (garsumo
kitimas)

1

2

3

4

5

6

7

Garsumas

1

2

3

4

5

6

7

Tembras

1

2

3

4

5

6

7

Ritmika

1

2

3

4

5

6

7

Artikuliacija

1

2

3

4

5

6

7

Puošmenos

1

2

3

4

5

6

7

Kt.:
............

1

2

3

4

5

6

7

..............

1

2

3

4

5

6

7

Pastabos:
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PRIEDAS NR. 10. VILNIAUS KRAŠTO LENKŲ FOLKLORINIŲ IR
ETNOGRAFINIŲ ANSAMBLIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Ansamblio
pavadinimas

Adresas

Vadovas

Ansamblio tipas

1.

Lenkų folkloro
ansamblis „Cicha
Nowinka“

Čekoniškių k.,

Janina Norkūnienė

FolklorinisEtnografinis

Edita Iselionis

Stilizuoto
folkloro

Leonarda Kliukovska

Stilizuoto
folkloro

Zujūnų sen.
Vilniaus r.

2.

Lenkų folkloro
ansamblis „Dūkštanka“

Dūkštų k.

Šokių kolektyvas
„Jutšenka”

Nemenčinė,

4.

Lenkų folkloro
ansamblis ”Kresowy
płomień“

Zujūnų k.
Vilniaus r.

Oleg Jancevič

Stilizuoto
folkloro

5.

Stasiuko kapela

Skirlėnų k.,
Sužionių sen.
Vilniaus r.

Stanislav Rygielski

Stilizuoto
folkloro

6.

Rukainių moterų
vokalinis ansamblis

Rukainiai,

Vitalij Turecko

Stilizuoto
folkloro

Lenkų folkloro
ansamblis „Sužanianka“

Sužionių k.,

Margarita
Kržyževska

FolklorinisEtnografinis

Kapela „Świętojańska“

Sužionių k.,

Jan Špakov

Stilizuoto
folkloro

Stanislav Sokolovski

Tarp folklorinio
ir stilizuoto
folkloro

Alik Melech

Stilizuoto
folkloro

Irena Višnevska

Folklorinis

3.

7.

8.

Vilniaus r.

Vilniaus r.

Vilniaus r.

Vilniaus r.

Vilniaus r.
9.

10.

11.

Lenkų dainų ir šokio
ansamblis „Zoža“

Sudervė,

Lenkų folkloro
ansamblis "Gžegužanie"

Grigiškės,

Lenkų folkloro vaikų
ansamblis „Trajkotka“

Vilnius

Vilniaus r.

Vilnius
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12.

Lenkų folkoloro
ansamblis
„Rudomianka“

Vilniaus r.

Violeta Čereška

Tarp folklorinio
ir stilizuoto

Lenkų folkloro
ansamblis
„Rudniczanka“

Rūdninkų k.

Kristina Šyškovska ir
Maria Jermak

FolklorinisEtnografinis

Lenkų folkloro
ansamblis „Turgielanka“

Turgelių k.

Vladislava Šylobryt

FolklorinisEtnografinis

15.

Lenkų folkloro
ansamblis
„Ejszyszczanie“

Eišiškės,
Šalčininkų r.

Lila ir Vojciech
Savko

Stilizuoto
folkloro

16.

Lenkų dainų ir šokio
ansamblis „Solczanie“

Šalčininikai,

Renata Brasel

Stilizuoto
folkloro

Lenkų dainų ir šokio
ansamblis „Znad
Mereczanki“

Jašiūnai,

Natalija ir
Aleksandras
Godovščikovai

Stilizuoto
folkloro

18.

Lenkų dainų ir šokio
ansamblis „Kwiaty
Polskie“

Eišiškės,
Šalčininkų r.

Žana Bogdzevičienė

Stilizuoto
folkloro

19.

Lenkų dainų ir šokio
ansamblis „Gromada“

Jašiūnai,

Janina Kurilo

Stilizuoto
folkloro

Šalčininkų kaimo kapela

Šalčininikai,

Genadij Afanasjev

Stilizuoto
folkloro

13.

14.

17.

20.

Rudamina

Šalčininkų r.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r.

Šalčininkų r.
21.

Eišiškių kaimo kapela

Eišiškės,
Šalčininkų r.

Stasys Krupavičius

Stilizuoto
folkloro

22.

Lenkų folkloro
ansamblis „Tročianie“

Trakai,

Ilona Šukelovič

Stilizuoto
folkloro

Trakų r.
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PRIEDAS NR. 11. VILNIAUS IR ŠALČININKŲ RAJONŲ FOLKLORINIŲ
ANSAMBLIŲ NUOTRAUKOS

1 pav. Folkloro ansamblis „Cicha Novinka“ (Vilniaus r.).

2 pav. Folkloro ansamblis „Sužanianka“ (Vilniaus r.).
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3 pav. Folkloro ansamblis „Zoža“ (Vilniaus r.).

4 pav. Folkloro ansamblis „Turgelianka“ (Šalčininkų r.)
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5 pav. Vaikų folkloro ansamblis „Traikotka“ (Vilnius).
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