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Daugialypė kultūrų jungtis:  
apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos  

dainų melodijos
Aušra ŽIČKIENĖ

Straipsnis inspiruotas naujausių lietuvių ir balta-
rusių lyginamųjų kultūros tyrimų, suaktyvėjusių minint 
grafo Konstantino Tiškevičiaus 1857 metų Neries-Vili-
jos ekspedicijos 150 metų sukaktį. Jame nagrinėjamos 
pietryčių, rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos 
apeiginių dainų melodijos. Pasitelkiami tipologijos, 
kartografijos, istorinės analizės metodai. Straipsnyje iš-
ryškinami skirtingi apeiginės melodikos sluoksniai, ku-
rie atspindi tiriamojo regiono vientisumą arba, priešin-
gai, leidžia jį skaidyti. Daroma išvada, jog aptariamas 
regionas galėjo formuotis vieningo etnoso pagrindu. 
Kita vertus, melodijų sluoksniai liudija vykus sudėtingus 
istorinius, etninius pokyčius. Taigi iki mūsų dienų išlikęs 
apeiginės muzikos elementų derinys gali būti skirtingų, 
bet giminingų genčių paveldas, patyręs įvairių įtakų ir 
istorinių transformacijų.

Prasminiai žodžiai: apeiginė melodika, lyginamie-
ji tyrimai, šiaurės vakarų Baltarusija, rytų Lietuva, 
Vilija-Neris.

Lietuvių ir baltarusių muzikinio folkloro ryšiai, ben-
drumai, kilmės klausimai tyrinėtojams rūpi nuolatos.1 
Teigiama, kad apeiginė muzika (kalendorinių švenčių 
ir darbų ciklo dainos) itin glaudžiai susieja pietryčių ir 
rytų Lietuvą su šiaurės vakarų Baltarusija, ir čia paste-
bimi ryškūs vientiso regiono požymiai.2 Taip pat paste-
bima, kad šioje teritorijoje buvo paplitusi brūkšniuotoji 
keramika (II tūkst. iki m. e. – III m. e. a.), tad galima 
kalbėti apie baltišką bendrų muzikinių reiškinių kilmę.3 
Benigna Skalauskienė, išnagrinėjusi Baltarusijos dai-
nuojamąją tautosaką ir įsigilinusi į jos regioninius požy-
mius, užsimena ir apie tai, jog „rytų ir šiaurės rytų Lie-
tuvoje bei vakarų Baltarusijoje fiksuojamas labai mišrus 
etnomuzikos stilius rodo, kad šioje teritorijoje susipynė 
įvairių kultūrų palikimas“.4 Pasak autorės, tikėtina, jog 
šiam regionui įtakos turėjo ir senosios finų-ugrų kultū-
ros kaimynystė.5

Kultūra daugialypė ir kintanti. Tokią poziciją pama-
žu įtvirtina naujausi kompleksiniai Lietuvos ir Balta-

rusijos tyrimai, kurių padaugėjo, artėjant grafo Kons-
tantino Tiškevičiaus ekspedicijos Nerimi 150-osioms 
metinėms,6 o šiandien prie jų grįžtama, pajutus labai 
realų pavojų – Gervėčių krašto lietuvių kultūros isto-
rijos pabaigą.7

Tokią nuostatą patvirtina ir šis apeiginių melodijų 
tyrimas.8 Medžiaga jam kaupta dalyvaujant Neries-Vili-
jos aukštupio kompleksiniuose tyrimuose, susipažįstant 
su rūpimo regiono dainuojamąja tautosaka Minske (iš-
analizuota apie 500 dainų, baltarusių studentų ir moks-
lininkų užrašytų 1971–2005 m. Dokšicų, Lioznos, Va-
ložino, Astravo, Lagoisko, Vileikos, Naugarduko, Ivijos 
rajonuose; šių įrašų kopijos saugomos LTRF). Naujai 
užrašyti ir esami dainuojamosios tautosakos pavyzdžiai 
leidžia dar kartą grįžti prie lietuvių ir baltarusių melodi-
kos sąsajų aptarimo ir atkreipti dėmesį į rytų Lietuvos ir 
šiaurės vakarų Baltarusijos apeiginės melodikos specifi-
ką.9 Dėl istorinių aplinkybių šis regionas padalytas poli-
tine siena, kuri skiria ir etnosus,10 ir skirtingas kultūras. 
Vilija-Neris yra tarsi šio regiono gamtinis ir kultūrinis 
stuburas. Ji ir jungia, ir skiria.11 Tad jos pakrančių kul-
tūros (taip pat ir muzikinės) tyrimai – labai svarbūs šio 
regiono istorijai pažinti.

Kodėl apsiribojama tik apeiginiais dainuojamosios 
tautosakos žanrais? Etnomuzikologai ne kartą yra paste-
bėję, jog apeiginė melodika neperduodama vieno etnoso 
kitam.12 O neapeiginių, ypač pastaraisiais šimtmečiais 
gimusių dainuojamosios tautosakos žanrų melodijos 
nebepaiso jokių etninių suvaržymų ir plinta tiek slavų, 
tiek baltų teritorijose arba toli „prasibrauna“ į kaimynų 
žemes. Istorijos, archeologijos, kalbotyros duomenys 
siūlo ir į dainuojamąją tautosaką pažvelgti kaip į sudė-
tingą reiškinį, turintį skirtingus istorinius sluoksnius. Tai 
ir siekiama atskleisti šiame straipsnyje, turint omeny ir 
ankstesnius etnomuzikologinius darbus, ir jau per šimt-
metį persiritusią kompleksinių tyrimų istoriją.

Atskaitos taškas – K. Tiškevičiaus 1857 m. sureng-
ta ekspedicija Vilijos-Neries upe. Ši kelionė, įamžinta 
Drezdene 1871 m. išleistoje knygoje Wilija i jej brzegi13 
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(to meto Europoje populiaraus „upių isto rio gra fi jos“ 
žanro), ir šiandien atrodo didinga. Stebina jos autoriaus 
patriotiškumas, žingeidumas, pažinimo džiaugsmo ku-
pina dvasia. Įspūdingiems grafo tyrimams, kuriems jis 
atsidavė visa širdimi trūko vieno – dėmesio Neries pa-
krančių muzikai. Kita vertus, jis aprašo aplankytų vie-
tovių sodiečių dainas, dainavimą, šokius, mini liaudies 
dainų užrašinėjimo ir skelbimo istorijos faktus.14 Tiš-
kevičius užrašinėjo ir dainų tekstus, apie 100 jų paskel-
bė savo knygoje. Tekstus sugrupavo pagal pakrančių 
gyvenvietes (taip, kaip buvo plaukta, minimi kaimai ir 
pavietai), ir pagal dainų funkciją, matyt, nurodytą dai-
nininkų: vestuvių (5 dainos iš Vileikos pavieto, 8 – iš 
Švenčionių pavieto, Daniušavos k., 6  iš Vilniaus pa-
vieto, Bystricos k., 3 iš Vilniaus pavieto, Nemenčinės 
parapijos, 2 iš Trakų pavieto), krikštynų (1 iš Vileikos 
pavieto, Švedų k., 1 iš Švenčionių pavieto, Daniuša-
vos k.), lalauninkų (7 iš Borisovo pavieto), rugiapjūtės 
(1 iš Trakų pavieto, 1 iš Kauno pavieto), Joninių (6 
iš Vileikos pavieto, Švedų k., 1 iš Švenčionių pavieto, 
Daniušavos k., 2 iš Vilniaus pavieto Bystricos k., 1 iš 
Trakų pavieto), Petrinių (2 iš Borisovo pavieto), 4 per-
sirengėlių dainos (zapustne; Borisovo pavieto), šokių 
Kozioł ir Czumak aprašai, pridainavimai (Borisovo pa-
vieto), talalinės (przyśpiewki; ypač didelis jų pluoštas 
– net 32 – užrašytas Borisovo pavieto), įvairios dainos 
(pieśni rozmaite, 2 iš Borisovo pavieto, 23 iš Švenčio-
nių pavieto, Daniušavos k., 2 iš Vilniaus pavieto, Bys-
tricos k., 18 iš Vilniaus pavieto, Nemenčinės parapijos, 
13 iš Trakų pavieto, 9 iš Dūkštų apylinkių, 7 iš Kauno 
pavieto). Iš Vileikos pavieto Švedų kaimo užrašytas 
retas sielininkams skiriamos dainos tekstas.15 Detalūs 
pateikėjų duomenys neskelbiami.

Nėra žinoma, kaip dainos buvo renkamos. Tikriau-
siai tekstai užrašyti diktuojant pateikėjams, o melodijos, 
deja, liko neužfiksuotos. Tikėtina, jog teirautasi apie 
svarbiausias metų ir šeimos švenčių dainas, o pateikė-
jai dainavo tai, kas tuo metu atėjo į galvą, arba mėgs-
tamiausias, viename ar kitame kaime populiariausias 
dainas. Dar neprasidėjus tautinių sąjūdžių epochai, 
nacionalinis patriotizmas nebuvo „madingas“, tad tikė-
tina, kad dainos fiksuotos bešališkai.16 Vienintelė kliū-
tis – kalbos barjeras. K. Tiškevičius nemokėjo lietuvių 
kalbos, tad leidinyje neatsispindi, nuo kurios Neries pa-
krantės vietos dainuojama ir baltarusiškai, ir lenkiškai 
ar lietuviškai, kur vien ar daugiausia lietuviškai ir t. t., 
nors kalbinių zonų ribas autorius fiksavo labai tiksliai. 
Vis dėlto, padedamas sekretoriaus Jurgio Šantyro, jis 
užrašė ir kelis lietuviškų dainų tekstus. Pirmieji lietu-

viški tekstai, žvelgiant nuo Neries aukštupio, užrašyti 
Nemenčinės parapijoje. Tai išsamus rugiapjūtės, poros 
posmelių Kalėdų (abu – apeiginiai!) ir trumputis, vos 
posmelio, vaišių dainos tekstas.17 Dar pora lietuviškų 
dainų užrašyta Trakų ir Kauno pavietuose (abi dainos 
skirtinos „įvairioms“, o pagal LLDK – meilės dainų po-
skyriui). Visos kitos dainos padainuotos baltarusių kalba 
ar Vilniaus krašto baltarusių ir lenkų kalbų dialektais. 
Tarp jų – nemažai apeiginių, daugiausia – vestuvinių ir 
rugiapjūtės dainų. Artimose vietovėse užrašyti šių dainų 
variantai ir skambėti galėjo panašiai – apeiginė melodi-
ka ypač stabili ir itin mažai pasiduodanti inovacijoms. 
Laikui bėgant, ji saugoma pasyviojoje kelių kartų at-
mintyje, kol visiškai išnyksta (t.y., jai nebūdingi kitimai 
ir transformacijos).

Iš repertuaro pokyčių matyti, kad apeiginės dainos 
jau sparčiai nyko iš aktyviosios vartosenos. Įplaukus į 
Vilniaus kraštą ir žemiau Vilniaus, Karmazinuose, gra-
fas išgirdo niekur kitur negirdėtas „mazurkos sudarky-
tas“ dainas, o netoli Kauno žmonės tiesiog bijojo dai-
nuoti dėl draudimo.18 Besiformuojančiuose lenkakalbių 
plotuose atsirandantys draudimai (pvz., kunigų draudi-
mas dainuoti liaudies dainas ir jas diktuoti tautosakos 
rinkėjams19), besikeičianti savimonė greitino apeiginių 
dainų žanrų nykimą.

Po 150 metų, 2007-aisiais archeologo dr. Vykinto 
Vaitkevičiaus surengta ekspedicija Vilija-Nerimi at-
skleidė nepaprastai įspūdingą ir daugialypę natūralaus 
upės gyvenimo ir jos pakrančių gyventojų kultūros 
simbiozę. Dainuojamoji Vilijos-Neries pakrančių tau-
tosaka yra tik vienas iš šio krašto daugialypės kultūros 
dėmenų, bet jis taip pat daugiasluoksnis. Svarbu, kad 
apeiginių dainų melodikos ypatumai leidžia kalbėti 
apie tam tikrą istoriškai susiklosčiusį regioną, nustatyti 
jo teritoriją.

Vilijos aukštupio, Vitebsko srities Dokšicų rajono, 
Minsko srities Vileikos ir Lagoisko rajonų paribio kai-
muose teko lankytis dar 2005 m. rugsėjį.20 Pusamžiai ir 
vyresni žmonės čia dar prisiminė dainavimą per pagrin-
dines kalendorines metų šventes – nuo advento, Kalė-
dų iki rugiapjūtės bei per šeimos šventes. Visi apklaus-
ti žmonės prisiminė žaidę kalėdinį žaidimą Ciareškos 
vestuvės (Жанiцьба Цярэшкi, цярэшкаўскiя песнi), 
daugelis prisiminė dainavimą per Jurgines (юраўскiя 
песнi), Velykas (валачобныя), Jonines (купальскiя), 
Petrines (пятроўскiя), pjaunant rugius (жнiўныя), va-
sarojų (восеньскiя), vestuvėse (на вяселле), krikšty-
nose (хрэсбiныя). Kai kurias dainas ar tik jų pradžias 
vyresni žmonės dar atsiminė, paliudijo, jog dar visai 
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1 žemėlapis. Tipų samplaika „Sėdi jaščeras ant krėslelio“ 
(LLDK Kl 248), „Яшчур“.

1. KLF 154(24), Marcinkonys, Varėnos rajonas.
2. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, с. 594, 
№ 178 (be metrikos).

2 žemėlapis. „Kad užtekėjo šviesi saulutė“ (LLDK V 1289), 
„Не кур, не вей“.

3. LTR 3011(34), Galalaukio kaimas, Tverečiaus parapija.
4. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, p. 588, 
Nr. 163 (be metrikos). 

neseniai moterims būtina buvo apraudoti mirusius arti-
muosius. Nuostabu, jog apeiginė tautosaka gyvybinga 
ir po daugybės istorinių pokyčių, net kataklizmų. Beje, 
šiose vietose prieš šimtmetį dar būta lietuviškų salų, o 
baltiškos kultūros ženklai net ir nelabai įgudusiam tyrė-
jui nesunkiai pastebimi tiesiog kiekviename žingsnyje.21

Vilijos aukštupio dainuojamajame folklore yra išli-
kusių vadinamųjų klasikinio tautosakos sluoksnio dai-
nų.22 Be abejonės, šiuo metu didelę repertuaro dalį su-

daro istoriškai vėlesnė, naujoviška tautosaka – baladės, 
meilės romansai, talalinės (čiastuškos), humoristinės 
dainos, – ją gana gausiai fiksavo ir K. Tiškevičius.

Lauko sąlygomis tyrėme dalį (beveik centrinę) 
ryškiomis muzikinėmis dainų savybėmis pasižymin-
čio Baltarusijos šiaurės vakarų regiono. Baltarusijos 
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dainuojamoji tautosaka, jos regioniniai savitumai, is-
torinė raida nemažai tyrinėta, daugelis muzikinių reiš-
kinių net kartografuoti, naudojantis XX a. pradžioje 
sukurta ir vėliau ištobulinta jų sisteminimo metodika, 
besiremiančia melodijų dermių arba muzikinės erdvės 
organizavimo, formos, metroritmo bruožais.23 Taip 
atskleisti stabilūs tipiški melodijų dariniai, vadinami 
melodijų tipais. Pastebėta, jog tam tikri melodiniai ti-
pai, turintys apibrėžtą funkcinę priklausomybę (būtent 
apeiginės melodijos, pvz., vestuvių, didžiųjų kalendo-
rinių švenčių, rugiapjūtės pabaigtuvių ir kt.) ir vienin-
gą stilistiką, gali būti siejami su konkrečiais etniniais 
dariniais ir žymėti jų tapatybę.24

Daug informacijos teikia kartografavimo metodu 
susisteminti muzikiniai duomenys. Tad vietinių melodi-
nių tipų ar tipų samplaikų25 paplitimui iliustruoti pasi-
telksime žemėlapius, o aptariamus melodijų tipus ar jų 
samplaikas iliustruos po vieną melodijos, dainuojamos 
lietuviškai ir baltarusiškai, variantą. Tie patys melodijų 
tipai dažnai siejami su keletu ar net daugybe skirtingų 
poetinių tekstų, o tipui įvardyti pasirinktas būdingiau-
sio, labiausiai paplitusio teksto (išskirto LLDK) pavadi-
nimas. To paties tipo melodijos gali skambėti skirtingų 
kalendorinių ir/ar šeimos švenčių metu (pvz., per balta-
rusių Kalėdas skamba tos pačios melodijos kaip lietuvių 
vestuvėse ir pan.). Tai lemia kelios priežastys: dauge-
lio apeigų datas keitė, koregavo skirtingi krikščioniški 
kalendoriai bei krikščioniškosios šventės, prie kurių 
šliejosi senosios, ikikrikščioniškosios; kita vertus, metų 
ir žmogaus gyvenimo ciklo apeigos, turėję tą pačią pa-
skirtį, dažnai yra ir panašios struktūros, tad lydimos tų 
pačių melodijų-simbolių (pvz., gali sutapti melodijos, 
skambančios per vestuvių apeigas, susijusios su vai-
singumo užtikrinimu, ir žiemos švenčių metu, atliekant 
analogiškas apeigas). Todėl kartais tie patys melodiniai 
tipai siejami su skirtingomis funkcijomis.

Advento-Kalėdų švenčių dainuojamoji tauto-
saka. Šiaurės vakarų Baltarusijoje apeiginės šio lai-
kotarpio dainos populiarumu, užrašymų skaičiumi, 
atrodo, gerokai nusileidžia Ciareškos dainoms (apie 
jas dar bus kalbama). Tikslių skaičių nei baltarusių ty-
rinėtojai, nei šaltinių parengėjai neskelbia. Vis dėlto, 
skirtingai nei Ciareškos dainos, kai kurie šio regiono 
advento-Kalėdų dainų tipai paplitę ir pietryčių Lietu-
voje, pavyzdžiui, „Sėdi jaščeras ant krėslelio“ (žr. 1 
žemėlapį26, 1, 2 melodijas). Pažymėtini funkciniai per-
sipynimai. Antai baltarusių melodinis tipas „Не кур, 
не вей“ (žr. 2 žemėlapį ir 3, 4 melodijas, taip pat žr. 
pastraipą apie vestuvių dainas) su refrenu „Калядa“ 
apibūdinamas kaip tipiškas kalėdiniam laikotarpiui. 
Tuo tarpu Lietuvoje to paties melodinio tipo dainos tik 
vestuvinės. Tipas „Ясен месяц, калядa“ – „Tu kiškeli, 
leliumai“ visoje jo paplitimo teritorijoje yra kalėdinis 
(žr. 3 žemėlapį, 5, 6 melodijas).

Velykų lalauninkų dainos. Baltarusių tyrinėtojai 
tvirtino, jog velykinės kiemų lankymo dainos – išskir-
tinis baltarusių tautosakos reiškinys, kuris, kaip ir Cia-
reškos vestuvės, niekur kitur neaptinkamas.27 Tačiau, 
naujesniais duomenimis, analogiški ar panašūs pavasa-
riniai kiemų lankymo papročiai buvo paplitę beveik vi-
soje Lietuvos teritorijoje, žinomi ir Mažojoje Lietuvoje, 

3 žemėlapis. „Tu kiškeli, lelimo“ (LLDK Kl 186),  
„Ясен месяц, каляда“.

5. LTR 2847(56), Druskininkų kaimas, Raitininkų valsčius.
6. Беларуская народная творчасць. Зимовыя песнi, с. 589, 
№ 165, в. Чучалицы Мядзельскага р.
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rytų Lenkijoje, Latvijos Kurše, Rusijos Pskovo srities 
pietuose.28 Šiuos papročius lydėjo dainos, tarp kurių pa-
žymėtini kompaktiškoje pietryčių ir rytų Lietuvos, šiau-
rės vakarų Baltarusijos, Rusijos Pskovo srities pietinių 
rajonų, šiaurės rytų Lenkijos, su ja besiribojančioje šiau-
rės Ukrainos teritorijoje paplitę to paties ar artimų me-
lodinių tipų kūriniai su priedainiais Vynelis vyno žalia-
sai, Duok man vyno žaliausio, Rūtelė rūta žalioji, Вiно 
вiно ж зеляно, Вясна красна на ўвесь свет, Хрыстос 
васкрэс, сын(а) Божы, Явар явар зялёны ir kitais29 
(žr. 4 žemėlapį, 7–10 melodijas). Šioje teritorijoje papli-
tę ir tapatūs teksto tipai. Kiemų lankymo dainos, kuriose 

9. LTR 5574(46), Akvieriškės km. Švenčionių raj.
10. Беларуская народная творчасць. Валачобныя песнi, 
с. 446, № 29. З-пад Дзiсны.

7. LTRF pl. 885(5), Babriškių kaimas, Varėnos valsčius.
8. Беларуская народная творчасць. Валачобныя песнi, 
с. 447, № 31, в. Iжа Вiлейскага р.

4 žemėlapis. Tipų samplaika „Anta kalnelio, anta žvyrinėlio“ 
(LLDK Kl 489), „Вiно вiно ж зеляно“.

linkima šeimininkams laimės, o merginoms – ištekėti, 
tekstų simbolika labai artimos Kalėdų meto dainoms.30

Jurginių dainos. Jos susijusios su pavasarinėmis 
žemės, vandens žadinimo apeigomis, pirmuoju – apei-
giniu – gyvulių gynimu (5 žemėlapis, 11, 12 melodijos). 
Lietuvoje šių dainų užrašyta nedaug, gali būti, kad jos 
sparčiai nyko po paskutinio kalendoriaus „perstūmimo“ 
(1915 m.), kai pirmasis gyvulių išginimas, anksčiau 
sietas su Jurgio, gyvulių globėjo, diena, buvo dirbtinai 
paankstintas. Gyvulius išginti per „naująsias“ Jurgines 
per anksti, tad papročiai, o su jais ir dainos, pamažu iš-
nyko.31 Baltarusių Jurginių dainų repertuaras kur kas 
turtingesnis.

Vasaros-rudens ciklo dainos. Šio laikotarpio dainų 
melodijas galima skirstyti į dvi pagrindines – skirtingos 
stilistikos grupes. Dalis melodijų yra tęstinės, siauro 
ambitaus, Lietuvos folkloristikoje jos ilgą laiką buvo 
laikomos ne apeigų, bet darbo palydovėmis. Tokia nuos-
tata jau senokai ginčijama, o tęstinės rugiapjūtės dainos 
nagrinėjamos kalendorinio ciklo apeigų kontekste.32 Vis 
dėlto tęstinių rugiapjūtės melodijų stilius ir paplitimas 
verčia kalbėti apie jas ne vien kaip apie rytų Lietuvos ir 
šiaurės vakarų Baltarusijos savastį, bet ir kaip apie kur 
kas didesnėje teritorijoje paplitusį reiškinį (prie šio klau-
simo dar grįšime).

Kitokios stilistikos – platesnio garsaeilio, aiškios 
pulsacijos ritmo formulių, neretai refreninės, silabinio 
teksto ir melodijos santykio melodijos. Jos labai dažnai 
apipina kone visas apeigas ir etnomuzikologės Galinos 
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Kutyriovos-Čubalios vadinamos „sezoninėmis“, „pa-
lydovinėmis“.33 Melodinis tipas, kurį čia pavadinome 
„Vai ta ta, laukely buvau“ (6 žemėlapis, 13, 14 melo-
dijos), Baltarusijoje siejamas su Jurginių ir Joninių ap-
eigomis, jis „migruoja“ ir Lietuvoje. Baltarusijoje šio 
tipo melodijos skamba ne tik per Jurgines, Jonines, bet 
ir per Petrines, lankant laukus,34 pjaunant vasarojų, o 
Lietuvoje, remiantis poetiniais tekstais, jos skiriamos 
ne tik vasaros ciklo (Joninių – Petrinių, Sekminių) ap-
eigoms, bet ir advento – Kalėdų ciklui, neapeiginėms 
darbo (ganymo, skalbimo) dainoms, o su tekstais 

apie oželį – vaikų dainoms35 (atskirame moksliniame 
straipsnyje buvo argumentuotas pastarųjų priklausy-
mas kalendorinių apeigų dainoms36).

Sąlyginei javapjūtės dainų grupei galėtų būti skiria-
mi ir dar du „klaidžiojantys“ melodijų tipai (7 žemėla-
pis, 15, 16 melodijos, 8 žemėlapis, 17, 18 melodijos). 
Jų melodijos skamba rugiapjūtės, avižapjūtės, grikių bei 
linų rovimo metu, tos pačios melodijos „įsibrauna“ ir į 
Baltarusijoje vadinamų rudeninių dainų repertuarą, Lie-
tuvoje jos dainuojamos mėšlavežio metu.

6 žemėlapis. „Vai ta ta, laukely buvau“ (LLDK Kl 608),  
„То то то“.

13. LTR 707(107), Kuksų kaimas, Tverečiaus parapija
14. MEFI, 20 fondas, 72 aprašas, 25 a. byla, в. Мильча 
Вiлейскага р.

5 žemėlapis. „Jurgi, geras vakaras” (LLDK Kl 425),  
„Юр`я, устань рана“.

11. LTR 1221(51), Gėliūnų kaimas, Gervėčių valsčius. 
12. Беларуская народная творчасць. Веснавыя песнi, 
№ 163, в. Закорье Браслаўскага р.
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Vestuvių dainos. Apeiginės Švenčionių, Ignalinos 
rajonų vestuvių dainos pasižymi ypatinga melodikos 
vienove. Nors intonacijų išsidėstymas leidžia išskir-
ti nemažai melodijų tipų (Daiva Vyčinienė nurodo net 
2837), jie nepaprastai artimi. Be kitų apeiginei melodikai 

būdingų požymių (siauras ambitus, sekundos, tercijos ar 
kvartos atrama, formulinė ritmika), šiuos tipus dar sieja 
dviejų dalių (AA) forma, dviejų pasikartojančių eilučių 
teksto posmas ir kadencijų ritmo formulė . Šio kraš-
to vestuvių melodijų tipai paplitę ir šiaurės rytų kryptimi 
(žr. 2 žemėlapį, 4 melodiją, 9 žemėlapį, 19, 20 melodi-
jas, 10 žemėlapį, 21, 22 melodijas).

8 žemėlapis. „Tamsioj girelėj“ (LLDK D 447), „Ў цёмным 
лесе“.

17. Lietuvių liaudies dainynas, t. 6, p. 449, 52 tipo II versija, 
17 melodija. Pakalniškių kaimas, Tverečiaus valsčius.
18. Беларуская народная творчасць. Восеньскiя i талоч-. Восеньскiя i талоч- Восеньскiя i талоч-iя i талоч-я i талоч-i талоч- талоч-
ныя песнi, с. 446, № 25., в. Лiбоўшчына Докшыцкага р.

15. Lietuvių liaudies dainynas, t. 6, p. 463, 76 tipas, 
2 melodija. Pakalniškių kaimas, Tverečiaus valsčius.
16. Беларуская народная творчасць. Жнiўныя песнi,  
№ 224, в. Туркi Докшыцкага р.

7 žemėlapis. „Užsileido raudona saulelė“ (LLDK D 454), 
versija „Atajoja jaunas jaunikaitis“, „Перапёлка“.
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Apibendrinant galima pasakyti, jog pristatyti toli 
gražu ne visi apeiginių melodijų tipai, paplitę rytų Lietu-
voje ir šiaurės vakarų Baltarusijoje. Sąrašą būtų galima 
tęsti, aptariant vestuvinių, Užgavėnių, Velykų sūpuokli-
nių, pavasarinio laukų lankymo ir dar daugelio kitų dai-
nų melodijas. Jų paplitimas leistų kalbėti apie tam tikrą 
vieningą etnosą ir žymėti jo teritoriją.38 Tačiau melodi-
jų paplitimas, tam tikri jų sluoksniai, antsluoksniai ar 
posluoksniai rodo ir kultūrų, epochų, etnosų migracijų, 
transformacijų, istorinių pokyčių ženklus.

Čia eksponuoti melodiniai tipai, slavų tyrinėtojų ma-
nymu, yra slaviškos kilmės (nors matant jų paplitimo 
teritoriją, akivaizdus jų išskirtinumas). Lietuviškos me-
džiagos kontekste jie taip pat gražiai pritampa, liudija, 
kad šios teritorijos melodika yra sudėtingų susisluoks-
niavimų padarinys.

21. Adutiškio kraštas, Nr. 17. Gudelių kaimas, Adutiškio apylinkė.
22. Беларуская народная творчасць. Вяселле. Песни, 
кн. 2, с. 604, № 6,  в. Кураполле Пастаўскага р.

10 žemėlapis. „Siūdi liūdi epušėlė“ (LLDK V 794), 
„Пачынаем вянкi вiцi“.

9 žemėlapis. „Veda mergelę tikri broleliai“ (LLDK V 726),  
„Ой, борам борам“.

19. LTR 2920(46), Paliesiaus kaimas, Mielagėnų parapija.
20. Беларуская народная творчасць. Вяселле. Песни, 
кн. 1, с. 51, № 6,  в. Спрынды Браслаўскага р.
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Kitų šioje nemažoje teritorijoje ryškėjančių apeigi-
nės melodikos tipų paplitimo arealas gali tęstis ir į ry-
tus ir, kiek mažiau, – į vakarus nuo tiriamojo regiono. 
Ši melodika sunkiai nusakoma vienu terminu, tad teks 
verstis sąlyginiu posluoksnių terminu. Tokie posluoks-
niai ne jungia, o padalija regioną. Vienas iš posluoksnių 
– jau minėtas kalėdinis žaidimas Ciareška. Net ir dabar 
pagyvenę žmonės, paklausti, ką veikdavo Kalėdų šven-
čių metu, atsako, jog vesdindavo Ciarešką („Жанiлi 
Цярэшку“). „Ciareškos vestuvės“ – tai ištisas draminis 
vyksmas su muzika, dainomis, improvizacijomis, šo-

kiais.39 Jose dalyvaudavo visas vedybinio amžiaus jau-
nimas ir vyresni žmonės, o žaidimas galėjo trukti net 
kelias dienas. Tai išskirtinis, daugiau niekur neaptinka-
mas šiaurės vakarų Baltarusijos folkloro reiškinys (žr. 
11 žemėlapį ir 23 melodiją).

Manoma, jog Ciareška – Polocko krivičių paliki-
mas.40 Iš tiesų tai vienas iš pastebėtų šiaurės vakarų Bal-
tarusijos senojo sluoksnio apeiginės muzikos reiškinių, 
jo paplitimo teritorija baigiasi ties lietuvių gyvenamomis 
vietomis, tarsi nukirsta. Bandymai rasti Ciareškos vestu-
vių melodinių tipų atitikmenų lietuvių tautosakoje buvo 
nesėkmingi. Pavienių labai panašių melodijų aptiktume, 
tačiau viso reiškinio – ne.41 Ciareškos melodijos iš tiesų 
stilistiškai gerokai skiriasi nuo daugumos šiame straips-
nyje pateiktų pavyzdžių. Nors iki šiol niekas nesiėmė 
detalios lyginamosios analizės, norisi prasitarti, jog šia-
me regione tai vėlesnio laikotarpio antsluoksnis nei di-
džioji dalis apeiginių melodijų.

Tą patį norėtųsi pasakyti ir apie kitą reiškinį – Ve-
lykų lalauninkų dainas, kurios ne tik stilistiškai skiriasi 
nuo daugumos apeiginių melodijų (lygiu maršo pulsa-
cijos ritmu ir išskirtinėmis „kiemų lankymo“ melodijų 
intonacijomis, priešingai nei vestuvių, rugiapjūtės, pa-
vasarinių dainų ir/ar raudų masyvai, kuriuos sieja ben-
dras intonacinis žodynas). Tai aptariamo regiono da-
rinys, tačiau kaip reiškinys (kelių skirtingų melodinų 
tipų kompleksas ar samplaika), yra būdingas kur kas 
didesnei teritorijai. Ir vėl norėtųsi manyti, jog kažku-
riuo laiku (paplitimo teritorija sufleruoja LDK laikus), 
po kažkokio postūmio, jos plačiai išplito ir įsitvirtino. 
Lijos Matvejevnos Salavei nuomone, ko gero iš Bal-
tarusijos šiaurės, šiaurės vakarų ir centrinės dalies (ši 
teritorija atitinka senosios Polocko krivičių kultūros, 
daugmaž sutampančios su Polocko kunigaikštystės 
ribomis, teritoriją) lalauninkų repertuaras išplito pla-
čiau, kone po visą etninę Baltarusiją.42 Pasak autorės, 
galima numanyti, jog minėtoje teritorijoje klasikinės 
raiškos lalauninkų repertuaras jau buvo susiklostęs 
apie XIV–XVI a.43

Tęstinės rugiapjūtės dainos tolygiai paplitusios 
visoje Baltarusijoje ir pietryčių Lietuvoje, jų kilmės 
klausimas labai ilgai buvo atviras.44 Paskutinių tyrinė-
jimų duomenimis,45 išskirtas tipiškų, baltarusiškų ru-
giapjūtės melodinių tipų kompleksas – tai, suprantama, 
ilgo vystymosi padarinys, kurio savybės pakinta ties 
Lydos–Vileikos–Naručio ež.–Šarkovščinos–Verchne-
dvinsko linija. Į vakarus nuo jos šio komplekso po-
žymiai išnyksta.46 Galina Kutyriova-Čiubalia, tyrinė-

11 žemėlapis. Tipų samplaika „Ciareškos vestuvės“, duomenys 
kartografuoti iš: МОЖЭЙКО, З. Я. Календарно-песенная 
культура Белоруссии, p. 628.
23. MEFI, 8 fondas, 2 aprašas, 62 byla, 1 sąsiuvinis,  
в. Лiтвiчы Лагойскага р.
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jusi rugiapjūtės melodiką ne tik sinchroniniu, bet ir 
diachroniniu metodu, nustato 3 galimus šio apeiginių 
melodijų tipų komplekso kilmės židinius, praarealus, 
etninius archetipus, kuriuos kartografuoja ir, palyginu-
si su archeologijos duomenimis, mano esant baltiškos 
(rytų baltų) kilmės.47 Išskiriamos Nemuno ir Dvinos 
baseinų, t. y., šiaurės vakarų Baltarusijos intonacinės 
semos.48 Iš melodijų kadencinės formulės, jų ritminės 
struktūros – vieno iš tipologijos, melodinio invarian-
to elementų – matyti, jog tipiniai bendrojo rugiapjūtės 
melodijų arealo požymiai vakarinėje ir pietinėje Bal-
tarusijos dalyje pakinta, tai – pereinamosios zonos. 
„Eilutė transformuojasi, atsiranda transformacija, kaip 
periferinės zonos norma“49 (išskirta knygos autorės). 
Mokslininkė įvardija ir galimų migracijų, įtakų, persi-
pynimų, slaviškojo melodikos antsluoksnio požymius 
rugiapjūtės melodikoje.50 Trumpai tariant, akivaizdu, 
jog rugiapjūtės melodijų kompleksas formavosi vyks-
tant kultūriniams istoriniams mainams, tai – daugia-
sluoksnis reiškinys, o šiaurės vakarų Baltarusija yra 
vienas iš archetipinių reiškinio šaltinių. Deja, šis tyri-
mas apsiribojo tik Baltarusijos teritorija.

Grįškim prie kalėdinių dainų. Regione iš tiesų žymus 
bendras jų sluoksnis. Tačiau įvertinę rytų Lietuvos ir 
šiaurės vakarų Baltarusijos žiemos ciklo dainų masyvus 
greitai pastebėsime, jog egzistuoja du labai stilistiškai 
giminingi, bet vis dėlto skirtingi (tiek, kad neatrastume 
nė vieno tapataus melodinio tipo) jų posluoksniai, vie-
noks – vakaruose, kitoks – rytuose, nusitęsiantis į Ru-
siją. Vienas iš į rytus gerokai nusitęsiančių melodinių 
tipų – tai Lietuvoje, Prienų, Alytaus, Varėnos, Ignalinos, 
Švenčionių rajonuose paplitęs žaidimas, LLDK skiria-
mas Kalėdų laikotarpiui („Mes pasėjom grikelius“, Kl 
247, melodija dainuojama ir su kitais kalėdiniais teks-
tais51), o Baltarusijoje – pavasario ratelis (хоровод 
«Проса»). Baltarusiški žaidimo variantai gausiai paplitę 
visoje šalyje.52

Krikštynų dainos taip pat vertos atskiro komentaro. 
Keistas dalykas: nepaprastai populiarios Baltarusijoje, 
jos labai menkai teužfiksuotos Lietuvoje. Lietuviškosios 
nepasižymi išskirtiniais apeiginės melodikos požymiais, 
tai naujesnių laikų, neapeiginės stilistikos melodikos at-
stovės. O Baltarusijoje (taip pat ir šiaurės vakarų) išlikęs 
senesnis apeiginės melodikos sluoksnis, artimas vestu-
vinių dainų (taip pat ir lietuviškų) melodikai. Deja, to-
kių istorinių melodikos gyvavimo vingių priežastys ir 
pasek mės kol kas visiškai nebuvo nagrinėtos.

Švenčionių, Ignalinos, Vilniaus rajonų ribos su Bal-
tarusija taip pat yra ir „siena“, ties kuria baigiasi išskir-

tinio daugiabalsumo reiškinio – sutartinių (ar, tiksliau, 
joms artimų formų) paplitimas.

Pietrytinis ir rytinis Lietuvos pakraštys savo muzi-
kinėmis senųjų (daugiausia apeiginių) dainų savybėmis 
ir jų neįprastu daugiasluoksniškumu tiesiog klaidina 
tyrinėtojus, nepavyksta sutarti dėl vieningo jų skyrimo 
vienam ar keliems muzikiniams dialektams.53

Regiono, kuriame pastebėjome daug bendrų ar ar-
timų muzikinių reiškinių, daugiasluoksnė melodika 
galbūt formavosi skirtingose, bet giminingose etninė-
se grupėse. O galbūt mums pavyko užfiksuoti dar iš-
likusią ilgai gludintą, tobulintą apeiginės melodikos, 
melodijų ženklų ir simbolių sistemą, kuri yra kadaise 
susiformavusio etnoso, kuris stiprėjo, plito, migravo, 
asimiliuodamas silpnesnius etninius darinius, paliki-
mas. Šios sistemos sluoksniai ar posluoksniai gali būti 
ir įvairių įtakų pasekmė, ir tiesiog istorinių transforma-
cijų pėdsakai.

Pamažu šio regiono dainuojamosios tautosakos 
samprata kinta. Ankstesniais melodikos tyrimais buvo 
bandoma tiesiog nustatyti pastebėtų bendrumų kilmę, 
skiriant juos baltų arba slavų genčių kultūros pavel-
dui, o dabar užduotis sunkėja. Faktai atskleidžia didelį 
sudėtingos melodinių sluoksnių, kurie tarsi priklauso 
tam tikram istorijos tarpsniui, kai etninius darinius 
identifikavo apeiginių melodijų-ženklų sistemos, sam-
pynos nevienalytiškumą. Kaip nepacituoti Vykinto 
Vaitkevičiaus, subtiliai raginančio giminingus moks-
lus integruotis ir tik tokiu būdu siekti idėjų proveržio: 
„<...> dviejų, trijų ar net keturių šalių mokslininkų 
pastangos pasidalinti kalbinį, archeologinį, tautosaki-
nį ir etnografinį paveldą Baltarusijos teritorijoje, ypač 
vidurinėje ir vakarinėje jos dalyse, nėra pamatuotos. 
<...> Kultūros elementų ar realijų, būdingų skirtin-
goms etninėms (pirmiausia, matyt, kalbinėms) gru-
pėms, gyvavimas vienoje vietoje verčia tyrinėti jų ko-
egzistavimo faktą, pobūdį ir pasekmes, užuot taikius 
įprastus modelius“.54 Vienas iš dvilypumo (ar daugia-
lypumo) ženklų – Neries-Vilijos, seniai jungiančios 
skirtingas kultūras – pavadinimas, tik gerokai praplė-
tus akiratį, pamažu praskleidžia savo paslaptį.55 Gali-
ma pridurti, jog iškalbingi nevienalyčio, bet giminingo 
vietos substrato liudijimai yra gausūs, turtingi vakarų 
baltų laidojimo paminklai, atsiradę regione apie XI 
a. pabaigą – XII a. pradžią (juose laidota dar ir XVII 
a.).56 Be to, čia identifikuota ir prūsiškų jotvingiškų 
upėvardžių, Neries-Vilijos intakų: Milčia, Servečė.57 
Negali būti, kad gausi ir ilgalaikė populiacija nepaliko 
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pėdsakų muzikinėje kultūroje. Vakarų baltų muzikos 
įtaka mūsų tiriamam regionui turėjo būti netgi ypač 
stipri, tačiau tai – ateities tyrimų klausimas. Šiandien 
bandant vakarų baltų kultūros įtakos faktus susieti su 
dainuojamąja tiriamojo regiono tautosaka, pirmiausia 
šauna į galvą lalauninkų dainų priedainiai (lalo, lalym 
ir pan.), šių kiemų lankytojų pavadinimas (lalaunin-
kai ir atitinkamai tos pačios šaknies baltarusiški bei 
lenkiški žodžiai), taip pat dainų apie šventuosius, dir-
bančius įvairius ūkio darbus, tematika. Visa tai kol kas 
nepaaiškintu būdu sieja Mažojoje Lietuvoje, Lietuvos 
pietų ir rytų dalyse, Baltarusijos šiaurės vakaruose ir 
Lenkijos šiaurės rytuose (Palenkės regione) užfiksuo-
tus papročius ir dainas.

Išvados. Seniausių apeiginės dainuojamosios tau-
tosakos struktūrų, kanoninių melodijų-simbolių papli-
timas Minsko srities šiaurrytinius rajonus, Vitebsko 
srities pietvakarinius rajonus, Gardino srities šiaurinę 
ir šiaurrytinę dalį, taip pat Lietuvos Švenčionių, Ignali-
nos rajonus, dalį Šalčininkų, Varėnos rajonų bei pietinę 
Zarasų rajono dalį susieja į vientisą teritoriją. Galima 
teigti, jog čia atpažįstamomis stilistinėmis priemonė-
mis buvo paženklinti visi svarbiausi metų virsmo taš-
kai ir žmogaus statuso pakeitimo (kitaip – perėjimo) 
ritualai. Tai leidžia kalbėti apie daugiau ar mažiau vie-
ningo etnoso palikimą. Vis dėlto toje pačioje teritori-
joje pastebima ir daugybė apeiginių dainų melodikos 
posluoksnių, kurie rodo, jog čia būta etninio maišy-
mosi ir ilgalaikio sambūvio epochų. Apie tokį reiškinį, 
jo pėdsakus leidžia svarstyti ir kitų, artimai susijusių 
mokslo šakų (archeologijos, kalbotyros) duomenys.
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larus. Layers of ritual melodies that are singled out 
reflect the integrity of the region and in some cases 
provide grounds for divisions. The conclusion is made 
that the region in question might have developed on the 
basis of a single ethos. On the other hand, melody lay-
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were influenced by many nations and lived through 
many transformations.
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Amniševo kaimo (Lahoisko rajonas) katalikų kapinių koplyčios durys. Žilvyčio Šaknio nuotrauka, 2005 m.
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