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T y r i m o o b j e k t a s : l i e t u v i ų ir latvių ž v e j ų d a i n o s .
T i k s l a s : palyginti lietuvių ir latvių žvejų dainas. Nustatyti ir aptarti tiek u n i k a 
lius, t i e k ir b e n d r u s b a l t i š k u s ar u n i v e r s a l i u s š i ų k a i m y n i n i ų t a u t ų ž v e j ų d a i n ų
bruožus.
U ž d a v i n i a i . 1. Rasti ir išskirti l i e t u v i ų bei latvių ž v e j ų d a i n ų atskiras s u d e d a 
m ą s i a s dalis, m a ž i a u s i u s s a v a r a n k i š k u s d a i n o s t e k s t o e l e m e n t u s . Parodyti t o k i ų
s u d e d a m ų j ų dalių ( e l e m e n t ų ) k o m p o n a v i m o , varijavimo g a l i m y b e s tiek v i e n o dai
n o s tipo s k i r t i n g o s e versijose ir variantuose, tiek ir t o k i ų s u d e d a m ų j ų dalių s k l a i d ą
visiškai k i t o tipo ar n e t kito žanro d a i n o s e . 2. P a l y g i n t i l i e t u v i ų ir latvių ž v e j ų
d a i n o s e m i n i m u s d i e v u s , d e i v e s b e i m i t i n e s figūras. F o l k l o r o d u o m e n i s s u g r e t i n t i
s u istorine, l i n g v i s t i n e bei e t n o g r a f i n e m e d ž i a g a .
M e t o d a i : l y g i n a m a s i s (komparatyvinis) ir integralinis.

1. Tyrimų apžvalga
J a u pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio sudarytojas Liudvikas Rė
za atkreipė dėmesį į lietuvių ir latvių dainų panašumus ir skirtumus. „Lie
tuvių liaudies dainų tyrinėjime" jis rašo, kad „tikroji daina, tokia, kokią
mes ją radom, tėra, kaip atrodo, vien lietuvių tautoj išsivysčiusi ir žymaus
tobulumo laipsnio pasiekusi. Latvių kalboje žodžio daina nėra, taip pat jai
trūksta ir žodžių dainuoti, dainuotojas... Latviai vartoja tam tikslui zinge (iš
vokiečių kalbos) arba dziesma <...>" Tiesa, prie rinkinio pridėtose „Pa
stabose" L. Rėza, kalbėdamas apie dievybes lietuvių bei latvių dainose,
neišvengė painiavos. Vienur jis teigia, kad „Bangpūtys, Bangų putotojas,
ankstesniame posme pavadintas Bangų dievaitis, greičiausiai yra ta pati
dievybė, kurią senovės prūsai vadino Patrimpu. Vardas grynai l i e t u v i š 
k a s , sudarytas iš banga ir puta" . Čia pat priduria, kad „toks baisus daly
kas, kaip jūra, prie kurios l a t v i ų tauta nuolatos gyveno, savaime pažadi
no idėją dievybės, valdančios vandenis" (išskirta mano — R. В.). Panašu,
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kad L. Rėza nematė skirtumo tarp lietuvių ir latvių mitologijos, t. y. manė
lietuvių ir latvių tautas turint tas pačias dievybes.
Nemaža bendrumų lietuvių ir latvių dainose (lygino tris lietuvių liau
dies dainas su analogiškomis latvių dainomis) įžvelgė ir žymus XIX a. tyrė
jas Adalbertas Bezzenbergeris, teigdamas, jog tokie sutapimai atskleidžia
tolimą istorinę perspektyvą .
Ypač minėtinas 1896 m. pasirodęs Jekabo Lautenbacho darbas „Очерки
из истории литовско-латышского народного творчества" . Apžvelgęs apie
6000 lietuvių ir apie 18 000 latvių dainų rado 37 tekstus, kuriuose esama
akivaizdžių bendrumų (su variantais šis skaičius išauga iki 500) . Kaip tei
singai pastebėjo Ambraziejus J o n y n a s straipsnyje „Из исследования
литовско-латышских связей", J. Lautenbacho darbas yra gerokai paveik
tas mitologinės mokyklos (randa daug mitologinių dainų atitikmenų), to
dėl į kai kuriuos jo teiginius ir išvadas reikėtų žiūrėti kritiškai . Nors kita
vertus, J. Lautenbacho hipotezė, kad lietuvių ir latvių bendravimas po vo
kiečių invazijos buvo labai ribotas ir kad kūrybinių bendrumų šių tautų
folklore reikia ieškoti iki atsikraustant vokiečiams , yra verta dėmesio. Tuo
J. Lautenbachas paaiškina ne tik išlikusias senųjų dainų bendrybes, bet ir
vėlesnių laikų lietuvių bei latvių dainų skirtumus.
Žymus suomių folkloristas Aukustas Robertas Niemis „Lietuvių liaudies
dainų tyrinėjimuose" visiškai pagrįstai prieštaravo J. Lautenbachui, teigda
mas, kad jo pateiktos lietuvių — latvių paralelės negali atstovauti pirminėms
lietuvių ir latvių poezijos formoms . A. R. Niemio manymu, nagrinėti dalyką
reikia pradėti nuo primityviausių ir paprasčiausių formų (pirmykščiam bal
tų dainavimui turėtų atstovauti rečitatyvinis dainų atlikimas ). Kita vertus,
mokslininkas lyg ir pritaria J. Lautenbachui, pažymėdamas, jog Lietuvoje
daina patyrė melodijos (o sykiu ir teksto) raidą, o latvių daina paliko rečitatyvinio pobūdžio, ir jos raida sustojo . Kitaip tariant, bendrumų šių tautų
dainuojamojoje tradicijoje reikėtų ieškoti iki prasidedant išsiskyrimui, kai ir
lietuvių, ir latvių daina buvo trumpas ketureilis kūrinėlis.
Tarp J. Lautenbacho gretinamų lietuvių ir latvių liaudies poezijos pa
vyzdžių aptariamai temai ypač svarbi daina Laima ir nuskendęs brolis (taip
šį dainos tipą pavadino J. Lautenbachas ), kuri, pasak mokslininko, abiejų
tautų visiškai sutampa tiek savo turiniu, tiek ir forma . Tiesa, Albinas J o 
vaišas knygoje „Liudvikas Rėza" kelia kai kurių L. Rėzos užrašytų dainų
autentiškumo klausimą. Autorius pabrėžia, kad nors iš tikrųjų didžioji dalis
„Dainų" medžiagos yra autentiška, bet ten aptinkamas ir toks sluoksnis, į
kurį būtina pažvelgti kritiškiau. Be jo paties aptartų, A. Jovaišas siūlo per
žiūrėti dar apie 30 dainų (tarp jų ir J. Lautenbacho minimą ). Tuo tarpu
A. R. Niemis, vertindamas J. Lautenbacho darbą, mano, kad daina Laima ir
nuskendęs brolis yra ne kas kita, kaip jūros pakrantėje gimusi baladė ,
kurią Veliuonoje yra užrašęs ir A. J u š k a . A. R. Niemis teigia: „kad abi
[baladės] kilusios iš to paties šaltinio matyti iš pirmo žvilgsnio, ir laikyčiau
tikra, kad daina gimė Baltijos pakrantėje tarp žvejų. Dainos paplitimas toli
nuo jūros pakrantės, net pas latvius aukštaičius, rodo, kad jos tema buvo
mėgstama. Abiejose pusėse esantys tie patys pasakymai ir nusakymo būdai
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rodo, kad skolinys vienų kitiems negali būti labai s e n a s " . Ar teisus
A. R. Niemis, atsakyti galima tik detaliau peržiūrėjus tos dainos paplitimą,
variantų gausą, sandarą ne tik lietuvių ir latvių, bet ir kitų tautų dainuoja
mojoje tradicijoje. Mat baladės lietuvių liaudies poezijoje dažniausiai bylo
ja apie tiesioginį lenkų, baltarusių ar ukrainiečių poveikį. Visiškai tikėtina,
kad tuose kraštuose reikėtų ieškoti ir šios baladės šaknų.
Lietuvių ir latvių dainų turinį ketvirtajame dešimtmetyje aptarė Mirta
Uozuola straipsnyje „Daži verojum, salidzinot leišu un latviešu tautas dziesmas" (Kai kurie pastebėjimai lyginant lietuvių ir latvių liaudies dainas) . Ji
teigia, jog lietuviai apdainuoja svarbiausius žmogaus gyvenime įvykius, o
latvių liaudies dainos labiau aprėpia kasdienio gyvenimo reiškinius. Pasak
M. Uozuolos, lietuvių liaudies dainos nemėgsta smulkiai vaizduoti realaus
gyvenimo, jos labiau linksta į jausmų pasaulį ir todėl yra turtingesnės už
latvių dainas .
Minėtinas ir Teodoro Brazio 1928 m. paskelbtas straipsnis „Kai kurie
lietuvių latvių liaudies dainų melodijų giminystės bruožai" .
Septintajame dešimtmetyje lietuvių ir latvių folklorinius ryšius yra a p 
taręs A. Jonynas, pažymėdamas, jog iki tol daugiausia tyrėjų dėmesio susi
laukė lietuvių ir latvių dainuojamoji tradicija. Čia pat priekaištaujama, kad
ieškant ir išryškinant kaimyninių tautų dainų bendrybes mažai dėmesio
skiriama tų pačių dainų skirtumams bei priežasčių, nulėmusių tuos skirtu
mus, aptarimui .
Tuo pačiu metu lietuvių ir latvių dainų lyginamuosius tyrimus paskel
bė V a n d a Barauskienė (lygino darbo dainas ) ir Pranė Jokimaitienė (lygi
no lopšines ). V. Barauskienė, išsamiai aptarusi lietuvių ir latvių darbo
dainų tematiką, išskiria 26 sutampančius bei 20 turinčių panašumo dainų
motyvų (su variantais šis skaičius gerokai didesnis). Be to, ji pastebi, jog
„tarp lietuvių ir latvių darbo dainų ypač n e d a u g tėra medžiotojų ir žvejų
dainų, o bendrų dainų ar motyvų dar mažiau" . Kaip pavyzdį ji pateikė
vienintelę, jau J. Lautenbacho minėtą dainą Laima ir nuskendęs brolis, pri
durdama, kad panašią dainą randame ir lietuvių pavasario kalendorinėse
(lalauninkų) bei baltarusių kalėdotojų dainose .
Daug vertingų pastebėjimų lygindamas lietuvių ir latvių bei kitų kai
myninių tautų dainuojamąją tautosaką pateikė Donatas Sauka knygoje „Tau
tosakos savitumas ir vertė" . Minėtini lietuvių ir latvių deminutyvų, epite
tų, metaforų, simbolių sugretinimai. D. Saukos nuomone, senosios latvių
dainos (ketureiliai) polinkiu į metaforą ir metaforos tobulumu pranašesnės
už kitas. Čia metafora, palyginti su analogiškomis lietuvių dainomis, darosi
„savaime kuplesnė, maksimaliai sutraukdama pasakojimą, kuris beapima
tik kraštines įvykio ribas, vyksmo pasikeitimo rezultatą" .
Iš pastarojo dešimtmečio lietuvių ir latvių dainų lyginamojo tyrimo
darbų savo apimtimi išsiskiria Saulės Matulevičienės daktaro disertacija
„Lietuvių ir latvių liaudies dainų lyginimas. Darbo, kalendorinės, vestuvi
nės dainos" bei vokiečių mokslininkės Magdalene Huelmann monografi
ja „Die litauischen und lettischen Arbeitslieder" . Viename iš disertacijos
tema paskelbtų straipsnių S. Matulevičienė teigia, jog „lietuvių darbo dai20
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nos skiriamos šiam žanrui pagal jų funkcinę priklausomybę ir tik smulkiau
grupuojamos pagal tematiką. Latviai laikosi teminio dainų klasifikavimo
tradicijos, nes jų dainų tekstai — daugiausia tie patys ketureiliai — kur
kas nuosekliau ir išsamiau iliustruoja valstiečio darbų eigą, tikslus ir aplin
kybes. Taigi latvių dainų žanrinė priklausomybė tarsi ir nekelia abejo
nių" . Čia derėtų prisiminti, jog ne visos lietuvių darbo dainos išskirtos
remiantis jų funkcija. Štai mums rūpimos žvejų dainos Lietuvių liaudies
dainų kataloge išskirtos ne pagal funkciją, o labiau pagal socialinį profesi
nį kriterijų . Tiesa, S. Matulevičienė, darbe skyrusi nemažai dėmesio įvai
rių lietuvių ir latvių darbo dainų (šienapjūtės, rugiapjūtės, ganymo, malimo
ir t. t.) analizei, nė žodžiu neužsimena apie žvejų dainas. Autorė, apgailes
taudama, kad darbo objekto platumas ir išsišakojimas neleidžia pateikti
tikslaus bendrų motyvų sąrašo, tuo pat metu teigia, jog „išryškėję dėsnin
gumai atspindi situaciją, kurios iš esmės pakeisti negalėtų ir papildomi
lyginimo pavyzdžiai" . Kitaip tariant, visa, kas darbo išvadose pasakyta,
autorės manymu, galėtų būti pritaikyta ir kitiems dainų žanrams.
Kur kas platesnis vokiečių mokslininkės M. Huelmann darbas. Mo
nografijoje „Die litauischen und lettischen Arbeitslieder" autorė lygina lie
tuvių ir latvių dainas, pagal darbo proceso svarbą bei reikšmę dainoje skirs
tydama jas į tris grupes: 1) dainos apie darbą; 2) dainos, kuriose minimas
darbas; 3) dainos, kuriose darbas neminimas. Šitaip aptariamos arimo, šie
napjūtės, rugiapjūtės, linų bei kanapių rovimo, ganymo, malimo, verpimo,
audimo, skalbimo, medžioklės ir žvejybos dainos. Pradėdama analizuoti
žvejų dainas, M. Huelmann pirmiausia atkreipia dėmesį į statistiką, pažy
mėdama, jog lietuvių žvejų dainos (tik 22 dainų tipai) sudaro vos du pro
centus, o latvių žvejų dainos (488 dainų tipai) — apie aštuonis procentus
visų darbo dainų . Įdomu ir tai, kad klasifikuodama lietuvių žvejų dainas
(pagal anksčiau minėtus požymius) M. Huelmann išskiria tik antrą dainų
grupę (dainos, kuriose minimas darbas). O štai latviška medžiaga išskaidy
ta į dvi pirmąsias, t. y. į dainas apie darbą ir dainas, kuriose minimas dar
bas. Iš čia ir pačios bendriausios išvados, jog latviškose žvejybos dainose
pats darbas yra svarbesnis nei lietuviškose. Pasak M. Huelmann, lietuviš
kuose dainų tekstuose su žvejyba susijusi situacija yra tik išeities taškas,
kad būtų galima plėtoti visiškai kitus motyvus, dažniausiai neturinčius nie
ko bendra su žvejyba . Vertas dėmesio ir mokslininkės pastebėjimas, jog
tarp latvių žvejų dainų dažniau pasitaiko ilgesnių dainų tekstų nei kitose
latvių darbo dainose .
Lietuvių ir latvių dainuojamosios tautosakos lyginamųjų tyrimų ap
žvalga gana aiškiai rodo, kas šioje srityje jau yra nuveikta, kokių būta
tikslų ir kaip jie realizuoti, kokios bendriausios tų darbų išvados. Kita ver
tus, iš pateiktos medžiagos matyti, kas šių kaimyninių tautų liaudies poezi
joje dar lygintina. Ieškant lietuvių ir latvių žvejų dainų sąsajų ir skirtumų
reikėtų aptarti ne tik bendrus siužetus (motyvus), jų paplitimą ir kilmę, bet
ir lyginamų dainų sandarą, poetiką, leksiką, mitinius
vaizdinius.
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2. Medžiagos apžvalga
Lietuvių ir latvių žvejų dainų lyginimui naudotasi Vandos Misevičienės
sudarytame Lietuvių liaudies dainų kataloge (LLDK DD KAD) išskirtomis
žvejų dainomis bei pastaraisiais dešimtmečiais užrašytomis ir monografijo
je „Lietuvininkų žodis", taip pat rinkinyje „Bėgau jūružėm" paskelbtomis
žvejų dainomis. Latvių žvejų dainos paimtos iš „Latviešu tautasdziesmas" ir
„Dainas" rinkinių.
Reikia pripažinti, kad lyginti lietuvių ir latvių žvejų dainas nėra papras
ta. Ir ne tik dėl to, kad šių tautų dainuojamoji tradicija nuėjo skirtingą raidos
kelią. Kita priežastis — lietuvių ir latvių žvejų dainos iš viso liaudies dainų
lobyno išskirtos nevienodu pagrindu. Latvių žvejų dainos (kaip ir visų kitų
darbų dainos) išskirtos laikantis teminio klasifikavimo tradicijos. O lietuvių
žvejų dainų skirstymas kelia tam tikrų problemų. Mat žvejų dainos išskirtos
pagal socialinį profesinį kriterijų ir tik paskui skirstomos į atskiras temines
grupes. Štai daina apie paskendusį brolį ir tris žvejus latvių skiriama prie
žvejų dainų (LTdz 13416— 13434), o lietuvių — prie kalendorinių (LLDK DD
KAD 493); lietuvių daina Dirbdysiu laivą (LLDK DD KAD 166) priskiriama
šienapjūtės dainoms ir pan. (kadangi straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į
dainų sandarą, žanrų ribų kartais nebus paisoma).
Kita vertus, lietuvių žvejų dainos jau yra susistemintos. V. Misevičie
nės Lietuvių liaudies dainų kataloge žvejų dainos išskirtos kaip atskiras
darbo dainų žanras. Jį sudaro 22 dainų tipai, kurie dar skaidomi į versijas;
kiekvienos versijos surašyti visi iki 1977 m. žinomi variantai. Tuo tarpu
latvių žvejų dainos yra visiškai nesusistemintos, pavyzdžiui, dainos LTdz
13006, 13007, 13008, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13017, 13021,
13030, 13031, 13034, 13035, 13036 iškirtos kaip visiškai atskiri dainų tipai,
nors visas jas aiškiai sieja ir ta pati tema, ir tokie pat sandaros principai.
Kad suvienodintume lyginamąją medžiagą, minėtas latvių žvejų dainas
priskirsime vienam tipui Tėvs man taisą oša laivu. Kiekviena iš šių dainų
(LTdz 13006, 13007, 13008, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13017,
13021, 13030, 13031, 13034, 13035, 13036) būtų atskiros išskirto tipo versijos.
Šitaip išskirtą latvių žvejų dainų tipą jau galime gretinti su artimos tematikos
lietuvių žvejų dainų tipais: Pats pušį kirtau (LLDK DD KAD 1569), Augo sode
klevelis (LLDK DD KAD 1572) bei Dirbdysiu laivą (LLDK DD KAD 166).
Žinoma, čia nesiekiama sukataloginti visas latvių žvejų dainas, o tik
mėginama nubrėžti tokio darbo galimybes. Akivaizdu, kad šitaip susistemi
nus latvių žvejų dainas, maksimaliai suvienodinama lyginamoji medžiaga, o
tai leidžia geriau įžvelgti ir parodyti aptariamų dainų sąsajas ir skirtumus.
3. Sandara ir tematika
Norint pastebėti lietuvių ir latvių žvejų dainų sandaros bei tematikos
panašumus, išryškinti skirtumus, visų pirma reikia rasti ir išskirti tų dainų
sudedamąsias dalis, nustatyti, kaip atskiros dalys komponuojamos, kokie
įmanomi komponavimo variantai paskirose vieno dainos tipo (žr. 2 skyrių)
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versijose. Tokiai dainos sudedamajai daliai pavadinti vartojamas J. Artem e n k o sugalvotas kompozicinio fragmento terminas. Kiekvieno tokio kom
pozicinio fragmento skiriamasis bruožas būtų vieno lyrinio herojaus atlik
tas veiksmas (veiksmai), siekiant kokio nors rezultato. Jeigu daina yra
siužetinė (tokios dažniausiai yra lietuvių žvejų dainos), tai kiekvieną kom
pozicinį fragmentą, remdamiesi Bronislavos Kerbelytės pasakojamojoje tau
tosakoje vartojamu elementariuoju siužetu , galime dar skaidyti į tris dalis:
1) pradinė situacija (būsena); 2) lyrinio herojaus akcija (reakcija) į tą situ
aciją; 3) tos akcijos rezultatas.
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3.1. Latvių žvejų dainų sandara ir tematika
Latvių liaudies dainos pamatas — ketureilis, kuris, pasak Knuto Skujenieko, su kitais ketureiliais jungiasi taip pat lengvai, kaip lengvai nuo jų
ir atsiskiria . Ketureiliai sudaro daugiau kaip 95 procentus visų latvių dai
nų ir tik per 4 procentus esama ilgesnių . Tačiau tai tik statistika. Mat
latvių žvejų ilgesnės dainos sudaro beveik 25 procentus visų dainų . Jei
skaičiuotume ir tuos ketureilius, kurių variantai turi šešias, aštuonias ir
daugiau eilučių, procentas gerokai išaugtų. Tai gana ryškus latvių žvejų
dainų bruožas, pagal kurį aptariamas dainas galime skirstyti į tris grupes:
1) ketureiliai; 2) ilgesnės dainos (jos sudarytos iš tų pačių kompozicinių
fragmentų kaip ir ketureiliai); 3) siužetinės dainos (baladės). Trečiąją gru
pę sudarytų dainos, kurių siužetai (pagrindiniai motyvai) yra žinomi ir už
rašyti ne tik Latvijoje, Lietuvoje, bet ir Ukrainoje, Baltarusijoje ir pan. Lat
viškų šios grupės dainų struktūra iš esmės niekuo nesiskiria nuo lietuviškų,
todėl jų atskirai ir neaptarinėsime.
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3.1.1. Ketureiliai
Kiekvienas latvių žvejų ketureilis yra visiškai užbaigtas kūrinys. Ta
čiau ketureilis nėra mažiausias latvių dainų dėmuo — jį sudaro vienas ar
daugiau kompozicinių fragmentų. Pasekime, kaip varijuoja kompoziciniai
fragmentai anksčiau išskirto latvių žvejų dainų tipo Tevs man taisą oša
laivu skirtingose versijose:
Tais', tetin, oša laivu,
Aud, mamina, zegeliti:
Es aizbraukšu jūrina
Zelta zivis izzvejot.
LTdz 13013
Nesunkiai galime išskirti tris atskirus kompozicinius fragmentus (KF):
1 KF — tėvas daro valtį,
2 KF — motina audžia žėglelį (burę),
3 KF — herojus svajoja (ketina) plaukti į jūrą gaudyti aukso žuvelių.
Tokios pačios (arba labai panašios) sandaros ketureilių tarp aptariamo
tipo dainų yra ir daugiau. Skiriasi tik trečias kompozicinis fragmentas, nors
jo prasmė (svajoja, ketina) dažniausiai lieka ta pati:
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Tais', tetin, oša laivu,
Aud, mamina, zegeliti:
Es lidošu jūrina
Bangu mates klepTti.
LTdz 13012
'

1 KF - kaip ir 13013,
2 KF - kaip ir 13013,
3 KF — herojus ketina skrieti į jūrą Bangų motinos glėbin.

Tas pat ir dar trijose tos pačios dainos versijose: LTdz 13014 (3 KF —
plauks per jūrą į svečias žemes), LTdz 13015 (3 KF — plauks, kur plaukia
broleliai), LTdz 13017 (3 KF — plauks pažaisti su šiauriu).
Nepaprastai taupu žodžiui ir drauge neaprėpiamai erdvu minčiai. Vie
nas kompozicinis fragmentas — viena arba dvi eilutės. Griežta eilutės skie
menų ir kirčių simetrija neleidžia plėtoti kuriamo vaizdo. Jei kuris nors
kompozicinis fragmentas ir išplečiamas, tai tik kito kompozicinio fragmen
to sąskaita:
Tevis, tevis, dar' man laivu
Paše bernu dienine:
Liels izaudzis, jūre braukšu
Ar ziemeli rotäties.
LTdz 13016
1 KF — dirbina laivą,
2 KF — antrojo KF nėra, jo sąskaita išplėstas 1 KF,
3 KF — herojus svajoja (ketina) plaukti į jūrą pažaisti su šiauriu.
Išplėtus pirmą ir antrą kompozicinius fragmentus, nelieka vietos trečiam:
Tevs man taisą oša laivu, ~ j
Likus kokus evele;
J
Mate auda zegeliti,
~ ^ j^p
Linu skiedras lasidama.
J
LTdz 13007
N e s u n k u pastebėti, kad latvių žvejų dainoms b ū d i n g a s polinkis kur
ti naujas vienos situacijos versijas. Taigi darosi aišku, iš kur tokia latvių
liaudies dainų gausybė. Cituojama daina turi 16 skirtingų versijų, kurių
kiekviena dar gali turėti nuo vieno iki keliolikos variantų, užrašytų įvai
riuose Latvijos regionuose. Visų versijų (kartu su visais variantais) sanda
ra iš esmės yra tokia pati. Skiriasi tik kompozicinių fragmentų skaičius
dainoje.
3.1.2. Ilgesnės dainos
Pažvelkime į ilgesnes dainas, kurių pradžia yra mūsų jau aptartas ir į
atskirus kompozicinius fragmentus išskaidytas ketureilis. Paprastai tokią
ilgesnę dainą nesunkiai galima išskaidyti į ketureilius:
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Tevs man taisą oša laivu,
Likus kokus eveleja;
Mate auda zegelites,
Linu skiedras
lasidama.
Teci, mana oša laivą,
Šimtu jūdžu dienTna,
Šimtu jūdžu dienina,
Divi simti naksnina.
LTdz 13009

LTdz 13007

LTdz 13127

Į vieną dainą galima supinti neribotą skaičių ketureilių. Tereikia, kad
juos sietų bendra tematika. Pavyzdžiui, daina LTdz 13406 sujungta net iš
dešimties ketureilių (LTdz 13007, 13246, 13037, 13199, 13342, 13328, 13226,
13411, 13414, 13405). Dainininkas, matyt, pats suveria paskirus ketureilius
į vieną dainą, į vieną poetinį audinį. Ilgainiui vieną ar kitą įdomesnį „vėri
nį" liaudis įsimena, priima, ir jis įsigali tradicijoje. Tuo pat metu ištisos šios
dainos grandys — ketureiliai, teksto visiškai nekeičiant, gali gyvuoti sava
rankiškai (LTdz 13007, 13037, 13199 ir 1.1.), gali įsipinti į kitą dainą (LTdz
13009, 13019 13414 ir pan.).
Kita vertus, ilgosios dainos — ne atsitiktinis ketureilių junginys, o jau
visiškai naujos dainos, vientisos tiek savo tematika, tiek ir sandara. Mat
tokiose dainose gali v a r i j u o t i n e t i k a t s k i r i k e t u r e i l i a i , b e t
ir a t s k i r i k o m p o z i c i n i a i f r a g m e n t a i t u o s e k e t u r e i l i u o s e. Tai įrodo ne tik ilgųjų dainų variantų buvimas, bet ir tokios ilgosios
dainos, kurias į tradicinius ketureilius suskaidyti galime tik teoriškai, t. y.
minėtuose dainų rinkimuose tokių atskirų ketureilių nėra arba, kaip jau
minėta, tuose ketureiliuose įvairuoja kompozicinių fragmentų skaičius. To
kias dainas lengvai galime išskaidyti į atskirus kompozicinius fragmentus,
kurie randami ir kitose dainose:
Tevs delam laivu taisą,
Likus kokus eveleja;
Mate auda zegeliti,
Linu skiedras lasidam',
Lai es braucu jūrina
Ar ziemeli cinities.
Ziemelam baltas putas,
Man baltoka zegelite;
Uzvelk baltu zegeliti,
let laivina
mirdzedama,
let laivina
mirdzedama
LTdz tautieša namdurvim.

KF iš LTdz 13011
išplėtotas kaip KF iš LTdz 13007 —8

LTdz 13019
Kitaip tariant, ne ketureilis, o atskiras kompozicinis fragmentas yra
mažiausias latvių žvejų dainų sandaros elementas, t. y. tokie kompoziciniai
fragmentai ir yra latvių liaudies dainų statybinė medžiaga, iš kurios įvairiai
100

komponuojant bei derinant ir lipdomas dainos statinys. Dainų statinio mar
gumas, mozaikiškumas dar labiau išryškėtų išskaidžius dainas (ar kurį nors
vieną dainų žanrą) į atskirus kompozicinius fragmentus ir sudarius tokių
kompozicinių fragmentų rodyklę.

3.2. Lietuvių žvejų dainų s a n d a r a ir tematika
Dainų komponavimo iš atskirų kompozicinių fragmentų principas bū
dingas ir lietuvių žvejų dainoms. Skirtumas tas, kad lietuvių žvejų dainos
dažniausiai turi labiau ar mažiau išplėtotą siužetą (bent jau siužetinius
metmenis). Tad tokių dainų kompoziciniai fragmentai yra kur kas labiau
išplėtoti. Jie šiame darbe išskiriami, kaip minėta, remiantis lyrinio hero
jaus veiksmų seka nuo pradinės būsenos (situacijos) iki tam tikro rezulta
to (pradinė situacija — herojaus akcija — rezultatas). Matome, kad lat
vių žvejų dainų kompozicinis fragmentas iš esmės atitinka vieną lietuvių
dainų kompozicinio fragmento dalį — herojaus akciją. Kitaip tariant, lie
tuvių dainų kompozicinis fragmentas prasiplečia pradine situacija ir he
rojaus pasiektu rezultatu.
Aptartam latvių žvejų dainų tipui Tevs man taisą oša laivu gana arti
mas savo tematika lietuvių žvejų dainų tipas Augo sode klevelis (LLDK DD
1572). Daina paplitusi visoje Lietuvoje (turi 7 versijas, užrašyta 313 varian
tų). Labiausiai išplėtotų šios dainos variantų pradžia yra tokia:
Augo girioj klevužis
Ir jaunasis bernužis.

Kad pakirstų klevužį,
Išskaidytų
lentužes,

Pasamdyčiau meistružį,
Kad pakirstų klevužį,

Išskaidytų
lentužes,
Padirbdintų
laivužį,

Padirbdintų
laivužį
Ant jūrelių marelių.
JSD 287
Variantuose gali būti ir uoselis (LTU 52), liepelė (TD V 290), jievurė
(ieva) (KlvD 127), ąžuolas (JLD 97). Vienur herojus samdo meistružius (JSD
287, JLD 300, 858), kitur pats (TD IV 357, V 127) arba su broliuku (TD V
290) dirbdina laivelį. Nepriklausomai nuo variantų gausos kompozicinis
fragmentas turi tuos pačius štrichus:
Pradinė situacija — auga girioj klevelis, o kieme bernelis.
Herojaus akcija — herojus (ar jo pasamdytas meistružis) daro (kerta,
genėja šakas, skaldo lenteles) laivelį.
Rezultatas — herojus jūroje.
Herojaus akcija šiame dainos variante, skirtingai nei latvių dainose,
labai išplėtota. Tačiau yra šios dainos variantų, kuriuose tokio išplėtoji
mo nėra:
101

Augo kieme oselis
Ir jaunasis bernelis.
Aš tą osį pakirsiu
Ir laivelį dirbysiu.
Ir išbėgo laivelis
Ant jūrų ir marelių.
TD VII 7
Lietuviškos dainos variantas nuo latviško skiriasi tik pradine situacija.
Tačiau jei pažvelgsime į kitą lietuvių žvejų dainų tipą Pats pušį kirtau
(LLDK DD KAD 1569), tai neberasime ir to skirtumo:
Pars pušį kirtau,
Pats laivą dariau,
Po jūružes
plūkavojau,
Žuvelių žėlavojau.
JSD 1031
Labai panaši pradžia būdinga ir vienam šienapjūtės dainų tipui (LLDK
DD KAD 166):
Dirbdysiu laivą,
Geltoną laivą,
Bėgsiu plačioms marelėms.
TD VII 8, 9
Ši daina Lietuvių liaudies dainų kataloge priskirta šienapjūtės žanrui.
Tačiau jos paplitimo ribos ir užrašymo vietos aiškiai byloja, jog daina gi
musi pamario krašte tarp žvejų. Vadinasi, galbūt galima kalbėti ir apie
tokių k o m p o z i c i n i ų f r a g m e n t ų b e n d r ą b a l t i š k ą k i l m ę . To
kių lygintinų kompozicinių fragmentų lietuvių ir latvių žvejų dainose yra ir
daugiau, pavyzdžiui: LTdz 13068 ir LLDK DD KAD 1553, LTdz 1 3 1 1 3 - 14 ir
LLDK DD KAD 1543, LTdz 13096 ir LLDK DD KAD 1560, LTdz 1 3 2 7 6 - 7 7
ir LLDK DD KAD 1536 ir pan. Kita vertus, dėl skirtingos lietuvių ir latvių
dainuojamosios tradicijos raidos įrodyti atskirų kompozicinių fragmentų
bendrą kilmę, jų giminingumą būtų labai sunku.
Tuo tarpu lietuvių žvejų dainose (skirtinguose dainų tipuose) aptaria
mo kompozicinio fragmento pėdsakų galime rasti ir daugiau, pavyzdžiui,
tipo Vėjas pūtė (LLDK DD KAD 1536) variantuose:
Pasamdyčiau
Daug jaunų brolelių,
Kad pakirstų
Žalią ąžuolėlį.

— Ką darysi
lš mano šakelių,
Ką mislysi
Lygaus liemenėlio?

— / š šakelių —
Naująjį važelį,
Liemenėlio —
Juodąjį laivelį.
JLD 359
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Tas pat ir kitoje dainoje (tipas / šilą ėjau — LLDK DD KAD 1560):
Ei, dygo, dygo
Du ąžuolėliu
Šalia pat vieškelėlio.
— Žada ateiti,
Žada pakirsti,
Žada mudu parvežti.

O ką darysi
Iš mudviej šakų,
Iš lygaus liemenėlio?
— Iš judviej šakų
Riestą važelį,
Iš liemenėlio laivelį.
Žiemą važeliu
Bėrais žirgeliais,
Vasarą su laiveliu.
Tame laivelyj,
Tame juodajam,
Yr visokių javelių.
KLvD 155

Kompozicinių fragmentų, kurie keliauja iš vienos dainos į kitą, lietuvių
žvejų dainose (kaip ir latvių) yra ir daugiau. Tarkim, dainos Išbėg išbėgo iš
Rusnės kaimo (LLDK DD 1550) maksimaliai išplėtotų variantų (RD I 32, II
72) sandarą suskaidę į tris kompozicinius fragmentus, juos nesunkiai gali
me atpažinti ir kitose lietuvių žvejų dainose . Štai trečiasis kompozicinis
fragmentas (šiek tiek skiriasi tik pradinė situacija) įpintas į dainos tipo
Atlyja lietūs, atpučia vėjas (LLDK DD 1551) daugelį variantų (KDLD 24,
BnkD 24, JSD 67, 435, KlvD 65, 68, 74, 67):
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Širduže mano,
Meiluže mano
Tu mano mįslingoji,
Ant kur suksiu laivužį?
Nei
Nei
Tikt
Kur

Ar ant Kalėnų,
Ar ant Bitėnų,
Ar ant tojo kiemužio,
Kur aug mano mergužė?
ant
ant
ant
aug

Kalėnų,
Bitėnų,
tojo kiemužio,
mano mergužė!
KlvD 65

Tą patį kompozicinį fragmentą galime atpažinti ir dainos tipo Eisim
žvejoti (LLDK DD 1552) variante:
O kur aš eisiu,
O kur aš būsiu,
Veliuonos neužmiršiu:
Veliuonos miestas
Kaip Karaliaučius, —
Ten aug gražios
mergužėlės.
JSD 845
Tas pats kompozicinis fragmentas įpintas ir į dainos tipo / šilą ėjau
(LLDK DD 1560) kai kuriuos variantus (RD II 74, 75, I 9, BnkD 108):
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Ei, broli, broli,
Brolyti mano,
Kur kreipsiva laivatį?

Ar ant dvaračio?
Ar ant miestačio?
Ar ant mažo kiemačio?
RD I 9

Čia nesiekiama pateikti visų iš vienos dainos į kitą keliaujančių kompo
zicinių fragmentų rodyklę. Pasitenkinta vienu kitu būdingesnių pavyzdžiu,
gana aiškiai rodančiu bendruosius dainų darybos, komponavimo principus.
Galima konstatuoti, kad lietuvių ir latvių žvejų dainų sandara iš princi
po yra tokia pati. Dainos mozaikiškos, sudėliotos, sujungtos iš atskirų kom
pozicinių fragmentų. Dėl skirtingos dainuojamosios tradicijos raidos labiau
skiriasi patys kompoziciniai fragmentai. Latvių žvejų dainose jie minimaliai
išplėtoti arba visiškai neišplėtoti (dažniausiai — tik herojaus akcija), o lie
tuvių — siužetiški, išplėtoti nuosekliai nuo pradinės situacijos iki galutinio
rezultato. Dėl to atsiradę ir visi kiti skirtumai. Latvių žvejų ilgosiose daino
se atskirus kompozicinius fragmentus paprastai jungia tik b e n d r a dainos
tema. Todėl pereinant nuo vieno kompozicinio fragmento prie kito esti
didesnių netikėtų minties, vaizdo, erdvės šuolių. Tam skirta ir talpi latvių
liaudies dainų metafora, gausūs simboliai. Tuo tarpu lietuvių žvejų dainose
atskiri kompoziciniai fragmentai sudaro nuoseklią, nepertraukiamą gran
dinę (siužetą), t. y. vieno kompozicinio fragmento pabaiga paprastai yra
kito kompozicinio fragmento pradžia. Ir lietuvių, ir latvių dainos atlikėjas
(kūrėjas) atskirus kompozicinius fragmentus nuosekliai ir natūraliai jungia
į vientisą kūrinį asociacijų pagrindu, priklausomai nuo to, kur jis kreipia
savo mintis, kokia yra jo nuotaika, kokie jausmai jam kyla.
Pažymėtina, kad tuo pat metu visą laiką vyko ir kitas procesas — išti
sų dainų arba tik k o m p o z i c i n i ų f r a g m e n t ų s k o 1 i n i m a s i s. De
talesnė tokio proceso analizė (ypač pamario regione) leistų apginti nuo
nepelnytos kritikos ir L. Rėzą.
4. Dievai ir deivės latvių ir lietuvių žvejų dainose
4.1. Lietuvių žvejų dainos
5. Matulevičienė daktaro disertacijoje teigia, jog latvių darbo keturei
liuose, taip pat kaip ir kalendorinių švenčių dainose, gamtoje įžvelgiamas
ne tik žmogaus, bet ir dangaus dievybių veikimas, o lietuvių darbo dainose
tokių dangaus ar žemės dievybių nėra . Toks pastebėjimas nėra visai tei
singas arba bent jau netinka, kai kalbama apie lietuvių žvejų dainas. Mat
lietuvių žvejų dainose minimas Bangpūtys / Bangų dievaitis, kuris negali
likti nepastebėtas ir plačiau neaptartas.
L. Rėzos 1825 m. sudarytame ir išleistame pirmajame lietuvių liaudies
dainų rinkinyje „Dainos" paminėta, apdainuota ir daugiau baltų dievybių
[Bangpūtys, Bangų dievaitis, Perkūnas, Saulės dukrytės ir t. t.). Tiesa, A. Jo
vaišas 1969 m. išleistoje studijoje „Liudvikas Rėza" , palyginęs rankrašti
nių „Dainų" rinkinių tekstus bei redagavimus, gana argumentuotai įrodė,
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jog kai kurie motyvai ar mitologiniai vaizdiniai yra pasiskolinti iš latvių
arba paties redaktoriaus sukurti. Vienoje šio veikalo išnašoje studijos auto
rius ragina kritiškai žiūrėti ir į Bangpūtį [Bangų dievaitį), teigdamas, kad
„bangpūčio, bangų dievaičio, aptinkamo dainoje Du žveju, pirminiame tos
dainos užrašyme nėra; šis pirminis užrašymas publikuotas leid.: L. Rėza.
Lietuvių liaudies dainos, II, p. 1 4 5 - 1 4 7 " .
Ši abejonė kelia ir daugiau klausimų — kaip dažnas Bangpūtys kituo
se minėtos dainos variantuose, etnografinėje ir lingvistinėje medžiagoje,
kokios šio dievo funkcijos; kaip plačiai (kokiame regione ar dalyje regio
no) toks dievas buvo žinomas, kokia jo vieta tarp kitų dievų, ar minima ši
dievybė kaimynų latvių etnografinėje ir tautosakinėje medžiagoje ir kt.
Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, reikėjo kruopščiai peržiūrėti visus se
nuosius Mažosios Lietuvos raštijos paminklus bei pamario krašto tautosa
ką, surinktą medžiagą palyginti su kitų Lietuvos regionų bei latvių tautos
etnografine bei tautosakine medžiaga.
J a u XVII a. istoriko ir publicisto Jono Lasickio knygelėje „Apie žemai
čių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus" (pirmą kartą išspausdinta
1615 m. Bazelyje) minimas Audros dievas, kuris rūpinasi jūra ir kitais van
denimis .
Pirmą kartą Bangpūčio vardą pamini Matas Pretorijus (1631 — 1707)
„Prūsijos įdomybėse" . M. Pretorijus (Jono Bretkūno vaikaitis) 1664 —
1685 m. kunigavo Nybudžiuose (apie 7 km. nuo Gumbinės). Darbui m e 
džiagą jis sakosi ėmęs visų pirma iš gausių spausdintų ir nespausdintų
kronikų, taip pat iš to meto pagoniškų ceremonijų, iš nadruvių, skalvių ir
sūduvių išlikusių tradicijų . Taigi jis rašo, kad Bangpūtys yra audrų dievas,
kuriam pagerbti pavagia vieną šaukštą (o gal kiškio, triušio ausį?) ir vėliau
jį sudegina . Informacija išties pernelyg menka, kad iš jos galėtume su
prasti, kas, kada ir kaip iš tikrųjų buvo aukojama audrų dievui, kokios
buvo jo funkcijos. Iš aprašymo taip pat neaišku, ar Bangpūtys ir Vėjopatis
(pastarąjį mini taip pat M. Pretorijus) yra tas pats dievas. M. Pretorijus
teigia Vėjopatį regėjęs pas vieną Karklės (Karkei, dabar Mysovka — mies
telis prie Kuršių marių, Karklės upės žiotyse) kaimo žvejį. Ten vietoj vėlia
vos ant stiebo buvo pritvirtinta iš žievių padaryta žmogaus figūra dviem
veidais, pūstomis lūpomis. Vienas veidas žvelgė pirmyn, kitas — atgal.
Jam ant pečių kėpsojo dideli sparnai, dešinė ranka buvo ištiesta viršun,
kairė — į apačią. Kairėje rankoje žmogus laikė žuvį, dešinėje — statinaitę,
o jam ant galvos stovėjo gaidys. Vėjopatis ypač garbintas siaučiant audrai.
M. Pretorijus spėja, kad toji figūra senaisiais laikais galėjo vaizduoti Perdoytus (Bardoaitą) . Iš tikrųjų M. Pretorijaus aprašytas Vėjopatis gana ar
timas „Sūduvių knygelėje" minimam Bardoayts. Čia teigiama, kad Bardoayts garbina tie, kurie plaukioja jūromis ir mariomis bei tiki, kad jis esąs
jūros viduryje stovintis milžiniškas angelas. Pūsdamas Bardoayts skandina
laivus, o supykęs sukelia vėjus ir išvaiko žuvis. Prūsai ir sūduviai, garbin
dami šį dievą, atlieka tam tikras apeigas: verda žuvį, ją deda kluone ant
švaraus šiaudų kūlelio, valgo ir geria iš kaušelių arba mažų gilių dubenėlių.
Apeigų metu žynys — Segnote arba Wourskaite — pasako, koks bus vėjas,
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kur ir kada žvejai turi žvejoti . Šis Vėjopačio ir Bardoaito sugretinimas
išryškina jų funkcijų (iš dalies ir būdo ar net išvaizdos) panašumą. Taip pat
galima teigti, kad M. Pretorijui jau nežinomas Bardoaitas, t. y. jo jau n e b ė 
ra (o greičiausiai niekada ir nebuvo) gyvojoje skalvių bei nadruvių tradici
joje, nes tai senųjų prūsų, o ne lietuvių vandens dievas. Kitaip tariant,
prielaidą, kad kalbama apie tą patį vandens dievą, tik skirtingai prūsų ir
lietuvių vadintą, šiandien dėl medžiagos stokos būtų sunku įrodyti.
Po M. Pretorijaus Bangpūčio vardas įvairiuose šaltiniuose randamas
kur kas dažniau. Augustas Schleicheris 1853 m. parašytame straipsnyje „Lie
tuvių dievų vardai" (Litauische Götternamen)
aiškina savo paties iš lietu
vių liaudies užrašytų ir Martyno Mažvydo , Jokūbo Brodovskio , Liudviko
Rėzos , J o h a n o Foigto bei Teodoro N a r b u t o paskelbtų lietuvių mitinių
vardų patikimumą, morfologinę sandarą ir kilmę. Tarp kitų dievų ir deivių
čia randame ir Bangpūtf .
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2

L. Rėza

M. Maž
vydas

J. Brodovskis

G. Milkus

1547

1713-1744

1800

1825

Bangputtis

Bangputtys

Bangpūtys

J. Foigtas

T. Narbutas

1827

1835

A. Schleicheris
1853

Bangputtys Bangputtis

Bangų
Diewaitis

Iš jau minėto A. Schleicherio straipsnio bei pateiktos lentelės galime
daryti prielaidą, kad XIX a. viduryje Bangpūtys gyvojoje tradicijoje jau ne
bežinomas, nebegarbinamas ir jokios apeigos jam nebeatlikinėjamos (to bent
jau neužfiksavo A. Schleicheris). Lentelėje suminėti šaltiniai taip pat neįrodo
vandenų dievo Bangpūčio aktyvaus garbinimo kokio nors aiškiau apibrėžto
laikotarpio. Mat J. Brodovskis kai ką nusirašė iš M. Pretorijaus „Prūsijos
įdomybių" , G. Milkus galėjo pasinaudoti tiek M. Pretorijaus, tiek J. Bro
dovskio darbais ir pan., nes šaltiniai, iš kur imta medžiaga, dažniausiai nenu
rodyti. O štai J. Foigtas savo šaltinį — L. Rėzos dainas — nurodo.
Iš tikrųjų Bangpūtys (Bangų dievaitis) minimas tik viename dainos
tipo Išbėg išbėgo iš Rusnės kaimo variante, kuris buvo užrašytas Klaipė
dos apylinkėse:
63

O ir supyko
Bangų dievaitis Pakilo šiaurys vėjatis.

Tegul terita
Bangpūtys valtį
Ant aukso inkarėlio.

RD I 32
Kaip jau buvo minėta, anksčiausiai užrašytame šios dainos variante,
kurio rankraštis L. Rėzai atsiųstas dar prieš 1820 m., Bangpūtys (Bangų
dievaitis) neminimas. Vietoj Bangpūčio apdainuojamas šiaurus vėjelis:
O ir pakilo šiaurus
Sujudino valtužę,
Sujudino valtužę

vėjelis,

RD II 72
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Kiek vėliau (1888—1894) tautosaką rinkęs Vilius Kalvaitis užrašė dar
du šios dainos variantus, vieną iš jų (Kretingos parapijoje iš Baltraituko) —
su Bangpūčiu (Bangų dievaičiu):
O ir supyko
Bangų Dievaitis,
Pakilo šiaurvėjaitis.

Tegul terita
Bangpūtys valtį
Ant aukso inkarėlio.
KlvD 78

Net ir neaptariant visų vėlesnių skirtingose vietose ir skirtingu laiku
užrašytų tiriamos dainos variantų bei versijų, galima teigti, jog lygiagrečiai
gyvavo du šios dainos variantai: vienas su Bangpūčiu (Bangų dievaičiu) ir
šiauriu vėjeliu, kitas — tik su šiauriu vėjeliu. Peršasi mintis, kad Bangpūtys
(Bangų dievaitis) galėjo būti sudievinta šiaurės vėjo, šiaurvėjačio, šiaurio
galia. Kad vienas ryškiausių lietuvininkų vandens dievo bruožų yra jo ryšys
su vėju (ypač su šiaurės vėju), jau yra pastebėjęs Ignas Narbutas . Šiaurės
vėjas, šiaurys (skirtingai nei Bangpūtys) gana dažnas pamario žvejų dainose:
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Melski šiaurės vėjelį,
Kad keltų rulingėlį,
Kad muštų prie laivelio,
[Nuneštų ant kopelių.]

— Ve i, mergyte, per langelį,
Kursai vėjas pučia?
— Tas kur vakar, tas ir šiandien —
Šiaurių vėjužatis.

TD VII 2

RD I 33

Kartais dainoje šiaurės vėjas atneša žinią (gal nelaimės?) nuo brolelio:
Ir parpūtė šiaurės vėjas
Margą gromatėlę,
Aplink kraštą brolio raštai,
Viduryj mergelė.
KlvD 35
Viename dainos tipo O kur tu buvai, berneli mano variante
vėjas skandina bernelį:

šiaurus

Dar nepriplaukiau
Ir pusę jūrelių —
Ištiko šiaurus vėjas,
Skandin mane jauną
In jūrių dugnelį.
BsOD 12
Kito dainos tipo variantuose mergelė pati prašo arba pataria berne
liui — žvejo ženteliui prašyti pagalbos šiaurį (šiaurų vėjužėlį), kad jis grą
žintų į marias nupuolusį žiedą:
Melskis, mergyte,
Šiaurės vėjelį
Bent porą ilingėlių.
SrDR 152

Samdyk, mergužėle,
Šiaurų vėjužėlį.
JSD 123
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Išsiprašyki,
Mielasis, šiaurį
Ant dviejų nedėlačių.
RD I 65
Galbūt su šiaurės vėjeliu būtų galima gretinti ir dainos tipo Augo sode
klevelis variantuose minimą šturmelį (LTU 52, PKD 89, KlvD 126, TD VII 5),
vydrelį (JLD 300), vėjelį (JLD 97, JSD 287, TD IV 357, TD V 290), vėjužį
(KlvD 127), vėtrelę (B1ŠLB 40), umarą (RD 77), kuriam pakilus, apvirsta
laivelis ir nuskęsta bernelis (KlvD 126, TD VII 5, 6, 7), išpučia mergelę (JLD
97, 300), sudrasko laivelį ir nuskęsta bernelis (JSD 287), nuskęsta panelė
(TD IV 357), išpuola mergelė (TD V 290), išpuola mergužė (KlvD 127),
skęst bernelis į jūrą (B1ŠLB 41).
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4.2. Latvių žvejų dainos
Dar dažnesnis šiaurės vėjas, šiaurys, žiemys (latv. ziemelis) latvių žvejų
dainose. To paties dainos tipo (LTdz 13017) variantuose žvejo sūnaus (ber
nelio) santykis su šiaurės vėju gana įvairus: nuo lengvabūdiško, o gal įžū
laus žaisti (latv. rotaties, speleties) (LTdz 13016, 13017) iki ryžtingo ir drą
saus kovoti, galynėtis, grumtis, daužytis, trankytis (latv. clnlties,
spekoties,
dauzities) (LTdz 13017) ar net šturmuoti (latv. sturmėties) (LTdz 13017):
Tevis, tevis, dar' man laivu,
Aud, mūmina, zegeliti,
Lai es braucu jūrina
Ar ziemeli rotaties.
LTdz 13017
Tevins mana laivu taisą
Škiba koka, greiza koka;
Mate auda zėgelltes,
Pa stiebriti
lasldama.
Nu es iešu jūrina
Ar ziemeli
dauzities;
Ziemelima baltas putas,
Man jo baltas zegelites.
LTdz 13017
Kito dainos tipo variantai tarsi byloja, jog tokia kova, grumtynės su
šiaurės vėju, viena vertus, yra romantiška, kita vertus - žūtbūtinė:
let laivina
mirdzedama
Lldz ziemeįa namdurvim.
Ziemefam bij daijas meitas,
Tas es braucu lūkoties.
LTdz 13020
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Es apvilku
Sikakmenu
Nu es iešu
Ar ziemeli

ūdens švarkus, (variantuose: ūdens kreklu, ūdens putu kreklu)
kažocinu;
(variantuose: smalku žvirgždu,
laukakminu)
jūrina
speleties
LTdz 13119

Sunku pasakyti, ar latvių žvejų dainose už šiaurės vėjo, šiaurio slypi
mitinė figūra, tačiau šio vėjo galybė, viršenybė prieš visus kitus vėjus dai
nose yra akivaizdi:
Lai pūš veji, kur pūzdami,
NeizpūtTs malina;
Kad pūtisi ziemelitis,
Tas izpūtis malina.
LTdz 13021
Palankus vėjas, nors ir nepasakoma, kokios būtent krypties, yra sėk
mingos žvejybos garantas:
Jūrinieki priecäjas,
Šorit puta labs vejinš;
Nu varėsi jūra braukt,
Zives krauti kaudzite.
LTdz 13105
O LTdz 13115 ir 13116 dainų tipuose šiaurės vėjas (variantuose rytų
vėjas) apdainuojamas kaip būtina laivybos sąlyga:
Ko gaidlji, oša laivą,
Jūrmala gulėdama?
— No ziemela veja gaidų,
No Vaczemes Trejinu.
LTdz 13115
Be mitinės-poetinės šiaurės vėjo figūros, latvių žvejų dainose gausu
įvairių dievų bei deivių. Čia vyrauja deivių Motinų kultas — pradedant
Jūras mate, Veja mate, Bangu mate, Ūdens mate, Upes mate ir baigiant
paskirų vandens telkinių motinomis (Gaujas mate). Kiek retesni žvejų dai
nose Dievs, Laima, Mara.
Iš visų paminėtų dievybių latvių žvejų dainose ryškiausia yra Jūros
motina (Jūras mate). Jos funkcijos pačios įvairiausios, veiklos sritys neap
rėpiamos. Jūros motinai rūpi, ką veikia žvejai, jų dukros ir sūnūs (LTdz
13043, 13044, 13045):
Jūras mate man vaicaja,
Ko dar' veci zvejniecini.
— Tiklus auda, airus drūza,
To dar' veci zvejniecini.
LTdz 13042
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Kitaip tariant, Jūras mate (viename variante Ūdens mate) čia apdai
nuojama kaip nuolatinė žvejo šeimos visų darbų (laivų ir tinklų taisymo,
irklų drožimo, jūron plaukimo, tinklo vilkimo, žuvies gaudymo) palydovė,
įkvėpėja ir ragintoja. Jūros motinai dainose paklūsta b a n g o s (jūros duk
ros) (LTdz 13337, 13338, 13339, 13340); jai priklauso visi v a n d e n s turtai
(LTdz 13235):
Es redzėju Jūras moti
Siekiem naudas merojot;
Es tev lūdzu, Jūras mate,
Dod man vienu riekužinu.
LTdz 13232
Jūros motinai (Upės motinai) priklauso ir didžiausias žvejo turtas —
gyvybė:
Upes mate, Jūras mate,
Sargi manus balelinus.
LTdz 13336
Tiesa, yra dainų, kuriose žvejys išplaukdamas į jūrą savo gyvybę (brangią
sielą) patiki dievams:
Jūrina laizdamies,
Dievam devu dveseliti,
Lai ta mana dveselite
Gul Dievina rocina.
LTdz 13325
Greičiausiai šis dainoje minimas dievas (dievai) neturi nieko b e n d r a
su krikščioniškuoju Dievu (kitoje dainoje — LTdz 13165 — tas pats die
vas minimas kartu su Laima), nes krikščionybės vaizdiniai dėl dainuoja
mosios tradicijos uždarumo (dėl tos pačios priežasties latvių žvejų daino
se beveik nėra skolinių — germanizmų, slavizmų, kurių apstu lietuvių
žvejų dainose) liaudies dainose neprigijo. Latvių žvejų dainose krikščio
nių Dievas paminėtas vienintelį kartą dainoje, kurios užrašytas vos vienas
variantas:
Pasasauču Jezus Kristus,
Laivena sazdamis:
Vai Divert, dzilš yudins,
Dörga типа dveseleite.
LTdz 13335
Vėjų motinos (Veja mate) funkcijos dainose kur kas siauresnės nei
Jūros motinos. Ji sūpuoja žveją „avies vilnų lopšyje" (LTdz 13153), neša
laivą „švilpaudama" (LTdz 13342), vakare Vėjų motinos prašoma nurimti.
Pirmosios dvi dainos eilutės labiau primena būrimo, užkalbėjimo formulę
(plg. liet. užkalbėjimus nuo ligų: Eik į sausus medžius...):
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Ej gulėt, Veja mate,
Sausas egles galina:
Jūra mani balelini
Vakareju gajuminu.
Ltdz 13347
Jau minėta, kad Dievs, Laima, Mara latvių žvejų dainose nėra dažni
(palyginti su mitologinėmis latvių dainomis). Šių mitinių personažų funkci
jos žvejų dainose tokios pačios kaip ir kitų žanrų latvių dainose, pasakoja
mojoje tautosakoje, t. y. tvarkyti, lemti žmogaus likimą, apdovanoti žemiš
komis ir dangaus gėrybėmis:
Dod, Dievin, šiltu sauli.
LTdz 13176
Sej, Dievin, manu dalu.
LTdz 13231
Dod, Dievin, arajam
Pilnu kišti rudzu miežu;
Dod, Dievin, zvejniekam
Ni sidzinas
nenokaut.
LTdz 13082
Pasak Janinos Kursytės, latvių liaudies dainose Laima ir Dievs papras
tai pasirodo kartu kaip nedaloma pora . Laima figūruoja kaip Didžioji
motina, Dievas — kaip tėvas . Tą patį randame ir žvejų dainose:
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Palidz', Dievs, palidz', Laima,
Tam jaunam stūrmanim:
Še palaisti, tur piesieti
Rigas salas galina.
LTdz 13165
Vienoje dainoje kartu su Dievu veikia ir deivė Mūra:
Nedod, Dievs, mila Mūra,
Zvejinieka sievai būt:
Tam jūauž linu tlkli,
Jamet zvinas kaudzite.
LTdz 13096
Latvių tautosakoje tarp Laimos ir Maros yra d a u g panašumų, jų funk
cijos, veiklos sritys dažnai susilieja, dubliuojasi. Mara, taip pat kaip ir Lai
ma, dainose audžia, siuva, pina, siuvinėja; jos abi glaudžiai susijusios su
gimimu (vieta, kur gimsta kūdikis, latvių dainose vadinama Laimos arba
Maros pirtimi), mirtimi, atgimimu (plg. liet. Morė).
Iš atskirų vandens telkinių latvių žvejų dainose minima tik Gaujas mate
(LTdz 13079), nors ne mažiau pagarbiai dainose kreipiamasi ir į Dauguvėlę
(Daugavina mamulina — LTdz 13154), Ventelę, Abavėlę (Ventina, Abavina —
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LTdz 13175) ir pan. Atskirų vandens telkinių mutes galėtų būti gretinamos
su vandens telkinių šeimininkais, žuvų piemenimis lietuvių sakmėse. Bet
tai jau atskiro darbo tema.

* **
Apibendrinant galima konstatuoti, kad tiek lietuvių, tiek ir latvių žvejų
dainose dažniausiai minimas, apdainuojamas šiaurės vėjas, šiaurys. Lietuviš
kojoje tradicijoje jis išaugo iki atskiros dievybės — Bangų dievaičio, Bang
pūčio, o latvių žvejų dainose liko labiau mitine-poetine figūra. Bangpūtys,
Bangų dievaitis — vienintelė dievybė (jei neskaičiuosime L. Rėzos užrašy
toje dainoje — RD I 75 — minimos Laimos), kuri apdainuota lietuvių žvejų
dainose. Latvių žvejų dainose dievų ir deivių gerokai daugiau. Čia vyrauja
deivių Motinų kultas — pradedant Jūras mate, Veja mate, Bangu mate,
Ūdens mate, Upes mate ir baigiant atskirų vandens telkinių motinomis
(Gaujas mate). Kiek retesni latvių žvejų dainose Dievs, Laima, Mara.
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ne kaip audrų (Gott des Sturms), o kaip jūros dievą. Pasak N. Vėliaus, J. Brodovskis kai
kuriuos M. Pretorijaus dievų vardus ir funkcijas tikslino pagal ano meto žmonių supratimą ir
jo padarytos pataisos yra teisingos. Žr.: Norbertas Vėlius. Mitinė leksika Jokūbo Brodovskio
žodyne. - Tautosakos darbai, 1966, [t.] V(XII), p. 6 7 - 7 1 .
Ignas Narbutas. Senieji lietuvininkų tikėjimai. K., 1998, p. 29 — 30.
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LKŽ, t. XIX. V., 1999, p. 86.
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Ten pat, p. 246.
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bei griovys (Užpaliuose). Žr.: A. Vanagas. Lietuvių hidronimų žodynas. V., 1981, p. 108.
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LITHUANIAN AND LATVIAN FISHERMEN SONGS:
COMMON AND DIFFERENT FEATURES
RIMANTAS BALSYS
Summary
The article makes a comparison between Lithuanian and Latvian fishermen songs and
aims at highlighting and discussing unique as well as common Baltic and general features of
fishermen songs of these two adjacent nations.
The study involves two main tasks, the first of which is to identify and single out
separate components and smallest independent text elements of Lithuanian and Latvian
fishermen songs, to demonstrate composition and variation possibilities of such components
(elements) in different variants of the same song or different versions and variants of the
same song as well as the dispersion of such components in totally different type songs or
even in totally different genre songs. The second assignment is to compare gods, goddesses
and mythical figures, mentioned in Lithuanian and Latvian fishermen songs and collate
available folklore data with the historical, linguistic and ethnographical material.
With relation to the structure of Lithuanian and Latvian fishermen songs, it could be
stated that the songs are composed generally in the same way: they are mosaic, made up
or combined with the help of separate compositional
fragments. Due to the different
development course of the singing tradition, these compositional fragments are also different
to a certain degree. In Latvian songs, for example, they arc minimally developed or not
developed at all (most frequently the hero's action only), the Lithuanian songs, however,
include the plot and are developed consistently frm the initial situation to the final outcome,
which is the source of all other differences. In long Latvian songs separate compositional
fragments are usually linked only by a common song subject. Therefore in transition from
one compositional fragment to another, there are unexpected and more important leaps of
idea, thought, scene or space. A vivid metaphor and numerous symbols, prevalent in
Latvian folk songs, serve this purpose. Meanwhile, in Lithuanian fishermen songs, a separate
compositional fragment is usually the beginning of the following compositional fragment.
It is the performer (composer) of both Lithuanian and Latvian songs who consistently and
naturally connects separate compositional fragments into an integral piece on the basis of
association, depending on where h e / s h e directs his/her thoughts, what his/her mood is,
what positive or negative associations h e / s h e has, etc.
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It could also be stated that both Lithuanian and Latvian songs frequently mention
and glorify šiaurys, šiaurės vėjas (the northerly wind) which in Lithuanian tradition has
grown into a separate deity — Bangpūtys, whereas in Latvian songs it remains as a mythicalpoetic figure. Bangpūtys, Bangų dievaitis is the only water deity glorified in Lithuanian
songs. Latvian fishermen songs contain a much bigger number of gods and goddesses. In
Them, the cult of godesses Mothers is dominant, from Jūras mate, Veju mate, Bangu mate,
Odens mate, Upes mate (Sea mother, Wind mother, Water mother, River mother) to mothers
of separate water bodies [Gaujas möte). Somewhat rarer in Latvian fishermen songs are
Dievs, Laima, Mara.
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