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Dar Liudvikas Rėza bendriausiais bruožais aptardamas savo dainų rinkinį pa
žymi, jog „dainose mes matome lietuvę mergelę jos vaikystės ir jaunystės dieno
mis šalia triūsiančios motinos uoliai besidarbuojančią namuose: veфiančią, au
džiančią, siuvinėjančią <•••>. Matome ją pagaliau šeimininkę laimingame šeimos 
ratelyje, besidarbuojančią savo namuose, kieme ar darže taip pat uoliai, kaip pirma 
motinos namuose betriūsiančią"'. Iš tikrųjų šis apibūdinimas tinka visų Lietuvos 
regionų dainų mergelei, kur pirmiausia aukštinamas merginos, moters darbštumas. 
Tradicinėje lietuvių kultūroje gebėjimas atlikti vienus ar kitus darbus yra perėjimo 
iš vieno amžiaus taфsnio į kitą būtina sąlyga, brandos, tinkamumo vedyboms žen
klas^. Tačiau pamario krašto dainose žvejų mergytės paveikslas yra kur kas spe
cifiškesnis, nulemtas pirmiausia gyvenimo prie didelio vandens bei kituose regio
nuose neįprasto darbo (žvejybos) pobūdžio. Žvejyba šio krašto žmonėms visą laiką 
buvo beveik vienintelis amatas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Šis darbas kas
dieniame gyvenime dažnai baigdavosi tėvo, vyro ar brolio (kartais ir visų kartu) mir
timi jūroje, todėl visai natūralu, kad bet kokio amžiaus moteris prireikus imdavosi 
šio pavojingo darbo pati. Tam žvejų dukros dažnoje šeimoje buvo ruošiamos nuo 
paauglystės. Todėl visiškai suprantama, kad, skirtingai nei kituose regionuose, pa
mario krašto dainose šis darbas tampa vyraujančiu žmogiškosios vertės kriterijumi: 

Laive sėdėjau, Marelėms bėgsiu. 
Tinklužį traukiau. Tinklelį mesiu. 
Baltas rankas mazgojau. Baltai baltai 

I 21 Rankas mazgosiu. 
TD VII 3 

Darbštumas ypač akcentuojamas latvių žvejų dainose, kur moterų (kaip ir 
vyrų) gyvenimas, regis, dar glaudžiau susijęs su jūra, žvejyba, laivo ir žvejybos 
įrankių gamyba bei priežiūra. Žvejo žmona yra visų vyro darbų ir rūpesčių palydovė: 
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Zvejniecina iTgavina 
Naktis miega neguleja: 
Cauru nakti iTgavina 
SaplTsušus tiklus läpa. 

LTdz 13055 

Daugelyje latvių žvejų dainų regime savotišką darbo pasidalijimą - vyrai dir
ba, kerta, tašo laivą, o moterys audžia, lopo bures (kartais šiuos darbus dainose 
prižiūri Jūros motina). Gebėjimas austi ir siūti bures, taisyti, lopyti tinklus tampa 
tam tikru etalonu, vertės matu ir renkantis nuotaką: 

Kurzeme daiĮas meitas, 
Tas так jūras tiklus aust. 

LTdz 13068 

Kitoje dainoje išaiškėja plačiai išgarsintos, pašlovintos nuotakos apgaulė: 

Maus brūlTts tūlu veda 
Izslavetu mates meitu; 
Stäv tikliŲi nelūpTti, 
Nav vadiria vilcejiiia. 

LTdz 13070 

Balta, prižiūrėta, sulopyta burė tampa darbščios ir rūpestingos žvejo žmonos 
simboliu, o juoda laivo burė, atvirkščiai, - tingios ir nevalyvos moters ženklas: 

Es pazimi laivenieku, 
Kuram laiska iTgaviŲa: 
Kttram laiska ITgaviria, 
Tam bij melna zegelTte. 

LTdz 13057 

Lietuvių žvejų dainose taip pat rasime epizodų, kuriuose žvejų meigatė peikia
ma kaip nemokanti nei tankiai austi, nei plonai veфti, nei staklužes taisyti; mokanti 
tik anksti keltis, laive sėdėti, baltas rankas mazgoti (RD I 33). Toks iš dalies neigia
mas požiūris į merginą, moterį žveją aiškiai suformuotas laukininkų psichologijos, 
kur buvo griežtai laikomasi darbo pasidalijimo pagal lyčių „ruošos sritis"\ Tokiai 
dainai patekus į žemdirbių aplinką, joje labiausiai iškeliamos ir akcentuojamos nei
giamos žvejų gyvenimo pusės: skurdas, tinginystė. Tiesa, žvejų mergytės dainose 
atsako tuo pačiu. Jos taip pat turi savo požiūrį į vaikiną laukininką (žemdirbį)"*: 

Ne tokios paikos žvejų mergytės Žemininkėlis yr paiks vaikelis, 
Vesti žemininkėlį. Nemok laivu žėgliuoti. 

LŽ 60' 
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Tam tikras savo vertės pajautimas pabrėžiamas ir kitose dainose, kur Ne to
kios paikos žvejų mergytės - neduoda prigauti, vainikėlį numauti LTR 2876(27a), 
3480(107)*. 

Savimi pasitikinčios žvejų mergytės paveikslas gali įgyti ir dažnų Lietuvos 
dainuojamajai tradicijai bruožų: 

Tiesa, panašių mergelės grasinimų yra ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir kitų 
Lietuvos regionų dainose. Berneliui linkima pavirsti akmeniu (V 876); kad jis ša
koj pasikartii, kad j į perkūnas trenktų, kad jo žemė nenešiotų! (V 877); kad jo neap
lenktų kulkelė! (V 880); kad jį viesulas nešiotų, kad jį velniai pagautų! (V 882). 

Vis dėlto poetinės liaudies išmonės viršūne reikėtų laikyti tuos dainų frag
mentus ar ištisas dainas, kuriose žvejų mergytės paveikslas piešiamas herojaus -
bernelio, žvejo lūpomis. Tokiuose fragmentuose labiau pabrėžiami ne darbo vaiz
dai ir ne atšiaurūs mergytės būdo bruožai, o vidinis ir išorinis jos grožis', meilės, 
jausmų gelmė, nes, pasak Antano Maceinos, „pats darbas lietuvių tautos poetui 
nebuvo dainos motyvas - jis yra tik proga nukreipti žvilgsnį savqsp, apmąstyti sa
vo likimą ir vaizduoti jausmus"'. 

Mažosios Lietuvos žvejų dainose darbas yra tik viena sritis, išryškinanti mer
gytės paveikslą. Štai žvejų dainos „Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo" variantuose dviejų 
žvejų {draugų, draugelių, tavorščiiO dialogas nuosekliai ir nepastebimai virsta vieno 
jų lyriniu monologu. Herojus mato tokius vaizdus, kokius regėti trokšta jo širdis: 

Mergytės paveikslas Mažosios Lietuvos dainose, palyginti su kitų Lietuvos 
regionų dainomis, turi savitumo: 

Palenksiu berželį. 
Pakarsiu šelmį bernytį. 
Tau tau tu, šeltni, kyboti, 
Ne mane jauną vilioti. 

RD II 83' 

O aš tik matau 
Mergytę savo 
Pro pušyną vaikščiojant. 

RDI32 

Žals kedeliukas, raudons vystukas, 
Žalio rašto šiurštelis, 
Žalio rašto šiurštelis. 

Margs kedelaitis, 
Raudons šiurštaitis, 
Žalių šilkų vystelis, 
Žals rūtų vainikėlis. RD II 72 

KlvD 74 

Juods vainikėlis. 
Gelsvos kaseles, 
Žalio rašto šiurštelis. 

Žals kedelukas. 
Juoda vystikė, 
Rožėms rašyts šiurstukas. 

RDI32 KlvD 75 
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Galbūt tyrinėjant atskirų Mažosios Lietuvos apylinkių (parapijų) moterų ap
rangos ypatybes, spalvų paplitimą, deramai galėtų pasitarnauti ir detalesnė šio krašto 
dainų analizė, nes, pasak Otto Glagau, „moterų drabužiai, kaip ir lietuvininkų tar
mės, kinta kone kiekvienoj parapijoje"'". Iš tiknyų nesunku pastebėti, kad dainų 
mergelės paveikslas visiškai atitinka X V I I - X I X a. pradžios etnografų Fridricho 
Samuelio Bocko, Eduardo Gizevijaus, O. Glagau, Karlo Cappellerio aprašytą lie
tuvininkių apsirengimą, būdingiausias jųdrabužiųspalvas bei dėvėjimo būdą. Maža 
to, dainų mergelė visiškai atitinka minėto laikotaфio Ragainės ir Tilžės apylinkių 
būsimosios nuotakos - sužadėtinės aprašą. Čia nuotaka išsiskiria žaliu rūtų vaini
ku ant kairiosios kasos arba aukšta juodo aksomo kepuraite su viršuje prisegtu rūtų 
vainiku". O štai jau minėtas F. S. Bockas knygoje „Rytų ir Vakarų Prūsijos kara
lystės ūkio istorijos tyrinėjimas" teigia, jog arčiausiai kūno esanti merginų prijuos
tė būna žalios spalvos, o būsimosios nuotakos, norėdamos pasirodyti esančios su
žadėtos, ją apsijuosia ant viršaus'^ Prijuostės svarba paliudyta ir šio krašto tikėji
muose. Sakoma, jog „mergos tur šiuršius labai tvirtai prisirišti, nes jei tropijas 
kada šiurštą pamesti, tad jaunikį pamesiančios, arba jaunikis mergą apleidžiąs"'^ 
Panaši tradicija žinoma ir Latvijoje. Ypač tose teritorijose (vakarų Vidžemėje, šiaurės 
Kurše), kur gyventa lyvių. Čia paaugusioms merginoms kaip brandos ženklą užriš-
davo prijuostą'''. Tą pačią brandos išraišką regime ir vienoje šiaurės Kurše užrašy
toje dainoje (tiesa, skirtingai nei iki šiol aptartuose pavyzdžiuose, drabužis čia ne 
tiek ženklina, kiek slepia brandos požymius): 

Es apsivilku zTda švarkus 
LTdz kūjinu galiijam. 
Lai tautii}as neredzeja 
Maras milu devuminu. 

L D 1060 

Taigi galima teigti, jog Mažosios Lietuvos žvejų dainoje taip pat regime sub
tilia simbolių kalba (žalio rašto šiurštelis) piešiamą sužadėtuvių paveikslą, kuris 
(jau herojės vaizduotės) plėtojamas toliau: 

Kad įmanyčiau, pusiau dalyčiau 
Žalio rašto šiurštelį, 
Žalio rašto šiurštelį. 

RD II 72 

Prijuostės dalijimas pusiau - graži metafora, greičiausiai įprasminanti jau
nuolių troškimą'niekada nesiskirti, norą visada būti kartu, t. y. turėti kokį nors 
mylimosios / mylimojo daiktą'^ Žymus rusų literatūrologas A . N . Veselovskis 
tokius lyrinius dainos epizodus, kurie lieka nuo dainos atskyrus dažniausiai ir 
taipjau neišplėtotą siužetą, vadina formulėmis. Vieną tokių formulių jis pavadino 
norų formule (jeigu aš būčiau...У^. Ji būdinga ne tik Mažosios Lietuvos ar kitų 
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Lietuvos regionų dainuojamajai tautosakai, bet ir kitų tautų dainoms. Štai vieno
je vokiečių dainoje jaunuolis norėtų būti sakalu ir nutūpti ant mylimosios namo 
stogo; indų dainoje vaikinas norėtų kabėti auksiniu auskaru mylimosios ausyje; 
kitoje vokiečių dainoje vaikinas trokšta būti šilkine skarele, veidrodžiu, žiedu ar 
net voveraite, su kuria mergina žaistų, ir 1.1." Pasakose tokie daiktai (per pusę 
perlaužtas žiedas, aukso obuoliukas, rankšluostis, perlai ir pan.) herojui padeda 
surasti ar atpažinti ieškomą asmenį'l Tokią pat arba panašią rcikšmą turi ir tradi
cinių vestuvių apeigų dovanos - ženklai, kuriuos sutinkanti už peršamo vaikino 
tekėti mergina įteikia piršliui. Pasak Thcodoro Lepnerio, vieną gautųjų rankšluosčių 
piršlys atiduoda jaunikio tėvams, kitą pasilieka sau, o nosinę su rištuvais ir juos
tą/:aip ženklą atiduoda jaunikiui". Tokį ženklą herojė trokšta regėti ir ant myli
mojo laivo stiebo: 

Viena puselę skrynužėn dėsiu, 
Antrą i vėlukėlį, 
Antrą į vėlukėlį. 

RD II 72 

Taigi noras būti šalia mylimojo, jausti jo artumą čia išsakytas savitu, tik pama
rio kraštui būdingu poetiniu vaizdiniu - prijuostės dalijimu pusiau ir dėjimu į vė
lukėlį. Mat kiekviena žvejo šeima turėjo savo vėluką, tarsi šeimos herbą, kuris ne 
tik puošė kurėną, bet ir ženklino jo savininką^", plg.: O į mastelį, /pat smailumą 
ŽaV šilku vėlukėlis, Su aukso raidužėlėms KlvD 30. 

Norų formulė giminingose pagal funkciškumą Mažosios Lietuvos dainose gali 
būti įprasminta ir kitokiais, jau bernelio vaizduotės sukurtais poetiniais vaizdiniais: 

Ijurpylą^'^ pasemčiau, 
l laivą įsikelčiau. 

KlvD 74 

l kvietkužę suskįčiau, 
l antužį nešiočiau. 

KlvD 74 

Kad įmanyčiau, 
Mano mergytę 
l obuolą paversčiau, 
Delmonužyp^ nešiočiau. 

KlvD 65 

/ žiedužį paversčiau. 
KlvD 68 

Vieni jų būdingi tik pamario krašto dainoms (į jurpylą pasemčiau, delmonužyj 
nešiočiau), kiti {kvietkan suskintau. aukso žiedan įlietau) žinomi visoje Lietuvoje. 
Specifinis, būdingas tik pamario krašto dainoms yra Juodo vainikėlio vaizdinys: 

O ir aš pati Juods vainikėlis. 
Vos išsilaikiau Gelsvos kaselės, 
Po пЩ pasakėlių, Žalio rašto žiurstelis. 
Po Juodu vainikėliu. RDI32 

RD128 
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Balys Sruoga šio metaforinio epiteto atsiradimą aiškina šitaip: „Vainikėlis, 
žinoma, iš rūtų nupintas, iš žalių rūtų, bet rūtos - tokios žalios, tokios sultingos, 
taip rūpestingai užugdytos, tokios trąšios, kad net juoda spalva iš žalumo tviska. 
Visa eilė prasmės perkėlimų, kol prieita iki formulės juodas vainikėlis"^^. Šitoks 
aiškinimas neišlaiko kritikos jau vien dėl to, kad Mažosios Lietuvos dainose nie
kur nerasime juodų rūtų. Rūtos čia, kaip ir visoje Lietuvoje, yra tik žalios (žalio
sios rūtužatės, - RD I 32). Žalias ir iš rūtų nupintas vainikėlis: žalių пИц vaini
kėlis RD 1 6; vainikėlis žalių rūtelių RD I 40; žals rūtų vainikėlis KlvD 74. Ta
čiau XVII a. lietuvininkės merginos ant kasų nešiojo juodo pliušo lankelį, prie 
kurio dideliais smeigtukais prisegdavo rūtų ar mirtų vainiką. O XVIII šimtmety
je Ragainės ir Tilžės apylinkėse nuotakos dabindavosi juodo aksomo keturių pen
kių pirštų pločio kepuraite-karūnėle su rūtų vainiku ant viršaus (tai aiškiai maty
ti ir F. S. Boeko iliustracijose). Dėl juodo pliušo lankelio ar juodo aksomo kepu-
raitės-karūnėlės juodu imtas vadinti ir vainikėlis. Nepaprastai subtiliai ir poetiškai 
juods vainikėlis įrėmintas šioje dainoje: 

J4 galvelės 
Gelsvos kaselės, 
Ir ant kaselių 
Žals kaspinėlis. 
Ir ant kaspinų 
Juods vainikėlis. 
Ir ant vainiko 
Aukso kvietkelis. 

R D I 3 6 

Panašiai latvių dainose apdainuojama brangi juosta ar diržas, aukso, sidabro 
ar vario vainikas, nukaltas ar pirktas mergaitei, atitinkąs jos senų laikų metalinį 
galvos apdangalą^''. 

Kad žalias rūtų vainikėlis ir juods vainikėlis yra skirtingi dalykai, rodo ir kita 
daina, kurioje brolelis žada iš karo parsiųsti sesutėms dovanų: 

- Vienai parsiųstu O šiai trečiajai. 
Juodą vainikėlį, Visų mažiausiajai. 
Vienai parsiųstu O šiai trečiajai. 
Juodą vainikėlį, Visų mažiausiajai. 
Antrai parsiųstu Aukso žiedelį 
Žalias kaseles. Ant jos pirštelio. 
Antrai parsiųstu Aubo žiedelį 
Žalias kaseles^^. Ant jos pirštelio. 

RD II 128 

Ne rūtų vainikėlį ir ne kasas (kieno?) ketina parsiųsti brolelis, o jau minėtą 
juodą kepuraitę, žalius kaspinėlius ir aubo žiedelį. Tą patį randame ir dar vie
name cituotos dainos variante: 
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- Fienai paisiusiu 
Šilkų vystelį, 
Antrai parsiųsiu 

O šiai trečiajai, 
Šiai mažiausiajai, 
Ant baltų rankų 
Aukso žiedelį. Juodą vainikėlį. 

RD II 252 

Tam, kas pasakyta, pritaria ir pats L. Rėza: „Vainikas, kuris paprastai verčia
mas i nuotakos vainiką, yra iš tikriŲų lietuvių mergaičių galvos papuošalas: aukš
tas, turbano formos su rūtų pyne viršuje"^''. 

Ir vis dėlto klausimas nebus visapusiškai aptartas ir metaforinio epiteto juods 
vainikėlis reikšmė nebus iki galo suprasta, kol neišsiaiškinsime, iš kur ir kaip XIX a. 
Mažosios Lietuvos tautiniuose drabužiuose, o iš jų ir dainose atsirado juoda spal
va. Norbertas Vėlius knygoje „Senovės baltų pasaulėžiūra" teigia, jog dešinysis 
priešpriešų/ненг<//5 - 5 а м / е , naktis - dienajuoda - balta polius pasireiškia rytinių 
lietuvių tradicijose, o kairysis - vakarinių. Mėginama įrodyti, kad tradicinė baltų 
kultūra buvo geografiškai orientuota, kad toji orientacija paremta pasaulio mode
lio principu ir kad vakarinis baltų arealas buvo siejamas su požemio sfera: naktimi, 
mirusiaisiais, taip pat ir juoda spalva^'. Pagal šią teoriją, visi senieji vandenvar
džiai su šaknimi Juod- turėtų būti susikonccntravq tik vakarinėse baltų žemėse. 
Tačiau taip nėra. Vandenvardžiai su šaknimi Уг<о(/-, kurių Lietuvoje surinkta per du 
šimtus, paplitQ visame lietuvių kalbos ploteli N . Vėliaus teoriją griauna ir X V I I -
XIX a. pradžios etnografų F. S. Bocko, E. Gizevijaus, O. Glagau, K. Cappellerio^' 
lietuvininkų tautinių drabužių aprašai. Iš jų matyti, jog iki pat XIX a. vidurio lietu
vininkų drabužiai buvo gana ryškių spalvų ir šviesūs. Nuo X I X a. pabaigos namų 
darbo drabužiai nyksta, o jų vietą užima pirktiniai aksomo, šilko, brokato audiniai. 
Tai matome ir dainoje: 

- Vei. mergyte, per langelį, Kad galėčiau su laiveliu 
Kursai vėjas pučia? Perjūrates plaukti, 
- Tas, kurs vakar, tas ir šiandien- Parsivežčiau juodų šilkii 
Šiauritį vėjužatis. Žalių rūtiižačių. 

Visiškai taip pat (kaip ir juods vainikėlis) pamario krašto dainose atsirado ir 
juoda kepurėlė vietoj iš įvairių spalvų vilnos veltų skrybėlių bei aprašomasis epi
tetas juodii šilkų vėlttkėlis. 

Kiek paslaptingesnė atrodo sudurtinio epitetopajuodakatė, kuriuo apibūdina
ma žvejų mergatė, reikšinė ir kilmė: 

Juodų šilkų vėlukėlį 
IšraSyt žvejačiams, 
O šių žalių liitužačių 
Vainikėliams pinti. 

RDI33 
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Žvejii mergatė, Nei tankiai austi, 
Pajuodakatė, Nei plonai verpti, 
Nemok trijų darbačių. Nei staklužes taisyti. 

Tik anksti keltis. 
Laive sėdėti. 
Baltas rankas mazgoti. 

R D I 3 3 

Iš šio pavyzdžio matyti, jog šis epitetas turi neigiamą atspalvį. Tačiau kita 
daina tam aiškiai prieštarauja: 

- O kur, sesyte, 
Pajuodakyte, 
O kur tu nakvynosi? 

R D 1 4 2 

Čia broleliai pajuodakyte meiliai, gal net su užuojauta vadina savo sesytą. 
Vadinasi, kas savam, artimam yra gražu, miela, tas svetimam gali būti peiktina, 
nepriimtina, negražu (plg. sava ir svetima pasakose). Epiteto pajuodakatė reikšmė 
aiškėja iš kito jau eituotos dainos varianto: 

Laive sėdėjau. Ai vargas, vargas 
Tinklužį traukiau. Mano dienatėsl 
Baltas rankas mazgojau. O bus ir dar valgesnes. 

Ai baltos, baltos Vargas ant vargo. 
Mano rankatės. Bėda ant bėdos 
Kasdien ant vandenačių. Ant vandenų meigatei!'^'' 

R D I 2 1 

Anot Donato Saukos, kažkoks klampus vargų nepabaigiamumas, jų vis didė
janti našta juste pajuntami, teigte įteigiami kiekviena dainos eilute^'. 

Taigi sudurtinis cp'uctaspajuodakatė^^ - vargingos žvejų buities meninis įpras
minimas. Pajuodusios akys (akys kaip šulinės) - vargo, nepritekliaus, skausmo, 
t. y. nuolatinių žvejo gyvenimo palydovų, požymis. Tai ne tik dainos kūrėjos / atli
kėjos tylus skundas, tai ir realija, į kurią atkreipė dėmesį ne vienas šį kraštą aprašąs 
keliautojas". 

Latvių žvejų dainose (panašiai kaip ir lietuvių žvejų meigatės) žvejo žmonos 
(motinos) buitis, kasdienis gyvenimas paženklintas nuolatinio sunkaus darbo (Ne-
dod, Dievs, тТ[а Mūra, Zvejinieka sievai būt: Tam jūauž linu ttkli, Jūmet zviiias 
kaudzTte, - LTdz 13096) bei amžino laukimo ir mirties baimės. Skirtingai nei lie
tuvių, latviųžvcjų dainose ypač dažnas motinos / sesers, laukiančios iš jūros grįžtan
čių sūnų/ brolių, paveikslas (LTdz 13371-13395, 13419-13434). O štai tragiškos 
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lemties, netekties skausmo ženklai abiejų tautų dainose (nepaisant daugelio skirtu
mų) įprasminti beveik identiškais poetiniais vaizdiniais: 

Teku, teku raudodama, 
Sava brūĮa mekledama. 

Eit mergelė pajūriais 
Labai graudžiai verkdama. 

Bj69 LTdz 13428 

Tokius liaudies dainų turinio ir raiškos sąlyčius galėjo paveikti tik gyvenamo
sios aplinkos (didelis vandens telkinys, artima kaimynystė) ir darbo pobūdžio (žve
jyba) panašumas. 

Apibendrinant galima pasakyti, jog lietuvių žvejų dainų mergatės paveikslas 
kiek spalvingesnis. Jame daugiau nevaržomo jaunystės polėkio, jausmų proveržio, 
išorinio ir vidinio grožio, idealizavimo, todėl darbštumas (toks ryškus latvių žvejų 
dainose) čia yra tik vienas iš daugelio žvejų mergatės paveikslo bruožų dainose. 

' Liudvikas Rėza. L ie tuvių liaudies da inų tyr inė j imas . - Lie tuvių liaudies dainos. V . , 1958, 

^Žilvytis Bernardas Šaknys. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje X I X a. p a b a i g o j e - X X a. pir
mojoje pusėje . V. , 1996. 

' Rūta Grumadaitė. Moters paveikslas pamario krašto tautosakoje ir etnografijoje. - Moteris ir 
tradicijos' 2000. Kla ipėda , 2000, p. 71. 

' N e tik dainose, bet ir kituose žanruose paš iep iami laukininkai , žemin inka i , t. y. tie, kurie 
gyveno toliau nuo j ū r o s bei mar ių ir vertėsi žemdi rbys te . Žemin inka i savo ruožtu irgi visaip paš iepia 
kopininkus (kopų gyventojus). Taip atsirado pasakojimas, kaip kopininkai , p i rmąkar t pamatą žiogą. 
Įtikėjo, j o g tai esąs ž e m i n i n k ų nelabasis (žr.: T D VII 205). Kitame pasakojime žemin inkas parduoda 
kopininkui sėtinį, sakydamas, j o g tai esąs kumelės k iauš in i s ; sava i tę ant jo pa tupė jus , išsiris kumel iu
kas (ten pat, p. 171). 

' D a i n a užrašy ta Ši lutės rajone, Ta tamišk io kaime iš Mortos Bagdon ienės 1954 m. Daina turi 
bendrų k o m p o z i c i n i ų f ragmentų su žvejų daina „l šilą ė jau" (D 1560). 

' Mei lės dainos „Oi sakiau sakiau" ( M 1072) variantai. A b u variantai užrašyti Šilutės apyl inkėse . 
' Me i l ė s dainos „Eže re vanduo l iū l i avo" ( M 881), už rašy tos aš tuonis kartus, vienas iš var iantų. 

V i s i variantai yra iš M a ž o s i o s Lietuvos. Dar spausdinta: K l v D 43, 44, 417; N V L 153; B D B 271. 
' O . Glagau keliaudamas po Kurš ių neriją neslepia nuostabos ir sus ižavė j imo; „Pr ie vairo [val

t i e s - / ? . В.] sėdėjo paaug lė merga i t ė , kaip spėjau, senio duktė . J i buvo basa, o ir š iaip ne i t in šiltai 
apsivilkusi , ir vis dė l to mač iau , kad jauč ias i visai smagiai. Jos vaizdas pr iminė man Heines Šiaurės 
j ū ros pave iks lų žvejų m e r g a i t ę " (žr.: Otto Glagau. L ie tuvin inkų buitis i r būdas . - L ie tuvin inka i . V. , 
1970, p. 318). 

^ Antanas Maceina. Liaudies da ina- tau tos sielos išraiška. - Tautosakos darbai, [t.] 1I1(X). V . , 
1994, p. 53 -73 . 

O. Glagau. L ie tuv in inkų buitis ir b ū d a s , p. 234. 
"Angelė (5'i/i;ai/jXaiVė. Jų apranga dvelkia grožiu . - Mokslas ir gyvenimas, 1989, Nr. 1, p. 29. 
" T e n pat. 

Jonas Balys. Burtai ir prietarai. - Tautosakos darbai, [t.] III. K . , 1937, p. 15. 
'* Ingrida Lcinasarė. Iniciacijos liekanos latvių liaudies paproč iuose . - Senovės bal tų kul tūra : 

Auga lų ir g y v ū n ų s imbol ia i . V . , 1999, p. 23-24. Panašus paprotys ž i n o m a s ir estams. Didesnė je 

p. 328. 
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Estijos teritorijoje pri juostė, kaip vaisingumo simbolis, p i rmą kartą iški lmingai už r i šama nuotakai 
per vestuves (žr.: И с т о р и к о - э т н о г р а ф н ч е с к и н атлас П р и б а л т и к и : О д е ж д а . Рига , 1986, р . 46). 

" M a ž o s i o s Lietuvos dainose galime rasti ir daugiau pri juostės dalij imo, draskymo pavyzdžių : 
Kad aš šokau su šviežiu bernyčiu, Mano baltą žiurstelį sudraskė R D 1 12. 

" /4 . N. Веселоеский. И с т о р и ч е с к а я поэтика . M . , 1989, p. 284. 
" T e n pat. 

'* Bronislava Kerbelylė. Lie tuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 1: Pasakos apie gy
vūnus . Pasakėč ios . S tebuk l inės pasakos. V , 1999, p. 419. 

" Th. Lepner. Der preusche Littaucr. Danzig, 1744, p. 31. 
„L ie tuv ių kalbos ž o d y n e " pateikiamos tokios vėluko r e i k š m ė s : ' 1. vėjarodis (kopininkai žve 

ja i savo kūrenus p u o š d a v o m e d ž i o drožinia is - vė ja rodėmis , kurios pervertos per st iebą s u k i n ė d a v o 
si ; 2. laivo vimpelas; 3. vė l iava ' (žr.: Lie tuvių kalbos žodynas , t. 18. V. , 1997, p. 692). Latvių žvejų 
dainose vėlukas gali tapti žve jo g y v y b ė s arba mirties ženklu : 

Žvejas vira dveselite 
VėlodzTna galina; 

Kad noiūza vėlodzTnis, 
Tad pazuda dveselite LTdz 13045. 

^' DelmonasI dalmonas (1. dolman, brus. долмап)- ' k i š e n ė ' (žr.: Lie tuvių kalbos žodynas , 
t. 2. V . , 1969, p. 251, 395).De//HO/ia5 {dalmonas), pas i r i šamas maiše l i s -k išcnė , neatskiriama l ie tuvi
n inkių kostiumo dalis, kituose Lietuvos regionuose neaptinkama. Delmonus lietuviriinkės dėvėjo jau 
X V I I I a. (žr.: S. Bernotienė. L ie tuvių liaudies mote rų drabužia i . V . , 1974, p. XII I ) . 

"Jurpila (burpila, burpilas, burpilė, burpilis) - ' toksai medinis samtis b u r ė m s suš lap in t i ' (žr.: 
L ie tuv ių kalbos ž o d y n a s , t. 1. V , 1968, p. 1198). 

" Balys Sruoga. Da inų poetikos etiudai. - Raš ta i . V , 1957, p. 243. 

" 7 . Sudrabs. Pu\u vaiijags: Latvju tautas dailias, sč j . 3. Riga , 1929, p. 427. 
" T u r i m i omenyje l ie tuvininkių merga ič ių pamėgt i įvair iaspalviai (žali , raudoni) kaspinai, ku 

riais p u o š i a m o s kasos (žr.: O. Glagau. L ie tuv in inkų buitis ir būdas , p. 234). 
" L . Rėza. Lietuvių liaudies dainų tyrinėj imas. - Lietuvių liaudies dainos. V , 1958, p. 311-312. 
" Norbertas Vėlius. S e n o v ė s bal tų pasaulėž iūra . V , 1983, p. 198. 

" į d o m u ir tai, kad tik lietuviuose ir įsigalėjoyHorf- šaknies leksemos tamsiai spalvai žymėt i . Jos 
beveik nepaž įs ta latviai , kurie vartoja melns ' juodas' ir prūsa i , kurie vartojo A / w i a / i ' juodas' . Vad i -
nasi,Juod- šakn ies vediniai spalvai žymėt i Lietuvoje įsigalėjo tik atsiskyrus lietuviams ir latviams. 

" Ž r . : Lie tuvin inkai . V , 1979. 
' " V e s t u v i n ė s dainos „ M a m u ž e mano" ( V 1386) vienas i š dv ie jų u ž r a š y t ų va r i an tų . K i t a s -

N V L 232. 
"Donatas Sauka. Tautosakos savitumas ir ver tė . V , 1970, p. 204. 

" T o k i e epitetai (sudurtiniai), pasak B . Sruogos, vėlyvesniųjų laikų padaras - kai jau liaudies 
dainininkas nustojo da inavęs kaip paukš te l i s ant šakos , kai jau ė m ė veikti j o sąmonė (žr.: B. Sruoga. 
D a i n ų poetikos etiudai, p. 244). 

" O . Glagau rašo : „Taigi a ts idūr iau Pervalkoje, pačioje skurdžiaus io jc iš visų Nerijos gyven
viečių, kaip įs i t ikinau, vos metąs žvi lgsnį aplink. Tik pustomas smėl i s ir kopų kalnai, o prie j ų šeši 
vargani namiūkšč ia i , iš kur ių dveji jau pašliją nuo vėjo tiek, jog kiekvienu momentu grėsė sugr iū t i " . 
Panašų vaizdą regi j i s ir Vorusnėje: „Vorusnėje gyvena tikri vargo ž m o n ė s , kuriems pakaitomis tenka 
būti žveja is , padienininkais ir gyvu l ių augintojais, j ie turi nuosavus arba nuomojamus m a ž y č i u s ž e 
m ė s sklypelius. At i t inkamai ir ka imo trobos tė ra ž emu tė s s tube lės i r vargingos l ū š n o s " (žr.: O. Gla
gau. L ie tuv in inkų buitis ir b ū d a s , p. 319, 217). 
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THE IMAGE OF WOMAN IN LITHUANIAN AND LATVIAN 
FISHERMEN SONGS 

R I M A N T A S B A L S Y S 

S u m m a r y 

Fishing has always been almost the only oecupation and main source o f l i v i n g for people at the 
coastal region. Perishing o f fathers, husbands or brothers (sometimes even al l o f them) at sea was 
4uite common, happening very frequently in everyday life, thus it was natural for women o f any 
äße , i f necessary, to take the dangerous work o f fishing upon themselves. Mos t o f the fishermen's 
'laughters were trained in fishing since chi ldhood. It goes without saying, that in the songs from 
eoastal region, un l ike those from other places, the ski l l s in fishing was a dominant cri terion 
determining human value. 

The dil igence was especially emphasized in Latv ian fishermen songs. Perhaps in La tv ia people's 
life depended much more upon the sea, fishing, sh ipbu i ld ing , and mak ing o f fishing tools. 
Fisherman's wife was c losely invo lved in her husband's work and worries. 

The majority o f La tv ian fishermen songs represent the specific d iv i s ion o f tasks: men bui ld the 
^^I'P, cut and prepare the wood , whereas women weave, patch the sails (according to the songs, the 
latter works are patronized by the Mother o f the Sea). Prof iciency in weaving and making sails, 
I'epairing and patching nets were also obligatory for girls, moreover, they presented decisive criteria 
"1 choosing potential bride. 

I^evertheless, the picture o f the gir l in the fishermen songs from Lithuania M i n o r is somewhat more 
colorful. In them, there is much more sense o f freedom, emotional expressions, spirit o f youth, 
'lescriptions o f inward and outward beauty, idealism, whereas diligence, so prominent in Latvian 
fishermen songs, is regarded here as only one among many other features o f the fishermen girl. 
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