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DUNOJUS MAŽOSIOS LIETUVOS DAINOSE

RIMANTAS BALSYS
Klaipėdos universitetas

Jono Basanavičiaus pastaba, kad dainose upė Dunojus kur kas dažniau mini
ma negu Nemunas, palei kurį šios dienos lietuviai gyvena1, verčia dar kartą (nepai
sant daugelio mėginimų) įdėmiai patyrinėti dunojaus bei įvairių šio žodžio formų 
vartojimą lietuvių liaudies dainose2.

Beje, pats J. Basanavičius, atrodo, buvo įsitikinęs, jog kadaise lietuvių protėvių 
gyventa palei Dunojų3. O štai Adalbertas Bezzenbergeris manė, kad lietuvių duno- 
jus atėjo iš slavų tautosakos kaip savitas upės ar vandens simbolis, poetinis įvaizdis, 
kaip kareivių, dalyvavusių karuose su turkais Dunojaus pakraščiuose, atsiminimas4. 
A. Bezzenbergerio spėjimui tik iš dalies pritarė Balys Sruoga, sakydamas, kad ir 
slavų poezijoje pasitaikąs Dunojaus vardas nėra tinkamai išaiškintas5. Visus ginčus 
mėgino užbaigti kalbininkas Aleksandras Vanagas straipsnyje „Dėl Lietuvos upių 
vardų Dunojus ir Dniepras kilmės“ teigdamas, jog šie upių ar ežerų vardhi yra tam 
tikras Europos upės vardo Dunojus refleksas lietuvių vardyne. Per slavų folklorą 
bendriniai žodžiai dunajus, dunojus, dūnajus ir panašūs jų variantai pateko į lietuvių 
liaudies dainas, o iš jų -  ir į lietuvių vardyną6. Skoliniu iš slavų kalbų dunojus laiko
mas ir „Lietuvių kalbos žodyne“7. Taip manė ir Kazimieras Būga8. Ir tik Vilius Pėte- 
ia\t\sDunę bei Dūnalę, „tam tikras gilias vietas Kuršių marėse“, linkęs sieti su lietuvių 
dunas ‘gilus’. Kalbininko teigimu, šie pavadinimai turėtų siekti bendrus baltų laikus9.

Norėdamas parodyti dunojaus paplitimą visų Lietuvos regionų dainuojamo
joje tradicijoje, A. Vanagas išskyrė keturias populiariausias ir beveik visoje Lie
tuvoje žinomas dainas („Anoj pusėj Nemunėlio pievelė žaliavo“, „Kas subatos 
vakarėlį“, „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“, „Siuntė mane motinėlė į dunojų 
vandenėlio“), kuriose dunojus kaitaliojasi su marelėmis, jūrelėmis, ežerėliu, šalti
nėliu, nemunėliu ir pan.10

Iš tų keturių dainų Mažojoje Lietuvoje žinomiausia „Siuntė mane motinėlė“. 
Vien Viliaus Kalvaičio rinkinyje randame septynis jos variantus, kurie priklauso 
penkiems skirtingiems dainų tipams. Pažvelkime (žr. pirmą lentelę*) į šios dainos

* Sudarant lentelę remtasi tik spausdintais šaltiniais.
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sklaidą bei variantų skirtybes (kur ir kiek kartų minimas dunojus) Mažosios Lietuvos, 
Veliuonos apylinkių (turimos omenyje Antano Juškos rinktos ir Jono Juškos išleis
tos dainos) bei kitų Lietuvos regionų dainose.

1 l entelė

Žanras,
tipas

Mažoji Lietuva Veliuonos apylinkės Kiti regionai

M 30 KlvD 385 į Danę, 
TD VII 60 į jūrą, 
NLV 174 Dunojaus.

JSD 69 įjūres,
JLD 825 Dunojaus, 
JLD 392 šaltinio, 
JLD 805 į dunojų.

LLD X 233 šaltinio,
LLD X 227 įjūres,
LLD X 228, 234 Duinojun, 

237 Dunojun,
LLD X 229, 230, 235,

236 ežeran ir kt.

M 39 KlvD 384 į jūres, 
LBr p. 14, 15 į jures.

JLD 41 vandenėlio, 
JLD 719 įjūres, 
JLD 721 įjūres, 
JLD 957 įjūres.

LLD X 251 šalcinėlin,
LLD X 252 upė vandenėlio, 
LLD X 254, 257, 258,

259 upėn,
LLD X 250, 255 [dunojų, 
LLD X 262 į jūrėlį ir kt.

K1 491 KlvD 234 į pajūres, 
NLV 88 į jūres, 
NPrBl 355 įjūres, 
NLV 86 po mareles, 
NPrBl X 388 mareles.

JSD 307 į dunojų, 
JSD 484 į dunojų, 
JSD 1026 į jūreles, 
JSD 813 į jūreles.

TD V 316 in mareles,
TD V 317, LTU 73 Dunojėlin, 
BrTDM p. 40, BsOD 280 

į dunojų ir kt.

V2129 
(V 26)

KlvD 423 įjūres, 
KlvD 58 į pajūrę.

JLD 824 įjūres, 
JSD 81 įjūres.

LLD II 39 Dunojin,
LLD II 40 Dunojun,
LLD II 41 į dūnojų,
LLD II42 į jūreles,
LLD II 43 į damajų,
LLD II 44 in jūreles ir kt.

Humo
ristinė
meilės
daina

KlvD 251 į pajūrę, 
KlvD 252 į pajūrį, 
PKD 83 į pajūrę, 
TD VII 73 į pajūrį.

JLD 808 į dunojų, 
JLD 809 šaltinio, 
JLD 817 į pajūres.

DDŽ 49 į Dunojų,
BsOD 281 į Dunojų, 
BsOD 282 in jūružes ir kt.

Kaip matome, lentelėje pateiktos dainos Lietuvių liaudies dainų kataloge pri
skiriamos net keturiems skirtingiems dainų žanrams ir penkiems skirtingiems ti
pams. Tačiau akivaizdu ir kitkas -  nepaisant skirtingos jų paskirties bei sandaros, 
visas jas sieja bendras kompozicinis fragmentas11 (jį pavadinkime Mergelė/dukrelė 
siunčiama pasemti vandens). Labai svarbu ir tai, kad šios dainos užrašytos iš skirtingų 
pateikėjų ir įvairiose Mažosios Lietuvos vietose. Nė vienoje iš jų neminimas duno
jus (išskyrus NLV 174; žr. antrą lentelę). Tai bylotų, kad dunojaus nebuvimas šio
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krašto dainose yra ne atsitiktinis, bet dėsningas dalykas. Mažojoje Lietuvoje 
užrašytuose variantuose regime tik jūrą {pajūrį) ir marias {mareles). Veliuonos 
apylinkėse greta minėtų vandens telkinių apdainuojamas ir dunojus. Tuo tarpu kitų 
regionų (ypač Dzūkijos) dainų tekstuose ne tik vyrauja variantai su dunojumi, 
dunojėliu, dunuoju, damaju (LLD II 39-54), bet kur kas didesnė ir kitų dainose 
minimų vandens telkinių įvairovė (ežerėlis, šaltinėlis, Nemunėlis).

Tiesa, 1959 m. Jonikaičių kaime (Pagėgių r.) Norbertas Vėlius užrašė vieną 
dainos „Siuntė mane motinėlė“ variantą su dunojėliu:

Siuntė mani motinėlė 
In šalcinį vandenėlio.

Aš neklausiau motinėlės 
Ir nuvėjau d u n o j  ė l i n.

LLD II 50

Tiek dainos tarminės ypatybės, tiek nurodyta pateikėjos kilimo vieta (Puo
džių k., Varėnos vis.) nesunkiai paaiškina jos atsiradimą šiame regione. Natūralu, 
kad po karo iš įvairių vietų į šį kraštą atsikėlę gyventojai atsinešė ir savo gimtųjų 
vietų dainas, tradicijas bei papročius.

Analogiškas aptartajam būtų kitas kompozicinis fragmentas (jį pavadinkime 
Bernelis / sūnelis siunčiamas pagauti žuvelių). Šis fragmentas sieja du žvejų dainų 
tipus (LLDK D K1 1543 ir LLDK D K1 1570). Mažojoje Lietuvoje užrašytas vos 
vienas dainos variantas (TD VII 58), deja, be mums rūpimo kompozicinio fragmen
to. Kituose regionuose apdainuojamas dunojėlis:

Siuntė manį mocynėlė 
Gaudzycia žuvelių,
Oi, aš mažas mažutėlis, 
Gilus dunojėl i s.

KDLD 252

Siuntė mane tėtužėlis 
Žuvelių žvejoti;
Vai aš mažas mažiulėlis,
Gilus Dunojėl i s .

TD V 170 (Marijampolės r., Armoniškių k.)

Siuntė mani mocynėlė 
Dunoj un žuvaucia, 
Žuvelių sugaucia.

KDLD 135

O aš jaunas
Bernužėlis
Vidur Dunoj  ė Ii o.

DovD 296 (Kalvarijos par., Kamšų k.)

Įdomu, jog nė viename iš A. Juškos užrašytų šios dainos variantų dunojėlio 
nebeaptinkame:

Dar aš mažas,
Nedidelis, -
Gilus vandenėl i s.

JSD53; JLD III p. 756

Tas dėsningumas pastebimas ir dainoje „Anoj pusėj Nemunėlio“. Visoje Lie
tuvoje gausiai paplitusiuose variantuose (daina prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo

158



transliuojama per radiją, ją dainavo kareiviai ir 1.1.) [vairuoja.Nemunėlis, dunojėlis, 
ežerėlis. Dainoje, užrašytoje Mažojoje Lietuvoje, dunojaus nėra:

Anoj pusėj Nem unėl io 
Pievelė žaliavo.

TD VII 27

Žinoma, iš vieno ar kito dainų tipo variantų analizės daryti apibendrinimus būtų 
neatsargu, tačiau išvardytieji pavyzdžiai verčia abejoti A. Vanago išvados, kad 
„ryškesnio dunojaus kaitaliojimosi su kitais žodžiais priklausymo nuo vietovės fi- 
ziografijos nematyti“12, teisingumu.

Regis, kur kas produktyvesnis būdas būtų apžvelgti atskirų regionų dainas ir pa
sekti jose pasitaikančio dunojaus, dunajaus, dūnojo ir pan. sklaidą. Tai padėtų nusta
tyti ne tik aiškesnes paplitimo ribas, bet galbūt ir tokio paplitimo bei minėto vandens 
telkinio pavadinimo vartojimo priežastis. Pateikiame ryškiausių XIX a. ir XX a. 
antrosios pusės Mažosios Lietuvos dainų rinkinių analizės statistiką (kuriame rin
kinyje ir kiek kartų paminėtas dunojus, dunajas ar kitokios šio žodžio formos).

2 lentelė

RD I, II NLV BDB LBr KlvD PKD TD VII LŽ Bj

1825 1853 1886 1882 1905 1908 1940 1995 1997

NLV 89 
NLV 139 
NLV 174 
NLV 175

BDB 113 
BDB 80

KlvD 4 
KlvD 454 
KlvD 505

Lentelėje13 parodyta, kiek kartų kokiame rinkinyje paminėtas dunojus, bet tai 
jokiu būdu nereiškia, jog šios dainos užrašytos Mažojoje Lietuvoje, t. y. kad jos 
gyvavo šio krašto dainuojamojoje tradicijoje. Mat kai kurių dainų su dunojumi 
atsiradimą Mažosios Lietuvos autorių parengtuose dainynuose galima nesunkiai pa
aiškinti, t. y. galima pasekti tų dainų kelionę į šio krašto dainų rinkinius. Antai Chris
tiano Bartscho „Dainų balsuose“ randame dainą „Augo liepelė“, kurios antrame 
posme minimas dunojėlis:

Po ta liepa, ta žaliąja,
Šaltas šaltinėlis,
Gilus dunojėl i s.

BDB 113

Ch. Bartschas nurodo, kad šią dainą paėmė iš Georgo Heinricho Ferdinando Nes- 
selmanno (NLV 89), o pastarasis -  iš Simono Stanevičiaus dainų rinkinio (SDŽ 7)14. 
Lietuvių liaudies dainų kataloge daina priskirta meilės dainų žanrui (LLDK M 1057). 
Jos versijos „Ant kalnelio, ant aukštojo“ net dešimt variantų užrašyta Lazdijų rajo
ne, trys -  Telšių, po vieną -  Punsko, Alytaus ir Raseinių apylinkėse.
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Panašiai yra ir su kitomis Nesselmanno rinkinyje skelbtomis dainomis, kuriose 
apdainuojamas dunojus. Štai daina „Ei siuntė siuntė“ (NLV 174) paimta iš Karolio 
Brzozowskio (BrzP 2), o „Siuntė mane motušėlė“ (NLV 175) iš Simono Daukanto 
rinkinio (DDŽ 49). Tokiu pat būdu dunojus į Nesselmanno rinkinį pateko ir dar 
kartą („Joj bernelis į svečią šalelę“ (NLV 139) paimta iš DDŽ 88, 111)15.

Taigi galima konstatuoti, kad G. H. F. Nesselmanno išleistą dainų rinkinį re
gioniniams dainų tyrimams reikėtų naudoti atsargiai, nes, kaip taikliai yra pastebėjęs 
Aukusti Robertas Niemis, ,jame Prūsijos ir Rusijos Lietuvos dainos pateiktos su
maišytos, supainiotos ir yra neįmanoma gauti bendro vaizdo apie kai kurių apylin
kių dainavimo būdą“16. Iš dalies tas pat pasakytina ir apie Ch. Bartscho „Dainų 
balsus“17 (iš šio rinkinio kaip Prūsijos lietuvių dainų pavyzdžius nurodė ir A. Va
nagas18).

Vis dėlto negalima teigti, kad Mažosios Lietuvos dainose dunojus (ar kito
kios šio žodžio formos) visiškai neminimas. Išimtis čia būtų V Kalvaičio surink
tos ir išleistos „Prūsijos lietuvių dainos“, tarp kurių randame dvi su paminėtu du- 
jonėliu19 ir vieną su dulmonėliu20. Pasekime šių dainų kelią į Mažosios Lietuvos 
dainuojamąją tradiciją.

Viena jų užrašyta Žydkiemio parapijoje iš Kukio. Tai populiarios karinės-isto- 
rinės dainos, žinomos visoje Lietuvoje, „Visi bajorai į Rygą jojo“ (LLD III duome
nimis, daina užrašyta 1186 kartus) vienas iš variantų:

Kada sugrįši krygaitėn jojęs: Išplauks akmenaitis iš D u j  o n a i č i o,
„Mesk akmenėlį į D u j  o n ė l į. Tada sugrįšiu krygaitėn jojęs. “

KlvD 505

Pasak Pranės Jokimaitienės, dainos siužetas iš slavų per lietuvius, latvius plito 
ir toliau į šiaurę -  iki estų ir suomių21.

Beje, Žydkiemis22 yra pačiame Mažosios Lietuvos pasienyje. Taigi tiek dainos 
paplitimas, populiarumas, tiek ir artima Didžiosios Lietuvos kaimynystė lyg ir pa
aiškina dainos, o sykiu ir dujonėlio atsiradimą šiame regione.

Kitos dainos (su paminėtu dujonėliu) pateikėjas -  Balandis iš Rautenberkio23 
parapijos:

Penkios, šešios sesytes 
Už stalelio sėdėjo,
Rusvą alų girsnojo 
O sekmoji sesyte 
Duj onėl i o pakraštyj'
Antron pusėn dainavo...

KlvD 454

Tai vienas iš dviejų Lietuvoje žinomų ir užrašytų šios dainos variantų (LLDK D 
K1 1522). Antrą variantą (jau be dujonėlio) A. Juška užrašė Veliuonoje:

Penkios šešios seselės O ši sekma seselė
Už stalužio sėdėjo, Paj ūružėms  vaikščiojo.

JLD 280

160



Atkreiptinas dėmesys į dar vieną abiejose dainose užfiksuotos leksemos 
(Dujonėlio) bruožą -  abiem atvejais įvykusiąmetatezę. Panašios metatezės Mažosios 
Lietuvos dainose ne tokios jau retos (plg. dubumas : budumas? dolerėlis : dorelė- 
lis ir pan.). Gal metatezė įvyko atlikėjui, pateikėjui nežinant, nesuvokiant tikro
sios žodžio reikšmės? Šią mintį tarsi patvirtina ir trečiasis V. Kalvaičio pavyzdys 
(užrašytas irgi Žydkiemio parapijoje). Ilgoje, iš kelių kompozicinių fragmentų 
sudėtoje lalauninkų dainoje regime ir vieną kompozicinį fragmentą su gana neįprastu 
ir, kaip nurodoma „Lietuvių kalbos žodyne“24, niekur daugiau neužfiksuotu van
dens telkiniu -  dulmonėliu:

Ir ištiko šiaurės vėjas 
Ir nupūtė vainikėlį 
Į šį gilų du įmonė l į.

KlvD 4

Dulmonėlis cituojamoje dainoje galėjo atsirasti dėl fonetinio panašumo su 
delmonėliu -  lietuvininkių drabužių dalimi (pririšama kišene), žinoma tik Mažosios 
Lietuvos regione.

Apibendrinant atskirų dainos variantų, dainų tipų analizės duomenis bei 
svarbiausių skelbtų Mažosios Lietuvos dainų šaltinių statistiką, galima pasakyti, jog 
artėjant prie Mažosios Lietuvos (arčiau didžiųjų vandens telkinių) dunojus, dunajus 
ir pan. dainose nebevartojamas.

Žinoma, galima sutikti su Brone Stundžiene, teigiančia, kad „dėl lietuviška
me dainų kontekste išryškėjusios sinonimiškos dunojaus ir kitų vandens telkinių 
vartosenos tikslinga kalbėti ne tiek apie atskirą dunojaus ar kokio kito vandens 
įvaizdžio, kiek apie jų visų kartu kuriamą bendrą prasmę dainose“25. Kita vertus, 
galima konstatuoti, kad, palyginti su kitais Lietuvos regionais, pamario krašto dai
nuojamojoje tradicijoje dunojėlis / dujonėlis neprigijo. Netgi galima teigti, jog 
dunojaus / dujonėlio ir kitomis šio žodžio formomis įvardyto vandens telkinio 
buvimas ar nebuvimas dainose yra vienas iš požymių, pagal kurį galima spėti apie 
regioninę dainos priklausomybę. Viena dunojaus nebuvimo Mažosios Lietuvos 
dainose priežasčių galėtų būti stipresnė ne slavų, o vokiečių kultūros ir kalbos 
įtaka šiam kraštui. Tiesa, argumentą silpnina tai, jog germanizmų ir slavizmų pa
plitimas Mažosios Lietuvos dainose yra daugmaž vienodas. Lieka kita, labiau 
tikėtina priežastis -  didesnių vandens telkinių (Nemuno, marių, jūros) artumas; jų 
didybės, o sykiu ir pavadinimo, kaip geografinio vieneto, aiškus suvokimas bei 
skyrimas.

Kad skirtingi vandens telkiniai pamario, pajūrio krašte galėjo būti suvokiami 
ne tik sinonimiškai, iliustruoja ši daina:

Dvi sesyti prie šakelių 
Prisilaikiusios perženge.

O paskiausia ne galėjo,
Ta įpuolė į upelę.
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Upe jąją ne palaike,
Ir nuneše į Niamuną.

Niamunas ją nepalaike,
Ir nuneše į Rusnei  ą.

Rusne jąją ne palaike 
Ir nuneše į mareles.

Marios jąją ne palaike,
Ir nuneše į j  urates.

KlvD 161 p. 344 (NLV 378)26

Taip nuosekliai ir laipsniškai nuo upelės iki jūratės veriasi poetinė dainos 
erdvė, savitas, tik prie didelių vandenų gyvenantiems žmonėms suvokiamas ir dai
nose radęs atgarsį peizažas.

Vis dėlto problema nebus visiškai išgvildenta, kol neišsiaiškinsime, kiek ir 
kaip Lietuvoje yra paplitę hidronimai su šaknimi dun-, dūn-. Pasak A. Vanago, ben
driniai žodžiai su šaknimi dun-, dūn- per slavų folklorą pirmiausia pateko į lietuvių 
dainas, o tik paskui į vardyną. Iš tikrųjų įvairiuose Lietuvos regionuose teka ne 
vienas Dunojus, Dunajus axDünajus21. Peršasi mintis, jog Mažojoje Lietuvoje, kur 
užrašytos tik trys dainos su įpintu dunojumi (dujonėliu, dulmonėliu), hidronimų 
su šaknimi dun-, dūn- apskritai neturėtų būti. Tačiau V. Pėteraitis monografijoje 
„Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pralietuvių ir lietuvininkų laikais“ yra už
fiksavęs vandenvardį -  upę Dunavą;28, netoli Paustininkų29 įtekančią į Kuršių ma
rias, ir Dunę*° bei Dūnalą -  „tam tikras gilias vietas Kuršių marėse“31. Taigi duno- 
jaus / dunajaus / dūnajaus Mažosios Lietuvos dainose kaip ir nėra, o hidronimai 
su šaknimi dun-, dūn- yra net trys.

Panašiai yra ir kaimyninėje Latvijoje. Latviai su šia šaknimi turi upėvardžių 
(Dunava, Dūąupėf2 bei vietovardžių (.Dunajs, Dunaji, Dunaj -  plava- pievos)33. 
Tačiau dėl kitokios nei lietuvių kalboje šaknies dun-, dūn- vedinių reikšmės (latv. 
dūųajs ‘dumblynas“, dūųas ‘dumblas’) latvių žvejų dainose jis itin retas:

Zvejniecini, zvejniecini,
Dūn dm akli nejauciet.

LTdz 13102

Slijku, slijku, grymu, grymu 
Duvnaj d azara;
Ni nūslijku, ni nūgrymu,
Laičenė atsaspėrūs.

LTdz 12916

Taigi Mažosios Lietuvos bei kitų Lietuvos regionų, taip pat ir latvių dainų 
leksika bei hidronimų su šaknimi dun-, dūn- paplitimas leidžia kelti hipotezę apie 
dvejopą nagrinėjamų žodžių kilmę bei sklaidą:
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1. Lietuvių dunas (latvių dūųas) -  senas baltiškas žodis, kurio pėdsakų liko 
senosiose sutartinėse34 ir Mažosios bei Didžiosios Lietuvos vandenvardžiuose, taip 
pat Latvijos vandenvardžiuose ir vietovardžiuose.

2. Dunojus (ar kitos šio žodžio formos) -  slaviško Dunojaus refleksas, atėjęs 
vėlesniais laikais per slavų folklorą. Skolinys nesunkiai prigijo lietuvių dainose dėl 
labai artimos fonetikos ir reikšmės. Mažosios Lietuvos dainuojamojoje tradicijoje 
dėl jau minėtų priežasčių (jūros, marių, Nemuno artumo) šis skolinys nepaplito. O 
latvių dainos, būdamos itin atsparios bet kuriems pokyčiams35 (latvių dainose be
veik nėra vokiškų skolinių), išlaikė senąją minėto žodžio reikšmę.
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DUNOJUS ‘DANUBE’ IN THE SONGS OF LITHUANIA MINOR

RIMANTAS BALSYS 

Summary

Distribution of hydronyms and names of water bodies characteristic solely of the songs of 
Lithuania Minor, allows determining not only the areas of the songs’ existence and circulation, but 
also the region where they have originated.

Even more striking example of the regional specific is distribution of hydronym Dunojus 
‘Danube’ (or other forms of this word) in the songs of Lithuania Minor and other regions of Lithuania. 
It should be noted that the hydronym Dunojus is not present in any song characteristic to or recorded 
only in Lithuania Minor, and three samples (having migrated from other regions in different ways) 
analyzed in this work are clearly distinct from songs found in other regions of Lithuania: in two 
cases metathesis has occurred (<dujonėlis), and one sample contains unusual form not found anywhere 
else {dulmonėlis).

Occurrences of the word Dunojus in Lithuanian and Latvian songs and distribution of the 
hydronyms with the root dün- /dun- in Lithuania and Latvia allow presupposing the double origin of 
words with this root: 1) dünas (Latvian düriäs) is an archaic Baltic word, traces of which remain 
only in the old sutartinės (ancient polyphonic songs) and hydronyms; 2) dünojus (or other forms of 
this word) is a reflex of the Slavic Dunojus that has arrived at a later period via Slavic folklore.
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