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Rimantas Sliužinskas
Šioje monografijoje apibendrinam etnologo Rimanto Balsio tyrim problematika yra aktuali
ne tik Klaip dos ar pamario krašto, bet ir visos Lietuvos bei užsienio etnologams, tautosakininkams, ypa - lyginamosios balt taut kult ros istorijos bei kult rin s antropologijos tyr jams. Autorius siekia nustatyti Mažosios Lietuvos žvej dain ypatumus ir j santykius su lietuvi bei latvi
liaudies dain tradicijomis. Nat raliai kyla problemos: kokios ši dain poetikos ir simbolikos ypatyb s vienija arba skiria toki dain funkcines grupes? Kuo ypatinga šio istorinio Lietuvos etninio
regiono dainuojamoji tautosaka kit , gretim , etnini region kontekste? Tokio tyrimo tiksl iš esm s apsunkina ir bene bendriausio pob džio objektyvi problema - k laikyti žvej dainomis?
V. Misevi ien s sudarytame Lietuvi liaudies dain kataloge žvej dainos yra išskirtos kaip darbo
dain poskyris, nurodant, kad toki dain kilm ir gyvavimas neatskiriamai susij su fiziniu darbu.
Kita vertus, der t atkreipti d mes ir L. Mukait s užfiksuot Kuršmari žvejo A. Bal iaus liudijim , kad „(...) žvejodami nedainuodavo, nes žvejyba - sunkus darbas, dainuot n ra kada" (p. 8).
Rimantas Balsys pateikia sav žvej dain sampratos definicij . Joje teigiama, kad „(...) žvej dainos iš tikr j n ra darbo (žvejybos) palydov s, o labiau atskiros socialin s žmoni grup s, ilgai
gyvenan ios prie didelio vandens ir užsiiman ios žvejyba, dainos. Taigi žvej dainomis reik t
laikyti visas Mažojoje Lietuvoje nuo L. R zos iki paskutiniosios tautosakos rinkimo ekspedicijos
bei visas nuo XIX amžiaus pradžios iki X X amžiaus pabaigos (...) užrašytas ir skelbtas dainas. Taip
pat žvej dainomis reikia laikyti ir po kitus Lietuvos regionus pasklidusias užrašytas, bet grei iausiai iš pamario krašto kilusias dainas (arba atskirus j kompozicinius fragmentus). Ir atvirkš iai žvej dainomis nelaikomos iš kit Lietuvos region Mažosios Lietuvos dain rinkinius patekusios
dainos" (p. 8). Tokia nuostata yra ypa aktuali vienareikšmiškai nustatant etnografinio regioniškumo aspektu problemišk istorini lietuvi liaudies dain publikacij viet Rimanto Balsio tyrim
medžiagos kontekste. Deram viet ia gauna gausi ir aktuali Veliuonos apylink se (t. y. už Mažosios Lietuvos rib ) A. Juškos užrašyt ir paskelbt liaudies dain rinkini medžiaga. Kita vertus,
šios nuostatos pagrindu už šio tyrimo rib lieka didel dalis G. H. F. Neselmano (Nesselmann)
1853 m., Ch. Bar o (Bartsch) 1886-1889 m. paskelbt Mažosios Lietuvos krašto lietuvi liaudies
dain dalis. Autoriaus sudarytame Mažosios Lietuvos žvej dain žanr ir tip s vade yra išskirti
334 vairi (vestuvini , šeimos, jaunimo, meil s, darbo, kalendorini , mitologini , karini bei dain apie gamt ) dain tipai. Tuo pat metu siekiant kuo geriau atskleisti bei išryškinti Mažosios Lietuvos žvej dain sandaros, turinio ir poetikos ypatybes, tiriamoji medžiaga lyginama su kit Lietuvos region dainomis bei latvi žvej dainomis, papildom argument ieškoma etnografiniuose,
istoriniuose, kalbiniuose ir kituose lietuvi , latvi bei kit taut šaltiniuose.
Vertinga yra šioje monografijoje pateikiama medžiaga apie vandens telkini pavadinimus, toponimus, dievus ir deives bei mergat s vaizdžius žvej dainose, laivo statymo (dirbdinimo, k rimo) ir plaukimo laivu simbolik . Verta pritarti ir prof, habil. dr. Audron s Kaukien s teiginiams,
kad „kruopšti ir kvalifikuota medžiagos atranka, originalus ir pakankamai motyvuotas knygos objekto - žvej dain - apibr žimas, išsami t dain sandaros, turinio, poetikos lyginamoji analiz ,
paremta gausia etnografine, mitologine, istorine, kalbine lietuvi , latvi bei kit taut medžiaga,

leidžia knygos autoriui iš žemdirbiškos kult ros išskirti ir visapusiškai aptarti unikali Mažosios
Lietuvos žvej subkult r " (p. II).
Monografijoje skelbiama žvej tautosakin s medžiagos analiz skatina susim styti ir apie recenzentui ia kylan ias problemas. Pirmoji j yra susijusi su šiame leidinyje tiriamos lietuvi ir
latvi tautosakin s medžiagos santykiu. Autorius logiškai prat sia savo tiriam tradicini žvej
dain areal šiaur s kryptimi ir lygina jas su analogiškais latvi žvej dainuojamosios tautosakos
pavyzdžiais. Jis pabr žia, kad ia „(...) siekiama išryškinti ir aptarti Mažosios Lietuvos žvej dain
sandaros, turinio ir poetikos ypatybes, palyginti jas su (...) kaimynine latvi dainuojam ja tradicija.
(...) Tiriamoji medžiaga (...) lyginama (...) ir su latvi žvej dainomis" (p. 8-9). Šaltini apžvalgoje
(p. 11-16) yra išsamiai aptariami lietuviški Mažosios Lietuvos žvej dain šaltiniai, pradedant Pilypu Ruigiu ir baigiant 1997 met Klaip dos universitete paskelbtais leidiniais. Tuo tarpu latviška
medžiaga yra paimta tik iš vieno šaltinio. Tai 1979-1984 metais išleistas penkiatomis „Latviešu
tautas dziesmas", kur pats autorius vertina kaip „(...) susilaukus gana prieštaring vertinim ir
kritikos" (p. 16). Ir tik tarp kitko pateikiamos abstrak ios nuorodos K. Barons, H. Visendorfs
1894 - 1915 m. paskelbt šešiatom „Latvju dainas", P. Šmits 1936 - 1939 m. keturtom „Tautas
Dziesmas" ir 1990 m. antr j Krišjano Barono dain rinkinio leidim . Atsargus latviškosios šaltini
dalies pristatymas ver ia abejoti monografijoje pristatomos latviškosios tyrim dalies šaltini kiekybine ir kokybine sud timi. Kiek ten yra išsamiems lyginamiesiems tyrimams aktuali latvi žvej dain , j tip , siužet , kit aktuali j bruož ? Skyriuje „Lietuvi ir latvi dain lyginam j
tyrin jim apžvalga" (p. 20-26) š klausim atsakymo taip pat pasigendama, tad kol kas kyla abejoni , kad leidinyje pateikiami latvišk šaltini tyrim rezultatai gali b ti fragmentiški ir atsitiktiniai.
Kita vertus, der t pažym ti, kad ia aptariamoje R. Balsio monografijoje publikuojami teiginiai yra aiškiai suformuluoti, tekstas n ra perkrautas vairiomis sunkiai skaitomomis nuorodomis,
citatomis ar statistin s informacijos srautu. Pamario krašto žvej dainos, matyt, bus ir toliau vairiais aspektais tiriamos kitose R. Balsio lyginamosiose etnografin se studijose, šios srities moksliniams atradimams erdv s ia yra dar labai daug.
Monografijoje gausu taikli pamario žvej liaudies dain poetikos - metafor , simboli - interpretacij , tikinam lokalin s bei archajiškosios leksikos (Bangp io, budumo, mari veršiuk li
ir kt.) aiškinim . Skaitytojui suteikiama galimyb pasteb ti ir prisiminti, kad nuo sen senov s gyvename prie j r maruži , kad ta erdv nuo sen laik buvo ir yra paslaptinga, o neretai ir bauginanti. Kita vertus, jau daugel amži šio krašto dainos, matyt, r p jusios tiek lietuvi , tiek ir latvi
ar kit , dar tolimesni Baltijos regiono taut žvejams, skatino poetiškai ir filosofiškai žvelgti tiek
nuolat atšiaur , bang m šos plaunam žvejiškosios kasdienyb s romantikos bei prozos kupin
gyvenim , tiek ir pa ius save.

