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Straipsnyje n a g r i n ė j a m o s m e l ų pasakos, pateiktos pinnuoju asmeniu. 
D a r b o t i k s l a i - aptarti m e l ų p a s a k ų herojaus pasakotojo va izd in į ; paanalizuoti 

kitų tautosakos žanrų kūrin ius , kurie pateikiami pirmuoju asmeniu, bei palyginti juos su 
m e l ų pasakomis; i š s ia i šk int i , k o d ė l pasakotojas m e l ų p a s a k ą pateikia pirmuoju astneniu. 

Analizei pasitelkiami i n t e r p r e t a c i n i s ir l y g i n a m a s i s metodai. Naudotasi Lie
tuv ių l i teratūros ir tautosakos instituto L i e t u v i ų tautosakos rankraštyno m e d ž i a g a ir spaus
dintais ša l t in ia i s . 

I š v a d a : m e l ų p a s a k ų herojaus pasakotojo vaizdinys yra savitas ir b ū d i n g a s tik š i a m 
žanrui . Č ia t i k r o v i š k u m ą dažnai u ž g o ž i a autoironija. Pasakotojo tikslas yra ne įtikinti klau-
sytoia pasakojimo t i k r o v i š k u m u , bet j į pralinksminti. 

[vadas 

Pasakoms būdinga tai, kad jos yra sekainos trečiuoju asmeniu. Kūrinio pateikė
jas pasakos įvykius yra linkęs stebėti iš šalies, nors aiškiai palaiko herojaus poel
gius. Tačiau kartais ši taisyklė sulaužoma, nes pasaka pateikiama pirmuoju asme
niu. Šia išskirtine savybe pasižymi melų pasakos. Jų pateikėjas dažnai yra ir pasa
kos herojus, t. y. pasakojama taip, tarsi visus nutikimus būtų išgyvenąs jis pats. 

Tautosakai herojaus individualizacija nebūdinga; vaizduojami tipiški perso
nažai. Nors kiekvienas tautosakos kūrinio pateikėjas mano, jog jis „meluoja" taip, 
kaip nori, iš tikrųjų variantuose randama ir labai pastovių esminių elementų, ir 
tradicinių kintančių detalių. Vis dėlto kiekviename variante yra ir šis tas individu
alaus - čia vienaip ar kitaip atsispindi pasakotojo išgyvenimai, mintys, pojūčiai ' . 
Bet tai yra šalutinis veiksnys, nedarantis didesnio poveikio kūrinio vidinei sąrangai. 
Žinoma, jeigu tai nėra tautosakos žanrai, kurių turiniui būdingi individo asmeniniai 
potyriai (memoratai). 

Straipsnio objektas - lietuvių melų pasakų herojaus pasakotojo paveikslas. 
Aiškinsimės, kodėl dalis lietuvių melų pasakų, priešingai nei kitų žanrų pasakos, 
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pateikiamos pinnuoju asmeniu ir ką tokia pasakojimo fomia suteikia kūriniui. Pa
žiūrėsime, kuriuose dar tautosakos žanruose atlikėjas susitapatina su kūrinio hero
jumi ir ko tuo siekiama; analizės rezultatus palyginsime su melų pasakomis. 

Lietuvių folkloristikoje ši tema iki šiol nebuvo liesta, tačiau ja yra domėjęsi 
užsienio šalių tyrinėtojai. Europoje melų pasakas yra tyręs Gustavas Hennigsenas. 
Jis pastebėjo, kad melų pasakos yra populiarios 1аф emigrantų bei tam tikrų profe
sijų žmonių: jūreiviig medžiotojib žvejib kareivių ir kartais fennerių. Mokslininkas 
padarė išvadą, jog melų pasakos yra išskirtinai vyriškas žanras l 

J A V folkloristai domėjosi amerikiečių melų pasakų (tall tales) herojų pasako
tojų vaizdiniu. Carolyna Brown pastebėjo, kad melų pasakų sekėjai bendruomenėje 
užėmė ypatingą padėtį. Jie dėjosi tam tikrais kvailiais, buvo bendruomenės artistai, 
linksmintojai; tie žmonės pasakodavo įvairius nutikimus todėl, kad jieins patikda
vo, kai į juos būdavo atkreipiamas dėmesys \ 

Geraidas Thomas išskyrė du melų pasakų pasakotojų tipus: 1) pasakotojas, se
kantis istorijas tarsi apie save, bet jas priskiriantis tose vietose žinomam garsiam 
sekėjui, „kurio" istorijos kitų pateikėjų yra kartojamos net po jo mirties; 2) pasako
tojas, kalbantis apie „savo" patirtį; sakoma, kad jis esąs „pasakojimo savininkas" 
(master storyteller)*. 

Herojus pasakotojas stebuklinėse pasakose 

Stebuklinės pasakos herojus - personažas, kurio nuotykiai yra atidžiai sekaiui. 
Čia į besiplėtojančius įvykius žiūrima tarsi iš šalies: pasakotojas ir klausytojai seka 
herojaus nutikimus, nesikišdami į įvykių eigą. Kūrinys paprastai pasakojamas tre
čiuoju asmeniu: pateikėjas savo lūpomis išreiškia kito asmens - kūrinio herojaus -
išgyvenimus, nuotykius. Tačiau negalima kategoriškai teigti, jog tokia stebuklinės 
pasakos išraiškos forma yra vienintelė. Vis dėlto daugumoje pasakų siužetas gali 
būti perteikiamas pirmuoju asmeniu. Pažiūrėsime, kokiais atvejais taip būna. 

Pasaka yra nevienalytis darinys, joje atsispindi ne tik herojaus patirti nuotykiai, 
bet ir personažų t aфusavio santykiai, kurie ypač išryškėja dialoguose. Paprastai 
tiesioginė kalba perteikiama pinnuoju asmeniu. Visose pasakose herojaus (ir kitų 
personažų) kalbos - monologai ir dialogai su kitais veikėjais - perduodamos pir-
triuoju asmeniu. Imkime konkrečius pavyzdžius. Tėvo ir sūnaus dialogu atsklcidžia-
nta velniui pažadėto herojaus būsena: 

<...> Jau dabar sūnui studentui beesant, t ėvs jam sakė: 
- Л к mano vaiks, aš tau turiu likt pasakyti, kad aš tave, likt vos tau u ž g i m u s , velniui 

turėjau pažadėt i ir turėjau jam užrašą duot, kad tu po savo smcrtics turi į p e k l ą nueiti. 

S ū n u s a t s i l i epė : 

- T ė t e i , dėl to tu nenusimyk, aš dabar nebijau nei velnio, nei peklos, ir gerai, kad tu man 

pasakei, tai aš bilcdien p a s i k ė l ę s eisiu į peklą , ir tas velnias tur mano užrašą man atiduot 

( Ü S L P Y I 2 2 ) . 

Monologo fonna pasakos personažas gali perduoti svarbią infonnacijib įsakyti, 
ispėti ir panašiai. Pavyzdžiui, baltas vilkas nurodo herojei: 
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<...> širdie mano, rcni<is in vesciiją: tavo vyriausia sesuo ženyjasi. Aš tave nunešiu. 
Ale kai aš ateisiu tave paimt, tai tu nieko neklausyk, nė tėvo, nė motinos. Kai aš švilptelsiu, 
tai teip tu pamesk gėrimą ir valgymą ir aik pas mane, ba kai paliksiu, netropysi kelio pareit 
per girias (BsLPY 1 102). 

Pasakose gana dažnai tokia forma nusakomas herojaus regėtas sapnas: 

- Aš sapnavau, kad bus vaina - jūs pralaimėsit, motina numazgos man pienu kojas, o 
tėvas išgers (BsLPY III 102). 

Vadinasi, galime daryti išvadą, jog pasakotojas, perpasakodamas herojaus žo
džius, kalba už herojiį bet su juo nesusitapatina. Tai yra meninė priemonė, daranti 
pasakojitną įtaigesnį. Čia galime sutikti su Lutzo Röhricho teiginiu, kad taip geras 
pasakotojas tarsi tampa a k t o r i u m i ir priartina pasaką prie tikrovės'. Toji tikro
vė šiuo atveju nėra tai, kas suvokiama kaip kas nors realaus. Tai veikiau meninė 
tikrovė - pasakotojo gebėjimas kuo įtaigiau paveikti klausytoją. Taigi stebuklinėms 
pasakotns (tas pat galioja ir kitų žanrų pasakoms) nutikimų perteikimas pirmuoju 
asmeniu nėra būdingas, jis daugiau susijęs su individualiomis pasakotojo savybė
mis: jo gebėjimu įsijausti į pasakojimą ir herojaus išgyvenimus. 

Vis dėlto galima rasti pasakib kuriose pirmuoju asmeniu tiesiogiai perteikiami 
herojaus pasakotojo potyriai. Tai - stebuklinių pasakų pabaigos formulės, pasižy
minčios ne tik žaismingumu, bet ir pasakotojo liudijimu dalyvavus neapsakomai 
linksmoje puotoje, pavyzdžiui: 

Ant tos veselijos ir aš buvau, valgiau ir gėriau, per barzdą taukai varvėjo, burnoj nieko 
neturėjau. Atsiguliau girtas paskui į pakulas, tai kaip provijo anuotas su toms pakuloms, į 
pleitukų vietą kimšo, teip ir manę įgrūdo; paskui kaip šovė, tai manę šičia atšovė. Dabar aš ir 
papasakojau ir jums, ką aš ten mačiau ir girdėjau (BsLP H p. 116). 

Tačiau šios pasaką apibendrinančios formulės yra vėlyvesnės kilmės negu 
pati pasaka*. Dažniausiai tai su pasakos turiniu beveik jokio ryšio neturintys kūri
nėliai. Ne veltui dalis jų gyvuoja savarankiškai ir net priskiriami visai prie kito 
žanro - prie melų pasakų (AT 1880). Rytų slavuose tokių formulių susidarymas 
siejamas su liaudies artistų (skomoroclių) veikla ' . Po pasirodymo tokia forma jie 
prašydavo atlygio. 

Lietuvių ir kitų tautų pasakų pabaigos formulės turi kelias funkcijas. Pirma, jos 
rodo ironišką požiūrį į kūrinio turinį ir klausytojui leidžia suprasti, jog buvo papasa
kota neteisybė (išeitiĮ, kad formulės prie pasakos pridėtos vėliau). Antra, tokios for
mulės grąžina klausytoją į realybę, be to, jos gali būti traktuojamos ir kaip tam tikra 
pedagoginė pertraukėlė. Ir galiausiai - tokiu būdu palaikomas glaudesnis kontaktas 
su klausytojais. 

Taigi pasakose galima išskirti du skirtingus kūrinio perteikimo pirmuoju asme
niu aspektus: -

1. Stebuklinėse pasakose pirmasis ir trečiasis asmuo vartojami pakaitomis. Pir
muoju asmeniu perteikiamos personažų kalbos. Pasakotojas tarsi atstovauja herojui 
ir kitiems personažams, bet iš tikrųjų veikia kiti . 

2. Pasakų pabaigoje pasakotojas susitapatina su stebuklinių pasakų įvykių l iu
dininku. Bet kai kurios išplėtotos pabaigos priskiriamos prie melų pasakų žanro. 
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Herojus pasakotojas sakmėse ir padavimuose 

Pirmuoju asmeniu sakmės pasakojamos gana dažnai. Kaip žinoma, sakmės yra 
žmonių elgesio taisyklių iliustracijos^ jose atsispindi žmogaus susidūrimo su pa
slaptinga mitine būtybe aplinkybės, vaizduojamas žmogaus elgesys ir priklausomai 
nuo jo parodoma laiminga ar nelaiminga to susidūrimo baigtis. Todėl sakmės pertei
kimas pinnuoju asmeniu yra labai svarbus aspektas, nes sudaro tiesioginio paliudi
jimo apie nepaprastą akistatą su mitiniu pasauliu įspūdį, pavyzdžiui: 

Nežinau, kiek metų turėjau, bet jau daugiau negu dešimt, kai ganiau gyvulius Sarakov-
kos kaime, pas Biveinį. 

Kartą radau tvarte po loviu žalčio kiaušinius ir įsinešiau paėmęs pirkion. Pamatęs šei
mininkas liepė išnešti atgal - padėti, kur radau. Išnešiau. Bet kol aš juos turėjau pirkioj, 
žaltys spėjo pamatyti, kad nėra kiaušinių. Jo nueita pirkaitėn ir apnuodyta puodynė pieno. 
Kai atėjo iš pirkaitės, tai jau rado mano padėtus kiaušinius. Tada vėl nuėjo pirkaitėn, apsivy
niojo apie puodynę ir ją apvertė (VLD p. 262). 

Dauguma šios sakmės variantų pasakojama ne pirmuoju asmeniu. Juose pasa
kojimo tikroviškumą stengiamasi kompensuoti kitais būdais. Labai dažnai pasitel
kiamas vyresnis artimas giminaitis: pasakotojas teigia, esą taip yra nutikę jo sene
liui , motinai arba tėvui. Šios nuorodos byloja, jog pasakotojas remiasi jam autorite
tingų žmoniiį informacija ir jos tikrumu negalima net abejoti. Taigi sakmės 
pasakojimas pirmuoju asmeniu turėjo sutvirtinti ir išlaikyti tikėjimą įvykio tikrumu, 
sustiprinti sakmės poveikį klausytojui. Kita vertus, tokia sakmės perdavimo fonna 
padėjo ir nykti tikėjimui mitinėmis būtybės. Užfiksuota nemažai sakmiig kuriose 
pateikėjas linkęs analizuoti susidūrimą su mitine būtybe ir interpretuoja jį kaip leng
vai paaiškinamą reiškinį (žiburiniai aiškinami kaip bernų išdaigos su išskobtais mo
liūgais, prieblandoje matoma pabaisa pasirodo besąs paprasčiausias kelmas ir pan.). 

Perduoti įvykius pinnuoju asmeniu padavimuose sunku vien dėl to, kad „šie 
kūriniai per visą savo gyvavimo laikotarpį buvo suvokiami kaip iš vyresnių kartų 
paveldėtos žinios, kurių negalima iškreipti"'. Daugelis juose vaizduojamų įvykių 
pasakoja apie tolimą praeitį: reljefo formavimąsi, gamtos objektų kilmę. Visa tai 
suprantama kaip iš lūpų į lūpas perduodama senus laikus siekianti informacija, o 
pats pateikėjas yra tik tarpinė grandis, nes negalėjo to matyti bei išgyventi. Tačiau ši 
taisyklė sulaužoma, kai kalbama apie galinčius pasikartoti įvykius. Tada pasakoto
jas būna tiesioginis įvykio liudininkas, taigi ir pasakojimas perteikiamas pinnuoju 
asmeniu. Kartais pasakojamas įvykis būna išgyventas kolektyviai, todėl pasakoto
jas vartoja įvardį „mes", pavyzdžiui: 

Vieną kartą mes trise nujojom prie Ncvėžos ežero arklių ganyt. Vidurnaktį išgirdom, 
kad kas pacžery dejuoja: „Ai ai ai . . ." Mes klausėm: „Kas ten?" Mums nieko neatsakė, norė
jom bėgli, manėm, kad vaidenas, bet bijojom, kad vaiduoklis nevytų. Su mumis buvo vienas 
senis, ir tasai sako: 

- Žinot, kas čia yra? Čia vaitoja vanduo, nes greitai turės [kas nors] prigerti šitame 
ežere. Micgokim, mūsų niekas nelies. 

Taip mes ir nebėgom, o ežeras vis vaitojo. 
Po pietų ateinam mes ežeran maudytis, žiūrim - ežero pakraštyje kaip žmogaus galva. 

Mes sumanėm žiūrėt. Žiūrim - atlekia nuo kelio žydas ir sako: 
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- U i , ž iūrėkit , gal ž m o g u s č ia prigėrė! A š ėjau per ka lną ir m a č i a u , kaip ž m o g u s atėjo , 

nusivilko, į ė jo vandenin ir n e b e i š ė j o . 

Mes greitai š o k o m vandenin ir i š traukėm. Ogi ž iūr im - m ū s ų kaimyno bernas pr igėręs . 

Tai ir i š s ip i ldė to senio ž o d ž i a i : „Kai vanduo vaitoja, prigers kas" ( K Ž A 325). 

Y r a dar vienas atvejis, kai padavimai perteikiami pirmuoju asmeniu. Tada kal
bama jau ne apie mįslingą nutikimą, o apie objektą, esantį netoli pateikėjo gyvena
mosios vietos ir turintį mitiną praeitį. Šie pasakojimai daugiau susiję su kultūriniais, 
istorinius įvykius menančiais objektais. Paprastai pateikėjas sako matęs tą objektą 
ar vietą, kurioje minimas objektas anksčiau yra buvęs, pavyzdžiui; 

Kai buvo potvynis, č ia buvo miestas, tai č ionai piliakalnyje buvo b a ž n y č i a . Ir a p n e š ė 

[ ž e m ė m i s ] . 

Tai č iona i seniau gandindavo. Ir įka iny buvo tokia s k y l ė . Tai, b ū d a v o , u ž l i p a m , į m e t a m 

šakų k o k i ų - rytojaus d i e n ą visos i š s v a i d y t o s . Dabar jau apaugo, nėr s k y l ė s . Kai mcsdavoin 

a k m e n į , d u n k s ė d a v o lygiai kokion skardon ( K Ž A 352). 

Tokiuose padavimuose atsispindi ne tik individo santykis su paslaptingu objek
tu, bet ir patvirtinama jo praeities iliuzija. Neretai tiesioginis paliudijimas apie gali
mą objekto būklės pakeitimą (pvz., miesto iškėlimas) leidžia klausytojui pasijusti 
herojumi: jam irgi suteikiama galimybė veikti. 

Pasitaiko variantib kuriuose įvykio tikroviškumas (kaip ir sakmėse) patvirtina
mas per tarpinį asmenį; atseit apie tą nutikimą pasakotojas sužinojęs iš tiesioginio 
liudininko. Tikroviškumas sustiprinamas teigiant, esą pateikėjas išgirdo ką tik kito 
žmogaus patirtus įspūdžius: 

N u ė j a u į Kalvari ją , sutinku m o t e r i š k ė l ę nueinant nuo Alkos kalno. Sako: 

- Miegojau p o k a i č i o , - sako, - atsibundu - kad pradėjo b ū g n u s mušt i , skambinti! M a 
niau, Kalvarijoje. Atsibundu - ogi ant Alkos kalno! Na, maniau, apsisapnavau. Išs ib lan-
dž iau . Pavalgiau a t s i s ėdus i , vė l g a l v ą pridėjau prie tos ž e m ė s , kur g u l ė j a u , - tikrai skamba, 
ž v a n g a , b ū g n u s m u š a , taip pat kaip apie b a ž n y č i ą einant, taip skamba. Na, nieko, - sako, -
suka lbė jau poterius ir i šėjau. 

Ir n u ė j o m į Kalvari ją , abidvi bcsirokuodamos ( K Ž A 111). 

Vadinasi, mūsų aptartuose kūriniuose pasakotojo susitapatinimas su kūrinio he
rojumi yra natūralus - jis tiesiog išdėsto tai, ką i š tikny'ųyra patyręs, pateikia asme
ninius įspūdžius. Kartu sustiprinamas ir pasakojimo tikroviškumas, klausytojas įti
kinamas, kad mato tiesioginį įvykio liudininką. Manytina, jog daugelis sakmių ir 
padavimų kitados buvo perteikiami pirmuoju asmeniu ar turėjo nuorodas į artimus 
giminaičius. Tai klau.sytojus veikė kaip tiesioginės žinios apie žmogų supančią ap
linką, elgesio taisykles. 

Herojus pasakotojas dainose 

Kalbėjimas pirmuoju asmeniu pasitaiko visų žanrų dainose: neretai vienas 
dainininkas ar j ų būrys kūrinį atlieka pirmuoju asmeniu. Pažiūrėkime, kaip tokia 
kūrinio atlikimo forma siejasi su pačiu pateikėju. 
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Kiekvieno žanro dainos pasižymi ir bendrais, ir savitais, priklausančiais nuo 
žanro pobūdžio, lyrinio herojaus jausmais. Tačiau šiuo atveju mums rūpi ne tai, 
kokie jausmai atsispindi dainoje, bet kaip, kokia forma jie pateikiami. 

Yra nemažai dainų, kurios primena monologą, t. y. visas dainos tekstas atlieka
mas pirmuoju asmeniu. Darbo dainose lyrinis herojus smulkiai nusako savo veiks
mus. Tai atsispindi medžioklės dainoje: herojus pasakoja, kaip jis eina į medžioklę, 
nušauna lapę, parneša ją savo merginai, pasiuva paltą, uždeda lapės apykaklę ( A M 
131). Darbo veiksmai veikia ir dainos jausmų sritį. Malimo, ypač monotoniško dar
bo, dainose aptinkamas vienatvės, mylimojo laukimo motyvas: Malu malu viena. 
Pasižiūriu - diena. Akmenėlį traukiu. Sava miela laukiu A M 138. 

Kartais monologo forma atsiskleidžia dainos lyrinio herojaus mintys, nuojauta 
dėl būsimo nelaimingo gyvenimo. Toks monologas pasitaiko vestuvinėse dainose: 
Un kraštą marelių Rymojau lymojau. Baltas runkelas Mazgojau mazgojau, - Oi jūs 
runkelas Baltąsias, Okamjūspakliūste Varguose?AM 172. Panašus skundas girdė
ti ir šienapjūtės dainoje: mergelė priekaištauja tėvams, kad ją, gražiai augintą, ati
duos į marčias, kur reikės sunkiai dirbti ( A M 122). Įdomu, kad abiejose dainose 
dalijamasi tik blogo gyvenimo nuojauta, tačiau tuoj pereinama prie tokio aiškaus 
būsimo gyvenimo vaizdo, kad veiksmas imamas plėtoti esamuoju laiku: Ulioj ber
nelis Karčemoj, Žvingia žirgelis Stadaloj. - Važiuok, berneli, Tu namo: Pragėrei 
žirgelį. Bus maža A M 172. 

Panašūs jausmai, išreikšti monologo forma, atsispindi šeimos dainose - mote
ris skundžiasi nelaimingu gyvenimu uošvijoje: Oi aisiu aisiu. Cianai nebūsiu. Čia 
ne mano namcl(iai). Čia juoda duona. Ir tos neduoda. Čia gailias ašarc(les) A M 
348. Dar kitose dainose juntamas gimtųjų namų ilgesys: Kad aš galėčia. Aš pasi-
versčia Į raibąją gegelę. Ir aš nulėkčia. Ir aplankyčia Senąją motinėlę A M 315. 

Labai dažnai pirmuoju ir trečiuoju asmeniu pasakojama pakaitomis, ypač kai 
kalbama apie ilgą vyksmą. Pinnuoju asmeniu nusakomi šienapjūtės darbai, kuriuos 
dirba herojus: jis dobilą pasėja, nupjauna, sukrauna, bet trečiuoju asmeniu apibūdi
namas dobilo užaugimas ( A M 121). 

Yra dainų, kuriose pirmasis asmuo vartojamas pakaitomis su trečiuoju, tačiau 
kalba pirmuoju asmeniu toje pačioje dainoje būna ne vieno, o kelių asmenų. Antai 
šienapjūtės daina pradedama pinnuoju asmeniu - kvietimu eiti dirbti: Aisma, bro
liai, šieno pjautų Ir neturim kur sukrautų A M 110. Toliau pereinama prie trečiojo 
asmens: apibūdinama vieta, kurioje vyksta veiksmas. Vėliau vėl šokama prie pirmo
jo asmens, tik kalbama jau už kitą lyrinį herojų - mergelę, kuri grėbdama gėrisi savo 
grėbleliu: Man grėblalis išrašytas. Iš broliuko išprašytas A M 110. 

Karinėse-istorinėsc dainose pinnuoju asmeniu kalbama net žuvusiojo vardu. 
Pavyzdžiui, kareivis kreipiasi į lankoje dainuojančias merginas, kad šios jam ne
graudintų širdies, nes jis žuvęs kare: Kai išjojau un vainelas, Dievas nepadėjo: Kai 
tikėja pirma kulka, Galvelį nuėmė A M 463. Arba artimieji aprauda prie kapo žuvu
sįjį, o šis liepia jo negedėti: -/1(A-, panaitėla, Talyn ož mani. Sopa man galvelį, Kur 
šoblala kirta. Trokšta man širdelį, Kur strelbela ša(va) A M 452. 

Neretai dainoje pinnuoju asmeniu apgailima ir našlaitės nedalia: Mire mano 
motinėle, Mire mano sengalvėle. Nėr kam suglausti Dagilio šakelių A M 359. 
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Kiekvienu iš minėtų atvej'iĮ pateikėjas nėra tikrasis kūrinio herojus, tačiau tam 
tikram laikui juo tampa. Bet kurio žanro dainoje šiek tiek atsispindi ir pateikėjo 
jausmai, dvasinė būsena, ypač jei apdainuojama situacija artima tai, kurioje yra dai
nos atlikėjas (labai dažnai taip ir būna, nes įvairių žanrų dainos pritaikomos prie 
konkrečių gyvenimo įvykių). Daina tiesiog atspindi žmogaus momentinį vidinį „aš". 

Taigi galime teigti, jog dainos - tam tikra žmogaus jausmų raiškos forma, ir 
dainininko tapatinimasis su dainos lyriniu herojumi leidžia jam atviriau atskleisti 
savo išgyvenimus. Kadangi dainos dainuojamos ne tik pavieniui, bet ir kolektyviai, 
tai jose atsispindi ir paties individo, ir visų dainuojančiųjų tipiški jausmai. Taigi 
dainos lyrinio herojaus negalime tapatinti su konkrečiu individu. 

Herojus melagis l i teratūroje 

Literatūroje pasakoti pirmuoju asmeniu itin mėgstama. Šalia rimtų „įvykių l iu
dininkų" atsirado netgi savitas personažas, kuriam patinka pasakoti neva jo paties 
patirtus nepaprastus nuotykius. Tai - h e r o j u s m e l a g i s . 

Herojaus melagio vaizdinys turi senas ištakas. Antikinėje Graikijoje neįtikėti
nų istorijų autorius buvo Lukianas. Veikale „Tikra istorija" (Alellies historia) jis, 
kaip manoma, parodijavo tuo metu populiarią kelionių aprašymų literatūrą. Pasako
jama pirmuoju asmeniu. Pasakotojas esą plaukęs laivu, priplaukęs nepaprastą salą 
iš sūrio, joje tyvuliavęs pieno ežeras, čia jis matęs neįprastos išvaizdos būtybes'". 

Herojaus melagio vaizdinį aptinkame X V I a. pasirodžiusiame vokiečių huina-
nisto Heinricho Bebeliuso leidinyje „Facecijos" (Facetiae, 1509) (facecijos - trum
pi, humoristinio pobūdžio pasakojimai, artimi anekdotams). Keliose facecijose pa
vaizduotas herojus melagis kalvis iš Kanštato. Nors ir kitose facecijose vaizduojami 
melagiai (daugiausia bažnyčios tarnai, vienuoliai), tačiau tik kalvio pasakojimai iš
siskiria „ne melagingu ar klaidingu tikrovės vaizdavimu, o tyčiniu, specialiu juokin
gu melu"". Kalvis pasakoja šaltą dieną prišalęs prie balno. Žmonės jį nunešę prie 
krosnies ir laikę, kol jis a t i t iфęs (BF 7). Arba jis įlūžęs su arkliu po ledu ir ilgai 
klajojęs upės dugnu, kol išlipęs (BF 8); jis įkišęs ranką užpuolusiam vilkui į nasrus 
ir faip j į išvertęs (BF 115). Čia yra ir pasakojimai apie perkirstą arklį (BF 25), aklą 
šerną, už uodegos vedžiojamą kito šerno (BF 26), apie kalvį praryjusią didžiulę žuvį 
(BF 113). H . Bcbeliusas įvedė specialų melagio, melaviiuo [vard\]imą^Lugeiischniied 
(melų kalvis), eine Lüge schmieden (kalti melus)'^. 

Plačiausiai absurdiško turinio istorijos žinomos iš pasaulyje pagarsėjusio baro
no Miunchauzeno pasakojimų. Pirmieji pasakojimai apie nepaprastus barono nuo
tykius pasirodė rinkinyje „Linksmų žmonių palydovas" (Vademecum fiir histige Leute, 
1781-1783). Pagrindinio veikėjo barono Miunchauzeno prototipas - realiai gyve
nęs žmogus. Žinoma, kad baronas Miunchauzenas (Kari Friedrich Ilicronytnus Frei
herr von Munchausen) kilęs iš šiaurės Vokietijos, Bodenverderio miestelio. Jis drauge 
su rusais kariavo prieš turkus. Apie 1760 in. išėjo į pensiją ir apsigyveno giintinėjc. 
Čia jis išgarsėjo kaip nepaprastų istorijų apie kareivišką gyvenimą ir medžioklę pa
sakotojas. Dauguma šmaikščių pasakojimų pateko į minėtą leidinį ' \ Po keleto metų 

158 



Miunchauzeno pasakojimus „Barono Miunchauzeno pasakojimai apie jo nuosta
bias keliones ir žygius Rusijoje" {Baron Munchausen 's Narrative of His Mai-vel-
louss Travels and Campaigns in Russia, 1785) anonimiškai anglų kalba Londone 
išleido vokiečių literatas Rudolfas Erichas Raspe'''. 

Labiausiai barono pasakojimus išgarsino ir ilgai buvo laikytas j ų autoriumi k i 
tas vokiečių rašytojas - G . Bürgeris, išleidęs atskirą Miunchauzeno pasakojiinų rin
kinį „Nuostabios pono Miunchauzeno kelionės" {Wunderbaren Reisen des Frei
herrn von Munchausen, 1786)". Miunchauzeno pasakojimų rinkinio kilmė siejama 
su liaudiškąja tradicija. Manoma, kad kai kurie pasakojimai pasiskolinti iš liaudies 
pasakų, linksmai nupasakojančių nepaprastus herojaus nuotykius. 

Herojus pasakotojas meliį pasakose 

Nemažai melų pasakų sekama pirmuoju asmeniu. Taigį čia irgi randame herojų 
pasakotoją. Melų pasakų herojaus pasakotojo vaizdinį geriausia apibūdinti remiantis 
šiais aspektais: herojaus amžius / bendruomeninė padėtis, veikimo laikas bei veikla. 

H e r o j us. Nors melų pasakų herojus yra pats pasakotojas, kurį klausytojas 
mato, pažįsta, tačiau pasakojime atsispindi visai kitoks jo amžius bei profesija. Taip 
yra todėl, kad pateikėjas įvykius nukelia į savo gyvenimo praeitį. Iš pasakose aptin
kamų detalių sprendžiame apie tokio herojaus amžių, bendruomeninę padėtį. Hero
jų pasakotoją galime išskirti pagal amžių: pasakoje veikia suaugęs žmogus arba 
vaikas. Jei kalbama apie suaugusį žinogų, paminima ir jo profesija: kareivis, siuvė
jas, elgeta, medžiotojas (šie žmonės daug keliaudavo ir patirdavo įvairių nuotykių). 
Jei pasakoje vaizduojamas vaikas, tai j is būna piemuo, naktigonis, paauglys. Daž
niausiai - berniukas. 

Akivaizdu, kad dažnai šių pasakų herojus yra vyras. Matyt, tai susiję su ką tik 
minėtomis vyriškomis profesijomis. Keliuose variantuose pasakojama, jog tai nutikę 
mažai mergaitei, tačiau lytis šiuo atveju nėra reikšmingas dalykas; vaikas, nesvarbu, 
kokios jis lyties, traktuojamas kaip nesavarankiškas, nuo suaugusiųjų priklausomas 
individas. Nepasitaikė melų pasakų, kur tokius nuotykius būtų patyrusi moteris. 

Tas pats melų pasakos siužetas, kurį įprasta sekti pirmuoju asmeniu, gali būti 
sekamas ir trečiuoju. Bet herojaus patirtis, perteikta trečiuoju asmeniu, yra nc tokia 
paveiki, negu papasakota pinnuoju asmeniu'*. Todėl pastebima tendencija siužetą 
priartinti prie tikrovės kitais būdais. Pasakojimo autentiškumą stengiamasi sustip
rinti pasakos įžangoje nurodant asmenį, kuriam taip nutikę: Senas žmogus ir jau 
seniai man sakė, savo jaunystos atsitikimus prė senos gadynės lažų metuose. Dabar 
aš pasakysiu to seniuko kalbą ŠLSP 139. Arba kitame variante patikslinamos išgirs
to pasakojimo aplinkybės: Kai tarnavau Ligūnuosepas Puslį, šešiolikas metų, jau
nas bernaitis, kokia 20 su viršum metų, sakydava takį atsitikimų. Buktai jam teip 
atsitiki LTR 1488(8). 

Sykiais pasakotojas jau nesiima atsakomybės teigti išgirsto pasakojimo tikro
viškumo, o kartais net pabrėžia nepatikimumą: Anas buva tokis šulerius, tai nei ti 
i>uva teip, nei niek, anas sumislija ir pasakė L T R 1488(8). 
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Pasakojant trečiuoju asmeniu gali būti nurodomas konkretus asmuo, kuriam 
taip nutikę: Morta (Spudulaitė), Mortos mama, ganė bandą po girias ir užėjo lyti 
DSPSO 108. 

Taigi toks konkretumas kiek primena sakmių pateikėjų nuorodas apie asmenis, 
kuriems teko susidurti su mitiniu pasauliu. Tiesa, galimas ir atvirkštinis pasakojimo 
būdas. Tuomet iš pradžių į herojų nutikimus pasakotojas žiūri iš šalies, o vėliau 
įsijaučia į jų vaidmenis ir jau pasakoja pirmuoju asmeniu. Taip linkstama perteikti 
medžiotojų nutikimus (LTt 4 162). 

Galimas ir dar vienas pasakojimo būdas: kito žmogaus nutikimai pasakojami 
pirmuoju asmeniu. Tai yra monologas, kuriuo nusakomi kito asmens potyriai. Vadi
nasi, kalbama už kitą asmenį, o ne atspindimi savi nuotykiai. Toks, pavyzdžiui, yra 
elgetos pasakojimas. Šioje pasakoje herojus pasakotojas perima elgetos iškalbą, kar
toja kreipinius į klau.sytoją. Pasakojimas įgyja parodijos at.spalvį: 

Pasakysiu visus vargus b ė d a s savo apie nedorą p a č i ą savo B a r a n a u s k i e n ę Oną. Л г ž i 
nai, cioccle, kad mes v i e n ą kartą ė j o m nuo T y t u v ė n ų salig L y d u v ė n ų septyni ubagai. Л г 
ž ina i , ciocele, u ž ė j o m mes į v i e n ą dvarą ir sugiedojom „Paklausyk i t , p r a š o m , m ū s ų " , tai mes 
gavom d e š i m t a u k s i n i ų ir eisim į L y d u v ė n u s pragert. Tatapč iaus , ciocele, arielkos negavom 
ir eisime namo. Beeidami u ž ė j o m ant Pa lap i š io kalno. A š su savo pač ia susitariau ir susiba
riau. A r ž ina i , ciocele, a š eiti, o ji neiti. A š cinu, ir j i pasilieka. Atsisuku, pas iž iūr iu , kad 
mano pati su septyniais ubagais po vienu užklo tu begulinti. A r ž inai , ciocele, aš ir pasakiau: 
„ K i e n o buliukai, to ir verš iukai" . O ji man ant to n ė ž o d ž i o . A r ž ina i , ciocele, pakilo. Pakilusi 
kai p a ė m ė botagą , kaip kirto man par perstuvus, tai teko par širdį (DSPSO 95). 

L a i k a s . Melų pasakose, kuriose herojus yra pasakotojas, įvykiai į labai se
nus laikus nenukeliami, todėl vietoj stebuklinėms pasakoms būdingos pradžios for
mulės (Seniai, seniai; Seniau ir kt.) būna gana buitiškas įvykių laiko nusakymas. 
Galima numanyti, kad tai nutiko, kai herojus pasakotojas dar buvo jaunas (vaikščio
jo į vakarėlius), kai buvo subrendęs (grįžo iš kariuomenės). Dažnai pabrėžiama, jog 
tas dalykas herojui pasakotojui yra nutikęs vaikystėje ir tada pasakojimo pradžioje 
ypač akcentuojamas herojaus amžius. Pasakotojas laiką tarsi padalija į du laikotar
pius: dabartį, kai sekama pasaka, bei praeitį, kai jis buvęs mažas ir patyręs anuos 
nuotykius. Toks laiko padalijimas atveria pasakotojui plačias fantazijos erdves: jo 
neriboja suaugusiojo statusas, o poelgiams suteikiamas senaties terminas. Yra ne
mažai variantų, kuriuose pasaką linkstama pradėti formule virtusiu žodžių junginiu 
Kai aš mažas buvau. Tai ypač būdinga melų pasakai „Ant vilko uodegos" (AT 1875), 
pavyzdžiui: Agi aš mažas buvau, ant skiediyno račiukus dirbau LTt 4 160; Kaip aš 
dar mažas buvau, tai mano tėvs per račių buvo vienam dvare Maskolijo B s L P Y I 
19; Kad buvau mažas, ganiau pas gaspadorių kiaules B s L P Y III 63; Vieną kartą, 
kai aš buvau mažiutė, ganiau bandą pas vieną gaspadorių LTR 3783(2193). Taip 
pradedami ir kai kurie melų pasakos „Šarkų bažnyčia" (AT 1932) variantai. Ši for
mule virtusi frazė figūruoja ir dainose, todėl melų pasakų įžanginėje dalyje j i gali 
būti traktuojatna ir kaip estetinę funkciją atliekantis stereotipinis darinys. 

Tačiau yra variantų, kur mažojo herojaus amžius sukonkretinamas: šiuos nutiki
mus jis patyręs būdamas ketverių (GP 178), septynerių (LTR 4434/29/), devynerių 
(LTt 4 160), dvylikos (LTR 1462/52/), .šešiolikos (LTR 1488/8/) metų. Kai kuriuo.sc 
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variantuose lierojaus klajonės nukeliamos į jaunystę: Kol jauns buvau, ejau par 
svietą indus taisydams. Pasiimsu įrunkius ir traukiau par svietą. Ir buvau nuėjįs į 
Panevėžį apskritį LTR 3171 (210). 

Neretai visas dėmesys nukreipiamas ne į herojaus amžių, bet į nutikimo laiką. 
Apie vaizduojamąjį metą galime sprąsti ir iš tam tikrų pasakojimo realijų. Viename 
pasakos variante minima, kad tai nutiko tada, kai po kaimus nešiojo ir pardavinėjo 
statines su degtine (LTR 3835/1420/). Klausytojas susigaudys, kad kalbama apie 
carinės Rusijos valdymo laikus, kai Lietuvoje buvo ypač skatinama girtuoklystė. 
Apie šį istorinį 1а1ко1аф1 liudija ir kitos detalės: Paleida muni iš kariūmenes, žina, 
aš, кар saldots, pasijėmiau sava terbiką, šinielių ir išėjau sau пито... LTR 552(754). 
Iš siužeto a tkaфėlės susidarome nuomoną, jog pasakotojas turi omenyje vyn i ėmi
mą į rekrūtus ir jų grįžimą po ilgos karinės tarnybos. 

Viename variante minimas laikotaфis apibūdinamas neiginiais: Tad dar nebū
va nei paštą, nei telegramie nei teliponų LTR 1462(52). Gal i pasitaikyti ir konkre
čių istorinių realijų, pavyzdžiui, viename pasakos A T 1875 variante minimas tikras 
įvykis - 1863 m. sukilimas (DSPSO 116). 

T e m a t i k a . Pasakojimai pirmuoju asmeniu pasižymi apibrėžta tematika. Eg
zistuoja privilegijuota literatūrinio melo sritis, tai - karas, j ū n i kelionės ir medžiok
lė" . Tokia tematika yra pasirenkama tikslingai. Kelionės motyvas tarsi apsaugo pa
sakotoją nuo klausytojų kritikos, nes jo pateikiamų faktų negalima patikrinti'^ A n 
tra vertus, kelionių aprašyinai buvo ir tebėra populiarus žanras, nes jis leidžia jungti 
daug vienas su kitu nesusijusių įvykių. Čia galima prisiininti Motiejaus Valančiaus 
sukurtą veikėją - keliauninką siuvėją Juzą, savo nuotykius pasakojantį namiškiams. 
Herojų klajūną - Jurgį Paketurį pasirinko ir Kazys Boruta nuotaikingame kūrinyje 
.Jurgio Paketurio klajonės". Beje, autorius, rašydamas šį kūrinį, pasirinko melų pa
sakoms būdingą komiškojo absurdo poetiką". 

Panašių temų yra ir lietuvių melų pasakose. Jose labai dažna herojaus pasakotojo 
kelionių epopėja. Herojus atsiduria tarp svetimų žmonių - vienas keliauja namo, eina 
į tam tikrą vietą, turėdamas konkretų tikslą, arba klaidžioja ieškodamas dingusio gy
vulio. Neretai pasakojimas labai ištąsiamas, pasitelkiama daugybė įvykių, detalių. Pa
sakotojas, perteikdamas pasaką, vieną nutikimą jungia su kitu nesirūpindainas jų logi
niu ryšiu, todėl trumpai nusakyti pasakojimo turinio neįmanoma, be to, daugelis tokių 
pasakojimų yra saviti, turi tik jiems būdingų detalių. Keliuose pasakos AT 1875 va
riantuose yra kelionės turint tain tikrą tikslą motyvas: pasakojama, kaip žmogus turi 
nunešti laišką iš Šakynos į Joniškėlį (ŠLSP 139), vaikas siunčiaiuas nešti laišką iš 
Pumpėnų į Smilgių valsčių (LTR 1462/52/). Pakeliui herojus patiria daug komiškų ar 
tragikomiškų nuotykių. Dažniausiai jain tenka stebėti įsimylėjusias poreles. Retsy
kiais herojus, nė pats to nenorėdamas, įsikiša į porelės taфusavio santykius, ir įsimy
lėjėliai pakliūva į keblią padėtį. Viename variante pasakojama, kaip per 1863 m. suki
limą žmogus slėpąsis drevėje ir negalėjas iš jos išlįsti (DSPSO 116). 

Nors pabrėžiamas įvykių tikroviškumas, tačiau pasakojime galiina pajusti ir 
netikrumo, pašaipos atspalvį. Jis ypač ryškus tuose variantuose, kur herojus yra vai
kas. Čia įvykiai pasakojami vaikiškai naiviai, patikliai. Herojus vaikas stengiasi 
įtikti suaugusiesiems, bet jo pastangos dažniausiai būna bergždžios, pasibaigiančios 
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n e s ė k m e ir k lajonėmis iš vienos trobos į kitą. Vaikas dažniausiai patenka į nedorų 
suaugė l ių rankas (plėšikai priverčia kartu eiti vogti, o paskui palieka). Išalkęs hero
jus vienoje troboje netyč ia apverčia lentyną, ir jam ant galvos nukrinta dubuo su 
taukais. Kitoje troboje n e s ė k m ė j į ištinka saugant mažą vaiką nuo katino: 

Aš pasiėmiau kočėlą ir saugoju. Eina katinas. Aš kai duosiu! Neteko katinui, bet vaikui 
per pilvą. Kaip pradėjo vaikas rėkt! Motina su pieno puodu lekia ir rėkia: 

- Tas nukando vaikui pirštą pagonas! 
- Aš per langą iššokau - bėgti, moteris vyt, piudyt šunim. Bet šuva neklausė. Ana kai 

lėkė, pienu apsilaistė, šuva tiktai sekė paskui ir pieną laižė. Aš ir nubėgau (LTt 4 160). 

Akivaizdu, kad šioje pasakoje pasaulis vaiko akimis perteikiamas su tam tikra 
ironija, joje inažiau t ikroviškumo, visi įvykiai nusakomi labai ža ismingai : 

Senis tuojau ištraukė mane iš avižų, pradėjo rėkti: „Vagis, vagis!" Atlėkė bobos: senė 
su kačerga, jauna su keptuve. Viena su kačerga per kuprą, kita su keptuve per nosį (ten pat). 

Sunkiai sekasi ir suaugusiajam, kuris dažniausiai nesėkminga i i eško kel ionėje 

būtinų da lykų - nakvynės arba maisto. Jeigu herojui pavyksta įsiprašyti naktigulto, 

tai jis apgaul ių moterų greitai yra išvejamas ir jam tenka nakvoti šuns būdoje: 

Po pusiaunakčia ain tos bobas, užsidegusias liktamą, į kūtę gyvolių pažiūrėt. Potam 
vyna parbieg i saka: „Karvi veršį turcja i reik", - saka, - „anam pririšt, bo jis gal karvę 
subadyt; alc mūs", - saka, - „ncturein šniūrą, tai gal tamsta", - saka, - „nuvytum". „Gera", -
sakau, - „nuvysiu". Tada anos atnešė kanapių i liepi vyt. Aš veju veju, veju veju, vo anos 
saka, vis būs da struks i stmks. Aš jau prėjau bevydams i pri durių, jau nugara atsiriemi į 
dures; tada tuos atidari dures i saka: „Da vyk". Кар tik aš bevydams lauko išėjau, anos džing 
i uždari dures, vo aš palikau lauke, j į vidų anos jau munės nebcįsileid, saka: „Aik sau iš kur 
atėjęs", i tyk (LTR 552/754/). 

Aptartose pasakose gausu buit inių detalių, kurios atrodo gana t ikroviškos . Kar
tais pateikėjo vaizduojami įvykiai svyruoja ties realybės ir fantastikos riba arba yra 
neįt ikimi ar net absurdiški, bet tai nėra taip atvirai parodoma - fantastika čia u ž m a s 
kuota komizmo elementais. Pavyzdž iu i , labai paplitęs motyvas, kaip herojus išsi
laisvina iš statinės, vilkui į j ą įkišus uodegą: 

Paskiau mani išvedė, įsodino į tą bačką. Ir į mišką nuritino su ta bačka. Ė dugne skylė 
buvo. Nedidelė, maža. Guliu, klausau, kas darysis. Klausau - ataina. Kokis šuva, ar kas. Aš 
nematau, tik girdžiu, kad uosto uosto... Matau - snukį įkišė į tą skylę. Paskui lopąįkišė. Tai 
aš jau ir bijau. Ir taip, ir taip. Matyt, kad anas suėst mane nori. 

Paskiau ką prigalvojo. Ėmė uodegą ir įkišė per tą skylę. Tai aš kaip sugriebiau už uode
gos. Tai кар išsigando. Nulėkė nulėk, nešė man' su ta bačka. Nešė nešė, nešė nešė. Paskiau 
kaip davė per medį, ir rassipylė bačka (GP 178). 

Yra ir pasakų, kuriose herojaus pasakotojo vaizduojama patirtis yra aiškiai ne

įt ikima, absurdiška. Viename variante minimas karas. Herojus pasakotojas sako, 

kad kare l ikęs gyvas tik dėl tinkamos aprangos: 

Kartą per Didįjį karą patekau 1аф rusų ir vokiečių pozicijų. Tuo 1афи prasidėjo didelis 
šaudymas. Gerai, kad buvau su ilgu bumasu, o taip būtų nušovę. Kulka pataikė į padelkas ir 
susivyniojo, o mane nunešė net tris verslas (LTR 1197/27/). 
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Gana dažnai pirmuoju asmeniu selcama pasaka „Žmogų neša gervės" (AT 1881). 
Pasakotojas teigia, kad jį nusinešęs už pančio užkištų paukščių būrys: 

Aš einu einu keliu ir randu pamestą pantį. Aš pasiėmiau pantį, susijuosiau ir einu toliau. 
Beeidamas radau sušalusias aštuonias žąsis. Aš jas pasiėmiau ir visas užsikišau už panties ir 
einu toliau. Man beeinant, žąsys atsigavo ir pradėjo mane kelti aukštyn ir nešti nežinau nė kur. 
Bet benešant pantis nutrūko, iras nukritau prie ežero, o žąsys nulėkė sau... (LTR 1930/58/). 

Toks nutikimas yra neįmanomas, nes paukščiai, norėdami pakilti būriu, turėtų 
darniai skristi į vieną pusę. 

Lietuvių melų pasakose pasitaiko absurdiškų medžioklės motyvų. Tai nėra atsi
tiktinis pasirinkimas, - medžiotojai visais laikais buvo linką pasigirti nebūtais trofė
jais, o iš jų vaizduojamų neįtikėtinų laimikių neretai mėgstama pasišaipyti. Šiuose 
kūriniuose klausytoją įtikinti pasakojimo tikroviškumu net ir nesistengiama. Atvirkš
čiai - pasakotojas atvirai prieštarauja savo teiginiams. Sakykim, pasakoja, kad už-
migąs; tada šovas į atlėkusį zuikį ir nepataikęs; zuikis gulėjas negyvas ir rėkąs. 
Taigi pasakotojas tiesiog mėgaujasi situacijos neįtikėtinuinu: 

Kartą, per dieną dirbęs, nuėjau į pamiškę kiškių stebėti. Atsisėdau, sėdėjau sėdėjau 
prieš želmenį ir užmigau. Išbėgo iš miško kiškis. Aš pakėliau šautuvą, pridėjau, paspau
dž iau-nedegė . Iššoviau-nepataikiau: guli kiškis negyvas ir rėkia! Nuėjau paėmiau tą kiškį, 
pasidėjau prie savęs, primyniau su koja ir vėl užmigau. Atbėgo lapė, suuodusi kraują, pavar
tė tą kiškį ir tempia. Tempia, tempia, o aš pabudau, kad čiupau lapę už uodegos, - kišenėn! Ir 
parsinešiau namo (LTR 4262/68/). 

Viename variante pasakojimas yra tarsi miunchauzeniSkas patarimas, kaip elg
tis netikėtai miške sutikus vilką: 

Kada sutinki vilką, žinok gerą būdą apsiginti; įkišk vilkui gerklėn ranką ir vis ją kišk ir 
kišk gilyn, kol ranka išlįs pro kitą galą. Tada su ta pačia ranka griebk vilkui už uodegos ir vėl 
trauk ranką atgal per vilko gerklę, drūčiai laikant tą uodegą. Tada vilko skūra nusimaus, kaip 
pančiaka nuo kojos, ir vilkas bus nepavojingas (LTR 1048/88/). 

Šiuose kūriniuose juntamas pašaipos ar net parodijos atspalvis. Dauguma pasa
kų apie medžiotojų nuotykius pasektos trečiuoju asmeniu, nors galimas daiktas, kad 
seniau jos buvo pasakojamos kaip asmeniniai potyriai. Tai patvirtintų vienas pasa
kos variantas, kuris pradedamas trečiuoju asmeniu; vėliau pasakotojas taip įsijaučia 
į pasakojimą, jog kūrinio viduryje pereina prie pinnojo a.smens ir pasaką baigia taip: 

Vienas žmogus ėjo miškan grybaut. Grybavo grybavo, jau ir vakaras, jau ir užsigeidžia 
valgyt. Anas ėjo per tankumyną, ogi daboja - vilkas eina priešais. Anas artėja - ir aš priešais, 
priešais jį. Anas mane kaip stvėrė, aš jam gerklėn ranką, anas rėkia, aš giliau kišt jam ir 
supratau, kad jau ranka išlindo oran. Aš už uodegos ir išverčiau. Nuėjęs atsivedžiau tėvą ir 
mamą ir negalėjom išverst, net pjaustėtn žarnas. Tada nusilupo skūrą ir pasisiuvo kailinukus 
(LMD III 173/428/). 

Kitose pasakose įvykiai perteikiami trečiuoju asmeniu, bet galima įžvelgti tam 
tikni detalių, rodančiib kad seniau kūrinys buvo sekamas pirmuoju asmeniu. Viena-
nie pasakos variante kalbasi penki medžiotojai, [domu, kad čia medžiotojų nuoty
kiai pateikiami tiesiogine kalba: 
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Vienas m e d ž i o t o j a s pasakoja: 

- Einu m e d ž i o t i . G i ž iūriu - liuokt, liuokt a tbėga per m i š k ą k i šk i s . Kad aš jam duosiu! 
Prieinu arčiau, ž iūriu - varlė nušauta. 

Kitas m e d ž i o t o j a s pasakoja: 

- Einu per girią, gi ž iūriu - atzvimbia, atkaukia, net m e d ž i ų š a k o s linksta. Misliau, kad 
koks erelis atlekia. Tai aš jam kad duosiu! Prieinu arčiau ir matau, kad karkvabalis guli 
negyvas. 

Treč ias sako: 
- Einu iš m i š k o m e d ž i o j ę s . G i žiūriu - liuokt, liuokt stirna atbėga . Tai aš tik greit užtai 

sąs š a u t u v ą kaip duosiu tai stirnai, gi ž iūriu, kad ten kaimyno verš i s nukautas. 
Ketvirtas m e d ž i o t o j a s pasakoja: 
- Einu m e d ž i o t i užs i ta i sąs šau tuvą su uknoliais. Žiūriu - a tbėga lapė u o d e g ą papūtus . 

Tai aš jai kaip duosiu... ir prikaliau u o d e g ą prie m e d ž i o . Lapė p a s i m u i s t ė , i š s inėrė iš kailio ir 
n u b ė g o , o aš p a s i ė m ę s kai l į nuėjau sau. 

Penktas m e d ž i o t o j a s pasakoja: 

- Žiūr iu - atlekia pulkas žąsų . A š kad šaus iu į tas ž ą s i s , ir n u š o v i a u tris ž ą s i s ir du 

zuikiu (LTR 1312/194/). 

Kūrinyje atvirai šaipomasi iš nevykusių medžiotojų trofėjų, nors ketvirto ir penk
to medžiotojų laimikių apibūdinimas yra kiek nutoląs nuo satyros: čia atsispindi 
situacijos alogiškumas - lapė, gyva būdama, neišsiners iš kailio, o šaudamas į pulką 
žąsų, nenušausi kartu ir zuikių. 

Retsykiais melų pasaka, pasižyminti situacijos absurdiškumu, nors ir perteikia
ma trečiuoju asmeniu, bet turi nuorodą į konkretų asmenį: 

Č e r n i a u s k a s Ignasius. Nelabai gerdavo. Ėjo , l ū ž o Nemune. Palindo po ladu. Da p y p k ę 
po ladu u ž s i d e g ė . Tada ė jo ė jo ir ties savo namais i š l indo (LTR 4494/96/). 

Taigi dažnai herojus pasakotojas pateikia įvykius su ironijos, nukreiptos į save, 
atspalviu. Tai savita ironijos atmaina - autoironija. 

I š v a d o s 

Stebuklinėms (taip pat novelinėms ir kitų žanrų) pasakoms nėra būdingas pasa
kojimas pirmuoju asmeniu. O jei jis vartojamas, tai tik „negrynas" ir tik trumpai 
teksto а1кафа1. Šių pasakų sekimo tikslas nėra įtikinti klausytoją pasakojimo tikm-
mu. Pereinant prie pirmojo asmens, siekiama didesnio emocinio įtaigumo. 

Sakmių perteikimas pirmuoju asmeniu yra labai svarbus ne tik šių kūrinių po
etikai. Herojus pasakotojas šitaip pasakodamas pasakojimą daro tikroviškesnį, su
daro klausytojui įspūdį, jog jis yra tiesioginis įvykio liudininkas. Tas pat galioja ir 
padavimams. 

Dainose lyrinio herojaus išgyvenimai perteikiami pinnuoju asmeniu. Tai - ko-
lektyviniii, apibendrintų jausmų išraiška, neturinti nieko bendra su dainuojančiojo 
asmenybe. 

Palyginą šiuos pastebėjimus su melų pasakų herojaus pasakotojo vaizdiniu, gali
me daryti išvadą, jog jis yra savitas ir būdingas tik šiam žannii. Melų pasakos - indi
vidualizuoti pasakojimai, kurių tariamą tikroviškumą neretai užgožia autoironija. 
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Tai ypatinga autoironija, nes paprastai žmonės nemėgsta pasakoti įvykių, kuriuose 
pasirodė kaip nevykėliai. Galėtume sutikti su C. Brown teiginiu, kad tokios istorijos 
pasakojamos norint prajuokinti klausytoją ir atkreipti į save dėmesį, nes pasakotojui 
tai teikia malonumą^". Galimas daiktas, jog autoironija kiek sušvelninama nukeliant 
įvykius į pasakotojo vaikystę (vaiko poelgiai vertinami gerokai atlaidžiau). 

Pagal įvykius ir jų santykį su herojumi pasakotoju melų pasakas galime su
skirstyti į dvi grupes: realistines ir absurdiškų situacijų. Realistinėse pasakose (dau
giausia A T 1875 „Berniuko nuotykiai") nutikimai yra gana tikroviški, labai dažnai 
atsispindi ne tik tautosakinė tradicija, bet ir asmeniniai pasakotojo išgyvenimai. Paste
bėta, kad gerai papasakota melų pasaka gali būti neatskiriama nuo asmeninio pasako
jimo^'. Joje daugiau yra autoironijos. Herojus čia gali būti dvejopas: vaikas ir suaugė-
lis. Jei vaizduojamas vaikas, herojaus vaidmenyje retkarčiais būna ir mergaitė. 

Tuo tarpu absurdiškų situacijų melų pasakose situacijos ir herojaus atliekami 
veiksmai yra alogiškesni, fiziškai jie yra neįmanomi. Šiose pasakose visada veikia 
tik vyrai. Meninės priemonės pasitelkiamos ne pasakojimo tikroviškumui sustiprin
ti. Klausytojas mielai priima akivaizdų „tikrovišką" melą kaip gražų pasakojimą. 
Tokia pasakojimo fonna veikia greičiau kaip įtaigi estetinė kategorija. 

Taigi melų pasakų pasakojimas išsiskiria iš kitų žanrų pasakų tuo, kad čia susi
daro prieštara Хатр herojaus pasakotojo realių galimybių ir jo „patirtų" nutikimų. Ši 
prieštara klausytojus labiausiai ir veikia. Pasakotojo tikslas yra ne įtikinti klausytoją 
pasakojimo tikroviškumu, o tik j į pralinksminti. 
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T H E H E R O - N A R R A T O R IN LITHUANIAN TALES OF LYING 

JŪRATĖŠLEKONYTĖ 

Summary 

This article aims to discuss the image of the hero-narrator in Lithuanian tales of lying. The folk 
tales of various genres are usually told in the third person. Yet there are tales of lying told in the first 
person. Usually folk tales arc regarded as being "false", containing fantasies. So the question is: why 
does the narrator tell the talcs of lying as if he had himself experienced all the adventures? 

Some folklore genres, such as legends and songs, are sometimes performed in the first person. 
Thus the narrator of legends attempts to emphasize having himself / herself experienced the collision 
with the mythical world. So the legend claims to reflect the real event. In songs this phenomenon 
manifests itself as lyricism and emotional expression. 

In some cases direct speech is used in the fairy tales as well: the narrator thus conveys thoughts 
and intentions of the character, becoming an actor himself / herself. 

Tales of lying contain many realistic details: historical events, customs. Sometimes the narrator 
asserts having experienced these adventures as a child. The events depicted in this kind of tales seem to 
be real: the hero travels, searches for food, and seeks shelter for the night. But we notice that actions of 
the hero arc in many cases treated ironically. This is the special sort of irony, directed at the narrator -
the self-sneer. 

Sometimes the tales of lying are distinguished for incredible situations, such as in tales depicting 
adventures of the hunters (e.g. the hunter turning the wolf inside out). 

So wc may conclude that tales of lying are told in the first person because of artistic considera
tions. The listener accepts the "real" adventures of the hero-narrator as a nice story. 
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