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Autorystės samprata tradicinėje kultūroje
Daiva Vyčinienė
Anotacija. Nepretenduojant šiuo aspektu aptarti visų tradicinės kultūros sričių, pa
grindinis dėmesys skiriamas tradicinės muzikos autorystės sampratai. Tema labai plati, ne
mažai nagrinėta svarstant klausimus: tradicijos ir inovacijos, tradicijos ir improvizacijos,
stabilumo ir mobilumo, kolektyviškumo ir individualumo ir pan. Straipsnyje remiamasi
įvairiomis muzikos autorystės sampratomis, gyvuojančiomis kitose pasaulio tautose. Tai gali
padėti atskleisti kai kuriuos Lietuvoje egzistuojančius reiškinius, kurie mūsų etnomuzikologinėje literatūroje iki šiol nėra plačiau aptarti.

Esame įpratę prie stereotipinio įsivaizdavimo, kad tradicinė (arba liau
dies) muzika - tai visos bendruomenės (liaudies) kūryba (prisiminkime so
vietiniais laikais itin mėgtą „tarybinės liaudies“, kaip nedalomo vieneto, są
voką). Mūsų dienomis tokią sampratą aptinkame H. Naumanno darbuose ir
jo mokykloje, kurią daug kas sieja su romantikais:„Individualizmo čia nėra.
Nereikia vengti palyginimų iš gyvūnų pasaulio: čia galima pastebėti pačias
artimiausias paraleles... Tikra liaudies kūryba yra bendruomenės kūryba, ly
giai taip pat kaip kregždžių lizdai, bičių koriai, sraigių nameliai yra tikro
bendruomenės meno produktai“1.
Nors tradicinė muzika paprastai apibūdinama kaip anoniminė kūryba,
vis dėlto daugelis tyrinėtojų (J. Sokolovas, V. Čičerovas ir kt.) anonimišku
mą laikė tik „išoriniu“ liaudies kūrybos bruožu. Pasisakydami prieš „beasmeniškumo“ teoriją, jie teigė, kad anoniminiu folkloro kūrinys tampa tik dėl to,
kad neišliko autoriaus pavardė, dėl nerašytinės folkloro perdavimo formos,
bet ne todėl, kad autoriaus iš viso nebuvo2. Antai V. Millcris apie folkloro
siužetus manė taip: „Kas juos sugalvojo? Ar tai kolektyvinė masinė kūryba?
Jau vien tai yra fikcija, nes žmogaus patirtis niekuomet nėra mačiusi tokios
kūrybos“3.
Viena vertus, talentinga asmenybė folklorinėje tradicijoje negali turėti
tokio vaidmens kaip profesionalaus meno kūrėjas. Tradicinėje kultūroje as
menybę varžo, pasak P. Bogatyriovo, „išankstinė kolektyvo cenzūra“4- ap
ribojimas, kuris atmeta svetimus tradicijai elementus. Taigi atskiro individo
kūryba tarsi nepripažįstama. Individas, būdamas bendruomenės narys, laiko
si tradicijos normų. .Autorinė“ kūryba galima tik tiek, kiek ji yra toje tradi
cijoje. Neatitinkanti tradicijos individuali kūryba laikoma „ncbctradicine“,
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taigi bendruomenės ji nepripažįstama. Pasak V. Gusevo, „folkloro kūrinys,
nors ir atsiranda kūrybine iniciatyva apdovanotos asmenybės dėka, kaip visu
minis meninis kūrinys - kuriamas ne atskiros asmenybės, bet daugelio asme
nybių, sudarančių kolektyvą, kūrybinio bendradarbiavimo metu“5.
Kita vertus, dažnoje bendruomenėje individui tiesiog nepriimta išsiskir
ti iš bendruomenės. Pavyzdžiui, basongai (Zairo etninė grupė) individualios
kūrybos nepripažįsta svarbiu muzikos šaltiniu, ji ten tiesiog neleistina, nors
hipotetiškai įmanoma. Viena to priežasčių - vyraujanti nuostata, kurią, pasak
muzikos antropologo A. Meriamo, galima apibūdinti sąvoka „normalumas“
(normalcy), t. y. niekas nenori išsiskirti kaip asmenybė iš grupinės gyvense
nos, pavyzdžiui, basongui nesuvokiama valgyti vienam (plg. ir mūsuose dar
gyvą nuostatą vienam negerti alkoholio - net ir gerokai į alkoholizmą įklim
pęs žmogus kurį laiką vis dar ieško „kompanijos“; tai, matyt, susiję su senąja
bendruomenės vaišių tradicija, kai apeiginiai gėrimai būdavo geriami drauge).
Galima manyti, kad įvairiose pasaulio tradicijose individualios kūrybos
(autorystės) nepripažinimo (arba neigimo) šaknys glūdi senų senovėje. Pagal
senąją mitinę sampratą, bet koks amatininkas (puodžius, audėjas, muzikan
tas, dainininkas) kūrybinių galių yra įgavęs iš antgamtinio pasaulio, iš miti
nių būtybių. Jis pats tarsi nekuria, bet kartoja operacijas, kitados pirmąsyk
atliktas dieviškų visatos kūrėjų. Kaip teigė filosofas V. Vyčinas, „Pagal to
meto mitinį mentalitetą žmogus, kaip besielė, „bedievė“ esybė, nieko negalė
jo sukurti. Tik deivės (ar dievai) gali kurti - yra kūrybingumo pradai. Vis
kas, ką žmogus tariamai sukuria, yra sukurta nėjo, bet deivių per jį!“6. Tokia
samprata atsispindi įvairiose kultūrose: minėti basongai dainas gauna iš dievo
Efile Mukulu7; latvių dziesmas atneša Laima, jas gieda ir pati Mara (vienoje
iš dainų sakoma: Mara dziesmu teicėjina - „Marija (t. y. Panelė Marija),
dainų kūrėja, sakytoja, vedančioji“). Lietuvių sutartinės, kaip buvo manoma
XIX a., „... paeiną nuo laumių arba laumaičių, kurias potam žmonės, jau
būdami krikščionys, nekitaip vadino kaip raganomis''19,.

Lietuvoje užrašyta ir keletas sakmių apie laumes - sutartinių giedotojas.
Vienoje jų pasakojama, kaip trys laumės, gyvenusios per keletą kilometrų
viena nuo kitos, dainavusios sutartinę9. Kitas pasakojimas apie trijų laumių
(raganų?) dainavimą užrašytas visai neseniai - 1996 m. Pateikėjos bobutė
pasakojusi, kad „anos buvo teip susdėjį dainuot, kad labai gražiai išeidava;
vakari, kaip saula laidžiasi“: pirma: „Biala gendz byla“ (2 k.); antra: „Červony nogi miala“ (2 k.); trečia: „Po blote chodzila“ (2 k.).
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Beje, greta šio kaimo yra nemaža objektų, kurių pavadinimai yra demo
niškos prigimties: trys kalnai - Raganų (arba Pasiekos), Vaidulių (čia „dar ir
dabar Perkūnas trankosi“), Paužuolių; tarpjų - Baltramiejaus balos, Paliedės
upelis (prie jo yra Dievo akmuo); netoliese - Raganauciškė10. Panašiai ir
Suomijos autochtonų lapių kultinės melodijos jojk neretai laikomos velnio
menu. Žinomos legendos (be abejonės, inspiruotos krikščionybės) apie tai,
kadjojk sukūręs velnias, iš jo išmokusios senos moterys, kurios, atsilygindamos už tai, „įsipareigojo nuo jo rankų nulaižyti blogio sciles“11. Svarbu tai,
kad senieji lapiai savo (ir ypač šamanų, vadinamų noidais) magiškas melodi
jas suvokė kaip antgamtinių demoniškų jėgų įkvėpimą arba apreiškimą. Tai
galėjusios būti šamanų prosenių, t. y. seniai mirusių noidų, dvasios, kurios ir
išmokė tikrųjų joik melodijų12.
Kai kuriose tautose tikima, kad muzikos (dainų) išmokstama iš paukš
čių, kurie laikomi arba toteminiais protėviais, arba kokios nors dievybės sim
boliais: Siera Leonės (Vakarų Afrika) gyventojai ksilofoną ir jo muziką pa
veldėję iš paukščio; ašanti gentis, gyvenanti Ganoje, iš paukščio kokokyinaka
išmokusi mušti būgną (šis paukštis - kiekvieno būgnininko totemas)13. Se
novės kinų 12-kos tonų garsaeilis liuj „suderintas“ pagal feniksų poros giedo
jimą14. Lietuvių sutartinėse15 minima pelėda, „taisanti giesmes“, t. y. ku
rianti sutartines (Pelėda pelėdėla, / Ųžuole tupėdama / Giesmes taiso)16.
Samprata, kad kūryba gali užsiimti tik deivės (ar dievai), leistų daryti prie
laidą, kad sutartinių tekstuose kalbama ne apie paprastą pelėdą, o apie mitinę
„giesmių kūrėją“. Panašaus įvaizdžioesama latvių liaudies dainose17:tai ąžuole
(rečiau liepoje ar ant kalvos) kanklėmis skambinantis varnas, kuris indoeuro
piečių mitologijoje turi didžiulę semantinę reikšmę. „Jis apdovanotas žinoji
mu, paskelbia naujienas, yra senas, išmintingas ir kalba žmogaus balsu. Ne
gana to, varnas yra tarpininkas tarp plėšrūnų ir žolėdžių, nes maitos žudyti
nebereikia. Kartu jis yra tarpininkas tarp gyvenimo ir mirties <...>, apdova
notas išties pranašiška galia. Ryšys su varnu paverčia kankles epišku, heraldiškai naratyviu instrumentu, kaip tik tinkamu sakmėms apie praeitį bei pra
našavimams apie ateitį pritarti“18.
Dar vienas įvairioms tautoms būdingas folkloro „kūrybos“ motyvas toks:
dainos jau yra sukurtos - žmogui nebereikia jų kurti, tereikia tik „pasiimti“.
Pavyzdžiui, latviai turi įsivaizduojamą giesmių (dziesmų) kamuolį. Prireikus
kurios nors giesmės, tereikia patraukli siūlą ir kamuolys išsivynios reikiama
giesme. Baltarusijos Polesės tradicijoje dainos sudėtos į sietą, pakabintą
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gluosnio viršūnėje19. Australijos aborigenų mąstyme dainos nei sugalvoja
mos, nei sukuriamos, jos tik „atrandamos“20. Basongai mano, kad gimus
žmogui, Efile Mukulu visąjo gyvenimą surašo į knygą (matyt, tai europiečių
įtaka). Jei joje nulemta, kad daina turi gimti, tai žmogus tiesiog ima ir dai
nuoja tą dainą. Toks procesas aiškintinas kaip Efile Mukulu veikla per individą-tarpininką21.
Labai panašus „dainų skrynelės“ motyvas būdingas ir lietuviams - prisi
minkime populiarią dainą „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (V 481). Joje dai
nuojama: Aš atdarysiu / Dainų skrynelę, / Paleisiu į liustelį. Kiti, matyt, šiek
tiek vėlesnių šios dainos versijų vaizdiniai yra „dainų knygelė“ arba „margas
laiškelis“: Aš surašysiu / Dainų knygelę (margą laiškelį), / Paleisiu į liustelį.
Čia jau galime įžvelgti autorinės kūrybos apraiškų: lyrinis herojus, „dainų
bernužėlis“, „dainų valdonėlis“, „dainų špilmanėlis“, į pasaulį tarsi „palei
džia“ savo paties kūrybą, parašydamas „knygelę“ ar „laiškelį“ (rašto kultūros
įtaka). Kita vertus, atrodo, kad čia kalbama ne apie „eilinį bernelį“, bet apie
asmenį, turintį tam tikrų kūrybinių galių (tai rodo pavadinimai „valdonėlis“
ir „špilmanėlis“). Pasak A. Veselovskio, „špilmanas, liaudies dainius, susijęs
su apeigomis <...>jis žino užkalbėjimus, maginius veiksmus ir naudojasi jais
savo nuožiūra, jį kviečia dainuoti, linksminti, tačiau kartu ir bijosi kaip bur
tininko“22.
Beje, tradicinėse kultūrose nuo seno gyvuojanti jau „sukurtos muzikos“
idėja vėliau buvo tarsi atkartota arba savotiškai „materializuota“, pradėjus
kurti įvairias mechanines muzikines dėžutes: užtenka dėžutę prisukti, praver
ti - ir jau girdi paslaptingą muziką (pastaruoju metu paplito „grojantys“ laiš
kai, atvirutės ir pan.).
Vis dėlto įvairių tautų tradicinėje kultūroje egzistuoja ir muzikos kūry
bos proceso samprata. Pasaulio etnomuzikologinėje literatūroje netgi išski
riamos trys kompozitorių rūšys: kompozitorius-specialistas, atsitiktinis kūrė
jas ir kolektyvinis kūrėjas23 (įvairiose kultūrose gali gyvuoti visi šie kūrėjų
tipai, kartais kuris nors jų gali dominuoti). Kompozitoriaus-specialisto statu
so formavimosi pėdsakų, matyt, reikėtų ieškoti apeiginės muzikos atlikime.
Tik apeigų vadovui (apeiginių melodijų ir judesių žinovui, žyniui) priklausė
teisė čia pat kurti (rinkti, sakyti, skaityti, rečituoti ir pan.) tekstą - bendruo
menė paprastai atkartodavo tą patį tekstą (pvz., buriatų epas būdavo atlieka
mas antifoniškai: epo sekėjas dainuodavo eilutę, choras ją tuoj pat pakartoda
vo24) arba atitardavo vadovui refrenu (pvz., taip atliekamas adygų nartų epas:
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vadovas „dėsto“ tekstą, choras (ezu) kiekvieno posmo arba eilutės pabaigoje
dainuoja ne tekstą, bet refreną; atlikimo būdai gali būti įvairūs: pakaitomis,
stretto arba kartu su solistu25). Taigi galima manyti, kad pirmosios lietuviš
kų sutartinių giedotojos {rinkėjos), ko gero, galėjo priklausyti žynių ar bent
jau kerėtojų, žiniuonių (raganų) kategorijai. Prisiminkime, kad sutartiniųgiedo
tojos buvo vadinamos raganomis (žodis „ragana“, pasak mitologo N. Vėliaus,
„yra senas, savo pirmine reikšme artimas žodžiams žynė ir burtininkė“26;
raganos kildinimas nuo žodžio „regėti“ paverstų ją ateities spėjike, aiškiare
ge, užslėptų reikalų žinove27). Taigi galima manyti, kad sutartinių specialis
tės iš tikrųjų galėjusios būti raganos (pagal senąją sampratą - burtininkės,
žiniuonės ar žynės), antra vertus, raganomis jos galėjo būti pramintos jau
nykstant sutartinių giedojimo tradicijai (t. y. kaip senos tradicijos tęsėjos aplinkiniams nebesuprantamų giesmių sergėtojos, slėpiningų reikalų žinovės).
Kolektyvinio kūrėjo raiškos pėdsakų galima aptikti lietuvių kolektyvi
nėse sutartinėse. Jų spontaniškame kūrybos procese galėjo dalyvauti nuo 4(5)
iki 20 ir daugiau atlikėjų. Tokios sutartinės (arba „kapelijos“) būdavo tarsi
žaidimas, „tokia zabova“: Raidžia jauni ir seni. Susėda ratu ir kiekvienas
dainuoja paskirtą dainą arba atskirą sakini <•••>• Kiekvienas gali dainuoti ir
ne tai, kas paskirta. Kiekvienas stengiasi kaipjuokingiau, gražiau pasakius“28.
Dauguma dainininkų yra sakę, kad tokių sutartinių „melodijas“ (dažnai - ir
žodžius) jie „sudėdavę čia pat“: „<...> kiekvienas tuopačiu metu savopunktą
rėkdavo. Tos dainos gaida - paprastas riksmas. Mano manymu, tai bus visų
seniausia daina, kokios tik yra mūsų apylinkėj dainuojamos <...>“29. Beje,

panašus kolektyvinis muzikos kūrybos principas būdingas Balio salos (Indo
nezija) chorinio dainavimo kecak tradicijai (manoma, ji kilusi iš seno mode
lio, kaip transo šokiai, praktikuoti šventyklose). Kecak atlieka apie 40 vyrų,
sėdinčių ratu veidais į centrą, kuriame tekstus iš „Ramajanos“ epo deklamuo
ja aktorius. Choras atlieka polifoniją, pagrįstą įvairiais šūksniais ir onomatopėjomis. Skiemenys ke ir cak (tariama „ča“) yra stilizuotas beždžionių riks
mas. Ši „muzika“ pagrįsta įvairių ritmų kontrapunktu, naudojant hoketo, os
tinato ir neįprastas technikas. Skirtingų partijų sinchronizavimui vadovauja
vienas iš choro dalyvių, savotiškas dirigentas30.
Kolektyviai anksčiau buvo sekamas (t. y. čia pat kuriamas) ir jakutų
epas oloncho. Sekėjų-dainininkų grupė iš anksto susitardavo dainuoti visiems
žinomo siužeto epą: vienas apibūdindavo būsimų įvykių vietą ir seką, antras
atlikdavo gerojo herojaus-karžygio vaidmenį, trečias - jo priešininko, blogojo
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karžygio, kiti - motinos, tėvo, žmonos, mylimųjų, seserų, gerųjų ir blogųjų
šamanų, dvasių ir net arklio (jamjakutų epe tenka svarbus vaidmuo) vaidme
nis. Sakoma, senovėje oloncho kitaip ir nebūdavo atliekamas. Šis epo atliki
mo būdas, pasak XIX a. etnografo V. Scroševskio, žymiai gražesnis už soli
nį, tačiau jis praktikuojamas vis rečiau31.
Spontaniškam kolektyviniam kūrybos būdui, matyt, priklausytų ir įvai
rūs garsažodžiai arba žodinės-ritminės formulės, lydėjusios įvairius kolekty
vinius darbus: kūlimą, velėjimą ir pan.
Ilgainiui kūrybiškumas, individualus kūrybinis pradas imtas tapatinti su
profesionalumu. Daugelyje tradicinių kultūrų yra iki šiol populiari epo sekė
jų institucija (žinomos net ištisos talentingų sekėjų dinastijos; jų šaknys, kaip
manoma, glūdi šamanų (arba žynių, pranašų) tradicijoje; pvz., žinomo mon
golų epo sekėjo Lubsano-churči senelis ir prosenelis buvo muzikantai-pranašautojai32). Kuo archajiškesnė kultūra, tuo organiškiau pasireiškia žynio,
šamano ir epo sekėjo funkcijų bendrumas.
Beje, įvairiose tradicijose (pvz., uzbekų epo) įprasta slėpti, iš ko jie
mokėsi, neigti profesionalaus apmokymo faktą. Manoma, kad tai daroma,
norint savo meną apgaubti paslaptingumo aureole33. Tokios elgsenos šaknys
glūdi archajiškame tikėjime, kad „sekėjo poetinių gebėjimų šaltinis yra ste
buklinga įtaiga arba atradimas“34.
įvairiose tradicijose kaip išskirtinės asmenybės, pasižyminčios ypatingu
kūrybiškumu, sugebėjimu improvizuoti, garsėjo ir raudotojos (beje, mano
ma, kad jos perėmė iš šamanų vieną svarbiausių funkcijų - mirusiųjų sielų
palydėjimą į kitą pasaulį, tačiau ją išplėtojo daugiausia naratyvo forma35).
Rusų tyrinėtojams gerai žinomos tokios raudotojos, kaip I. Fedosova, N. Bog
danova, karelų - L. Paraškė ir kitos. XIX a. E. Barsovo publikuotas minėtos
Fedosovos raudų rinkinys tapo nepaprastai svarbus besiformuojančiai rusų
folkloristikos mokyklai. Šios mokyklos pagrindinis dėmesys buvo nukreip
tas būtent į atlikėjo irjo „asmeninės iniciatyvos“ problemą tradicijoje36. .As
meninės iniciatyvos“ (личный почин) terminą, šiuolaikinėje folkloristikoje
atitinkantį Individualaus prado folklore“ sampratą, XIX a. pirmasis pavar
tojo A. F. Gilferdingas.
Nors lietuvių tradicijoje teigiama, kad anksčiau kiekviena moteris turėjo
mokėti „verkti žodžiais“, vis dėlto bendruomenė išskirdavo ir vertindavo tik
rąsias šios srities žinoves, sakytume, raudojimo profesionales (kaimo žmonės
pasakojo: „Anska Kazelio labai mokėjo verke, o Monia nemoka verke žodžiais
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<...> Tai Monių kolidoru/dj verlcc mokina <...> Kad tu neverksi tėvo, tai tau
visas kaimas pasakys - tau jo negaila <...> Turi ji verkc nuėjus. Nor kų ti
pamokyta priverksi...“; „Katras žmogus nelinkęs, tai jam nieko ir neišei
na “31; „ Vienas gal žodžius daugiau sukuria - jam gaunas кар kūryba tokia,
o kitas - tų pacį žodzįpakartoja ir kažkaip neįdomu klausyt“39,; „Būna, кар
sudeda kokius žodžius, tai кар mokslininkas - joks poetas nesugalvos tokių
meilių žodžių“39). Vadinasi, raudojimas - visuotinai pripažinta „autorinės“
kūrybos rūšis, pagrįsta spontaniška improvizacija. Galima sakyti, jis artimas
vienai iš individualiosios kūrybos sričių, būdingų primityviosioms kultūroms tai dainos, įvairių genčių indėnų arba Australijos genčių aborigenų įgytos
regėjimų metu40.
Pasak A. Meriamo, tokios dainos gimsta tam tikro antgamtinio arba
kitokio mistinio nušvitimo metu (šis procesas įvyksta akimirksniu) arba (tai
labiau tikėtina) - „regėjimai“ tampa realūs dėl haliucinacinio aktyvumo pa
didėjimo (tai sukelia prašytojo, kuris neretai būna keletą dienų badavęs, nu
silpimo būsena). Apie raudojimo procesą pačios raudotojos sako taip: „Bū
na, moterys tep insijaucia, kad net nesiorientuoja “41; „Man atrodė, sprogs
širdzis ar kas. Mani lyg pakėlė visų... Кар kokia jėga man tų balsų iššau
kė“42; „Labai insigilini, sunku ir sustot. Gali net nuvirst tuo metu. Tadu aš
nemataujokių žmonių - nei savų, nei svetimų. Aš nabašnikui verkiu ir sujuo
šneku“43. Psichologų teigimu, „netikėtas įkvėpimo prasiveržimas, spaudimas
ar atradimas labai dažnai vyksta būtent tada, kai silpnėja ego kontrolė ir

padidėja sąmonės laidumas pasąmoningiems impulsams“44. Tai gali vykti
dėl alkoholio, toksinių medžiagų, narkotikų poveikio, sapno metu ir pan.
{domu tai, kad nereta raudotoja mini, kad raudodama ji tarsi skaito kažkokį
jau parašytą tekstą: „...žodžiai tadu расуs renkas, расуs skaitos“45; „Kiek tų
žodžių! Atrodo, skaitai ir tau juos dar kas kuria“46; „Кар aš myliu numiru
sįjį tai man žodžius lyg kas rašo - jie aina ir aina “41ir pan.

„Skaitymas tarsi iš rašto“ - tai tarptautinis kūrybos proceso motyvas,
matyt, menantis antgamtinę kūrybos ištakų sampratą. Beje, visa tai primena
dar vieną galimą autorinio „kūrybinio akto“ formą - stebuklingų kūrybos
galių įgijimą sapne. Tai taip pat įvairioms tautoms būdingas motyvas, ypač
populiarus epinėse tradicijose. Jį įdomiai interpretuoja Z. Kydyrbajeva: „Sapno
regėjimas - ne epo sekėjo prasimanymas, bet ilgo ir sunkaus mokymosi iš
pirmtako realus rezultatas, dėl kurio jis sapne gali „atlikti“ epą, „matyti“ jo
herojus ir „kalbėtis“ su jais. Galima sakyti, kad sapnas - sekimo prieiga; iki
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šiol buvo kaupimo periodas - pirmtako meistrystės įsisąmoninimas, siste
mingas įsisavinimas. Sekėjas paprastai pradėdavo sekti epą po „sapno“ versi
jos; tai reiškė, kad mokslas baigtas ir prasidėjo aktyvus sekimo periodas“48
(matyt, panašumų esama ir raudojimo procese - tariamas „nušvitimas“, „skai
tymas iš lapo“ įmanomas tik puikiai įvaldžiusioms, giliai įsisąmoninusioms
tradiciją raudotojoms).
Lietuvių tradicijoje galima aptikti pėdsakus dar vieno muzikos šaltinio,
arba gavimo formos, kuri paprastai minima primityviose kultūrose - tai dai
nų paveldėjimas, arba gavimas iš svetur. Antai apie Melaneziją sakoma, kad
dainos gaunamos iš kitų regionų, keliautojai dažnai grįžta su svetimomis dai
nomis, kurių moko kaimo gyventojus49. Pucblų gentyje, „norėdamas gauti
naujų dainų, žmogus gali nueiti į kitą kaimą ar kitą gentį ir prisiminti dainas,
kurias ten išgirs“50.
Lietuvoje taip pat ne kartą teko girdėti, kad liaudies dainininkas, daly
vavęs kokio nors kito kaimo ar net kito regiono vestuvėse, džiaugdavosi iš
ten parsivežęs naują, negirdėtą dainą. Antai viena Švenčionių krašto daini
ninkė, paprašyta padainuoti, atsakė: „Kų čia mano tos dainos - prastos! Va,
važiuokit {Kupiškį, tai ti jum pridainuos, parsinešit, kiek reikės! “
Liko aptarti dar keletą įdomių „autorystės“ reiškinių, pastebėtų Lietuvo
je. Vienas jų - tai folkloro kūriniai, įgavę tam tikrų „autorinių teisių“. Kai
kurios dainos yra tarsi „pasisavinamos“ arba bendruomenės, kaimynų, arti
mųjų (o kartais - net ir folklorininkų) „priskiriamos“ konkrečiamdainininkui.
Antai kai kurie lietuvių liaudies dainininkai yra tiesiog „suaugę“ su jų itin
mėgtomis arba įtaigiai dainuotomis dainomis: Marė Kuodžiūtė-Navickienė
„tapatinama“ su „Tu paukštuke mėlynoji“ (pasak jos anūkės Marytės Arasimavičienės, kiti kaimo dainininkai vengdavo šią dainą dainuoti; niekas kitas
nesugebėdavo „visų tų vingelių išvingiuoti...“), Anelė Čepukienė - su daina
„Oi tu kregždela“, Mikas Matkevičius - su „Oi, an kalno, an aukštojo“ ir pan.
Dainininkė Anelė Karmonienė, nenorėdama užrašytojui dainuoti jos sesers ir
brolienės dainų, sakė, kad neprisimena žodžių, kad „nenorinti viena išdai
nuoti kitų dainininkių dainų4451ir pan. Kodėl dainininko „nuosavybe“, savo
tišku „simboliu“ neretai tampa tik viena kuri nors jo repertuaro daina - sun
ku tiksliai atsakyti (kaip minėta, kartais ta daina jam „priskiriama“ iš šalies).
Kaimo muzikantų pasaulyje pavienių šokių „autorystė“ - ypač populia
rus reiškinys. Pvz., Zarasų ir Rokiškio apylinkėse bet kuris muzikantas, grie
žiantis šiuose kraštuose populiarias polkas, būtinai pasakys: „Špuro polka“,
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„Dainio polka“ ir pan. B. Špuras, J. Dainys, J. Ešerys ir kiti - tai žymiausi to
krašto muzikantai, armonikininkų armonikininkai! Kai kurių jų virtuozišku
mas tiesiog neįtikėtinas! Griežti taip, kaip griežė Špuras ar Dainys, - kiek
vieno svajonė. Vis dėlto etnomuzikologui reikėtų gerokai paprakaituoti aiš
kinantis, kiek čia tos tikrosios „autorystės“ esama. Ar pasakymas „Špuro pol
ka“ tereiškia tik minėto virtuozo grojimo stiliaus atkartojimą, ar tai iš tikro
buvusi Špuro sukurta polka? Kaip žinome, muzikantai nevengia prisipažinti,
kad vieną ar kitą polką ar valsą yra sukūrę patys. Vienas garsiausių dabartinių
armonikininkų, tikras virtuozas Antanas Mieliauskas yra sukūręs „Bobutės
polką“, „Petro maršą“, valsą „Mažylė“, ,,Polką su Kęstučiu“. Gali būti, kad
po kiek laiko kitos muzikantų kartos jau grieš „Antano polką“. Tik neaišku,
ar tai bus kuri nors iš paties A. Micliausko sukurtų polkų, ar jo ypač raiškiai
pagriežta tradicinė polka.
Beje, panašių „autorystės“ reiškinių rasime ir šiuolaikiniame miesto folk
loriniame judėjime. Neretai viena ar kita daina (šokis) tarsi laikoma „Rati
lio“, „VISI“, „Nalšios“ ansambliečių nuosavybe. Kartais tai gali būti visai ne
ta daina, kuri ypač brangi ir miela tam ansambliui, netgi ne ta, kurią jam
labiausiai sekasi dainuoti. Matyt, vieno ar kito folkloro kūrinio sutapatinimą
sujo atlikėjais lemia ir kitokios priežastys: atlikimo laikas, aplinkybės ir pan.
2003 m. teko išgirsti vieną ypač įdomią „autorystės“ apraišką. Daininin
kė Teklė Rėkelaitė ekspedicijos Salake (Zarasų raj.) metu pareiškė, kad trumpa
dainelė „Mūsų muzikantus katinai papjovė“ yra jos kūryba (kaip žinome,
Lietuvoje gyvuoja tūkstančiai šios dainelės variantų!). Ji buvo tuo šventai
įsitikinusi. Dainininkė labai stebėjosi, kad neseniai šią savo „sukurtą“ dainelę
pati girdėjo per LTV laidą „ D u o k im garo!“: „Taigi ašją sukūriau per vienas
vestuves: muzikantai buvo kažkur dingi ar pavargt tai aš ir uždainavau: „Mūsų
muzikantus katinai papjovė... “ Ir kaip ji galėjo patekt į televiziją, kas ją ten
perdavė?“ - negalėjo atsistebėti dainininkė. Panašių liaudies dainų „pasisavi

nimo“ faktų yra pastebėję ir kiti lietuvių folkloro užrašytojai.
Kaip matome, tradicinės muzikos „autorystės“, individualios kūrybos
samprata labai plati ir įvairi. Gali būti, kad folklorininkams žymiai anksčiau
suskubus fiksuoti liaudyje vykstančius procesus, įvairių „autorystės“ apraiš
kų dabar žinotume dar daugiau. Deja, tai kol kas labai mažai ištirta tema,
kaip ir autorinių dainų folklorizacijos ir kiti procesai. Tebus tai kitų praneši
mų ir nuodugnių tyrimų temos.
76

ETNOMUZIKOLOGIJA

Nuorodos
1 Cit. iš: Bogatyriov P., Jakobson R. Folkloras kaip ypatinga kūrybos forma // Tautosakos
darbai, t. VI-VII (XIII-X1V). V., LLTI, 1997, p. 207.
2 Кабашников К. Анонимность H Восточнославянский фольклор. Словарь научной и
народной терминологии. Минск, Навука i техника, 1993, с. 9.
3 Cit iš: Bogatyriov P., Jakobson R. Min. veik., p. 203.
4 Ten pat.
5 Гусев B. E. Коллективность творческого процесса в фольклоре. Традиция и импрови
зация // Эстетика фольклора. Ленинград, 1967, с. 172.
6 Vyčinas V. Didžiosios Deivės epocha. V., Mintis, 1994, p. 73.
7 Мериам А. Антропология музыки. Понятия // Homo musicus: Альманах музыкальной
психологии’95. Москва, 1995, с. 49-50.
8 Biržiška M. Dainos keliais. V., Švyturys, 1921, p. 31.
9 „Laumių sutarytinė“, užr. 1968 m. iš K. Ugevičiaus, 75 m. // Dubingiai. V., Vaga, 1971,
p. 343.
10 Užr. iš Elenos Maciulevičienės-Grigelevičiūtčs, g. 1924 m. Utenos apskr., Joniškio vlsč.,
Žydavainių k., gyv. Molėtų raj., Joniškio apyl., Žydavainių k. (duomenys gauti iš L L K C
darbuotojos R. Balkutės).
11 Emsheimer E. Lappischer Kultgesang H Studia ethnomusicologica eurasiatica. Slockholm,
Musikhistoriska museet, 1964, S. 77.
12 Ten pat, p. 78.
13 Мериам A. Min. veik., p. 45.
14 Ткаченко Г. Космос, музыка, ритуал. Москва, Главная редакция восточной литературы,
1990, с. 51.
15 Sutartinės: Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos / Sudarė ir paruošė Zenonas Slaviūnas, t. 1-3.
V., 1958-1959. Nr. 467, 468 (toliau - SIS).
16 Ši teksto atkarpa autorės jau ne kartą nagrinėta (žr.: Račiūnaitė-Vyčinicnė D. Moterys sutartinių atlikėjos. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 1, p. 18-22; Sutartinių šventybės universa
lumas // Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 24-26; Pelėda giesmes taiso // šiaurės Atėnai,
1999 sausio 16, Nr. 2 (443), p. 10-11; Paukščių simbolika sutartinėse // Augalų ir gyvūnų
simboliai. Senovės baltų kultūra. V., Gervelė, 1999, p. 350-368; Sutartinių atlikimo tradi
cijos. V., Kronla, 2000 ir kl.).
17 Klolięš A., Muktupavels V. Tradiciniai muzikos instrumenUi ir jų funkcijų latvių liaudies
dainose semantika // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 4, p. 41.
1,1 Ten pat.
19 Агапкина T., Топорков А. К проблеме этнографического контекста календарных песен //
Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском
фоне / Отв. ред. Н. И. Толстой. Москва, Наука, 1986, с. 81.
20 Мериам A. Min. veik., p. 49-50.
21 Ten pat, p. 52.
22 Веселовский А. Историческая поэтика (2 изд.). Ленинград, Высшая школа, 1989, с. 251.
Apie špilmanų (skomorochų) prigimtį plačiau žr.: Vyčinas E. Lietuvių smuikas // Liaudies
kūryba, t. V. V., Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002, p. 286-314.

77

TRADICIJA, AUTORYSTĖ, KŪRINIO RIBOS IR INTERPRETACIJOS LAISVĖ
23 Мериам A. Min. veik., p. 15.
24 Дугаров Д. C. О музыке бурятских улигсров // Музыка эпоса: статьи и материалы.
Йошкар-Ола, 1989, с. 158-159.
25 Земцовекий И. И., Кунанбаева А. Б. Музыкальный эпос - феномен и категория'. Музыка
эпоса: статьи и материалы. Йошкар-Ола, 1989, с. 15.
26 Vėlius N. Milinės lietuvių sakmių būtybės. V., Mintis, 1977, p. 252.
27 Beresnevičius G. „Eglė žalčių karalienė“ ir lietuvių teogoninis mitas. V., Kultūros, filosofijos
ir meno institutas, 2003, p. 51.
28 SIS 1775.
29 SIS 1818.
30 Les voix du monde. Une anlhologie dės expressions vocales. Le chant du monde C M X 374
1010.12. Directeur dc la collection H. Zemp. 1996 CNRS/Musėe de 1‘Homme. C D I, Nr. 10,
p. 130.
31 Серошевский В. Л. Якуты: опыт этнографического исследования. СПб., 1896, т. 1, с. 592
(cit. iš: Путилов Б. Эпическое сказительство: типология и этническое сказительство.
Москва, Восточная литература РАН, 1997, с. 96).
32 Путилов Б. Min. veik., p. 16, 62.
33 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Ленинград,
1979, с. 397-398.
34 Ревуненкова Е. В. О некоторых истоках поэтического творчества в Индонезии: Шаманпевец-скаэитель. Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных
сюжетов и образов. Ленинград, 1992, с. 94.
35 Чистов К. Вопленица, плакальчиц, плачея... // Восточнославянский фольклор. Словарь
научной и народной терминологии. Минск, Навука i техника, 1993, с. 45.
36 О. Banuškevičienė, g. 1937 m. Taučionių k. (cit. iš: Norinkevičiūtė R. Dzūkų laidotuvių
raudų atlikimo specifika. Raudojimo psichologinis aspektas. Magistro darbas. V., 1999,
p. 17).
37 M . Kamandulienė, g. 1915 m. Daugų k.
38 M . Paulauskienė, g. 1940 m. Žiūrų k.
39 B. Čiras, g. 1932 m. Žiūrų k.
40 Мериам A. Min. veik., p. 7.
41 A. Žemaitienė, g. 1935 m. Tiltų k.
42 M. Martūnienė, g. 1933 m. Lynežerio k.
43 J. Čirienė, g. 1936 m. Žiūrų k.
44 Sondailė J. Psichoanalitinė meninės kūrybos proceso samprata. Magistro darbas. V., 1995,
p. 31.
45 S. Kastautienė, g. 1922 m. Tiltų k.
46 B. Tamulevičienė, g. 1928 m. Zervynų k.
47 B. Ručinskienė, g. 1933 m. Tiltų k.
48 Cit. iš: Путилов Б. Min. veik., p. 50-51.
49 Мериам A. Min. veik., p. 52.
50 Ten pat.
51 Švintų rytų rytelį / Iš Anelės Karmonienės tautosaką užrašė V. Striužas. V., 1995, p. 50-51.

78

ETNOMUZIKOLOGIJA
Summary
The paper analyses the conception of traditional music authorship. Great consideration
is shown to Lithuanian ethnic music traditions. Referring on different authorship conceptions
all over the world. The paper states that it helps in unfolding some Lithuanian phenomena
which have never been discussed in ethnomusicological literature.
There is a stereotyped expression that folk music is musical work of the whole
community. Traditional music is usually characterized as anonymous. Nevertheless, lots of
folklorists consider anonimity as an “external” folklore feature. The anonymous folklore
work emerges due to disappearance of the author’s name, due to unwritten folk work transfer
form and not because of the absence of the author.
In traditional culture the personality is restricted by “preconceived collective censorship” the restriction rejecting the non-traditional elements. The work of an individual is not recognized.
The author’s creative work can exist only within a tradition. On the other hand, a person
should not stand out in the community because of a prevailing idea which can be named

normalcy.
The author’s reputation may be supposed to have come from the ancient limes. According
to a mythic conception, a craftsman acquires his creative power from the supernatural world,
from mythic spirits. He/she does not create anything, they repeat the operations which
whilom were performed by divine Universe creators. Frequently, music (songs) are learned
from birds considered to be totemic ancestors or deity symbols.
Different nations possess different folklore “creative work” approaches:
1) songs which have been alredy created - man has only “to take” them (e.g. from a
typical Lithuanian “song chest”);
2) composer-specialist (his/her status may have originated from ritual music);
3) collective creator, collective creative work (their traces are seen in Lithuanian collective
glees which might have been created by as many as a score of singers);
4) the springs of creativity, individual creative work are identified with professionalism
(epos storytelles, weepers et al.);
5) individual creative work acquired displayed during visions (typical of primitive
culture);
6) song inheritance or procuration from somewhere (mentioned in primitive cultures,
also in Lithuania);
7) folklore creative works with assumed “author’s liscence” (when some songs are as
if “pocketed” by some folklorists, or may be “alloted” to a real singer, musician).
The conception of traditional music “authorship” origin is very broad and diverse. Had
folklorists fixed the folk processes earlier, more “authorship” manifestations should be
known today.
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