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Refrenas tumba:
kilmės ir pirminės prasmės problema
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Straipsnio objektas – liaudies dainos su refrenu
tumba tumba, iš pažiūros banalios, nevertos folkloro
tyrėjų dėmesio. Tikslas – iškelti šio refreno kilmės
bei prasmės lietuvių liaudies dainose problemą, palyginant jas ir su panašiomis kitų tautų dainomis.
Metodai – istorinis tipologinis lyginamasis, analitinis
aprašomasis, etnolingvistinis. Prielaidos: refreno žodis
tumba, viena vertus, galėjo reikšti ką nors pūsta, stora
(muzikoje – žemą, „storą“ garsą) – tai paaiškintų šio
refreno apatinėje balso partijoje prasmę; kita vertus,
jis galėjo būti susijęs su būgno skambesį imituojančia
garsažodine žyminčia šaknimi tum- (plg. bum-, bam‑,
bim-, dum-, dun- ir pan.). Išvados: liaudies dainų
refrenas tumba yra tarptautinis reiškinys, todėl turėtų
būti kompleksiškai tiriamas įvairių šalių (ir sričių)
specialistų. Kol kas manytina, kad į lietuvių (kaip ir
kitų tautų) folklorą jis nežinomais keliais atklydo iš
svetur kaip dainos instrumentinio pritarimo imitacija.

tokias menkavertes „dainuškas“ dainavo. Nenuostabu,
kad jos visiškai nepatrauklios nei profesionaliems muzikantams, nei folkloro tyrėjams.
Vis dėlto lietuvių dainuojamojoje tradicijoje dainų su
refrenais tumba tumba, tumba tumba tumba drica, tumba
rasa ir panašiais (čiumba čiumba čiumba dra, čiumba
olia dria, tumdi tumdi tumdidi ir kt.) nemaža. Noromis
nenoromis jos atkreipia į save dėmesį, skatina pasidomėti jų kilme. Iš kaimo dainininkų komentarų matyti,
kad dainos su minėtais refrenais dainuotos vaikų arba
„per pasilinksminimus“, „darbuose“, „per Užgavėnes“,
„puotose, krikštynose, vestuvėse“.
Paanalizavę gana daug panašių dainų, pastebime, kad
jų muzikinė sankloda įvairi: dainos gali būti ir monofoninės, ir homofoninės. Minėti refrenai neretai skamba
vienos iš teksto eilučių pabaigoje, ją praplėsdami arba
sudarydami naują eilutę, pavyzdžiui:
„Žiūri katinas kačiukę“.

Turbūt ne vienam iš mūsų teko dalyvauti kokiame
nors dideliame žmonių susibūrime (vestuvėse, bendraklasių ar bendrakursių susitikime, giminės suvažiavime
ar pan.) ir, pagautam bendros džiugios nuotaikos, drauge
su visais smagiai traukti: Ėjo senis lauko arti… Dainuojant šią dainą, net ir „bekla÷siai“ nelieka nuošalėje: jie
gali pritarti melodijai atlikdami labai nesudėtingą partiją
– be paliovos kartodami refreną tumba tumba.
„Ėjo senis lauko arti“.

Beje, tokios pat struktūros ir žydų daina su refrenu
tumba tumba.
Žydų daina.

Pasibaigus linksmybėms, minėtą arba panašias dainas
paprastai ilgam užmirštame, gal kas net gėdijasi, kad
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Kai kuriose daugiabalsėse lietuvių dainose nuolatiniu
refreno tumba kartojimu (vienu ir tuo pačiu garsu) pagrįsta apatinė – burdoninė balso partija, basso ostinato.
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„Šarkut nabagut“.

Instrumentinio pritarimo mėgdžiojimas. Galima
būtų manyti, kad analogiškose dvibalsėse (arba daugiau balso partijų turinčiose) dainose garsažodžiais
tumba tumba ar panašiais imituojamas instrumentinis
pritarimas.1 Ši mintis ne nauja – daugelio tautų vokalinėse tradicijose įvairūs garsažodiniai refrenai (arba
pavieniai garsažodžiai) dažnai imituoja instrumentinį
akompanavimą arba konkretaus instrumento garsą. Pavyzdžiui, kolektyvinėse sutartinėse refrenas bim-bam,2
skambantis apatinėje – burdoninėje balso partijoje,
matyt, imituoja varpus (beje, ir pats burdono terminas
siejamas su varpu3):

nėm triūbelėm (SlS, Nr. 484a); Tūto, tūto, / Tūto valyjo.
/ Ei tūtyte, tūtavo, / Tūtavo valyjo. / Tūto, tūto, / Tūto
valyjo. / Kas taip gražiai triūbavo, / Tūtavo valyjo?
(SlS, Nr. 1264). Noras giedamųjų sutartinių skambesį
priartinti prie pučiamųjų instrumentų skambėjimo, matyt, buvo tam tikro garso idealo siekiamybė – tai liudija
kai kurie senųjų sutartinių giedotojų pasisakymai: labai
gražu būdavo, kaip skudučiai; reikia, kad sutartinės
skudučiuotųsi ir pan.5 Įdomu, kad ir archajiškiausiose
mordvių dainose pasitaiko garsažodžių, panašių į minėtus sutartinių refrenus. Manoma, kad pastarieji – tai
instrumentų skambesio pamėgdžiojimai, pavyzdžiui:
A truta, tuta, tpruta, tuta, ta, / Ai, dora, dora, dat, /
Dara, dora, daradat, / Tuta, tuta, tuta, tuta, / Tuta,
tuta, tuta, tuta!6
Analogai: tumba(e)/zumba(e). Grįžkime prie garsažodžio tumba, kuris, kiek mums žinoma, skamba ir kai
kurių kitų tautų daugiabalsėse dainose. Štai burdoninė
balso partija, pagrįsta refreno tumbe-tumbe kartojimu
viena nata, būdinga aromunų, gramostenų etninės grupės, dainoms:7
Aromunų daina „Tumbe-tumbe“.

„Buvo dūda Vilniuj“.

Vaikų dainose refrenai irla irla, irlirlita; tir lir lir;
tirlita; tirlipt tirlipt; tili lili; dul dul; dil dil ir pan. imituoja ožio rago arba dūdelės skambesį (LLD Vk, 339,
342–348, 706 ir kt.). Beje, ir tradicinėse sutartinėse
yra garsažodžių, primenančių pučiamųjų instrumentų
skambesį: tititi tatato arba tūto tūto4 ir kt. Kai kurių
giesmių prasminiuose tekstuose minimi ir patys instrumentai bei jų pūtimas: Titity tatatoj, / Kas ti gražiai
triūbijo? / Titity tatatoj, / Mūsų broliai triūbijo?/ Titity
tatatoj, / Su kokiom triūbelėm? / Titity tatatoj, / Su vari-

Įdomu, kad refrenais zumbe arba zumba (pagal
skambesį panašiais į tumbe arba tumba) pagrįstos dainos Serbijoje ir Kroatijoje sudaro savitą dainų grupę,
liaudyje vadinamą zumba. Kaip teigia šių dainų tyrėjai,
jas dažniausiai dainuoja vyrai. Antai serbų humoristinė
daina „Zumbe zumbe“ dainuojama distiliuojant rakiją
(„slyvinę“, slyvų degtinę), taip pat per puotas arba išgertuves švenčių bei talkų metu. Dainininkų grupė pritaria
vedančiajam dainininkui vien tik onomatopėjiniais
skiemenimis, kurie yra tarsi instrumentinio akompanimento imitavimas. Pavieniai dainininkai kartkartėmis
dar imituoja gyvūnų balsus.8
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Serbų daina „Zumbe zumbe“.

Kroatijoje gyvuojančioms zumba9 dainoms, anot
folklorininkų, būdingas erotinio turinio, dažnai nešvankus tekstas10 (beje, panašiai traktuojamos ir kroatų
kumba dainos11). Pavyzdžiui, vienoje iš zumba dainų
„Ja posadih lubenice“ vulgarus tekstas „pridengiamas“
akompanuojant tradiciniu styginiu muzikos instrumentu
lijerica, plojant ir dainuojant beprasmius skiemenis.12
Kyla klausimas, ar tarp lietuvių dainose skambančio
refreno tumba ir čia paminėtų tautų panašių refrenų
esama genetinio ryšio, ar tai tik visiškai atsitiktiniai
žodžių sąskambiai? (Atkreipkime dėmesį ir į tai, kad
panašios yra dainų su refrenais tumba bei zumba atlikimo aplinkybės: puota, išgertuvės ir pan.; panašios jos ir
savo nešvankybėmis – tiesa, lietuvių dainoms su refrenu
tumba jos nėra privalomos).
Žodžio tumba galimos prasmės. Lietuvių kalboje
žodis tùmba (kaip ir tas pačias reikšmes turintis rusų
тумба, mažybinis тумбочка RuLKŽ, 830) vartojamas
kaip moteriškosios (reikšmėmis ‘rašomojo stalo spintelė’, ‘taburetė’, ‘uždara apvali arba kampuota minkšta
kėdutė’ ir pan.) arba bendrosios giminės (‘kas mažas,
storas, nerangus’) daiktavardis. Jis siejamas su lo. vulg.
tumba ‘kapas’, kuris laikomas vediniu iš graikų τύμβος
‘kalva, ‘kapinių kalnelis’, ‘pilkapis’, ‘kapas’.13
Štai ang. thumb „nykštys“ yra giminiškas su lo. tumēre ‘būti sutinusiam’, ‘išsipūsti’, ‘pūstis’ ir kt. < ide.
*tu- / *tū- / *teu- ‘pūstis’, ‘tinti’, ‘tukti’; tuo tarpu ang.
tomb per prancūzų kalbą atsirado iš to pat lo. tumba
(plg. dar italų tomba, ispanų tumba), kuris galų gale
yra tos pat šaknies su lo. tumēre; taigi visi šie žodžiai
priklauso tam pačiam lizdui (čia dar ang. tum ‘pilviukas’, la. tume ‘apvalus, apkūnus’, tumulis ‘kamuolys,
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mutulas’, lie. tumėti, tumulas, tukti ir kt.).14 Visi minėti
žodžiai tad vienaip ar kitaip sueina į „tukimą, pūtimąsi,
išsipūtimą“. Mus domina, ar gali būti koks nors ryšys
tarp šios reikšmės ir garso pamėgdžiojimo. Be abejo, tai
atskiras keblus teorinis klausimas, kurį vargu ar pavyks
šiame straipsnyje iki galo išnarplioti, bet plg. „storas“
apie žemą garsą!
Refrenas tumba kaip kažkas „stora“ / „žema“.
Prisiminus, kad minėtųjų aromunų kalba priklauso romanų kalbų Makedonijos rumunų dialektui (be to, čia
esama ir kitų kalbų įtakų, kurias jie patyrė migracijų
metu15), galima manyti, kad dainose skambančio refreno tumbe-tumbe reikšmė galėtų būti artima tos pačios
šaknies žodžių, gyvuojančių ir kitose romanų kalbose,
reikšmėms. Plg. isp. tumba (f) 1) ‘kapas’, ‘kapų rūsys’,
‘kripta’; 2) ‘katafalkas’; 3) ‘(karietos) viršus’; 5) Centrinėje Amerikoje ‘afrikietiškas būgnas’;16 tumbo (m)
Ekvadore ‘kryžiažiedės vaisius’ (IsRŽ, 884); taip pat
plg. tumbón ‘tinginys, veltėdis, dykinėtojas, nepaslinkšis’ (IspLKŽ, 722) (prisiminkime lie. tumba reikšmę
‘storas, nerangus’). Remdamiesi kai kuriomis šių žodžių
reikšmėmis, bandome kelti prielaidą, kad aromunų dainų
refrenas tumbe-tumbe (kaip ir lietuvių tumba-tumba?)
galėjo turėti sąsają su reikšme ‘kažkas stora, nepaslanku’
ar pan. (beje, šis refrenas, kaip minėta, skamba apatinėje
– „storiausioje“ balso partijoje).
Kaip žinoma, muzikos srityje (ypač kalbant apie
balso spalvą) apibūdinimai „storas“ / „žemas“ neretai
vartojami kaip sinonimai. Plg. „storas“ (žodyne 4 reikšmė = žemas) balsas: Oželiai, išgirdę, kad tai storas, ne
motinos balsas, neįleido; Kai visa bažnyčia nutildavo,
vargonininkas paleisdavo tyliu, dusliu, banguojančiu
balsu gausti pačią storiausią vargonų dūdą (V. Mykolaitis-Putinas); Anys verkė stóru balsu; Storà gerklė, jau tu
būsi parsišaldęs; Kad užbliovė – iš pačių storųjų (labai
storai); Storai giedmi, storąjį, žemąjį balsą giedmi ir kt.;
„žemas“ balsas: Ko dainuoji žemù balsu, imk aukščiau;
Kokios gražios dainos buvo, natos žẽmos, iš pat širdies
plaukė; Anys žemiaũ kalba, mes aukščiau ir pan. Beje,
būdvardžio žemas (kalbant apie balsą) sinonimas yra ir
tamsus, kuris dar reiškia prk. ‘labai liūdnas, niūrus‘17:
Vaikštai tamsi kaip debesis; Kazytė nuo ano vakaro
kaip apsiniaukė, tai ir vaikščiojo tamsi; prk. ‘neaiškus,
miglotas, nesuprantamas’: Tame dalyke Lietuvos istorija
yra didžiai tamsi (S. Daukantas). Ryšys tarp šių žodžių
reikšmių atsiskleidžia sugretinus jas su daiktavardžio la.
tume ‘tumė’, kildinamo iš ide. šaknies *teu-, reikšmėmis.
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La. tume, tarm. tuma; lie. tumė ‘tirštas, blandus, glitus
skystis, nuoviras’‚ taip pat tumà ‘masė’ – ide. šaknis
*teu-: tū- ‘brinkti, pampti’, išplėsta formantu -m-. Pirminio latvių veiksmažodžio būta *tumt ‘tirštėti, tumėti,
krešėti, tankėti‘, iš kurio iteratyvo tumēt ir kilęs daiktavardis tume. Plg. lie. tumėti ‘sutirštėti, susikoncentruoti’,
tumtas ‘būrys, pulkas, aibė’, tumulas ‘minkštas kokios
masės gabalas, kamuolys, gumulas; būrys; spiečius’, sen.
indų túmra- ‘galingas, storas, didelis’, la. tumāre ‘tinti,
būti išsipūtusiam’, tumor ‘auglys, navikas’, tumulus
‘kalva, kalnelis’ (LaEV, 1074).
Veiksmažodis la. *tumt ‘tirštėti, tumėti; krešėti,
tankėti’ turi homonimą tumt (dial.) ‘temti, brėkšti’ (plg.
tumsa ‘tamsa’), ir kai kurie kiti žodžiai galėtų būti būtent
jo vediniai. Plg. la. dial. tumēt ‘sutirštėti’ (apie debesis),
‘niauktis, debesuotis’. Reikšmė ‘sutirštėti’ galėjo susidaryti ir nuo ‘rūkti, migloti, apsitraukti rūku, ūkanoti’,
tai tiesiogiai siejasi su ‘temti’ (tumt). Plg. dial. tumulis
‘kamuolys, mutulas’ (lie. tumulas, tumulys ‘dūmų, miglos kamuolys’) ir tumuļoties ‘apsiniaukti, apsiblausti’
(kita vertus, plg. panašių reikšmių la. mutulis) (Ten pat).
Aptarus šias reikšmes, galima kelti prielaidą, kad
refrenas tumba tumba puikiai tiktų burdoninei („žemiausiai“, „storiausiai“, „tamsiausiai“) balso partijai
„įgarsinti“.

bambuko fleita vamśa) minima kaip tumba vīËā. Šiuo
atveju tumba – tai moliūgas,19 vėlgi „kažkas išsipūtusio“
(paprastai ši indiškų citrų rūšis vadinama tiesiog vīËā).20
Beje, tumba minima ir kai kurių kitų rūšių vinų aprašuose. Pavyzdžiui, sagar-vina apibūdinta kaip neornamentuotas, kuklus muzikos instrumentas su rezonansinėmis
ertmėmis – „tumbomis“, padarytomis iš dviejų moliūgų
ir sujungtomis išskaptuoto medžio vamzdžiu.21
Indų vina (groja Hindraj Divekar),
indų rudra-vina ir indų vičitra-vina.

Refrenas tumba kaip muzikos instrumentų (jų dalių) pavadinimas. Minėtą prielaidą apie refreno tumba
tumba tinkamumą burdoninei balso partijai „įgarsinti“
galbūt padėtų pagrįsti ir kai kurių instrumentų (arba jų
dalių) pavadinimai. Antai Sardinijos muzikos instrumentų launedų (launeddas) – liaudiškų trigubų klarnetų
– didžiausia, burdoninė dūdelė vadinama tumbu.18
Sardinijos launedos.

Sardinijoje esama ir nepriklausomos, tiesiogiai su
šiuo burdoniniu muzikos instrumentu nesusijusios, vyrų
daugiabalsio burdoninio dainavimo tradicijos (Karlinger
1973, 20).
Įdomu, kad žodis tumba (bendrakilmis ar tik panašus?) muzikos instrumentams apibūdinti vartotas ir
Indijoje. Antai VII a. Indijoje buvo žinoma lazdos citra
su moliūgo rezonatoriais. „Mahabharatoje“ ji (drauge su
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Indijoje, Bangladeše ir Pakistane žinomas dar vienas
styginis instrumentas, kurio pavadinimas susijęs su
žodžiu tumba. Tai tumba ektara – tradicinis muzikos
instrumentas (pažodžiui „vienastygis“: iš ek- ‘viena’
ir tara- ‘styga’). Juo grojo bardai ir menestreliai, keliaujantys iš Indijos. Ektaros galva (aptempta gyvūno
oda) padaryta iš džiovinto moliūgo, medienos arba
kokoso riešuto.22

ir sodrų garsą, tebesitęsiantį muzikantui jau nustojus
groti (pavadinimas mena improvizuojamos vokalinės arba
instrumentinės muzikos frazės (tan) išpildymą, pilnumą
(pura) ir pauzės po jos užpildymą.26
Šiaurės Indijos tanpura.

Šiaurės Indijos ektara.

Žodis tumba susijęs ir su dar keletu kitų indų muzikos
instrumentų, antai sitaru – styginiu gnaibomuoju instrumentu (praeityje – trijų stygų; pavadinimas iš persų sehtar
= seh ‘trys’ + tar ‘stygos‘), evoliucionavusiu maždaug
prieš 700 metų iš vinos. Viena iš pagrindinių sitaro dalių
– tumba. Tai instrumento pagrindas, padarytas iš tuščiavidurio (išskobto) džiovinto moliūgo; jis yra pusrutulio
formos, grojimo metu veikia kaip rezonatorius.23 Tumba
(vėlgi pagrindas iš moliūgo, veikiantis kaip rezonatorius)
yra ir viena svarbiausių kito indų styginio muzikos instrumento – tanpuros dalių.24 Tanpura (vadinama ir tambura,
muzikos instrumentas, padarytas iš moliūgo tumba25) – tai
apie 400 metų amžiaus akompanuojantis indų klasikinės
muzikos instrumentas, kuriuo galima išgauti gilų, tamsų

26

Koncertinė tanpura, arba tambura, manoma, evoliucionavo iš mažo styginio instrumento tamburi, paplitusio
tarp keliaujančių elgetų (juo būdavo akompanuojama
dainuojant). Tamburos sandara išliko tokia pati iki šių
laikų. Jos garso dėžę sudaro didelis moliūgas (apie 90 cm
skersmens). Instrumentas turi keturias metalines stygas,
kuriomis skambinant pirštais, grojamas burdonas (melodija tambura negrojama).27
Manoma, kad tamburos raida galėjo prasidėti nuo kažkokio itin paprasto liaudiško burdoninio intrumento. Tačiau
jokių tikslių duomenų, nei rašytinių, nei archeologinių,
kaip teigia indų muzikologas B. Chaitanya Deva, nėra.
Tyrinėtojas apgailestauja, kad daugeliu atveju muzikologinės studijos stokoja moksliško medžiagos aptarimo.
Pavyzdžiui, tambura senuosiuose indų tekstuose yra nuolatos siejama su mitologiniais išminčiais Tumburu ir Narada.
Tačiau net ir tuo atveju, jeigu jie būtų istoriniai asmenys,
apie jų gyvenimus nieko tikro nežinoma. Atsižvelgiant į
šių vardų ryšį su instrumento pavadinimu, vis dėlto galima
būtų spėti, kad jo kilmė siekia „už žinomos istorijos ribų“
esančius laikus. Indų muzikologo manymu, instrumento pavadinimas, šiaip ar taip, susijęs su žodžiu tumbi ‘moliūgas’
(arba tumbi phala ‘moliūgo vaisius’). Dabartinė tamburos
forma, anot jo, nusistovėjo maždaug XVI a., ir paskui
tepakito stygų skaičius (padaugėjo) bei derinimo būdas.28
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Čia norėtųsi trumpam sugrįžti prie minėtų asmenvardžių Tumburu ir Narada bei jų ryšio su tambura.
Anot indų muzikos žinovo W. Kaufmano, Tumburu
– tai dangiškieji muzikantai, minimi „Mahabharatoje“
I.123.53 (Kaufman 1981, 24, 42, 164, 180). Kituose
šaltiniuose teigiama, kad Tumburu – tai vieno iš gandharvų vardas.29 Gandharvai – senovės indų mitologijoje
pusdieviai. Jie sergi somą, kartais su juo tapatinami,
„Rigvedoje“ susiję su saule, kitąsyk priešiški Indrai.
Gandharvai – tai dangiškųjų šokėjų (apsarų) vyrai,
savo ruožtu – dainininkai ir muzikantai, linksminantys dievus per jų šventes ir puotas (muzika Indijoje ir
vadinama „gandharvų menu“). Gandharvai ir atsiradę
iš Brahmos šiam dainuojant.30 Nārada senovės indų
mitologijoje – dieviškas išminčius, laikomas kai kurių
„Rigvedos“ himnų autoriumi, dievų ir žmonių tarpininkas. Kai kuriose legendose Narada yra gandharvų
vadas, išradęs pirmąjį styginį muzikos intrumentą –
viną (Mitologijos enciklopedija, I, 369) (ši laikoma
tamburos, ar tanpuros, provaizdžiu). Kaip matome,
esama glaudaus ryšio tarp mitologinių personažų
(dieviškų išminčių, pusdievių) ir seniausio styginio
burdoninio muzikos instrumento. O jo esminė dalis ar
net pagrindas visuomet – tumba, moliūgo rezonatorius.

Manytina, kad antroji priežastis (bent jau vėlesniais
laikas) būgno pavadinimui turėjusi gal net didesnės įtakos.
Tumba (arba tumbadora) – didžiausias iš 3 charakteringų
conga šeimos būgnų;32 didesniame būgnų rinkinyje didžiausias būgnas vadinamas būtent tumba (tiesa, kartais
būna dar didesnis už tumba būgnas, vadinamas supertumba); mažiausias, aukščiausiai skambantis solo būgnas
– quinto; tarp jų yra conga ir segundo. Tumba – tai kongiečių (jorubos genties) makuta būgno kubietiška versija
(originalus pavidalas – statinės formos išskaptuota kaladė
arba išskobtas medžio kamienas). Tumbadora – mažiau
žinomas kubietiškų conga būgnų pavadinimas; tai statinės
formos būgnas, mušamas ranka per ištemptą storą odą.
Pagrindas padarytas iš kietmedžio statinės šulo. Tikėtina,
kad pavadinimas kilo iš senesnio tambor de conga.33
Tumbadora.

Tumba – afrikietiškas būgnas
Vis dėlto tumba iš muzikos instrumentų – pirmiausia
būgno pavadinimas. Kai kurie jo paminėjimai ir aprašai
leidžia manyti, kad toks jo pavadinimas galėjo atsirasti
dėl kelių priežasčių – 1) dėl savitos būgno formos, primenančios statinę (dvipusiai būgnai juodaodžių vergų
buvo atsinešti į Lotynų Ameriką, kur jie įgavo dvejopą
pavidalą: statinės tumba ir kūgio conga31), ir 2) dėl
būgno dydžio.
Afrikietiškas būgnas tumba.

Tumba francesa, pažodžiui „prancūziškasis būgnas“
– ranka mušamas būgnas, į Kubą paplitęs per Haičio
vergus, nuo XVIII a. vadintus prancūzais. Mūsų laikais
tumba francesa išliko rytinėje šalies dalyje (Santjage,
arba Santjago de Kuboje) ir Gvantanamyje, nors pasitaiko jų ir kai kur kitur.34 Tradicinį tumba francesa
būgnų rinkinį sudaro trys vienpusiai būgnai, vadinami
tumbomis (pats didžiausias iš tumbų – premier-tumba,
skambantis garsiausiai ir tamsiausiai, mažesnės tumbos
– bulã ir bulã-segón), catã ir tambora – vienpusis būg
nas, mušamas ne ranka, bet mušekliu, skirtingai nei visi
kiti rinkinio būgnai. Manoma, kad būgno pavadinimas
tumba, kaip ir kiti panašiai skambantys, perimti iš bantų
bei jiems artimų kultūrų.35
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Paminėtinas ir panašiai skambantis būgno pavadinimas tumbarinu – sardų būgnas, aptrauktas šuns arba asilo
oda; tai Gavojos bendruomenės instrumentas.
Taigi minėtų instrumentų arba jų dalių pavadinimai
(priminsiu, kad sardų launedos turi burdoninę, stambiausią dūdelę tumbu, indų vina dėl moliūgo rezonatoriaus
vadinama tumba vīËā, būgnas vadinamas tumba dėl
jo įspūdingo dydžio, formos ir pan.) lyg ir patvirtintų
galimybę refreną tumba sieti su kažkuo „storu“ (tiek
su „storu“, žemu garsu, tiek su atitinkamų instrumentų
storomis, stambiomis dalimis). Dėmesio vertas būgnų
tumba išorinis panašumas su statine. Statinė juk būdingai
išsipūtusi, stambi – „stora“. Įdomu ir tai, kad ši statinė ir
pati yra tiesiogiai susijusi su žemu, „storu“ balsu: gana
prisiminti, kad statinė vadinama bosu (iš vok. Faß): LKŽ
tai, viena vertus, 1 bõsas ‘statinė; į ją telpantis kiekis’:
Supilk ruginius miltus į bosą; Vyras kaip bosas (labai
storas); Išsipūtus karvė kap bosas; Praleidėm boselį
alaus; Buvo pilnas boseliukas mėsos; prk. ‘dručkis, storulis’: Kur anas tau bėgs, itokis boselis! ir, antra vertus,
2 bõsas ‘žemasis vyriškas balsas’: Jo drūtas balsas,
gali bosu dainuot; ‘žemasis balsas muzikos kūrinyje’;
‘pučiamasis ar styginis instrumentas žemiausio balso’ ir
pan. Beje, esama lietuvių kalboje ir tiesioginio ryšio tarp
būgno ir pūsto indo: plg. būgnas reikšme ‘molinis pūstas
indas, lekas’: Būgnelio dugne bėra gazo; Savo midų į
būgnalius sukošęs užkemšu (S. Daukantas) ir pan. Taigi
visos aptartos refreno tumba sąsajos puikiai atskleidžia
burdoninės balso partijos – kurioje tas refrenas paprastai
ir skamba – esmę.
Šioje vietoje norėčiau priminti įvairius žemiausios
balso partijos pavadinimus:36 lietuvių ūžimas (pirmoji
veiksmažodžio ūžti reikšmė yra ‘išduoti žemą, pratisą
garsą’), tranavimas (tranuotojas – ‘kas sunkiai gabena,
velka’; tranas – ‘bimbiliuojantis, dūzgiantis, ūžiantis
bičių patinėlis’) ir kt.; latvių burdono partijos atlikėja
vadinama vilcēja ‘vilkikė, traukėja’, dūcēja ‘ūžiančioji,
gaudžiančioji, zvimbiančioji’, rūcēja ‘bambėtoja, riaumotoja, maurotoja, dūzgėja’ (gal net ‘griaudžiančioji’).
Jau minėta, kad muzikologinėje literatūroje apatinis
tęsiamas garsas vadinamas burdonu, iš pranc. bourdon
‘kamanė’ (fauxburdon – tai ‘tranas’, bourdonnement –
‘bičių ir kt. dūzgimas, zvimbimas’, taip pat ‘neaiškus
daugelio balsų ūžesys’ ir ‘ūžimas, spengimas ausyse’;
bourdonner – ‘dūgzti, burgzti, gausti, ūžti’37). Beje,
anglų k. burdoną žymintis terminas drone, be ‘zvimbimas, ūžimas’ bei ‘tranas’, reiškia ir (prk.) ‘veltėdis, dykaduonis’, panašiai vokiečių atitikmuo Drohne ‘tranas’
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– irgi kartu (prk.) ‘veltėdis, dykaduonis’. Šiuo atžvilgiu
pravartu prisiminti ispanų tumbón, pažodžiui – ‘tinginys,
veltėdis, dykinėtojas’.38
Savo ruožtu su minėtuoju Drohne bendrašaknis
vokiečių veiksmažodis dröhnen ‘dundėti, griausti’
(VLKŽ, 228) savo reikšmėmis yra artimas ispaniškajam
tumbo ‘kratymas, trankymas’, ‘dundesys, griausmas,
bildėjimas’ (pastarasis – vienos šaknies su minėtuoju
tumbón) (IsLKŽ, 722). Čia kyla asociacija ir su jau
aptartu refrenu zumba. Jau užsiminta, kad kroatų zumba – tai ‘skylamušis, pramuštuvas’ ir pan. O gal ir šis
yra lotynų kalbos palikimas? Gal jo pirminės reikšmės
galėtume ieškoti atitinkamuose romanų kalbų žodžiuose? Palyginkime ispanų zumba ‘tarškynė, barškalas’,39
‘sukutis (žaislas)’ (beje, dar vadinamas ūžliu arba ūžle),
taip pat ‘pyla, dyža, mušimas’; portugalų ištiktuką
zumba ‘brakšt, trinkt, taukšt, pokšt!’, ‘bambt, bumpt,
pumt, būpt!’ (DPRŽ, 855); taip pat ispanų veiksmažodį
zumbar ‘dūgzti, zvimbti, bimbti, birgzti, purpti, urgzti’
(tos pat reikšmės ir portugalų zumbar, zumbir40), taip
pat ‘trenkti, smogti, duoti’ (IspLKŽ, 754); dar ispanų
zumbido ‘dūzgimas, zvimbimas, burzgimas, urzgimas’
(ten pat, 754) bei artimų reikšmių portugalų zumbido,
zumbo ‘dūzgimas, zvimbimas, burzgimas’, ‘skambesys,
gaudesys, spengimas, gaudimas, gausmas’, ‘neaiškus,
tolimas triukšmas’ (DPRŽ, 855). Pagal prasmę dar tiktų
paminėti italų zumare ‘zirzimas’, albanų zumarё ‘rankų darbo liaudiškas klarnetas’ (tradiciškai naudojamas
piemenų šiaurės Albanijoje, juo išgaunamas birbiantis
garsas), vėlgi ispanų zumbadera ar zumbadora ‘ūkas,
ūžlys’.41
Matyti, kad išvardytos žodžių reikšmės lyg ir pateisina refreno zumba pavartojimo aplinkybes: jis puikiai tinka apatinei (burdoninei) balso partijai „įgarsinti“ (beje,
greta išvardytųjų tiktų ir lietuvių zumba, zamba ‘kas vis
loja, plepa, plepys’, ‘plepalai, tauškalai’; zambaliúoti
‘burbėti, burnoti’; zambatyti ‘kalbėti, pliaukšti’, ‘prieštarauti, burbėti’).
Refreno tumba garsažodinė (onomatopėjinė)
kilmė. Šiaip jau refreną tumba galima būtų laikyti
garsažodžiu (plg. portugalų ištiktuką tumba ‘bambt,
bumpt, pumt, būpt!’, ‘brakšt, trinkt, taukšt, pokšt!’,
‘barkšt, tarkšt, dzin, dzingt!’ (DPRŽ, 818) greta minėtojo zumba!). Garsažodinės kilmės esama įvairių rūšių
būgnų pavadinimų, antai tamtamas iš hindi tam-tam,
panašūs būgnai Šri Lankos sinhalų tama-tama, malajiečių tong-tong, indų dvipusis būgnas tom-tom ir kt.
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(Pasaulio muzikos instrumentai, 146). Onomatopėjinės
kilmės manoma esant ir finougrų marių dvipusio būgno
pavadinimą tumyr ar tiumyr; juo, akompanuojant apeiginiams šokiams arba choriniam dainavimui, mušamos
ostinatinės ritmo figūros (Бояркин 2004, 27).
Čia tiktų prisiminti ir afrikiečių būgnus dunun,
dundun ir pan. Tai pagrindinis Vakarų Afrikos bosinių
būgnų šeimos pavadinimas. Žinomos trys dunun rūšys:
kenkeni (mažiausias), sangban (vidutinis) ir doundounba
arba dunumba, dununba (didžiausias). Didžiausio būgno funkcija – stambios ritminės vertės natoms pridėti
sodrumo, intensyvumo ir gilumo. Šie būgnai suteikia
tvirtą ritminį ir melodinį pagrindą ranka mušamų būgnų
ansambliui (vad. džembe).42

šauki kaip didvyris. Tau garsiai dundant atmušamas
priešų antpuolis, ir trokštantieji pergalės riaumoja tarsi
liūtai…“.45 Karo būgnas dundubhi minimas ir „Rigvedoje“, „Mahabharatoje“ bei kitur, laikomas griausmo
dievo Indros ryku, pavadinamas „Indros kumščiu“, taip
pat „dieviškuoju“ (dēva dundubhi) ir pan. (Kaufman
1981, 31–32, 72).
Indų būgnas dundubhi.

Būgnų dundun rinkinys.

Dunun ar dundun kartais painiojami su „kalbančiaisiais būgnais“ – būgnų šeima, priklausančia smėlio
laikrodžio formos būgnų rūšiai Pietvakarių Nigerijoje ir
joruba kalba vadinama labai panašiai – dùndún (didžiausias šios šeimos būgnas vadinamas dun dun, o mažiausias
– gan gan).43 Dùndún – tai dviejų membranų būgnas,
imituojantis šnekamosios kalbos tonus bei slinktis ir turintis atitikmenų Rytų Afrikoje, Azijoje, Melanezijoje.44
Tokie garsažodiniai būgnų pavadinimai norom nenorom kelia asociacijas su lietuvių ištiktuku dun dun.
Prisimintinas čia ir senovės indų būgnas dundubhi, itin
išaukštintas „Atharvavedoje“: „O dundubhi, medžiapati
(vanaspati; nes jis padarytas iš medžio), kurs mušamas

Čia reikia pridurti, kad lietuvių griausmo dievo
Perkūno vienas iš gerai žinomų vardų yra Dundulis,
t. y. kuris dunda, dundena46 (beje, kita žodžio dundulis
reikšmė LKŽ – tai ‘storulis, storpilvis’: Tas dundulis
tuoj vikst iš vežimo ir ritasi į pakalnę; Dundulis kalnas,
geležinis arklas [duona ir peilis]). Perkūnas, griaustinis
griaudžia, trankosi, bilda, bubena, dudena panašiai kaip
būgnas (plg. atitinkamus LKŽ pateikiamus pavyzdžius:
Išgirdom būgnus bildančius; Ūžė mokykla, klegėjo gatvė
ir griaudėjo būgnas; Jau perkūnija bubena; Bubena būb
nelis, skamba trimitas, budin bernytį ir pan.). Panašiai
perkūnas ir būgnas nusakomi lietuvių mįslėse.
Onomatopėjinės kilmės pavadinimų esama ir tarp
styginių (burdoninių) muzikos instrumentų. Antai
Indijoje, Santale (Oriso provincija) žinomas ritminis
chordofonas, vadinamas buang (sudarytas iš bambukinio vamzdžio, rezonatoriaus ir virvės). Šokėjas, vienoje
rankoje laikydamas bambukinį vamzdį, įtempia ir paleidžia virvę, išgaudamas ūžesį būm būm.47 Kitas gerai
žinomas onomatopėjinės kilmės pavadinimo burdoninis
intrumentas – tai tuntunis (tuntune, tuntunī arba tun tina).
Dainininkas laiko tuntunį rankoje ir timpčioja stygą
smiliumi, išgaudamas bosinį garsą arba tam tikrą ritmo
figūrą. Šis instrumentas žinomas tik pietų, centrinėje ir
vakarų Indijoje, tai būdingas elgetų ir valkatų atributas.48
Dar tiktų paminėti tzetze – primityvią vienastygę citrą,
paplitusią Ugandoje (Pasaulio muzikos instrumentai,
34) ir vienastygį lanko smuiką sese arba zeze, paplitusį
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Zaire, Kenijoje bei Tanzanijoje, kurio rezonansinė ertmė
padaryta iš moliūgo arba išskobto medžio gabalo (Nketia
1991, 136).
Paminėtini ir įvairūs muzikinių lankų, paplitusių
Afrikoje, pavadinimai, kurie, tyrinėtojų manymu, irgi
yra garsažodinės kilmės. Antai mbulumbumba, kambulumbumba, cimbulumbumbua, cipulumbumbua ir pan.
ngangelų (rytų Angola) dialektu vadinamas „muzikinis
lankas su moliūgu“.49Kambulumbumba (mažybinė forma nuo mbulumbumba) – ir bantų genties vienastygio
instrumento pavadinimas, o ombumbumba – vėlgi lankas
su moliūgo rezonatoriumi (Kubik 1987, 185, 186, 189).
Be abejo, garsažodinės kilmės instrumentų pavadinimų esama kur kas daugiau. Tačiau grįžkime prie mūsų
užduoties – paieškoti refreno tumba galimo ryšio su
muzikos instrumentų sukeliamais garsais.
Mušamųjų / styginių muzikos instrumentų imitavimas. Minėta, kad viena iš žodžio tumba įvairiuose
romanų kalbų bei muzikinių terminų žodynuose reikšmių
– ‘afrikietiškas būgnas Centrinėje Amerikoje’, ‘afrokubiečių instrumentas’ ir pan.50 Esama įvairių šių būgnų
atmainų: tumba francesa (kaip minėta, Kuboje paplitę
per juodaodžius vergus), tumba vendu, tumbadora vendu ir kt. (Kuboje jais grojama kartotinė ritmo struktūra
vadinama tumbaó51).
Prisiminus, kad isp. tumbo – tai ‘kratymas, trankymas’, ‘dundesys, griausmas, bildėjimas’ (o tumba – tai
‘smūgis, trinksnis’ ir pan.: IsRŽ, 884), galima kelti
prielaidą, jog dainose kartojamas tumba-tumba (tumbe-tumbe) galėjo būti skirtas mušamųjų instrumentų
akompanimentui imituoti (čia gal tiktų prisiminti ir
onomatopėjinės kilmės ang. thump ‘smarkus smūgis,
duslus smūgio garsas’ ir pan.: ALŽ II, 238).
Šią prielaidą galbūt padėtų pagrįsti afro-kiurasao
muzikos tradicija. Joje tumba reiškia afrikietiškos kilmės ritmo pavadinimą, taip pat kaip seú ir tambú (šie
ritmai dažniausiai skambėdavo muzik di zumbi stiliuje).52
Manoma, kad tumba tipo muzika yra ne naujųjų laikų
ar europietiškos, bet afrikietiškos kilmės. Ji kildinama iš tambú (kartais vadinamų „Kiurasao bliuzais“,
Curaçao blues), anksčiau dainuotų vergų (daugiausia
moterų), paprastai akompanuojant tambú būgnu, kachu (karvės ragu) ir aganu (norago dalimi) arba chapi
(kauptuko galva), kartu plojant (dažniausiai vien tik
žiūrovėms moterims). Beteisiai vergai vietoje būgnų
mušdavo bastčl – didelį ilgamoliūgį vandens statinėje.
Juo akompanuodavo erotiniams šokiams, kurie būdavo
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labai nepadorūs (neatsitiktinai valdžia ir Romos katalikų
bažnyčia reikalavo uždrausti šią praktiką).53 Kiurasao
saloje dainuojami tradiciniai tumba (terminas tumba,
manoma, atėjęs iš XVII ispanų šokio) dainų tekstai esą
gėdingi ir smerktini, todėl dainuojami ne visada.54 Taigi
afro-kiurasao muzikos tradicijoje galima įžvelgti tumbos raidą nuo tumba ritmo, kildinamo iš tambú stiliaus
muzikos, kurią lydėdavo būgnas tambú, iki nepadorių
tumba dainų, tumba – nacionalinio gatvių eitynių muzikos stiliaus ir Tumba festivalių.
Vis dėlto neatmestina galimybė, kad minėtais
refrenais tumba, tumbe ir pan. galėjo būti imituojami
(palydimi?) ir kiti instrumentai, pavyzdžiui, styginiai.
Nepaisant nusistovėjusios muzikos instrumentų klasifikacijos pagal garso išgavimo būdus į membranofonus
(mušamuosius), chordofonus (styginius), idiofonus
(saviskambius) ir kt., galima pastebėti, kad jų raidoje
būta tam tikrų sąlyčio taškų. Tai matyti iš kai kurių
instrumentų pavadinimų. Antai tambūras (it. tamburo,
isp. tambor, pranc. tambour ir kt.) ‘būgnas’, ‘būgnelis (akompanuoti dūdelei, fleitai)’, be kita ko, yra ir
‘būgnelis su stygomis’; kildinamas jis iš persų tabīra
‘būgnas’,55 galbūt veikiant arabų tunbūr ‘liutnia’ (plg.
tambura – panašus į liutnią styginis instrumentas,
kuriuo išgaunamas obertoninis burdonas, jau aptarta
klasikinė Indijos burdoninė liutnia). Žodis tambur per
arabų kalbą, daugumos tyrinėtojų manymu, yra atėjęs iš
šumerų pantur – ‘pusrutulio formos ilgakaklis styginis
instrumentas’. Kitų manymu, jis kilęs iš žodžių, reiškiančių mušamuosius instrumentus (tabla, tabl, tabil,
tabul ir kt.); pastarieji turėtų būti labai seni. Tam čia
minimas ir kažkoks hetitų styginis instrumentas tibula;
veikiausiai tai būta ilgakaklio styginio instrumento,
naudoto, sprendžiant iš hetitų tekstų, rečituojamiems
žodžiams ir šokiams palydėti. Tyrinėtojai yra vieningos nuomonės, kad šio instrumento šaknys siekia
šumerų laikus. Vėliau žodis tambur imtas vartoti Irane
ir Vidurinėje Azijoje – juo vadintas kriaušės formos
ilgakaklis instrumentas, labai panašus į baglama. Tam
tikri instrumentai, kuriais šiandien grojama Turkijoje
ir Azijoje, irgi tambura, dombra ir pan.56
Tambūrinas – tai didelis cilindrinis dvipusis būgnas
(jo korpuso aukštis siekia metrą, pasirodė Provanse XI
a.); kita tambūrinų rūšis – reguliuojamo garso aukščio
(įtempiant virves, jungiančias membranas);57 plg.
Prancūzijoje žinomą liaudies instrumentą tambourin de
Béarn – styginį „būgną“ su žarnų stygomis, mušamą
lazdele.58
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Andy’s Richardsas groja dūdele ir
Tamborin de Béarn (Philo Day nuotrauka).

Dėl ryšio tarp styginių ir mušamųjų instrumentų
pavadinimų dar plg. tar ‘persų kilmės dvikaklė liutnia’
ir tar ‘būgnas’ (‘egiptiečių didelis rėminis būgnas’ arba
‘tambūrinas’).59
Glaudų ryšį tarp skirtingų klasių instrumentų (nors
veikiau, matyt, tarp jais išgaunamų panašių garsų) rodo
ir dambrelio, arba ideofono, pavadinimai įvairių tautų
tradicijose. Daugelyje tautų jis vadinamas vabzdžių vardais: antai čiuvašų varam-tuna ‘uodas’; estų parmupill
‘kamanė’; Altajuje ir Kirgizijoje – komuz ir komys ‘vabalas, karkvabalis, kirminas’ ir pan. (Галайская 1973:
331) (plg. aukščiau minėtas panašias burdono termino
sąsajas). Čiukčiai ir koriakai dambrelį vadina vanni jajar
ir vanni jajaj ‘dantų būgnas’, o tiurkų kalbose dambrelio pavadinimai komuz, kobuz, kobyz, kavys, chomys,
komos ir kt. reiškia ‘styginį muzikos instrumentą’ (ten
pat, 332). Altajiečiai (chakasai, šorcai, tuviai) dambrelį
dažniausia vadina temir-komus, vis dėlto žinomi ir tokie
pavadinimai kaip komos ir kobys-tiuniur, t. y. ‘muzikinis
būgnas’ (ten pat, 343). Selkupai dambrelį vadina pynyr
‘ūžlys’, nuo veiksmažodžio pynyrko ‘ūžti’ (anksčiau
tai buvo moterų šamanių, kurioms buvo nevalia turėti

būgno, instrumentas); nencai atitinkamai – vyvko ‘ūžlys’ (nuo veiksmažodžio vyvarc ‘ūžti’) (ten pat, 347).
Tautų, priklausančių tungusų-mandžiurų kalbos grupei,
dambrelių pavadinimams būdingos šaknys ken-, kon-,
kan-, reiškiančios ‘garsą’, ‘mušimą per tuščiavidurį
daiktą’ (ten pat, 348). Matome, kad vieno ir to paties
instrumento – dambrelio pavadinimai skirtingose tautose
semantiškai yra susiję su zirzimu, ūžimu, garsu, mušimu
per tuščiavidurį daiktą, būgnu, styginiu instrumentu ir kt.
Matyt, kadaise daugelis archajiniais muzikos instrumentais išgaunamų ritmizuotų garsų galėjo atlikėjams
ir klausytojams kelti panašias asociacijas,60 o skirtingus
pačių instrumentų pavadinimus ar apibūdinimus (‘būg
nas‘, ‘ūžlys’, ‘styginis instrumentas‘ ir pan.), matyt, lėmė
vietinės instrumentinės muzikos tradicijos.
Po šio nedidelio nuklydimo vėl grįžkime prie refreno tumba, kuris, matyt, galėjo imituoti / lydėti įvairiais
muzikos instrumentais (mušamaisiais arba styginiais)
išgaunamus garsus. Pastebėjome, kad refrenų tumba,
zumba, humba61 ir pan. pirmieji skiemenys įvairių tautų
dainose vartojami akcentuotajai (stipriajai) takto daliai
pabrėžti, išryškinti (melodijų transkripcijose pirmasis
minėtų refrenų skiemuo neretai žymimas specialiu muzikinio akcento ženklu >). Be to, neretai dainos, turinčios
minėtus refrenus, yra palydimos įvairių pašalinių (muzikinių ir nemuzikinių) garsų: šūksnių, plojimų, švilpimo,
beldimo į stalą arba grojimo kokiu nors muzikos instrumentu, pavyzdžiui, kroatų lijerica (bet apie tai – vėliau).
Atkreipkime dėmesį į tai, kad mus dominantys
refrenai tum-ba, zum-ba ir pan. yra dviskiemeniai:
pirmasis jų skiemuo akcentuotas, antrasis – ne. Taigi
nuolatinis minėtų refrenų kartojimas sudaro nepertraukiamą akcentuotų ir neakcentuotų skiemenų grandinę.
Estų muzikologė Ingrid Rüütel pastebėjo, jog panašiais
darybos principais – dviejų garsų (aukštesnio akcentuoto
ir žemesnio neakcentuoto) priešpriešinimu – remiasi
seniausių, ikiruninės kilmės vaikų ir grandininių dainų
melodijos (Рюйтелъ 1994, 10–11). Lietuvių eilėdaros
žinovas Leonardas Sauka, atkreipęs dėmesį į silabinei
toninei eilėdarai būdingą akcentų kaitą piemenų, vaikų
bei humoristinėse dainose, ieškojo veiksnių, skatinusių
šias chorėjo ritmines tendencijas. Anot tautosakininko,
katalizatoriaus vaidmenį galėjo atlikti „ryškiais akcentais
pasižyminčios muzikinio ritmo formulės. Savo ruožtu
abiejų sferų – kalbos ir muzikos – ritmą galėjo veikti
simultatinis kinetinis ritmas, pavyzdžiui, elementarus
lopšio supimo, vaiko šokdinimo, lingavimo ir panašūs
reguliarūs judesiai“ (Sauka, 1978, 64).
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Mes pridurtume, jog griežtas ritmas bei nuolatinė
akcentuotų ir neakcentuotų skiemenų kaita būdinga ir
įvairių tautų muzikos instrumentų pamėgdžiojimams,
antai lietuvių: Mi-ke bro-li, tan-cu tan-cu, / Mi-ke broli, tan-cu tan-cu – kanklės (LTt V, Nr. 8523); Či-ru
či-ru, duok pi-pi-rų, / Kad ne-duo-si, ne-či-ruo-siu, / O
kad duo-si, pa-či-ruo-siu – smuikas (LTt V, Nr. 8525);
baltarusių: Chlie-ba chva-cicj da ka-liad, / Chlie-ba chva-cicj da ka-liad – I smuikas; Mo-ža chva-cicj, mo-ža
nie, / Mo-ža chva-cicj, mo-ža nie – II smuikas (Назина,
1982, 108). Galima manyti, jog tokiu motoriniu skiemenavimu bandyta perteikti ne tik instrumentinės muzikos
ypatumus, bet ir paties muzikanto judesius, susijusius
su stryko braukymo per stygas arba stygų „kabinimo“
pirštais motorika ir kt.62
Panašius reiškinius analizavęs etnomuzikologijos
klasikas Curtas Sachsas teigė, kad pirmasis instrumentinės muzikos efektas buvo dviejų garsų sujungimas,
po to – jų skambesio sukontrastinimas ir galiausiai –
sudėjimas tam tikra seka. Identiškas procesas būdingas
kalbos raidai (lingvistikoje tai vadinama reduplikacija:
lo. reduplicatio ‘sudvigubinimas’ – žodžio ar jo dalies
pakartojimas, sudvejinimas). Vaikų kalboje – tai primityvūs tė-tė, ma-ma, tam-tam (plg. minėtus būgnų
pavadinimus) ir pan. Tokiose porose dvi silabos išsiskiria
į stipriąją ir silpnąją, be to, dažnai skiriasi balsės: dingdong, sing-song, tik-tak (čia galime prisiminti lietuvių
kolektyvinėse sutartinėse pasitaikančią vokalo partiją,
pagrįstą nuolatiniu bim-bam kartojimu bei tą patį bimbam varpų pamėgdžiojimuose). Analogiškas rezultatas,
anot C. Sachso, gaunamas greitai mušant du skirtingo
dydžio vamzdžius: vieno instrumento šviesus skambesys
kontrastuoja su kito tamsesniu (Sachs, 1975, 48). Taigi
akivaizdu, kad kalbos ir muzikos ritmą veikė bendri
psichologiniai, arba psichofiziologiniai, dėsningumai
(plačiau žr.: Račiūnaitė-Vyčinienė 2000). Tad ar negalėtume daryti prielaidos, kad refrenas tumba nebūtinai turi
reikšti kažką konkretaus – t. y. būti susijęs su kažkokia
ide. šaknimi *tu- / *tū- / *teu-, menančia ‘išsipūtimą,
storumą’ ar pan.? Galbūt jis sudarytas „atsitiktinai“,
remiantis bendru dviejų garsų (skiemenų) supriešinimo
principu? Kita vertus, ir būtent ‘pūtimąsi’ reiškiantis
žodis, kaip kad ang. swell, gali tapti muzikos terminu,
žyminčiu ‘l a i p s n i š k ą s t i p r ė j i m ą i r s i l p n ė j i m ą ’. Tai lyg ir primena galimą refreno tum-ba darybos
principą – dviejų skiemenų supriešinimą: pirmasis skiemuo akcentuotas („įtemptas“), antrasis – neakcentuotas
(„atpalaiduotas“). Šioje vietoje tiktų prisiminti Artimųjų
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Rytų būgnų mušimo tradiciją. Grojantysis mušdavo
pirštais arba per būgno membranos vidurį, arba pagal
kraštus, arba tarp šių membranos vietų, priklausomai
nuo to, kokį garsą pagal pasirinktą trijų lygių skalę,
gyvavusią arabų muzikoje (tum – garsiai, kâ – tyliai,
tak – vidutiniškai), norėjo išgauti (Sachs 1975, 264).
Taigi, supriešinę garsų ir tylų (arba vidutinišką) mušėjo
smūgius ir išreiškę juos atitinkamais žodžiais, gautume
skiemengarsius tum-kâ arba tum-tak.
Plg. daiktavardžio timpa ‘guminė juostelė’, ‘guminė
žarnelė’, ‘svaidyklė’, ‘sausgyslė’, ‘(šaudomojo lanko)
templė’ vartojimą šnekamojoje kalboje, išskaidant jį į
dviskiemenį tim-pa (tarsi imituojant gumos įtempimą /
paleidimą);63 plg. ištiktuką timpt ‘trukt, pešt’ (silpnesniam truktelėjimui žymėti): Aš jį už skverno timpt!;
kartojant nusakomas nestiprus tampymas, trūkčiojimas,
traukymas: Arkliai tik timpt timpt – ir nė iš vietos; jį kartojant taip pat nusakomas mušimas: Jei sugurysi, tai bus
per šikniukę timpt timpt; plg. timpt tampt spazmiškam
trūkčiojimui nusakyti: Dešiniąją koją teip kaip zvanyte
zvanijo – teip timpt tampt (LKŽ).
Manyčiau, dabar pats metas perspėti, kad šiuo straipsniu jokiais būdais nepretenduojame į detalią kalbinę ir
instrumentologinę analizę. Čia tik bandoma atkreipti
dėmesį į galimus žodžių, susijusių su tam tikru muzikinio
garso išgavimu, tarpusavio ryšius (būgno mušimas, stygų
braukimas stryku ar „kabinimas“ pirštais ir pan.; plg.
aukščiau apie kai kurių mušamųjų ir styginių instrumentų pavadinimų sąsajas, kaip kad tambūras / tambura ir
kt.). Įvairiose kalbose ryškiai akcentuotą garsą paprastai
žymi panašūs kirčiuoti skiemenys: tum-(dum-64), tun(dun-),65 tam-, tom-, taip pat bum-,66 bam-67 (ban-68) ir
pan. Suprantama, kad liaudies dainose jie tampa įvairių
refrenų darybos pagrindu, o kartu – ir instrumentinio
akompanimento (visų pirma – būgno?) imitacijomis
(beveik neabejotina, kad būgno garsą imituoja refrenas
bung bunga da;69 plg. la. bunga, vo. Bunga ‘būgnas’, lie.
posakį bungas mušti – LKŽ). Lietuvių dainose refrenų,
turinčių šaknį tum-, yra ir daugiau: tum-di tum-di tumdidi;70 tum-ta dritata; tumba (d)rylia ocha; tumba rasa.71
Beje, viename iš refrenų (tum-bala tum-bala tumbalalaika), pasitaikančių daugelyje tautų paplitusiose
žydų dainose, minimas dar vienas muzikos instrumentas – balalaika (rusų trikampis styginis instrumentas
(pavadinimas gali būti kilme susijęs su ru. балаболить,
балакать ‘plepėti, taukšti niekus’72). Manoma, kad
„Tumbalalaika“ – Rusijos arba Lenkijos žydų folklorinė
meilės daina, dainuota jidiš kalba,73 o Lietuva juk – nuo
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seno Rusijos ir Lenkijos kaimynystėje. Štai „Tumbala
tumbala“:74
Žydų daina „Tumbalalaika“.

Įdomu, kad lietuvių liaudies dainose garsažodžiu bala
(drauge su kitais neaiškios kilmės garsažodžiais) tarsi
imituojama „čigonų“ arba kitų svetimtaučių kalba,75
pavyzdžiui: Vič bala čium bala, aka čiuka čium bala
(LLD V, 322). Tačiau šiuo atveju mums ne tiek rūpi,
ką galėtų reikšti garsažodis bala ir kokia yra žodžio
balalaika kilmė, kiek tas svarbus faktas, kad minėtame
kelių žodžių junginyje garsažodis, pagrįstas šaknimi
tum- (arba atskiras skiemuo tum), atlieka muzikinių
akcentų išryškintojo vaidmenį.76 O šis vaidmuo dažniausiai siejamas su mušamaisiais instrumentais (čia galime
trumpam prisiminti keletą tradicinio kūlimo apibūdinimų: „Buvo kuliama keturiese pagal ritmą: Pats su pa-te,
šou su ka-te. Su žodžiu šou du stipresni vyrai pakaitomis
spragilais smūgiuodavo kuo stipriau. Šitoks smūgiavimas, takto paįvairinimas, t a r s i b ū g n a s orkestre
pagyvindavo kūlimo dinamiką, kūlėjams duodavo energijos“ (Jablonskis 1993, 115; išskirta mano – D. R.-V.);
„Nuotaikai pakelti ir ritmui išlaikyti būdavo dainuojamos
nesudėtingos, beveik be melodijos dainelės. Tai lyg ir
melodeklamacijos, akompanuojant m u š a m i e s i e m s
i n s t r u m e n t a m s“ (Statkevičius 1992, 21; išskirta
mano – D. R.-V.). Beje, panašią funkciją kolektyvinėje
skudučiavimo tradicijoje atlikdavo žemieji skudučiai
(vadinti ūkais arba kuldukais), pabrėžiantys stipriąsias takto dalis: pasak skudučiuotojo Krisiaus Dagio
(1862–1933), kuldukai – k a i p b u b i n a s primušdavo
(Paliulis 1985, 112; išskirta mano – D. R.-V.).
Be abejo, ritminio akcento paryškinimo funkciją,
kaip minėta, galėjo atlikti ne tik mušamieji, bet ir kiti
muzikos instrumentai, antai įvairūs styginiai: lankai
(pavyzdžiui, bumbasas77), liutnios (gnaibomieji bei
strykiniai instrumentai), įvairios citros ir kt. Matyt, ir jais
atliekamus muzikinius akcentus įvairių tautų vokalinėse
(arba vokalinėse-instrumentinėse) tradicijose galėjo išreikšti panašūs skiemenys: tum-, bum-, čium- ir kt. – taip
manyti leistų minėtas refrenas tumbalalaika. Tokią prielaidą paremia ir praktinė patirtis: antai trijų dalių metro
melodijas neretai „palaikome“ niūniuodami um-pa-pa,

um-ta-ta ir pan.; o banalias dviejų dalių metro melodijas,
nesvarbu, kokiais instrumentais jos būtų atliekamos,
visuotinai vadiname „bumčikais“ – nuo dviskiemenio
garsažodžio bum-čik (šis sudarytas taip pat kaip tum-ba
ir kt.: pirmasis skiemuo kirčiuotas, antrasis – ne).
Vis dėlto neduoda ramybės klausimas, kam dainose
reikalingas toks „instrumentinis“ palydėjimas – savotiškas mušamųjų (arba kitokių) instrumentų imitavimas?
Ar tai tik priemonė akcentuotai ritmikai išryškinti? O gal
– būdas tam tikram sodriam fonui, kuriame laisvai „liejasi“ pirmojo balso (solo) melodija, sudaryti? Sudėtinga
vienareikšmiai atsakyti. Šiaip ar taip, Lietuvoje užrašyta
nemažai dainų, kurios buvo dainuojamos per vestuves
(taip pat ir per kitas vaišes arba didesnius žmonių susibūrimus), visiems sėdint už stalo ir kumščiais arba stalo
įrankiais (pvz., šaukštais) mušant į stalą. Toks atlikimo
būdas neabejotinai suteikdavo visiems dalyvaujantiems
smagumo ir bendrumo jausmą. Galimas dalykas, kadaise
tokio mušimo, beldimo į stalą prasmė buvo ritualinė ar
maginė – pavyzdžiui, norint apsaugoti jaunuosius bei
kitus vestuvių dalyvius nuo piktų jėgų (belsdami į stalą
dainuodavo vestuvių persirengėliai – tariami „jaunieji“ ir
jų „palyda“, sutikdami atvykstantį tikrąjį jaunųjų pulką).
Ilgainiui jis tapo tiesiog linksmo, „trankaus“ dainavimo
dideliame žmonių būryje pagalbine priemone.78 Tikėtina, kad tam pat tikslui tarnauja ir mušimą atstojantis refrenas tumba bei jam artimi garsažodžiai (prisiminkime
serbų ir kroatų dainas zumba, dainuojamas išgertuvių,
švenčių metu greta ispanų zumba ‘pėrimas, mušimas’,
zumbar ‘trenkti, smogti, duoti, mušti’ ir pan.).
Vis dėlto įmanoma, kad refrenų tumba, zumba79
ir pan. ryšys su nešvankiais, vulgariais tekstais taip
pat nėra atsitiktinis (plg. ispanų zumbar antrą reikšmę
‘pajuokti, šaipytis, tyčiotis’: IspLKŽ, 754). Matyt,
tai galima užuomina į erotinę simboliką, kurios apstu
vestuvių papročiuose bei dainose. Šioje vietoje galime
prisiminti ir minėtas Kiurasao salos tumba dainas,
išsiskiriančias ypač nešvankiais tekstais. (Trumpam
sugrįžtant prie refreno tumba tumba numanomo ryšio
su storumu, galbūt derėtų prisiminti, kad storas, be
kita ko, – tai ir ‘šiurkštus, stačiokiškas’: Tu jau storai
ūtariji (blevyzgoji), kap Matas kamaroj; dar dažniau
nešvankumui, nepadorumui apibūdinti lietuvių kalboje
vartojamas sinonimas riebus, turintis, beje, ir reikšmes
‘nutukęs’, ‘nusipenėjęs’, ‘apkūnus’, ‘apvalus’, ‘įsiganęs’: Vienas už kitą riebesniais žodžiais plūdo kunigą
(P. Cvirka); Labai riebiai kalbi – nors ausis užsikišk
ir pan. – LKŽ).
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Įmanoma, jog kadaise tumba ir panašūs refrenai
galėjo skambėti ir drauge su būgno mušimu, apeiginės lazdos beldimu ar kokiu garsą sukeliančiu judesiu
– treptelėjimu, pliaukštelėjimu ir pan. Tokių instrumentinio ir vokalinio atlikimo simbiozės reliktų dar
ir dabar esama kai kuriose dainose: jos pabaigiamos
kokiu nors garsažodžiu, pavyzdžiui, tram, palydimu
garsaus treptelėjimo.80
Narpliojant pritarimo dainoms mušamaisiais
(arba burdoniniais ir kt. panašiais akompanuojančiais styginiais) instrumentais klausimą, kyla noras
sugrįžti prie paties būgno (tarm. būbno, būbino iš sl.
*buben) pavadinimo kilmės. Sl. *buben šiaip jau yra
giminiškas su lie. bambėti, bambti, taip pat bimbilas
‘aklys’, la. bambals, bambuls ‘vabalas’, toliau gr.
bambos ‘žemas garsas’, sen. indų bambharas ‘bitė’
(pagal: Vyčinas 2001, 157). Beje, lie. bambalas – tai
tas pats ‘bimbalas’, bet dar ir ‘laukinė bitė, samanė
(Apis silvestris)’, ‘karkvabalis (Melolontha melolontha)’, ‘mėšlinis vabalas (Geotrupes stercorarius)’,
o perkeltine reikšme – ‘varpas’, ‘varpo šerdis, klebetas’ (LKŽ). Taigi, viena vertus, slavų (o per juos
ir lietuvių) būgno pavadinimas yra susijęs su žemu
garsu, vabzdžių birbimu (ar net pačių vabzdžių pavadinimais), monotonišku bambėjimu, burbėjimu,
plepėjimu, niekų tauškimu ir pan. (plg. aukščiau
minėtas panašias burdono, žemiausios instrumento
arba balso partijos, reikšmes). Plg. bùbinas (< brus.
бyбeн) reikšmes ‘armonikos ar vargonų storasis balsas, bosas’ (Tų armonijų vienas bùbinas yra pagedęs)
ir, kita vertus, ‘bičių tranas’ (čia prisimintinas bubilas
‘storulis’, ‘didelis storas žmogus’ ir medaus, bičių dievybė Bubilas ar Babilas, kurie šiaip jau irgi gali būti
slavizmai). Algirdo Juliaus Greimo įžvalgomis, dievas
Bubilas atitinka trano poziciją bičių pasaulyje, pasireiškia būbavimu ir pasižymi storumu, storu liemeniu
arba pilvu (Greimas 1990, 270–271). Būgno ryšį su
žemu garsu (baubimu, ūžimu ir pan.) rodo ir mįslės:
Girioj kirstas, mieste dirbtas, eina keliu baubdamas
(Baltrėnienė 1980, 57); Suraizgiots sumazgiots eina
keliu baubdamas (Grigas 1970, 144) ir kt. Beje, svarbu
tai, kad būgnu galima išgauti garsą ne tik mušant per
membraną, bet ir trinant ją pirštu (barabano virtuozas Pranas Mikulėnas iš Aleksandravėlės pasakojo:
Kai varinėdavom nykščiu „aštunkę“, tai, būdavo, tik
ūžia... Dar ištrindavom kanifolija, kad garsiau būtų –
užr. E. Vyčinas ir D. Vyčinienė 1998 m.) arba delnu.
Trinamos būgno odos garsas iš tikrųjų primena ūžimą,
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zvimbimą, baubimą ir pan. – anot kaimo muzikantų,
būgnas staugia ant viso kaimo (ten pat).81
Be to, ir savo forma būgnas asocijuojasi su kažkuo
„išsipūtusiu“, „storu“, „apvaliu“. Antai katilas-būgnas
(vad. litaurai) vokiškai vadinamas Pauke, o šis pavadinimas kilęs iš Bauch ‘pilvas’. La. bunga, vo. Bunga,
manoma, kilęs iš vokiečių aukštaičių Bungo ‘gumbas’
(pagal: Vyčinas 2001, 157). Skr. bhambhā – tai ‘katilo
formos būgnas’ (Kaufman 1981, 32, 72). Bet plg. lie.
bámba ‘duobelė pilvo viduryje (umbilicus)’ ar šiaip
‘koks pasipūtimas, bumbulas’ (Žiūrėk, kokia bamba ant
ano medžio), taip pat, be kita ko, ‘smuiko gale bumbuliukas, už kurio rišamas stygų laikiklis’ (Prie bambos
trūko žarna); dar plg. bambà ‘bambėtojas, niurzga’ (Tai
merga bamba: bamba ir bamba kur eidama). Taip pat
plg. bambalas reikšmes ‘mažas ar paaugęs, ppr. riebus
vaikas, bamblys, rubuilis’ (Jau toks bambalas, o da
vis papkį čiulpia); ‘mažas ir drūtas žmogus, dručkis’;
prk. ‘spuogas’ (Sutinstu tokiais bambalais). Dar plg.
bumbulas ‘didelis mazgas, gurgulas’ (Ant virvės galo
bumbulas); šiaip ‘koks apskritas daiktas, burbuolė,
gumbas’ (Ant [bažnyčios] bonios smaigalio toks bumbulas); ‘vandens burbulas’ ir kt. (LKŽ).
Minėti ar jiems artimi žodžiai užtinkami viename
lietuvių liaudies dainų tipų – „Augo miške medelis“
(daugiausia variantų užrašyta Žemaitijoje).82 Kai kuriuose šio tipo variantuose minimas būgnas, kituose
vietoje jo – paslaptingi „objektai“: bumbas, bumbuls,
bum(a)s, būmas, b(u)omas, bamba ir pan. Galbūt visi
jie yra savotiški būgno atitikmenys, vienaip ar kitaip
susiję su storumu, išsipūtimu, apvalumu (bumbas,
bumbulas, bamba), nerangumu, nepaslankumu ir pan.
Nors kai kurie iš jų gali būti iškraipyti, užrašytojų
blogai nugirsti žodžiai ar skoliniai, pavyzdžiui: lie. bómas, buomas (< vo. dial. Bōm) ‘rąstas’, ‘storoka kartis
sunkiems daiktams kelti, dalba’, ‘sustingęs žmogus,
apsileidėlis’; dar plg. vo. Bummelei ‘nepaslankumas,
nerangumas, tingumas’, bummeln ‘tuščiai leisti laiką,
dykinėti, bastytis; lėtai, tingiai dirbti, gaišuoti’, Bummler ‘dykinėtojas, dykūnas; ūžautojas, puotautojas; slunkius, lėtas, tingus žmogus’, Bommel ‘bumbulas, kutas
(kepurės), pomponas’ (CODGD, 103); beje, vokiškai
bums! – tai ‘trinkt! pokšt! pliumt! bumpt! bampt!’
(VLKŽ, 191; plg. minėtus portugalų ištiktikus tumba
ir zumba ‘brakšt! trinkt! taukšt! pokšt!; bambt! bumpt!
pumt! būpt!’ ir pan.); o daiktavardis Bums – tai ‘bumbtelėjimas, trinktelėjimas’ (DVLŽ, 210); veiksmažodis
bumsen – ‘ūžti, gausti; trenktis’ (WDV, 306) ir pan.
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Baigiamasis žodis. Taigi būgnas kelia dvejopas asociacijas: vienos jų susijusios su žemais garsais (dundenimu, baubimu, ūžimu), kitos – su storumu (išsipūtimu,
apvalumu, o per tai ir – su tingumu, nepaslankumu).
Tokiu pat reikšmių dvilypumu pasižymi veiksmažodžiai 1 bambti, bambėti (Nutilk, gana bambti! bei pan.)
ir, kita vertus, 2 bambti ‘storėti, pūstis, pampti’ (Ėras
girduklis pradeda bambti, t. y. augti į pilvą, darosi kaip
bamblys), ‘tvinkti’ (Pirštas bambsta, reikia lapą pridėti), bet kartu vėlgi ir ‘pykti’ (Nelabai aš bijau, kad anas
ant manęs bambsta), plg. artimas bamb¸ti reikšmes ‘su
nepasitenkinimu kalbėti, murmėti, bumbėti, burbėti’
(Ta močiutė visada nepatenkinta – bamba i bamba per
dienų dienas; Antanas vis bamba ir bamba an manęs,
kad aš nieko nedirbant[i]; Ką tu čia bambi lyg ubagas
kruopas pabėręs!) bei ‘loti’ (Tetut, pažiūrėk, an ko čia
bamba tas šuva), o štai bãmbėti – tai ‘dideliam augti’
(LKŽ). Ir tokios reikšmių sąsajos bei persipynimas, beje,
toli pranoksta lietuvių kalbą.
Tad gal ir lietuvių dainų refreną tumba, kuris neretai
skamba daugiabalsių dainų apatinio balso partijose ir primena būgno (arba kito žemo garso muzikos instrumento)
palydėjimą, viena vertus, galima būtų interpretuoti kaip
kažką „storo“, „žemo“ ir „nepaslankaus“ (žr. aukščiau
išvardytus atitinkamų reikšmių žodžius). Kita vertus,
refrenas tumba akivaizdžiai siejasi su garsą žyminčia
(garsažodine) šaknimi tum-. Taigi visas klausimo svoris persikelia į pačių pirminių šaknų su atitinkamomis
reikšmėmis tarpusavio santykį, o galiausiai – į pačių
atitinkamų reikšmių tarpusavio santykį, o tai jau išeina
iš šio straipsnio ribų.
Šiaip ar taip, refrenas tumba lietuvių dainuojamoje
tradicijoje lieka mįslingas. Kol kas galima manyti, kad
tai gal graikų ar lotynų kilmės žodis, pasiekęs mus per
įvairias kitas tautas.
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NUORODOS:
1. Gruzinų etnomuzikologas Tamazas Gabisonia pasakojo, kad
dainuodami smagiame draugų susibūrime kai kurioms dainoms
jie prideda pritarimą tumba tumba lyg imituodami instrumentus
(žodinė informacija, Tbilisis, 2006-09-27).
2. Bim-bam ir apibrėžiamas kaip garsažodis varpo skambėjimui
nusakyti (LKŽ I, 823). Labai panašaus reiškinio (galbūt tipologiškai giminingo?) esama Sardinijos daugiabalsio dainavimo
tradicijoje: atliekant dainas, vadinamas tenores, tik pagrindinis
balsas artikuliuoja teksto žodžius, o kiti balsai kartoja skiemenų
grandines bim-bari-bam; bim-ba-ram bam-bam; bim-bom ir pan.
(žemiausi balsai šiais skiemengarsiais atlieka ritmizuotą burdoną
I ir V gamos laipsniais; anot tyrinėtojų, šių balsų funkcija – sonorinė) (Muszkalska 1999, 159–160).
3. Viena iš pranc. bourdon reikšmių – ‘didelis varpas’.
4. Be to, daugelyje sutartinių tekstų, kuriuose pasitaiko garsažodžiai
tūto, tūta, tūtoj ir pan., minimas žilvitis (kartais tik pirmame
sutartinės posme, su tolimesniu teksto turiniu visai nesusijęs),
o iš žilvičio padaryta švilpynė liaudyje vadinama tūta, tūtele.
Prisiminkime, kad ir ratelyje apie žilvitį („Pasėjau žilvitį tėvelio
sodely“), žinomame visoje Lietuvoje, skamba priedainis: tu žilviti
tūta tūta, žilvitėli tūta.
5. Yra duomenų, kad skudučius kai kas vadindavo tutučiais, tūtelėmis (Sutartinių ir skudučių keliais, 143).
6. Памятники мордовского, 22: Nr. 14.
7. Marcu 1977, Nr. 162. Gramostenų dainų burdono partijos tekstas
gali būti arba toks pat kaip solisto, arba pagrįstas tradiciniais
garsažodžiais tumbe-tumbe (Muszkalska, 81).
8. Dainuoja vyrų grupė, veda Drago, užr. 1996 m. (Hey, Rudnik,
you old mountain, Nr. 10).
9. Serb.-kroat. zumba (f) reiškia ‘skylamušis’ (SKRŽ, 160). Beje,
bendrosios giminės lie. zumbà (zamba?) reiškia 3) ‘kas vis loja,
plepa’ (Atstrauk tu, zùmba, nuo mano ausies!); zambà – tai ‘plepalai, tauškalai’ arba ‘plepys’; zambaliúoti – ‘burbėti; burnoti’ (Tu
čia nezambaliúok prieš mane); zambatyti – ‘kalbėti, pliaukšti’ (Jis
zambatija niekus, kad nėr ko klausytis) ir ‘prieštarauti, burbėti’
(Vaike, nezambatyk) (LKŽ El – toliau nenurodoma).
10. <www.imota.net/html/ganga_u_zvuku.html./ www.ganga.hr>.
11. Dainos, turinčios refreną kumba, atliekamos irkluojant (kroatų
etnomuzikologo Joško Ćaleta’os informacija, Tbilisis, 2006-0927); panašios kumba dainos žinomos ir Graikijoje (graikų etnomuzikologo Hariso Sarriso informacija, Talinas, 2007-08-16);
beje, lo. cumba = cymba, cymbae (f) [< gr.] tai ‘valtis, laivelis’
(LoLKŽ, 278).
12. Sviraj lire, pucali ti konci, 9 (CD 1/27).
13. Фасмер IV, 120. Anot Makso Vasmerio, abejonių kelia žodžio
tumba kildinimas iš sen. skandinavų timpos, templės pavadinimo
(ten pat).
14. Klein, 787–788; Frisk II, 943–944; Fraenkel, 1139; žr. LaLKŽ,
671; LaEV, 1074.
15. <http://www.britannica.com/eb/topic-35886/Aromanian>; Muszkalska 1999, 81.
16. IsLKŽ, 721. Beje, tumba Lotynų Amerikoje – tai muzikos
rūšis, atėjusi iš Kiurasao (Afrikos čiabuvių) (http://www.
otrabandarecords.com/otrabanda-background.html). Ją aptarsime vėliau.
17. Čia derėtų priminti ispanų kalbos frazeologizmą como la tumba
‘kaip kapas‘, kuris reiškia: 1) ‘nekalbus, nebylus, begarsis‘; 2)
‘tamsus, apsiniaukęs, niūrus‘; 3) ‘rūškanas, niūrus‘; 4) ‘gilus,
bedugnis‘ (IsRFŽ, 684).
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18. Karlinger 1973, 20; Bentzon 1969 1, 14–15. Beje, viena iš
daugelio burdono reikšmių XIII. a. Prancūzijoje – „dūdmaišio
ilgoji dūda“ (Boiko 2000, 4). Lietuvoje burdoninė dūda vadinama ūku; kaip veiksmo pavadinimas ūkas – tai „ūžimas, ūžesys,
gausmas, triukšmas“; įrankių pavadinimai ūkas, kitaip ūžlė, ūžlys,
vilkelis, – archajiški muzikos intrumentai, virtę „vaikų žaislais“
(tampomi ant virvutės priešais save arba sukami virš galvos); tai
ir žemieji skudučiai (kuldukai), kurių ritmo motyvas yra ū-ū-ū ir
kurie taip pat atlieka burdono (tik ne tęsiamo, bet skanduojamo)
vaidmenį skudučių muzikoje; ūku tarmiškai vadinami ir kai kurie
paukščiai – būtent pelkių paukštis baublys (Botaurus stellaris)
ir didysis apuokas (Bubo bubo) (LKŽ XVII: 399). Galima įtarti,
kad garsai ū-ū-ū skudučiavimo tradicijoje buvo skirti minėtiems
paukščiams mėgdžioti.
19. Šioje vietoje tiktų priminti, kad Kolumbijos ispanų tumbilo (m)
– tai ‘moliūgas‘ (IsRŽ, 884).
20. Kaufman 1981, 180. VīËā – vienas seniausių Pietų Indijos muzikos instrumentų, laikomas deivės Sarasvatės simboliu (The
Illustrated Encyclopedia of Musical instruments, 98).
21. <http://sanjannagar.org/papers/sagar-veena.pdf>.
22. <http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2007/02/08/stories/2007020800310100.htm>. Teigiama, kad ektara – vienas
seniausių styginių instrumentų Indijos subkontinente. Pandžabe
(Indijos ir Pakistano srityje) ji žinoma kaip tumbi (jos sudėtinės dalys – džiovintas, sukietėjęs moliūgas, į jį įstatyta lazda
ir vienintelė styga): Ektar, by David Courtney <http://www.
chandrakantha.com; http://www.dolmetsch.com/defst5.htm>.
23. <http://library.thinkquest.org/C006203/cgi-bin/stories.cgi?ar
ticle=instruments&section=music/&frame=parent>; <http.//
de.wiktionary.org/wiki/Sitar>; http://indiaheritage.org/perform/
music/h-i-sit.htm>.
24. Beje, C. Sachsas pasaulio muzikos instrumentų žinyne mini
bengalų styginį instrumentą tumburu vīËā (Sachs, 1930, 207).
25. <http://www.culturalindia.net/indian-music/music-glossary.html>.
26. <http://library.thinkquest.org/C006203/cgi-bin/stories.cgi?arti
cle=instruments&section=music/&frame=parent; http://www.
culturalindia.net/indian-music/music-glossary.html>.
27. Ypatingai kieto kiauto moliūgai auginami tik Maharastroje, netoli
Pandžapuro, tačiau dalis moliūgų importuojama ir iš Afrikos šalių,
pavyzdžiui, Zanzibaro (Zairas): <http://www.4to40.com/discoverindia/index.asp?article=discoverindia_stringedinstruments)>.
28. <http://www.4to40.com/discoverindia/index.asp?article=
discoverindia_stringedinstruments>.
29. <http://sacred-texts.com/hin/mbs/mbs03044.htm>.
30. Mitologijos enciklopedija, I, 347; <http://www.mythfolklore.net/
india/encyclopedia/tumburu.htm>.
31. The Illustrated Encyclopedia, 55.
32. <http://www.musicglossary.com>. Tumba (Salidor) – didžiausias
(12.5”/31.75 cm diametro), žemiausio garso conga rinkinio
būgnas: <http://www.salsaholic.de/glossary.htm>.
33. <http://www.soycubano.com/bijirita/musica/tambores_tumba_francesai.asp>; <http://www.afrocubaweb.com/cidmuc.
htm#top>.
34. <http://www.soycubano.com/bijirita/musica/tambores_tumba_francesai.asp>.
35. Rodriguez 1987, 295. Su tumba francesa kartais pasirodo
solistas (composé) ir choras (tumberas); solistas čia pat kuria,
improvizuoja tekstą, kurį dainuoja pakaitomis su choru; tumba
francesa melodijos perduodamos iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas
(ten pat, 302–303).
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36. Apie tai plačiau žr. Račiūnaitė-Vyčinienė 2004, 16–25.
37. PLKŽ, 114. Anot K. Walterio, daugelyje kalbų pastebimas ryšys
tarp burdoninių instrumentų (ar jų skambesio) ir įvairių vabzdžių. Pavyzdžiui, Vokietijoje dūdmaišio maišas – tai „kamanė“
(Hümmelchen), angliškai dūdmaišio ūžimas įvardijamas pagal
traną (drone) (Walter 1981, 192–193). Mordviai (etninė grupė
erzia) instrumentą ūžlį vadina žodžiais bromo ‘musė’ arba mekš
‘bitė’ (Бояркин 2004, 15 ).
38. Viename iš straipsnių jau esu aptarusi galimą trano (perkeltine
prasme – veltėdžio, tinginio) „funkciją“ burdoninio dainavimo
tradicijoje: mat žemiausios balso partijos – burdono atlikėjas(ai), kitų dainininkų požiūriu, „dykaduoniauja“ (nedainuoja
jokios melodijos, o tik kartoja arba tęsia vieną vienintelį garsą)
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2004, 16–25).
39. DIRŽ, 807. Beje, Meksikoje zumba reiškia ‘apgirtimą, įkaušimą,
apsvaigimą‘ (ten pat); prisiminkime serbų ir kroatų zumba dainas,
dainuojamas distiliuojant slyvinę degtinę.
40. Ten pat. Įdomu, kad zumbar reiškia ir ‘juokauti, tyčiotis, juoktis
(iš ko nors)’ (DIRŽ, 807). Ši reikšmė vėl mums primena „linksmąsias“ serbų ir kroatų zumba dainas.
41.<http://www.dolmetsch.com/defsz2.htm>.
42. Drum & Percussion Encyclopedia: Main Page. <http://www.
thedrummerslounge.com/Encyclopedia_D_Instruments_2.htm;
http://en.wikipedia.org/wiki/Dundun>.
43.<http://www.si.umich.edu/CHICO/instrument/>.
44.<http://www.britannica.com/eb/article-9031471/dundun-pressure-drum>, žiūrėta 2008 m. vasario 6 d.
45. Dundubhi mušėjai drauge su fleitininkais ir kitais muzikantais
grodavo ir žiemos solsticijos (Makara sankrant) aukojimo ritualuose Mahavrata: <http://www.4to40.com/discoverindia/index.
asp?article=discoverindia_stringedinstruments>.
46. Įdomūs šiuo atžvilgiu XIX a. pab. Ispanijos čigonų žodžiai dundun
‘šviesa’ ir dundilo ‘šviesulys’: <http://robbie.eugraph.com/zincali/> – ar turi jie kokį ryšį su žaibo šviesa ir, vadinasi, su perkūnu?
47. Buangas – tai ypač primityvus ir nesudėtingas instrumentas,
tačiau kai kurie jo konstrukcijos bruožai laikytini kur kas sudėtingesnių citrų su moliūgo rezonatoriumi pirmtakais <http://
www.4to40.com/discoverindia/index.asp?article=discoverindia_
stringedinstruments>.
48.<http://www.4to40.com/discoverindia/index.
asp?article=discoverindia_stringedinstruments>. Anot Daniélou,
tuntunis yra visos Indijos ir Pakistano styginis instrumentas
(Daniélou 1978, 108.).
49. Cimbulumbumba kartu su vergais iš Afrikos pateko į Braziliją
(čia vadinamas berimbau) ir Kubą (vadinamas burumbumba)
(Kubik 1987, 113, 114, 183).
50. <http://www.dolmetsch.com/defst5.htm; http://www.playdrums.
com/pdf/roots/4-ROR_Guide-ch2-bongos.pdf> ir kt.
51. <http://www.dolmetsch.com/defst5.htm>.
52. <http://www.dolmetsch.com/defst5.htm>. Tambú, muzik di
zumbi, seú arba simadan ir tumba – tai specifinės afro-karibų
muzikos formos, besisiejančios su „ABC“ salomis – Aruba,
Bonaire ir Kiurasao (Curaçao). Šių muzikos formų žodžiai dainuojami papiamentų (Karibuose kreolų kalba ilgiausiai kalbančių
čiabuvių) dialektu. Didžioji jų žodyno dalis kilusi iš portugalų
ir ispanų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbų, taip pat turi Vakarų
Afrikos fonologijos bruožų: <http://www.otrabandarecords.com/
otrabanda-background.html>.
53. <http://www.indopedia.org/Music_of_Aruba_and_the_Netherlands_Antilles.html>.

54. Ten pat. 1971 m. tumba buvo oficialiai paskelbta Kiurasao
nacionaliniu stiliumi, atliekamu kasmetiniuose gatvės eitynių
(Road March) karnavaluose ir Tumba festivaliuose. Trinidade,
Kiurasao ir Aruboje netgi rengiami „Tumbos karaliaus“ (El Rey
de Tumba) karūnavimo konkursai <http://www.otrabandarecords.
com/otrabanda-background.html>.
55. http://encarta.msn.com/dictionary_/tambours.html. Dar žr. tambur etimologiją (Nişanyan. Türkçe Etimolojik Sözlük. http://www.
nisanyansozluk.com/search.asp?w=tamam).
56. Tambūras (tambur), europiečių keliautojų kadaise aprašytas kaip
ryškus Turkijos muzikinio gyvenimo ženklas, yra tikriausiai vienintelis instrumentas, šiandien tevartojamas išimtinai Turkijoje:
<http://www.dolmetsch.com/defst.htm>.
57. <http://www.dolmetsch.com/defst5.htm>.
58. Pasaulio muzikos instrumentai, 224; <http://www.dolmetsch.
com/defst.htm> (2000.06.10).
59. Pasaulio muzikos instrumentai, 154, 179–180; <http://www.
dolmetsch.com/defst5.htm>.
60. Apie tai galima spręsti iš kai kurių instrumentų aprašų. Antai
Indijos vietinių tradicijų burdoninėmis liutniomis – Karnatakos
tambūrī ir Andhros tambūrā – išgaunamas ne tik burdoninis
pagrindas (tonika ir dominantė), bet ir ritminis akompanimentas (reguliariai timpčiojant stygomis tam tikrą ostinatinę ritmo
figūrą): <http://phonoarchive.org/grove/Entries/S52071.htm>.
Taigi vienas ir tas pats instrumentas atlieka dvi funkcijas: juo
1) išgaunamas tęsiamas, ūžiantis ir pan. garsas (burdonas) ir 2)
palaikomas ritmas, tarsi būgnu.
61. Suvalkijoje 2004 m. užrašytas daugiabalsis dainavimas, vienoje
iš balso partijų nuolatos skambant humba humba (antroje dainos
dalyje visi dainininkai kartu dainuoja priedainį: ai dig dig humba
humba, ai dig dig dig humba ba). Padainavo Vilkaviškio folkloro
ansamblis „Sūduviai“, užr. Vytautas Musteikis ir Dalia Urbanavičienė (anot dainininkų, šią dainą taip dainuojant jie girdėję Žemaitijoje, apie Telšius). Beje, priebalsis h- perteikia pirmąjį „ūžtinių” dainų „ūžiamosios“ (apatinės) balso partijos garsą: ho-o-o.
Šios dainos užrašytos Žemaitijoje, Raseinių r. iš J. Norkienės, užr.
D. ir E. Vyčinai 1987 m. (žr.: Račiūnaitė-Vyčinienė 2001, 56).
Priebalsiu h- pradedamas ir vienos iš vaikų dainų refrenas: hum
ha, ir vaikai („Išjojo cibitis medžioti“: LLD Vk 565). Lietuvių
hm raštu perteikiamas mykimas: Paniūkščiodamas kalbėjo, vis
hm hm; interjekcija hmm tariama niūniuojant kokią melodiją; gal
čia tiktų prisiminti ir daiktavardį gùmba ‘medžio kumpynė’: Su
tokia gumba į sieną dėti rąsto negalima; plg. gumbas ‘medžio
(augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, surietėjimas; koks
pasipūtimas’: Ant beržo buvo išaugęs didelis gumbas (LKŽ).
Tokia sąsaja vėlgi nurodytų į „storumą, išsipūtimą”.
62. Beje, viena iš lietuviškų tradicinių polkučių, pagriežtų smuiku
(LLSM 37), yra palydima tokiais žodžiais: Tumba tumba kaip
iš rago – nei duonytės, nei pyrago; anot etnomuzikologės G.
Kirdienės, „šios polkos pirmoji dalis pasižymi […] įmantria
griežimo technika: paskambinimai kairės rankos pirštais derinami
su panašiu į rikošetą stryko pašokdinimu“ (LLSM, 22). Įdomu,
kad žodžio tumba ryšį su šokių muzika (kuriai, žinia, būdingi
ryškūs akcentai) liudija ispanų tumba reikšmės: 3) ‘andaluzų
kalėdinis šokis’ ir 4) ‘(kubiečių) juodaodžių šokis‘ (IsLKŽ, 721).
63. Plg. daiktavardį tùmpa ‘kas tingiai, nerangiai vaikščioja, žirgla’:
Nebūk tùmpa, eik kaip žmogus; Tu, svočiule, tumpa, ta(vo) suknelė trumpa (LKŽ).
64. Dumm (dgs. dummūm; iš turkų düm) Rytų Arabijos muzikos
tradicijoje žymi žemiausią būgno garsą, išgaunamą mušant ranka
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centriniame būgno odos taške (Marcus 2007, 60); aukštas būgno
garsas vadinamas takk. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kada
(kai ritmas išreiškiamas žodžiais, visų pirma, mokymo situacijose) antrasis takk, einantis iš karto po dumm, verbalizuojamas
kitaip: dum-ma (ten pat, 62) – plg. mūsiškį tum-ba.
65. Tudun – indiško būgno-katilo pavadinimas (Pasaulio muzikos
instrumentai, 157); tun – Gvatemalos būgno pavadinimas <http://
www.dolmetsch.com/defst5.htm>.
66. Beje, bum norvegų kalba (dial.) – ‘būgnas‘ (Norvegijos samių
folkloro specialistų Osteno Hansseno ir Antes Mikkelio Gaupo
žodinė informacija, Molėtai, 2007-07-30).
67. Tram bam bam – jaustukas būgno dundėjimui nusakyti: Kap
duoda į barabaną, tai tram bam bam; panašiai bambalas perkeltine reikšme – ‘varpas’ (Bambalas skamba) arba ‘varpo šerdis,
klebetas’ (LKŽ).
68. Plg. būgno pavadinimą barabanas – greičiausiai iš tiurkų kalbos
(MEŽ, 531); jam artimi taraban, gr. tarabuka, serbų-kroatų darbuk, le., ukr. taraban, rum. darabanč – visi iš totorių daraban ir
galiausiai iš arabų darbukhe (Vyčinas 2001, 157, 159).
69. LLD Vk 422; beje, bungåzyti reiškia ‘mušti‘: Pagrobęs kočėlą,
kad ims bungazyti (LKŽ).
70. Kai kuriuose panašiuose refrenuose vietoje -m- skamba -n-,
pvz.: tundi dundi tundyta (Vyčinienė 2000, 211), tunda runda ir
pan.; plg. la. tundulis ‘drimba, lėtas, vangus‘, kuršių tuntulis ir
kt. (BūRR III, 186); lo. tundor, tundori ‘daužyti, mušti’, tundo,
tundere ‘daužti, trenkti, suduoti’, ‘daužyti, mušti’ (tundere tympana ‘mušti būgnus’), taip pat ‘grūsti, trinti, malti’, prk. ‘neduoti
ramybės, įkyrėti‘ (LoLKŽ, 1084); isp. tunda šnek. ‘plakimas,
kūlimas, pyla’, tundear ‘mušti, daužyti, bambinti, kapoti, kirsti’,
‘perti, lupti, kulti’ ir pan. (DIRŽ, 768).
71. Pastarasis derinys atrodo itin mįslingas, ypač prisiminus, kad
žodis tumba buvo vartotas senovės Indijoje styginiams instrumentams su moliūgo rezonatoriumi apibūdinti. Gal ir derinys
tumba rasa neatsitiktinis, o veda tolimų kraštų link? Indijos
kultūroje skr. rasa – daugiareikšmis žodis, bet visų pirma žymi
estetinį išgyvenimą, sukeliamą meno kūrinio; įsimylėjėliai žodžiu
rasa nusako „meilės esenciją“; jis gali reikšti ir šiaip ‘skonį’ arba
‘kvapą’, juo nusakomas situacijos pojūtis arba „atmosfera“; aukščiausiu lygmeniu – tai nepaprastas išgyvenimas, pasigėrėjimas
arba palaima, kurioje atlikėjas ir publika susilieja į vieną bendrą
pakilų išgyvenimą; muzikoje kiekvienas kūrinys pasižymi savita
nuotaika ir savita rasa ir pan. (Waterstone 1995, 114–115, 118).
Tačiau pirmine, pažodine reikšme rasa – tai ‘skystis, sultys,
syvai’ ir iš tikrųjų yra giminiškas su lietuvių rasa.
72. <http://dictionary.reference.com/browse/balalaika>.
73. <www.hebrewsongs.com/song-tumbalalaika>.
74. Atlieka Nathanas Nazarovas (Rusija). Jewisch Freilach Songs.
FW06809 <www.smithsonianglobalsound.org>.
75. Lie. balabãsyti, -ija, -ijo ‘plepėti niekus, čiauškėti’; plg. balbasyti;
balabosas – ‘kas balabosija, plepys, tarškalius’; balabukė – ‘plepi
mergaitė’; balalai – jaustukas, reiškiantis kvietimą į pirtį (LKŽ).
76. Čia galėtume prisiminti pasaulyje pripažintos vokalinės grupės
„The Swingle Singlers“ narių dainavimą a capella: atlikdami
kai kuriuos kompozitorių klasikų instrumentinius kūrinius, jie
bosines partijas dainuoja skiemenimis tum-tum, tum-tum, kurie
stambiomis ritmo vertėmis (pusinėmis arba ketvirtinėmis) žymi
stipriąsias takto dalis.
77. Bumbasas (bumbas) – tai „primityvus muzikos instrumentas
(lankas su styga ir pūsle)“, iki šiol naudojamas keliaujančių
muzikantų. Braukiant stryku arba timpčiojant vienintelę stygą,
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išgaunamas savitas, primenantis būgno gaudimą, garsas (The
Illustrated Encyclopedia, 138; Sachs 1966, 129). Minėta, kad
garsažodis bum visų pirma asocijuojasi su būgno garsu. Tačiau
jį vertėtų palyginti ir su bumbaroti „šnekučiuotis, bumbuliuoti“:
Bobos bumbaroja susėdusios palangėj; bumbãsyti (bambasyti):
Susėdo ažustalėj ir bumbasija; Ką čia niekus bumbasiji? (LKŽ).
78. Etnomuzikologo Polo Vallechos (Polo Vallejo) teigimu, ispanų
dainavimas pliaukšint ir mušant rankomis į stalą kilęs iš senovinio
duonos kepimo papročio – savito tešlos minkymo būdo (žodinė
informacija: Tbilisis, 2006.09.27).
79. Beje, isp. zumbar 2. vi 2) ‘pajuokti, šaipytis, tyčiotis’ (IspLKŽ, 754).
80. Prisiminkime, jog tram bam bam – tai garsažodis būgno dundėjimui nusakyti.
81. Instrumentologas Evaldas Vyčinas, aptardamas šį garso išgavimo
būdą, atkreipė dėmesį, kad ir indų tabla mušėjai trina membraną
delnu (Vyčinas 2001, 164).
82. Šį dainos tipą detaliai analizavo E. Vyčinas (Vyčinas 2001).
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Refrain tumba: its Origins and
Original Meaning
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Lithuanian songs with the refrain tumba tumba are
at the centre of this paper. From the first glance they
may appear banal and seem to not have much academic
interest, but Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė contradicts
such a view by looking at foreign songs that have similar
refrains tumbe and zumba(e). She wonders whether the
Lithuanian song refrain tumba has a genetic relation to
Aroma, Serb and Croat songs with similar refrains or
whether they are accidental sonoric chimes. The word
tùmba in Lithuanian is a feminine noun that means
„small cupboard at a desk“, „stool“, etc. or a neutral
noun meaning „somebody small, plump, clumsy“.
The latter meaning derives from the Lat. vulg. tumba
(grave), which is considered to be a derivative of the
Greek τύμβος (hill, cemetery hill, barrow, and grave). It
shares the same root with the Latin tumēre. All of these
words belong to the same nest: Lat. tume (round, plump),
tumulis (ball, puff), Lith. tumėti, tumulas (get round,
fatten up, etc.). Having discussed all these meanings,
the assumption is made that the refrain tumba tumba
would be perfect for the drone (lowest, thickest, darkest) voice parts. Some instruments or their parts suggest
the possibility to relate the refrain tumba to something
“thick”, either low sound or thick parts of some instruments. E.g. a tumbu is the biggest Sardinian Launedian
pipe, the Indian vina, is called tumba vina due to its
pumpkin resonator, a drum is called tumba because of
its impressive size and shape.
Račiūnaitė-Vyčinienė observes that in different languages a strongly emphasised sound is often represented
by similar stressed syllables, e.g. tum-(dum-), tun-(dun-),
tam-, tom-, and bum-, bam- (ban-), etc. In folk songs
they are the bases for coining refrains as well as imitations of instrumental accompniment, e.g. the drum. The
conclusion is made that the refrain word tumba could
signify something puffed, fat (in music – low sound).
This would explain the use of the refrain for the low
voice part. On the other hand, it could be related to the
sonoric word root imitating the sound of drum tum- (plg.
bum-, bam-, bim-, dum-, dun- , etc.). Refrain tumba in
songs is an international phenomenon that has found its
way into Lithuanian folklore. It imitates the instrumental
accompaniment of the song.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Etnomuzikologijos katedra,
Gedimino pr. 42, LT 01110 Vilnius, el.p. daivavy@lmta.lt
Gauta 2008-09-12, įteikta spaudai 2009-04-27
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