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„Rytų dzūkai“ aR „Rytų aukštaičiai“:
teRmino iR muzikos dialekto pRoblema
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Lietuvos muzikos ir teatro akademija

S t r a i p s n i o  o b j e k t a s – „rytų dzūkų“ ir „rytų aukštaičių“ sąvokos, šiuolaikinėje etno-
muzikologijoje neretai vartojamos kaip sinonimai. 

D a r b o  t i k s l a s – revizuoti šių sąvokų vartoseną dialektologijos ir etnomuzikologijos 
moksluose, pabandyti apibrėžti ir išskirti rytų dzūkų ir rytų aukštaičių muzikinius dialektus, 
remiantis savitomis šių dialektų melodikos ypatybėmis. 

ty r i m o  m e t o d a i – analitinis aprašomasis, lyginamasis, tipologinis.
Ž o d ž i a i  r a k t a i: muzikos dialektas, rytų aukštaičiai, rytų dzūkai, arealas, melodinis 

tipas.

dzūkai ar aukštaičiai?
 
Dilema dzūkai / aukštaičiai lietuvių dialektologijoje ir etnomuzikologijoje, ma-

tyt, kilo jau gana seniai. Dėl kai kurių ribinių teritorijų skyrimo vienam ar kitam 
dialektui tebediskutuojama iki šiol. viena tokių teritorijų – Kernavė ir jos apylinkės. 
Stokodami tikslesnių žinių, vieni kalbininkai Kernavės apylinkes neretai skirdavo 
vienai tarminei grupei (dzūkams), kiti – kitai (rytų aukštaičiams). Dar 1972 m. di-
alektologas Kazys Morkūnas rašė, kad daugeliu fonetikos ir gramatikos ypatybių 
kernaviškiai „labiau pritampa prie čiobiškio, Musninkų apylinkių rytų aukštaičių, 
nors kai kurios jų tarmės ypatybės yra būdingos ir gretimiems (Maišiagalos, trakų 
apylinkių) dzūkams“ (Morkūnas 1972: 278). Kernavės ir gretimų apylinkių (čiobiš-
kio ir Musninkų) dainuojamojoje tradicijoje galima stebėti įvairių muzikinių stilių ir 
dialektų maišymąsi (Dringelis, vyčinienė 2005: 1021–1071). 

etnomuzikologams ypač įdomios, mįslingos atrodo ir kaimyninio Gelvonų krašto 
(Širvintų r.) dainos. čia susipina įvairūs muzikos stiliai: monofonija (dalis vienbalsių 
melodijų artimos dzūkų monofonijai, dalis sudaro savitą šios teritorijos melodijų gru-
pę), homofonija ir polifonija (sutartinės). Šio krašto žanrų ir stilių įvairovę geriausiai 
atspindi ankstyvieji (1935 m.) Juozo Kartenio užrašymai. autorės pastebėjimais, da-
lis Gelvonų krašto dainų melodijų giminingos rytų (kartais – pietų) dzūkų dainoms 
(smulkiau apie Gelvonų krašto dainų melodiką žr. vyčinienė 2009: 1037–1046). 
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vis dėlto ypač daug neaiškumų tyrėjams kelia Švenčionių ir ignalinos rajonai, 
kurie kai kada yra interpretuojami kaip rytų aukštaitijos, o kartais – kaip rytų Dzū-
kijos dalis. Lietuvių etnomuzikologijoje „muzikinio dialekto“ terminas yra palyginti 
naujas, jis perimtas iš kalbininkų (kalbotyra dialektu vadina konkrečiai apibrėžtos 
teritorijos gyvąją liaudies kalbą su jai būdinga fonetine, morfologine, sintaksine 
sistema ir savitos kalbėsenos ypatumais). etnomuzikologai, sudarydami kokio nors 
regiono dainų rinkinius, visų pirma remiasi chrestomatiniais lietuvių dialektologų 
darbais. Dėl to pirmiausia rūpi išsiaiškinti, kaip „rytų aukštaičių“ ir „rytų dzūkų“ 
sąvokos interpretuojamos dialektologų. 

dzūkai / aukštaičiai lietuvių tarmių klasifikacijoje

Lietuvių kalbos tarmių klasifikacijų būta ne vienos, detaliausią dar XiX a. pabai-
goje (1898 m.) pateikė antanas Baranauskas. Jo klasifikacijoje tarp kitų tarmių ski-
riami: (6) r y t i e č i a i  p i r m i e j i  p i e t i e č i a i  (apima veprių, Upninkų apylinkes, 
buv. Kauno apskrities pietrytinę dalį ir nusitęsia į buv. vilniaus gubernijos trakų ir 
vilniaus apskritis bei buv. Suvalkų gubernijos rytinę dalį); (11) r y t i e č i a i  š e š t i e j i 
(Rokiškis, Zarasai, Utena, o rytuose įeina ir buv. vilniaus gubernijos Š v e n č i o n i ų 
a p s k.). Kalbant apie rytiečius, yra paminėta ir dzūkų tarmė.

alekso Girdenio ir Zigmo Zinkevičiaus tarmių klasifikacijoje (ja bene dažniau-
siai remiasi įvairių sričių mokslininkai) yra skiriami r y t ų  a u k š t a i č i a i – pane-
vėžiškiai, širvintiškiai, anykštėnai, kupiškėnai, uteniškiai ir v i l n i š k i a i  (pagal šią 
klasifikaciją Švenčionių ir ignalinos rajonai priklausytų rytų aukštaičiams).

Kalbininkas antanas Salys į atskirą aukštaičių patarmę išskyrė d z ū k u s  ir pada-
lijo į dvi didesnes š n e k t a s – r y t ų  ir v a k a r ų  (tuo tarpu Kazimieras Būga, beje, 
kaip ir a. Baranauskas, dzūkus skyrė prie aukštaičių rytiečių). 

Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijoje (Grinaveckienė [ir kt.] 1970: 25) aukštai-
čių yra skiriamos keturios pagrindinės tarmės: vakarų, vidurio, rytų a u k š t a i č i a i 
ir d z ū k a i. toliau detalizuojama, kad d z ū k a i s  yra vadinami į rytus ir pietus 
už linijos turmantas – Labanoras – Kietaviškės – alytus – Būdvietis (Lazdijų r.) 
gyvenantys aukštaičiai, kurie vietoj afrikatų č, dž taria c, dz, o priebalsius (ar jų 
junginius) t(v), d(v) prieš i (i, į, y) ir ie verčia į c(v), dz(v), pavyzdžiui: čia ~ ca, 
medžiai ~ medzai, tikras ~ cikras, diena ~ dziena, dvi ~ dzvi, ketvirtas ~ kecvirtas. 
tiesa, patys š i a u r in i a i  d z ū k a i – maždaug iki Kretuonų, Ceikinių (ignalinos r.), 
tverečiaus – t(v) ir d(v) minėtais atvejais išlaiko sveikus (ten pat: 36). vietoj lite-
ratūrinės kalbos balsių o, ė r y t ų  d z ū k a i  taria įvairaus platumo balsius a, e, (æ) 
(adutiškis), a, e (Rimšė, antakmenė, tverečius) (ten pat: 37). Rytų dzūkai šalia 
liepiamosios nuosakos formų su -k dar vartoja ir formas be formanto -k, pavyzdžiui: 
darai „daryk“, duoi „duok“, sėste „sėskite“, valgaite „valgykite“ (ten pat: 39). Šioje 
klasifikacijoje rytų aukštaičiai ir rytų dzūkai yra aiškiai atskirti, o tarp pačių dzūkų 
dar skiriami rytų ir šiaurės dzūkai (pastarosios patarmės kaip tik atitinka mums 
rūpimos teritorijos ribas). 
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„Rytų aukštaičiai“ ir „rytų dzūkai“ etnomuzikologijos tradicijoje

Pasižiūrėkime, kaip „rytų aukštaičių“ ir „rytų dzūkų“ dialektų klausimas spren-
džiamas lietuvių etnomuzikologijoje. Chrestomatiniu tapęs muzikinis leidinys, ku-
riame lietuvių liaudies dainos ne tik pirmą kartą surūšiuojamos pagal etnografinius 
regionus, bet ir glaustai apžvelgiamos savitos jų melodikos ypatybės, yra Jadvygos 
čiurlionytės 1938 m. parengtos „Lietuvių liaudies melodijos“ (čiurlionytė 1999a). 
Įvadiniame straipsnyje J. čiurlionytė išskiria ir apibūdina aukštaičių, žemaičių, Ma-
žosios Lietuvos, dzūkų, užnemuniečių (suvalkiečių) dainas. tarp 117 a u k š t a i č i ų 
dainų patenka 53 vi l n i a u s  k r a š t o  (Švenčionių apsk.) dainos, tačiau autorė jų 
smulkiau neapibūdina (tiesa, poskyryje apie dainų formą ji atkreipia dėmesį, kad 
ignalinos apskrityje (Ceikiniuose, tverečiuje, Paringyje) „užtinkamas dar vienas dai-
nos tipas, kuris kai kuo gali būti svarbus ir įdomus. tai yra daina, susidedanti iš dviei-
lių strofų ir dviejų melodijų eilučių. Jos ypatingumas pasireiškia tuo, kad kiekviena 
jos strofa (tekstas ir melodija) kartojama be jokių pakeitimų“ (čiurlionytė 1999b: 20). 
vis dėlto, apibūdindama atskirų etnografinių sričių dainų muzikines-stilistines ypa-
tybes, J. čiurlionytė savitas vilniaus krašto dainas tarsi išleidžia iš akių. Poskyryje 
„aukštaičių dainos“ ji teigia: „aukštaičiai turi tris pagrindinius dainos tipus: 1) pačios 
primityviausios melodijos tipą (piemenų raliavimai, ridavimai, sūpuoklinės dainos), 
2) sutartinės ir 3) naujesnio tipo dainos. Pirmojo tipo dainų melodijos – labai nesudė-
tingos struktūros (a a), mažu ambitu, neaiškia tonacija ir paprastu ritmu“ (ten pat: 27). 
Kaip matome, savitoms vilniškių dainoms šioje aukštaičių dainų tipologijoje vietos 
neatsirado. Jos netinka nei prie pirmojo, pačių primityviausių melodijų, dainų tipo, 
nei prie sutartinių, nei prie trečiojo, naujesnio tipo dainų. Kad J. čiurlionytė savitoms 
vilniškių dainoms neskyrė specialaus dėmesio, matyti ir iš tolesnio jos teiginio: „retai 
teužtinkama aukštaitijoje senoviška tonacija, minorinės tonacijos taip pat retenybė“ 
(ten pat: 28). tuo tarpu net ir prabėgomis panagrinėję aukštaičių skyriuje paskelbtas 
vilniaus krašto dainas, pastebėtume, kad dauguma jų yra minorinio atspalvio, neretai 
su vii aukštu laipsniu (žr. čLLM nr. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 22 ir kt.). 

Po trisdešimt metų pasirodžiusioje solidžioje knygoje „Lietuvių liaudies dainų 
melodikos bruožai“ (čiurlionytė 1969), kuri daugeliui įvairių kartų studentų – būsi-
mų muzikologų, kompozitorių ir etnomuzikologų – ilgą laiką buvo vienintelis, ne-
pakeičiamas muzikinės folkloristikos vadovėlis, J. čiurlionytė jau skiria ir aiškiai 
apibrėžia r y t ų  d z ū k ų  muzikinį dialektą. nurodydama, kad pastaruoju metu kal-
bininkai rytų dzūkus skiria rytų aukštaičiams vilniškiams, ji teigia: „rytinės dzūkų 
krašto dalies, šiaurėje siekiančios Zarasus, folkloras šiek tiek skiriasi nuo pietinių 
rajonų. Rytų dzūkai [visose citatose kursyvu išskirta mano – D. R.-V.] išlaikė kai 
kuriuos senovinius žanrus, kurių negalima rasti einant į pietus. Prie jų reikia priskirti 
atskiras kalendorinių apeigų dainas, kaip, pavyzdžiui, Užgavėnių, kurios buvo dai-
nuojamos važinėjantis rogėmis, pavasarį šaukiančios dainos apie Jurgį, derliaus ir 
naminių gyvulių globėją, paruginės, kurios ypač dažnai skambėdavo per Sekmines, 
lankant rugius“ (ten pat: 292). autorė pabrėžia, kad rytinių rajonų melodijos pasižy-
mi savitais bruožais, jos iš dalies yra artimos baltarusių melodikai. Rytų Dzūkijoje, 
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pasak etnomuzikologės, paplitusios ir savitos amebėjinio dainavimo rūšys, susiju-
sios su šiaurės aukštaičių sutartinėmis ir, galimas dalykas, esančios jų substratai (ten 
pat: 292–293). Bylą „rytų dzūkų“ naudai šioje knygoje užbaigia dar vienas svarbus 
J. čiurlionytės teiginys: „rytinė Dzūkijos dalis, nors ir būdama gimininga pietinei, 
ypač derminiu-intonaciniu atžvilgiu, turi savitų, tik šiems rajonams būdingų bruožų“ 
(ten pat: 292).

Genovaitė četkauskaitė, dzūkų dainų melodikos žinovė, studijoje „Dzūkų melo-
dijos“ (četkauskaitė 1981) teigia, kad muzikinėje folkloristikoje „dzūkų“ terminas 
vartojamas sąlygiškai. „Svarbiausiais kriterijais, pagal kuriuos įprasta apibrėžti šio 
krašto muzikinės-poetinės kūrybos specifiką bei teritorines ribas, laikoma kai kurių 
žanrinių grupių dainų paplitimas ir stilistiniai-faktūriniai melodijų savitumai“ (ten 
pat: 7). vis dėlto, matyt, remdamasi dialektologų tarmių skirstymu, G. četkauskaitė 
pagal muzikines-stilistines savybes išskiria v a k a r ų  d z ū k u s  (šis terminas var-
tojamas vietoj J. čiurlionytės vartoto „pietų dzūkai“) ir r y t ų  d z ū k u s. G. čet-
kauskaitės tyrimais, „žilos praeities pėdsakus išsaugojusių lauko darbų <...> dainų ir 
kalendorinių apeigų <...> dainų daugiausia užrašyta vakarų dzūkų (alytus, Lazdijai, 
varėna, eišiškės, trakai, vievis), rytų dzūkų (Švenčionys, ignalina) ir Baltarusijos 
tSR lietuvių gyvenamose vietose (Gervėčiai, Gardinas, Lyda). tačiau šių žanrų dai-
nų taip pat pasitaiko vakarų (Prienai, Kaunas, vilkaviškis, Kapsukas [dabar Ma-
rijampolė – D. R-V.] ir rytų (Širvintos, Utena, Kupiškis, Biržai, Zarasai, Rokiškis) 
Aukštaitijoje“ (ten pat: 8). Kaip matome, G. četkauskaitė, remdamasi muzikinėmis 
dainų savybėmis, atskiria rytų dzūkus (Švenčionių, ignalinos apyl.) nuo rytų aukš-
taičių (Širvintos, Utena, Zarasai ir kt.). Šių dviejų dialektų folkloro išskirtinumas 
bei savitumas atsispindi ir lakoniškuose etnomuzikologės komentaruose prie dainų: 
„piemenų dainelė, gausiau užrašyta rytų Aukštaitijoje“; „rytų dzūkų piemenų dai-
nelė“; „rytų dzūkų rugiapjūtės daina“; „vakarų ir rytų dzūkų kalėdinė daina“; „rytų 
aukštaičių sūpuoklinė daina (LLDK Kl 526) <…>. Spausdinama rytų dzūkų melodi-
ja“ ir pan. taigi rytų dzūkai ir rytų aukštaičiai G. četkauskaitės knygoje suvokiami ir 
interpretuojami kaip savarankiškų, skirtingų muzikinių dialektų atstovai (o terminai 
„rytų dzūkai“ ir „rytų aukštaičiai“ nevartojami kaip sinonimai).

aukštaičių dainų melodikos specialistė Laima Burkšaitienė solidaus leidinio 
„aukštaičių melodijos“ (Burkšaitienė, Krištopaitė 1990) pratarmėje teigia, kad „mo-
nofoninis stilius visų pirma būdingas dzūkų ir suvalkiečių dainoms, priklausančioms 
bendrai pietų Lietuvos vienbalsei muzikinei kultūrai, bet jų turi ir kiti aukštaičiai. 
Galima skirti du šio stiliaus dainų paplitimo židinius: Aukštaitijos rytuose (Bagasla-
viškis, Musninkai, Gelvonai Širvintų rajone) ir šiaurės rytuose (Rokiškio rajonas)“ 
(Burkšaitienė 1990: 25). Knygoje „aukštaičių melodijos“ Švenčionių ir ignalinos 
apylinkių dainų nerandame. Peršasi išvada, kad L. Burkšaitienė šių apylinkių muzi-
kinio dialekto aukštaičiams nepriskiria. tačiau, rašydama, kad „monofoninis stilius 
visų pirma būdingas dzūkų ir suvalkiečių dainoms, priklausančioms bendrai pietų 
Lietuvos vienbalsei muzikinei kultūrai“, etnomuzikologė tų apylinkių tarsi nepri-
skiria nė dzūkams (juk Švenčionių ir ignalinos rajonai – tai ne pietų Lietuva). taigi 
Švenčionių-ignalinos muzikinis dialektas šiuo atveju iš viso kažkur pasimeta...
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muzikinių dialektų dilema garso įrašų leidyboje

Dar didesnės painiavos esama skelbiant mus dominančio regiono garso įrašus. 
Galima pastebėti, kad Švenčionių-ignalinos muzikinis folkloras vienu atveju paten-
ka prie aukštaičių, kitu – prie dzūkų. antai G. četkauskaitės parengtoje kompakti-
nėje plokštelėje „Lietuvių liaudies muzika“ (četkauskaitė 1995) kai kurios darbo 
ir kalendorinės dainos atstovauja pietryčių aukštaitijai („Ralia rolia, karvelė rūta“ 
[LLM nr. 4], „Generalio ralio“ [LLM nr. 5], „Kas man supa“ [LLM nr. 22] ir kt.), 
tuo tarpu kai kurios jų (arba labai artimi jų variantai) tos pačiõs sudarytojos G. čet-
kauskaitės yra skelbtos minėtame „Dzūkų melodijų“ rinkinyje kaip rytų dzūkų (plg. 
„Ralia rolia, karvelė rūta“ [DzM nr. 22] ir kt.). Beje, tas pačias rytų dzūkų sūpuoklių 
ir ganymo dainas randame ir kitame G. četkauskaitės parengtame garso leidinyje – 
„aukštaičių dainos“: „Generalia ralia“ (aD nr. 14), „Kas man supa“ (aD nr. 11). 
Kalbininkams toks dainų klajonių iš leidinio į leidinį reiškinys galėtų pasirodyti ne-
reikšmingas – juk rytų dzūkai laikytini aukštaičiais (tada ir minėti pavyzdžiai nekliu-
do, kad rytų dzūkų dainos, skelbtos „Dzūkų melodijų“ rinkinyje, atstovautų pietryčių 
aukštaitijai kitose kompaktinėse plokštelėse). vis dėlto pirmojoje serijos „Lietuvių 
liaudies muzika“ dalyje „Dzūkų dainos“ (DzD) vėl randame tas pačias minėtas ke-
lias dainas. O juk ši etnomuzikologinė garso įrašų serija turėtų atskleisti muzikinius 
Lietuvos etnokultūrinių sričių ypatumus, pabrėžti ne kalbinių, bet muzikinių dialektų 
skirtumus. taigi, etnomuzikologo akimis žiūrint, čia esama painiavos. 

Švenčionių ir ignalinos apylinkių dainos gana gausiai pristatomos naujausiame 
aukštaičių folkloro garso įrašų leidinyje „aukštaitijos dainos, sutartinės ir instru-
mentinė muzika“, sudarytame etnomuzikologių austės nakienės ir Rūtos Žarskie-
nės. Rytų aukštaičiams priskirtos archajiškos vienbalsės dainos1 (aDSiM nr. 66, 68, 
69, 72, 73, 74, 76, 77), sudėtos antrosios plokštelės pabaigoje po polifoninių giesmių 
(sutartinių) ir daugiabalsių homofoninių dainų, suskamba šiek tiek netikėtai. Jos tar-
si iškrinta iš įvairių aukštaičių daugiabalsio dainavimo pavyzdžių konteksto2. Savo 
muzikinėmis ypatybėmis, charakteriu ir dainininkių tembro spalva šios dainos yra 
daug artimesnės dzūkams nei šiaurės rytų aukštaičiams3. 

Knygoje su kompaktine plokštele „Gervėčių melodijos“ (Daniliauskienė, Raz-
mukaitė 2003) etnomuzikologės Joana Giedrė Razmukaitė ir Laima Burkšaitienė, 
apibūdindamos gervėtiškių dainas, pagal įvairius parametrus skiriamas rytų dzū-
kams, įžvelgia gana daug melodikos bendrumų su Švenčionių ir ignalinos dainomis 
(apie tai žr. toliau). apie gervėtiškių ir švenčioniškių dainų bendrumą galima spręsti 
ir nebūnant muzikinio folkloro specialistu – pakanka pasiklausyti minėtų garso pu-
blikacijų arba gyvo dainavimo. 

1 Kaip teigia leidinio parengėjos, rytiniame aukštaitijos pakraštyje vienbalsiai buvo dainuojamos 
daugelio žanrų dainos, tarp jų darbo, vestuvių ir kalendorinės (aDSiM 19). 

2 Leidinio parengėjų pastebėjimu, „vienbalsumo tradicijai būdingos dermės, atlikimo stilius domi-
nuoja ir šio krašto instrumentinėje muzikoje“ (aDSiM 20). 

3 Straipsnio autorė apie tai jau užsiminė minėtos kompaktinės plokštelės recenzijoje (žr. Račiūnaitė-
vyčinienė 2008: 302). 
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„Rytų aukštaičiai“ ir „rytų dzūkai“ kituose tautosakos leidiniuose, straips-
niuose, žemėlapiuose

apžvelgėme tik stambiausius etnomuzikologinius ir garso įrašų leidinius. Jie 
yra aktualiausi, nes neretai tampa pamatiniais tolesniems muzikinio folkloro tyri-
mams. Įvairių straipsnių bei leidinių, kuriuose galima įžvelgti vis tą pačią dviejų 
dialektų dilemą, yra ir daugiau. Pavyzdžiui, vienas jų – etnomuzikologės aušros 
Žičkienės straipsnis „Baltarusių tautosaka iš vilniaus ivano Luckevičiaus gudų mu-
ziejaus Lietuvių tautosakos rankraštyne“ (Žičkienė 2006). apibūdindama dainas, 
autorė rašo, jog ta ar kita daina „yra žinoma Dzūkijoje“ ir „rytų aukštaitijoje“. 
a. Žičkienės komentuojami dainų pavyzdžiai rodo, kad rytų aukštaitijai ji skiria 
Švenčionių-ignalinos kraštą. tuo tarpu archajiška gervėtiškių tarmė, gyvuojan-
ti Švenčionių rajono kaimynystėje, „Gervėčių pasakų“ (Seselskytė [ir kt.] 1997) 
anotacijoje apibūdinama kaip rytų dzūkų (apie gervėtiškių ir švenčioniškių dainų 
melodikos bendrumus trumpai jau užsiminėme, smulkiau dar bus kalbama): „me-
džiaga pateikta remiantis archyvų rankraščiais, išlaikant rytų aukštaičių vilniškių 
(arba rytų dzūkų) pietinės dalies tarmei būdingas leksikos, morfologijos ir sintaksės 
formas, fonetikos ypatybes.“4 

ne tik specialistams, bet ir tautosakos mėgėjams gerai žinomoje rinktinėje „aš 
išdainavau visas daineles“ (Krištopaitė 1988) pasakojimai apie liaudies dainininkus 
ir muzikantus sudėlioti pagal pateikėjų etninę priklausomybę: aukštaičiai, suvalkie-
čiai, dzūkai, žemaičiai. Dzūkų skyriuje aprašyti Dieveniškių (Šalčininkų r.), Kur-
tiškės (ignalinos r.), Daumilų (Švenčionių r.), Lazdinių (Švenčionių r.) ir Kargaudų 
(Rodūnios vls., Lydos apsk., dab. Baltarusija) dainininkai. taigi Šalčininkų, igna-
linos, Švenčionių ir Baltarusijos lietuviškų salų gyventojai šioje knygoje skiriami 
rytų dzūkams. 

Žemėlapiuose rytų dzūkų / rytų aukštaičių arealai nurodomi nevienodai. antai 
lietuvių kalbos tarmių paplitimo žemėlapyje5 (sudarytame pagal Z. Zinkevičiaus 
tarmių klasifikaciją) rytų dzūkų teritorija šiaurėje driekiasi beveik iki pat Zarasų, 
pietuose per Dieveniškių apylinkes nusitęsia į Baltarusijos lietuviškas salas (Gervė-
čius). Lietuvos etnografinių sričių žemėlapyje, sudarytame pagal XiX a. materialinę 
kultūrą, dzūkai šiaurinėje jų arealo dalyje užima gerokai mažesnį plotą – siekia tik 
Pabradę ir Švenčionių rajono pietinį kraštą. Be to, dzūkai šiame žemėlapyje neskirs-
tomi į rytų ir pietų. Didžioji Švenčionių rajono dalis ir visas ignalinos kraštas čia 
atitenka aukštaičiams. 

etnologo Žilvyčio Šaknio manymu, nagrinėjant Dzūkijos ir aukštaitijos etno-
grafinių sričių ribas, visi dabartiniai vilniaus, Švenčionių ir ignalinos rajonai skir-
tini Dzūkijai, jis rašo: „nors daugumoje žemėlapių ignalinos ar net Švenčionių 
rajonai priskiriami aukštaitijai, tačiau remiantis XX a. pirmosios pusės kultūri-
nėmis realijomis, krašto ekonomine specifika juos priskirčiau Dzūkijai“ (Šaknys 

4 Žr. valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto puslapį: <http://www.vlkk.lt/programos/parem-
ti-leidiniai/tautosakos.html>.

5 <http://samogitia.mch.mii.lt/KaLBa/kalbimages/S_tarmes.gif .>, [žiūrėta 2009-06-15].
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2002). Pasak Ž. Šaknio, dabartiniame Lietuvos regionų žemėlapyje Dzūkiją galėtų 
sudaryti: Lazdijų, alytaus, varėnos, Šalčininkų, vilniaus, Švenčionių, ignalinos 
rajonai (paliekant alternatyvą Švenčionių ir ignalinos r. priskirti aukštaitijai). vis 
dėlto naujausiame Lietuvos etnografinių regionų žemėlapyje, sudarytame D. Pivo-
riūno ir Ž. Šaknio etninės kultūros globos tarybos užsakymu (vyšniauskaitė [ir kt.] 
2001) ir paskelbtame oficialiame Lietuvos Respublikos Seimo (Šaknys 2002) ir ki-
tuose interneto puslapiuose6, Dzūkijos ir aukštaitijos ribos kiek kitokios. Pagal šį 
žemėlapį mus dominantys Švenčionių bei ignalinos rajonai skiriami skirtingiems 
etnokultūriniams regionams: Švenčionių – dzūkams, ignalinos – aukštaičiams. Beje, 
etnografinių regionų ribos čia nustatytos pagal seniūnijų ribas. Mano galva, toks 
principas nėra geras, jis neturėtų būti taikomas etninės kultūros sričių tyrėjų. Dau-
gumos folkloro reiškinių paplitimo ribos dažniausiai nesutampa nei su rajono, vals-
čiaus, nei su apylinkės (juo labiau seniūnijos) ribomis. visų pirma tai pasakytina 
apie muzikinį folklorą, kurio senojo klodo pavyzdžiai neretai mena dar baltų genčių 
gyvavimo, jų kultūrinių mainų laikotarpį.

naujausi dialektologų tyrimai

Pastarojo meto lietuvių dialektologų darbai rodo, kad mums rūpima dviejų di-
alektų sankirtos tema tebėra aktuali. Kai kurie žymūs kalbininkai imasi tikrinti jau 
esamas tarmių klasifikacijas. antai Pranas Skardžius „Lietuvių kalbos dialektologi-
joje“ (Skardžius [2008]) kelia klausimą, ar dzūkai iš viso gali būti laikomi atskira 
aukštaičių tarme. Įnešęs į dzūkų egzistavimo, jų „suverenumo“ problemą šiokios 
tokios sumaišties, mokslininkas vis dėlto nesiima to klausimo iki galo spręsti.

Kiti kalbininkai aktyviai gina dzūkavimo reiškinį (taigi – ir savarankišką dzūkų 
tarmę). antai aloyzas vidugiris teigia, kad iš šiaurrytinių vilniškių tverečiaus šnek-
ta yra pati paskutinė dar grynai dzūkiška: ji, kaip ir gretimos adutiškio, Mielagėnų 
ir Švenčionių šnektos, „yra tos pačios dzūkiškos tarmės tęsinys, kuria kalbėjo ir se-
nieji Lietuvos sostinės vilniaus ir jo apylinkių gyventojai“ (vidugiris 2001: 483). 
Panašūs ir kalbininko Kazimiero Garšvos pastebėjimai: tverečėnų šnekta „turi visus 
rytų aukštaičių vilniškių bruožus: 1) b. k. am an em en ą ę atitinka um un im in u i, 
2) dzūkuojama pagal abi ypatybes (c dz < č dž, t´ d´z´), 3) prieš e (< e, ę), ė kietinami 
priebalsiai l, r, s (ir d, t, n)“ (Garšva 2001: 475). 

Dar kiti tarmių specialistai, nepasitenkindami esamomis tarmių klasifikacijomis, 
patys imasi kruopščiai tirti paribių tarmes. vienas jų – vytautas Kardelis, pastaruoju 
metu nuosekliai nagrinėjantis mus dominančią vilniškių patarmę. Kalbininko dar-
buose, paskelbtuose per pastaruosius penkerius metus, galima stebėti minčių formu-
lavimo raidą nuo pastebėto reiškinio gana atsargaus konstatavimo ir prielaidų kėli-
mo pirmuosiuose straipsniuose iki galutinių apibendrinamųjų teiginių naujausiuose 
darbuose. Straipsnyje „Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos“ v. Kardelis 
teigia: „visas vilniškių plotas skyla į dvi dalis: vienai daliai būdinga dviejų ilgumų 

6 <http://www.travel.lt/index.php/lietuvos_etnografiniai_regionai/3997>, [žiūrėta 2009-06-9].
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sistema, o kitai (ji nėra labai maža) – fonetinė trijų ilgumų sistema <...>. Dviejų 
ir trijų ilgumų ribos kol kas nelabai išeina nusakyti, trūksta duomenų. Galima tik 
pridurti, kad, pavyzdžiui, Petruškų kaimas (prie pat Sarių, Švenčionių r., Strūnai-
čio parapija) priklauso dviejų ilgumų sistemai“ (Kardelis 2002: 85). Remiantis šiais 
pastebėjimais, galima pridėti, kad Švenčionių bei ignalinos paribiuose pastebimi ir 
tam tikri muzikinio folkloro išsiskyrimo į du savitus muzikinius dialektus bruožai, 
nors šių dialektų ribą nustatyti yra dar sudėtingiau nei vietinių šnektų (apie tai irgi 
bus kalbama).

v. Kardelis, apibendrindamas tolesnius vilniškių tarmės tyrimus, teigia, kad „aiš-
ki riba tarp šiaurės rytų ir pietryčių vilniškių eina per Švenčionių rajono plotą <...>. 
Maždaug ties Svirkomis prasideda mišrusis arealas, pereinamasis plotas tarp dviejų 
ir trijų balsių ilgumų sistemos ir kaitų modelių. arealas apima Svirkų, adutiškio 
apylinkes, tęsiasi link tverečiaus ir Mielagėnų, apima dalį Mielagėnų ir beveik visą 
tverečiaus parapiją“ (Kardelis 2007a: 57). Šioje vietoje norėtųsi pridurti, kad ir mu-
zikinio folkloro duomenys rodo adutiškio ir tverečiaus apylinkes buvus savita ben-
dra pereinamąja teritorija (Švenčionių-ignalinos plote). tam tikrą adutiškio-tve-
rečiaus teritorijos išskirtinumą, viena vertus, galėjo lemti gamtinės sąlygos7. Kita 
vertus, išskirtines adutiškio-tverečiaus muzikinio folkloro ypatybes galėjo formuo-
ti ir kitos aplinkybės, pavyzdžiui, kultūrinė ir politinė situacija (anot vietos gyvento-
jų, jų nuolatinis gyvenimas tai „po rusais“, tai „po lenkais“8). vis dėlto neatmestina 
prielaida, kad saviti muzikinio folkloro pavyzdžiai adutiškio-tverečiaus plote, be 
kita ko, yra „susitelkę“ ir dėl gausių etnomuzikologinių ekspedicijų tose apylinkėse9. 
Kad ir kaip ten būtų, v. Kardelio atlikti tarmių tyrimai ir archeologų pastebėjimai 
gali praversti būsimiems nuodugniems etnomuzikologų tyrimams. 

 apibendrindamas v. Kardelis pabrėžia, kad nors viena vilniškių patarmės dalis 
artima uteniškiams, kita – dzūkams, ją skirti būtina. „Pietryčių vilniškiai turi dvigar-
sius um, un, em, en < *am, *an, *em, *en, todėl prie pietų aukštaičių prikabinti jų 
taip pat negalima“ (ten pat). Šie kalbininko teiginiai tampa svariu argumentu etno-
muzikologams, norintiems pabrėžti rytų dzūkų muzikinio dialekto išskirtinumą, jų 
kitoniškumą, palyginti su vakarų dzūkais ir rytų aukštaičiais (uteniškiais, širvintiš-
kiais, zarasiškiais ir kt.).

7 Monografijoje „adutiškio kraštas“ aptinkame svarstant: „archeologinės paieškos Svirkų-Miela-
gėnų apylinkėse buvo nesėkmingos. Kodėl? Ši miškinga ir molingo dirvožemio teritorija yra Švenčionių 
aukštumos dalis, kuri skiria nemuno-neries ir Dauguvos upių baseinus. Gamtinė-geografinė padėtis 
nulėmė, kad ši takoskyra priešistoriniais laikais žmonių buvo apgyventa retokai. takoskyra galėjo skirti 
ne tik atskirų upių baseinus, bet ir atskiras baltų gentis“ (Girininkas, Semėnas 2003: 10). Manoma, kad 
priešistoriniais laikais tokia dykra, skyrusi Žeimenos ir Dysnos upių baseinuose gyvenusias baltų gentis, 
buvo Svirkų-Mielagėnų apylinkės (ten pat: 11). 

8 Kultūrinis ir politinis atskyrimas, kaip žinoma, turi ypač didelės įtakos muzikiniam folklorui už-
sikonservuoti ir išlikti.

9 vien Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro ar-
chyve saugoma per dešimt rankraštinių dainų rinkinių (MFa KtR 11, 12, 25, 33, 34, [146], 147, 270, 
283, [284, 285], 306), sudarytų iš šiame krašte 1956–1976 m. vykusių ekspedicijų medžiagos. vėlesnių 
(1985–2001 m.) ekspedicijų dainos, kurios moksline ir menine verte menkai nusileidžia surinktoms 
pirmosiose ekspedicijose, dar netranskribuotos ir tautosakos rinkiniai kol kas nesudaryti.
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 tolesni tyrimai leido v. Kardeliui patikslinti minėtų patarmių ribas. Pasak kalbi-
ninko, riba tarp rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių patarmių „turi pasislinkti šiek 
tiek į pietryčius nuo Kazitiškio ir Dūkšto“ (Kardelis 2007b: 465). Pažymėtina, kad 
pirminiai etninės muzikos tyrimų duomenys rodytų kiek kitokias tų patarmių ribas10, 
tačiau nuoseklūs paribių tyrimai etnomuzikologų nėra atlikti. 

Kalbininkė Jolita Urbanavičienė, išnagrinėjusi rytų aukštaičių vilniškių pakrašti-
nių šnektų kirčiavimo ypatumus, teigia, kad „daug bendrumų galima įžvelgti su pietų 
aukštaičių ir periferinių Baltarusijos salų prozodija, t. y. arealais, neturinčiais kirčio 
atitraukimo ir veikiamais slavų kalbų“ (Urbanavičienė 2006: 229). Šie baigiamieji 
autorės teiginiai siejasi su dainuojamojo folkloro tyrimų duomenimis. vilniškių tar-
mė, galima sakyti, sutampa su savitų monofoninės faktūros melodijų paplitimo teri-
torija Švenčionių-ignalinos krašte. vilniškių vienbalsės dainos yra ypač giminingos 
Baltarusijos salų dainų melodikai, kiek mažiau – pietų aukštaičių (vakarų dzūkų). 
Gali būti, kad šiose dainose (ir rytų, ir vakarų dzūkų) esama slavų muzikinio folkloro 
įtakos arba senųjų baltų ir slavų etnokultūrinių ryšių pėdsakų.

Rytų dzūkų dainų melodikos ypatumai

apžvelgę „rytų aukštaičių“ ir „rytų dzūkų“ sąvokas dialektologijoje, folkloris-
tikoje bei etnomuzikologijoje, pabandysime išsiaiškinti, kokios yra vilniškių, arba 
rytų dzūkų, išskirtinės dainų stiliaus savybės, ir apskritai ar esama tokių savybių, 
pagal kurias būtų galima išskirti ir apibrėžti rytų dzūkų muzikinį dialektą. 

Rytų dzūkų muzikinio dialekto, jo arealo tyrimą galbūt geriausia būtų pradėti ne 
nuo „probleminio“ Švenčionių-ignalinos krašto, bet nuo Gervėčių, kurių „dzūkišku-
mas“ didesnių ginčų nekelia (gervėtiškių priskyrimas dzūkams akivaizdus ir mūsų 
aptartuose dialektologų bei etnologų žemėlapiuose11). tad kokios muzikinės savybės 
būdingos „tikrųjų“ rytų dzūkų – gervėtiškių – folklorui? 

Kai kurių įžvalgų mus dominančia tema pateikė etnomuzikologė G. Razmukai-
tė, parengusi knygą „Gervėčių melodijos“. Jos pastebėjimais, dauguma senųjų ru-
giapjūtės, kalendorinių, vestuvių apeigų melodijų tipų turi variantų rytų Dzūkijoje 
ir aukštaitijoje, pavyzdžiui, kai kurių kalendorinių dainų variantai žinomi Salako, 
čiobiškio ir Kietaviškių apylinkėse. tačiau daugiausia melodinių variantų, pasak 
etnomuzikologės, randama adutiškio ir tverečiaus apylinkėse. „tai rodo Gervėčių 
apylinkių ir kai kurių rytinių Lietuvos sričių muzikinio dialekto arealinį vientisu-
mą“ (Razmukaitė 2005: 9). taigi Gervėčių-adutiškio-tverečiaus arealas muzikiniu 

10 taikliomis įžvalgomis šia tema su autore pasidalijo ilgametė Salako (Zarasų r.) etnografinio an-
samblio vadovė Ona Bukelskienė (beje, buvusi Zenono Slaviūno studentė). turėdama daugiau kaip 30 
metų tautosakos rinkimo patirtį Salako ir gretimose apylinkėse, ji atkreipė dėmesį, kad aplink Dūkštą 
(ir nuo Dūkšto į pietryčius) dainuojama jau kitaip nei Salako apylinkėse – „su vingeliais“, t. y. panašiau 
į dzūkus (iš pokalbio su O. Bukelskiene 2004 m. rugpjūčio mėn. folkloro ekspedicijos metu).

11 Beje, gražų vietos gyventojų dzūkavimą galime išgirsti klausydamiesi gervėtiškių dainų pačių 
naujausių įrašų. Šie garso ir vaizdo įrašai, padaryti etnomuzikologo arvydo Kirdos 2008 m., yra LMta 
etnomuzikologijos skyriaus MFa. 
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požiūriu laikytinas gana vieningu – tai rodo ir kai kurie dainų žanrai, paplitę tik 
šioje teritorijoje (pvz., Jurginių dainos), ir dainų melodikos bendrybės. Pastarąsias 
glaustai aptarsime. išskiriant Gervėčių-adutiškio-tverečiaus teritorijos bendras dai-
nų žanrines grupes, melodinius tipus ir molodikos intonacinius darinius, bus pasi-
naudota straipsnio autorės tyrimų duomenimis (vyčinienė 2003).

ypač daug bendrumų galima pastebėti tarp vestuvinių dainų (mūsų turimais 
duomenimis, vestuvės abiejuose kraštuose – adutiškio-tverečiaus ir Gervėčių – 
dar gana ilgą laiką buvo švenčiamos tradiciškai, su daugeliu senųjų papročių ir 
dainų). Palyginkime Gervėčių vestuvinių dainų „Pūtė vėjelis“ (Ger nr. 83; išvažia-
vimo į jungtuves), „Oi tu Maryte“ (Ger nr. 91; išvažiavimo pas jaunąjį) melodi-
jas su adutiškio ir tverečiaus apylinkėse labai populiaria vestuvinių dainų grupe. 
Gervėtiškių šių dainų melodijoms būdinga kvinttoninė dermė su išryškinta tercija; 
kadencijose melodija nuosekliai nusileidžia iki i melodijos laipsnio, pavyzdžiui, 
„Pūtė vėjelis iš visų šalių“ (Ger nr. 83) (1 pvz.), „Oi tu Maryte, mūsų sesute“ (Ger 
nr. 91) (2 pvz.) ir kt.12: 

1 pvz.

 

2 pvz.

adutiškio krašto giminingos melodijos – terctoninio melodinio tipo versijos, 
pagrįstos mažosios tercijos intonacija (su pereinamu ii žemu laipsniu). adutiškio 
apylinkėse paplitę labai įvairūs vestuvinių dainų tekstai: „Kur sakalalis, ty gegutelė“ 

12 to paties melodinio tipo melodijų esama ir tarp tverečėnų bei adutiškėnų vestuvinių dainų, pa-
vyzdžiui, „veda sesutę tikri brolaliai“ (tv 11; „Kai veda jaunąją į kambarį mergvakario metu“), „Kur 
sakalelis, ty gegiutełė“ (tv 501). Beje, kai kurioms adutiškio apylinkių dainoms būdingos minorinės 
melodijų versijos, pavyzdžiui, „Kur sakalalis“ (ad 547), „Šį vakarelį“ (MFa KtR 11, nr. 195) ir kt.
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(MFa KtR 11, nr. 38)13, „Šį vakarėlį pas motinėlę“ (MFa KtR 33, nr. 79; „dai-
nuoja važiuojant pas jaunąjį“), „Skrido paukšteliai žalian sodelin“ (MFa KtR 34, 
nr. 84), „Oi, kas ten verkia užu stalelio“ (MFa KtR 34, nr. 73; „kada jaunoji da-
lina dovanas“), „Oi tu kasela, šilko saujela“ (MFa KtR 12, nr. 98, MFa KtR33, 
nr. 106), „Oi varge varge, vargeli mano“ (MFa KtR 12, nr. 129, MFa KtR 33, 
nr. 139), „Oi Dieve Dieve, Dievuliau mano“ (MFa KtR 33, nr. 142) ir kt. Pasta-
ruoju metu šioms melodijoms neretai pridedamas antras – pritariantysis – balsas 
(pagrindinė melodija tampa pirmo – vedančiojo – balso partija), pavyzdžiui, „Kur 
sakałėlis“ (MFa KtR 12, nr. 103) (3 pvz.): 

3 pvz.

Kartais antras balsas tampa nauja, „tikrąja“ šios dainos melodija, pagrįsta di-
džiąja tercija su subkvarta („Kur sakałėlis, ty gegutełė“ [MFa KtR 33, nr. 128], 
„Paleisk, tėveli, vyšnių sodelin“ [MFa KtR 34, nr. 22; „itų gieda, kap užgėrinėja“], 
„Oi tu, mergele, jauna sesute“ [MFa KtR 34, nr. 30], „Šiandien rytelį pas motinėlę“ 
[MFa KtR 34, nr. 35] ir kt.), pavyzdžiui, „Dai kas ty verkia, kamara skamba“ (MFa 
KtR 12, nr. 92) (4 pvz.):

4 pvz.

Ryškiais apeiginiais bruožais pasižymi monotoniško charakterio kvarttoninio 
tipo melodijos, daugybe variantų užrašytos adutiškio apylinkėse ir Gervėčiuose 
(žinomi ir baltarusiški variantai). tai „Subatoj(i) prieš nedėlių“ (Ger nr. 6314; pi-
nant vainiką), „Marytela, sesula“ (MFa KtR 11, nr. 26; pinant vainiką), „Susi-
rinkite, žmonės“ (MFa KtR 11, nr. 39; dovanojimo), „Motinyte senoja“ (MFa 
KtR 11, nr. 197; dovanojimo, dainuojama dviem pulkais), „apolonka, sesela“ 
(MFa KtR 12, nr. 119; „našlaitei važiuojant į bažnyčią“), „Paprašyčiau Dievulio“ 

13  Plg. „Kur geguželė, ty sakalalis“ (MFa KtR 11, nr. 238). 
14 taip pat žr. ad 16; MFa KtR 34, nr. 1. Plg. poetinio teksto versiją „Marytė sapnų ragėj“ (MFa 

KtR 11, nr. 154; „kai iš jaunosios išvažiuoja svotai“).
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(Ger nr. 79; jaunosios graudinimo, „dainuoja našlaitės vestuvėse“) ir kt. Kai kurių 
Gervėčių apylinkių dovanojimo dainų melodinio tipo pagrindas – mažoji tercija 
su subtercijos intervalu. tai gana reta, L. Burkšaitienės teigimu, „tik rytų dzūkams 
(Gervėčiai, ignalina) žinoma dermė“ (Krištopaitė, Burkšaitienė 1989: 302). 

Lyginant tarpusavyje labai panašias (neretai priklausančias tam pačiam melodi-
niam tipui) Gervėčių ir adutiškio-tverečiaus dainų melodijas, galima pastebėti tam 
tikrą žanro ir funkcijos neatitikimą skirtingose teritorijose. antai Gervėčiuose ben-
dram melodiniam tipui (kvarttoniniam su subkvarta ir pabaigoje pabrėžtu ii laips-
niu) priklauso „Dai gali lauko sienelė“ (Ger nr. 17; dainuota per gavėnią15), adven-
to-Kalėdų daina „Oi tu šermuli putini“ (Ger nr. 28), šeimos daina „ajo našlałė per 
laukų“ (Ger nr. 109) (5 pvz.) ir kt. 

5 pvz.

Šis melodinis tipas žinomas ir adutiškio-tverečiaus apylinkėse – jis būdingas 
sūpuoklinėms dainoms „Cyki dzienełė be veja“ (ad nr. 8)16, „vilkas kalałį papjovė“ 
(tv nr. 3) (6 pvz.) ir kt.

 6 pvz.

Gervėtiškių šeimos dainos „Škada žalio ąžuołėlio“ (Ger nr. 108) (7 pvz.) melo-
dija gimininga ignalinos krašto Užgavėnių dainos „nauji dvarai, nauji dvarai“ (DzM 
nr. 122) (8 pvz.) melodijai; skiriasi tik melodijų metroritmika (gervėtiškių dainoje –
7/8                     │            │            │3/4     ││ , adutiškėnų – 3/4                │             │            │      ││ ):

15 „Lietuvių liaudies dainyno kataloge“ ji priskirta verpimo dainoms; žr. „vidury lauko sienelė“ 
(LLDK D 1369).

16 Dainininkės a. vileitienės pastaba: „Dainuodavo supantis. Bernai dažnai taip supykdavo už šitą 
dainą, kad net pagaliais imdavo laidyti į sūpuokles“ (MFa KtR 25, nr. 9).
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7 pvz. 

8 pvz.

adutiškio-tverečiaus apylinkėse ši kvarttoninio tipo su subkvarta melodija ži-
noma ir kaip šeimos daina „Dai vaikščioja trys sesutes po žalių sodelį“17 (turinti 
baltarusišką atitikmenį). Kitos to paties melodinio tipo dainos – vestuvinės (pvz., 
„Smutni girioj gegutełė“ [MFa KtR 11, nr. 198] – daina-baladė apie marčią, pa-
virtusią gegute).

Gervėčių krašto šeimos dainos „iš šermukšlalio, iš putinelio“ (Ger nr. 104) 
(9 pvz.) melodija (beje, adutiškio apylinkėse žinoma vestuvinė dainos „tu šermukš-
nėli“ poetinio teksto versija18) atitinka Guntauninkų kaime (ignalinos r.) itin mėgsta-
mos vestuvinės dainos „Per pušyneliais, per beržyneliais“19 melodiją:

17 Poetinio teksto versija „vaikščioj, ulioj trys sesutės“, pasak dainininkės K. Lopinienės, dainuoja-
ma per krikštynas (MFa KtR 11, nr. 254).

18 Pad. a. Lopinienė, g. 1896 m. Rakečių k., adutiškio apyl., Švenčionių r., užr. L. Lenkauskas 
1961 m. (MFa KtR 33, nr. 69). 

19 Pad. P. Janutėnienė ir O. Stasiūnienė, užr. D. ir e. vyčinai 2001 m. Dainos variantą padainavo ir 
a. Lopinienė (žr. aukščiau) (MFa KtR 33, nr. 46); variantą „Per pušynėlį, per aglynėlį“ padainavo J. Jur-
gelevičiūtė, g. 1894 m. Motiškės k., adutiškio apyl., Švenčionių r., užr. L. Lenkauskas 1961 m. (MFa 
KtR 34, nr. 117). 
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9 pvz.

tiek Gervėčiuose, tiek adutiškio krašte žinoma vestuvinė daina „Jojo prijojo 
pilnas dvaras svetelių“ (LLDK v 109; piršlybų), rytų dzūkų dainuojama ta pačia 
kvarttonine melodija (vakarų dzūkams būdingesnė kvinttoninė jos versija, plg. 
DzM 186a). Gervėčiuose daina „vai, kad prijojo“ (Ger nr. 50) dainuojama tada, 
„kap visi susėda už stalo“, adutiškyje dainą „Dai kad privažiav“, anot dainininkių, 
„gieda veselioj. Možna un ažugėrų, možna i kap kubilnykas išvažinėja“ (MFa KtR 
33, nr. 136)20. 

tokių abiem teritorijoms bendrų melodijų, be abejo, esama daug daugiau – visų 
neaptarinėsime. Jų galima rasti tiek seniausiame melodikos sluoksnyje, tiek tarp 
naujesnių dainų (pvz., „Pasakyk, mergelė“ [Ger nr. 62; MFa KtR 33, nr. 37, MFa 
KtR 34, nr. 31]). etnomuzikologės L. Burkšaitienės pastebėjimu, „beveik visos se-
nesnės apeiginės gervėtiškių melodijos turi nemaža variantų adutiškio ir tverečiaus 
apylinkėse. iš viso to matyti, kad šiame ruože ligi mūsų dienų yra išlikęs tipiškas 
lokalinis muzikinis dialektas, vienas ankstyvesnių jo klodų“ (Krištopaitė, Burkšai-
tienė 1989: 308). taigi, remiantis Gervėčių ir adutiškio-tverečiaus dainų melodikos 
bendrumais, manyčiau, pagrįstai galima kalbėti apie bendrą muzikinį dialektą, skir-
tiną rytų dzūkams. Be abejo, tam tikra dainų melodijų dalis artima vakarų dzūkams 
(„Liku paliku“ [Ger nr. 31], „Lingu palingu“ [Ger nr. 32, 33], „iškasiau šulnelį“ [Ger 
nr. 34], „Kur žiba žiburėlis“ [Ger nr. 84] ir kt.), kita – rytų aukštaičiams („verkia 
mergelė“ [Ger nr. 89], „atais rudenelis“ [Ger nr. 127] ir kt.). tai neišvengiamas 
istorinių, kultūrinių ir kitokių mainų rezultatas. 

vis dėlto įdomu, kad tik pas dzūkus (ir šiek tiek rytų aukštaitijoje) išlikusios ve-
lykų lalavimų dainos vakarų ir rytų Dzūkijoje turi savus, matyt, dainininkų atmintyje 
nuo seno užsikonservavusius, melodinius tipus (arba vieno melodinio kamieno gana 
tolimas atšakas). vakarų Dzūkijoje tai kvinttoninis (rečiau – kvarttoninis) melodinis 
tipas, artimas advento-Kalėdų žaidimo „Grįskime, mergos, ievaro tiltų“ melodijai. 
vakarų dzūkų tradicijoje jis kartais vadinamas „Grūšele“ pagal dažną pradinį teksto 
motyvą: „vidury dvaro Žydzi grūšełė, vynelis vyno Žaliasai.“ Šio tipo variantams 
būdinga eilėdara: 5(6) + 5(6) + 5(6) + 3. Pavyzdžiui, „Mergyte velėja, ašaras byrėja, 
vynas, mana vynas žaliausias“ (MKč nr. 14)21, „an tėvulio dvaro stov žalia grūšelė“ 

20 O. Bagdonaitė, gyv. Striubų k., Mielagėnų apyl., ignalinos r., pasakojo, kad „jeigu piršlys biednas 
ir nieko neduoda dainininkėms, tai jos dainuoja šitaip: „Dai kad privažiav / Pilnas dvaras ubagų. / Dai 
kad prikarė / Pilnas sienas tarbelių...“ (DzM nr. 186b).

21 Pad. Zosė Cesiūnienė, 46 m., Pigonių k., g. Sklėrių k., Žaslių vls., trakų apsk., užr. 1969 m.
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(vRLP nr. 41)22; plg. „Oi lėkė lėkė du karvelaičiai“ (vRLP nr. 51)23, „vuoj lytė lytė, 
graži voverytė“ (vRLP nr. 56)24, „vaikščiojo povas po didį dvarelį“ (vRLP nr. 59)25, 
„Uoj ti girion kuznia stovi“ (vRLP nr. 61)26 ir kt.

Rytų dzūkams (ir kai kuriems rytų aukštaičiams, besiribojantiems su vilniškiais) 
būdingas terctoninis melodinis tipas („Šitam dvari graži pana“, „ir atskrido du karve-
liai“ ir kt.). tai vakarų dzūkų lalavimams artima melodija, kuri yra tarsi dvigubai su-
spaustos metroritmikos (eilėdara: 4 + 4 + 3). Ji dainuojama daug gyvesniu tempu. Pa-
vyzdžiui, „ir atskrido trys karveliai“ (ign nr. 5), „Labas vakaras, mergele, vynas mano 
žaliasis“ (MKč nr. 13)27, „Sveika, mylima mergelė“ (vRLP nr. 36)28, „Labas vakars, 
mergužela“ (vRLP nr. 37)29, „Kelkies, kelkies, mergužela“ (vRLP nr. 38)30, „Jir at-
skrido du karveliai“ (vRLP nr. 52)31, „ir atskrida trys karveliai“ (vRLP nr. 53)32, „Un 
atskrenda du karveliu“ (vRLP nr. 54)33, „ir atskrido du karveliai“ (vRLP nr. 55)34 
ir kt. Palyginkime būdingiausius rytų dzūkų (tverečiaus apyl., tv nr. 4) (10 pvz.) ir 
vakarų dzūkų (varėnos apyl., DzM nr. 134) (11 pvz.) lalavimų variantus:

10 pvz.

11 pvz.

22 Pad. M. Kuodžiūtė-navickienė, varėnos r. 
23 Užr. trakų r. 
24 Užr. Lieponyse, trakų r. 
25 Užr. Merkinėje, varėnos r. 
26 Užr. Onuškio apyl., trakų r. taip pat žr. vRLP nr. 42–44 (visi var. užr. varėnos r.), vRLP nr. 49 

(užr. čiobiškyje, Širvintų r.), vRLP nr. 50 (užr. Kaišiadorių r.), vRLP nr. 57 (užr. Kalvių k., trakų r.), 
vRLP nr. 60 (užr. Mardasavo k., Merkinės apyl.). Plg. šiek tiek nutolusias versijas: vRLP nr. 45 (užr. 
Onuškio apyl., trakų r.), vRLP nr. 46, 47 (užr. Kaišiadorių r.) ir kt.

27 Pad. Leonora Gricienė, 65 m., gyv. Grinių k., užr. 1969 m. 
28 Užr. Rimdžiūnų k., Gervėčių apyl. 
29 Pad. a. Karmonienė, vidutinės k., Švenčionių apsk. 
30 Užr. Maldanėnų k., ignalinos r. 
31 Užr. iš Lazdinių-adutiškio etnografinio ansamblio, Švenčionių r. 
32 Užr. ignalinos r. 
33 Pad. B. Meškiūnienė, g. venslaviškės k., ignalinos r., gyv. Juodynos k., Švenčionių r. 
34 Užr. ignalinos r. 



141

narpliojant lokalinio lalavimų paplitimo ribų klausimą, vis dėlto nederėtų pa-
miršti, kad jiems giminingų (arba tapačių) melodinių tipų dainos paplitusios ge-
rokai plačiau – kaimynų teritorijose, gana toli už Lietuvos ribų. Jos nusidriekia į 
Baltarusiją (Назина 1989: nr. 65–67; Цiтовiч 1968: nr. 15, 16; Бандарчык [i iнш.] 
1980), Lenkiją (tiksliau – rytinį jos pakraštį, iki antrojo pasaulinio karo priklausiu-
sį Lenkijos teritorijai, ir Suvalkų Palenkę), ten lalautojų dainos vadinamos ne tik 
lalavimais – łałymki, ałałymki, bet ir konopielki (Juzala 2007: 139–150), panašių 
melodijų aptinkame Ukrainoje (Дубравін 1989: 96–124) ir Rusijoje, Pskovo srityje 
(Мехнецов 1989: 21–23)35. taigi lalavimų melodijos, viena vertus, padedančios 
išskirti savarankiškus vakarų ir rytų dzūkų muzikinius dialektus, o antra vertus, yra 
daug bendresnės, universalesnės, atspindinčios senus baltų ir slavų ryšius. Šių ryšių 
tyrimas jau išeina už šio straipsnio ribos.

Rytų dzūkų ir rytų aukštaičių muzikinių dialektų tyrimo problemos ir per
spektyvos

Straipsnyje mėginome parodyti, kad rytų dzūkų ir rytų aukštaičių muzikiniai dia-
lektai yra gana savarankiški, tad juos apibrėžiančios sąvokos neturėtų būti vartoja-
mos kaip sinoniminės. Galima prielaida, kad muzikiniai duomenys kai kada leidžia 
akivaizdžiau atspindėti šių dialektų savitumą nei kalbiniai36. Be abejo, rytų dzūkų ir 
rytų aukštaičių muzikiniai dialektai, kaip savarankiški, etnomuzikologų nėra kaip 
reikiant ištirti ir apibrėžti. Jau minėta, kad nėra nustatyta ir tiksli šių muzikinių dia-
lektų riba, nes nėra pakankamai ir tolygiai užfiksuotų duomenų sinchroniniu (geo-
grafiniu) ir ypač diachroniniu (istoriniu) aspektais. tai nulemta įvairių priežasčių, 
keletą jų paminėsime. 

 • įvairių melodikos savybių sumišimas ribinėse teritorijose 
 • daugiabalsiškumo formų, artimų šiaurės rytų aukštaičių sutartinėms, 
  paplitimas tam tikrose Švenčionių-Ignalinos krašto apylinkėse 

Reikėtų priminti, kad Švenčionių-ignalinos daugiabalsiškumo pavyzdžiai, skir-
tingai nei polifoninės šiaurės rytų aukštaitijos sutartinės, pasižymi heterofonine fak-
tūra. nors balsai tarpusavyje gana retai išsiskiria į skirtingas melodijas (t. y. gieda-
ma beveik unisonu), vis dėlto būtinai susidaro politekstija (viena giesmininkė gieda 
tekstą, kita tuo pat metu – priedainį). Įdomu, kad bene daugiausia šių archajiškų 
giesmių užrašyta adutiškio krašte37 (Lazdinių, Jakelių, antanų, Linkonių, Mociškės, 

35 Pskovo apylinkėse lalauninkų dainos vadinamos: христовские, пасочные, волочебные, o jų atli-
kėjai – волочебники, валынщики, волынички, лалымщики, христославщики (Мехнецов 1989: 22).

36 antai dialektologas Z. Zinkevičius, įrodinėdamas, kad „rytiniai“ ir „vakariniai“ dzūkai yra dvi 
atskiros tarmės ir jų negalima jungti į vieną, mini Linkmenis, ignaliną, Dūkštą, apsą ir teigia, jog „ši 
tarmė tokia artima rytų aukštaičiams uteniškiams, kad tik ilgesnį laiką ir labai gerai įsiklausius galima 
atskirti, pavyzdžiui, „rytinį“ dzūką nuo Dūkšto ar ignalinos ir rytų aukštaitį nuo Utenos ar Zarasų“ 
(Zinkevičius 1969: 368).

37 Kaip minėta, tai galėjo lemti gausios folkloro ekspedicijos šiame krašte (nuo 1936 m. iki pat šių 
laikų – XXi a. pradžios).
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Gudelių, Pociškės, vosiūnų ir kituose kaimuose). Švenčionių rajone jų gana daug 
užrašyta ir kitose apylinkėse: Madžiūnų (varkalių k.), Švenčionių (Daukšių, Sto-
niūnų, toleikių k.), Svirkų (Kackonių k.), ignalinos rajone – vasiūnų (Dysnos k.), 
tverečiaus (Pošiūnų k.), Mielagėnų (Kėriškės k.), Ceikinių, Paringio (Rizgūnų, 
Kiniūnų k.), Palūšės (antagavės k.), Rimšės (Girdžiūnų, Bieniūnų k.), Kazitiškio 
(Rupinų k.) ir kt. Įsidėmėtina, kad kaimyninėje Baltarusijoje visiškai nerasta jokių 
politekstinių heterofoninių giesmių analogijų. Be to, šios giesmės adutiškio apylin-
kėse niekada negiedamos gudiškai ar lenkiškai, neverčiamos iš vienos kalbos į kitą, 
kaip pirmiau aptartos vienbalsės dainos. tai rodytų tam tikras grynai lokalines gies-
mių, artimų aukštaičių sutartinėms, ypatybes, jų priklausomybę kažkokiai kitokiai 
subkultūrai38. 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutartinėms artimų politekstinių giesmių neužra-
šyta vakarinėse Švenčionių rajono apylinkėse (Sarių, Šutų ir gretimuose kaimuose). 
viena vertus, tai galėtų būti aiškinama ankstyvų folkloro ekspedicijų toje teritorijoje 
stoka (tuo tarpu adutiškio apylinkėse ekspedicijų būta nuo 1936 m., o Rimšės apy-
linkėse sutartinės užrašytos dar 1908 m.39). Kita vertus, galbūt galima kelti prielaidą 
apie atskirų baltų genčių vėlyvesnį susiliejimą Svirkų-Mielagėnų (buvusios dykros) 
plote. taigi Švenčionių ir Strūnaičio apylinkės, matyt, laikytinos bene piečiausia 
sutartinių arealo riba (ji tęsiasi vakarų, tiksliau – pietvakarių, kryptimi, apytiks-
liai – pro Joniškį, Giedraičius (Molėtų r.), žemiau Širvintų ir Gelvonų)40. Šių savi-
tų politekstinių giesmių (rytų dzūkų ar „pasiskolintų“ iš rytų aukštaičių sutartinių) 
klausimas kol kas lieka atviras. 

• spartus rytų dzūkų „aukštaitiškėjimas“ arba „bendrėjimas“ 
nieko stebėtina, kad pastaraisiais dešimtmečiais didelę rytų dzūkų repertuaro 

dalį sudaro aukštaitiškos melodijos, pagrįstos būdingomis terckvintinėmis intona-
cijomis, reikalaujančiomis pritariamojo balso. Pavyzdžiui, tverečiaus apylinkėse 
užrašytos dainos „Oi jojau jojau per žalią gojų“ (tv nr. 9) melodija nedaug tesi-
skiria nuo Ukmergės krašte dainuojamos dainos „Serga panela sunkiu ligelu“ (aD 
nr. 39)41. Kitose rytų dzūkų dainose galima stebėti nuoseklią melodijos intonacijų 
„aukštaitiškėjimo“ tendenciją. Pavyzdžiui, Užgavėnių dainos „Užupūtė putino lau-

38 Pastebėta, kad Švenčionių-ignalinos teritorijos daugiabalsiškumo pavyzdžiams būdinga tam tikra 
ritmo formulė (5 + 3). Būdama ypač reta aukštaičių sutartinėse, ji gana dažnai pasitaiko vienbalsėse 
pietų dzūkų rugiapjūtės ir advento-Kalėdų dainose (plačiau žr. Račiūnaitė-vyčinienė 2000: 54). izalijus 
Zemcovskis šią formulę rado baltarusių, slovakų ir bulgarų apeiginių žanrų (kalendorinių švenčių bei 
vestuvių) dainose. Pasak etnomuzikologo, „ši muzikinė ritminė eilutės formulė 5 + 3 priklauso prie 
mažai paplitusių; tai, beje, nesumenkina jos reikšmės, o atvirkščiai – daro ją ypač svarbią ir būdingą 
etniniams ryšiams bendroje slavų-baltų sistemoje tirti“ (Земцовский 1983: 215).

39 Žr. SlS i, nr. 50, 290 ir kt. Pad. M. Mikštienė, 78 m., Girdžiūnų k., Rimšės vls., Zarasų apsk., užr. 
J. Švedas.

40 tiesa, sutartinė „Didisie mūsų, dievaite mūsų“ (SlS ii, nr. 560) L. Jucevičiaus užrašyta nemenči-
nės apyl. (vilniaus r.). Beje, pasak sutartinių tyrėjo Z. Slaviūno, ši daina „ne visai patikima“ (SlS ii 665). 
L. Bielinis Skliausčių k., Paberžės vls., vilniaus apsk. 1940 m. užrašė šokamą sutartinę „Bitele, ryto“ 
(SlS iii, nr. 1364), pažymėdamas, kad šis šokis buvo šokamas prieš 40–50 metų (SlS iii 660). vis dėlto 
tai tik vienetiniai užrašymai.

41 Pad. Želvos apyl., Ukmergės r. dainininkės, užr. 1974 m. 
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kelius“ (ign nr. 19) pirmo posmo tradicinę pradinę intonaciją (sol-do-re) yra išstū-
musi aukštaičiams būdinga intonacija, pagrįsta kvintakordo garsais sol-si-re. tik 
antrame posme dainininkė grįžta prie tikrosios šio krašto intonacijos: subkvartos 
ir pabrėžto ii laipsnio. atrodytų, tai tik labai menka detalė, tačiau ji rodo vietinės 
intonacinės sistemos irimą. 

ypač sparčiai plinta aukštaitiška „tūravojimo“ antruoju balsu tradicija, pamažu 
užkrėsdama ne tik adutiškio ir tverečiaus apylinkes (pvz., savita monofoninė sū-
puoklių daina „Jurgi Jurgi, Jurgelaici“, užrašyta iš Stanislavos Burokienės, gyv. Laz-
dinių k., pastaruoju metu Lazdinių-adutiškio etnografinio ansamblio dainuojama 
dviem balsais), bet ir tarp baltarusių labiau užsikonservavusį Gervėčių kraštą. Gana 
keistai etnomuzikologo ausiai skamba tradicinės monofoninės struktūros melodijos, 
kurioms pastaruoju metu pritariama antruoju balsu, pavyzdžiui, vestuvių daina „ant 
dangaus mėnulis žibėjo“ (Ger nr. 81) (12 pvz.):

12 pvz.

vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad Gervėčiuose vedančiajam balsui neretai 
pritaria tik vienas (kartais – du) balsai, visi kiti dainuoja pirmąjį balsą (pagrindinę 
melodiją), kuris ir skamba daug garsiau. Kitaip nei aukštaitijoje, kur pirmąjį balsą 
paprastai veda tik vienas dainininkas, grupės lyderis, kiti – „tūravoja“, t. y. sudaro 
sodrų pagrindą vedančiajam. Beje, klausantis 2008 m. a. Kirdos padarytų gervėtiš-
kių garso įrašų, susidaro įspūdis, kad „tūravojimas“ jiems dar nėra įaugęs į kraują – 
dviem balsais dainuojama lyg nešvariai, neužtikrintai, visiškai kitaip, nei tą pačią 
dainą dainuojant įprastu būdu – „vienu balsu“, t. y. heterofoniškai (tada ji skamba 
daug natūraliau ir įtaigiau).

 • muzikinio arealo išskyrimo diachroniniu ir sinchroniniu aspektais 
  problemiškumas

 Ši priežastis yra bene svarbiausia, dėl kurios etnomuzikologai, bandydami nusta-
tyti savitų muzikinių dialektų ribas, neretai atsiduria aklavietėje. Reikėtų pabrėžti, kad 
konkrečioje etnokultūrinėje terpėje muzikos ir kalbos raidą veikia skirtingi dėsningu-
mai. Dialektologai, norėdami patikslinti kurios nors patarmės paplitimo ribas, tiria 
šiandieninius kalbos procesus, jos kaitą gyvavimo centre ir paribiuose. tarmės mūsų 
kaimuose dar labai gyvybingos, palyginti mažai kintančios (tai lemia jų kasdienė var-
tosena įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių grupėse), o dainų melodijų gyvavimo 
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situacija yra visiškai kitokia. Daina, galima sakyti, yra pasitraukusi iš žmonių gyve-
nimo. Daugelyje kaimų ir miestelių šiandien tenka konstatuoti visišką arba beveik 
visišką bendruomeninio dainavimo tradicijos išnykimą. Senosios, dažnai apeiginės, 
melodijos, kuriomis remdamiesi etnomuzikologai apibrėžia konkretaus muzikinio 
dialekto savitumą, tėra užsilikusios seniausių pateikėjų atmintyje (arba užrašytos 
XX a. ekspedicijose). Jos, beveik nepakitusios, paveldėtos per kelias kartas, gyvuoja 
šimtmečius42. O vidurinės ir jaunesnės kartos žmonių repertuarą nūdien sudaro tik 
bendros lietuviškos dainos, romansai, lietuvių estrados šlageriai ir pan. (žinoma, ret-
karčiais pasitaiko ir malonių išimčių). 

Kaip jau minėta, dauguma senųjų melodijų yra buvusios (kai kuriose teritorijo-
se ir tebesančios) daug didesnių plotų nei rytų Dzūkija ar rytų aukštaitija etninės 
muzikos dalimi. tai pasakytina apie archajiškas rugiapjūtės, kalendorinių švenčių 
apeigų, vestuvių dainas, raudas ir kt. Pavyzdžiui, melodinis tipas „Oi, to to“, dau-
giausia paplitęs rytų Dzūkijoje (nors užfiksuotas ir rytų aukštaitijoje), žinomas kaip 
parugių lankymo43 daina, pavyzdžiui, „vai to to, ėjom parugėn“ (tv nr. 5). Ji gausiai 
užrašyta rytų Lietuvoje, ypač daug variantų – Švenčionyse, adutiškyje, tverečiuje, 
Zarasuose, mažiau – čiobiškyje, vievyje, Kietaviškėse, Obeliuose ir kt. to paties 
kvarttoninio melodinio tipo dainos plačiai paplitusios ir centrinėje bei šiaurės vakarų 
Baltarusijoje (čia jos žinomos su priedainiais гей у ляле, купаллё, калiна, сонейка ir 
kt.; nors, kaip mano baltarusių tyrėjai, anksčiau šios dainos turėjo senesnį priedainį: 
oй, тo-тo arba тo-тo. Pietinėje ir rytinėje Baltarusijos dalyje tokio tipo melodijos 
ir tekstai su priedainiu тo-тo-то nežinomi. Šio melodinio tipo dainos kartais siekia 
taip pat Baltarusijos pietryčius bei pietvakarius; Тавлай 1986: 41). „Oi to to“ me-
lodinio tipo dainos Gervėčių apylinkėse žinomos kaip „oželio“ dainos (Kuzinienė 
1989; žr. „to to to, stovė’ oželis an ciltėlio“ [Ger nr. 37], „Stovė oželis un tiltėlio, to 
to to“ [Ger nr. 38] ir kt.). Baltarusių muzikologas Genadzijus Citovičius, tyręs šio 
melodinio tipo lietuvių ir baltarusių dainas, manė, kad dainos su tokiomis melodijo-
mis ir priedainiais kilusios iš Lietuvos (Цитович 1976: 103). 

trumpai pasklaidėme tik vieno melodinio tipo „bylą“, parodydami jos arealo 
ribų ir funkcijos nustatymo sudėtingumą. nėra abejonių, kad dauguma senųjų rytų 
dzūkų melodijų laikytinos bendru baltų ir slavų kultūriniu palikimu44. tiesa, žino-

42 autorė, 2003 m. rašydama apie adutiškio krašto dainas, teigė: „...atrodo, kad šiame krašte ne tik 
nesikeičia dainos, dainininkės (antai Pelagėja Bučelienė iš Jakelių, Marija Semėnienė iš Lazdinių ir kitos 
dainininkės vienodai mielai dainavo ir 1958 m. – konservatorijos studentams, ir 1986 m. – „čiurlioniu-
kams“, ir 2001 m. – LMa etnomuzikologams), neblėsta jų pomėgis dainuoti, bet tarsi sustoja laikas!“ 
(vyčinienė 2003: 502). 

43 tiesa, pagal įvairias poetinio teksto versijas ji skiriama Petrinių (LLDK Kl 653), advento-Kalėdų 
(LLDK Kl 157), šienapjūtės (LLDK D 191) ir kitų žanrų dainoms.

44 Pasak Halinos tavlaj, 1999 m. vilniuje tarptautinėje etnomuzikologų konferencijoje „etniniai ry-
šiai muzikiniame folklore“ skaičiusios pranešimą „apie etninių baltarusių ir lietuvių kalendorinių dainų 
ekvivalentų problemą“, paribio melodijų („lietuviškų“ ir „baltarusiškų“) lygiavertiškumas atsispindi jų 
derminėse struktūrose, melodiniuose ir ritminiuose tipuose, silabinėse formose, tembre, savitose atliki-
mo savybėse (tavlaj 1999). taigi adutiškio krašte tebegyvuojančias ankstyvojo klodo dvikalbes dainas 
(„Dirva dirva“, „atvažiavo svotai“, „Oi arkly arkly“, „Oi ta ta“, „Oi pelun pelun“ ir kt.) reikėtų tirti kaip 
būdingą lokalinį dialektą, nustatant jo arealo ribas Lietuvoje ir Baltarusijoje (arba dar plačiau). 
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mos ir vėlyvesnės melodikos bruožais pasižyminčios bendros dainos, pavyzdžiui, 
kvinttoninio tipo (su subkvarta) vestuvių dainos „Subatos vakaras atejo“, „Rituok, 
vainikėli, rituok“ (pastaroji ypač populiari Gervėčių krašte), atitinkančios baltarusių 
Зелёна рутанька, желтый цвет ir Дзевачкi сястрицы вы маi („pinant vainiką“) 
bei kt. čia jau pastebima didesnė slavų melodikos įtaka. Šios temos neplėtosime, nes 
tai atskiros studijos objektas. 

išvados

aptarus šiandieninės rytų dzūkų dainuojamosios tradicijos situaciją, galima 
konstatuoti, kad senieji žanrai labai sparčiai traukiasi – sulig kiekvieno senosios kar-
tos žmogaus išėjimu į anapilį. Jaunoji karta dainavimo tradicijos visiškai neperima 
(išskyrus pavienius žmones – garsių dainininkių vaikus ir vaikaičius arba vietinių 
etnografinių ir folklorinių ansamblių dalyvius); ir tai suprantama, nes senasis reper-
tuaras jau netekęs savo pirminių funkcijų. taigi, norint patikslinti (nustatyti) šian-
dienines rytų dzūkų ir rytų aukštaičių muzikinių dialektų ribas, etnomuzikologams 
reikia remtis XX a. folkloro ekspedicijose užrašytomis dainomis ir paskutinių mohi-
kanų dar tebedainuojamu repertuaru.

Kitaip nei kalba (tarmė), kurią visi vietiniai, net ir vaikai, aktyviai tebevartoja, 
dainos gali būti užsilikusios / neužsilikusios individualių pateikėjų ir užrašytos / ne-
užrašytos individualių užrašytojų dėka. tad objektyvumo, ypač kalbant apie vieno ar 
kito melodinio tipo paplitimo ribas, čia išties nedaug. vis dėlto, pasiremdami šian-
dien turimais per šimtmetį sukauptais duomenimis, galime teigti, kad mūsų išskirtõs 
teritorijos, kurios epicentrais laikytinos adutiškio-tverečiaus-Gervėčių apylinkės, 
dainos sudaro(-ė) vieningą žanrinę-stilistinę dainuojamojo folkloro sistemą. Ją lai-
kytume r y t ų  d z ū k ų  muzikinio dialekto pagrindu. Rytų dzūkų muzikinis dialektas 
apibrėžtinas kaip savarankiškas, išsiskiriantis tam tikromis žanrinėmis ir funkcinė-
mis grupėmis, savita dermine-intonacine struktūra, gana gausiais anhemitoniniais 
dariniais, subkvartos pradinėmis intonacijomis, dažna dvidale dainos forma ir kitais 
bruožais (šių bruožų kadaise būta ir Širvintų krašte: Kernavės, Musninkų, Gelvonų 
ir kitose apylinkėse, vis dėlto jų neužfiksuota tiek daug, kaip adutiškio ir tverečiaus 
apylinkėse). adutiškio-tverečiaus plotas, kuriame išliko ne tik vienbalsių melodijų, 
bet ir savitų politekstinių heterofoninių giesmių, artimų aukštaičių sutartinėms, lai-
kytinas savotiška pereinamąja teritorija tarp rytų dzūkų ir rytų aukštaičių (deja, šios 
pereinamosios teritorijos ribos, ypač šiaurės kryptimi, nėra aiškios). 
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the pRoblem of teRms and musical dialect 
of easteRn dzūkija and easteRn aukštaitija

Daiva Račiūnaitė-vyčinienė

Summary

this article discusses the conceptual problem of two musical dialects – those of eastern Dzūkija and 
eastern aukštaitija. it has been noted that concepts denoting adherence to these two regions are often 
used synonymously in contemporary ethnomusicology. in her revision of the usage of these terms in 
studies on dialectology and ethnomusicology, the author attempts to define and differentiate between the 
dialects of eastern Dzūkija and eastern aukštaitija. although linguists consider the dialect of eastern 
Dzūkija to be a sub-dialect of eastern aukštaitija – even though this distinction is not a current issue – 
unique features of folk melodies show that eastern Dzūkija and eastern aukštaitija can be characterized 
by independent musical dialects.

in her discussion of the situation regarding contemporary singing tradition of eastern Dzūkija, the 
author states that the old genres are rapidly disappearing. the song traditions of the young generation do 
not include them at all (with the exception of some individuals, such as the children and grandchildren of 
well-known singers, or members of local ethnographic and folklore ensembles). in order to establish the 
limits of contemporary musical dialects of eastern Dzūkija and eastern aukštaitija, ethnomusicologists 
need to draw on songs recorded during the 20th century folklore fieldwork sessions. establishing the 
limits of the above-mentioned musical dialects is demanding, if not impossible, because the synchronic 
(geographical) and diachronic (historical) data is insufficiently and unevenly recorded. this has been 
determined by various factors.

Using data gathered throughout the previous century, we can claim that songs from the territories 
around the adutiškis-tverečius-Gervėčiai regions are composed in a single genre – a stylistic sung 
folklore system. the author considers this to be the basis for the musical dialect of eastern Dzūkija.

the adutiškis-tverečius area, where not only the single-voice melody remains, but also the distinctive 
polytextual heterophonic songs, close to the sutartinės from aukštaitija, have survived, is the original 
transit territory between the boundaries of eastern Dzūkija and eastern aukštaitija: unfortunately, these 
boundaries, especially those extending in the northward direction, are not clear.
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