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Muzikos etnologinė kultūra visada buvo glaudţiai susijusi su sakraline, arba liturgine, 

muzika. Visuomenės evoliucijos raidoje religijos ir meno kategorijos keitėsi, bet jų glaudus 

ryšys išliko. Lietuvos krikšto idėjos įgyvendinimo uţuomazgoje ankstyvoji Lietuvos 

vienuolynų muzikinė kultūra, kuri pradţioje reiškėsi kaip pranciškoniškoji
1
, savitai paveikė 

tautos etnokultūrą ir grindė kelią lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų 

analogijoms. 

Pirmasis pranciškonas, įţengęs į Lietuvą, buvo Dţovanis iš Karpio. Jis su dviem 

pranciškonais dar 1245 m. perėjo Lietuvos ţemes
2
. Pranciškonai ir dominikonai krikštijo ir 

globojo Lietuvos karaliaus Mindaugo šeimą, dalyvavo jo vainikavimo iškilmėse (1253 m.). 

Gedimino sekretoriai ir patarėjai buvo pranciškonai Bertoldas ir Henrikas
3
. Pranciškonų 

ordino vienuoliai ruošė Jogailą ir visą lietuvių tautą krikštui. XIX a. pranciškonų vienuolija 

buvo viena gausiausių Lietuvoje – turėjo 60 vienuolynų. O choralas skambėdavo 

vienuolynuose, baţnyčiose, procesijose, pirmosiose, vyskupinėse giedojimo mokyklose. 

Studijos autoriaus nuomone, dėl senų lietuviškų dainų bei giesmių dvasingumo ir melodinio, 

struktūrinio ir ritminių bruoţų panašumo lietuvių senoviniai dvasiniai giedojimai susijungė, 

susipynė su Romos Baţnyčios giedojimais, o kai kuriais atvejais tapo neatskiriami, nes 

pranciškonų (bernardinų) pamokslininkai sakė liturginius pamokslus ne tik lotynų, bet ir 

lietuvių kalba
4
 (taip pat giedojo

5
). Manoma, kad pranciškonų kompozitoriai ir teoretikai 

neretai lotyniškos giesmės tekstą sujungdavo su lietuviška, choralo dvasiai artima melodija, ir 

atvirkščiai: kokiu nors klasikiniu psalmės tonu giedodavo ar dainuodavo lietuvišką senos 

giesmės ar dainos tekstą
6
. Taip buvo formuojami pirmieji lietuvių liaudies monodijos ir 

grigališkojo choralo melodijų analogijų pagrindai. 

Paţymėtina, kad kitos Lietuvoje gyvavusios vyrų ir moterų vienuolijos ir 

kongregacijos – dominikonai, trapistai cistersai, benediktinai, kamalduliai, kartūzai, 

saleziečiai ir t. t. (kaip ir Lietuvos diecezinės kunigų seminarijos) – naudojo grigališkąjį 

                                                 
1 Šv. Pranciškaus varpelis,  Nr. 3-4, 1993. 
2 Grauslys, B. [t. B. Grauslys OFM]. Prisikėlimo parapijos leidinys. Higland Blvd., Brooklyn, N. Y., 1956, p. 9. 
3 Pranciškonų pamokslininkai į scholastinius viduramţių pamokslus įvedė naujovę – juos ėmė sakyti vietine tautos kalba. 

Aplink skambant ilgiems ir sunkiems lotyniškiems pamokslams, tai buvo didţiulė naujovė. Pirmasis kalbėti pranciškonišku 

pamokslo stiliumi – tautos kalba pradėjo šv. Antanas Paduvietis (1195–1231), vėliau šiuo pamokslo stiliumi naudojosi 

šv. Bernardinas ir šv. Jonas iš Kapistrano. Remdamiesi minėtu metodu, lietuviškai kalbėjo Lietuvos bernardinai 

pamokslininkai. Gidţiūnas, V. [t. V. Gidţiūnas OFM]. Pranciškonai bernardinai Lietuvoje. Šv. Pranciškaus varpelis, Nr. 1. 

Higland Blvd., Brooklyn, N.Y., 1983, p. 12. 
4 Ten pat. 
5 Ten pat. 
6 Remesa, A. Grigališkojo choralo pagrindai. Klaipėda: S. Jokuţio leidykla-spaustuvė, 1995, p. 15. 
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choralą, kuris vienaip ar kitaip sąveikavo su lietuviška etnomuzikine kultūra, nes vienuolijos, 

būdamos daugiau ar maţiau uţdaros, palaikė ryšius su jas supančia aplinka. 

Kadangi ţinių apie kitų vienuolijų muzikinę veiklą Lietuvoje beveik neturime, tikslinga 

susipaţinti su pranciškonų ir jėzuitų baţnytine muzikine veikla Lietuvoje, padėjusia 

pastebimiausią pagrindą lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų 

analogijoms. 

Iš kompozitorių pranciškonų (bernardinų), gretinusių grigališkojo giedojimo ir 

lietuviškus etnomuzikinius principus, paţymėtinas palaimintasis Ladislovas iš Gielnovo 

(1462–1505 m.). Jo giesmės „Jėzų Judas išdavė―, „Kas nor panai Marijai tarnaut―, kurią dar 

vadiname „Septynių skausmų ir dţiaugsmų vainiku (karunka)―, Lietuvoje yra populiarios. 

Giesmės parašytos lenkų kalba, tačiau XVI a. pradţioje prasidėjus lietuvių bernardinų ir lenkų 

konfrontacijai, ši giesmė galėjo būti bernardinų išversta (nes mus pasiekė lietuviškas jos 

variantas) ir įdėta į J. Šrubausko giesmyną „Balsas Širdies―, išspausdintą 1726 m. 

Palaimintojo kompozitoriaus plunksnai priklauso giesmė šv. Onai „Ona šventa ir nabaţna―. Ši 

giesmė, tapusi himnu, buvo giedama prie bernardinų baţnyčios veikiančios Šv. Onos brolijos 

susirinkimuose. Kompozitorius sukūrė daug giesmių, kurios liko anoniminės ir mūsų laikų 

nepasiekė
7
. 

Ne maţiau garsus yra Lietuvos pranciškonų kompozitorius Andriejus Chilinskis 

OFMConv (1600–1650), Padujos šv. Antano baţnyčios, esančios Italijoje, kantorius (nuo 

1631 m.), vikaras ir kapelos prefektas, 1634 m. Antverpene parašęs ir išleidęs „Canones XVI― 

(t. y. „16 kanonų―), 1620 m. Venecijoje išspausdinęs „Kanoną―, „Da pacem Domine in diebus 

nostris―. Iš XVII a. bibliografijų ţinoma, kad kompozitorius išleido „Concerti Andrea Chiliski 

cum Partitūra―. Į savo tėvynę jis sugrįţo 1635 m.
8
 

Per pranciškonus Lietuvą pasiekė „Maţosios Marijos valandos― (lot. Officium Parvum 

A. V. Mariae) popieţiaus Mikalojaus IV parašytoje trečiojo pranciškonų ordino (dabar – 

pranciškonų pasauliečių ordinas) reguloje (taisyklėse). Iš vienuoliško klusnumo jas turėjo 

giedoti bei kalbėti ir pirmieji Lietuvos pranciškonai tretininkai
9
. „Maţąsias Marijos valandas― 

giedojo, kalbėjo ir bernardinai; vėliau išvertę jas įdėjo į jų pačių sudarytą pranciškonų 

tretininkų brevijorių „Šaltinis―. 

                                                 
7 J. Komorovskis apie pal. Ladislavo iš Gielno kūrybą teigė, kad buvę daug kitų bernardinų, sukūrusių įvairių giesmių. 

Daugelis jų galėjo būti išspausdintos lietuviškose maldaknygėse, ypač „Šaltinyje―. Gidţiūnas, V. [t. V. Gidţiūnas OFM]. 

Pranciškonai bernardinai Lietuvoje. Noviciato konspektas. Kennebunkport, Me, p. 158. 
8 Mala Enciklopedia Muzyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 200. 
9 Bytautas, P. [t. Paulius Bytautas OFM]. Lietuvos OFS konstitucija. Leido Kretingos pranciškonai; Gidţiūnas, V. 

[t. V. Gidţiūnas OFM]. III šv. Pranciškaus ordinas. Highland Blvd., Brooklyn, N. Y., 1971, p. 75–85. 
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Lietuvoje plačiai giedamos ir ţinomos „Švenčiausios Mergelės Marijos valandos―, arba 

„Valandos apie Nekaltai Pradėtąją...―, prasidedančios ţodţiais: „Teskamba šventa giesmė 

Mergelei švenčiausiai...―. Jos yra sudarytos pagal vienuolių (ir kunigų pasauliečių) brevijorių. 

Šias „Valandas― lotynų kalba parašė pranciškonas bernardinas Bernardinas iš Busti, ir jos 

ilgai buvo giedamos lotyniškai. Anonimas „Valandas― išvertė į lietuvių kalbą XVIII a., ir jos 

greitai paplito po Lietuvą, buvo giedamos ir baţnyčiose, ir namuose, ypač advento metu ir 

prieš Rarotų Mišias
10

. Vienas garsesnių pranciškonų kompozitorių Lietuvoje, padėjusių 

pagrindus lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų analogijoms, buvo 

tėvas Vincentas Valmikas (Vilmikas) OFMObs (1778–1836), daugelio giesmių autorius, 

garsiojo giesmyno „Kantičkos ţemaitiškos―, kurios giedamos ir šiandien, rengėjas 

(1820 m.)
11

. Vienas ryškiausių grigališkojo giedojimo ir lietuviškos etnomuzikos analogijų 

raidos atstovų buvo Jurgis Ambrozijus Pabrėţa OFM (1771–1849), ţinomas ne tik kaip 

pranciškonas mokslininkas, bet ir kaip lietuvių etnokultūros puoselėtojas. Paţymėtini jo 

darbai lietuviškos muzikos folkloro srityje. Artimai bendradarbiaudamas su Simonu 

Daukantu, jis rinko ir uţrašinėjo lietuvių liaudies dainas. S. Daukanto lietuvių liaudies dainų 

rinkinyje yra ir dvi J. A. Pabrėţos uţrašytos liaudies dainos. Tėvo J. A. Pabrėţos plunksnai 

priklauso trys eilėraščiai, du iš jų galima aptikti XIX a. parašytuose mokykliniuose 

vadovėliuose. Jie laikomi to meto literatūros pavyzdţiais: tai – „Esu sau ţmogelis― ir „Apie 

pypkininką―. Kaţkam pritaikius liaudies melodiją, šie eilėraščiai tapo liaudies dainomis. Jos 

atliekamos Ţemaitijoje ir šiais laikais. Sprendţiant iš aprašymų, tėvas Ambrozijus buvo 

muzikalus, mokėjo natų raštą, buvo be galo darbštus mokslininkas, labai mylėjo Lietuvą ir jos 

ţmones bei papročius. Galima manyti, kad J. A. Pabrėţa per savo 40 gyvenimo ir darbo metų 

Kretingos pranciškonų vienuolyne
12

 bus uţrašęs ir daugiau lietuviško folkloro pavyzdţių, 

sukūręs savo dainų bei giesmių, tapusių anoniminėmis ir dabar atliekamų
13

. 

Kaip pranciškonų muzikinės raštijos paminklą, padėjusį išryškinti lietuvių liaudies 

monodijos ir grigališkojo choralo melodijų sugretinimo pagrindą, būtų galima įvardyti 

Vilniaus Juozo Zavadskio spaustuvėje išleistą 943 psl. pranciškonų tretininkų brevijorių 

„Auksą Altorius, arba SZALTINIS dangiszku skarbu―. Jame buvo paskelbtos bene visos to 

laikmečio muzikinės liturginės praktikos, priklausančios tiek verbalinei, tiek muzikinei 

                                                 
10 Gidţiūnas, V. [t. V. Gidţiūnas OFM]. Pranciškonai bernardinai Lietuvoje. Noviciato konspektas. Kennebunkport, Me, 

p. 158. 
11 T. Vicentas Valmikas OFM uţ bylinėjimąsi su caro valdţia dėl K. Aleknavičiaus ir A. Strazdo kūrybos išleidimo 1827 m. 

buvo pašalintas iš Vilniaus katedros vicekantoriaus pareigų ir ištremtas iš Vilniaus. Remesa, A. [br. Jeronimas OFS]. Jurgis 

Ambrozijus Pabrėţa. Aidai, Nr. 2. Highland Blvd., Brooklyn, N. Y., 1991, p. 124. 
12 Dalis Kretingos vienuolyno archyvų yra patekę į Vilniaus bibliotekų saugyklas. Kretingos pranciškonų archyvą yra aprašęs 

V. Birţiška (ţr. Birţiška, V. Bibliografijos ţinios, Nr. 4. Kaunas, 1929, p. 107–108). 
13 Remesa, A. Lietuvos pranciškonų muzikos kultūra. Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra, III. Klaipėda: KU leidykla, 

Vilnius: Petro ofsetas, 1996, p. 37. 
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tradicijai, taip pat nemaţai giesmių, „Valandų― („Adynų―), „Vainikėlių― („Karunkų―), 

litanijų, psalmių ir „Officium Parvum―. 

Lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų sugretinimo principą bei 

grigališkojo giedojimo integraciją į lietuvišką muzikinį etnosą XVI a. toliau vykdė Lietuvos 

Jėzaus draugijos vienuoliai (jėzuitai). 1667 m. Vilniuje buvo išleista Ţygimanto 

Liauksmino knyga „Ars et praxis musica―
14

 (ir šiuo metu nepraradęs vertės teorinis veikalas). 

Joje yra išdėstyti menzūrinės notacijos pradmenys, kuriuos dabar galima naudoti kaip ţinių 

apie senovinę muzikos teorijos sistemą šaltinį, teikiantį vertingos medţiagos viduramţių 

muzikos istorijos ir teorijos specialistams. Netgi galima teigti, kad, neįsigilinęs į grigališkojo 

choralo notaciją, manuskriptus, paleografiją ir muzikos rašto genezę bei neįsisavinęs 

viduramţių muzikos teoretikų kanonų, Ţygimantas Liauksminas vargu ar būtų parengęs 

minėtą veikalą. Šios ţinios padėjo Lietuvos muzikos kultūrai perimti Vakarų Europos 

grigališkojo giedojimo teorijos pagrindu išplėtotą menzūrinę notaciją ir panaudoti ją giedant 

lietuviškose baţnyčiose. 

Kaip Lietuvos jėzuitų muzikinės kultūros pavyzdys, paminėtinas vienas svarbesnių 

pirmųjų lietuviškų katalikų giesmynų, išleistų LDK laikais – tai 1646 m. Saliamono Mozerkos 

Slavočinskio vardu išleistas darbas „Giesmės, tikėjimui katalickam priderančios―
15

. Reikia 

paţymėti, kad šis giesmynas yra didesnis uţ visus ankstesnius, išleistus Prūsijoje – 

M. Maţvydo, J. Bretkūno, L. Zengštoko. Jame pateiktų giesmių (tekstų) beveik 190 (tarp jų 

yra 48 psalmės)
16

. Giesmynas, kuriame buvo panaudotos akivaizdţios ankstyvojo grigališkojo 

choralo verbalinės tradicijos (tekstūra nenaudojant natų rašto), taikant sugretinimo metodinį 

principą, leido Lietuvos giedotojams prisiliesti prie grigališkojo choralo verbalinės giesmių 

tradicijos raidos. 

Į Lietuvos jėzuitų muzikinės kultūros plėtotę padeda paţinti Jūratės Trilupaitienės 

istoriografinė studija, kurioje nagrinėjama jėzuitų muzikinė-kultūrinė veikla
17

, apibendrinama 

jėzuitų kompozitorių – Martyno Krečmerio (1631–1696)
18

, Jono Branto (1554–1602)
19

, 

Nikolajaus Dileckio (apie 1630–1680)
20

, Simono Berento (1585–1649)
21

 veikla ir darbai. 

Pasak autorės, iki religinės reformacijos, pasireiškusios protestantizmu, Katalikų baţnyčios 

                                                 
14 Liauksminas, Ţ. Ars et praxis musica. Parengė Vytautas Jurkštas. Vilnius: Vaga, 1977. 
15 Slavočinskis, S. M. Giesmės, tikėjimui katalickam priderančios. (Fotografuotas leidimas, paruošė Jurgis Lebedys.) Vilnius: 

Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958. (Giesmes Tikieimuy Katholickam pridiarancias. Auctore 

Salamone Mozerka Slavvoczyinski. Summi Pontificis Alumno. Vilnae Typis Academicis Soc. Jesu. A. D. 1646.) 
16 Ten pat, p. 18. 
17 Trilupaitienė, J. Jėzuitų muzikinė veikla Lietuvoje. Vilnius: Muzika, 1995. 
18 Ten pat, p. 129. 
19 Ten pat, p. 134. 
20 Ten pat, p. 140. 
21  Ten pat, p. 144. 
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gyvenime labiausiai buvo paplitęs grigališkasis choralas. Autorės teigimu, galima spręsti, kad 

integracija ir lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų sugretinimo 

principas Lietuvos muzikiniame gyvenime buvo akivaizdus. Beje, paminėtinas šios autorės 

habilitacinis darbas apie baţnytinių konfesijų sąveiką baţnytinės muzikos kontekste
22

. 

Istoriškai perţvelgus grigališkojo choralo raidą Lietuvoje pastebima, kad nuo XIII a. iki 

mūsų laikų gyvavusios ir kai kurios dabar veikiančios vyrų ir moterų vienuolijos bei 

kongregacijos – dominikonai, trapistai, cistersai, benediktinai, kamalduliai, kartūzai, 

saleziečiai ir kt. (taip pat Lietuvos diecezinės kunigų seminarijos) naudojo ir dabar naudoja 

grigališkąjį choralą, įkvėpusį ir sąlygojusį lietuvių liaudies monodijų ir grigališkojo choralo 

analogijų bei sąveikavimo problemų sprendimus. Deja, ţinių apie kitų vienuolijų muzikinę 

veiklą kol kas neturime. Taigi, jau daugiau kaip 700 metų grigališkąjį choralą kasdieninėje 

liturginėje praktikoje Mišių metu naudoja ir visos Lietuvos dieceziniai kunigai (apie 

600 baţnyčių, vyskupinės mokyklos ir kunigų seminarijos). Galima sakyti, kad grigališkojo 

choralo notacijos forma yra ilgiausiai naudojama notacijos forma Lietuvoje, – tai patvirtina 

neabejotiną grigališkojo giedojimo integraciją į lietuvišką muzikinį etnosą ir įvairiapusę šių 

dviejų muzikinių kultūrų tarpusavio sąveiką. 

Apibendrinus anksčiau pateiktą istoriografinę medţiagą, atspindinčią įvairius istorinius 

ir bendrus kultūrinius sąveikų aspektus, pasakytina, kad darbo tąsa bei gilesnė ir konkretesnė 

reiškinių analizė formuoja ir iškelia probleminį darbo tikslą – tai lietuvių liaudies monodijų 

ir grigališkojo choralo bendriausios analogijos. Jas savo laiku buvo pradėję tyrinėti Teodoras 

Brazys, Česlovas Sasnauskas. Šioje mokslo studijoje tiriamos lietuviškų vienbalsių melodijų 

ir grigališkojo choralo melodijų analogijos modalinio-derminio konstruktyvumo, ritmo 

(įvairių rūšių trukmės), paleografiniu, semioginiu, ţanrų, giesmių-dainų teksto ir muzikos 

santykio, interpretacijos, psichologizmo ir sakralumo aspektais. Studijos priede (pateiktame 

pabaigoje) matyti intonacinių formulių analoginiai pavyzdţiai, tyrimo metu uţtikti lietuvių 

liaudies ir grigališkojo choralo monodijose, taip pat grigališkojo choralo notacinių mokyklų, 

dasionalinių manuskriptų notacinių simbolių semiotinių analogijų regioninės įvairovės 

aspektu pavyzdţiai ir analogijų pavyzdţiai, atskleidţiantys nacionalinio charakteringumo 

savitumų įvairovę. 

Darbo objektą sudaro vienbalsės (monodinės) lietuvių liaudies dainų melodijos ir 

grigališkasis choralas. Siekiant kuo tiksliau sugretinti su monodinio grigališkojo choralo 

pavyzdţiais, darbe naudojami tik monodinių, pagal galimybes archajiškesnių lietuvių liaudies 

                                                 
22 Trilupaitienė, J. XVI–XVII a. Lietuvos baţnytinė muzika: konfesinių sąjūdţių poveikis jos raidai. Habilitacinio darbo 

autoreferatas. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1999. 



13 

 

dainų pavyzdţiai iš įvairių lietuviškų liaudies dainų rinkinių. Nors nė viena iš darbo objekto 

dalių tyrimo metu netampa savaiminiu darbo tikslu, o yra tik priemonė jų analogijoms 

atskleisti, tikslinga pateikti jų lietuvių liaudies melodijų ir grigališkojo choralo charakteringų 

bruoţų ir ypatumų apţvalgą. 

Paţymėtina, kad pirmieji lietuviškos kultūros ir liaudies dainų tyrinėtojai buvo 

Vulfstanas (apie IX a.), kuris parašė pasakojimą anglų karaliaus Alfredo Didţiojo (871–901) 

metraščiuose, vienuolis Kanaprijus (apie X a.), Janas Dlugošas (1415–1480), Motiejus 

Mechovita (1456–1523)
23

, Motiejus Strijkovskis (1547–1586), Albertas Kojalavičius (1609–

1677)
24

, kronikininkas Aleksandras Gvaninis (XVI a.)
25

, J. A. Brandas (1647–1691), 

E. Vagneris (XVII a.), T. Lepneris (XVII a.)
26

, M. Pretorijus (XVII a.)
27

. Paminėtina, kad 

pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos― 1825 m. sudarė Liudvikas Rėza. Jame buvo 

85 lietuvių liaudies dainų tekstai lietuvių-vokiečių kalbomis su septyniomis melodijomis, 

pateiktomis priede
28

. Jo idėjas tęsė E. Budrius (1783–1852)
29

. Lietuvių liaudies dainų rinkimo 

srityje paminėtini E. Gizevijus (1798–1880)
30

 ir H. Neselmanas (1811–1881)
31

. Lietuvos 

kultūrai reikšmingi yra Simonas Stanevičius (1799–1848)
32

, Antanas Juška (1819–1880)
33

, 

kiti tyrinėtojai
34

. 

Tyrinėjant lietuvių liaudies melodijas natografijos aspektu paţymėtina, kad anksčiausių 

ţymėjimo ţenklų ir simbolių sistema Lietuvos geografinėje teritorijoje duoda rimtą pagrindą 

manyti, jog egzistuoja lietuvių primityviosios muzikos ţymėjimo sistema, kuri yra analogiška 

grigališkojo choralo ir senųjų Europos kultūrų manuskriptiniams ţenklams
35

. 

Paţymėtina, kad pirmieji meno ţenklai, simboliai uţtinkami dar 60 000 m. pr. Kr. 

vadinamojoje Orinjako kultūroje
36

. Nagrinėjant senovės lietuvių rašto, kaip simbolio, 

problemas, kurios neatsiejamos nuo ekfonetinių ţenklų, sudariusių sąlygas atsirasti garso 

aukščio ţymėjimo ţenklams senovės Lietuvoje, pastebėta, kad senovės lietuviai, kaip ir kitos 

pasaulio tautos, turėjo ir naudojo įvairius rašto ţenklus, kurių Lietuvos senkapiuose 

uţtinkama piktografinio ir ideografinio pavidalo. Įvairiems rašto simboliams buvo teikiama 

                                                 
23 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 7. 
24 Ten pat, p. 8. 
25 Ten pat, p. 9. 
26 Ten pat, p. 11. 
27 Ten pat, p. 13. 
28 Rhesa, L. J. Dainos oder Litauische Volkslieder. Königsberg, 1825. 
29 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 20. 
30 Ten pat, p. 21. 
31 Ten pat, p. 22. 
32 Stanevičius, S. Dainos Ţemaičių. Vilnius: Valstybinės groţinės literatūros leidykla, 1954. 
33 Juška, A. Lietuviškos svodbinės dainos. Vilnius: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, 1955. 
34 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 7–14. 
35 Remesa, A. Lietuviškos giesmės priešistorė. Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra, III. Klaipėda: KU leidykla, 1996, 

p. 43–47. 
36 Sauka, D. Tautosakos savitumas ir vertė. Vilnius: Vaga, 1970, p. 9. 
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maginė reikšmė. Liaudies dailės raštai yra šventraštis, kurį senovės lietuvis mokėjo skaityti. 

Beje, seniausias lietuviškas uţrašas ant keramikinio puodo buvo dešifruotas ir perskaitytas 

lietuviškai – tai „uţkaitimas―
37

. Kai kurių istorikų teigimu, lietuviai naudojo vieną seniausių 

Europoje raidinių raštų tuo pačiu metu kaip ir finikiečiai (1500–800 m. pr. Kr.). Senovės 

lietuviai turėjo piktografinį ir ideografinį raštą, kurio pradţia siekia dar akmens amţių
38

. 

Atkreiptinas dėmesys, kad archeologai neturi tokio aiškaus kriterijaus kaip kalbininkai 

etninių grupių populiacijos kryptims nustatyti, tačiau jau XXI a. dvi didţiulės keramikos stilių 

grupės – virvelinė ir šukinė duobelinė, turėtų reikšti dvi didţiules etnines bendrijas – 

indoeuropiečių ir finougrų. Virvelinės keramikos kultūra savo ankstyvojoje fazėje Europoje 

pasireiškė dar 2600 m. pr. Kr. (46 pvz.). Virvelinės kultūros keramika turi daug elementų, 

siejančių ją su įvairiausiomis senesnėmis kultūromis. Kai kalbininkai atkūrė indoeuropiečių 

prokalbės modelį, tuo pačiu principu buvo atkurtas ir bendrasis bei horizonto virvelinės 

kultūros keramikos modelis. Paţymėtina, kad baltų susidarymo pradţią archeologai sieja su 

virvelinės keramikos kultūra ir jos paplitimu Pabaltijyje
39

. Vis dėlto negalima tvirtinti, kad 

ateiviai jau būtų buvę baltai. Tai – senieji indoeuropiečiai. Pabaltijyje persiritus kelių kultūrų 

bangoms, neolitinėje Nemuno kultūroje (pradţia 4000 m. pr. Kr.) gyventojai pradėjo gaminti 

pirmąją keramiką. Tada pasirodė ornamentai ant puodų (tik ant kaklelio) ir primityvių darbo 

įrankių
40

. 

Nagrinėjant lietuviško rašto ir ornamento svarbą bei įtaką lietuviškai ekfonetinei ţenklų 

ar simbolių sistemai pastebima, kad mistinis liaudies meno pradas yra pagrįstas ţmogaus 

troškimu meninėmis formomis kalbėtis su dvasiomis ir paslaptingomis gamtos jėgomis. Taigi 

liaudies ornamentai turi ne tik puošybos funkciją
41

. Taip pat svarbu tai, kad šios savybės buvo 

suprantamos jau antikoje. Ornamento sampratą suprasdami antikinio meno kontekste antikos 

mąstytojai teigė, kad ornamentas, anksčiau egzistavęs kaip tvarkos, nepakeičiamumo, 

neišvengiamumo įvaizdis, dabar tampa organiškųjų tendencijų energingu judėjimu, idealiu 

ţaidimu, kuris nebeturi atskiro tikslo
42

. Labiau gilinantis į simbolių reikšmę pastebima, kad 

simboliams būdinga tai, jog jų turinys ir kokybės plačiąja prasme yra persipynusios
43

. 

Paţymėtina, kad nemaţai simbolizacijos proceso veiksnių išryškėja lietuvių liaudies vaikų 

dainose. Tai – daugybė įasmeninimų: įasmeninami ne tik gyvūnai, bet ir nerealios, fantastinės 

                                                 
37 Dundulienė, P. Lietuvių etnologija. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 392. 
38 Ten pat, p. 396. 
39 Lietuvių etnogenezė. Mokslinių straipsnių rinkinys. Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino Mokslų akademijos Istorijos 

institutas. Vilnius: Mokslas, 1987, p.52. 
40 Ten pat, p. 54. 
41 Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas, jo meninių formų plėtojimosi pagrindai. L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto 

leidinys. Spausdino akc. „Spindulio― bendrovė. Kaunas, 1930 – Vytauto Didţiojo – metai. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 12. 
42 Sauka, D. Tautosakos savitumas ir vertė. Vilnius: Vaga, 1970, p. 448. 
43 Jung, C. G. Psichologija ir religija. Vilnius: Aidai, 1998, p. 75. 
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būtybės
44

. Simbolio reikšmę interpretuojant psichologiniu suvokimo aspektu primintina, kad 

ţmogus, norėdamas išreikšti mintį, pirmiausia ją atitinkamai „uţkoduoja― – paverčia ţenklu ar 

simboliu ir tik po to tą mintį ištaria
45

. Šiandien daugybės liaudies mene naudojamų 

ornamentinių elementų mistinė ir simbolinė reikšmė pamiršta. Būdingiausias simbolinės 

ornamentacijos reiškinys yra lietuviškais ornamentais papuošti mediniai kryţiai. Neţinome nė 

vieno mūsų liaudies kūrinio ar buities daikto, kuris būtų neornamentuotas. Apibendrinant 

lietuvių liaudies ornamentikos svarbą galima teigti, kad ornamentas atlieka ypatingą vaidmenį 

meno istorijoje
46

. Beje, senovės lietuvis panteizmo ir stabmeldystės laikais melsdamasis ne 

kalbėdavęs, o giedodavęs
47

. Todėl hipotetiškai tvirtinama, kad kaţkada egzistavo lietuviška 

priešistorinė, primityvi ekfonetinė arba diastematinė muzikinė garsų ţymėjimo sistema, apie 

kurią duomenų iki šiol neturėjome
48

. 

Kalbant apie pirmuosius lietuviškų melodijų rinkinių sudarytojus pastebima, kad kai 

kurie iš jų, norėdami atrasti daugiau notacijų autentiškumo, šias melodijas uţrašydavo 

netiksliai, – taip likdavo ištikimi gyvenimo praktikai klasifikuoti ir pateikti dainas taip, kaip 

jas atlikdavę senoliai
49

. 

Analizuojant lietuvių liaudies monodijų intervaliką, kuri studijoje yra laikoma viena iš 

grigališkojo choralo ir lietuvių liaudies monodijų analogijų rūšių, paţymėtina, kad lietuvių 

liaudies dainoms nebūdingas platus diapazonas, apsiribojantis oktava. Diatoninėse melodijose 

ypač reikšmingas yra kvartos intervalas
50

. Ne maţiau svarbūs yra maţosios ir didţiosios 

tercijos intervalai. Seniausiose – embrioninėse dainų formacijos stadijose daugelio primityvių 

melodijų – šūksnių-signalų, kreipinių, nuūkimų pagrindą sudaro tercija, iš visų pusių apipinta 

sekundomis. Lietuvių liaudies melodinėse struktūrose gana svarbus sekundos intervalas
51

. Be 

to, ţemaičių regiono melodijose itin ryškus kvintos intervalas, vedantis nuo pagrindinio tono 

aukštyn, kuris daţnai pabrėţiamas ir ritmiškai pratęsiamas
52

. Nagrinėjant dzūkiškas 

intervalikos rūšis matyti, kad seniausiose dzūkų melodijose susijungia melodijos, grindţiamos 

primos intervalu, taip pat sekundos, tercijos ir kvartos. Labiau išplėtotose dainose pastebimi ir 

didesni – kvintos, sekstos ir oktavos intervalai
53

. Perţvelgus folkloristų bei kitų tyrinėtojų 

darbus aiškėja, kad intervalai daţniausiai traktuojami kaip muzikinio teksto visumos dalis, 

                                                 
44 Jokimaitienė, P. Lietuvių liaudies vaikų dainos. Vilnius: Vaga, 1970, p. 43. 
45 Kaffemanas, R. Suvokimo psichologija. Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1996, p. 35. 
46 Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas, jo meninių formų plėtojimosi pagrindai. L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto 

leidinys, spausdino akc. „Spindulio― bendrovė. Kaunas, 1930 – Vytauto Didţiojo – Metai. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 23. 
47 Remesa, A. Lietuviškos giesmės priešistorė. Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra, III. Klaipėda: KU leidykla, 1996, p. 4. 
48 Ten pat, p. 6. 
49 Juška, A. Lietuviškos svodbinės dainos. 1 tomas. Vilnius: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, 1955, p. 797. 
50 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 194. 
51 Ten pat, p. 203 
52 Stanevičius, S. Dainos Ţemaičių. Vilnius: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, 1954, p. 185. 
53 Četkauskaitė, G. Dzūkų melodijos. Vilnius: Vaga, 1981, p. 15. 
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neatriboti nuo muzikinio turinio. Tačiau kai kur paţymimi ir autonomizuoti intervaliniai 

bruoţai – „stiprus jausmas―, „nusiraminimas―, „klausimas―
54

. Nepriklausomai nuo to, kad 

šioje mokslo studijoje nagrinėjamos tiek lietuvių liaudies, tiek grigališkojo choralo 

monodijos, paţymėtina, kad lietuvių liaudies daugiabalsėje muzikoje – sutartinėse yra 

tradiciškai nusistovėjusi siauros apimties melodika, telpanti į tercijos–kvintos intervalą
55

. Taip 

pat primintina, kad dalis daugiabalsių sutartinių ilgainiui virto vienbalsėmis dainomis
56

. O 

lietuvių liaudies melodijų grafinis reljefas pasireiškia kaip ramiai svyruojanti linija, drąsus 

pakilimas ir staigus nusileidimas, lėtais vingiais kylanti linija. Pasitaiko grafinių melodijos 

reljefų, prasidedančių nuo aukščiausio, kulminacinio, taško ir nusileidţiančio iki ţemiausio
57

. 

Tyrinėjant lietuvių liaudies melodijų bruoţus ir ieškant jų analogijų su grigališkuoju 

choralu būtina atkreipti dėmesį į monodinio stiliaus melodijas. Ankstyvieji teoretikai 

domėjosi tokiomis melodijomis, kurios buvo artimos senovės graikų muzikai. Pasakytina, kad 

monodinės lietuvių liaudies melodijos, net atliekamos choro ar ansamblio, yra kur kas 

raiškesnės ir turtingesnės nei daugiabalsės, jose atsiveria galimybės pasireikšti autentiškai 

individualybei
58

. Analizuojant Lietuvos regiono monodinio tipo dainų melodijas atsiskleidţia, 

kad dzūkų kraštas yra laikomas reikšmingiausiu monodijos ţidiniu. Šio stiliaus įvairovė itin 

didelė vakarų dzūkų dainose: čia susikūrusi sudėtingiausia melizmatika
59

. Kalbant apie 

autorius, tyrinėjusius konkrečiai lietuvių liaudies melodiją, paminėtini šie: pedagogas ir 

muzikos teoretikas F. Gothaldas (1778–1585)
60

, F. Kuršaitis (1806–1884), Paryţiaus 

konservatorijos profesorius L. A. Burgo-Diukudrė (L. A. Bourgault-Ducoudray, 1840–

1910)
61

, Ch. Barčas (1832–1890)
62

, L. Nastas
63

 ir kiti tyrinėtojai. 

Nagrinėdami struktūrinę lietuvių liaudies monodijų pusę, susiduriame su konstruktyviu 

lietuvių liaudies monodijos reiškiniu. Šiuolaikinėje lietuvių muzikologijoje šį reiškinį įprasta 

vadinti derme (gr. tonus). Uţsienio šalių muzikologinėje terminijoje šis reiškinys įvardijamas 

įvairiai: modusai, graikiški modusai, tonai, graikiški tonai, baţnytiniai modusai bei tonai, 

                                                 
54 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 200. 
55 Antanavičius, J. Profesinės polifonijos principų ir formų analogijos liaudies sutartinėse. Liaudies kūryba. I d. Vilnius: 

Mintis, 1969, p. 30. 
56 Slaviūnas, Z. Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. III dalis. Vilnius: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, 

1959, p. 571. 
57 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainos. Vilnius: Valstybinė groţinės literatūros leidykla, 1955, p. 37. 
58 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 261. 
59 Četkauskaitė, G. Dzūkų melodijos. Vilnius: Vaga, 1981, p. 8. 
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oktavų rūšys, baţnytinių tonų rūšys, senovinės tonų rūšys. Paţymėtina, kad minėtas moduso-

dermės pavadinimas kai kurių autorių darbuose keičiamas ţodţiu „formulės―
64

. 

Ţvelgiant į seniausias lietuvių liaudies dermes pastebima, kad viena senesniųjų, 

pasireiškusių lietuvių liaudies melodijose, yra pentatoninė (anhemitoninė) dermė
65

. Ne maţiau 

paplitusios yra joninė, miksolidinė, eolinė, dorinė, friginė dermės. Taip pat uţtinkama 

harmoninio maţoro dermių ir derminis kintamumas, pasitaiko nukrypimų ir moduliacijų
66

. 

Maţiausiai populiari ir nebūdinga lietuvių liaudies melodijoms yra lydinė dermė, kuri beveik 

nebūna septynialaipsnė
67

. Analizuojant ţemaičių liaudies dainų dermines-intonacines 

struktūras matyti, kad jose vyrauja joniniai, miksolidiniai dermės bruoţai
68

. Gilinantis į dzūkų 

krašto liaudies monodijas pastebima, kad, be visai Lietuvai būdingų septynialaipsnių dermių, 

išskirtinas derminis ir chromatinis kintamumas, moduliacijos bei nukrypimai (klasikinės 

muzikos teorijos kontekste)
69

. Lietuviškos liaudies monodijos dermių genezės aspektu 

pabrėţtina tai, kad lietuvių derminė sistema turi ne tik septyniagarses, bet ir visas šešiagarses 

dermes, kurios yra paprastesnės ne tik garsų skaičiumi, bet ir intervalais – neturi 

septyniagarsėms dermėms būdingo tritonio. Suvokiant dermijos vystymąsi, kuris laipsniškai 

vis sudėtingėjo, galima teigti, kad šešiagarsės dermės yra senesnės uţ septynialaipsnes. 

Šiomis prolidiškomis, prohipolidiškomis, projoniškomis, prohipojoniškomis, 

promiksolidiškomis, prohipomiksolidiškomis, prodoriškomis, prohipodoriškomis, 

proeoliškomis, prohipoeoliškomis dermėmis uţrašyta nemaţai lietuvių liaudies dainų, sudėtų į 

lietuviškus dainų rinkinius
70

. Susitelkiant į struktūrines dermių sritis akivaizdu, kad jos, kaip 

ir intervalai, bandomos pateikti neištraukiant jų iš bendro dainos muzikos konteksto. Tačiau 

kai kurie tyrinėtojai derminę, matematiškai išreikštą struktūrą transformuoja į alegorinę 

metaforos sritį ir priskiria liaudies dainos dermei tam tikrų emocinių-dvasinių bruoţų: 

miksolidinė ir eolinė dermė (taip pat melodija) turi giliai paslėptos ţmogiškos, nuoširdţios 

šilumos, eolinė – švelnaus liūdesio ir susikaupimo, dorinė – maţorinį atspalvį, friginė – 

ţvarbumo ir nejaukumo
71

. L. Rėzos dainų rinkinio lietuvių liaudies dainoms (ir dermėms, 

pagal kurias pateiktos melodijos) tiesiog priskiriami naivumo, elegantiškumo ir švelnios 

melancholijos bruoţai
72

. Apibendrinant lietuviškos dermijos evoliucinę raidą ir charakteringus 
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bruoţus pasakytina, kad ji nėra izoliuota nuo pasaulinio derminio modalumo tendencijų bei 

analogijų. 

Nagrinėjant ritmo tipų ypatybes seniausiose lietuvių melodijose pastebėta, kad pačias 

seniausias ritmo formas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes. Pirmąją sudaro vienos 

eilutės rečitatyvinės melodijos, glaudţiai susijusios su kalbine intonacija ir turinčios menkai 

išplėtotų melodinių elementų. Šių melodijų ritmas priklauso nuo ţodţių ritmo. Antrajai grupei 

priskirtinos motorinio tipo melodijos. Joms būdingas akcentinis ritmas sutampa su darbo arba 

šokio judesio ritmu. Ypatingą vietą tarp minėtų dainų uţima sutartinės, turinčios sinkopinį 

ritmą. Trečiajai seniausių ritminių formų grupei priklauso sudėtingiausio ritmo ir formos 

melodijos. Jose vyrauja melodinis elementas, pajungiantis ţodţio ritmą muzikiniam. Laisvai 

pulsuojantį melodijos ritmą neretai praturtina vienam ţodţio skiemeniui tenkantys ritminių 

vienetų susmulkinimai
73

. Perţvelgus „dzūkų krašto monodijų ritmo― sąvoką pastebima, kad 

monofoninėse melodijose atraminiai ritmo vienetai kartojasi labai įvairiai. Vienose 

melodijose jie iškyla reguliariais periodais, kitose proporcijos nuo vieno iki kito atramos taško 

yra iš dalies sąlygojamos tam tikrų veiksnių. Tai – nereguliaraus arba laisvo (nepastoviai 

kintančio) ritmo melodijos. Stichiškiausios yra nereguliaraus ritmo melodijos. Reikia 

paţymėti, kad dar laisviau keičiamas šių dainų muzikinis ritmas, kai jas interpretuoja įvairūs 

dainininkai. Ilgų ir trumpų ritmo vienetų santykis kartais labai įvairuoja
74

. Dzūkų monodijos 

ritmo aspektu išsiskiria ir kita ritmo kategorija. Tai – muzikos formą tvarkantis ritmas
75

. 

Kalbant apie retesnį sutartinių ţanrą atsiskleidė, kad dėl įvairaus ritminio balsų 

diferencijavimo polinkių neretai pastebimos poliritmijos tendencijos
76

. Nagrinėjant ritmo 

problemas lietuviškos monodinės melodijos bei teksto-strofos tarpusavio santykio kontekste 

paaiškėjo, kad lietuvių liaudies dainų eilėdaroje vyrauja silabiškumas
77

. Apibendrinant 

lietuviško ritmo charakteringus bruoţus galima teigti, kad analogijų, palyginti su kitomis 

senosiomis muzikos kultūromis, yra daugiau negu skirtumų. 

Analizuojant ţanrinę lietuvių liaudies monodijų pusę, šalia plačios ţanrų įvairovės 

pastebėta išlikusi seniausia lietuviškos monodijos dainavimo rūšis – amebėjinio, arba 

antifoninio, dainavimo rūšis. Daug šių dainų turėjo apeiginę prasmę. Po kiekvienos prasminio 

teksto eilutės eina charakteringas atsakymas (antifona). Šios dainos kartais atliekamos 

pasiskirsčius į dvi grupes arba poras: pirmoji dainuoja semantinę teksto eilutę, antroji – 

                                                 
73 Čiurlionytė, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruoţai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 245. 
74 Četkauskaitė, G. Dzūkų melodijos. Vilnius: Vaga, 1981, p. 26–27. 
75 Ten pat, p. 38.  
76 Antanavičius, J. Profesinės polifonijos principų ir formų analogijos liaudies sutartinėse. Liaudies kūryba. I d. Vilnius: 

Mintis, 1969, p. 43. 
77 Četkauskaitė, G. Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998, p. 153. 



19 

 

priedainį, kartais sudarytą iš signalinių šaukinių ar kitų maţai prasmės turinčių ţodelių
78

. 

Ţvelgiant į lietuviškas sutartines matyti, kad joms susidaryti padėjo pirmykščių – seniausių 

liaudies monodinių dainų pakaitinis – antifoninis atlikimas. Nemaţai tokių pakaitinių 

antifoninių liaudies dainų yra įtraukta į sutartinių rinkinius
79

. Labai reikšmingi lietuviškose ir 

grigališkosiose monodijos analogijose yra lietuvių liaudies vaikų dainos ir ţanrai. Vaikų 

liaudies dainos, susidedančios iš suaugusiųjų ir pačių vaikų kūrybos bei apimančios lopšines, 

ţaidimus, formulines dainas, erzinimus, piemenų dainas, savotiškai primena civilizacijos 

muzikinę vaikystę, jos evoliucijos formas
80

. 

Nagrinėjant lietuvių liaudies dainas funkciniu paskirties aspektu išryškėja sakralumo 

tendencijos, kai dainininkas daina (giesme) kreipiasi su prašymu (malda) į kosminius dangaus 

kūnus ir sudievintus gamtos kūnus bei reiškinius. Daug dėmesio apeiginėse senovinėse 

dainose-giesmėse giesmininkai skirdavo mėnuliui, saulei, Aušrinei, paukščiams, augalams
81

. 

Atidţiau paţvelgus į lietuvių liaudies monodijų ţanrinę prigimtį lietuviško liaudies sakralumo 

dimencijos aspektu pastebėta atskira lietuvių liaudies melodijų grupė, priskirtina konkrečių 

liaudies apeiginių-dvasinių giesmių, kantičkų, liaudies baţnytinių giedojimų kategorijai. 

Šie giedojimai būdingi tiek baţnytinei giedojimo praktikai, tiek konkrečioms apeigoms. 

Paţymėtina, kad ši sritis pradėta tirti palyginti neseniai. Tarp daugybės apeiginių-sakralinių 

giesmynų, rinkinių ir „Kantičkų― paţymėtini šie darbai: Kazimiero Ambrozaičio „Giesmių 

lobynas―
82

, Zenono Ivinskio „Liaudies ir liturginis giedojimas Lietuvoje (XVI–XVII amţ.)―
83

. 

Nemaţą indėlį šioje srityje įnešė Alfonsas Motuzas. Pradėjęs nuo mokslinio darbo 

„Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas grojant lietuvių liaudies pučiamaisiais 

ambušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais―, autorius yra publikavęs nemaţai įvairių 

straipsnių, tarp jų – „Latvių ir lietuvių katalikų Ţemaičių Kalvarijoje apeiginės muzikos 

ypatumai―
84

, „Ţemaičių Kalvarijos Kalnų latvių maldininkų psalmyno kilmė―
85

 ir kt. Tarp 

kitų šios srities šiuolaikinių autorių darbų paminėtini: Vilijos Dučinskienės mokslo studija 
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