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  VËITUO ÎVADËNË ÞUODË –
  ÐIUOKS TUOKS PAAIÐKËNËMS

Kam këtam je ne lëkëmou torietiuo diekavuotë, ka ðëndëin
monëi senuosës þemaitëðkas dainas îr oþvës graþiausës, ma-
luoniausës, brongiausës. Kas këts je ne þemaitëðks oþsëspîrëms
ër artëmûju þmuoniû palaikîms padiejç ton meilë dainâ laiko ë
vëituo atskleistë ne tik kûrîbënemë, bet ër muokslënemë darbë.

Prið do metus apgînos daktara disertacëjë, ruodies, ka dâ
daug kas nepadarîta, dâ ne vësë þemaitiu dainioujemuosës tau-
tuosakas ðaltënç rastë, ne vësas anû versmës ëðsëmtas. Vo juk
anû, þmuogau, nikumet ë neëðsëmsi... Saujelë pasiemç, gerâ
ëðsënagrëniejç, pajotâ anuos vertë, ë douk këtëms pasëdþiaugtë,
papasakuok anëms aple anû gîvasti, teikama gruoþi, gieri, dva-
sëni pasitënkënëma.

Dëdëliû teuorëju tuo diser tacëjuo ligo ë nebova (kokloms
þmuogo pouð...), bet, mëslëjo, ka kuoþnos, katros iduomaujës
þemaitiu dainuoms ë dainiavëmo, galietom tën rastë iduomiû
mintiû, teziu, iðvadu. Ëð këtuos posës veizont, geriausës ë tei-
singiausës mintis pasaka patis dainû pateikiejç. Juk anëi sava
tautuosaka paþîst geriau nego muokslëninkâ ër tonkç, ka ë ne
tçp muokslëðkâ, bet dëdlç taiklç muok apëbûdintë tus dalîkus,
katrus ëð kartuos i karta, ëð lûpu i lûpas îr periemë, ëðsauguojë
ër tîrinietuojems pateikë.

Senûju dainininku puoþiûris, ver tënëms, santîkis so dai-
nuoms ër dainiavëmo monëi kâp etnomozëkuoluogç îr dëdlç
svarbos. Diel tuo vëina disertacëjës dali ba juokë sâþënës grau-
þëma paskîriau þemaitiu tradicënë dainiavëma tîrëmou, katros îr
parëmts liaudës dainû pateikieju pasakuojëmâs, ëðsëreiðkëmâs,
pastebiejëmâs, atsakîmâs i tîrënietuoju klausëmus. So diserta-
cëjës vaduovë duocëntë dr. Vîèinienë Daiva aptariniejuov, ar
tuoks, muokslëðkâ taront, diskursos gal bûtë muokslënë tîrëma
objekts. Ëðsëaiðkënuom, ka antropuoluogâ tuoki puoþiûri laika
vëino muoderniausio ër svarbiausio muokslëniûs tîrëniejëmûs.
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Tad, aptaront þemaitiu tradicëniu dainû ar tikuliacëjës1  îpato-
mus, bova atsëþvelgta ër i pateikieju vertënëmus, aiðkënëmus,
vartuojemus liaudëðkus termënus, sâvuokas, këtçp taront, i anû
þuodîna, vartuojema dainuos funkcëjç ër atlëkëmou apëbûdintë.

Tamstuoms ðiou karta pateikam fragmëntus ëð vëinuos di-
sertacëjës dalëis, katra, mëslëjo,  bus daugiausç soprontama ër
lëngvç skaituoma vësû þemaitiu. Pateikams teksts îr keik pritaikîts
þornalou, dël tuo – posiau muokslënis. „Posiau“ ër dël tuo, ka
aple tuokius dalîkus îr sodietinga muokslëðkâ kalbietë, nie ë
dëdëlë rçkala, vo „muokslënis“ dël tuo, ka tuoks raðîma stilios îr
prëvaluoms diseretacëjuo.

Vësa darba i gimtoujë þemaitiu tarmë neëðvertiau, bet patei-
kieju tekstâ îr citoujemë ër raðuomë tiktâ þemaitëðkâ. Stëngiaus
pateikieju tekstus oþraðîtë tçp, ka anëi tinkamâ atspindietom
dainininku gimtoujë tarmë, puotarmë, ðnekta. Je ne vësks gerâ
pavîka a klaidû pastebiesët, prabuoèîkët. Je toriesët pastabû,
paraðîkët. Ëð onksta diekavuojo.

Nuognç dþiaugsious, je kam nuors ëð tamstu èe pateikta medþe-
ga bus naudinga. Oþvës daugiau tëkous folkluora specelistu,
mozëkas pedaguogu ër këtû þemaitiu kultûrininku sosëduomie-
jëma. Oþ pagelba raðont disertacëjë nuoro padiekavuotë mon
padiejosëms patëms riktingiausëms þemaitems – sava mamâ Mu-
kienç Danutç ër pruofesuoriou Gërdeniou Aleksëndrâ.
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