Norvegų liaudies dainų
aktualizavimas ir viešinimas
šiuolaikinei visuomenei
Norvegų tradicinė muzika yra itin savita. Ji gyvuoja ilgus šimtmečius, tačiau nepraranda aktualumo ir šiandien, yra perduodama iš kartos į kartą. Nedaugelis šalių
gali didžiuotis tokia muzikinių dialektų ir tarmių įvairove: didžiąją folkloro dalį sudaro
tradiciniai šokiai, instrumentinė muzika, kiek mažiau dėmesio skiriama vokalinei liaudies kūrybai.
Prigimtinėje aplinkoje norvegų liaudies dainas perduodavo žodžiu, todėl sunku nustatyti jų amžių ir kilmę. Kai kuriuos tekstus galėtume priskirti XII a., nors rašytiniai
norvegų folkloro šaltiniai pasirodė tik XIX a. viduryje.
Didelę įtaką folkloro atgimimui turėjo nacionalinio romantizmo judėjimas, susijęs
su nepriklausomos Norvegijos valstybės atkūrimu 1814 m. Šis judėjimas skatino autentiško folkloro rinkimą ir išsaugojimą. Vienas svarbiausių norvegų liaudies muzikos
rinkėjų ir leidėjų buvo Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887). Jis užrašinėjo liaudies
dainas ir muziką Valdreso, Telemarko, Hardangerio, Voso, Halingdalio, Gudbrandsdaleno apylinkėse, taip pat kaupė ir kitą folkloro medžiagą iš vietinių rinkėjų. Kiti folkloro
rinkėjai – Sophus Bugge, Olea Crøger, Magnus Brostrup Landstad, Moltke Moe – užrašinėjo dainų tekstus bei transkribavo melodijas.
XIX a. pabaigoje, prasidėjus norvegų liaudies muzikos atgimimui, daug dėmesio susilaukė Hardangerio smuikas (Hardanger fiddle). Smuiko muzika pradėjo dominuoti
įvairiose bendruomenėse. XX a. pradžioje ekspedicijose pradėti fiksuoti ir liaudies dainų garso įrašai. Tuo metu autentiškus folkloro įrašus pradėjo transliuoti Norvegijos
radijas. Kita liaudies kūrybos pakilimo banga – apie 1960 m. Tuomet buvo populiarinamas alternatyvus gyvenimo būdas – glaudesnis žmogaus ryšys su gamta. Tai paskatino grįžti prie savo šaknų, domėtis liaudies dainomis ir apskritai liaudies menu. Vienas
iš šio judėjimo centrų – alternatyvus studentų klubas „7“, įkurtas Osle 1963 m. kaip
pasipriešinimo kultūros komercializacijai forma. Koncertuose skambėdavo norvegų
liaudies dainos, modernizuotas folkloras, džiazo ir bliuzo stiliaus muzika. Tais pačiais
metais klube Agnes Buen Garnås, Marija Høgetveit Berg ir Dagne Groven Myhren pradėjo organizuoti įvairioms socialinėms grupėms skirtus norvegų dainuojamojo folkloro mokymo kursus. Vėliau šių kursų idėja pasklido ir kituose šalies regionuose. Tada
pradėjo keistis visuomenės požiūris į liaudies kūrybą ir pradėjo augti susidomėjimas
dainuojamuoju folkloru.
Norvegų liaudies dainoms būdinga formų, turinio, funkcijų ir amžiaus įvairovė. Beveik visiems vokalinės liaudies muzikos žanrams itin svarbūs tekstai. Geras dainininkas dainą papasakoja kaip istoriją. Žodžiai išdainuojami natūraliai, melodija atitinka
pasakojimo intonacijas. Vokalinei norvegų liaudies muzikai būdingas kitoks nei įpras-

tas vakarų Europos akademinei muzikai derinimas, vadinamas svevende tonar. Jis pasižymi
netiksliais intervalais (jie šiek tiek platesni arba siauresni nei įprasta temperuotam derinimui)
ir gali keistis pagal dainininkų gebėjimus. Daugumai norvegų liaudies dainų būdingos vingrios, sudėtingos melodijos, taip pat dažnai naudojamas glissando (ypač piemenų folklore).
Dabarties dainuojamojo folkloro atlikėjams trūksta tinkamo tarmių žinojimo, nes jų aplinkoje
jau nėra natūralios folkloro bendruomenės ir didžiąją dalį sudaro folkloro perėmėjai, o ne
tradicijų tęsėjai.
Norvegijoje labiausiai paplitusios šios liaudies dainos: piemenų (norv. lokk), lopšinės (norv.
bånsull), religinės liaudies melodijos (norv. religiøse Folkestone), improvizacinio pobūdžio dainos (norv. stev) ir vienos savičiausių dainų – baladės – iškirtinės tiek savo forma, tiek turiniu.
Lokk (piemenų) ir huving (kalnų šūksnių) dainos atliekamos įvairiems galvijams sukviesti namo, šėrimo ar karvių melžimo metu; būdingos improvizacinio pobūdžio melodijos,
ryškios šūksnių intonacijos. Lokk dainų tradicija yra sena, ji siejama su naminių galvijų ganymu kalnuose: maždaug iki XX a. vidurio kiekvieną pavasarį ūkininkai savo žmonas su vaikais
išsiųsdavo į kalnus karvių, ožkų, avių ganyti, tačiau ilgainiui ši nustojo. Lokk dainoms artimos
huving dainos. Jas atlikdavo toli vienas nuo kito būdami žmonės – susišaukdavo. Piemenų
dainoms būdinga plati melodijų apimtis, sudėtinga ritmika, melodika. Pvz. Nr. 1

Bånsullar (lopšinių) melodijoms būdingas monotoniškumas, improvizacija, kartais ir
platesnės apimties melodijos. Lopšinėse prašoma, kad vaikutis užmerktų akeles ir saldžiai
miegotų. Kitos – tarsi trumpos pasakėlės apie miegelį. Kai kurių lopšinių tekstus sudaro tik
refrenai, jose nėra prasminių žodžių, kartojami tie patys, neturintys prasmės: „Sula lulla tullala...“ Pvz. Nr. 2

Religiøse Folkestone (religinės liaudies giesmės) su protestantiškais tekstais Norvegijoje atsirado po Reformacijos. Jose daugiausia naudojami žinomų psalmių tekstai. Dažnai kompozitorių sukurtos melodijos neatpažįstamai pakinta, tampa artimomis liaudies dainoms. Giesmėse atsispindi lokalines folklorinio dainavimo tradicijos. Pvz. Nr. 3

Ballader (viduramžių baladės) yra vienas iš seniausių, svarbiausių ir populiariausių dainuojamojo folkloro žanrų Norvegijoje. Tradicinėje aplinkoje jas atlikdavo vienas žmogus, dažniausiai moteris. Žodis baladė kildinamas iš lotyniško žodžio ballare – šokti. Nors šis žodis
reiškia dainą, skirtą šokiui, tačiau tikslesnis apibudinimas būtų epinės, pasakojančios istoriją
dainos. Jos paplito viduramžiais ir pasklido Europos bei Skandinavijos šalyse. Pagal tekstų
turinį baladės suskirstytos į šešias grupes: 1) baladės, susijusios su antgamtiniu pasauliu, 2)
legendų, 3) istorinės, 4) riterių, 5) herojinės, 6) humoristinės. Baladėse, susijusiose su antgamtiniu pasauliu, dažnai pasakojama apie burtus, raganavimą, magiją, tragišką meilę, kuriai kenkia antgamtinės jėgos arba atvirkščiai – gelbsti; legendinių tekstuose dažnai minimi
šventieji, tokie kaip Marija Magdelena, šventasis Olafas, taip pat apdainuojami vyro ir moters
gyvenimai; istorinėse baladėse svarbūs istoriniai įvykiai; riterių –damų ir riterių meilės istorijos, dažniausiai tragiškos; herojinėse apdainuojamas aukštas, stiprus, mažai kalbantis,

dramatiškas kovotojas; humoristinėse parodijuojamas grubus erotiškas humoras, o kitose
apdainuojami paukščiai ir gyvūnai. Šių dainų melodijų variantų yra daugiau nei tekstų, tačiau kartais vienas melodinis tipas sutinkamas skirtinguose regionuose. Skandinavų baladės
paplitusios įvairiose šalyse – tarsi nebūtų sienų, kinta tik kalba, o tekstai dažniausiai išlieka panašaus pobūdžio. Net trečdalis Skandinavų baladžių tekstų tipų užfiksuoti Norvegijoje.
Dauguma jų užrašytos Telemarko vakaruose, o taip pat Agderio apylinkėse. Seniausia norvegų baladė „Laimingas žygis į Gotlandą“ užrašyta 1612 m. Siunmiorės krašte. Dar 1840 m.
folkloro rinkėjai teigė, kad šis žanras nyksta, bet miestiečių susidomėjimas paskatino jo atgimimą. Norėdami paįvairinti baladžių dainavimą, folkloro atlikėjai pasitelkia įvairius tradicinius ar viduramžių instrumentais. Šiuo metu vienos žymiausių norvegų baladžių atlikėjų yra:
Agnes Buen Garnås, Kirsten Bråten Berg, Tone Hulbækmo; jos ne tik dainuoja vienos, bet yra
išleidusios ir kompaktines plokšteles su džiazo muzikantais (pavyzdžiui, Agnes Buen Garnås
duetas su pasaulinio garso norvegų saksofonininku Jan Garbarek). Norvegų baladžių atlikėjų
bendruomenei priklauso ir keletas vyrų: Arve Moen Bergset, Halvor Håkanes ir Jon Anders
Halvorsen, jie taip pat yra išleidę kompaktines plokšteles.
Baladėje „Sven Svane“ pasakojama (fragmentas): Kartą Sven Svane ėjo keliu, čia sutiko
jis keliautoją: „Klausyk, mano keliauninke, ar į tai, ko aš tavęs paklausiu, atsakysi: / kas yra
apvaliausias nei apvaliausia skylė? kas dainuoja garsiausiai iš visų sutvėrimų? kas baltesnis
už gulbę? kas rėkia garsiau nei gervė?“ / „Dangus yra apvalesnis nei apvaliausia skylė, angelai
dainuoja garsiau nei visi sutvėrimai, mėnulis yra baltesnis už gulbę ir griaustinis rėkia garsiau
nei gervė. / Ir jei tu dabar tai žinai, tu žinai daug daugiau.“ Sven Svane nusiėmė auksinį žiedą
nuo piršto ir padavė jį keliautojui už atsakymus. Taip ir išsiskyrė šie du vyrai... Pvz. Nr. 4

Improvizacinės dainos (norv. stev)
Stev dainavimas buvo populiarus kaimo bendruomenių susibūrimuose, vakaronėse. Geras stev dainininkas čia pat sukurdavo ir atlikdavo posmą apie situacijas bei laukdavo, kas
atsakys šmaikščiau. Šių dainų tekstai saviti, aštrūs, o kartais pasitaiko ir nepadorių žodžių.
Dainininkas taip pat gali naudoti žinomus dainų tekstus, atitinkančius situaciją ir jas savaip
interpretuoti. Net ir šiandien retkarčiais galima išgirsti spontanišką stev dainavimą tarp skirtingų bendruomenės grupių, o taip pat jas dainuoja ir folkloro atlikėjai. Pvz. Nr. 5

Susidomėjimas norvegų liaudies muzika auga, yra daug perspektyvių jaunųjų atlikėjų, kurie domisi ne tik liaudies šokiais, instrumentine muzika, jiems perduodamos tradicinio dainavimo žinios. Pastaruosius kelis dešimtmečius liaudies muzikantai, tradicijų perėmėjai,
demonstravo didesnį susidomėjimą eksperimentais. Naujoji karta vis labiau siekia parodyti
pagarbą bei pažinti senąsias tradicijas, taip pat noriai pateikia ir savaip interpretuoja liaudies dainas. Dauguma žinomų liaudies muzikos atlikėjų Norvegijoje sudarė ir išleido puikias
garso įrašų rinktines, naudodami naujas muzikines priemones. Pavyzdžiui, menininkas Odd
Nordstoga liaudies muziką jungia su įvairiais šiuolaikiniais stiliais – taip folkloras tampa labiau prieinamas jaunimui; grupė „Lumsk“ norvegų tradicinę liaudies muziką atlieka metalo
muzikos stiliumi; garsiausia Norvegijos dainininkė Mari Boine savitai interpretuoja senąjį samių joik vokalinį stilių ir derina jį su minimalistiniu folkroku. Panašių pavyzdžių sutinkame ir
Lietuvoje, tačiau ar tai jaunimą skatina labiau domėtis folkloru – diskutuotina. Naujai sukurtų
gerų kompozicijų nėra daug. Be abejonės, įdomu, kai šiuolaikinė moderni muzika derinama
su liaudies dainomis ar tradicine instrumentine muzika. Tačiau tai tik viena iš galimybių pritraukti jaunimą – jokiu būdu nevienintelė. Svarbu, kad nuo mažens vaikai būtų supažindinami
su jiems artima liaudies kūryba ir, panašiai kaip prigimtinėje aplinkoje, lyg savaime, perimtų
ir išmoktų liaudies dainų, žaidimų, šokių. Kitas efektyvus būdas sudominti folkloru jaunimą
– padėti jiems išgirsti ir pamatyti talentingų, tik šiek tiek vyresnių arba bendraamžių gerai
kokybiškai atliekamą liaudies kūrybą. Tokių pavyzdžių yra Norvegijoje: savaitgalio folkloro
mokymuose studentai moko vaikus groti tradiciniu smuiku, vyrų, jaunuolių ir porinių šokių
bei liaudies dainų.
Dar vienas efektyvus būdas sudominti šiuolaikinę visuomenę dainuojamuoju folkloru Norvegijoje – liaudies kūryba, skirta kūdikių ugdymui. Šiuo metu vis daugėja jaunų žmonių, besidominčių tiek fizine, tiek dvasine ekologija. Ypač ši tema tampa aktualia, kada jaunos šeimos
pradeda auginti savo mažylius. Norvegijoje yra puikių mamų arba šeimų mokyklėlių, kuriose

tėvai mokosi ir įvairių mankštų, autorinių dainelių bei žaidimų, ir liaudies dainelių, skirtų kūdikiams – lopšinių ir žaidinimų. Lietuvoje keletas panašaus pobūdžio veiklų yra, bet jos gyvuoja
tik didžiuosiuose miestuose.
Rinkinys „Halingdalio liaudies dainos“
Halingdalis (Halling reiškia slėnį) yra vienas iš pagrindinių slėnių Rytų Norvegijoje, užimantis 5,830 kvadratinių kilometrų plotą, nusidriekęs šiaurinėje Biuskerudo savivaldybės dalyje;
jį sudaro šešios seniūnijos (miesteliai): Flo, Nesas, Gulis, Hemsedalis, Olis ir Hulis. Šios žemės folkloro gerbėjams, skleidėjams ir ne tik jiems išleistas įdomus rinkinys „Halingdalio
liaudies dainos“, garsinantis krašto praeitį ir žmones. Sudarytoja Gunnlaug Lien Myhr nuveikė
itin kruopštų darbą, surinko medžiagą ne tik iš įvairiausių šalies archyvų, bet ir privačių folkloro rinkėjų. Rinkinyje vyrauja įvairių žanrų liaudies dainos, tačiau yra ir šokių, žaidimų bei
instrumentinės muzikos melodijų.
Albume pateikiama virš 200 Halingdalio slėnio liaudies kūrybos pavyzdžių. Seniausias šaltinis – pateikėjos Ellen E. Isakbroten Nos, gimusios 1778 m., folkloras.
Didžiąją dalį rinkinio sudaro vieno žymiausių norvegų folkloro rinkėjų Ludvig Mathias Lindeman skirtingose Halingdalio vietovėse 1850– 1860 m. rinktos ir užrašytos liaudies dainos iš
šių pateikėjų: Andreas Peter Berggren, Ole Olsen, Catarinus Elling, Olav Sande, Rikard Berge,
Arne Bjørndal, Truls Ørpen ir Ole Mørk Sandvik. Taip pat skelbiami garso įrašuose užfiksuoti liaudies kūrybos pavyzdžiai. Daug įrašų pateikė ir Lars Hallingstad iš Olio. Kitos dainos
atrinktos iš Norvegų nacionalinio archyvo, Biuskeriudo apskrities liaudies muzikos centro,
Nacionalinės bibliotekos, vietinių ir privačių archyvų. Rinkinio melodijos pateiktos taip, kad
būtų suprantamos visiems besidomintiems norvegų folkloru. Be abejonės, užrašytos melodijos retai kada tiksliai gali atspindėti tikrąjį dainų ar instrumentinės muzikos grožį, tėkmę,
stilistiką.
Šią patirtį būtų tikslinga perimti ir Lietuvos savivaldybėms. Etninės kultūros draugija kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru buvo inicijavusi panašaus pobūdžio folkloro rinkinių
sudarymą. Kai kurios savivaldybės (Trakų r., Druskininkų, Šiaulių r., Raseinių r., Šakių r., Marijampolės, Kupiškio, Zarasų r. ir kitos) juos išleido. Tačiau tokių, kuriuose būtų kruopščiai
sukaupta medžiaga iš asmeninių ir šalies archyvų, nėra. Gal ateityje pavyktų rasti galimybių
sudaryti ir parengti tokio pobūdžio išsamius liaudies dainų, tradicinės instrumentinės muzikos, šokių rinkinius, kad kiekviena savivaldybė galėtų didžiuotis savo krašto folklorine medžiaga.
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