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MOKOMËS
DAINUOTI
TRADICIÐKAI
Keletas pastabø apie folklorinio balso
formavimo ypatumus. Pataria folkloro
ansamblio “Virvytë” nariai

P ARENGË L ORETA SUNGAILIENË
Ðiandien tradicinæ liaudies muzikà scenoje daþniausiai atlieka antriniaiatlikëjai – folkloro ansambliai.
Miesto þmonës (ypaè vaikai ir jaunimas) nebeturi tiesioginio ryðio su kaimu, jo gyvenimu, paproèiais, taip
pat ir folkloru, kuris buvo toks svarbus mûsø seneliams,
protëviams. Tad ir tradicinis dainavimas mums nëra savaime suprantamas dalykas – uþaugome ne toje aplinkoje, kurioje natûraliai gyvavo liaudies daina, jos ko(Nukelta á 36 p.)

Aktyviausios mamytës: Birutë Jakuèionytë ir Ineta Zajanèkauskienë
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„Labas rytas“. Birutë Jakuèionytë su sûnumi Marijonu; Benediktas Momkus. Apaèioje – Greta Tautavièiûtë

(Atkelta ið 35 p.)
lektyvinës kûrybos procesas ir atlikimo bûdas.
Mûsø senoliai neturëjo specialios tradicinio dainavimo mokyklos ar mokymo metodikos. Dainavimas ir dainø mokymasis buvo natûraliai gyvuojantis procesas,
perduodamas ið kartos á kartà þodiniu bûdu.
Ðiandien mes turime kalbëti apie tai, kas yra tradicinë liaudies daina, kaip ji turi bûti atliekama ir kas
yra tas folklorinis dainavimas. Ne tik kalbëti, bet ir mokytis tradicinio dainavimo, muzikavimo, ðokimo manieros.

FOLKL
ORINIO BALSO
FOLKLORINIO
FORMAVIMAS
KAS YRA FOLKL
ORINIS D
AINA
VIMAS?
FOLKLORINIS
DAINA
AINAVIMAS?
Daugelis specialistø á ðá klausimà atsako paprastai:
tai dainavimas natûraliu, atviru, nepagraþintu savo balsu, tokiu balsu, koká tau davë gamta. Taèiau ðiandien
daugelis esame ragavæ muzikos mokslø, chorinio dainavimo, tad nebeþinome, koks yra tas mûsø gamtos
duotas balsas ir natûralus dainavimas.
Tie, kurie yra dainavæ chore ar vokaliniuose ansamblyiuose, norëdami folkloriðkai atlikti liaudies dainà, turi iðsilaisvinti nuo akademinio dainavimo taisykliø, spe36
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Virðuke (ið kairës): „Labas rytas“. Bernardas Iljinas; „Labas rytas“. „Labas rytas“. Vilius Sungaila. Apaèioje – „Saldþioji porelë 2“ Anelë Valanèiauskaitë ir
Pijus Zajanèkauskas

cifinio vokalinio balso pastatymo ir balso formavimo.
Sakoma, kad reikia „prasiðaukti“ (neatsitiktinai ir senieji dainø pateikëjai sakydavo ir tebesako, kad dainà reikia „ðaukti“, kad ji gerai ir smagiai skambëtø), kad balsas nevarþomai sklistø.
Tam, kad prasiðauktum, reikia tiesiog dainuoti – visur ir visada, kai tik ámanoma. Vienas, su draugais,
giminëmis, ávairiose ðventëse, susiëjimuose, su savo
ansambliu, su autentiðkais pateikëjais, folkloro vakaronëse, net ansamblio kelionëse autobusu. Dainininkas
turi pajausti visas dainavimo situacijas ir iðmokti valdyti savo balsà ávairiose vietose ir ávairiu laiku.
Pati geriausia praktika – dainavimas su autentiðkais
pateikëjais ir mokymasis dainø ið áraðø. Taèiau negalima aklai kopijuoti kokio nors vieno dainininko balso
tembro, manierø. Reikia mokytis paties dainavimo principo, atkreipiant dëmesá á esminius dalykus, nepamirðtant ir smulkmenø, pagraþinimø. Kita vertus, visos puoðmenos atsiranda savaime, vëliau, kai jaunasis dainininkas pakankamai gerai ávaldys folkloriná dainavimà,
pasijus laisvas tam tikros dainavimo tradicijos rëmuose ir ims improvizuoti.
Pirmiausia jaunasis dainininkas turi atrasti, suvokti
ir ávertinti savo paties balsà. Kiekvienas turime
(Nukelta á 38 p.)
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