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DALIA VABALIENt!

Garso prasme
eileraštyje

Kasdieneje kalboje i žodžio garsine forma nekreipiame demesio;
jis paprastai sutelkiamas ne i žodžio skambejima, bet i prasme. Nuo
garsu prie prasmes per einame be jokiu samones pastangu - auto-
matiškai. Garsas patraukia demesi tik tada, kai iprastinis ryšys su
reikšme pazeidžiamas: pavyzdžiui, žodis netaisyklingai ištariamas.
sukirciuojamas, nesuprantame jo reikšmes. Poezijoje ta pati, daug
karttI girdeta žodi išgirstame naujai, jo skambejimas mus jaudina, jis
tarytum igyja nauja prasme. Cia žodis atsiskleidžia kitu aspektu -
iškyla aikšten garsine jo prigimtis, išryškeja jutiminis jo pavidalas.
Garsas igauna ypatingai didele reikšme.

Kai kuriems poetams (V. Majakovskiui, Š. Bodlerui, A. Rembo.
E. Po) pirmoji eileraŠcio užuomazga, kurybinis impulsas buna intona-
cinis: garsu saskambiai, ritmas, melodija, bendras tonalumas. Ameri-
kieciu poetas E. Po apybraižoje "Kurybos filosofija" smulkiai
pasakoja, kaip jis kure savo garsuji eilerašti ';,Varnas"t. Apmastes
eilerašcio apimti, tona, tiksla, jis sumane kiekviena posma užbaigti
trumpu (vieno žodžio) monotonišku refrenu. "Kad toks užbaigimas.
siekiant efekto, turi buti sonoriškas ir ypatingai ryškus, nebuvo abe-
jones. Šie reikalavimai ir nuleme tai, kad aš apsistojau prie sonoriš-
kiausio balsio - ilgojo 0 ir produktyviausio priebalsio r junginio.
Nusprendus del refreno garso, reikejo pasirinkti žodi, kuris ta garsa
ikunytu ir tuo paciu kuo pilniausiai atitiktu iš anksto numatyta me-
lancholiška eilerašcio tona. Jo ieškant, nepastebeti žodžio "Never-
more" buvo staciai neimanoma. Iš tikruju, jis pats pirmasis ir. atejo
i galva"2. Toliau poetas ieško preteksto, kad nuolat galetu ta žodi
kartoti. Kaip matome, šiuo atveju eileraštis prasideda nuo garso.

Daugelis poetu irode, kad estetine poetines kalbos galia labai pri-
klauso nuo jos foniniu savybiu. "Kaip nera vis tiek, ar muzikinis ku-
rinys skiriamas sopranui ar tenorui. smuikui ar fortepijonui, ar or-
kestrineje pjeseje mo~yva atliks violoncele ar va1torna, taip nera vis.
tiek, kokiais fonetiniu ypatybiu žodžiais yra išsireikštas poezijos ku-

I E. A. Po e. The Philosophyof Composition.- The CompletePoetical Works
of Edgar Allan Poe. Including Essays on Poetry, edited by John H. Ingram, 1874.

2 Op. cit., p. 262, 263.
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rinys"3. Ypac didele reikšme fonetikai skyre simbolistai. Kartais
akustinis žodžio ispudis budavo pervertinamas, suabsoliutinamas.
Poetai bande kurti eilerašcius iš nesavokiniu žodžiu (pavyzdžiui, rusu
"zaurnnaja poezija"), pasikliaudami vien magiška garso galia, pri-
skirdami vieniems ar kitiems garsams savarankiškas reikšmes.

Kad atskiras garsas nera emociškai bereikšmis, pastebeta jau se-
niai. Ivairios garsu semantizacijos teorijos priskiria garsams imanen-
tines reikšmes. Vienos atskirus garsus; sieja su tam tikro muzikos
instrumenio skambejimu4, kitos su emocijomis, trecios su spalvomis
(prisiminkime garsu ji A. Rembo eilerašti apie balsiq spalvas)5. 1942
metais R. J akobsonas eksperimentais nustate, kad garsai sinestetiškai
jautriu žmoniu samoneje asocijuojasi su spalvomis. Tiriami asmenys
baIsius suvokdavo chromatiškai, priebaisius - achromatiškai. Jakob-
sono manymu, kuo garsas lengviau artikuliuojamas, tuo jo spalva
ryškesne (lengviausiai ištariamas garsas a - ryskiausias, daugumai
raudonas)6. 1960 metais Jakobsonas, Fantas ir Hale suklasifikavo gar-
sus pagal ju tono požymius i aukštus-žemus, bemolinius (labializuo-
tus)-paprastus, diezinius (minkštus)-paprastus. Eksperimentai parode.
kad aukšti-žemi garsai suvokiami kaip šviesus-tamsus, dieziniai gar-
sai šviesesni, negu paprasti, bemoliniai sukelia daugiau gilumo.
šiurkštumo ispudi, negu paprasti. Iš visu šiu garso požymiu svar-
biausiu Jakobsonas laiko garso aukštuma-žemumal.

J akobsono nuomone apie garsu imanentine reikšme patvirtina ir
tarybiniu mokslininku eksperimentai. Jie tyrinejo, su kokiais garsais
siejasi suvokimas kažko gero, malonaus ir atvirkšciai- - nemalonaus,
blc.g08, kaip garsai asocijuojasi su spalvomis9, kokiomis garsu savy-
beIi1is buvo grindžiama nesavokine ("zaumnaja") poezija1U. L.odžius,
kuriuose buvo daug aukštu garsu, tiriami asmenys vertino teigiamai.
su žemais garsais - neigiamai. Kaip rodo eksperimentai, žemi, uždari
garsai (ypac balsiai) mums atrodo tamsus, niurus, 0 aukšti, atviri -
šviesus, malonus. Visas šias. garsu savybes mokslininkai tyrinejo ati-
trauktai nuo semantikos. ,Taci3.u ir kasdieneje, ir prozineje, ir poeti-
i1eje kalboje žodis yra visu pirma prasmes tiekejas. Zodyje garsu
išraiškingumas susijes su jo reikšme. Cia imanentine garsu reikšme
netenka savo savarankiškumo, 0 priklauso nuo '5emantinio konteksto.
.Jis garsu imanentine emocine reikšme arba išryškina, arba tiek su-

. silpnina, kad mes jos nejauciame. Taip, pavyzdžiui, Maironio eileraš-
cio "Pavasaris" treciam posmui šviesu skambesi suteikia kirciuoti
priešaki~es eiles balsiai bei dvibalsiai (ai, ei, ie, i), kai poetas, pa-
gautas giedros pavasariškos nuotaikos, išsako savo džiaugsma, meile
pasauliui: .

Taip giedra ir linksmaI Tiek šviecia viitie3!
Vien meile noretum dainuoti,
Apimti pasauli, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabuciuoti!

3 V. Z a b.o r ska i t e. Eilerašcio menas. Vilnius, 1970, p. 57.
4 Ernest M. R 0 b son. The Orchestra of the Language. New York-London,

1959, p. 31.
5 A. P e M6 o. CTHXOTBOpeHWLMocKBa, 1960, p. 82.
6 r. H. 11Ba H 0 Ba-l\, YK 'b JIH0 B a. 0 BOCnpIDITHH3ByKOB.- Pa3BHTHe !I>oHe-

THKH cOBpeMeHHoro pyccKoro Jl3hIKa. MocKBa, 1966, p. 137, 142.
7 P. .SIK0 6 C0 H, r. M. <I>a HT, M. X a AA e. BBeAeHHe B aHaAH3 pe'lH.- Ho-

Boe B AHHI'BHCTHKe,BhID. 2. MocKBa, 1962, p. 197, 198.
8 E. B. 0 P A 0 B a. 0 BocnpHSlTHH3ByKOB.- Pa3BHTHe !I>oHeTHKHCC'BpeMeHHoro

pYCCKoro Jl3hIKa... p. 150.
9 r. H. I1BaHoBa-AYK'b5lHOBa. Ten pat, p. 136-144.
10M. B. na H0 B. 0 BOCnpHJ!.THH3ByKOB.- Pa3BHTHe!I>oHeTHKHp. 155-163.
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To paties poeto eileraštyje "Slenka debesys pilkos" pirmame pos-
me taipogi vyrauja priešakines eiles balsiai, taciau šiame kontekste,
kur piešiama niu.ri padange, kur kalbama apie sunkias kamuojancias
:mintis, jie neskamba taip šviesiai ir giedrai, jie jau persunkti niurios
nuotaikos, liudni ir sielvartingi:

Slenkapadangemisdebesyspilkos;
Slenka iš kur, nežinai.
Apgule siela mintys vagilkos,
Griauždam.os kaip kirminai.

Just. Marcinkeviciaus eilerašcio "Rudens jnstrumentacija" rude-
niškos nuotaikos niuruma, peizažo nejaukuma sustiprina kirciuoti už.
pakalines eiles balsiai 0, u, u, dvibalsis au I J:

Pro rudenio ruškana rugšcia
Pro leta lietaus monotonija
Vel pradeda kukciot ir kriipciot
Sušlape lapai geltoni.

Užpakalines eiles baIsia) 0, u, dvibalsiai au, uo dominuoja ir A. Balta-
kio "Ode šypsenai" pirmose eilutesel2: .

2mones juokias. . .
lr kas juos išmoke juoktis?
Gal saule?
Jos šypsena šilta
Pirmiausia pajuto žmogus.

'Cia kalbama apie juoka, kuris kaip saules spindulys sušildo žmo-
gaus širdi, todel imanentiskai tamsus, niurus garsai netenka savo
galios.

Kaip matome, kai kuriu garsu šviesus ar tamsus tembras pamine-
tuose eiJerašCiuose kartais turi visai apibrežta jausmine verte. Taciau
šiu garsu savybiu emocinis poveikis priklauso nuo konteksto se-
manlikos.

Panašiai kaip garsai, tam tikra emocine reikšme lietuviu kalboje
turi ir priegaides. Tarp priegaidžiu ir emociju, kurias jos sukelia,
yra gana pastovus ryšys. Tvirtaprade priegaide daro valingumo, stai-
gumo. tvirtagale - minoriškumo, letumo, trumpine - grakštumo,
žaismingumo ispudi. Taciau, kajp garsu irnanentine reikšme, taip ir
priegaidžiu prasme priklauso nuo eilerašcio konteksto. Štai, pavyz-
džiui, S. Neries eileraštyje "Ei, kapitone!" pirmame posme matome
šiurpios, fantastiškos audros vaizda:

Vetru simfonijosfiorduosesuokid.
Ant baltakarciu skrieja skenduoliai.
Zvygauja, ~engia, rauda ir juokias...

Staugia ne vejae, 0 ištisos vetru simfonijos, siaucia putoja ne juros
bangos, 0 ant baltakarciu, žvengianciu žirgu skrenda skenduoliai.
Veržlumo, pašeiusio tempo ispudi sustiprinrl vyraujanti tvirtaprade
priegaide.

Visiškai kontrastingas Maironio eileraštyje "Užmigo žeme". pir-
masis posmas, kur pasaulis nugramzdintas i nakties ramybe. Žeme
gaubia miego palaima, dega žvaigždes, nerimsta tik ilgesio kamuoja-
ma: jauno žmogaus širdis. Cia tvirtagale priegaide sukelia ramia nuo-
taika, nuspalvina posma minoriškai:

Užmigo žeme. Tik dangaus
Negesta akys sidabrines,

.'

11 Justinas Marcinkevicius. Sena abecele. Vilnius, 1969, p. 44..
12 Al gim ant a sBa lt a kis. Stebuklinga žole. Vilnius, 1971, p. 148.
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~r sparnas miego malonaus
Nemigdo tik jaunos krutines.

Giedrame S. Neries ,.Pavasaryje", kur ŠYP5C1Sisaule, kur iš poe-
1es lupu veržiasi džiaugsmingi šuksniai, tvirtagales priegaides mino-
riškumo nelieka ne ženklo:

Pavasaris!. . Juokias
Skaiscioji sauluže. . .
-----
Oi linksma, oi gera!
Tik džiaukis" sieluže. ..

S. Neries ei1erašcio "Sirvinta" posmelyje -
Mano ten vaikyste,
Kaip g.:.le trapi
Dudeles žilvlcio
Suko paupy -

trumpine priegaide sustiprina šviesios vaikystes trapumo ispudi, su-
teikia ei1erašciui grakštumo. Visiškai kitoks trumpines priegaides
vaidmuo S. Neries ei1utese (eil. "Nyku ir tamsu. . ."):

Nyku ir tamsu, aplinkui naktis.
Siurpuska]a.vI]asman varstokrutlnQ.. .

Cia trumpines pliegaide~ stacC'ato perteikia Itempta, nervinga busena,
kai žmogus blaškosi, kankinamas sielvarto.

Statistine analize rodo, kad priegaidžiu konkreciu pasiskirstymu
parametrai gali buti susije su eilerašcio vaizdines emocines struktu-
ros ypatumais, kad dažniausiai lietuviu poezijoje galima rasti tvirta-
gale priegaide. reciau - tvirtaprade, 0 reciausiai - trumpinel3.

Bet grižkime prie garso ir prasmes. Kalboje yra žodžiu, kuriu
garsai turi tarytum savarankiška simboline prasme. Tai -:- onoma-
topejos, žodžiai. pamegdžiojantys realaus pasaulio garsus. Jos me-
giamos ir poezijoje. S. Neris ei1eraštyje "Našlaites naktis" onomato-
pejomis vaizdžiai perteikia krintancitIlapu šlamejima, lekiancio vejo
staugima: ,

Sa-ša - krinta lapai,
D-u - lekia vejas. . .

Akmeninio varPo dužius imituoja E. Mieželaitis eileraštyje "Akme-
ninis varpas"14

Dan.. . dali...
Dan... Dan...
An... An...

Garsai dažnai igauna onomatopejini charakteri. priklausomai nuo
'Žodžio s'3mantikos, nuo bendro ei1erašcio turinio. Pavyzdžiui, Mairo-
nio ei1erašcio "Varpai" pirmas posmas, kuriame kalbama apie mirti,
apie ~edulingus varpus, sukelia varpu skambejimo ispudi, nors tie-
siogines dužiu imitacijos (onomatopeju siauraja prasme) cia nera:

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liudna ir skaudu leisdami ganda:
Vel paviliojo auka kapai!
Diena i die:1a tiek ju atranda!. . .

Mišrieji dvi garsiai am, an, priebalsiai d, g, b imituoja varpu skam-
bejima, dvibalsiai au, ai, ie, i1gieji balsiai U, 0, e - gaudima, priebal-
siai z, ž, dž - žvangejima. Varpu dužiaigirdeti aliteracijose (skam-

13 P. S k i r m ii n tas. Priegaidžiu pasiskirstymas izometriškuose S. Neries ir
V. Mykolaicio.Putino tekstuose /Statistinis eksperimentas! (rarikraštis). Vilnius, 1973.

14E. Mie ž p.1n i tis. Horizontai. Vilnius, 1970, p. 255.
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ba - skaudu - skleisdami), asonansuose (diena - diena - tiek),
ju pratisas gaudimas nuaidi rimuojamuose žodžiuose (varpai-
kapai - ganda - atranda).

Poezijoje garsynas nera mechaniško semantikos perteikimo'rezul-
tatas. Poetas, rupindamasis žodžio prasme, tuo .paciu išk€lia garsus i
akIyvu suvokimo lauka., kur jie, atitinkamai organizuojami, igyja
estetine reikšme. Estetinis aktyvumas padideja, kai tie patys garsai
eileraštyje sugretinami arba sutankinami arba kai kartojama tu gar-
su pozicija (žodžiu arba eilerašcio eiluciu pradžioje ar pabaigoje, tik
kirciuotuose skiemenyse, tik tam tikroje kombinacijoje). Kasdienines
ir prozines kalbos organizacija lemia garsu dažnumas, artikuliacija,
apribojimu sistema. Taciau konkretus eilerašcio garsynas stengiasi
išsivaduoti iš sistemos varžtu. Vieni ar kiti garsai prašoka nusistove-
jusias dažnumu normas, ima kartotis desningai, tarpusavyje derintis.
Dažnumo svyravimai ar gar,su junginiu desningas kartojimasis ir
instrumentuoja poezijos teksta; ji organizuoja pakartojimai, asonan-
sai, aliteracijos, onomatopejos, rimai. Artikuliaciniu-akustiniu savy-
biu darnumas, graži ju slinkUs daro eufonini efekta. Instrumentuote
ir eufonija (konkretaus eilerašcio fonika) tiesiogiai siejasi su eileraš-
cio dinaminiais faktoriais. Kirtis, priegaide, tempo pabrežti kalbos
momentai išryšJ.d.na artikuliacini-akustiiii garso skambejima.

Poezijoje, kur iprasti loginiai-kalbiniai ryšiaI nepilni ar nemoty-
vuoti, fonikos reikšme padideja; iI atvirkšciai: kur aiškus loginiai-
sintaksiniai ryšiai -sumažejaJ5. Žodžio fakturos,muzikinio skam-
besio, technikos vaidniuo ypac svarbus moderniojoje poezijoje, kuriai
budinga neiprastai gretinti vaizdus ir žodžius, atsisakyti logines saki-
nio strukturos. Siuolaikine poezija suprasti ir ivertinti galima tik su-
vokus jos forma, nes teksto organizavimo specifika dažnaI leidžia
poetui pasakyti kur kas sudetingesne minti, negu tai imanoma deka
atskirq žodžiu reikšmiu. Iš kitos puses, negalima pamiršti, kad poezi-
jos kurinio formos (tame tarpe ir fonikos) vaidmuo atsiskleidžia tik
jai materializuojant kurinio turini - poeto minciu, jausmu, nuotaiku
pasauli.

Pažiurekime, kaip atsiranda akustinio skambesio, ir poetinio išgy-
venimo vienove J. Degutytes eileraštyje "Pavasario prieblanda"J6.

Priebland:t-
mano pilkoji sesuo -
paskleidusi ruko plaukus
nuo varpin~s ligi prieplaukos.
Upe vos kvepuoja.
Ir garlaivi,;-pamirštas
paukštiškai virpa vandeny,
Prieblanda-
mano pilkoji sesuo -
pilnas atvesio tavo vardas.
Tavo prieglauda ten,
žibuokliniu šlaitu
apvalume.
Tavo alsiaj erdvej
phil!.aUla saule
kaip apžadas.
Nepabudusiom priemiesciu gatvel1.
prabega spalvotas
~apnas.

15 10. M. A 0 T M a H. AHaJ\.H3 n03TH1JeCKOrO, TeKCTa. -!\:eHHHrpaA, 1972. p. 64.

16J. Deg u t y t e. Pavasario prieblanda. - I.Pergale",'-1974, Nr. 4, p. 30.
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Mano pilkoji sesuo,
suok savo lukestj,
suok...

Eileraštis prasideda impresionistiniais vaizdais: prieblanda, pil-
koje migloje paskendes varpInes bokštas, prieplauka, virpantis van-
dens paviršius šalia besisupancio garlaivio.

Toliau betarpiško stebejimo ispudis nutruksta. Poetiška prieblan-
dos vaizda pagilina mastymas l"pilnas atvesio tavo vardas"). Tai pa-
vasario prieblanda, nes ji slepiasi žibuoklemis apaugusiu šlaitu dau-
bose ("Tavo prieglauda ten, žibuokliniu šlaitu apv alume"). ISšiu eilu-
ciu padveikia vesa ir liudesiu (juk žodis "prIeglauda" asocijuojasi su
nepastovumu, laikinu bustu, kur ieškoma prieglobscio nuo ivairiu
negandu). Kitose eilutese mintis nukrypsta i neaiškiu nuojautu
sriti. Cia kalbama apie saule, kuri nematoma slypi erdveje. Jauciama
laukimo, susitelkimo atmosfera ("alsi" erdve, saule - "apžadas"),
tvenkiasi emocine itampa. Toliau - fantastinis, nemateriaius vaiz-
das: pilkomis miegancioruis gatvemis prabega spalvotas sapnas. Gal
tai pranašas busimo džiaugsmingo ivairiaspalvio pasaulio? Gal tai
sauleta svajone, kuri netrukus išsipildys (juk saule "kaip apžadas")?
Emocine eilerašcio itampa, liudesys, laukimas - juos iki šiol buvo
galima tik nuspeti - atvirai prasiveržia paskutinese eilutese kreipi-
musi, prašymu "suok savo lukesti, suok. . .", kuris nutruksta, neišsa-
kes visko iki galo.

Nuo pat pirmu eiluciu eileraštis skamba intymiai. Poete prieblan-
da vadina savo seseria ("mano 'pilkoji sesuo" kartojama eilerašcio
pradžioje, viduryje, pabaigoje), kalba apie ja kaip apie gyva butybe,
tuo paciu pabreZdama savo ryši su gamta. Poetiniai vaizdai, piešiami
metaforiška kalba (prieblanda, "paskleidusi ruko plaukus", "upe vos
kvepuoja", "nepabudusiom priemiesciu gatvem" bega sapnas), taip
pat gamtos pasauli priartina prie žmogiškojo, skatina ieškoti tarp ju
analogiju. Todel nesunku numanyti, kad prieblandos lukestis - tai
pacios poetes ilgesio, laukimo išraiška.

Eileraštyje dominuoja masli, ramiai banguojanti intonacija. Cia
nera ryškesnio balso kilimo ar kritimo. Tylios melancholijos nuotaika
atsispindi ir sintaksineje eilerašcio sandaroje. Sakiniai letai nusidrie-
kia per tris-k(.turias eilutes. Kadangi eilerascio eilutes neilgos, ju
pabaigoje susidarancios pauzes letina fraziu, taipogi ir viso eileraš-
cio tempa. Ritmini eilerašcio charakteri, kalbos emocinguma pabrežia
anaforos ("Tavo prieglauda ten. , .", "Tavo alsioj erdvej... "), inver-
siJos ("Ir garlaivis pamirštas. . .", OI'. .pilnas atvesio tavo vardas").

Kadangi eileraštis parašytas nerimuotu verlibru, jo fonikai tenka
ypatingas vaidmuo. Ji meniškai organizuoja ir estetiškai iprasmina
rupestingai derinamas žodžiu skambejimas. Cia garsas turi struktu-
rine reikšme. Fonizavimas grindžiamas kartojimo principu. Pagrin-
dinio motyvo kartojimas ("prieblanda - mano pilkoji sesuo"), apy-
tikriai tolygiai išdestyti eileraštyje vienodo ilgio, labai panašaus
skambejimo žodžiai (prieblanda ~ prieglauda - prieplaukos - prie-
miesciu) yra tarsi atraminiai eilerašcio taškai. Vienodas ju skambeji-
mas sukelia ritmini ispudi, pabrežia vidini semantini šiu žodžiu ryši.
Zodžius ir eilutes vienija gretinami tu paciu ~arsu skirtingi junginiai
(atvesio - tavo, spalvotas - sapnas), kartojami gretimu eiluciu bai-
giamieji saskambiai (plaukus - prieplaukos), dalinis vienos eilutes
paba(gos atkartojimas sek ancios eilutes pradžioje (sesuo - suok). Prie
eilerašcio jungiamojo audinio priklauso ir gausios, alitenu ijos. Ypac
prisodrintas eileraštis aliteruoj amo garso "p" (prieblanda -. pilkoj i -
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paskleidusi - plaukus - prieplaukos; pamirstas - paukštiškai -
prieblanda - pilkoji - pilnas - prieglauda - priemiesciu - prabe-
ga - pilkoji). Kadangi eilutes neilgos (vienas - keturi žodžiai), šios.
aliteracijos beveik nenutrukstamai perpina visa eilerašti, prisideda-.
mos prie jo ritmiZaV]ffio.'[aciau aliteracijll vaidmuo eileraštyje ivai-.
riapusis. Tai ryšku jau pirmame sakinyje:

Prieblanda-
mano pilkoji sesuo _.
paskleidusi ruko plaukus
nuo varpines ligi prieplaukos.

Cia aliteracijos išryškina metafora, iremina vaizda (prieblanda -.
prieplaukos), Kai kuriose eilutese tarp aliteruojamu žodžiu arba šalia.
ju išryškeja semantiškai ar emociškai svarbus žodis:

. ., .paskleidusi ruko plaukus. . ,
1avo prieglauda ten. . .
. . .paukštlŠkai virpa vandeny.

Paskutinese eilutese aliteruojamas garsas ,,5" (sesuo - suok - sa-
vo - suok) drauge su besikartojanciu dvibaisiu "uo", švelnus prie-.
balsiai "m, n, 1" suteikia žodžiams bnomatopejini pobudi - eilute.
ilgesingai suokia.

Eilerašcio garsines organizacijos specifika patvirtina ir atskiru gar-
su statistiniai duomenys. Paskaiciavus estetiškai aktyviu eilerašcio.
garsu dažnumus lr palyginus juos su teoriniais lietuviu kalbos garsa
dažnumais prozoje17, matome, kad šie eilerašcio garsai smarkiai pra-
šoka teorines garsu dažnumo ribas:

garsai d r b d s I ie uo

teoriniai garsu dažnumai (%) 0,63 1,62 1},95 1,:.17 5/98 1,57 1/13 0,53:
eilerašcio garsu dažnumai (% ~ 3,45 2,20 1,56 2,2:) 6,60 4,71 1,56 2,20'

Patyrinejus eilerašcio vokalizma, pasirodo, kDd kirciuotuose skie-
menyse vyrauja dvibalsiai ir ilgieji balsiai (iš 45 kirciu 24 tenka
dvibalsiams, 16 - ilgiesi ems balsiams). Sie garsai suteikia eilerašciut
melodingumo, sukuria eufonini efekta.

Kaip matome, garsll, ju saskambiu pakartojimai nera eilerašcio.
ornamentai, priedas prie turinio. Jie iš to turinio išauga, ir tik su ta
salyga Ištobulintas kalbos fonetinis sluoksnis suteikIa eilerašciui
grožio. pavercia ji meno k.uriniu,

17Lietuvišku fonemu daŽDumu statistika imta iš: B. S v e c e v i ciu s. FonemU!.
daŽDumo lietuviu literaturineje šnekoje klausimu. - MaTepHaA1>I KOAAOKBHIOMa
Aa6opaTopHH 3KCnepHMeHTaAbHOHa>oHeTHKHH nCHXOAonmpe'm, 2. BHAbHlOC,.
1966, p. 19-23. .


