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Sutartinių giedojimas tarsi paukščių giesmė: 
gamtos ir kultūros santykis
Specific Features of Performing Lithuanian Polyphonic Songs – Sutartinės: 
Singing as Birdsong

Anotacija
Straipsnyje įvairiais aspektais tiriami sutartinių giedojimo žodiniai apibūdinimai, užrašyti XX a. pirmoje pusėje. Daug kur jų atlikimas 
prilyginamas paukščių (gulbių, gervių ir kt.) balsams. Autorės manymu, giedojimo gretinimas su paukščių balsais nėra vien tik metafora. 
Keliama prielaida, kad tai taiklūs senųjų giedotojų pastebėjimai, atspindintys sutartinių intonavimo ir artikuliavimo ypatumus. Paukščių 
(gulbių, gervių, ančių, vištų, kūltupių, tutlių ir kt.) balsai, jų elgsena laikytini pirminiu modeliu, pagal kurį buvo kuriama lietuvių poli
foninės muzikos (vokalinės ir instrumentinės) sistema, žyminti perėjimą iš gamtos į kultūrą.
Reikšminiai žodžiai: sutartinė, paukščių balsai, tūtavimas, gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus), gervė (Grus grus), dudutis (Upupa epops), 
inta(u)kas (Oenanthe oenanthe), vištų kudakavimas, akustinė akultūracija, gamta vs. kultūra.

Abstract 
This article examines various aspects of the nature of the words that characterize sutartinės singing, recorded in the first half of the 20th 
century. Most of them can be compared to various types of birdsong (swans, cranes, etc). The author’s opinion is that the proximity of the 
singing to birdsong represents more than just metaphor. The assumption is that the old singers’ precise observations reflect the intonation 
and articulation features of birdcalls. Birds (swans, cranes, ducks, hens, northern wheatears, hoopoes, etc) follow their leader in the calls 
they emit, and in their behaviour; and Lithuanian polyphonic music (both vocal and instrumental) was created along the same system, 
emphasizing the links between nature and culture.
Keywords: sutartinė, birdsong, tooting, whooper swan (Cygnus cygnus), crane (Grus grus), hoopoe bird (Upupa epops), wheatear (Oenanthe 
oenanthe), cackling of hens, acoustic acculturation, nature vs. culture.

 

XX a. pradžioje Lietuvos kaimuose jau nykstant 
kolektyvinei sutartinių giedojimo tradicijai, buvo už
fiksuoti tokie giedojimo apibūdinimai: Sutartines gieda 
arba tūtuoja. Sakydavo: kaip gražiai tūtuoja. Tūtuoja kaip 
gulbės [LLIM 328]; Trejinė. Kaip ir gulbės tūtuodavām 
[SlS 510; Užr. 1939 m.]; Keturinės dainos – senybinės. 
Aš, Rimšės parapijoj augdama, jau negirdėjau keturinių 
giedant, tik mes su motina giedodavom, tai žmonės labai 
klausydavo. Daina  – kaip gervių gargėjimas [SlS I, P. 734; 
Užr. 1936 m.]. 

Dažnai manoma, kad sutartinių giedojimo apibū
dinimai „kaip gulbė tūtuoja“, „kaip gervės gargsi“ tėra 
metaforos, atspindinčios senųjų dainininkų žavėjimąsi 
šiais paukščiais, jų kilnia išvaizda ir skleidžiamais garsais. 
Straipsnyje siekiama atskleisti tiesioginį sutartinių ryšį 
su paukščių balsais. Manytina, kad sutartinių giedojimo 
gretinimas su jais nėra atsitiktinis. 

Antai gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), perinčios 
Lietuvoje, balsas toli girdimas, panašus į trimitavimą (beje, 
Eurazijos gulbės giesmininkės yra giminingos Amerikos 
gulbėmis trimitininkėmis (Cygnus buccinators). Gulbės 
giesmininkės skleidžiami garsai primena sutartinėms 

1 pvz. Senosios rokiškietės gieda sutartines (SlS I: 224)

2 pvz. Gulbės giesmininkės
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būdingus trimitinius melodijos motyvus, o jų intensyvus 
išgavimas artimas sutartinių artikuliavimo estetikai. Ma
žiau tikėtina, kad dainininkai galėjo mėgdžioti mažosios 
gulbės (Cygnus columbianus) balsą, kuris yra skardus ir kiek 
panašus į gulbės giesmininkės balsą, bet labiau primena 
ne trimitavimą, o melodingą gagenimą.

Patyrinėjus paukščių balsų įrašus, galima teigti, kad 
sutartinių artikuliaciją ir gulbės giesmininkės balsą vienija 
ne tik trimitiniai melodijos motyvai, bet ir gana aštri, 
akcentuota vieno ir to paties garso arba kelių skirtingų 
garsų ataka. Sutartinių ir gulbės giedojimo bendrumą 
išreiškia ir liaudies terminas tūtavimas, lietuvių tradicinėje 
kultūroje nusakantis ne tik jau aptartus, bet ir daugelį kitų 
reiškinių. Šis terminas nusipelno atskiro dėmesio, taigi 
prie jo verta apsistoti. 

Tūtavimas lietuvių polifoninės muzikos tradicijoje reiš
kia atlikimo sinkretizmą: ir pūtimą (trimitavimą) ragais, 
daudytėmis (mediniais trimitais), skudučiais, ir giedojimą 
(nepamirštant ir sutartinių šokio). 

„Lietuvių kalbos žodyne“1 pateikiamos net 8 veiks
mažodžio tūtuoti reikšmės: 1) „pratisai rėkti, trimituoti 
(apie gulbes, gerves, žąsis ir kt.)“: „Atskrenda skrenda 
pulkas gulbelių, kaip jos gražiai tūtuoja“; „Tik senės žąsys 
ir žąsinai tūtuodavo kaip klarnetai“ (Antanas Miškinis); ║ 
„kvarkti, ūkti, pypti (apie varles, bites ir pan.)“: „Varlės 
vandenyje tūtúoja balsu“; ║ „šaižiai signalizuoti, pypsėti 
(apie mašinas)“; ║ „švilpti, ūžti (apie vėją)“; 2) „rėkti (apie 
dudutį Upupa epops)“: „Tututis tutúoja“; „Klausiaus, kaip 
sodne raiboji gegutė kukuoja, linksmai luputis [dudučio 
sinonimas] tutuoja“ (Jonas Biliūnas); 3) „gurgėti, burbu
liuoti, pūkščioti (apie alų)“: „Butelėlis striukakaklis jau 
nebetutuoja“ (iš liaudies dainos); 4) „dūduoti, trimituoti“: 
„Skudučiais, sakydavo, ir groja, ir tūtúoja“; „Čionykščiai 
lietuviai mėgsta skudučiuoti – tūtuoti“ (Vaižgantas); 
„Turit trūbomis trūbyti (tūtuoti)“; ║ „skleisti pratisą me
lodingą garsą (apie muzikos instrumentus)“; 5) „dainuoti 
(sutartines)“: „Kada užeidavo an seilės, tai ir tūtuodavom“; 
6) „raudoti (balsu)“; 7) „gerti“: „Gersim tūtúosim, niekam 
neduosim“ (iš liaudies dainos) ║ „girtauti, triukšmingai 

linksmintis“: „Gerai klega, turbūt, seniai jau tūtuoja“; 
8) „lėtai, sunkiai, vos ne vos vaikštinėti, slampinėti“: 
mįslė „Keturi tūtuoja, penktas šluoja (arklio kojos ir 
uodega)“.  

Prie tūtuoti dar reikėtų pridėti ir kitus tos pačios ša
knies veiksmažodžius: ati /tūtúoti „lėtai, sunkiai ateiti“: 
„Atitūtãvo kaip žąsys po lietaus“; iš /tūtúoti: 1) „išdūduo
ti“; 2) „kurį laiką dainuoti sutartines“; 3) „išgerti“: „Greit 
visą bačkelę ištūtuõs“; nu /tūtúoti: 1) „tūtuojant nuskristi, 
nulėkti“: „Gulbės per Pyvesą nutūtãvo“; 2) „sunkiai, vos 
ne vos nueiti“: „Kolei Kriaunõs nutūtavau , visai mane 
sulijo“; 3) „sunkiai nudirbti“: „Kolei, būdavo, rugių 
lauką nutūtúoji – ir sutemsta“; pa /tūtúoti: 1) „padūduo
ti“; 2) „duoti signalą tūtuojant“; 3) „sunkiai pagyventi, 
pavargti“; par /tūtúoti: 1) „tūtuojant parlėkti“: „Žąselės ir 
gulbelės tuojau partūtuos“; 2) „sunkiai pareiti“; pra /tūtúoti: 
1) „geriant, linksminantis praleisti kurį laiką“; 2) „pragerti, 
praleisti“: „Tiek pinigų paėmei ir teip greit pratūtavaĩ“; 
pri  /tūtúoti: 1) „pridūduoti“; 2) „prigerti“: „Pritūtavo pieno 
ir miega kap suvystytas“; 3) „daug prisikrauti, prisikaupti“; 
su /tūtúoti: 1) „imti rėkti, trimituoti, tūtuoti“: „Ir atskrido 
pulkas gulbių, gražiai sutūtãvo“; 2) „sudūduoti“; 3) „duoti 
signalą tūtuojant“; 4) perkeltine prasme „susitarti, susigie
doti“: „Jie teip ir sustūtãvo“; 5) „sugerti“: „Vaikas pusbonkį 
pieno sutūtãvo“; už /tūtúoti: 1) „imti tūtuoti, trimituoti“: 
„Toli užtūtavo gervės“; 2) „imti dūduoti“: „Išeidavom į 
kiemą ir užtutuodavom „Untytę“ [polifoninio kūrinio 
pavadinimas – D. R.-V.]; 3) perkeltine prasme „prisišaukti“: 
„Visą vakarą juokėsi, kol nelaimę užsitūtavo“.

Kaip matome, vyraujančios veiksmažodžio tūtuoti 
prasmės yra šios: „pratisai rėkti“, „pypti“, „ūkti“, „duoti 
signalą“, „trimituoti“, „giedoti sutartines“ ir pan. Dau
guma jų susijusios su kažkokio (pratiso) garso skleidimu. 
Įdomu, kad įvairios menamos žodžių tūta arba tūtuoti 
(šaknis *tūt- arba *tut-) formos sutartinėse aptinkamos 
kaip stabilūs refrenai (dažnai minėtus žodžius derinant 
su kitais žodžiais arba garsažodžiais): 

tūta (SlS 42, 613, 1625); tuta (SlS 325, 1267, 1660); 
tūta tūta (SlS 126, 592); tuta tuta (SlS 284, 1174); lioj tūta 
(SlS 125); tyti tuta (SlS 589); tūta metūta (SlS 588); 

rima tūto (SlS 163); rimo tūto (SlS 1587); rimo tuta 
(SlS 164); rima tuta (SlS 165); rymo tūto (SlS 487);

tūto (SlS 124, 308, 590, 590, 613, 1397, 1607, 1651, 
1675); tūto tūto (SlS 798); tuto (SlS 324); tuto tuto (SlS 
1212, 1398, 1600); ei tūto (SlS 589, 590); tūtoj (SlS 1290); 
tūto tatato (SlS 1626); tuto tuto tūto (SlS 574); vai čiūto 
tūto (SlS 889);

tūto tūtava (SlS 23); tūtā tūtava (SlS 510, 569, 574, 
591); tūto tūto tūtava (SlS 569, 698);

tūto, be tūto, tuto (tūto) (SlS 323, 325); tūto, (j)ei tūto, 
tūto (SlS 330a, b); tūto be tūto (SlS 649); tūto, tūto, tūto, 
be tūto (SlS 649);

tūto lylio tūto (SlS 57 1, 1657); tūto lylia (SlS 712, 
1658); tūto lylio (SlS 1656, 1657); tūtoi, tūto, lilitėla (SlS 

3 pvz. Savučių kaimo ragų pūtėjai pučia „Untytę“ 
(iš S. Paliulio asmeninio archyvo)
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1657); tūto tūto, tūto lylio (SlS 1233, 1437); tuto lilia (SlS 
1178); tūtava lyliava (SlS 712); ei tūto, tūtoj, ei lylio, lylioi 
(SlS 1299); tūto tūto tūtovo, lylio (SlS 1445); tūtā, tūtava, 
lylia (SlS 1659); oi lylia, tūtoj, liliūla, tūtoj (SlS 1473);

tutu (SlS 576); tūtū (SlS 577); tutū (SlS 613); tota tutu, 
tutu totata (SlS 614); tutū tatā (SlS 1213); 

tutai tutai (SlS 359); tutai, tutaitai (SlS 665);
tūto, tatatoj, bita ratutoj (SlS 650); tūta, tutoj, bite 

batutoj (SlS 651); tūto, tutoi, bite batuto (SlS 652); tūta, 
ratuota (SlS 1333); tūta, tūta, bitera tūta (SlS 1457); 

tūto tūto tūto valijo (SlS 1264); tūtavo valijõ (SlS 1264); 
tūto kadijo (SlS 1467);
toto leila, ladūto tūto (SlS 869); laduto tuto (SlS 1336, 

1338); ladūto dūto (SlS 1337); 
letuto (SlS 1278); tutūto lylio (SlS 1342); tatateli tutela 

(SlS 1407); 
sadūto tūto(j) (SlS 1442, 1618, 1619, 1622, 1682); 

tūto(j) sadūto (SlS 1442, 1531, 1545, 1618, 1619, 1622, 
1682); sadutyte tūto (SlS 1531); sadutoj, oi tuta (SlS 1545); 
eigi tūto, tūto, sadūto tūto (SlS 1621); tūtoi tatatoi (SlS 
1623); tūta tatatoi lylio (SlS 1623); 

tūta tūtela, tūta tūta (SlS 42); tuta, tutela tuta (SlS 
183); tuta tutela (SlS 1381);

oi tūta, oi tūta (SlS 828); ai tuto, be tuto (SlS 827); oi 
tuta, oi tuta, tūtala, tuta (SlS 114); oi tūta, oi tūta, oi tutela, 
tūta (SlS 256); oi tūto, oi tūtele (SlS 1378); ei tutala, tūtovo 
(SlS 1474); ai tuto, ai tutala (SlS 1385); jei tuteł, tūto (SlS 
1478); ai tuto (SlS 1574, 1576); ei tuta (SlS 1575); oi tūta, 
oi tūta, oi tutela, tūto (SlS 1583); jei tūto (SlS 1615); 

šalavilėli, tūto, palavijėli, tūto (SlS 1615); šalavilėli, ai 
tūta, palavijėli, ai tūta (SlS 1617);

lingo, lingo, lingo tūto, tūto, tūto (SlS 1503).
Viena vertus, panašūs garsažodžiai galėjo imituoti 

pučiamaisiais instrumentais – ilgais mediniais trimitais 
(ragais, daudytėmis) arba skudučiais – išgaunamus garsus 
(beje, tiesiog tūta liaudyje kartais vadinamas piemenų ra
gelis arba paprasčiausia švilpynė)2. Kita vertus, tūtavimas 
neabejotinai buvo „nusiklausytas“ iš gulbių (gervių). Apie 
tai liudija sutartinės „Apynys auga“ (SlS 510), turinčios 
refreną tūta tūtava, giedojimo apibūdinimas kaip ir gulbės 
tūtuodavom:

Apynys auga
Tėvelia klany,
Tūtā tūtāva,
Tūtā tūtāva.

Užsiauga 
Prie klanelia,
Tūtā tūtāva,
Tūtā tūtāva...

Šiuo atveju panašumo į gulbių tūtavimą (žr. sono
gramą)3 suteikia balsio a akcentavimas, išryškintas jambine 
formule ( ): 

5 pvz. Gulbės giesmininkės balso sonograma

Manytina, kad sutartinių tradicijoje ne tik vokalinės, 
bet ir instrumentinės polifoninės muzikos pirminiu šal
tiniu buvo paukščių balsai. Kaip žinoma, daugelyje tautų 
paukščių pavadinimai yra kilę iš jų balsų pamėgdžiojimų 
tam tikrais garsažodžiais4. Lietuvių kalboje ryškiu onoma
topėjinės kilmės pavyzdžiu galėtų būti dudučio (sinonimai: 
dudukas, tututis, kukutis, lukutis, luputis, luputys, tutlys, 
tutulis ir pan.5) (Upupa epops) pavadinimas. Jis kilęs nuo 
paukščio giesmės motyvo, sudaryto iš trijų garsų kartoji
mo su pertrūkiais. Tie garsai išreiškiami skiemengarsiais 
du-du-du (iš čia dudutis), tu-tu-tu (tututis) ir pan. Tai 
atsispindi smulkiojoje tautosakoje – paukščių pamėgdžio
jimuose, pvz., tutučio:

Petrai, Petrai, tu tu tu,
Žmonės aria, tu tu tu,
Ir akėja, tu tu tu,
Darže sėja, tu tu tu,
O tu drybsai, tu tu tu.

Garsažodinė dudučio (tutlio) vardo kilmė atskleidžia
ma vienoje iš etiologinių sakmių6:

Kitą kartą tutlys pasisolino iš griežės duonos. Paskui 
grąžino du kepalu. Griežė reikalauja trijų: tiek buvo imta. 
Liudininkų nėra. Ginčui spręsti pasirinko gegužę. Ta, neno-
rėdama supykinti nei griežės, nei tutlio, pareiškė:

– Aš, moteriškė, negudrią galvą teturiu, galiu suklysti. 
Neužilgo aš išperėsiu vaiką, tas užaugęs išspręs judviem bylą: 
jis, kaip vyriškis, bus gudresnis. 

Bet kad nepastatytų nė savo vaiko keblion padėtin, ji 
pati vaikų neperi – deda kiaušinius į kielės lizdą. O tutlys 
su grieže, laukdami bylos sprendimo, vis tvirtina: vienas – 
du du, antras – trys trys. O gegužė, juos gudriai nuvylus, 
pakukavus tankiai nusikvatoja.

„Tututis“ (kaip ir kiti paukščių vardais vadinti kū
riniai – „Untytė“ (Anas boschas), „Intakas“ (Oenanthe 

4 pvz. 
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oenanthe) ir pan.) – vienas biržiečių mėgtų skudučių 
polifoninių kūrinių. Beje, vienas iš gausių skudučių 
pavadinimų yra tūtuoklės (matyt, nuo garso išgavimo 
tūtuojant – mėgdžiojant paukščius arba pučiant tūtą – 
dūdelę). Be to, jau pats skudučių tembras tarsi imituoja 
paukščių balsus. Tipologiškai giminingų dūdelių garsus 
su paukščių balsais siejo ne tik lietuviai7. Antai rusai aiš
kino: „Как чибис – кугу, кугу – вот и кугикалки“ („Kaip 
pempė – kugu, kugu, – štai ir kugikalki“)8. Apie komių 
analogiškas dūdeles – kuima čipsany – buvo sakoma: 
„Balsai kaip kryžiasnapio, balsingos kaip gulbės“9. Beje, 
Permės gubernijos kaimuose komių daugiavamzdės fleitos 
jus’ pölian („gulbės dūdelės“) kadaise buvo daromos iš 
gulbės sparno plunksnų. Jos skambėjo kur kas geriau už 
žolės dūdeles. Kartais buvo pučiama ir žąsies plunksnų 
dūdelėmis10. Šio ir daugelio kitų skudučiuojamų kū
rinių partijos pagrįstos panašiais garsažodžiais, o patys 
instrumentai gavę atitinkamus pavadinimus, pavyzdžiui, 
Salamiesčio apylinkėse žinomi tokie skudučių komplekto 
vardai: 1) tututūtututis (tututis), 2) tūtutututis, 3) kvepas 
(dūchas, ūchas), 4) untutas, 5) untyta11 ir pan. 

Kai kurios šių polifoninių kūrinių ritmo formulės rodo 
tiesiogines sąsajas su jų „pirmtaku“ – tikruoju paukščiu. 
Pvz., palyginkime „Tutučio“, „Untytės“ ir kitų kūrinių 
vyraujančias ritmo formules:

7 pvz. 

su paukščio – tutučio (Upupa epops) – giesme12. Ją sudaro 
ritmo motyvai   13: 

8 pvz. 

ir  14:

9 pvz. 

kurių kiekvienas atskirai (arba abu drauge pakaitomis) 
kartojami su pertrūkiais daug kartų (beje, nuolatiniu to 
paties motyvo kartojimu kiekvienoje iš partijų pagrįsta 
visa skudučių polifoninė muzika). 

Skudučių kūrinio partitūroje šie skirtingi ritmointo
naciniai motyvai tarsi sujungti į vieną ilgesnį motyvą, kuris 
ne tik šiame15, bet daugelyje kitų instrumentinių polifoni
nių kūrinių yra tapęs ypač stabilia ritmo formule:

10 pvz. Bakšėnų „Tututis“

Šis pavyzdys rodo, kaip natūralūs paukščio skleidžiami 
garsai dėl ritmo ir aukščio koordinavimo tampa muzika – 
sudėtinga polifonine struktūra. Vis dėlto nepamirštamas ir 
pirminis šaltinis – paukščio giesmė. Skudučių pūtėjai, no
rėdami išlaikyti atmintyje sudėtingus polifonius kūrinius, 
naudojosi „oralinės notacijos“ sistema – pagal onomato
pėjinius paukščių balsų pamėgdžiojimus „užkoduotomis“ 
ritmoartikuliacijos formulėmis16. 

Dar vienas iš akivaizdžių paukščio balso akustinės 
akultūracijos pavyzdžių – polifoninis kūrinys „Intakas“. 
Iñtukas (sinonimai iñtukė, intakė, antukỹs, añtikas – tai 
onomatopėjinės kilmės liaudiškas kūltupio (Oenanthe 
oenanthe) pavadinimas17. 

6 pvz. Kukutis (Upupa epops).  Nuotrauka iš: http://www.
efoto.lt/user/naturalis 
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Jis atspindi šio paukščio aukštą pypsėjimą (lietuvių 
kalboje aukštą garsą geriausiai išreiškia balsis i), nuolat 
besikaitaliojantį su žemesniu čiauškėjimu (pastarąjį iš
reiškia dvigarsiai su dusliaisiais priebalsiais ta, ka18), žr. 
sonogramą19: 

12 pvz. 

Taigi turime onomatopėjinį paukščio pavadinimą 
in-ta(u)-kas, kuris skudučių kūrinyje (Šalnių „Intake“)20 
tampa stabilia ritmo formule   . 

13 pvz. Šalnių „Intakas“

Prie skudučiais pučiamų kūrinių čia nukrypta neatsi
tiktinai – tarp skudučiavimo ir sutartinių giedojimo esama 
glaudaus ryšio. Kaip jau minėta, ir giedojimas, ir skudu
čiavimas vadintas tūtavimu. Be to, giedojimas lygintas ir 

tiesiogiai su skudučiavimu, su pačia pūtimo artikuliacija: 
sakyta „reikia, kad sutartinės skudučiuotųsi“21. Taigi čia 
atskleistas skudučių ir paukščių ryšys neatskiriamas ir nuo 
sutartinių giedojimo.

Suprantama, kad kalbant apie sutartines – sudėtingą 
sinkretinę polifoninės muzikos sistemą – nereikėtų ieškoti 
tikslaus paukščių balsų imitavimo. Lietuvių tautosakoje 
galima išskirti keletą paukščių pamėgdžiojimo grupių: 
neverbaliniai-natūralistiniai, kurių beveik neįmanoma at
skirti nuo realių paukščio skleidžiamų garsų (jie išgaunami 
žmogaus balsu, specialiai „maskuojant“ jį, arba instrumentu 
– viliokliu, beržo tošimi, medžio lapu, žole ir pan.; apie šių 
pamėgdžiojimų paskirtį dabar detaliau kalbama nebus – tai 
atskira plati tema22); verbaliniai-semantiniai, tam tikrais 
skiemengarsiais (žodžiais) „atkartojantys“ paukščio giedo
jimo būdingas intonacijas, ritmiką; jie interpretuojami kaip 
paukščių „kalba“ – tam tikri fonetiniaileksiniai kompleksai, 
susiję su tikėjimais, draudimais ir pan.; simboliniai – visuoti
nai įsigalėje skiemengarsiai, suvokiami kaip simbolinė kon
kretaus paukščio „kalba“: gegutė – ku-kū; gaidys – kakarykū; 
kakariekū ir pan.; žasys – ga-ga; gir-gir; antys – kry-kry; kry-
pu-krapu ir kt. Simboliniai skiemengarsiai dažnai pasitaiko 
vaikų dainose ir pasakose su dainuojamaisiais intarpais (kaip 
refrenas – sustabarėjusi formulė); jų kalbinėsmuzikinės in
tonacijos dažniausia jau yra nutolusios nuo tikrųjų paukščių 
balsų, priartėjusios prie įprasto vokalo.

Prie tam tikros nusistovėjusios ritminėsartikuliacinės 
struktūros (muzikinių „simbolių“) pavyzdžių iš dalies 
priskirtina ir skudučiais atliekama polifoninė muzika, 
taip pat dalis vokalinių sutartinių, kuriose skamba refrenai 
kakariekū (gaidžio „kalba“), kudi-kudi, kud-kaka (vištos 
„kalba“) ir pan. 

Simbolinį gaidžio imitavimą tradiciniais skiemengar
siais kakariekū randame kelete sutartinių (SlS 351, 352, 
1402). Jose nėra natūralios gaidžio intonacijos – veržimosi 
(dažniausiai – aukštyn) akcentuoto paskutinio skiemens 
(kakariekū, kakaryko) link – imitavimo, plg. verbalinius
semantinius gaidžio pamėgdžiojimus „Kakalys grūd’“23 
ir „Kakariko“24: 

14 pvz. 

15 pvz. 

Su natūraliu paukščio balsu sutartinių gaidžio „pamėg
džiojimus“ sieja gal tik arkinė arba laužyta intonacija (beje, 
ji būdinga ir pasakų dainuojamųjų intarpų refrenams), pvz., 
„Kena ti gaideliai“ [SlS 351] ir pasakos intarpas [PDI 7]:

11 pvz. Kūltupis (Oenanthe oenanthe). P. Hacketto 
nuotrauka iš: http://www.birdforum.net/opus/Northern_
Wheatear  
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16 pvz. 

17 pvz. 

Vis dėlto vokalinių sutartinių skirti prie paukščių 
pamėgdžiojimo negalėtume. Čia minėti dainininkų 
apibūdinimai apie giedojimo ryšį su paukščiais laikytini 
aliuzijomis, susiejančiomis sutartinių giedojimą ne tik su 
konkrečių paukščių balsais (būdingais ritmoartikuliaci
niais motyvais), bet ir su jų elgsena, socialumu, įvairiais 
tikėjimais, vaizdiniais mitologijoje ir pan. Nenuostabu, 
kad dainininkų aliuzijos buvo nukreiptos didingų ir bal
singų paukščių, tokių kaip gulbė giesmininkė ir pilkoji 
gervė, link. 

Giedojimo ryšys su gervėmis vertas ypatingo dėmesio. 
Pilkoji gervė (Grus grus) – didelis, ilgakaklis, ilgakojis, 
grakštus, elegantiškų spalvų paukštis. Skvarbus gervių tū
tavimas danguje, skrendant trikampiais pulkais, – įprasta 
rudens detalė ir žmonių atmintyje nuo vaikystės įsirėžęs 
vaizdinys. 

Gervės gavo savo pavadinimą nuo jų ypatingo šūksnio, 
garsaus klykavimo. Lotynų kalbos žodis grus ir anglų kal
bos žodis crane, kaip aiškina E. Kleinas, yra etimologiškai 
giminingi žodžiai: crane iš viduramžių anglų k. (Middle 
English) crane, crone, vokiečių, viduramžių aukštaičių k. 
krone, sen. anglų k. cranoc, cornoc, vokiečių Kranich „ger
vė“ yra bendrašaknis su graikų geranos, kornų (Kornvalio), 
valų (Velso), bretonų (Bretanės) k. garan „gervė“, lotynų 
grus „gervė“, kilę iš indoeuropiečių garsažodinio pamato 
*gere- „kimiai surikti“.25 

Gervės yra itin „socialūs“ paukščiai, gyvenantys dide
liais pulkais. Per migraciją paukščiai keliauja V pavidalo 
pulku, kurio priešaky – tik beribis horizontas. Pirmau
jantis paukštis kartkartėmis užleidžia savo vietą kitam, 
užimdamas pulke kuklesnę vietą26. Antikos gyventojai 
šiame „žaidime“ įžvelgė svarbų atsakomybės pojūtį ir 
akivaizdų demokratijos simbolį27.

Toks gervių vadovo fukcijos perdavimas kitam paukš
čiui asocijuojasi su kanoniniu sutartinių giedojimo (iš 
dalies ir pūtimo skudučiais) principu: vedėjas, arba „rinkė
jas“, savo melodijos atkarpą „perduoda“ kitam (pastarasis 
laikinai tampa vedėju, perduodančiu melodiją dar kitam, 
ir t. t.), o pats kurį laiką ilsisi28. 

Gervių elgsenoje ir pačiame tūtavime galima įžvelgti 
ir daugiau „atspirties taškų“ sutartinių giedotojoms (be 
abejo, ir skudučių bei ragų pūtėjams). Apie tai galima 
spręsti iš šio gervių skrydžio aprašymo: „Išvykstantis pulkas 
triukšmingas, šūksniai girdėti iš labai toli. Gervės skrenda 
netoli viena nuo kitos, visuomet klykaudamos. Būdamos 
ant žemės, jos šaukia kitaip, tarsi pavojaus signalą: du 
garsus, kurių antrasis žemesnis. Grįžimas į tupėjimo 
vietą toks kaip ir iš ryto: gervės, kurios pagaliau nutūpė, 
klykauja, o atskrendančios joms atsako“29. Perskaičius šį 
aprašą nejučia kyla pagunda daryti prielaidą apie galimą 
gamtinę antifoninio (sutartinių keturinių?) giedojimo 
ir sekundos (gervių šūkčiojime girdėti klasteriai arba du 
gretimi garsai, žr. sonogramą30) – sutartinių grožio etalono, 
senųjų dainininkų supratimu, konsonanso – kilmę. 

19 pvz. 

18 pvz. Pilkosios gervės. M. Urbono nuotrauka iš: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Crane
Mindaugas_Urbonas1.jpg 
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Gal tokia prielaida ir naivoka, ir per daug tiesmuka 
(juk pilkosios gervės žinomos ne tik Lietuvoje – jos peri 
Europos ir Azijos šiaurinių dalių pelkėse, o polifonijos 
šiame plote esama tik kur ne kur), tačiau klausimas, ar 
polifoninis dainavimas yra unikalus žmonijos fenomenas 
(Is Polyphonic Singing Uniquely Human Phenomenon?), vis 
dar tebėra aktualus31. 

Kaip žinoma, gervių patinas ir patelė skleidžia skir
tingus garsus. Patino tuoktuvių balsas – labai garsus 
periodiškai kartojamas „krrruuu“. Patelė patinui atsako 
panašiu, tik žemesniu šūksniu. Bendravimo signalai, girdi
mi dažniausiai skrendant, – tai šūkčiojimai „krukrukru“ 
(žr. sonogramą32). 

20 pvz. 

Senovės dainininkams skirtingi patinų ir patelių sklei
džiami garsai galėjo asocijuotis su sutartinių giedojimu, pa
siskirsčius į dvi savarankiškas melodijų partijas, su bitonaliu 
jų derėjimu. (Beje, gervių klegėjime girdimas kelių gretimų 
garsų pynimasis ir trumpi žemyneigiai melodijos motyvai 
bei gana vykusiai jie „atkartojami“ vienoje iš sutartinių, 
apdainuojančių gervę; pvz., „Lioj, lylia, ka gervela“33). 

21 pvz. 

Norėtųsi atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką, rodantį 
gelminius, etimologinius gervių tūtavimo ir sutartinių 
ryšius Tai sutarimas. Prisiminkime, kad viena iš veiks
mažodžio sutūtúoti reikšmių yra „susitarti, susigiedoti“ 
(perkeltine prasme). Romėnų gramatikas S. Festas (Sextus 
Pompeius Festus) manė, kad žodis congruous ir panašūs 
vediniai kilę iš grues, iš lot. grus „gervė“34, akivaizdžiai nuo 
jos šūksnio skambesio, kurio pagrindu susiformavo žodžio 
congruence šaknis, iš lot. congruus; congruere „sutarti, 
susitarti“. Šis žodis atspindi nepaprastai koordinuotą ir 
kooperacinę elgseną, būdingą gervėms. Gervės išsisklai
do, ieškodamos maisto ir sukdamos lizdus, ir susitelkia 
skrisdamos arba migruodamos. Žodis congruent kilęs iš 
indoeuropiečių k. šaknies *ghreu „trinti, liestis“35.

Sutartinių tradicijoje kolektyvinis giedojimas (sku
dučių pūtimas) lygintas ir su gražiu paukščių giedojimu 
(gulbių, gervių, ančių, tutučių ir kt.), ir su chaotišku 
klegesiu (pvz., vištų)36. Pasakymas „kaip vištos kudakuo
ja“ (sinonimiški žodžiai: kudekuoja, kudėkakoja, kudoja, 
kuduoja ir pan.), beje, gali turėti kelias prasmes37. Viena 
vertus, jis atspindi pagrindinius sutartinių atlikimo 
bruožus: greitą „šokinėjimą“ nuo vieno garso prie kito, 
atskirų balsių akcentavimą (kai kurios sutartinės vadintos 
„kapotinėmis“)38, skirtingų melodijų ir tekstų skambesį 
vienu metu – bendrą klegėjimą39 [Trijos. Kaip ir vištos ir 
kudoja40; „<…> Ar linus rauna, tai ir kudoja41; Tos trijõs, 
keturiõs, kai iš tolo klausais, tai kaip vištos kudoja. Kai 
sutarydavo, regis, tai pagražu būdavo. Mano eilioj nebelabai 
begiedodavo42], kita vertus, – XX a. pasikeitusią muzikos 
estetiką, kitokį kaimo žmonių požiūrį į sutartines. 

Sutartinės aplinkiniams vis rečiau keldavo estetinį 
pasigėrėjimą. Sutartinių giedotojos pradėtos išjuokti: Kai 
pašidydavo, kad kaip vištos kudakuoja, tai iš vieno giedoda-
vo, – pasakojo Elzbieta Janavičienė, gimusi 1841 m. Kita 
giedotoja E. Bratėnaitė, g. 1852 m., sutartinių žinovui 
Stasiui Paliuliui net padainavo sutartinęparodiją, išjuo
kiančią giedotojų „kudakavimą“43, paaiškindama, kad 
taip dainuodavo zenkiai (bernai – D. R-V.), pasijuokdami 
iš mergų, sutartines giedančių44: 

22 pvz. 

Beje, pirmąją sutartinių parodiją, kurioje tarsi „kal
bamasi“ su višta, dar 1919 m. Pušaloto apylinkėse užrašė 
Adolfas Sabaliauskas: 

23 pvz. 

Tarp daugelio šiaurrytinės Aukštaitijos sutartinių pa
vyko aptikti ir šios parodijos „įkvėpimo šaltinį“ – vestuvių 
(svočios apgiedojimo) sutartinę „Svočiutėla visava visava“45 
(nors, tiesą sakant, būdingosios trimitinės intonacijos ir 
balso „šokinėjimas“ – savotiškas kudakavimas – tiktų 
parodijuoti ir bet kurią kitą to krašto sutartinę): 
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24 pvz. 

Dabar būtų sunku atsakyti į klausimą, kokiomis 
aplinkybėmis atsirado sutartinė „Vištela karkė“46, kurios 
priegiesmis – įprasti vištos „kalbą“ mėgdžiojantys garsa
žodžiai kudi kudi, kudi-ka-ka: 

25 pvz. 

Ar tai sutartinių „nemėgėjų“ kūryba – giedojimo 
parodijavimas, ar savotiška pačių giedotojų „autoironija“ – 
pasišaipymas iš savo keistoko klegesio giedant? Beje, šios 
sutartinės poetiniame tekste višta minima tik pirmosiose 
posmų eilutėse („vištela karkė“), o kintamosiose eilutėse 
vardijami įvairūs avižų ir miežių apdorojimo darbai. Me
lodija (ypač – metroritmika) artima darbo sutartinėms, 
turinčioms tradicinius refrenus (tatato, lingo rita, tatato, 
ar tau gražu ir pan.), pvz., „Kat, katinėli“ (verpimo)47, 
„Aviža praše“ (avižapjūtės):

26 pvz. 

27 pvz. 

Matyt, sutartinės apie vištą su jos kalbą imituojančiais 
refrenais kudy kudy, kude-kude ir pan. galėjo transformuo
tis iš darbo (avižapjūtės) sutartinių. Tokią galimybę rodytų 
analogiškas poetinis tekstas (SlS 196), kuriame refrenas 
nuolat kaitaliojamas: viename posme skamba kar-kar, 
kude-kude, kitame – tatata linga rita:

Vištela karkė
In avižų tarpe.
Kar-kar, kude-kude. 

Avižėlė meldė,
Kad gražiai pasėti, 
Tatata linga rita…

Panašų refreno persiformavimą iš tradicinio į „kudaka
vimą“ liudija ir kitas atvejis, atspindintis pašaipų požiūrį 
į sutartinių giedojimą. Dainininkas M. Juknys (Utenos 
aps.) prisiminė, kaip „bobos rugius pjaudamos kudakavo: 
viena boba ar merga dainuoja tik tuos žodžius: „Kas rūtelą 
pasėja?“ Kita jai atsako: „Sese rūtų pasėja“. Trečia saky
davo: „Ku dė ka ka ka!“ (2 k.) <...>. Kartais pritardavo ir 
ketvirtoji, tik ji be žodžių vis ūždavo: Ūūūūū... Mums 
toks dainavimas sukeldava daug juoka. Tada sakydavom: 
„Jau mūsų bobos kaip vištelas pradėja kudakuot!“48 Beveik 
identišką sutartinę „Kas rūtelą pasėjo“49 (išmokusi iš savo 
mamos) pagiedojo M. Urbonienė (Dusetų vlsč.), tik jos 
variante vietoj „kudakavimo“ kude ka ka ka tebėra tradi
cinis refrenas trijo ta ta ta. Taigi galima teigti, kad XX a. 
pradžioje sutartinių gretinimas su vištų kudakavimu reiškė 
jau nebe tam tikrus melodikos ir artikuliavimo ypatumus, 
bet klausytojams nebegražų, nebesuprantamą, chaotišką 
giedotojų klegesį. 

Įdomu, kad pietų Rusijoje apie nemokančius pūsti 
kugiklių (daugiavamzdžių fleitų, tipologiškai giminingų 
skudučiams) moterys sako: как лягушки в богне [болоте], 
так и вы граете (kaip varlės baloje, taip ir jūs grojate)50. 
Nemokšišką, nekoordinuotą grojimą kugiklėmis rusų 
tradicijoje atspindi padrikas varlių kvaksėjimas. Čia verta 
būtų prisiminti, kad savitą varlių kurkimą pavasarį lietu
viai vadina tūtavimu, t. y. visiškai taip pat kaip ir gulbių, 
gervių klegėjimą, trimitavimą ir sutartinių giedojimą. 
Tačiau sutartinių tradicijoje nei giedojimas, nei instru
mentų pūtimas su varlėmis negretinamas. Matyt, varlių 
tūtavimas vis dėlto atstovauja gamtos terpei, skirtingai nei 
ritmiškai labiau koordinuotas paukščių giedojimas, kuris 
kur kas artimesnis polifoninei muzikai, t. y. kultūrai. Bū
tent ritmas yra viena iš svarbiausių paukščio skleidžiamo 
garso charakteristikų, kurias gali suvokti žmogaus klausa 
(kitos – garso stiprumas, kokybė ir aukštis). Beje, čia kal
bame apie tam tikrą ritmo modelį, garso funkcionavimą 
laike – struktūrą, atspindinčią, kada paukštis išgauna garsą 
ir kada ne. Akustikos terminologija tai yra iš esmės tas 
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pats, kas garso „apvalkalas“ arba jo amplitudės diagrama 
laike51. Kaip žinome, ritmas (gr. rhytmos – darnumas, 
proporcingumas), apskritai kalbant, vienas pagrindinių 
organizuojančių elementų ir meninių priemonių ne tik 
muzikoje, poezijoje, bet ir architektūroje bei dailėje (jis 
ypač svarbus liaudies mene – ornamentikoje, kur laiko
mas pagrindine ornamento ypatybe). Tolygus kokių nors 
elementų (linijų, dėmių, spalvų, faktūrų, kontrastų, tūrių 
ir kt.) pasikartojimas, jų gretinimas ir kaitaliojimas teikia 
kūriniams harmoningumo ir dinamiškumo52.

Grįžtant prie sutartinių, jos, nepaisant glaudaus ryšio 
su paukščių giesmėmis, dainininkų suvokiamos kaip 
atstovaujančios jau nebe gamtos, bet kultūros sričiai. Tai 
rodo ir siekis giedojimą prilyginti grojimui instrumen
tais. Grojimas suvokiamas kaip „aukštesnė“ muzikavimo 
pakopa, sutartinių giedotojų siekiamybė. Tai liudija gana 
dažnas pasakymas grote groti: Seniau sutartines giedodavo, 
kaip grote grodavo, linus raudamos.53; Sakydavo moterys: 
pagiedosim kokią sutartinę. Kaip grote grodavo jos visos 
keturios. Bakšėnuos šokdavo grotines54, taip pat giedojimo 
prilyginimas skudučiavimui: Labiausiai sutartines giedo-
davo verpiant. Seniau giedodavo taip: kiek punktelių, tiek 
žmonių – penkiõs, šešiõs, dešimty, dvylikoj. Labai gražu 
būdavo, kaip skudučiais. Viena pradeda, tuoj kita pagauna, 
iš tos trečia, ir taip eina aplinkui, kiek tų giedotojų yra55; 
Dvejõs. Reikia, kad sutartinės skudučiuotųsi. Čia nėr sku-
dučiovimo – pasako dažnai, kai nesutariam56 ir pan. arba 
tiesiog muzikai. 

Dažnai „muzika“ apibūdinamas kolektyvinis sutartinių 
dainavimas, kai dainuodami visi gerai sutaria: Pasiutpolkė. 
Tekstas: „Ciūta ciutoj, ciūta ciutoj; eidami ratu aplink, sukasi 
gyvai, rankom pliauškindami ir dainuodami kas tik kokiu 
balsu gali: storu ar plonu ar kitonišku. Išeina gyva ir graži 
tartum koki muzika57; Dainuodavo mergaitės arba moterys 
suvėjimuose, o jeigu galėdavo įsitraukti vyrą kokį vieną ar 
du, kurie tik kartodavo „sorbinto“ storais balsais, tai būdavę 
gana gražu, lyg koki muzika58. Muzika Lietuvos kaimo 
žmogui (bent jau XX a.) paprastai asocijavosi su įvairiais 
gražiai skambančiais, tarpusavyje derančiais melodingais 
dalykais. Įvairiuose Lietuvos regionuose muzika, muzikėle 
vadinamas smuikas, armonika, kartais ir pats muzikantas, 
pvz., Žemaitijoje smuikininkas vadintas muzikėle59. Įsidė
mėtina, kad „muzikos“ terminu apibūdinami daugiausia 
bendraeuropiniai instrumentai, o archajiškieji lietuvių 
skudučiai bei ragai (mediniai trimitai) „muzika“ nevadi
nami60. Taip tarsi parodoma, kad skudučiai ir ragai, kaip 
ir sutartinės, dar netoli nutolę nuo gamtos – žymi gamti
nių garsų stichijos perorganizavimą į estetinę (muzikinę) 
veiklą, perėjimą iš gamtos į kultūrą. 

Galima teigti, kad dainininkų giedojimo palyginimai 
su paukščiais sutartinių tradicijoje reiškė ne tiek jų balsų 
imitavimą (t. y. natūralios gamtos atspindėjimą), kiek 
apibendrintą požiūrį į konkrečius paukščius, jų elgseną 

ir polifoninės muzikos sampratą (t. y. antrinį – kultūros 
pasaulį)61. Beje, opozicinį santykį gamta vs. kultūra (paukš-
čių balsai vs. sutartinės) šiuo atveju žymi tas pats žodis 
giesmė. Lietuvių kalboje žodis giesmė reiškia ir paukščių 
giedojimą, ir sutartinių, ir bažnytinių kūrinių bei himnų 
atlikimą62, tuo parodant tokią pat pagarbą visiems šiems 
reiškiniams. 

Pabandžius detaliau atskleisti sutartinių giedojimo ryšį 
su paukščių balsais, paaiškėjo, kaip netoli, viena vertus, ir 
vis dėlto kaip toli, kita vertus, lietuvių tradicinės polifoni
jos kūrėjai ir puoselėtojai nutolę nuo pirmapradės gam
tos63. Manytina, kad sutartinės iš visų lietuvių muzikinio 
folkloro pavyzdžių geriausiai įprasmina simbolinį virsmą 
iš gamtos į kultūrą, kuris atskleidžiamas per giedojimą: 
nuo paukščių balsų iki sutartinių. Semantiškai priešprie
šą paukščio giesmė vs. sutartinė būtų galima sugretinti su 
visuotinai paplitusiomis semantinėmis kategorijomis žalia 
vs. virta (ji labiausiai žinoma iš struktūralisto C. Lévi
Strausso darbų64) arba nuoga vs. aprengta (lietuvių mitinėje 
tradicijoje simboliu, ypač ryškiai brėžiančiu takoskyrą tarp 
gamtos ir kultūros, semiotikas Algirdas Julius Greimas pa
sirinko Kauką, kuris į savo jaukinimo vietą pasirodo nuo-
gas65). Būdama gamtos dalimi, paukščių giesmė, „įvilkta“ 
į tam tikrą drabužį (garsų aukščio ir ritmo koordinavimo 
sistemą – polifoninę muziką), tampa sutartine-giesme – 
sužmogintu, sukultūrintu produktu, kultūra. 

Manytina, kad minėtų paukščių (gulbių, gervių, ančių, 
vištų ir kt.) skleidžiami garsai galėjo daryti tiesioginę įtaką 
sutartinių artikuliacijai, garso estetikai (tikėtina, taip pat 
ir melodikai bei metroritmikai – tai ypač akivaizdu ins
trumentiniuose polifoniniuose kūriniuose), o jų elgsenos 
modeliai – polifoninės muzikos principų formavimuisi. 
Šiai prielaidai pagrįsti, be abejo, dar reikalingi išsamesni 
tyrimai, bendradarbiaujant su ornitologijos specialistais. 
Nuoseklūs paukščių giesmių tyrimai, galimas daiktas, ga
lėtų pasiūlyti raidos modelį mūsų sampratai apie žmonijos 
polifonijos ištakas. 

28 pvz. Jasiškių kaimo skudučiuotojai. Fotografavo 
P. Ločeris (iš S. Paliulio asmeninio archyvo)
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Santrumpos

LLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji 
instrumentai. Sudarė ir paruošė Stasys Paliulis. V., 1959.

LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos 
rankraštynas.

PDI – Pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė 
Jurgis Dovydaitis. V., 1997.

SIS – Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir 
paruošė Zenonas Slaviūnas, t. 1, 2. V., 1958, t. 3. V., 1959.

Nuorodos

1 http://lkz.mch.mii.lt.
2 Kad buvo imituojami pučiamieji instrumentai, leidžia ma

nyti ir vienos iš sutartinių poetinis tekstas, kuriame minimas 
trimitavimas „auksinėmis triūbelėmis“ (SlS 484a).

3 Užr. Ruudas van Beusekomas XC57850 (http://www.xeno
canto.org/europe/species.php?query=gen:Cygnus+species: 
cygnus).

4 Pavyzdžiui, nivchų kalboje (nivchai – viena iš paleoazinių 
tautų, Sachalino salos ir vadinamojo Žemutinio Amūro 
gyventojai, priklausantys tungūzųmandžiūrų kalbų šeimai) 
žuvėdros, tilviko, gulbės, žąsies, gegutės, pelėdos pavadinimai 
yra onopatopėjinės kilmės (Крейнович, 1973, p. 105). 

5 Kraujelytė, 2005. 
6 Sakmė „Tutlio ir griežlės balsai“ užrašyta Veiviržėnų ap., 

Klaipėdos r. Užr. M. Bučnys 1937 m. (Kaip atsirado žemė…, 
p. 74).

7 Žodžio dūdelė etimologija rodo paraleles: senovės čekų dud, 
lenkų, čekų dudek, slovakų dudok – dudutis; senovės čekų 
dudu – „dudučio šauksmas“; panašios kilmės ir latvių šnek. 
dūdina „balandė“, kazachų duadak „didysis einis“ ir pan. 
Daugelio kalbų garsą mėgdžiojanti panašių įvardijimų kilmė 
patvirtina paprasčiausių švilpynių ryšį su paukščių balsais 
(jų imitavimu) (Apanavičius, 1992, p. 10).

8 Руднева, 1975, p. 141.
9 Žarskienė, 1993, p. 21.
10 Жуланова, 1997, p. 158.
11 LLIM, p. 413.
12 Užr. Ruudas van Beusekomas XC43634 (http://www.xeno

canto.org/species.php?query=sp:6016.00).
13 Užr. Matthias Feuersengeris XC49881 (http://www.xeno

canto.org/species.php?query=sp:6016.00).
14 Užr. Davidas Edwardsas XC24556 (http://www.xenocanto.

org/species.php?query=sp:6016.00).
15 Bakšėnų „Tututis“, LLIM, p. 123–124.
16 Beje, paukščių pamėgdžiojimai tam tikrais garsažodžiais vieno

je iš edukacinės pakraipos interneto svetainių (http://fernbank.
edu/Birding/phonetics.htm) siūlomi kaip priemonė, padedanti 
šiuolaikiniam žmogui suvokti įvairių paukščių skleidžiamų 
garsų ritmą, kokybę, aukštį ir tempą. Šie žodžiai (arba frazės) 
vadinami mnemonikomis – gudrybėmis, padedančiomis 
mums ką nors įsiminti. Vartotojui siūlomas visas paukščių 
„kalbos“ sąrašas, pvz.: chicki-tuki-tuck – vasarinė tanagra; tea-
kettle, tea-kettle, tea-kettle – Karolinos karetaitė; tzee, tzee, tzee, 
tzeeo – Amerikos raudonuodegė; Tika, tika, tika-swee, swee, 
swee-chay, chay, chay – Tenesio devynbalsė ir pan.

17 http://lkz.mch.mii.lt. Beje, išvardyti sinoniminiai pavadini
mai susiję su anties pavadinimu: protobaltų: *an̂t-i- c; 

indoeuropiečių etimologijoje: lietuvių: ánti-s; antuka ‘Scnep
fe’, añtuka-s „saxicola, oenanthe, kūltupis, Weisskehlchen“, 
dial. intuka-s, antika-s; ‘Steinschmätzer, Steinschnäpper’; 
sen. prūsų: antis ‘Ente’ (http://starling.rinet.ru/cgibin/
etymology.cgi?single=1&basename=/data/ie/baltet&text_
number=+++541&root=config).

18 Plg. anglų kalbos garsažodžius hweet ir chack-chack, kurie 
atspindi kūltupio (Northern Wheatear) „kalbą“. 

19 Užr. Ante Strand XC30443 (http:/ /www.xenocanto.org/
browse.php?query=Oenanthe%20oenanthe&pagenumber
=&order=taxonomy&view=3).

20 LLIM 84. Pateikėjo A. Latvėno pastaba: Intakas yra toks 
paukštis už žvirblį tvirtesnis. Jo kiaušiniai mėlyni. Čia pučiam 
taip, kaip intakas gieda: in-ts-ts-ts (LLIM, p. 392).

21 SlS 1179.
22 Antai etnomuzikologas Eduardas Aleksejevas teigia, kad ir 

paukščių pamėgdžiojimai balsu, ir instrumentaiviliokliai 
tampa „garsiniais medžioklės įrankiais“: medžiotojas juos 
naudoja kaip savotiškus akustinius „spąstus“ ir „kilpas“ 
(Алексеев, 1995, p. 33).

23 Pat. L. Bajoraitė, 89 m., gyv. Kaune, užr. Juškaitė 1980 m.; 
LTR 6070(79).

24 Pat. Ona Bluzmienė. Dainininkės pastaba: „A gaids’ ka gied’, 
tė saka: „Kakarikooo...! Tete Rygooo! Mam’ Bauskė“. On 
pabaigos jės teip nulaidž’ to sava balso“ (Linelius roviau, 
dainavau..., p. 207).

25 Klein, 1966, p. 364.
26 Vadovaujanti pulkui gervė „komanduoja“ balsu, tačiau, šiai 

pradėjus kimti, jos vietą užima kita gervė (Anne Wright, 
2008: http://www.constellationsofwords.com/Constellati
ons/Grus.html).

27 http://www.oiseauxbirds.com/articlecommoncranes.
html. N. Bouglouan tekstas ir fotografijos.

28 Beje, kanono – vijimosi, mokymosi iš „vyresnio“, imitavi
mo ir pan. – apraiškos daugelyje pasaulio tradicijų atlieka 
polifoninės muzikos atskirų balsų organizavimo, t. y. jų 
derinimo tarpusavyje, funkciją (apie tai plačiau žr. Račiū
naitėVyčinienė, 2001). 

29 http://www.oiseauxbirds.com/articlecommoncranes.html 
N. Bouglouan tekstas ir fotografijos.

30 Užr. Ante Strand XC28066 (http://www.xenocanto.org/
europe/species.php?species_nr2=511.10).

31 Tai viena iš temų, nuolat siūlomų tarptautiniuose tradicinės 
polifonijos simpoziumuose Tbilisyje (Gruzija) (http://www.
polyphony.ge/index.php?m=645&lng=eng).

32 Užr. Matthias Feuersengeris XC48092 (http://www.xeno
canto.org/europe/species.php?species_nr2=511.10).

33 SlS 109a.
34 An etymological dictionary of the Latin language…, p. 97.
35 Indo-European Lexicon, ghreu 460; The American Heritage 

Dictionary of Indo-European Roots by Calvert Watkins; cit. 
iš: Anne Wright, 2008 (http://www.constellationsofwords.
com/Constellations/Grus.html).

36 Jakutų pasakymas „žąsų ir ančių gagenimas“ vartojamas vie
nu metu neaiškiai kalbančių žmonių būriui arba kalbėjimui 
svetima kalba apibūdinti (Романова, 2000). 

37 Lietuvių kalboje veiksmažodis kudakuoti turi 2 reikšmes: 
1) „katėti, kadaguginti (apie vištas)“; 2) prk. „garsiai kalbėti, 
plepėti, klegėti“: „Supaisysi, ko bobos kudakúoja“ (http://
lkz.mch.mii.lt). 
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38 Yra keletas sutartinių (SlS 621, 196), kuriose tarsi specialiai 
pabrėžiamas giedojimo ryšys su vištų klegesiu. Jų refrenai – 
onomatopėjiniai vištų pamėgdžiojimai kudi kudi kudi-ka-ka 
ir pan. 

39 Kitose tradicijose esama šiek tiek kitokios „kudakavimo“ 
(angl. cackling, clucking ir kt.) sampratos. Antai serbųkroatų 
dainavimo tradicijoje dainavimas su „kudakuojamais garsais“ 
(clucking sounds) yra dviejų rūšių: sąmoningas ir atsitiktinis. 
Pirmuoju atveju „kvaksimi (kudakuojami)“ garsai naudo
jami kaip ornamentavimo priemonė; jie yra labai trumpi, 
falcetinio atspalvio, išgaunami specifine dainavimo technika. 
Antruoju atveju „kudakuojami“ garsai yra fiziologinio pro
ceso rezultatas. Tai garsą išgaunančių organų, naudojamų 
smarkiai juos įtempiant, t. y. dainuojant „visu garsu“, tam 
tikra funkcija. Šie „kudakuojami“ garsai niekada nenaudo
jami tyčia, apgalvotai. Jie gali pasitaikyti kaip fenomenas, 
lydintis viso garso dainavimą daugelio Vidurio ir Pietvakarių 
Europos tautų praktikoje. Abi kudakuojamo garso rūšys 
aptinkamos daugiausia (kai kuriose teritorijose – išimtinai) 
moterų dainavime, jų abiejų pasigendama spausdintuose 
rinkiniuose – transkripcijose (Yugoslav Folk Musik..., 1978, 
p. 77). Beje, skambinimo pianinu (fortepijonu) praktikoje 
taip pat žinomas „kudakavimo (kvaksėjimo)“ (angl. clucking) 
terminas, reiškiantis nesinchronišką skambinimą dviem 
rankomis arba visų akordo garsų išgavimą skirtingu metu.

40 Pandėlys, užr. S. Paliulis 1936 m. (SlS 233).
41 Pat. E. Savickienė. Užr. S. Paliulis 1937 m. (SlS 261).
42 Pad. Kotryna RasimavičienėVeščiūtė, g. 1856 m. Suvaizdžių 

k., Pandėlio vlsč. Užr. Stasys Paliulis 1936 m. (LLIM 268).
43 Paliulis, 1984, p. 93.
44 Paliulis, 1959, p. 413.
45 SlS 988.
46 SlS 621.
47 Pastaba: Verpiant, vakarojant (SlS 277).
48 LTR 1948(195).
49 LTR 1722(75).
50 Su šiuo pasakymu, anot kugiklių tyrinėtojos O. Veličkinos, 

galima sugretinti vieno iš pridainavimų šokiams ironišką 
tekstą: Ты, лягушка, лягушкина мать, научи меня в кугиклы 
играть! / Tu varle, varlių mote, išmokyk mane kugiklėmis 
groti! (Величкина, 2005, p. 166).

51 http://earbirding.com/blog/glossary.
52 http://www.daukantas.lt/edu/daile/Ars/liet_tautodaile/

ornamentika.htm; http://www.fructusartis.lt/contents/
coid,3271/RITMASORNAMENTASIRDEKORAS.

53 Pad. Vasiliauskas, g. 1847 m. Bakšėnų k., Salamiesčio apyl, 
Biržų aps. Užr. S. Paliulis 1932 m. (LLIM 119).

54 Pad. Jurgis Borisas, g. 1866 m. Bakšėnų k., Salamiesčio apyl., 
Vabalninko vlsč. Užrašė S. Paliulis 1932 m. (LLIM 5).

55 LLIM, 291.
56 SlS 1179.
57 LTR, 2071, 166.
58 LTR, 2071, 88.
59 Kirdienė, 2000, p. 40. 
60 Įdomu, kad panašiai ir rusų tradicinėje kultūroje žodis 

„muzika“ dažniausiai reiškia muzikos instrumentą, pirmiau
sia – pirktinį, fabrikinės gamybos (pavyzdžiui, armoniką arba 
balalaiką). Apie tai liudija tarp kaimo muzikantų paplitę 
pasakymai играть на музыке (groti ant muzikos), гармонь 
да скрипка – самая сильная музыка (armonika ir smui-
kas – geriausia muzika) ir pan. O tradiciniai isntrumentai, 

pasigaminti mažiausiomis sąnaudomis pačių muzikantų 
ir neturintys komercinės vertės, „muzikai“ priskiriami tik 
sąlygiškai (Величкина, 2005, p. 161). 

61 Kaip žinome, kultūros atsiradimas siejamas su natūralios 
gamtos ribų ir galimybių išplėtimu, sukūrimu to, kas iškyla 
virš gamtos. 

62 Mirčios Eliadės pastebėjimu, kai kuriose kalbose žodžiai 
„magija“ ir „giesmė“ (ypač „paukščio giesmė“) žymimi tuo 
pačiu žodžiu. Antai germanų kalbose „magija“ vadinama 
žodžiu galdr, kuris kilęs iš veiksmažodžio galan „giedoti“, 
ypač „giedoti paukščio giesmę“ (Элиаде, 1998, p. 79).

63 Šiai minčiai pailiustruoti galima pasinaudoti aliuzija į 
archajišką jakutų (vienos iš Sibire gyvenančių tungusų
mandžiūrų tautų) pasaulėžiūrą. Jakutų mite apie Eleją yra 
svarbus siužetas, pagal kurį Omogojus (vienas pagrindinių 
herojų), atsidūręs Ysyache, iš pradžių negalėjo suprasti 
žmonių kalbos: <...> naktį girdi jis: be perstojo gieda baltosios 
gervės, gagena gagaros, rėkia žąsys. Įsiklausius pasirodė, kad tai 
buvo nenumaldomas žmonių, susirinkusių į šventę, klegesys, 
kalbėjimas ir dainavimas. Omogojus nesupranta žmonių 
kalbos, nes žmonės, pasaulėkūros rituale iš naujo gimdami, 
iš pradžių kalba paukščių „kalba“, kaip „atėję iš gamtos“. 
Pasaulėkūros rituale gamtos gimimą žymėjo paukščių par
skridimas ir jų „kalba“, ir tik po to gimė žmonės ir „žmonių 
kalba“ (Романова, 2000, p. 41).

64 LéviStrauss C. The Raw and the Cooked. New York: Harper 
& Row Publishers, 1975 (http://www.brown.edu/Depar
tments/Italian_Studies/dweb/themes/heart/raw.shtml).

65 Perėjimas iš gamtinio būvio į kultūrinį, anot J. Greimo, 
„vyksta semantinės kategorijos nuoga vs. aprengta pagalba. 
Tai ne tik prijaukinimas, bet greičiau tikras kauko sužmo
ginimas (nes perėjimas iš laukinio į naminį vyksta visai 
kitokioje isotopijoje): aprengtas kaukas iš karto įsijungia į 
žmogiškąją visuomenę“ (Greimas, 1990, p. 45–46). 

Literatūra

An etymological dictionary of the Latin language. By Francis 
Edward Jackson Valpy. London: printed by A. J. Valpy, 
1828. http://books.google.com.au/books?id=m2QSAAAA
IAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false.

Apanavičius, Romualdas. Baltų etnoinstrumentologija. Kaunas, 
1992. 

Greimas, Algirdas Julius. „Tautos atminties beieškant“. In: Apie 
dievus ir žmones: Lietuvių mitologijos studijos. VilniusChi
cago: Mokslas, 1990.

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ielex/PokornyMasterR.
html.

Indo-European Lexicon. Pokorny Master PIE Etyma (adapted 
from Julius Pokorny’s book, Indogermanisches etymologisches 
Wörterbuch. Bern: Francke, 1959, 1989).

Yugoslav Folk Musik. Volume 1. Serbo-Croatian Folk Songs and 
Instrumental Pieces from the Milman Parry Collection. By Béla 
Bartók and Albert B. Lord. Edited by Benjamin Suchoff. 
With the Foreword by George Herzog. State University by 
New York Press, 1978.

Kaip atsirado žemė. Lietuvių etiologinės sakmės. Sudarė ir parengė 
Norbertas Vėlius. Vilnius: Vaga, 1986.

Kirdienė, Gaila. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultū-
roje. Vilnius: Kronta, 2000.



172

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the 
English Language. New York: Elsevier, 1966. 

Kraujelytė, Jovita. Lietuviški paukščių vardai. Magistro darbas. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005. Rankraščio tei
sėmis (http://vddb.library.lt/fedora/get/LTeLABa0001
:E.02~2005~D_20050621_11082049625/DS.005.0.02.
ETD).

Linelius roviau, dainavau. Onos Bluzmienės tautosakos ir atsi
minimų rinktinė. Vilnius: Vaga, 1990.

Paliulis, Stasys. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučia-
mieji instrumentai. Sudarė ir paruošė Stasys Paliulis. Vilnius: 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.

Paliulis, Stasys. „Daudyčių poveikis sutartinių muzikai“. In: 
Muzika-4. Vilnius: Muzika, 1984, p. 65–67.

RačiūnaitėVyčinienė, Daiva. „Sutartinės dainininkų lūpose 
(Liaudies terminų reikšmės ir prasmės)“. In: Darbai ir dienos. 
Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 101–113.

Žarskienė, Rūta. Skudučiai ir jų giminaičiai. Lyginamieji tyrimai. 
Vilnius: „Visuomenės“ žurnalo redakcija, 1993.

Алексеев, Эдуард. „Прагматическое, игровое, ритуальное в 
звукоподражаниях народов Севера Сибири“. In: Голос и 
ритуал. Тезисы докладов на конференции (Старая Руза, 
12–16 мая 1995 г.). Москва, 1995, p. 33–35.

Величкина, Ольга. „Музыкальный инструмент и человеческое 
тело (на материале русского фольклора)“. In: Тело в русской 
культуре. Сб. статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. Москва: 
НЛО, 2005, p. 161–176.

Жуланова, Надежда. „Инструмент, музыкант и музыка в 
традиционной культуре: Коми-пермяцкие многоствольные 
флейты“. In: Музыкальная академия, № 3, p. 158–164.

Крейнович, Ерухим. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина 
и Амура. М.: Наука, 1973.

Романова, Елена. „Говорение“ птиц: интерпретация „птичьего“ 
языка (к изучению звукового кода в культуре). In: Musical 
ethnography of tungus-manchurian peoples. Abstracts of reports 
International conference. Yakutsk, Republic of Sakha (Yaku-
tia), August 17–23, 2000, p. 40–45.

Руднева, Анна. Курские танки и карагоды. Москва, 1975.
Элиаде, Мирча. Шаманизм: Архаичeские техники экстаза 

(Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy). Пер. с англ. 
К. Болуцкой, В. Трилис. Киев: София, 1998.

Summary

In the beginning of the 20th century we find these 
descriptions of the sutartinės singing practice: “How 
beautifully they toot. They toot like swans”; “The song 
was like the garbling of cranes”. It has often been thought 
that descriptions of sutartinė singing such as “like the toot
ing of a swan”, “like the croaking of cranes” were merely 
metaphors reflecting the singers’ appreciation of these 
birds – both for their appearance and for the sounds they 
emit. In this article, the author attempts to reveal a more 
direct link between sutartinės and birdsong. 

After examining recordings of birdsong we can state 
that the articulation of sutartinės and Whooper Swan 
songs have in common not only the trumpetlike melodic 

motifs, but also sharp, accented attacks on single repeated 
pitches or on several different pitches. Commonalities 
between sutartinė singing and swan song are also expressed 
in the folk usage term tūtavimas ‘tooting’. Tūtavimas ‘toot
ing’ in Lithuanian multivoiced musical tradition means 
both blowing (piping, trumpeting) on wooden trumpets 
(or on skudučiai– Lithuanian multipipe whistles), and the 
singing of sutartinės. The standard Lithuanian dictionary 
provides as many as eight meanings for the verb tūtuoti 
’to toot’. The dominant meanings of the verb tūtuoti are: 
“to call continuously”, “to pipe”, “to hoot”, “to give a 
signal”, “to trumpet”, “to sing sutartinės”, etc. Most are 
associated with the emission of some kind of continuous 
sound. Interestingly, various forms of the word tūtuoti are 
encountered as stable refrains: tūta; lioj tūta; tūta metūta; 
rimo tūto and so on. 

On the one hand, these related imitative words may 
have emulated the sounds produced by wind instru
ments – long wooden trumpets (horns, daudytės) and 
skudučiai. On the other hand, “tooting” is undoubtedly 
“borrowed” from swans and cranes. 

We might presume that birdcalls were a primary 
source for not only the vocal, but also the instrumental 
polyphonic sutartinė tradition. Some instrumental pieces 
are named for the bird, just as others are, such as Untytė 
(Wood Duck) or Intakas (Northern Wheatear). Just as in 
other instrumental compositions, many of the parts are 
based on similar onomatopoeic words, and the instru
ments used to play the pieces were given appropriate 
names. This excerpt demonstrates how natural birdsongs 
are coordinated rhythmically and tonally, and eventually 
becomes music – a complex polyphonic structure. 

Such digression to instrumental pieces for the skudučiai 
is not happenstance. There is a very close connection be
tween playing the skudučiai and singing sutartinės. Singing 
and playing skudučiai involves the same articulation. 

Naturally, when examining sutartinės – a complex, 
syncretic system of polyphonic music, – you should not ex
pect precise bird imitations. Nevertheless, we cannot label 
vocal sutartinės as birdcall imitations. The aforementioned 
descriptions by the singers alluding to the connection 
between singing and birds are to be considered allusions, 
linking the singing of sutartinės not only with specific bird
calls (characteristic rhythmicarticulation motifs), but also 
with their behavior, socialization, etc. It is not surprising 
that the singers’ allusions were focused on voiceful birds 
such as Whooper Swans and the Common Crane. 

The connection between singing and cranes is worthy 
of special attention. The transfer of function to another 
bird during the migrations can be associated with the ca
nonic principle of singing sutartinės: the lead singer “passes 
on” her piece of the melody to another, who temporarily 
becomes the lead singer, passing the melody to yet another. 
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Meanwhile the lead singer can rest. The author would likes 
to draw attention to another aspect that points to deep
seeded, etymological connections between the tooting of 
cranes and sutartinės – that is agreement. 

In the sutartinės tradition collective singing (and per
forming on skudučiai) has been compared to the beautiful 
songs of birds (swans, cranes), as well as to chaotic clacking 
(i.e., hens). The expression “cackling like hens” on the 
one hand reflects the main characteristics of performing 
sutartinės: quick “scampering” from one pitch to another, 
as well as distinct melodies and texts sounding at the 
same time. On the other hand, the 20th century brought 
a change is the aesthetic sense. People began poking fun 
at these singers. 

Consequently, in the singers’ minds sutartinės, despite 
their close connection to birdsong, are not representative 
of nature, but of culture. This is also evidenced by the 
aspiration to equate singing with playing instruments. 
Playing instruments is perceived as a “higher” form of 
making music, something towards which the singers 
strove. Singing was compared to playing on the skudučiai 

or they would simply compare it to music. Music for the 
rural resident of Lithuania (at least in the 20th century) was 
most often associated with various sonorous, harmonious, 
often melodious expressions. Notably, the term “muzika” 
referred to European instruments (a violin, a button ac
cordion), while archaic instruments such as skudučiai were 
not called “muzika”. This may signify that they, like the 
sutartinės had not yet alienated themselves from nature – 
it marks the transformation of elements and sounds of 
nature into an aesthetic (musical) endeavor; the transition 
from nature to culture. 

It would seem that the sounds emitted by the above
mentioned birds have directly influenced the articula
tion, soundproduction aesthetic (probably the melodic 
contour, the metrorhythms) in sutartinės while their 
models of behavior formed the basis for polyphonic music. 
Much more research in conjunction with ornithologists 
is needed to substantiate this postulation. Perhaps studies 
of animal duets and choruses could provide an evolution
ary model for our understanding of the origins of vocal 
polyphony. 


