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Grupinė vokalinių ir instrumentinių sutartinių praktika 
Lietuvos kaimuose ima nykti XIX a. pab.–XX a. pradžioje1. 
Kaip teigia tautosakininkas, sutartinių „atradėjas“ kanau-
ninkas Adolfas Sabaliauskas, Nemunėlio Radviliškyje jam 
pavyko vos ne vos surasti tris moterėles, kurios „vargiai 
galėjo atatarti didelei giesmininkei Smilgienei“ (ir tai tik 
kokiose dviejose giesmėse) (Sabaliauskas, 1916, p. IX). 
Rinkinio „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ pratarmėje 
Sabaliauskas rašė: 

Kaip nyksta senieji instrumentai, taip žūna ir giesmės. Jaunes-
nės nei 70 metų moterys jų nebemoka ir nebesimoko, taip 
kad ir giesmių dienos jau suskaitytos. Par daug greitai kinta 
gyvenimas sodžiuje paskutiniuoju dešimtmečiu, užtrindamas 
lietuvio savotiškumo žymes. Kad šis baisusis pasaulio karas, 
ypač Lietuvą užgavęs ir ją visą užliejęs da labiau pagreitins tų 
senovės lietuvių dvasios ir kultūros ypatingumo liekanų nyki-
mą, kada seneliai, tų tradicijų gyvieji liudininkai ir skelbėjai, 
kaip lapai nuo medžių rudens metu, krinta, nebereikia nė 
sakyti: tai matom jau savo akimis. (Sabaliauskas, 1916, p. VIII)
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Abstract
The article examines thoroughly the influence of education on the tradition of sutartinės from the 1900s to the 1970s. Referring to analytical, 
descriptive, historical and typological methods, it is intended to demonstrate that the conscious activities of prominent figures shifted a rapidly 
fading tradition of collective singing of sutartinės and music-making in the mentioned period in one or another way. One can distinguish two 
focuses of the revival of the sutartinės’ tradition – Biržai ir Kupiškis. The possibility of the existence of many such flashpoints in Aukštaitija 
has not been discounted; they are not so coherently documented though. It is nimpossible to observe some essential changes made into the 
tradition of sutartinės and polyphonic music: a shift from the pieces of polyphonic texture for the skudučiai to that of homophonic texture, 
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(a peculiar garment covering the head of a married woman) back to its active use and its presence in the photographs taken in the 1930s.
Keywords: sutartinės, education, the focuses of the revival of sutartinės, local enlightened people, intellectuals, tradition of the skudučiai 
playing, repetition, visual reconstruction, a wimple. 

 
Ir pačios sutartinių giedotojos pripažįsta šių giesmių 

nykimą, kartais gana tiksliai nusakydamos jo pradžią. Antai 
Emilija Gančerienė, g. apie 1884 m., teigia: „Sutartinės 
išėjo iš mados prieš 54 metus. Dar aš mergaudama giedo-
jau sutartines, o jau ištekėjusi ne.“2 Kaip pasakoja Viktorija 
Bukauskienė, g. apie 1858 m., Rimšės parapijoje augdama 
jau negirdėjo keturinių giedant: „Tik mes su motina giedo-
davom, tai žmonės labai klausydavo.“3 

Tokius sutartinių tradicijos pokyčius lemia įvairūs XIX a. 
reiškiniai – ekonominiai, politiniai, socialiniai ir kultūri-
niai. Kiekvienas jų vertas atskiro dėmesio, tačiau šiame straips-
nyje jie nebus detaliau nagrinėjami. Suprantama, kad, keičiantis 
laikams, kinta ir sutartinių paskirtis, jų situaciniai kontekstai. 
Sutartinių praktika nustoja būti integruojanti ritualų dalis. 
Sutartinės, iki XIX a. pabaigos įprasminusios agrarinės ben-
druomenės darbinę veiklą ir svarbiausius žmogaus gyvenimo 
įvykius – vestuves, krikštynas ir kt., pamažu tampa neapeiginės, 
nefunkcinės, o giedamos, anot pačių giedotojų, „bet kada“, 
„šiaip sau“, „per suėjimus“ ir pan. „Kadu užeidavā unt sailās, 
tai ir tūtuodavām“, – teigė giedotoja Marijona Klasčiuvienė4.
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Vis dėlto sutartinės, kad ir praradusios ankstesnes funk-
cijas, XX a. pradžioje nėra paliekamos likimo valiai. Beveik 
tuo pat metu atsiranda ir pirmieji nykstančios sutartinių 
praktikos palaikymo iš šalies arba jos gaivinimo pačiõs tradi-
cijos viduje ženklai. Iš dalies tai susiję su lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimu 1904 m. 
Tuomet (be abejo, ne be „Aušros“, „Varpo“ ir kitų lietuviškų 
laikraščių, leidžiamų 1883–1904 m., įtakos) labai stipriai 
pasireiškė nauja inteligentija ir sustiprėjo sužadinta lietuvių 
tautinė savimonė.  Taigi spaudos draudimo panaikinimas 
žymi kokybinį lietuvių dvasinio gyvenimo šuolį, turėjusį 
didelės reikšmės tolimesnei modernėjančios kultūros raidai. 

Nykstančios sutartinių tradicijos gaivinimas, prasidėjęs 
veik drauge su lietuvių tautinės savimonės išaugimu, tęsėsi 
įvairiomis formomis ilgą laiką – iki pat Lietuvių folkloro 
teatro koncertinės veiklos, prasidėjusios XX a. 7 dešimtme-
čio pabaigoje, pradžios (šio teatro vietai Lietuvos kultūroje 
apibrėžti skirta nemažai straipsnių5). Ir nors 1968 m. Lietu-
vių folkloro teatro koncertas paprastai laikomas sutartinių 
atgimimo nūdienos kultūroje pradžia, iš tiesų galime kalbėti 
tik apie naują tradicijos rekonstravimo kokybę, žyminčią 
prasidėjusį sutartinių gaivinimo sąjūdį miesto kultūros 
aplinkoje  – Vilniuje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Pastarasis tęsiasi iki šiol.

Sutartinių gaivinimo procesas, apimantis laikotarpį 
nuo spaudos draudimo panaikinimo iki Lietuvių folkloro 
teatro koncertų 7-ame dešimtmetyje, palyginti dar labai 
mažai tyrinėtas (arba aptartas tik tam tikrais aspektais, 
rašant apie pavienius šviesuolius, mokslo, kultūros žmones 
ir pan.). Pastaraisiais metais stebint ir vertinant naujõs ko-
kybės sutartinių tradicijos plėtros bangą, atsiranda poreikis 
patyrinėti gerokai anksčiau gyvavusias jos gaivinimo kryptis. 
Įdomu, kad šį poreikį beveik lygiagrečiai pajuto šių eilučių 
autorė, skaičiusi ta tema pranešimą Budapešte 2013  m. 
vykusioje konferencijoje6, ir etnomuzikologė Austė Na-
kienė, tais pačiais metais publikavusi straipsnį „Kaip išliko 
lietuvių polifoninės giesmės sutartinės?“ (Nakienė, 2013, 
p. 3). Šiuose straipsniuose skirtingais požiūriais aptariama 
įvairių sutartinių praktikos gaivintojų veikla, siejant ją su 
kintančiais kultūros ir meno kontekstais. 

Kaimo šviesuolių veikla

Edukacijos plačiąja prasme poveikis sutartinių praktikai 
pirmiausia sietinas su kaimo šviesuolių veikla. Minėtini 
asmenys arba šviesuolių šeimos, palaikiusios dar rusenan-
čią sutartinių tradiciją ne tik savo šeimoje, bet ir už jos 
ribų. Šiandien turimi duomenys leidžia kalbėti apie keletą 
sutartinių praktikos šiaurės rytų Aukštaitijoje židinių, 
kuriuose ypač ryškiai pasireiškė vietinių šviesuolių veikla. 
Stambiais sutartinių tradicijos puoselėjimo centrais laikytini 
pirmiausia Biržai ir Kupiškis. Tiesa, dar minėtini ir Anykš-
čiai, kuriuose garsėjo Kairių šeima. Gali būti, kad ryškiõs 

pavienių kaimo ar miestelio šviesuolių veiklõs būta ir kitur, 
tik apie ją neturime duomenų. Kiekviename subregione 
šviesuolių veikla reiškėsi kiek kitaip. Pavyzdžiui, Kupiškio 
krašte sutartinių praktikos palaikymas sutapo su bandymu 
atgaivinti senuosius papročius, atkurti senoviškas vestuves. 
O Biržų apylinkėse šviesuolių veikla buvo labiau susijusi su 
instrumentinės polifoninės muzikos (vadinamųjų instru-
mentinių sutartinių) praktikos palaikymu, taip pat ir čia 
gyvavusių senųjų instrumentų – skudučių, medinių trimitų 
(ragų) ir kitų – rekonstravimu, gamyba ir populiarinimu. 

Biržų krašte, Savučių kaime, garsėjo Paliulių šeima. 
Mykolas Paliulis (1848–1940) buvo žinomas skudučiuo-
tojas, medinių trimitų ir ožio rago pūtėjas, sutartinių gies-
mininkas, gana išsilavinęs žmogus, mokėjęs rusų ir lenkų 
kalbas, rašęs giminės metraštį. Jo žmona Elžbieta Gaide-
lytė-Paliulienė (1867–1923)  – gera sutartinių giedotoja, 
mėgusi ir skudučiuoti. Jų šeimoje visi vaikai  – dukterys 
Valerija (1886–1928), Juzefa (1898–1991), Olga Janina 
(1905–1998) ir sūnūs Alfonsas (1891–1959) bei Stanislo-
vas (1902–1996) – pūtė skudučius ir kitus instrumentus, 
mėgo dainuoti. Paliulio brolis Tomas Paliulis per šventes 
sukviesdavo visą giminę ir visi skudučiuodavo (Paliulis, 
1959, p. 368; 1985, p. 106–107). Paliulių šeimoje dažnai 
lankydavosi žymus giminaitis (Paliulio sesers Ievos Paliu-
lytės-Sabaliauskienės sūnus) kanauninkas Sabaliauskas 
(1873–1950). Dar XIX a. pabaigoje, apie 1892 m., iš savo 
dėdės M. Paliulio jis išmoko skudučiuoti. Vėliau, pradėjęs 
aktyviai rinkti tautosaką, Sabaliauskas iš jo užrašė daug 
skudučių kūrinių. Giminystės ryšiai su Paliulių šeima, kolek-
tyvinis muzikavimas joje neabejotinai turėjo reikšmės Saba-
liausko pomėgiui sutartinėms ir jų supratimui. Sabaliausko 
veikla padarė didelę įtaką gerokai jaunesniam pusbroliui 
S. Paliuliui, vėliau tapusiam žymiu tautosakininku, pedago-
gu, sutartinių tyrinėtoju ir puoselėtoju7. Apie Sabaliausko ir 
S. Paliulio nuopelnus sutartinių praktikai bus kalbama toliau.

Viena geriausių Vabalninko valsčiaus giedotojų Viktė 
Kairytė-Našlėnienė (g. 1851 m.) meilę sutartinėms buvo 
paveldėjusi iš tėvo Stanislavo Kairio. Kairys buvo ne tik 
geras dainininkas, giedotojas (giedojo bažnyčios chore), 
muzikantas (griežė smuiku, kankliavo), nagingas meistras 
(stalius, batsiuvys), bet ir raštingas žmogus, rašto išmokęs 
ir savo dukterį (Paliulis, 1959, p. 366). Sutartinių mokėjo 
ir Našlėnienės dėdė Stasys Valackas (1834–1926), plačiai 
apylinkėse pagarsėjęs muzikantas8. Vasaros šeštadienių ir 
sekmadienių vakarais nuolat pas jį būdavo pilna jaunimo. 
Sukomplektavęs ragų ir skudučių kapelijas, išeidavo kur į 
sodžiaus pakluonę ir skudučiuodavo arba užgausdavo ragais. 
Ramiais vakarais ragų muzika gerai girdėdavosi net už 5–6 
kilometrų aplinkui (Sutartinių ir skudučių..., p. 204).

Dievenių kaime išsiskyrė Motiejaus Bičiūno (1859–
1923) šeima. Visi Bičiūnai mokėjo skudučiuoti, ragais 
pūsti ir sutartines giedoti; tėvas  – dar ir skambinti savo 
gamybos kanklėmis. Mama Elzbieta Bičiūnaitė-Bičiūnienė 
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(1861–1931) buvo puiki sutartinių giedotoja ir audėja. Jos 
šeimoje Gintautuose sutartinės taip pat buvo labai gerbia-
mos ir puoselėjamos. Bičiūnienės brolis Juozas (g. 1854 m.) 
buvo geras skudučiuotojas, prityręs ragų pūtėjas ir kankli-
ninkas. Anot Paliulio, Bičiūnienė ne tik sutartines giedojo, ji 
mokėdavo visas šventas giesmes ir prie numirusio giedodavo 
(Sutartinių ir skudučių..., p. 249). Tėvų įskiepytas tradicijas 
toliau puoselėjo sūnus Adolfas Bičiūnas. 

Braškių kaime kaip puikūs skudučiuotojai garsėjo 
visa Mykolo Venclavo (1856–1940), Medeikių valsčiaus 
viršaičio, apsišvietusio žmogaus, šeimyna. Venclavas pats 
pasidirbdavo skudučių komplektų. Skudučiuoti mokė 
ne tik savo šeimą (tris dukras), bet ir kitus9. Iš tėvo šias 
tradicijas perėmė duktė Kotryna Venclavaitė-Balčiūnienė 
(g. 1899 m.). Dirbdama mokytoja Biržų rajono mokyklose, 
ji mokė skudučiavimo savo mokinius.   

Biržų krašte tokių sutartinių puoselėtojų  – pavienių 
giedotojų ir muzikantų bei šeimų arba ir visõs giminės – 
būtų galima išvardyti ir aptarti gerokai daugiau. Visas jas 
detaliai ir su didele meile aprašė Paliulis savo dienoraščio 
tipo straipsniuose „Apaščios apylinkių liaudies muzikantai“ 
(Paliulis, 1985), „Sutartinių ir skudučių keliais“ (Paliulis, 
1988) ir kt. Iš šių straipsnių matyti, kad daugeliui to krašto 
žmonių skudučiavimas arba sutartinių giedojimas tebebuvo 
natūrali iš šeimos (dažnai ir iš tėvo, ir iš motinos pusės) 
perimtos tradicijos tąsa. 

Vis dėlto toks pavienių giedotojų ir muzikantų ar ir 
visos šeimos potraukis sutartinėms jų nykimo laikotarpiu 
atrodo gana keistas. Juk to meto kultūrinė terpė (aktyvi 
klojimo teatrų veikla, vargonininkų kursai, lėmę vietinių 
bažnytinių chorų kūrimąsi, saloninis muzikavimas miestelių 
inteligentijos namuose ir pan.) negalėjo neveikti sutartinių 

giedotojų sąmonės, jų muzikos suvokimo, estetikos ir pan. 
Be to, kaip žinoma, ir patys sutartinių giesmininkai bei 
skudučiuotojai dažnai neapsiribojo tik senąja polifonine 
muzika – giedojo bažnyčios choruose, dainavo naujausias 
to laikotarpio poetų Antano Vienažindžio, Antano Bara-
nausko, Antano Strazdo ir kitų dainas. Kai kurie jaunesnės 
kartos muzikantai ne tik pūtė skudučius, ragus, bet griežė 
armonika, smuiku, klarnetu ir t. t. 

Pamažu sutartinių giedojimas aplinkiniams ėmė atro-
dyti ne tik nebeprasmingas, bet ir nebegražus. O sutartinių 
giedotojos XX a. pradžios kaimuose buvo pradėtos išjuokti, 
jų giedojimas vadintas „vištų kudakavimu“10. Tuo metu susi-
formavo ir naujas žanras – sutartinių parodijos (imituojant 
kapotą sutartinių melodiką ir būdingas trimitines intona-
cijas). Nenuostabu, kad ir kai kuriems žymiems to meto 
muzikams, kaip antai Česlovui Sasnauskui, kurio muzikoje 
apstu saloninio muzikavimo dvasios ir lenkiškų intonacijų, 
sutartinės buvo visiškai svetimos. Sabaliausko jam parodytus 
sutartinių užrašymus Sasnauskas laikė „nesuprantamais ir, 
ko gera, visai neįmanomais“, o tokią muziką – siaubinga11. 

Lieka tik manyti, kad senosios polifonijos muzikos 
(sutartinių) gana aktyviam „vartojimui“, nors ir pakitus 
pirminiams jos kontekstams, turėjo įtakos itin svarbūs to 
meto kultūrinio gyvenimo įvykiai, didžiulis nacionalinis 
pakilimas. Šios minties patvirtinimu galėtų būti 1906 m. 
Biržuose suorganizuotas pirmas lietuviškas vakaras (pa-
naikinus lietuviškos spaudos draudimą). Garsūs Lietuvos 
valstybės, visuomenės veikėjai broliai Martynas ir Jonas 
Yčai12, parvažiavę atostogų į gimtąjį Šimpeliškių kaimą, 
paprašė Šimpeliškių skudutininkų pasirodyti tame vakare.  

Šimpeliškių skudutininkas Kostas Burbulis (1889–
1982) – kelių kartų skudučiuotojų ir ragų pūtėjų šeimos 

1 pav. Savučių k. ragų pūtėjai (kairėje – Stasys Paliulis, centre – vad. Mykolas Paliulis) pučia „Untytę“ 
(fotografas nežinomas; Biržų krašto „Sėlos“ muziejus, S. Paliulio asmeninis archyvas)
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atstovas – prisimena, kaip ta proga pasidirbo naujus sku-
dučius ir pradėjo ruoštis. Skudučiuoti ir ragus pūsti mokė 
patyrę muzikantai Martynas Klibas13 ir Jurgis Krisikėnas iš 
Dirvonakių kaimo. Repetuodavo pas Yčus (Sutartinių ir 
skudučių..., p. 223). Šimpeliškių muzikantai, ilgai repetavę, 
rugpjūčio 6 d. pėsti nukeliavo (apie 7 km) skudučiuodami į 
Biržus. Tame vakare, be mišrių chorų, liaudies teatrų, dekla-
muotojų, dar dalyvavo ir Dirvonakių kaimo skudutininkai, 
vadovaujami Krisikėno. Apie skudučių ir ragų pasirodymą 
Biržų vakare gandas pasklido ir spaudoje (nedidelę žinutę 
apie tai parašė dienraštis „Vilniaus žinos“, 1906, Nr. 179) 
(Sutartinių ir skudučių..., p. 224).

Kaip matome, broliai Yčai, 1906 m. pasiūlydami „už-
kelti“ sutartines į sceną, akivaizdžiai prisidėjo prie viešo 
senųjų instrumentinių polifoninių kūrinių įvertinimo ir 
pagerbimo, taip palaikydami jų gyvastį Biržų krašte. Da-
bar sunku pasakyti, ar Yčų norą įtraukti skudučiuojamas 
ir ragais pučiamas sutartines į lietuviško vakaro programą 
nulėmė vietinis jų „patriotizmas“ (didžiavimasis savo kaimo 
muzikantais), ar juos buvo paveikusios Sabaliausko 1904 m. 
išsakytos mintys apie sutartines, turinčias tapti vienu ryš-
kiausių lietuvių tautinės tapatybės simbolių. Sabaliauskas 
teigė: „Jos (sutartinės – aut.) gi bus lietuviui kompozitoriui 
neišdžiūstąs šaltinis tonų veikalams, kurie lietuvio dušią lig 
gilumai sujudins ir lietuvio būdą nemirštančiu užlaikys. Ir 
ne vien lietuvio dušią užlies, bet ir svetimtaučio, kurs jaučia 
tikrą gražumą“ (Žalia Ruta (Sabaliauskas), 1904, p. 37–38).

Nors tuo metu valstybinės kultūros politikos dėl su-
tartinių puoselėjimo nebuvo, vis dėlto galima manyti, kad 
Sabaliausko paskleistos mintys apie sutartinių išskirtinumą, 
jų svarbą lietuvių nacionalinei kultūrai galėjo sklandyti 
tarp to meto visuomenės ir mokslo vyrų. Įsidėmėtina, kad 
J. Yčas buvo Lietuvių mokslo draugijos, pradėjusios veikti 
1907 m., narys. Jis minimas drauge su iškiliais Lietuvos 
mokslo ir kultūros atstovais, išskirtinėmis asmenybėmis 
dr. Jonu Basanavičiumi, prof. Eduardu Volteriu, žymiuoju 
lietuvių literatūrinės kalbos normintoju Jonu Jablonskiu, 
prof. Kazimieru Būga, prof. akademiku Mykolu Biržiška, 
kanauninku Adolfu Sabaliausku, kunigu, poetu simbolistu 
dr. Motiejumi Gustaičiu ir kitais. Matyt, dar prieš įsikuriant 
Lietuvių mokslo draugijai, visus šiuos iškilius žmones jau 
vienijo kai kurios bendros kultūros ir lietuvių tautinio 
tapatumo idėjos.

Mokslo atstovų indėlis

Sutartinių praktiką, kaip matome, padėjo išlaikyti ir au-
toritetų paskatos. Kaip jau minėta, sutartinėmis nepaprastai 
domėjosi kanauninkas Sabaliauskas. 

Jau 1892 m. jis užrašė pirmuosius sutartinių pavyzdžius, 
o kurį laiką (nuo 1907 m.) gyvenęs šiaurinėje Lietuvos dalyje 
(Nemunėlio Radviliškio apyl.) atrado turtingą sutartinių 
šaltinį. Net per 100 sutartinių Sabaliauskui pagiedojo puikią 

atmintį turėjusi dainininkė Ona Smilgienė (74 m.). Ši ver-
tinga medžiaga kartu su suomių mokslininko, Helsinkio 
universiteto profesoriaus Aukusti Roberto Niemi užrašyto-
mis dainomis buvo išspausdinta rinkinyje „Lietuvių dainos 
ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ (1912). Leidinys ne tik 
turėjo didžiulę mokslinę vertę, bet neabejotinai padarė įtaką 
ir Biržų krašto sutartinių praktikai. Štai Paliulis prisimena, 
kaip Sabaliauskas jo mamai (Elžbietai Paliulienei) kaip gerai 
dainininkei ir dainų rinkimo talkininkei padovanojo knygą 
„Lietuvių dainos ir giesmės“: „Su dideliu smalsumu puolėm 
vartyti knygą. Džiaugėmės radę daug pažįstamų dainininkų 
pavardžių“ (Sutartinių ir skudučių..., p. 360).

Leidinį papildė kitas vertingas Sabaliausko darbas – me-
lodijų rinkinys „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“, išleistas 
1916 m. Helsinkyje. Šiuose abiejuose rinkiniuose publikuo-
ta ne tik sutartinių, jų melodijų (150), bet ir svarbių žinių 
apie sutartinių gyvavimą, giedojimo būdus ir funkcijas. 
Sabaliausko melodijų rinkinys laikytinas pirmuoju sutar-
tinių tyrinėjimu.

Suvokdamas ypatingą sutartinių ir instrumentinės 
polifoninės muzikos vertę, Lietuvių mokslo draugijos me-
tiniame susirinkime Vilniuje 1910 m. Sabaliauskas surengė 
paskaitą apie senuosius liaudies muzikos instrumentus. 
Iliustruoti ją prikalbino savo dėdę M. Paliulį. Paskaita, 
lydima senovinės muzikos, sukėlė didelį klausytojų susi-
domėjimą (ji buvo išspausdinta leidinyje „Lietuvių tauta“; 
Sabaliauskas, 1911). 

Vis dėlto dabar mus labiau domina ne tiek svarus Sa-
baliausko indėlis į sutartinių tyrinėjimus, jų mokslinę ir 

2 pav. Kanauninkas Adolfas Sabaliauskas (iš kn. Lietuvos 
albumas. Sudarė J. Markevičaitė, L. Gira, A. Kliučinskis. 
Kaunas / Otto Elsner, Berlin, 1921)
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kultūrinę sklaidą, kiek jo noras ir pastangos sutartinėmis 
sudominti suomių folkloristą, Helsinkio universiteto pro-
fesorių Niemi (1869–1931). Kaip matysime vėliau, Niemi 
susidomėjimas sutartinėmis padarė didžiulę įtaką sutartinių 
praktikai Biržų krašte. Sabaliauskas suomių profesoriui, 
ieškančiam archajiškos tautosakos lyginamiesiems suomių ir 
lietuvių dainų tyrimams, nurodė nuošalų Svilių kaimą Biržų 
apylinkėse. Tame kaime nuo seno gyveno daug dainininkų, 
sutartinių giedotojų, muzikantų, pasakorių. Niemi viešint 
Sviliuose 1910 m. buvo surengtas didžiulis sutartinių „kon-
certas“ – skambėjo skudučių, ragų muzika ir giedamosios 
sutartinės (Paliulis, 1959, p. 365). Niemi tą vakarą ne tik 
gėrėjosi sutartinių muzika, bet dar ir iš seno kanklininko 
nusipirko iš tėvo paveldėtas penkiastyges kankles (Paliulis, 
1959, p. 204). Kad jo domėjimasis sutartinėmis nėra trum-
palaikis ir atsitiktinis, profesorius patvirtino 1911 m. dar 
kartą atvažiuodamas į Biržų kraštą, Nemunėlio Radviliškį. 
Iš to pakartotinio vizito Niemi parsivežė fonografo volelių 
su sutartinių įrašais14. Toks profesoriaus (ir dar svetimšalio) 
parodytas dėmesys, paprastų kaimo žmonių gebėjimų įver-
tinimas ir pripažinimas, be abejonės, turėjo didžiulės įtakos 
tolesnei vietinių šviesuolių veiklai15. 

Niemi žavėjimasis sutartinėmis daugeliui vietinių mu-
zikantų ir giesmininkių tapo akstinu ne tik jų neužmiršti, 
vėl plačiai giedoti ir skudučiuoti, bet taip pat šio meno 
mokyti ir kitus. Antai Valackas 1922 m. Kaune mokė vienos 
prieglaudos vaikus ir karo invalidus skudučiuoti. Burbulis, 
1918 m. atsidūręs Rusijoje, Voronežo gimnazijoje subūrė 
lietuvių skudučiuotojų grupę,  koncertavusią net Voronežo 
teatre (Paliulis, 1985, p. 109). Netrukus Burbulis grįžo į 
Lietuvą ir visą likusį gyvenimą skudučiavo, mokydamas 
šios praktikos ir aplinkinius – Šimpeliškių jaunimą, Biržų 
gimnazistus ir kt. M. Paliulis apie 1930 m. pavedė sūnui 
Alfonsui padirbti ragus ir mokė aplinkinius vyrus jais pūsti, 
taip pat skudučiuoti. 

Biržų krašto inteligentų palaikymas

Be jau minėtų iškilių žmonių, XX a. pradžioje sutarti-
nėmis domėjosi, užrašė ar jas propagavo, bandė sudominti 
moksleivius ir kiti Biržų krašto inteligentai: poetai Stanis-
lovas Dagilis, Julius Janonis16, Kazys Binkis, rašytojas, dra-
maturgas Balys Sruoga. Ne mažiau reikšmingas ir kai kurių 
kunigų požiūris (kaip žinoma, kunigas kaimo žmonėms – 
vienas didžiausių autoritetų), skatinęs kaimo bendruome-
nėje aktyvų sutartinių vartojimą. Anot Sabaliausko, Biržų 
krašte didis lietuviškų dainų ir ypač sutartinių puoselėtojas 
buvo kunigas Eduardas Borovskis: „Iš jo paties lūpų girdėjau, 
kad jis negalėdavęs atsigražiuoti tų dainų gražumu…“ (Žalia 
Rūta (Sabaliauskas), 1904, p. 26).

Vietos inteligentų ir kaimo šviesuolių pastangomis 
Biržų „Sėlos“ muziejuje tarpukaryje buvo sukurta senųjų 
muzikos instrumentų ekspozicija, veikianti iki šiol ir kelianti 

šio krašto gyventojų pasididžiavimą savo senelių palikimu. 
Savos gamybos skudučius dovanojo Burbulis ir Venclavas, 
5 ragų komplektą  – Stanislovas Einoris (g. 1853 m.) iš 
Vabalninko valsčiaus Tuitodvario kaimo. 

Stasio Paliulio tradicijos gaivinimo samprata

Didelį potraukį sutartinėms ir pirmiausia skudučiavi-
mui iš tėvo paveldėjo Stasys Paliulis, tautosakininkas, rusų 
literatūros žinovas, istorijos mokslų daktaras. Sutartinių, 
skudučiavimo ir ragų pūtimo mokymas greta tiesioginio – 
pedagoginio – darbo žymėjo visą likusį Paliulio  gyvenimą. 
Jau mokydamasis Panevėžio gimnazijoje 1920–1921 m. jis 
įkūrė skudutininkų ansamblį – tai buvo pirmas ir ilgai vie-
nintelis toks ansamblis Lietuvos mokykloje. Studijuodamas 
Kauno universitete, suorganizavo studentų humanitarų 
grupę, kuri skudučiavo ir giedojo sutartines. Skudutininkų 
koncertai ne tik skambėjo ir per radiją, bet sulaukė palan-
kių atsiliepimų studentų spaudoje: „Kokia puiki muzika! 
Disonansų apstumas kaip prieskoniai nušveičia mūsų širdį, 
apsalusią nuo privilegijuotų konsonansų...“17

3 pav. Stasys Paliulis (centre) su Vytauto Didžiojo universiteto 
studentais (fotografas nežinomas, 1930 m.; iš Paliulio 
asmeninio archyvo) 
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Ypač didelę įtaką Paliulis padarė Lietuvos skautams. 
Visuose skautų renginiuose lietuvių delegacijos, vadovau-
jamos Paliulio arba įkvėptos jo idėjų, giedodavo sutartines, 
skudučiuodavo, pūsdavo ragais maršus ir pan. Galima sakyti, 
skautus jis tiesiog „užkrėtė“ skudučiavimu: Paliulio vado-
vaujami skautai skudučiuodavo tarptautinėse stovyklose 
Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir kitur18 (Vyžintas, 2002, 
p. 18). Kaip rašo knygos apie skautiją autorius Petras Jurgėla, 
„po tokio skautų skudutininkų pasirodymo ir pagarsėjimo 
užsieny Švietimo ministerija paskatino gimnazijas vartoti 
skudučius“19.

Norėdamas dar labiau suaktyvinti atgimusio skudu-
čiavimo Lietuvoje judėjimą, Paliulis ėmė rūpintis masine 
skudučių gamyba ir jų platinimu (buvo užsakęs juos gaminti 
meistrui Jonui Grubinskui, gyvenančiam Vabalninke, vėliau 
juos ėmė meistrautii ir Pranas Serva, gaminęs muzikos 
instrumentus Jono Švedo įkurtam liaudies dainų ir šokių 
ansambliui) (Vyžintas, 2002, p. 19). Mokymo reikmėms 
Paliulis sugalvojo kur kas paprastesnę skudučių notacijos sis-
temą – tam tikrų partijų gaidas jis ėmė rašyti ne penklinėje, 
o vienoje linijoje, kiekvienos linijos pradžioje pažymėdamas, 
kuriuo skudučiu tą partiją dūduoti20. 

Bandymai „europinti“ skudučių muziką 

Tarnaudamas 1930–1931 m. kariuomenėje, Paliulis 
buvo suorganizavęs skudučių ir ragų kapeliją. Lankantis 
Paliulio namuose, ne kartą yra tekę regėti jo ypač brangin-
tas kariuomenės nuotraukas, kuriose matyti žygiuojantis 
didelis skudučiuojančių kariūnų būrys (40–50 žmonių 
kuopa). Natūraliai kyla klausimas, koks galėjęs būti tokio 
didelio skudučiuotojų būrio repertuaras. Galima numanyti, 
kad tai buvusi ne „Untytė“, „Intakas“ ar kiti tradiciniai 
polifoniniai Biržų krašto kūriniai, kuriems atlikti reikia 
kelių (5–7) pūtikų, bet greičiausiai kokie nors naujos rūšies 
skudučių kūriniai. 

Šią prielaidą patvirtintų ir Algirdo Vyžinto teiginys, 
kad apie 1931 m. Paliulis pirmasis pradėjo skudučiuoti 
funkcinės harmonijos dėsniais pagrįstus kūrinėlius (dėl to 
šiek tiek praplėtė tradicinį skudučių komplektą – pridėjo 
dar 3 skudučius). Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad nema-
žai „naujoviškos“ muzikos – mišrios instrumentų sudėties 

4 pav. Skudučiuotojai (Stasys Paliulis antras iš kairės) tarptautinėje skautų stovykloje Pernu, 1932 m. (Vyžintas, 2002, p. 19)

1 pvz. Stasio Paliulio „Untytės“ notacija (Vyžintas, 2002, p. 21)
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(pvz., skudučių, lamzdelių, birbynių) kūrinių ir vokalinių-
instrumentinių kapelijų  – pavyzdžių, kuriuose matoma 
didesnė ar mažesnė europietiškosios harmonijos įtaka, 
Paliulis užrašė Vabalninko apylinkėse 4-ame dešimtmetyje 
iš kaimo muzikantų. Pluoštas tokių funkcinės harmonijos 
paveiktų kūrinių 1959 m. išspausdintas jo sudarytame lei-
dinyje „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji 
instrumentai“ (Nr. 334, 336–348 ir kt.). Tiesa, kai kuriuose 
šių kūrinių dar nenaudojamos tradicinės skudučių ritmo 
formulės, tačiau tarpusavyje jos dera jau nebe sekundos 
intervalais, o kvintakordų, dominantės septakordo apver-
timų garsais ir pan.

2 pvz. Vokalinis instrumentinis kūrinys „Kūmas aina par 
gryčių“ (LLIM 348)

Taigi Paliulio ėmimasis skudučiuoti funkcine harmonija 
pagrįstus kūrinėlius laikytinas atliepimu pakitusiam to meto 
muzikiniam skoniui. Paliulis, beje, nepasitenkino vien tik 
autentiškais vėlyvojo sluoksnio skudučių kūriniais – netru-
kus pradėjo skudučiuoti ir savo instrumentuotas liaudies 
dainas („Močiute mano“, „Aš jaunas bernelis“ ir kt.), taip 
pat sukūrė ir originalių kūrinėlių: „Labas rytas“, „Stovyklos 
maršas“ ir kt. (Vyžintas, 2002, p. 20).

Manytina, kad tokiam Paliulio veiklos ir skudučių muzi-
kos sampratos „posūkiui“ didelės įtakos, viena vertus, turėjo 
jo noras šiais instrumentais sudominti ir „užkrėsti“ kuo 
daugiau žmonių. Kita vertus, jo negalėjo neveikti bendra to 
meto kultūrinė ir muzikinė aplinka (neatmestina galimybė, 
kad prie viso to dar prisidėjo ir ankstesni Paliulio mokslai 
Kauno muzikos mokykloje: profesionalaus dainavimo 
mokymasis, domėjimasis chorvedyba, vadovavimas savo 
paties tėviškėje suburtam jaunimo chorui ir pan.). Kitokią 
Paliulio skudučiavimo sampratą galėjo formuoti ir tuo metu 
Lietuvoje sparčiai plintančios idėjos apie būtinybę „naujais 

muzikiniais pasiekimais įsilieti į modernios Europos kultū-
rinę erdvę“.

Nenuostabu, kad Paliulio paskleista „naujoviška“ sku-
dučiavimo tradicija neilgai trukus sulaukė gausių sekėjų – 
skudučių populiarintojų, mokytojų ir kt. – įvairiose Lietu-
vos vietovėse21. Vienas tokių buvo   Jonas Švedas, netrukus 
išleidęs savo paties sudarytą nedidelės apimties (13 kūrinių) 
skudučiavimo vadovėlį „Skudučiuok!“ (1936)22, kuriame 
greta kelių sutartinių pateikė liaudies dainų ir autorinės 
kūrybos pjesių. Vėliau jau Švedo pastangomis naujoviškas 
skudučiavimas greitai pasklido po visas Lietuvos vidurines 
mokyklas, tapo dainų švenčių dalimi ir pan.

Tad Paliulį iš dalies galima laikyti esminio estetinės 
sąmonės lūžio atgimusioje skudučiavimo tradicijoje pradi-
ninku – jis pirmasis atkreipė dėmesį į europietiškos harmo-
nijos pagrindu sukurtus skudučių kūrinius, pats jų sukūrė 
ir populiarino, taip paskatindamas naujos skudučiavimo 
tradicijos plėtrą. Jo bandymai dar 1930–1931 m. apmokyti 
skudučiuoti 50–60 kariūnų būrį laikytini savotišku  liaudies 
instrumentų ansamblio (liaudies instrumentų orkestro) – 
iki tol Lietuvoje nebuvusio darinio  – provaizdžiu. Vis 
dėlto Paliulis ilgai neužsibuvo šiame skudučiavimo „mo-
dernizacijos“ kelyje – vėliau, jau dirbdamas su studentais 
lituanistais Vilniaus pedagoginiame institute, jis 1965 m. 
suorganizavo etnografinį ansamblį, kuris skudučiuodavo, 
giedodavo ir šokdavo tradicines sutartines23. Be to, gana 
skeptiškai jis vertino Švedo 1936 m. pasiūlytą skudučia-
vimo metodiką, abejojo jo pateikiamos skudučių muzikos 
tikrumu ir tinkamumu atlikti24. O Švedas, nesuprasdamas 
senosios polifoninės muzikos vertės, didžiavosi kuriąs naują 
muziką, atitinkančią pakitusį estetinį žmonių skonį ir pan. 
(Švedas, 1938).

Estetinės skudučiavimo sampratos ir vertybinių 
nuostatų išsiskyrimas

Šią „naujojo“ skudučiavimo tradicijos įsigalėjimo 
XX  a. 4-ame dešimtmetyje pradžią reikėtų aptarti kiek 
detaliau  – tai susiję ne tik su skudučių muzikos (drauge 
ir visos sinkretinės sutartinių polifonijos sistemos) nesu-
vokimu, netikėjimu tolimesne jos plėtra, bet ir su kitais, 
kur kas platesniais, bendrais to meto Lietuvos kultūros 
klausimais. Kaip žinoma, anuomet būta prieštaringų naujos 
skudučiavimo tradicijos vertinimų. Ypač kritiškai į tai žvelgė 
sutartinių žinovas kanauninkas Sabaliauskas (prisiminkime, 
kad kaip tik jis buvo vienas pirmųjų kultūros ir mokslo 
žmonių, supratusių sekundinių sutartinių grožį, senosios 
polifoninės muzikos vertę ir prasmę kuriant modernią 
nacionalinę lietuvių muziką). Jo manymu, įvairių dainelių 
skudučiavimas „yra ne kas kita kaip skudučių falsifikavimas“. 
Dėl to Sabaliauskas kritiniame straipsnyje „Dėl skudučių ir 
kanklių“ (1937) primygtinai reikalavo šitokios naujos sku-
dučių muzikos negroti išvykose į užsienį, nekompromituoti 
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tikrosios lietuvių muzikos. Anot jo, galima sukurti naujų 
kompozicijų, tačiau tik tradicine, šiems instrumentams 
būdinga dvasia (Sabaliauskas, 1937). Panašios nuomonės 
laikėsi ir folkloristas Zenonas Slaviūnas (Slavinskas), tik 
išreiškė ją kiek nuosaikiau: „Populiarinant ir atgaivinant 
skudučius pageidautina, kad autentiškoji skudučių muzika 
nebūtų paneigiama ir kad, remiantis liaudies medžiaga, būtų 
kuriamos sudėtingesnės kompozicijos“ (Slaviūnas, 1939).

Švedui vėliau žengus dar vieną žingsnį „naujos muzikos 
kūrimo“ link – 1940 m. įkūrus lietuvių liaudies muzikos 
instrumentų orkestrą, etnomuzikologė Jadvyga Čiurliony-
tė susirūpino, kad jis „neprarastų nacionalinio savitumo, 
kurio pagrindas yra pačios liaudies sukurta lietuviška mu-
zika“ (Čiurlionytė, 1984, p. 169). Nuogąstauta buvo ne 
be reikalo. Kaip žinoma, liaudies muzikos ansamblių arba 
orkestrų steigimas sovietinei sistemai buvo nepaprastai svarbi 
kultūros kontrolės ir organizavimo priemonė. Pagrindinė 
tokių kolektyvų užduotis buvo efektyvi propagandinė ir 
ideologinė misija, išstumiant, anot bolševikų, „reakcinės 
buržuazinės kultūros liekanas ir įtvirtinant naująjį pažan-
gųjį meną, formuojantį naujai ir teisingai mąstantį sovietinį 
žmogų“ (Nakas, Tautiškumo žanrai). Įtikėjęs šia sovietine 
ideologija, 1949 m. Švedas rašė: „<...> reikia ne empiriškai, 
o dialektiškai studijuoti kultūrinį liaudies ir klasikų kūrybinį 
palikimą. Tai reiškia, kad reikia pažinti ir išmokti atskirti 
tuos reiškinius, kurie yra esminiai, pastovūs, nuo tų, kurie 
atgyvenę, miršta... Reikia pastebėti naujuosius reiškinius, 
suprasti jų atsiradimo priežastis, užčiuopti tuos gajuosius 
pradus, kuriems lemta sudaryti ateities liaudinės melodikos 
ir harmonijos pagrindus, ir juos vystyti, jais pagrįsti savo kū-
rybą“ (Nakas, Tautiškumo žanrai). Taigi polifoninė skudučių 
muzika Švedui – viso labo atgyvenęs, mirštantis reiškinys, o 
naujoji homofoninio stiliaus skudučiavimo tradicija – „atei-
ties liaudinės melodikos ir harmonijos pagrindai“. 

Verta pasakyti, kad ir mūsų dienomis Švedo veikla vis 
dar tebevertinama kaip „įsitelkimo į Europos kultūrinę 
erdvę“ priemonė, atkreipiant dėmesį į tai, kad jo išpopulia-
rintas naujasis skudučiavimas „plačiai prigijo ir tapo visos 
lietuvių tautos savastimi, vienu iš tautinės konsolidacijos 
ženklų, jis buvo toliau išplėtotas po Antrojo pasaulinio 
karo“ (Apanavičius, 2012, p. 17). O Paliulio noras pratęsti 
polifoninės skudučių muzikos gyvavimo tradiciją laikomas 
nesėkmingu bandymu „jau į praeitį nuėjusį reiškinį gaivinti 
naujomis europinės kultūros sklaidos sąlygomis“ (Apana-
vičius, 2012, p. 17).

Toks prieškaryje įvykęs (ir, matyt, vis dar tebesitę-
siantis) nuomonių išsiskyrimas skudučių muzikos (arba 
„senos“ vs „naujos“ muzikos) klausimu nūdienos etno-
muzikologo akimis vertintinas kiek kitaip. Visa anuometė 
Švedo veikla ir mintys rodo visuminį senosios polifoninės 
skudučių muzikos sistemos nepripažinimą, jos esmės ir 
vertės nesuvokimą. O juk „nutrynus“ esminius senosios 
lietuvių polifonijos bruožus – atvirą ostinatinę formą, tirštus 

sekundų sąskambius (klasterius), ciklinę laiko sampratą ir 
kt. – nebelieka ir skudučiavimo tradicijos savitumo. Tiesa, 
iš esmės pakitus muzikai, atrodytų, vis dar lieka tie patys 
instrumentai  – skudučiai (nors dabar pavienės dūdelės 
atlieka tik funkcinės harmonijos akordų „užpildytojų“ 
funkciją). Tačiau akivaizdu, kad Švedas nevertino ne tik 
senojo muzikos stiliaus, bet ir išskirtinio medinių skudučių 
tembro savybių ir savitumo. Jam atrodė, kad už medieną kur 
kas parankesnė yra ebonito medžiaga ir, jei senieji skudu-
tininkai būtų turėję ebonitą po ranka, būtų, ko gero, iš jo 
irgi skudučius gaminę25. O šių dienų kompozitorius domina 
ne tik senoji skudučiavimo tradicija, bet ir savitas medinio 
(žolinio) skudučio garsas26 (pavyzdžiui, Algirdo Martinaičio 
vokaliniame instrumentiniame kūrinyje „Sakmė apie šūd-
vabalį“ (1990) ilgai mėgaujamasi vieno skudučio tembru, 
pučiant juo ostinatinę ritmo formulę). 

Tad ir kyla klausimas, ar Švedo anuomet kurta ir mo-
kyklose bei dainų šventėse sparčiai populiarinta skudučių 
muzika laikytina išties pažangia, modernia, „įsiliejančia į 
Europos kultūrą“. Štai vėlesnių laikų ištobulintų liaudies 
muzikos instrumentų puoselėtojas, skudučių tyrinėtojas  Vy-
žintas atkreipia dėmesį į kai kurių kaimyninių tautų mokslo 
ir meno žmonių nusistebėjimą, kad lietuviai, turėdami 
tokį originalų palikimą, pernelyg pasidavė vakarietiškiems 
trafaretams. Anot  Vyžinto, „mes ne tiek pasidavėme, kiek 
apsipratome, nes per mažai gvildename savosios kultūros 
esmę, jos giluminius klodus...“ (Vyžintas, 2006, p. 6).

Tradicija: kūryba ir kartotė

Sugrįžkime prie Švedo raginimo „dialektiškai studijuoti 
kultūrinį liaudies kūrybinį palikimą“ – senąją, atgyvenusią 
skudučių muziką pakeisti modernesne, „pažangesne“. 
Tradicija čia akivaizdžiai suvokiama kaip priešprieša mo-
dernumui, pažangai. Toks tradicijos traktavimas, būdingas 
XIX a.–XX a. pr. filosofijai, anot Jurgos Jonutytės, susijęs su 
modernybėje prarasto laiko moduso – kartotės suvokimu: 
„Tradicija savo ruožtu sutapatinama su kaitos priešprieša – 
tvarumu ir paverčiama bet kurios pažangos kontrastiniu 
fonu, t. y. to, kas naujai kuriama, inertiška, kliudančia ir 
nepasiduodančia terpe“ ( Jonutytė, 2010, p. 45). Kai kurie 
filosofai, kaip antai Peteris Burke’as27, tokį pažangos akcen-
tavimą, „linijinį“ praeities vaizdinį linkę laikyti svarbiausiu 
vakarietiškos istorijos sampratos bruožu. 

XX a. antroje pusėje, stiprėjant istorizmo kritikai, į 
filosofijos veikalus, taip pat ir į religijotyrininkų, antropo-
logų, etnografų, istorikų, folkloristų ir kitų metodologines 
nuostatas ima grįžti kartotės sąvoka28. Ši sąvoka, anot Jonu-
tytės, dialektiškai jungia statikos ir dinamikos patirtis, todėl 
leidžia suprasti kūrybinį veiksmą ir kaip to paties palaikymą, 
ir kaip naujo siekį. Joks žmogaus kūrinys negali būti nei 
radikaliai naujas (jei jis prasmingas), nei nekintančiai, fik-
suotai senovinis (vėlgi jam suteikiamõs prasmės požiūriu) 
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( Jonutytė, 2010, p. 47). Tuomet tradicija yra ne praeities 
liekanos, bet niekur nedingusi laiko patirtis. Tai suvokę, 
mes turėtume tradiciją „ir saugoti, ir tirti, ir mėginti iš naujo 
kurti, kurti kartojant“ ( Jonutytė, 2010, p. 48).

Ar ne panašios mintys buvo keliamos lietuvių kom-
pozitorių prieškaryje? Prisiminkime, kad ano meto kom-
pozitoriai „modernistai“ kaip tik sekundinėse sutartinėse 
įžvelgė sąsajų su šiuolaikine Europos muzika, manė jas 
esant lietuvių ateities muzikos pagrindu. Juozas Gruodis 
vienas iš pirmųjų atkreipė dėmesį, kad kai kurie lietuvių 
senojo folkloro (pavyzdžiui, sutartinių) bruožai susisieja 
su kai kuriais XX a. muzikai būdingais reiškiniais (Am-
brazas, 2009, p. 47). „Nuosaikiuoju modernistu“ laikomas 
Kazimieras Viktoras Banaitis sutartinėmis tiesiog žavėjosi: 
„Tos sutartinės, dainuojamos sekundėmis, vietomis aštro-
kais disonansais – tai tikras mūsų liaudies muzikos lobis! 
Sakytum, lietuvės kaimo dainininkės išsilavino, taip sakant 
emancipavo disonansą senų senovėje ir šimtmečiais pralenkė 
Europos muzikos modernistus“ (Kučiūnas, 1990, p. 23). 
Kompozitoriaus ir muzikologo Edvino Geisto teigimu, 
„sutartinės reprezentuoja ankstyvą atonalios muzikos tipą. 
Mes galime sutartinėse įžvelgti užbėgimą už akių XX a. 
atonaliai meno krypčiai“ (Geist, 1938, p. 284). Geistas, 
beje, ne tik įžvelgė modernios muzikos ir sutartinių sąsajų, 
bet ir kėlė originalią  XX a. 4-am dešimtmečiui sutartinių 
atgimimo idėją: „Kadangi egzistuoja kosmogenezės dėsnis, 
pagal kurį niekas neišnyksta, kas jau kartą gyvavo, mes tu-
rime pabandyti ir sutartinių išnykime įžvelgti tik tariamą 
nuvytimą. Mistinis tiltas, vedantis nuo sutartinių iki mūsų 
laikų muzikinių reiškinių, yra įrodymas, kad šis lietuvių 
ankstyvų dainų tipas neišnyko“ (Geist, 1940, p. 65). 

Dabar galima teigti, kad šios Geisto mintys visiškai 
pasitvirtino – tai rodo ne tik XX a. 7-ame dešimtmetyje 
atgimusi ir iki šiol tebesiplėtojanti gyvoji senosios polifo-
nijos tradicija (2010 m. sutartinės įtrauktos į UNESCO 
reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašą), bet ir originalūs nūdienos kompozitorių kūriniai, 
persmelkti sutartinių dvasia. Bene ryškiausiu sutartinių sąly-
čio su kompozitorių kūryba pavyzdžiu laikytinos Broniaus 
Kutavičiaus oratorijos („Iš jotvingių akmens“, „Magiškas 
sanskrito ratas“ ir kt.). Jos pasižymi rituališkumu, artimumu 
folkloro tradicijoms, archajinei muzikinei mąstysenai ir 
pasaulėjautai ( Jasinskaitė-Jankauskienė, 2001; Nakienė, 
2003; Račiūnaitė-Vyčinienė, 2008). Tiesa, šiose oratorijose 
nerasime sutartinių citatų ar autentiško jų skambesio, tik 
tam tikrą jų įvaizdį (ar provaizdį). Štai oratorijoje „Magiškas 
sanskrito ratas“ daugelio dalių begaliniai kanonai atitinka 
sutartinių kaip tam tikros laike skambančios erdvės estetiką. 
Kiekviena dalių yra lyg atvira, neturinti nei aiškios pradžios, 
nei aiškios pabaigos (rodos, ji galėtų trukti visą amžinybę) – 
taip ir sutartinėse: „Vis taip renki žodžius – gali kiek nori 
pririnkti.“ Taigi Kutavičius, šios oratorijos muzikinei kalbai 
suteikdamas, kaip pats sako, visuotinimo, vis dėlto netoli 
tepabėgo nuo lietuviškų sutartinių. Gal tai ir neatsitikti-
numas: juk, anot paties kompozitoriaus, šio kūrinio „esmė 
būtų ratas – kaip rytiečių filosofijoje viskas pasikartoja po 
kažin kiek amžių, tūkstantmečių“ ( Jasinskaitė, 1991, p. 30). 
Čia ir vėl tiktų prisiminti Geisto mintis: „Beveik po dviejų 
tūkstančių metų mes stovime vėl plėtotės proceso pradžioj, 
ir tas ilgas laiko tarpas nereiškia iš tikrųjų nieko daugiau, 
kaip tik didesnį muzikos technikos praturtėjimą“ (Geist, 
1938, p. 284). 

5 pav. Etnografinių vestuvių epizodas (fotografas nežinomas; iš dokumentinio filmo „Senovinės 
kupiškėnų vestuvės“, rež. Eugenijus Šaltis, 1971)
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Sutartinių tradicijos palaikymo būdai 
Kupiškio krašte

Skirtingai nei biržiečiai, kuriems labiau rūpėjo išsaugoti 
vietinius liaudies instrumentus (pirmiausia skudučius) 
ir jais atliekamus polifoninius kūrinius, o ne giedamąsias 
sutartines, kupiškėnai ėmėsi gaivinti vokalines sutartines. 
Prie Kupiškio kolektyvinio dainavimo tradicijos išlikimo 
ir puoselėjimo XX a. pradžioje prisidėjo šio krašto švie-
suoliai Glemžos, Šlapeliai ir kt. Dainų ir ypač sutartinių 
giedojimą29 labai palaikė žymus vietos švietėjas, kunigas 
Kleopas Kuzminas (Kozminas, Kozmianas, 1858–1938), 
Kupiškio bažnyčios choro globėjas. Visos jo choristės ne tik 
giedojo bažnytines giesmes, bet ir dainavo liaudies dainas 
bei dainomis virtusias to laikotarpio poetų eiles (Žebrytė, 
1988, p. 82). Sąmoningas kupiškėnų dainavimo tradicijos 
gaivinimas prasidėjo apie 1922 m. Tuomet Ona Simonavi-
čiūtė-Glemžienė (1858–1938), puiki dainininkė, mokėjusi 
daug savo močiutės A. Simonavičienės sutartinių, pasikvietė 
į namus Domicelę Šlapelienę, Domicelę Petrylienę, J. Mi-
kalauskaitę. Jos visos, kartu ir duktė Stefanija Glemžaitė, 
pradėjo drauge dainuoti kupiškėnų dainas ir sutartines. 
Vėliau prie jų prisidėjo daugiau dainininkių. Dainininkės 
pasikvietė skudutininkus ir lamzdelininkus Pilkauską iš 
Vėžionių, Antaną Augulį iš Račiupėnų, Jurgį Pošką ir Joną 
Gudelį iš Pyragių, Antaną Jokantą iš Kuosėnų. Šis liaudies 
dainų ir papročių puoselėtojų būrelis 1923 m. Beržytėje, 
prie Pyragių ežero, surengė senovės dainų ir šokių gegužinę. 
Tokios gegužinės 1928–1933 m. Beržytėje buvo rengiamos 
kasmet30. Dalyvaudami Beržytės gegužinėse, jie pamažu 
ėmė atkurti ir improvizuoti tam tikrus vestuvių vaidinimų 
epizodus31. Taip iš senovės papročių puoselėtojų būrelių 
pamažu atsirado žymusis etnografinis spektaklis „Senovinės 
kupiškėnų vestuvės“32, padaręs didelę įtaką Kupiškio krašto 
dainuojamosios tradicijos sklaidai.

Savo veiklą Glemžienė tęsė ir toliau, prisimindama kuni-
go Kuzmino priesaką, kad motinos neturi nusinešti dainų, 
sutartinių, papročių į kapus, o privalo išmokyti jaunimą 
dainuoti (Žebrytė, 1988, p. 82). Papročiais ir dainomis bei 
sutartinėmis intensyviai domėjosi ir Glemžienės dukros Ste-
fanija, Elvyra ir Mikalina33. Vis dėlto pomėgiu sutartinėms 
labiausiai išsiskyrė vyriausioji duktė Stefanija Glemžaitė 
(1885–1974). Nuo 1910 m. ji pradėjo užrašinėti didžiulį 
motinos tautosakos repertuarą, vėliau padarė ir garso įrašų 
(Žebrytė, 1988, p. 84–85), pati įdainavo iš motinos išmok-
tų dainų ir sutartinių34. Kupiškyje ji buvo subūrusi keletą 
moterų, su kuriomis giedojo sutartines. 

Remiantis turimais šaltiniais, galima teigti, kad visos 
XX a. pradžioje mums žinomos Kupiškio sutartinių giedo-
tojų grupės buvo vienaip ar kitaip veikiamos tam tikrų auto-
ritetų. Pirmoji grupė (Ona Mažeikienė, 80 m., Smilgių k.; 
Domicelė Šlapelienė, 73 m., Rakučių k., Kupiškio vlsč.;  
Domicelė Petrylienė, Migonių k., Šimonių vlsč.), 1936 m. 

6 pav. Kompozitorius Valentinas Bagdonas užrašo sutartines 
iš Stefanijos Glemžaitės (fotografas nežinomas, 1956; iš Jono 
Glemžos asmeninio archyvo)

7 pav. Sutartinių giedotoja Domicelė (Domulė) Šlapelienė 
(fotografas ir fotografavimo data nežinomi; LTRFt 6997)
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įgiedojusi sutartinių į fonografo plokšteles (užrašė Zenonas 
Slaviūnas), buvo suburta Glemžienės. Šios grupės įrašai yra 
dingę, todėl sunku spręsti apie jos narių giedojimo manierą, 
balsų derėjimą ir pan. Tiesa, 14 sutartinių („Tūtoj, sveika 
gyva“ (LTR pl 740(8)), „Užaugo liepa“ (LTR pl 739(3)), „Tu 
tu, strazdėli“ (LTR pl 739(5)), „Ričiau rotų, dobilio“ (LTR 
pl 740(4) ir kt.) įgiedojo viena Šlapelienė. Jos giedojimas yra 
tradicinis (tai rodo sutartinių giedotojoms būdinga balso 
tembro spalva, artikuliacija, metroritmikos bruožai ir kt.). 
Šlapelienės įgiedotų sutartinių melodinės atkarpos leidžia 
teigti, kad Kupiškio krašto sutartinės buvusios polimodalios, 
pagrįstos sekundų intervalais35, pavyzdžiui, „Tūtoj, sveika 
gyva“. Tad galima prielaida, kad Glemžienės suburta Kupiš-
kio sutartinių giedotojų grupė, kuriai priklausė Šlapelienė, 
dar nebuvo paveikta didelių pakitusios kultūrinės aplinkos 
inovacijų.

Posūkis nuo polimodalumo prie monomodalumo 

1939 m. Šimonių valsčiuje užfiksuota kita  – jaunes-
nių giedotojų  – grupė, pagiedojusi apie 20 sutartinių (į 
fonografo plokšteles jas įrašė folkloristas Slaviūnas). Tai 
Ona Kairytė, 38 m., Punkiškių k.; Ona Jurkštaitė, 56 m., 
Ruzgų k.; Veronika Daminauskienė, 46 m., Aluotų k.; ir jos 
duktė Valerija  Daminauskaitė, 13 m., Punkiškių k. Anot 
Šimonių grupės giesmininkės Kairytės (g. apie 1901 m.), 
senosios giesmininkės jau nebegalėjusios atvykti į Kaune 
esantį Lietuvių tautosakos archyvą, todėl ji subūrusi jau-
nesnes moteris ir „iš nuo pečiaus nenulipančių bobučių“ jas 
išmokiusi sutartinių36, taip bandydama gaivinti nykstančią 
tradiciją (ADSIM, p. 17).

Vis dėlto garso įrašai rodo, kad šiai grupei taip ir nepa-
vyko išmokti giedoti senųjų sutartinių, gerai tarpusavyje 
susigiedoti. Tai liudija visiškai padrika, neorganizuota kai 
kurių sutartinių („Apynėlis auga“, „Žilvitis žaliava“ ir kt.) 
ritmika, nesugebėjimas derinti sinkopių vienoje balso par-
tijoje su lygios vertės natomis kitoje (plg. 2 skirtingus sutar-
tinės „Lynoda lynoda“ variantus, įrašytus iš grupės [LTR pl 
1058(1)] ir iš vienos giedotojos [LTR pl 1058(4)]), ir pan. 
Sutartinės „Atburkava karvełėlis“37 garso įrašas ir Nakienės 
sutartinės melodijos transkripcija atspindi tikrąją situaciją 
įrašo metu – grupės giedojimą nepasirengus, nesusigiedojus. 
Dėl šios priežasties refreno motyvai „kūkal kūkal“ iš pradžių 
šiek tiek vėluoja (natose tai atspindėta šešioliktinėmis pau-
zėmis). Ilgainiui nusistovi derama refreno giedojimo tvarka.

3 pvz. Sutartinės „Atburkava karvełėlis“ melodija, 
transkribuota Austės Nakienės; ADSIM 64(24)

8 pav. Šimonių sutartinių giedotojos Valerija Daminauskaitė ir Ona Kairytė (fotografas nežinomas, 
1939; LTRFt 274)   
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Kitos Šimonių grupės pagiedotos sutartinės išsiskiria pa-
kitusiu balso partijų santykiu – nebe sekundiniu, o unisoni-
niu-heterofoniniu. Taigi sutartinės tampa ne polimodalios, 
o monomodalios (atskiros sutartinių partijos nebekontras-
tuoja tarpusavyje), pvz., „Kas tar taka par dvarėlį“, „Turėja 
liepa“, „Linada linada“ ir kt. Dar kitos sutartinės įgauna 
naujo  – homofoninio-harmoninio  – daugiabalsiškumo 
bruožų, pvz., „Eisim, sesės, dobilio“38, „Turėjau kumelytį“ 
(LTR pl 1058(3)) ir kitos. 

4 pvz. Sutartinė „Eisma, sesės, dobilio“ (ADSIM 61)

Viena sutartinių „Išjoja joja, sodauta“ (LTR pl 1058(8)) 
pasižymi jau visiškai pakitusia melodika su sekvenciškai 
kartojamu motyvu, kuris nebūdingas nei sutartinėms, nei 
tradicinėms lietuvių dainoms. 

Taigi ši Šimonių grupė, nors ir kaip geranoriškai 
stengėsi perimti ir išsaugoti savo krašto sutartines, mano 
galva, laikytina savitu „kultūros pasisavinimo“39 pavyzdžiu. 
Grupės giedotojoms, susibūrusioms iš skirtingų kaimų ir 
paveiktoms naujos muzikos estetikos, sutartinės jau buvo 
tarsi „svetimos kultūros“ dalis, „svetimkūnis“, kurio taip 
ir nepavyko deramai įsisavinti. Mokydamosi sutartinių iš 
senųjų giedotojų, jos pritaikė jų melodiką prie savo estetinės 
sampratos.

Rašytinis sutartinių tradicijos perdavimo būdas

Kupiškio krašte XX a. antroje pusėje atsirado ir daugiau 
sutartinių giedotojų grupių. Tai rodo ypatingą šio krašto 
žmonių pagarbą sutartinėms, norą pratęsti jų giedojimo 
praktiką. Kupiškio moterys vis dar stengėsi išmokti sutar-
tinių viena iš kitos, kartais pasinaudodamos jau ir rašytine 
tradicija – rankraščiais arba spausdintais šaltiniais. 

Antai 2012 m. per ekspediciją pas Kupiškio dainininkę 
Vilhelminą Elskienę buvo aptiktas storas sąsiuvinis, kuriame 
ji, greta vėlyvų dainų ir romansų, buvo užsirašiusi ir sutartinę 
„Untinas untalį vadinojo“ (šios Kupiškio krašte populiarios 
sutartinės melodijos ji, deja, nebeprisiminė). 

9 pav. Vilhelmina Elskienė dainuoja iš savo dainų sąsiuvinio 
(fotografavo Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, 2012)

Dar įdomesnė  sutartinės „Aisim, sėsės, dauno“ per-
ėmimo istorija. Šią sutartinę padainavo Uršulė Strolaitė-
Baltušienė, g. 1908 m. Čiunkų k., nuo 1932 m. gyvenanti 
Puponių k. Užrašytojos Linos Daukšienės teigimu, Baltu-
šienė „išmoko ją iš Kalvelienės, kai gyveno Puponių kaime. 
Kalvelienė, pasak Baltušienės, buvo subūrusi Puponių 
moteris dainuoti. Iš ko išmoko pati Kalvelienė – neaišku 
(lyg buvo gavusi iš Kupiškio kažkokį dainynėlį). Pati U. Bal-
tušienė šią sutartinę man dainavo iš savo seno dainynėlio, 
atspausdinto kažkokiai Kupiškio dainų šventei. Sakė, kad 
šią sutartinę dainavo kažkokiame renginyje. Dainavo ištisai, 
ne viena paskui kitą“40.

Sutartinių giedojimo re-rekonstrukcija

Prie Kupiškio krašto sutartinių tradicijos atgaivinimo 
prisidėjo kupiškėnė Jonė Žebrytė (1929–2011), biblioteki-
ninkė ir kraštotyrininkė, 1974–1983 m. užrašiusi kupiškėnų, 
ypač Puponių apylinkių, tautosaką (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutui ji perdavė apie 1500 tautosakos įrašų). 
Norėdama prisidėti prie šio krašto dainavimo tradicijos palai-
kymo ir populiarinimo, ji subūrė Puponių kaimo etnografinį 
ansamblį, rengė šio kaimo dainų radijo valandėles.

Puponių ansamblyje Žebrytė subūrė 4 moterų grupelę, 
moterys koncertuose ne tik dainuodavo drauge su kitais, 
bet atskirai pagiedodavo ir keletą sutartinių. Tai Bronė 
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Jokšytė-Šulcienė (1918–1994), Elena Vaicekauskaitė-Ka-
rūžienė (g. 1921), Valė Šamparaitė-Maslionienė (g. 1911), 
Julė Petronienė. 

Šiandien mums kyla abejonių, ar bent viena šių daininin-
kių sutartinių giedojimo praktiką buvo tiesiogiai perėmusi iš 
savo mamos ar močiutės. Apie tai verčia manyti faktas, kad 
visos dainininkės yra gimusios skirtinguose kaimuose. Tad 
tikėtina, kad jas visas vietinių sutartinių išmokė Žebrytė, 
nusiklausiusi jų iš kitų Kupiškio krašto sutartinių giedotojų 
(tik ji pati niekada to niekam nepasakojo)41. Be to, minėtos 
Puponių giedotojos giedodavo iš viso tik 4 sutartines: „Tu 

avinėli“, „Sarbinčiula ogėla“, „Aisim, sėsios, dauno“ ir „Išjoja 
joja“42. Visas tas pačias sutartines 1972 m. ekspedicijoje Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos studentėms pagiedojo 
kita Kupiškio sutartinių giedotojų grupė – trijų kartų tos 
pačiõs šeimos atstovės Emilija Stončikaitė-Jonušienė, 82 m., 
iš Slavinčiškio k., jos duktė Aldona Jonušytė-Zinkevičienė, 
53 m., ir anūkė Marytė Zinkevičiūtė, 14 m.; visos gyveno 
Kupiškyje43. Šios sutartinės publikuotos rinkinyje „Aukš-
taičių melodijos“44 (Nr. 6, 9, 10, 24). Taigi galima prielaida, 
kad pirminis minėtų 4 sutartinių „šaltinis“ buvo vyriausioji 
giedotoja Jonušienė, gimusi apie 1890 m. 

10 pav. Jonė Žebrytė (kairėje) su Puponių dainininkėmis (fotografas nežinomas, 
1978; LTRFt 5595)

11 pav. Puponių sutartinių giedotojos: Bronė Jokšytė-Šulcienė, Elena 
Vaicekauskaitė-Karūžienė, Valė Šamparaitė-Maslionienė ir Julė Petronienė 

(fotografas nežinomas, 1977; LTRFt 5594)
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12 pav. Emilija (Milia) Jonušienė (fotografavo Balys Buračas, 
1936; LTRFt 150)

Vis dėlto šių 4 sutartinių sklaida visuomenėje XX a. 
pabaigoje rūpinosi minėtos Puponių giedotojos: jos akty-
viai giedodavo sutartines įvairiuose koncertuose, folkloro 
festivaliuose, vieną jų („Tu avinėli“) įrašė ir į plokštelę45. 
Skirtingai nei Šimonių giedotojų grupė, puponiškėms tos 
4 sutartinės buvo gerai „prilipusios“ ir niekas net negalėjo 
įtarti, kad jos išmoktos ne vaikystėje, t. y. perimtos ne na-
tūraliai – „iš kartos į kartą“, „iš lūpų į lūpas“, o išmokytos 
Žebrytės kur kas vėliau, susibūrus į ansamblį46. 

Edukacijos įtaka šeimos giedojimo tradicijai

Ryškiu edukacijos įtakos sutartinių praktikai pavyzdžiu 
laikytina rokiškietės Editos Kuzavinytės-Meškuotienės 
šeimos patirtis. Vilniuje gyvenanti bene septynių kartų 
sutartinių giedotojų dinastijos  atstovė Meškuotienė dar 
ir mūsų dienomis perduoda Obelių k. sutartinių tradi-
ciją kitoms kartoms. Perimant tradiciją, tam tikroje šios 
šeimos grandyje ryškią įtaką yra padaręs išsimokslinimas. 
Meškuotienės močiutė, puiki dainininkė Elena Smalins-
kaitė-Zaukienė 1937  m. buvo pakviesta įdainuoti dainų 
ir sutartinių į fonografo plokšteles, tačiau tuo metu ji jau 
buvo labai silpna. Vietoj jos šią misiją atliko duktė Emilija 

Zaukaitė-Kuzavinienė (1903–1992), išmokusi mamos 
dainų ir sutartinių. Tuo metu  Kuzavinienė – jauna mo-
kytoja – garsėjo aukštu, lygiu, kitaip tariant, „labai gražiu“ 
(inteligentijos supratimu) balsu. Jį galime išgirsti 1937 m. 
fonografo įrašuose, pavyzdžiui, „Žirniki, tyti tūta“ (LTR 
pl 559(5)), „Tututu, kas būtų“ (LTR pl 558(2)), „Trijula 
sesiula“ (LTR pl 561(7)) ir kt. 

Taigi ir Kuzavinienės balsas, ir dainavimo maniera labai 
skyrėsi nuo tradicinio kaimiško dainavimo47. Kaip vėliau 
pripažino pati Kuzavinienė, jos mamos dainavimas buvo 
visai kitoks: „Mamai tos dainos – iš gilumos krūtinės eina, 
o mums pagurklis dreba dainuojant.“48 Tačiau kaip tik tokį, 
jau pakitusį dainavimą nuo vaikystės girdėjo inteligentų 
šeimoje augusi Meškuotienė. 

Beje, perimti sutartines kad ir tiesiogiai iš savo mamos 
Meškuotienei buvo nelengva (sutartinių mama pradėjo ją 
mokyti, kai ji sulaukė vienuolikos metų). Ji prisimena, kaip 
sunku buvo dainuoti drauge su mama skirtingas melodijas: 
„Ausis užsikimšdavau, delnais užsidengdavau, kad negirdė-
čiau mamos, kol įpratau.“49 Vėliau jiedvi su mama jau drauge 
išmokė giedoti sutartines Meškuotienės vaikus Gėliūnę ir 
Žilviną, folkloro ansamblio „Sadauja“ dalyvius. 

13 pav. Tautosakos rinkėja Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė 
(fotografas nežinomas, 1936; LTRFt 186, LTR 986)
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14 pav. Emilija Kuzavinienė, jos duktė Edita Kuzavinytė-
Meškuotienė ir anūkė Gėliūnė Meškuotytė (fotografavo 
Klaudijus Driskius, 1982)

Sutartinių giedojimo subtilybių Meškuotienė dabar 
moko savo vaikaičius, taip pat ir vaikų folkloro ansamblio 
„Šilelis“ dalyvius. Taigi Obelių krašto sutartinių giedojimo 
tradicija vis dar palaikoma ir tęsiama toliau. Šiuo atveju 
turime bene vienintelį tokį ryškų nenutrūkusios autentiškos 
sutartinių giedojimo tradicijos pavyzdį, tačiau ir ši jau yra 
paveikta „gražaus, kultūringo dainavimo“ estetikos.

Vizualinė sutartinių rekonstrukcija

Kupiškio krašte galima įžvelgti XX a. pirmoje pusėje vy-
kusią savotišką tautosakos (taip pat ir sutartinių) fiksavimo 
„vizualizaciją“, arba vizualinę rekonstrukciją. Tai susiję su 
tuomečiu bandymu palaikyti ne tik benykstančias dainas ir 
sutartines, bet ir senovinius papročius. Detaliau patyrinėjus 
to laikotarpio fotografijas paaiškėjo, kad kai kuriose jų vizu-
alinė tradicinės kultūros fiksacija nėra visiškai autentiška. Ji, 
kaip ir dainos bei sutartinės, yra paveikta (arba rekonstruota) 
tam tikrų asmenybių (o šios savo ruožtu paveiktos bendro 
to laikotarpio požiūrio).

 Viena pirmųjų tokių vizualinės rekonstrukcijos atšakų 
veda į Glemžų šeimą. Galima teigti, kad kaip tik čia prasidėjo 
nuometo – ištekėjusių moterų galvos apdangalo – ryšėjimo 
atgimimas Kupiškio krašte. Reikėtų priminti, kad nuometą 
dėvėti ištekėjusioms moterims XIX a. pabaigoje čia dar 
būdavo privaloma. Tačiau XX a. pirmais dešimtmečiais šį 
senovišką galvos apdangalą jau buvo pakeitusios skarelės. 
Pasakojama, kaip per vieną suėjimą pas dukrą Stefaniją 
Glemžienė, išardžiusi staltiesę, sumeistravo nuometą, ir 
visos moterys drauge prisiminė, kaip jis būdavo ryšimas: 
„Tada Glemžienė nutraukė nuo stalo staltiesę dvipalę, tuoj 
ją išardė, galus susiuvo ir aprišo Mikalauskienei galvą tuo 
nuometu. Tą dieną... prieš veidrodį visos prisiminė nuometą 
užsirišt. Daug čia buvo juoko, kada viena kita pamiršusi 
nuometo kilpą užsirišdavo prie kito šono...“50

1931 m. gegužinėje nuometuotos moterys – „Senovės 
papročių mylėtojų“ narės51 – padainavo sutartines „Tavai, 
rugiai byra“, „Siunta mani, čiūta“, „Aisma, sėsios, dauno“, 
„Sorbinta, sorbinta“ (Baltušis, Zulonas 1980, p. 78). Nuo 
tada kupiškėnės moterys įvairiuose pasirodymuose dainuo-
davo ir giedodavo sutartines jau tik su nuometais. 

Kad tuo pačiu laikotarpiu kituose sutartinių arealo 
subregionuose moterys natūralioje aplinkoje dėvėjo jau 

15 pav. Tatkūnų k., Ukmergės r., sutartinių giesmininkės (nežinomas fotografas, 1937; LTRFt 195)
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nebe nuometus, o skareles, rodo kai kurios išlikusios nuo-
traukos. Pavyzdžiui, Ukmergės krašto (Tatkūnų k.) sutar-
tinių giedotojos Marijona Stimburaitė-Gricienė (67  m.), 
jos motina Barbora Bugenavičaitė-Stimburienė- (88 m.) ir 
Agota Našlėnaitė-Gricienė (87 m.) 1937 m. nufotografuo-
tos ryšinčios skareles. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nuometas tapo labai reikš-
mingas ir kitos ryškios asmenybės Anykščių krašto švie-
suolės, puikios dainininkės Juozapotos Rimkutės-Kairienės 
(1864–1947) gyvenime. Dvasininko  Antano Baranaus-
ko paraginta52, ji užsirišo nuometą ir iki senatvės jį ryšėjo, 
tęsdama ir skatindama Anykščiuose šio senovinio ištekėju-
sios moters galvos apdangalo tradiciją (Mikeliūnaitė, 1985).

Visoms  savo dukterims ji nuaudė po nuometą ir išmokė 
juo apsirišti. Jos dukterys Veronika (1886–1944), Rozali-
ja (1892–1971), Emilija (1896–1981), Anelė (1898–1988) 
ir Monika (1904–1976) lietuvių folklorizmo istorijoje 
žinomos kaip seserys Kairytės, beveik visose nuotraukose 
ryšinčios aukštaitiškus nuometus.  

Įdomu, kad Kairienė Anykščių apylinkėse garsėjo ne 
tiek kaip sutartinių giedotoja, bet kaip „naujų“ dainų  – 
Baranausko eilių  – populiarintoja. O dukterys Kairytės, 
nors dainavusios dainas Antano Vienažindžio, Maironio, 
Klemenso Kairio ir kitų poetų tekstais bei to meto kompo-
zitorių harmonizuotas liaudies dainas, vis dėlto mokėjusios 
ir sutartinių („Tututuj, sadautoj, abelėla“, „Rieda ratai 

rateliukai“ ir kt.)53. Anelė Kairytė-Bajorienė54 prisimena: 
„Kai mama su kuo nors sutartines dainuodavo, mes klausy-
davom ir pačios sutartines kurdavom“ (Mikeliūnaitė, 1985, 
p. 19). Taigi sutartines Kairių moterys – aktyvios Anykščių 
choristės, aktorės ir kultūros organizatorės, matyt, laikė 
vertingu palikimu, kurio nederėtų taip lengvai atsisakyti 
(kaip ir nuometo, kurį Kairienė užsispyrusi ryšėjo net ir 
tada, kai jau niekas Anykščiuose jo neberyšėjo; Mikeliū-
naitė, 1985, p. 17).

Nuometai tapo pagrindiniu galvos apdangalu Kupiškio 
šviesuolių etnografiniame vaidinime „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“. Vaidinimą ir pačius „vestuvininkus“ gausiomis 
fotografijomis įamžino Balys Buračas (1897–1972) – žy-
mus kraštotyrininkas, etnografijos ir tautosakos rinkėjas, 
fotografas. Galima pasakyti, kad Buračo 1934–1936 m. 
nuotraukose nuometas ypač sureikšminamas. Tai liudija ir 
nuotraukoms jo paties suteikti pavadinimai: pvz., „Kupiš-
kėnų vestuvių“ metu moterys, apsigobusios nuometais, šoka 
„Čiutytę“ (1934, LTRFt 8911). 

Su nuometais Buračo nufotografuotos visos Kupiškio 
apylinkių sutartinių giedotojų grupės dalyvės (D. Petrylienė, 
D. Šlapelienė, O. Mažeikienė, O. Juodakienė ir D. Lisienė; 
LTRFt 9007). 

16 pav. Ažupiečių dainininkė Juozapota Rimkutė-Kairienė 
(1864–1947) apie 1945 m. su nuometu (VŽM F) 

17 pav. Juozapota Kairienė ir Marijona Kairytė-Pukenienė 
(fotografavo Juozapas Survila, XX a. pradžia; VŽM F 6440)
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Nuometuotos ir pavienės dainininkės: Ona Juodakie-
nė („Dainininkė Ona Juodakienė apsigobusi nuometu ir 
apsirengusi siuvinėta suknele“, 1934; LTRFt 172), Ona 
Mažeikienė („Dainininkė Ona Mažeikienė, apsigobusi 
nuometu ir pasipuošusi šventiniais rūbais“, 1934, LTR Ft 
169), Uršulė Juodakienė („Dainininkė Uršulė Juodakienė iš 
Aukštupėnų kaimo (Kupiškio r.) verpia linus“; 1934; LTR 
Ft 162), Glemžienė („Dainininkė Ona Glemžienė  stovi 
apsigobusi baltu nuometu ir gražiai siuvinėtu kvartuku“; 
LTR Ft 176) ir kt.

18 pav. „Kupiškėnų vestuvių“ metu moterys, apsigobusios nuometais, šoka „Čiutytę“ (fotografavo Balys 
Buračas, 1934; VDKM 3896)

19 pav. Sutartinių dainininkės: D. Petrylienė, D. Šlapelienė, O. Mažeikienė, O. Juodakienė, D. Lisienė 
(fotografavo Balys Buračas, 1936; LTRFt 9007)

Krinta į akį, kad Buračo vėliau publikuotuose albumuose55 
šios ir panašios nuotraukos įdėtos be specialių komentarų, kad 
tai 1934 m. etnografinio spektaklio „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“ dalyvės. To nežinančiam gali susidaryti įspūdis, kad 
nuometas – tai įprasta, kasdienė to laikotarpio moterų (daini-
ninkių ir sutartinių giedotojų) drabužių detalė. Tačiau ne tai 
dabar svarbiausia. Nejučia kyla mintis, ar tik ne šios nuotrau-
kos pasitarnavo vėlyvesniam sutartinių giedojimo praktikos 
atgimimui – nuometuotų giedotojų įvaizdžiui. Tokius nuo-
metus vėliau ryšėjo ir Povilo Mataičio vadovaujamos Liaudies 
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muzikos teatro trupės artistės, 1968 m. Vilniuje pasirodydamos 
koncerte „Instrumentinės, šokamos, dainuojamos sutartinės“ 
(šis koncertas, kaip minėta, laikomas naujo sutartinių atgimimo 
pradžia). Etnografinių drabužių detales atkūrusi dailininkė Dalia 
Mataitienė dalijasi savo kūrybine patirtimi:

1968 metais <...> savo dainininkes aprengėme aukštaitiškais 
apdarais. Pasirėdę trijų rauktų sijonų eilute, lininėmis dvipalėmis 
prijuostėmis, išsiuvinėjusios baltos drobulės marškinius, su raš-
tuotomis lininėmis kojinėmis, naginėlėmis, riešinėmis, tikro milo 
sermėgomis, galvas ryšėdamos sniego baltumo nuometais – kaip 
gulbės plaukėme į sceną, šokiruodamos ne vieną istorinių šaltinių 
nestudijavusį žiūrovą. (Mataitienė, 1994) 

Šiandien baltus nuometus ryši beveik visos sutartinių gie-
dotojos. Tai galime matyti fotografijoje, kurioje užfiksuotos 
sutartinių koncerto „Kadu buva, kadujo“, vykusio Vilniuje 
2011 m., dalyvės iš Kupiškio, Zarasų ir kitų miestų.

Taip nuometas pamažu tapo moterų, XX–XXI a. giedančių 
sutartines, simboliu. Beje, 2011 m. nuometus pirmąkart užsirišo 
net folkroko grupės „Atalyja“ dainininkės dalyvaudamos XIV 
postfolkloro  muzikos festivalyje „Mėnuo juodaragis“, skirtame 
sutartinėms.

Grįžtant prie senųjų kupiškėnų nuotraukų, galima aptikti 
ir dar keletą to meto kūrybinės vizualizacijos pavyzdžių. Antai 
1934 m. fotografo A. Giedraičio darytoje Kupiškio „vestuvi-
ninkų“ nuotraukoje greta dainininkių matome tris civiliais dra-
bužiais vilkinčius muzikantus, grojančius lamzdeliais. Buračo 
1935 m. darytose fotografijose tie patys Pyragių k. muzikantai 

20 pav. Dainininkė Ona Juodakienė apsigobusi nuometu 
ir apsirengusi siuvinėta suknele (fotografavo Balys Buračas, 
1936; LTRFt 172)

21 pav. Lietuvių folkloro teatro trupė (nežinomas fotografas, 1980; 
iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo)

22 pav. Pyragių k. muzikantai groja lamzdeliais 
(fotografas nežinomas, 1935; LTRFt 355)
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23 pav. Sutartinių koncertas „Kadu buva, kadujo“ Gotikos salėje, Vilniuje (fotografavo 
Andrius Morkūnas, 2011)

24 pav. Folkroko grupė  „Atalyja“ (fotografavo Mantas Puida, 2011)

25 pav. Kupiškėnų vestuvininkai šoka šokį „Čiutytė“ (fotografavo A. Giedraitis, 1934; 
LTRFt 368)  
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groja lamzdeliais arba skudučiais, vilkėdami jau ne civilius 
kostiumus, o autentiškus etnografinius drabužius. 

Matyt, Buračas taip stengėsi išlaikyti XIX a. pab.–XX a. 
pradžios Lietuvos kaimo dvasią, siekdamas, kad jo nuotrau-
kose etnografinius drabužius vilkintys muzikantai „susilie-
tų“ su autentiškais trobesiais. Tai galima laikyti sąmoninga 
to laikotarpio vizualine rekonstrukcija ar „kūryba“.

  Taigi apskritai galima kalbėti apie to meto šviesuolių, 
inteligentų ir mokslo žmonių pastangas išsaugoti ne tik su-
tartinių giedojimo, skudučiavimo, lamzdžiavimo ir kitokią 
praktiką, bet ir šios praktikos kontekstus: papročius (rekons-
truojant kupiškėnų vestuves), etnografinius drabužius ar jų 
detales (nuometus).

Baigiamosios pastabos

Apžvelgdami įvairų sutartinių praktikos santykį su edu-
kacija, matome, kaip per visą XX a. laikotarpį formuojasi 
panašūs tikslai ir nuostatos – išsaugoti ir pratęsti sutartinių 
kaip tam tikrų išskirtinių kultūros vertybių gyvavimą. Atgai-
vinti sutartinių giedojimo ir muzikavimo praktiką siekiama 
ir tradicijos viduje, ir iš išorės.

Vienu atveju autoritetų (vietos šviesuolių, mokslo ir 
kultūros veikėjų, kunigų ir kt.) veikla įvairiais būdais skatina 
sutartinių tradicijos tąsą, jos pačios iš esmės nekeisdama. 
Kitu atveju kai kurie sutartinių tradicijos atstovai (t. y. 
žmonės, „išaugę“ iš tos tradicijos), įgiję išsilavinimą, ima 
tą tradiciją sąmoningai arba nesąmoningai transformuoti. 
Pavyzdžiui, Paliulis pradeda skudučiuoti nebe polifoninio, 
o homofoninio stiliaus kūrinius; padidina skudučių kom-
plekto dūdelių skaičių; vietoj tradicinių 5–7 muzikantų 
grupių moko skudučiuoti 40–50 žmonių būrius ir pan. 
Visa tai „įkvepia“ gausius jo sekėjus, tarp jų savo aktyvumu 
išsiskiria Švedas, nukreipęs senąją skudučiavimo tradiciją 
naujos, „europietiškos muzikos“ vaga. 

Kairytė, mokydama sutartinių jaunas moteris, „nukrypsta“ 
nuo sekundinių sąskambių, suteikdama Šimonių grupės gie-
dojimui unisoninį-heterofoninį skambesį. Klausant šios grupės 
įgiedotų sutartinių susidaro klaidingas įspūdis, kad kupiškėnų 
sutartinės buvusios ne polimodalios, o monomodalios. 

Kuzavinienė sutartines ima giedoti išlavintu, „gražiu“ 
balsu. Jos ir kitų išsilavinusių žmonių veikla padėjo pa-
grindus vienai iš sutartinių tradicijos atgaivinimo XX a. 
pabaigoje krypčių  – gražiam, „išpuoselėtam“ giedojimui, 
kuris labai skiriasi nuo tradicinės sutartinių artikuliacijos. 

Pasikeitusi sutartinių gyvavimo situacija XXa. pab.–
XXI a. pradžioje formuoja naują jų kultūros etapą – speci-
finę, koncertinę mūsų laikų folklorinės kultūros formą. Taip 
pat galima kalbėti ir apie naują kaimo žmonių socializacijos 
etapą: buvę žemdirbiai, gyvulių augintojai, zootechnikai, 
melžėjos ir pan. keičia savo statusą – tampa nebe „pasyviais“ 
sutartinių tradicijos savo kaime saugotojais ir vartotojais, o 
aktyviais jos skleidėjais – scenos „žvaigždėmis“ ir artistais. 

Dabar sutartinės yra įgijusios savotišką lietuvių nacio-
nalinio simbolio statusą, kuris, kaip ir kalba, sociolingvistų 
teigimu, būtinas konkrečios bendruomenės (tautos) vieny-
bei patirti (Хаймс, 1975, p. 65). Tokiomis aplinkybėmis 
šiandieniame kultūrinio komunikavimo procese vyraujant 
koncertinei sutartinių praktikos formai, vienodai svarbūs 
tampa ir atlikėjai, ir klausytojai. Tačiau ne mažiau svarbūs 
čia yra ir tretieji, netiesioginiai koncertinės komunikacinio 
proceso formos dalyviai – autoritetingos asmenybės arba 
institucijos, formuojančios vienokią ar kitokią šiandienės 
sutartinių praktikos kryptį: lokalinės vietovės tradicijų 
išlaikymo, koncerto  – ritualo, tobulo muzikinio atlikimo, 
neopagoniškų apeigų rekonstrukcijos, dvasinio tobulėjimo, 
meditacijos ir pan. Tačiau tai jau kito tyrimo tema.

Santrumpos

ADSIM – Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 
1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė 
Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004.

AM – Aukštaičių melodijos. Sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, 
Danutė Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990.

LLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Sudarė ir paruošė 
Stasys Paliulis. Vilnius, 1959.

LTR  – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos 
rankraštynas.

LTRFt – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos 
rankraštyno fototeka.

LTR pl – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos 
rankraštyno garso įrašai fonografo plokštelėse.

MFA KF  – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzi-
kologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo garso įrašai 
magnetofono juostose.

MFA KTR  – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomu-
zikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo rankraščių 
rinkiniai.

SlS – Sutartinės: Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir 
paruošė Zenonas Slaviūnas. T. 1, 2. Vilnius, 1958; T. 3, 1959.

VŽM F – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus fondas. 

Nuorodos 

1 Tiesa, XIX a. istoriko Mykolo Miežinio nuomone, tai įvykę 
dar anksčiau – XIX a. pirmoje pusėje: „Šiandien pragaišį ir 
užsimiršį amžinai tos sutartines dajnes; labiausia ėmė gaišti 
nuo atplūdimo gudų į mūsų žemę, o butinoj nedaijnuoti nuo 
1831 metų“ (Русское Географическое… apr. 2, Nr. 119).

2 Pastaba prie sutartinės „Eisme, sesutėle, gulylia“, pad. E. Ganče-
rienė, 73 m., iš Čiobiškio, Širvintų r. Užr. 1957 m., sp. SlS 76.

3 Pastaba prie sutartinės „Žvilgso raselė“, pad. V. Bukauskienė, 
78 m., Kazimieriškės (Kazimieravo) k., Rimšės vlsč., Zarasų 
apskr. Užr. 1936 m. J. Aidulis ir J. Jurga. Sp. SlS 136.

4 Pastaba prie sutartinės „Žilvitis augā“, pad. M. Klasčiuvienė, 
101 m., Bružų k., Baltriškių apyl., Antalieptės vlsč., Zarasų 
apskr. Sp. SlS 591. 

5 Čiurlionytė, Jadvyga. Skamba sutartinės. In Kultūros barai, 
1969, Nr. 2, p. 47; Landsbergis, Vytautas. Lietuvių folkloro 
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teatras. Vilnius: Mintis, 1982; Nakienė, Austė. Lietuvių 
folkloro teatras: autentiškas dainavimas, metaforinė raiška 
ir įspūdingas scenovaizdis. In Tautosakos darbai, 2005, t. 22 
(29), p. 166–179; Apanavičienė, Virginija. Lietuvių folkloro 
teatras – tautinio atgimimo šauklys. In Gimtasai kraštas, 2009, 
t. 2, p. 28–38, ir kt.

6 Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva. An educational impact on the 
practice of sutartinės in the 20th century. In The 3rd Sympo-
sium of the ICTM Study Group on Multipart Music, 12–16 
September 2013, Budapest, Hungary.

7 S. Paliulis dažnai prisimindavo, kokį didžiulį įspūdį jam 
padarė žymių to meto žmonių (A. Sabaliausko, A. R. Niemi, 
kompozitoriaus Antano Kačanausko, poeto Kazio Binkio ir 
kt.) lankymasis tėvo sodyboje.

8 Apie S. Valacką buvo rašyta vietos spaudoje ir Amerikos 
lietuvių laikraščiuose „Laisvė“, „Roselandietis“. Išlikusi ir jo 
fotografija su švilpa, 1907 m. fotografuota A. Sabaliausko.  

9 Andrius Šernas iš Jasiškių kaimo pasakojo, kad skudučiuoti ir 
skurdutes dirbti ji išmokė dėdė Mykolas Venclavas, mamytės 
brolis. „Kai pas jį nuvažiuodavom, visada skudučiuodavom“ 
(Sutartinių ir skudučių..., p. 233).

10 Apie tai plačiau žr. Sutartinių giedojimas tarsi paukščių 
giesmė: gamtos ir kultūros santykis. In Lietuvos muzikologija. 
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, t. 11, 
p. 161–183.

11 Iš Česlovo Sasnausko laiško Eduardui Volteriui juodraščio 
(cit. iš: Landsbergis, 1980, p. 62–63).

12 Martynas Yčas (1885–1941) – žymus teisininkas ir politikas, 
Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, pirmasis nepriklau-
somos Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės 
ministras, redaktorius, leidėjas, Vytauto Didžiojo univer-
siteto ir Vilniaus universiteto garbės daktaras. Jonas Yčas 
(1880–1931) – Lietuvos pedagogas, valstybės ir visuomenės 
veikėjas, profesorius, nacionalinės istoriografijos pradininkas, 
Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.

13 Iš M. Klibo (g. 1840 m.) mokėsi jaunesnės kartos skuduti-
ninkai, kanklininkai ir ragų pūtėjai (Sutartinių ir skudučių..., 
p. 222).

14 Dabar šie unikalūs garso įrašai saugomi Suomių literatūros 
draugijos archyve (Ūsaitytė, 2009, p. 38).

15 Folkloristų pastebėta, kad pasakojimai apie kokio nors žymaus 
žmogaus apsilankymą šeimoje būdavo perduodami iš kartos į 
kartą kaip brangi relikvija. Antai 2001 m. Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto folkloristų Žiūruose kalbinta 81 m. 
dainininkė Kristina Leikauskienė sakė, kad iš jos močiutės 
Onos Glavickaitės-Kašėtienės dainas užrašinėjęs pats Niemi 
(LTR 7044(18)) (Ūsaitytė, 2009, p. 41).

16 Juliaus Janonio iš mamos Marijos Janonienės (g. 1869 m.) 
užrašyta tautosaka (taip pat 14 sutartinių) paskelbta knygoje 
„Biržų krašto tautosaka“ (Vilnius, 1982).

17 „Lietuvos studentas“, 1930, Nr. 4 (cit. iš: Sutartinių ir skudu-
čių..., p. 16).

18 Vyžintas, 2002, p. 11–36; p. 18.
19 Jurgėla P. Lietuviškoji skautija. Brooklyn, 1975, p. 523 (cit. iš: 

Vyžintas, 2002, p. 18).
20 Vėliau šia natografijos sistema pasinaudojo ir Jonas Švedas 

savo skudučiavimo vadovėlyje (1936 m.).
21 Mokyklose skudučius 4-ame dešimtmetyje populiarino 

Domas Andriulis, Albinas Liepus, Juozas Kudirka, Ipolitas 
Cieška ir kiti mokytojai (Vyžintas, 2006, p. 71–77).

22 Skudučiuok! Pamokymai ir natos mažam (skautiškam) skudu-
čių komplektui. Parengė J. Švedas. Kaunas, 1936.

23 Tai labai svarbus etnomuzikologų nepelnytai pamirštas fak-
tas – paprastai sutartinių tradicijos atgaivinimo data siejama 
su 1968 m. balandžio 13 d. – Povilo Mataičio vadovaujamos 
Liaudies muzikos teatro trupės (1967–1974 m. ji buvo žinoma 
kaip Lietuvių etnografinis ansamblis, 1974–1990 m. – kaip 
Lietuvos liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro 
trupė, vadinta Lietuvių folkloro teatru) koncertu Vilniuje, 
kuriame skambėjo vokalinės ir instrumentinės sutartinės.

24 Vadovėlio recenzijoje S. Paliulis glaustai parašė, kad apie 
skudučių natas „daug netenka kalbėti. Jos visos yra autoriaus 
kūryba“ (Paliulis, 1936).

25 Iš Romualdo Apanavičiaus prisiminimų, 2012 04 06 informa-
cija Eglei Aleknaitei (cit. iš: Aleknaitė, 2013, p. 103–104).

26 Į liaudies muzikos instrumentų tembrų  savitumą buvo atkrei-
pusi dėmesį J. Čiurlionytė: „Jaunieji kompozitoriai eina teisinga 
kryptimi. Jie dažnai panaudoja simfoninėje ir kamerinėje muzi-
koje liaudies instrumentų, ypač pučiamųjų – skudučių, birbynių, 
lamzdelių – skambesio principus, nes tie instrumentai, ypač sku-
dučiai, išsaugojo savo pirmapradį tembrą. <...> Jie mielai naudoja 
ir kitus mūsų liaudies kūrybos elementus: jos ritmiką (sinkopinę, 
ornamentinę), intonacines ląsteles, kai kada dermines kryptis ir 
t. t.“ (Čiurlionytė, 1984, p. 169). 

27 Burke, Peter. Western Historical Thinking in a Global Perspecti-
ve – 10 Theses. In Western Historical Thinking: An Intercultural 
Debate, ed. J. Rüsen. New York and Oxford, 2002.

28 Eliade, Mircea. Amžinojo sugrįžimo mitas: archetipai ir kartotė. 
Vilnius: Mintis, 1996; Rusteikienė, Aurelija. Šv. Simono Stoko 
vizijos ikonografinė tradicija Lietuvos karmelitų bažnyčiose. 
Pirmavaizdis ir kartotė. In Logos, 2012, Nr. 72, p. 149–160; 
Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Kūryba kaip kartotė; kartotė 
kaip kūryba. In Tautosakos darbai, 2010, Nr. 39, p. 27–35, ir kt.

29 Kaip prisimena Ona Glemžienė, K. Kuzminas labai mėgo 
sutartines (ypač „Našloita rūtala“), visaip skatino jų giedojimą.

30 Senųjų papročių puoselėtojų bendruomenės būrėsi ir kitur. 
1925 m. Kuosėnų kaime susibūrė skudutininkų būrelis, jame 
dalyvavo J. Madeikis, Apšega, Jureniškis, A. Barzdžiukas, 
Pilkauskas, K. Macelis, Juodelienė, Augustauskienė, Poškienė, 
Adomavičienė ir kt. (Račiūnaitė-Vyčinienė, 2012, p. 162).

31 Šią mintį palaikė Kupiškio parapijos vargonininkas ir chorvedys 
Ignas Plūkas. Jis ėmėsi organizuoti vaidybines senovines vestuves.

32 Vėliau „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ persiformavo į  Kupiš-
kio etnografinį liaudies teatrą, gyvavusį 1966–1992 m.

33 Glemžaitės Kupiškio ir kitiems Lietuvos muziejams perdavė 
per 6000 eksponatų. Beje, O. Glemžienės sūnus Jonas Riman-
tas Glemža (g. 1935 m. ) – architektas, žinomas paveldosaugi-
ninkas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Kultūros 
komiteto pirmininkas.

34 S. Glemžaitės repertuarą 1953 m. užrašė Antanas Mockus 
(įrašai saugomi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etno-
muzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve).

35 Tai patvirtina ir vienos S. Glemžaitės pagiedotos sutartinės, 
saugomos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuziko-
logijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve (MFA KTR 194), 
įrašas.

36 Sutartinės „Atburkava karvelėlis“ tekstą O. Kairytė užrašė 
iš Tumonienės, 74 m., Taraldžių k.; „Žilvitis žaliava“  – iš 
Valerijos Zaborskienės, 75 m., Taraldžių k., ir t. t.

37 LTR 2014(31), mel. iš pl. 1059(6) iššifr. A. Nakienė 2003 m. 
Sp. SlS 1170, ADSIM 64(24).

38 Sp.: Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 
1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė 
Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004, p. 190–191.
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39 Kultūros pasisavinimas  – tam tikros kultūros kai kurių 
konkrečių elementų perėmimas skirtingos kultūros grupės. 
Antropologai studijavo kultūros pasisavinimo arba kultūrinio 
skolinimosi (kuris apima meną ir urbanistiką) procesą kaip 
kultūros kaitą ir skirtingų kultūrų ryšius.

40 Užrašė L. Daukšienė 1997 m. vasario 17 d. Gali būti, kad ši 
sutartinė Kupiškyje buvo išpopuliarinta „Senovinių kupiškėnų 
vestuvių“ dalyvių (žr. šios sutartinės garso įrašą, padarytą re-
žisieriaus Povilo Zulono 1977 m. http://www.youtube.com/
watch?v=nYh8fszjerg [žiūrėta 2004 m. gegužės 2 d.].

41 Apie tai Linai Daukšienei apie 1999 m. yra prasitarusi ir vie-
na iš Puponių giedotojų (žodinė L. Daukšienės informacija 
straipsnio autorei 1999 m.). 

42 Be to, ir pačios dainininkės pokalbyje su straipsnio autore 
(1999 m.) papasakojo, kad kai jų mamos giedodavusios su-
tartines, joms buvę negražu, todėl jos iš mamų neišmokusios.

43 Užrašė V. Juodvalkytė ir J. Kšečkauskaitė 1972 m. Mel. iš mg. 
j. MFA KF 5983(7) iššifr. L. Burkšaitienė, t. – D. Krištopaitė. 
Sp. AM 6, 9, 10, 24. 

44 Aukštaičių melodijos. Sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, 
Danutė Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990.

45 Ant marių krantelio. Folklorinių ansamblių šventė. Sudarė 
Vida Jurkutė. Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1986, Nr. 11 
(atlieka Puponių dainininkės: E. Karužienė, V. Masilionienė, 
M. Dūdienė).

46 Beje, Puponių sutartinių giedotojos yra patekusios ir į trum-
pametražį filmą apie sutartines, sukurtą UNESCO komisijos 
užsakymu (autorė Daiva Vyčinienė, režisierius Juozas Javaitis). 
https://www.youtube.com/watch?v=Wij_cgVGOxw.

47 Tiesa, muzikologė Živilė Ramoškaitė, tyrinėjusi Emilijos 
Kuzavinienės repertuarą ir dainavimo stilių, atkreipė dėmesį, 
kad į senatvę dainininkės balsas tapo kur kas natūralesnis, o 
jos dainavimas priartėjo prie tradicinio. Muzikologės ma-
nymu, tokiai kaitai – savotiškam „sufolklorėjimui“ – turėjo 
įtakos ilgametis Kuzavinienės dalyvavimas Vilniaus folkloro 
ansamblyje „Sadauja“ (Ramoškaitė, 2003). 

48 Kelmickaitė, 1985, p. 64. Įdomu pastebėti, kad tą pati šian-
dien daro dauguma pradedančiųjų sutartinių giedotojų. Joms 
atrodo, kad užsikimšus ausis, t. y. gerai negirdint kitos balso 
partijos, bus lengviau neišklysti iš savo balso.

49 Ten pat, p.  65.
50 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus S. M. E. 

Glemžaičių fondas. Byla Nr. F 95–79, p. 3 (cit. iš: Zabielienė, 
2004, p. 29).

51 O. Glemžienės ir Juzės Mikalauskienės nuometų dėvėjimo 
tradiciją palaikė ir Lietuvos katalikių moterų draugija Kupiš-
kyje. Aktyvesnės moterys iškilmingomis progomis vėl pra-
dėjo puoštis nuometais. Susikūrė „Senovės mylėtojų būrelis“, 
puoselėjęs senąsias Kupiškio krašto tradicijas, kasmet rengęs 
gegužines (Baltušis, Zulonas, 1980, p. 78).

52 Pasakojama, kaip A. Baranauskas, kartą sutikęs tuomet dar 
jauną J. Kairienę, pavadino ją „mergyte“. Atsakius, kad tai jau ne 
mergaitė, bet ištekėjusi moteriškė, Baranauskas sugėdino: „Nu 
kurgi! Jei ištekėjusi, tai nuometą tegu nešioja...“ Ta pastaba įsmigo 
Kairienei į širdį visam gyvenimui (Mikeliūnaitė, 1985, p. 17).

53 Iš J. Kairienės kelios sutartinės buvo užrašytos jau 1938 m. 
(SlS 572, 1749).

54 A. Bajorienė – žymaus lietuvių kompozitoriaus Felikso Bajoro 
mama. Apie sutartinių įtaką F. Bajoro kūrybai žr. Račiūnaitė-
Vyčinienė, 2002.

55 Balys Buračas. Sudarė Virgilijus Juodakis. Vilnius, 1971; Balys 
Buračas. Fotografijos. Sudarė Aleksandras Macijauskas. Vilnius, 
1998; Balys Buračas. Portretai. Sudarė Skirmantas Valiulis. 
Kaunas, 2004, ir kt.
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Summary

The tradition of authentic singing of Lithuanian poly-
phonic chants sutartinės in Lithuanian villages begins to 
go into decline in the late nineteenth and early twentieth 
centuries. Until the end of the nineteenth century, sutartinės 
that gave sense to the activities of farming communities as 
well as to the major life events – marriage, christening and 

others, gradually turn not into ritual and functional ones, 
but into those that can be sung, according to the chanters 
themselves, “at any time”, “for no particular reason” and the 
like. Nevertheless, at the beginning of the twentieth century 
sutartinės, having lost their previous functions though, are 
not abandoned. The first signs of external support to the 
declining practice of sutartinės or its revival inside the tradi-
tion itself concurrently emerged. It is partly linked with the 
abolition of the ban on the Lithuanian press in the Latin 
alphabet in 1904, as well as with an immense upsurge in 
national consciousness and spirit. 

The article elaborates on what influence education 
has over the tradition of the sutartinės’ revival from the 
1900s to the 1970s. It is sought to demonstrate how the 
conscious activities of prominent figures have shifted a rap-
idly fading tradition of collective singing of sutartinės and 
their performance in the mentioned period in one way or 
another. In one case the activities of highly regarded people 
(local enlightened people, scholars, cultural figures, etc.) 
in many possible ways encouraged further development of 
the tradition of sutartinės, not virtually altering the men-
tioned tradition itself. In another case some representatives 
of the sutartinės’ tradition (those who “grew out” of that 
tradition), having acquired education, began to con-
sciously or subconsciously transform it. This determined 
some essential changes that occurred in the tradition of 
vocal sutartinės and instrumental polyphonic music: there 
was a shift from the pieces of polyphonic texture for the 
skudučiai (Lithuanian panpipes) to that of homophonic 
texture, from polymodal sutartinės to monomodal ones, 
from uneven singing or the glissando intonation of some 
sounds to the “cultured” singing in a high-pitched voice. 
We can find prominent traces of the above-mentioned 
changes in today’s existing tradition of sutartinės. Our 
attention is drawn to the fact that visual reconstruction 
occupies an important place in the process of reviving the 
practice of sutartinės – bringing the wimple back to its ac-
tive use and its presence in the photographs taken in the 
1930s. It has been presumed that this reconstruction had 
a direct influence on the image of the sutartinės singers, 
i.e. women wearing wimples, in the late twentieth and the 
early twenty-first centuries. 

Nowadays the process of cultural communication 
wherein both the performers of sutartinės and listeners 
participate there are no less important indirect participants 
of communication – prominent figures or institutions. They 
form a certain trend in today’s practice of sutartinės: preser-
vation of traditions in an inhabited locality, concert-ritual, 
an outstanding musical performance, the reconstruction 
of neo-pagan rituals, spiritual development, meditation, 
and the like. It is, however, a different topic of scientific 
investigation. 


