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The Variety of Lithuanian Folk Homophonic Multipart Singing.
The Outlines of New Classification

Anotacija
Tyrinėjimo objektas – lietuvių liaudies daugiabalsis homofoninis dainavimas, kuriam iki šiol lietuvių etnomuzikologijoje skirta labai nedaug
dėmesio. Pasitelkusi istorinį ir tipologinį lyginamuosius metodus, autorė bando aprėpti, analizuoti ir apibendrinti visas jai žinomas lietuvių
vėlyvesnės kilmės daugiabalsio dainavimo formas. Iškėlus tikslą tipologizuoti visą homofoninio daugiabalsiškumo formų įvarovę, pakeliui
sprendžiami įvairūs kiti klausimai: mokslinės ir liaudiškos terminijos sambūvio, homofoninio dainavimo formų kilmės ir raidos lietuvių ir
kitų tautų dainavimo tradicijose ir kt. Autorės atlikti homofoninio daugiabalsio dainavimo tyrimai tampa naujos klasifikacijos metmenimis,
kol kas nepretenduodami į galutinę jo formų tipologiją. Kaip parodė naujai atrasti archyviniai dainavimo būdai, taip pat ir šiandien dar gyva
dainavimo tradicija Lietuvos regionuose, daugiabalsio homofoninio dainavimo tipologija yra atvira, atspindinti įvairius tradicijos pakyčius,
nuolat reikalaujanti budraus etnomuzikologo žvilgsnio.
Reikšminiai žodžiai: homofoninis daugiabalsiškumas, funkcinė harmonija, tipologija, liaudies terminija, bosavimas, „ūžimas“, tarpinės
formos, pritarimas virš vedančiojo balso, balso partijų dvigubinimas, „plonasis balsas“.
Abstract
The object of the present research is the Lithuanian folk homophonic multipart singing, which up to this point did not gather much attention in the field of Lithuanian ethnomusicology. Through the employment of historical and typological comparative methods, the author is
striving to encompass, analyse and summarize all forms of multipart singing of a later origin that are known to her. Having raised the goal of
typologically grouping the entire variety of homophonic multipart singing, various other enquiries are also solved along the way: the research
analyses the coexistence of scientific and folk terminology, the origin and development of the forms of homophonic multipart singing in the
traditions of Lithuanians and other nations, etc. The research of the author, carried out in the field of homophonic multipart singing, turns
into an outline of new classification – however, at the moment it does not attempt to describe the final typology of its forms. The newly
discovered archival methods of singing revealed that the tradition of singing is still very much alive in Lithuanian regions. Thus, the typology
of multipart homophonic singing is still open-ended: it reflects various changes within the tradition and requires constant attentive regard
of an ethnomusicologist.
Keywords: homophonic multipart singing, functional harmony, typology, folk terminology, singing “with bass”, “humming”, intermediate
forms, accompaniment “above the voice”, doubling of voice parts, “thin voice”.

Įvadas
Lietuvių liaudies vokalinė polifonija (sutartinės) yra
sulaukusi ypač didelio ne tik lietuvių, bet ir užsienio tyrinėtojų dėmesio. O vėlyvõs (vėlyvesnės?) kilmės daugiabalsis
dainavimas dar labai mažai tirtas. Autorės pastarųjų metų
tyrinėjimai (Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(a); 2004; 2006(a);
2006(b); 2009(a); 2009(b); 2009(c); 2010 ir kt.), taip pat
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnomuzikologių Austės Nakienės ir Rūtos Žarskienės naujai atrasti ir
iš dalies publikuoti ir komentuoti fonografo garso įrašai
atskleidė daug iki šiol neišryškintų daugiabalsio dainavimo
būdų (Nakienė 2011; Nakienė & Žarskienė 2004; 2011).
Straipsnyje siekiama suklasifikuoti ir aptarti vėlyvõs kilmės
lietuvių daugiabalsį dainavimą, kuris yra įvairialypis ir
nevienodas skirtinguose etnokultūriniuose regionuose ir
vietinėse tradicijose. Dalis šių formų (dabar jau išnykusių)
užfiksuota vos keliais pavyzdžiais, o kita dalis dar gana

gyvybinga ir šiandien. Todėl kol kas labai sunku daryti svarius apibendrinimus ar galutines išvadas. Šis straipsnis – tai
pirmas bandymas aprėpti ir tipologizuoti lietuvių vėlyvesnės
kilmės dainavimo formas, pakeliui sprendžiant mokslinės
ir liaudiškos terminijos bei kitus klausimus.
Homofonijos termino ir sisteminimo klausimu
Lietuvos etnomuzikologijoje vėlyvõs kilmės daugiabalsis dainavimas (muzikavimas) vadinamas homofonija.
Paprastai jis siejamas su Europoje XVIII a. susiformavusiu
muzikiniu mąstymu, pagrįstu funkcine harmonija. Enciklopedijose homofonija (gr. ὁμόφωνος, homóphōnos; ὁμός,
homós – vienodas, bendras, φωνή, phōnē – „sound, tone“)
apibrėžiama kaip daugiabalsis muzikos faktūros tipas, muzikinės medžiagos dėstymo ir muzikinio mąstymo būdas,
pagrįstas balsų skirtymu į pagrindinius ir pritariančiuosius.
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sakyti, dainuoti bel canto maniera) ir dainuoti būdingu
vokaliniu stiliumi. Antrasis balsas palydi, paprastai tercijos
intervalais, pirmojo balso partiją; trečiasis balsas (jei dalyvauja
keturi balsai) užpildo akordą ir ketvirtasis (arba trečiasis, jei
iš viso yra tik trys balsai) dažniausiai, be abejonės, pabrėžia
pagrindinę akordo tonaciją“ (Marjanović, Montenegro).
Ir kaimyninės Latvijos vėlyvos kilmės daugiabalsis dainavimas, kaip rodo naujausi latvių etnomuzikologų Mārtiņšo
Boiko (1996; 2005 ir kt.) ir ypač Andos Beitānės (2006(a))
tyrimai, yra iš esmės homofoninis. Vis dėlto greta aiškių
homofoninių formų Latvijoje esama ir daug tarpinių – homofonijos-kontrapunkto, homofonijos-heterofonijos ir kt.
– formų. Anot Beitānės, kuri savo disertacijoje „Vėlyvos kilmės daugiabalsis dainavimas latvijos tradicinėje muzikoje“
(„Multipart singing of recent origin in Latvian traditional
muisc“) remiasi Europoje gerai žinoma Oskaro Elscheko
daugiabalsiškumo tipologija (Elschek 1963; žr. 1 schemą),
latvių vėlyvos kilmės daugiabalsiškumas, arba homofonija,
pagrįsta tokiomis atlikimo technikomis: variavimu (ornamentacija), paralelizmu, priešpriešiniu judėjimu, burdonu,
ostinato, imitacija, polimelodika, laisvąja balsavada, palydinčiais balsais ir harmonija (Beitāne 2006(a): 27). Panašiai
ir lietuvių vėlyvesnis daugiabalsis dainavimas iš principo
laikytinas homofoniniu, nors jame, kaip matysiume, taip
pat esama labai daug įvairių tarpinių formų.
Taigi, pasiremiant vėlyvesnio įvairių Europos tautų
daugiabalsiškumo tyrimais, galima teigti, kad terminas homofonija nėra visiškai tikslus ir tinkamas visai daugiabalsio
dainavimo įvairovei apibrėžti. Vis dėlto jis vis dar tebėra
parankus, norint naujõs (naujesnės) kilmės daugiabalsiškumo reiškinius priešpriešinti ankstyvajai polifonijai. Lietuvių

Atkreiptinas dėmesys, kad homofonijos sąvoka senovės
Graikijoje reiškė melodijos atlikimą balsais ir instrumentais
unisonu arba oktavomis ( Juodelienė & Klova 2000) – tokią homofonijos sampratą galbūt verta prisiminti, kai bus
kalbama apie oktavinį kai kurių balso partijų dubliavimą,
tembrų priešinimą ir pan. Terminas „homofonija“, nors ir
turi tam tikrų trūkumų, šiandien etnomuzikologijoje plačiai
vartojamas vėlyvajam įvairių Europos tautų dainavimo stiliui
apibrėžti (tai rodo Kroatijos, Serbijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Slovėnijos, Italijos, Ispanijos, taip pat
Ukrainos, Baltarusijos ir kitų šalių daugiabalsių dainavimo
tradicijų tyrinėjimai) (Ahmedaja & Haid 2008; Ahmedaja
2011; Elscheková 1963; Emsheimer 1964; Adamo 2005;
Jordania 2006: 223–225; Ćaleta 1997; Marjanović 2011;
Ranković 2012 ir kt.)
Pavyzdžiui, kroatų klapa daugiabalsio dainavimo tradicija,
ypač populiari Dalmatijoje (šiaurės Kroatija), pristatoma kaip
homofoninis dainavimas a capella, perduodamas nerašytiniu
būdu. Neformalus kiekvienõs dainininkų grupės vadovas
yra tenoras, kuriam pritaria kiti tenorai, baritonai ir bosai1.
Kroatijos kaimynystėje, Juodkalnijoje, išskiriama specifinė
dainų grupė budvanske [будванске] (iš Budva). Juodkalnijos
pakrantės ir atokių rajonų (Kotoro, Prčanjo, Herceg Novi ir
kt.) miesto aplinkoje šios dainos, dainuojamos homofoniškai,
iki šiol vadinamos Dalmatijos dainomis. Zlatos Marjanivić
apibūdinimu, tai „dainos apie meilę, posminės struktūros,
rimuotos, dainuojamos keliais balsais (dviem, trimis ar
keturiais), pagrįstos diatonine harmonija. Dauguma jų yra
mažorinio pobūdžio, harmonija remiasi T, D ir S akordais.
Vedantysis balsas šiose dainose atlieka svarbiausią partiją, todėl jis turi pasižymėti meistriška dainavimo technika (galima
Vienbalsiškumas

Daugiabalsiškumas
I. Heterofonija

Monofonija

II. Polifonija

III. Homofonija

(Unisonas)
(Oktavų
paralelizmas)

13 Harmonija
12 Palydintieji
balsai

1 Varijavimas
(ornamentavimas)

11 Laisvoji
balsavada

2 Paralelizmas
3 Priešpriešinė
balsavada
4 Antifona
5 Hoketas
6 Burdonas

1 schema. Oskaro Elscheko daugiabalsiškumo tipologija
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etnomuzikologijoje homofoninis daugiabalsiškumas įprastai
priešinamas su polifoniniu dainavimo stiliumi, pagrįstu
sekundų sąskambiais, t. y. sutartinėmis.
Panašiai ir ukrainiečių vokalinėje tradicijoje skiriamos
dvi skirtingos daugiabalsio dainavimo rūšys: pobalsinis
(подголосочное) daugiabalsiškumas, dažnai dar turintis
burdoninės heterofonijos brožų, ir homofoninis-harmoninis
daugiabalsiškumas (šio stiliaus dainose pagrindinis melodinis
balsas yra viršutinis, kiti balsai sudaro harmoninį foną, balso
partijų gali būti nuo 2 iki 4). Vėlyvasis pobalsinis ukrainiečių
dainavimas jau remiasi harmoninio mąstymo dėsningumais,
siekiama konsonansų darnõs ir vertikalių bei horizontalių
komponentų pusiausvyros. Pastebima ir partesinio giedojimo įtaka. Tiesa, esama nemažai dainų, kuriose dera abiejų
daugiabalsiškumo rūšių elementai (Мурзина: 363–364).
Daugumoje latvių tyrinėtojų darbų taip pat nuo seno
išskiriami du pagrindiniai daugiabalsio dainavimo tipai – senasis (burdoninis) ir naujasis (homofoninis) daugiabalsiškumas. Tačiau, kaip pastebi Beitānė, vargu ar iki šiol egzistavo
bendras ir konkretus supratimas, kas tiksliai nusakoma šiais
terminais ir kurios konkrečios polifonijos formos turėtų
būti laikomos senosiomis, o kurios – naujosiomis (Beitāne
2006(b): 25). Latvijoje būta kelių naujojo daugiabalsio
dainavimo klasifikavimo sistemų. Viena jų – etnomuzikologijos „klasiko“ Jazepo Vytuolinio ( Jāzeps Vītoliņš)
tipologija, kuri apima tris naujojo daugiabalsio dainavimo
rūšis: paprastesnės harmoninės polifonijos formos, heterofonija
ir Latgalos harmoninė polifonija (Beitāne 2006(b): 25). Kita
tipologija randama Boiko studijoje (Boiko 1996). Boiko
išskiria dvi naujojo tipo daugiabalsio dainavimo paplitimo
teritorijas – rytinę Latvijos dalį ir pietrytinę Latviją. Rytinėje Latvijos dalyje, anot tyrinėtojo, daugiabalsiškumo formų
aptinkama gana gausiai, o pietrytinėje Latvijoje daugiausia
vyrauja harmoninis daugiabalsis dainavimas (apibūdintas
jau minėto Vytuolinio). Boiko išvardija, trumpai apibūdina
ir konkrečiais pavyzdžiais iliustruoja tokius harmoninio
daugiabalsio dainavimo pavyzdžius: dvibalsį dainavimą
tercijos intervalu, heterofoniją, paveiktą funkcinės harmonijos,
ornamentinį kontrapunktą, skiemeninio burdono ostinato ir
dvibalsį dainavimą tercijos intervalu, taip pat polifoniją su
pritariančiu balsu viršuje (Beitāne 2006(b): 25–26). Apibendrinusi dvi aukščiau minėtas daugiabalsiškumo klasifikacijas ir savo pačios tyrimų rezultatus, Beitānė disertacijoje
pateikė naują vėlyvojo latvių daugiabalsiškumo tipologiją,
kuri grindžiama regioniniu principu (Beitāne 2006(a): 28):

Į dvi pagrindines rūšis skirstomos kroatų, serbų, slovėnų ir kitų Balkanų tautų daugiabalsės dainos. Vis dėlto
Balkanų etnomuzikologai, supriešindami skirtingus dainavimo stilius, pasilieka prie tradicinių liaudiškų terminų,
senojo stiliaus dainas vadindami na glas, naujojo – na bas
(Dumnić 2015; Peycheva 2011; Petrović 2011; Ranković
2012; Lešnik ir kt.). Tokia terminija vartojama ir kitų šalių
tyrinėtojų, rašančių apie Balkanų daugiabalsiškumą, darbuose ( Jordania 2006: 210–212, 223–225; Muszkalska
1999 ir kt.)2. Be vyraujančio pritarimo tercijomis, rečiau –
kvintomis ir sekstomis, pagrindinis skiramasis dainų na
bas bruožas – baigiamoji kadencija kvintos intervalu (t. y.
melodija baigiama II dermės laipsniu, o pritariantysis balsas
iš T „nušoka“ į D – tokios pabaigos, beje, būdingos ir tam
tikrai daliai žemaičių daugiabalsių dainų). Pastebima, kad
naujasis stilius, paveiktas Europos profesionaliosios polifonijos ir įsigalėjęs Balkanuose XX a. pradžioje (kaip manoma,
per Slovėniją), pamažu įveikė (arba smarkiai paveikė) vietinį
sekundinį daugiabalsiškumą (Petrovich 2000: 964).
Serbijos etnomuzikologų tyrimai rodo, kad naujasis dainavimo stilius na bas į Serbijos ir Juodkalnijos dvibalsio dainavimo
tradiciją atkeliavo iš Kroatijos. Naujasis dainavimas priskiriamas
homofonijai, nors kartais jame pasitaiko burdono elementų.
Homofonija naujajame dvibalsiame dainavime paprastai
suvokiama kaip dainavimas lygiagrečiomis tercijomis, tačiau
iš tikrųjų, anot etnomuzikologo Dimitrijaus Golemovičiaus
(Dimitrije Golemović), taip nėra. Jo teigimu, „svarbiausias
argumentas tas, kad pagrindinė melodija yra išpuošta ir atitinkamai labiau išplėtota nei jos palydėjimas; tercijos čia skamba
ne izoliuotai, o kaip dalis turtingos melodinės ir harmoninės
aplinkos, sudarytos iš savitų neakordinių garsų: pereinamųjų
ir alteruotų, taip pat anticipacijų3“ (Golemović).
Vis dėlto Viduržemio jūros pakrantėje gyvuoja ir tarpinio stiliaus dainos, kuriose susipina ir senojo (na glas),
ir naujojo (na bas) stiliaus bruožai. Pavyzdžiui, Serbijos ir
Bosnijos bei Hercegovinos dainavime na bas tercijos dažnai
kaitaliojasi su sekundomis (Dević 1997; Dumnić 2015;
Jovanović 1999; Petrovich 2000: 964 ir kt.). Taigi tokios
dainos nelaikytinos tipiškais homofonijos pavyzdžiais4.
Kaip matome, įvairių tautų daugiabalsis dainavimas
ne visada gyvuoja „grynojo“ stiliaus pavidalu (ypač tai
pasakytina apie XXa. pab.–XXI a. pr. dainavimo tradiciją,
patyrusią daug įvairių pokyčių), todėl įsprausti jį į naujo /
seno arba polifoninio / homofoninio ir pan. daugiabalsiškumo
klasifikacijos rėmus yra gana sudėtinga.

L AT V I J O S H O MO F O N I N I S DAU G I A BA L S I Š KU M A S
Latgalos homofoninis daugiabalsiškumas
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Liaudies terminija: daugiareikšmiškumo ir
vienavardiškumo sambūvio keblumas
Pastebėta, kad liaudiška terminija kartais yra parankesnė, kur kas „lankstesnė“ už mokslinę, ji padeda geriau
atspindėti ir suvokti daugiabalsių dainų, skirtinų polifonijai ar homofonijai, subtilius atlikimo, balsų tarpusavio
derinimo ir kitus skirtumus. Nors pagrindinės kiekvienos
mokslo srities terminologijos reikšmės jau yra nusistovėjusios, daugelį sąvokų tenka vis patikslinti iš naujo. Ypač tai
svarbu etnomuzikologijos mokslui, kurio atstovai sutelkia
dėmesį į pačias įvairiausias muzikines kultūras, lygindami
jas tarpusavyje, ieškodami savitumų kiekvienoje jų. Išaiškėja,
kad greta viską apimančių terminų kiekvienoje muzikinėje
kultūroje gyvuoja savos sąvokos, apibrėžiančios dainavimo ypatumus, atspindinčios pačių atlikėjų ir klausytojų
(tos pačios bendruomenės narių) grožio sampratą ir pan.
Atkreiptas dėmesys, kad, nors ir esama geografinių ir kultūrinių skirtumų, liaudiška įvairių tautų muzikos reiškinių
samprata kartais gali būti labai panaši arba net tapati. Tai
nepaprastai svarbu lyginamiesiems tyrimams.
Etnomuzikologai jau ėmėsi kryptingų ir nuoseklių
liaudiškos terminijos tyrinėjimų. Ypač daug dėmesio
tam skiria Europos daugiabalsės muzikos tyrimo centras
(Forschungszentrum für Europäische Mehrstimmigkeit), veikiantis Vienos muzikos ir teatro universiteto Liaudies muzikos tyrimų ir etnomuzikologijos institute. Etnomuzikologo
Ardiano Ahmedajos iniciatyva 2008–2010 m. vykdytas
tarptautinis mokslo projektas „Liaudies terminija ir muzikos
fenomenas. Garso įsivaizdavimai ir jų realizavimas Europos
vokalinėje daugiabalsėje muzikoje“ („Folk Terminology
and Musical Phenomena. Sound Imaginations and their
Realization in European Vocal Multipart Music“). Įvairių
Europos šalių mokslininkų tyrimų rezultatai paskelbti
solidžioje monografijoje „Europos balsai II“ (žr. European
Voices II 2011), visą trečiąjį knygos skyrių paskiriant vietinės
terminijos (Local Terminology: 141–458) problematikai.
Monografijoje ne tik publikuoti mokslo straipsniai aktualia
mums tema (Macchiarella, Pilosu 2011(a): 143–151; Haid
2011: 153–164; Fink-Mennel 2011: 165–184; RačiūnaitėVyčinienė 2011(a): 185–206; Gabisonia 2011: 207–218;
Peycheva 2011(a): 219–231), bet ir pirmą kartą pateiktas
įvarių šalių daugiabalsio dainavimo liaudies terminų žodynas5 – su terminais, atspindinčiais vietinių muzikinių
kultūrų reiškinius, supažindina įvairių šalių mokslininkai: Ahmedaja – su albanų (Ahmedaja 2011: 237–261);
Lozanka Peycheva – pietvakarių bulgarų (Šopų regiono)
(Peycheva 2011(b): 263–315); Žanna Pärtlas – estų
(Setu regiono) (Pärtlas 2011: 317–326); Jean-Jacques’as
Castéret – prancūzų (Castéret 2011: 327–334); Tamazas
Gabisonia ir Josephas Joradania – gruzinų (Gabisonia, Joradania 2011: 335–374); Mauro Balma – italų (Ligūrijos ir kt.
provincijų) (Balma 2011: 375–380); Ignazio Macchiarella
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ir Sebastianas Pilosu – sardų (Macchiarella, Pilosu 2011(b):
381–388); Račiūnaitė-Vyčinienė – lietuvių (sutartinių)
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2011(b): 389–434); Zlata Marjanović – juodakalniečių (Marjanović 2011: 435–448);
Jaume Ayats ir Sílvia Martínez – katalonų (Ayats, Martínez
2011(a): 449–454) ir ispanų (Murcia) (Ayats, Martínez
2011(b): 455–458).
Liaudiška terminija labai svarbi ir lietuvių homofoninio
daugiabalsiškumo klasifikacijai, todėl ją būtina aptarti plačiau. Priminsime, kad lietuvių liaudies homofoninis dainavimo stilius paprastai aiškinamas kaip dvibalsis arba tribalsis
(retais atvejais – keturbalsis arba penkiabalsis) dainavimas,
vienam dainininkui vedant6, kitam (kitiems) – pritariant7.
Pritarimas8 įvairiuose Lietuvos regionuose dažniausiai
vadinamas tūravojimu, nuo veiksmažodžio tūravoti (iš lenk.
wtórawać9 „akompanuoti instrumentu, groti, dainuoti su
kuo nors drauge“; „pritarti – palaikyti kieno nors nuomonę“ ir pan.). Tūravóti lietuvių kalboje reiškia: (1) „giedant,
dainuojant arba griežiant vienam žemesniu balsu arba
muzikos instrumentu pritarti, antrinti“: „Sesuo dainuoja,
brolis su armonika turavója“; „Tu kalbi, kaip sena boba
turavója (storu balsu)“. Variantai: pa-tūravóti, pri-tūravóti,
už-tūravóti (http://www.lkz.lt/).
Rečiau pritarimas vadinamas antrinimu. Añtrinti: (1)
„antrą kartą ką daryti, kartoti“; (2) „antru balsu dainuoti,
pritarti“: „Mano tėvas galėjo gerai añtrint“; „Aš negaliu užvadžiot, aš moku tik añtrint“; variantas pa-añtrinti (http://
www.lkz.lt/).
Lietuvos etnokultūriniuose regionuose galimi ir įvairūs
kitokie pritarimo pavadinimai. Kartais naudojamasi profesionalaus chorinio dainavimo terminologija: vedantysis
balsas vadinamas „sopranu“, pritariantysis „altu“, pvz., „Aš
imsiu sopranu, ē tu altuj [altuok, dainuok altu – aut.)“10.
Liaudiškai lietuvių daugiabalsio dainavimo terminijai
iki šiol vis dėlto skirta palyginti labai nedaug dėmesio.
Bene daugiausia šioje srityje pastaruoju metu yra nuveikusi
etnomuzikologė Loreta Sungailienė (pirmiausia minėtina
jos disertacija „Žemaičių muzikinis dialektas: intonacijos ir
artikuliacija“ (Sungailienė 2007), taip pat ir jos straipsniai
(Sungailienė 2008; 2009), pati užrašiusi ir analizavusi įvairius Žemaitijoje vartojamus liaudies terminus ir posakius11.
Jais naudojamasi ir šiame straipsnyje.
Pasak žemaičių dainininkų, dainuojant išsiskiria „melodija ir pritars“ (S. Laivienė). Kaimo dainininkų teigimu,
vedantysis melodiją išdainuoja, išlinguoja, išvingiuoja,
išlanksto, išvedžioja, o kiti dainininkai pritaria, kartais dar
vieną žemesnį balsą („bosą“) pridėdami: „Vienas jau pirmą,
kitas – pritaria, o tretieji dar žemiau leidžia [balsus] – kaip
gražiai skamba“ (P. Kazlauskas) (Sungailienė 2009).
•• Apie pirmojo balso partijos (melodijos) atlikimą Žemaitijoje sakoma: vesti, užvesti, šaukti [garsiai, dainuoti]
(užšaukti, šaukti po pirmu [pirmu balsu]), traukti [visa
gerkle dainuoti], pirmauti, pirmu dainuoti (pirmu
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šaukti), pradėti (užtraukti, būti pirmininku), imti (imti
po pirmu, pirmu paimti).
•• Antrųjų balsų funkcija Žemaitijoje yra: tarti, pritarti,
užtarti, tūravoti, išturavoti, šaukti iš paskos (prišaukti,
užšaukti), padėti, pritaikyti, bosinti (basavoti, pribasavoti,
basavoti virš balso) (Sungailienė 2009).
Kaip matome, tarp įvairių pritarimą reiškiančių terminų
pasitaiko ir terminas bosavimas (basavojimas, bosijimas ir
pan.). Liet. bosúoti, bosyti reiškia „bosu dainuoti, groti“;
„bosu pritarti“: „Vienas plonai čirpina [su smuiku], kitas
bosúoja“; „Šis vyras gerai bõsija“; variantai: pa-bosúoti, pabõsyti, pri-bõsyti: „Tu dainą vesk, o mes pribõsysim“ ir
pan. (http://www.lkz.lt/).
Bosavimo12 terminas įvairių regionų dainininkų žodyne
vartojamas įvairiomis prasmėmis, jas būtina aptarti detaliau:
1) Bosavimas – žemiausia (trečioji) balso partija. Bosavimu dauguma atvejų įvardijama trečioji (dažniausiai – apatinė) balso partija, atsirandanti dainuojant trims ir daugiau
žmonių, kai norima paryškinti tonikos ar dominantės funkcijas eilutės pabaigose arba kadencijose. Tokio dainavimo
pavyzdį dar XX a. pr. (1916 m.) užrašė kanauninkas Adolfas
Sabaliauskas13. Pasakymai bosyti, pabosyti, pribosyti, panašiai
kaip ir veiksmažodžiai pritarti, tūravoti, nurodo savitą atskiros partijos ar balso funkciją. Tačiau kartais dainininkai III
balso partijos (paryškinančios T ir D funkcijas) neįvardija
kaip bosavimo. III balso partiją jie laiko paprasto pritarimo
(tūravojimo) dainuojant keliems žmonėms atmaina.
2) Bosavimas – antroji balso partija, pritarianti
melodijai I ir V dermės laipsniais. Buvus tokį pritarimo
būdą dviem garsais (prima ir subkvarta) pastebėjo dainų
užrašytojas Juozas Kartenis. Per dešimt tokių bosuojamų
melodijų Kartenis užrašė 1935–1936 m. Ukmergės apskrityje (dauguma – Deltuvos vlsč.), taip pat Gelvonų ir Bagaslaviškio parapijose. Viena jų – „Oi, ūžė ūžė“14 (Gelv 24)
(pastarąją etnomuzikologė Laima Burkšaitienė paskelbė ir
aprašė „Aukštaičių melodijų“ įvade (Burkšaitienė 1990: 30).

1 pvz. „Oi, ūžė ūžė“. Užr. J. Kartenis Gelvonų apyl. 1935 m.

Galima būtų manyti, kad toks trečio balso „bosavimas“ –
naujesnis reiškinys, įsigalėjęs norint paryškinti harmonines
funkcijas (t. y. trečias balsas vėliau „prilipo“ prie pirmų
dviejų). Tačiau Kartenis pastebėjo, kad kai kurios dainos
tradiciškai buvo ne tūravojamos, o bosuojamos tik tuomet,
„jei būdavo daugiau dainininkų, tai kiti imdavo ir tercija
turavot“ (LTR 651(47)). Tuomet galima prielaida, kad

pirminis pritarimo būdas buvo bosavimas, o trečias balsas
(vidurinis) atsirasdavo tik tada, kai susirinkdavo didesnė
dainininkų grupė. Tiesa, Kartenis prie kai kurių dainų
pažymėjo, kad jos yra „dainuojamos arba turavojant, arba
bosuojant“ (LTR 836 įžanga). Matyt, abu šie pritarimo
būdai tam tikru laikotarpiu gyvavo greta, o dainininkai
galėjo pasirinkti vieną iš jų. O gal tai buvo dvi sudėtinės
tribalsio dainavimo dalys (Kartenis nurodė ir tokių dainų,
kuriose bosavimas derinamas kartu su viduriniu balsu)? Šis
klausimas telieka atviras.
3) Bosijimas – pritarimas „virš balso“. Žemaičių dainuojamojoje tradicijoje bosijimas ne visada reiškia dainavimą
žemiausiu balsu. Keletas pateikėjų patikino, kad „pribosyti“
reiškia dainuoti aukštai – „virš balso“. Tai dažniausiai darydavo vyrai, kurie turėdavo aukštus balsus: „Vyrai, jeigu gali,
turi basavuoti, bet virš balso, kartu su moterimis“ (Z. Jonika); „Kai vyrai dainuoja moterų aukštyje, pribasavoti reikia
dar virš balso“ (R. Andriekutė) (Sungailienė 2009). Taigi
„basavojimas virš balso“ gali būti ta pati pritarimo partija,
tik ji, vyrų dainuojama moterų balsų registre, skamba kaip
savarankiškas balsas, turintis atskirą pavadinimą ir funkciją.
4) Bosavojimas – silabinis burdonas penktuoju dia
toninės dermės laipsniu. Šis pritarimo būdas, aptiktas
XX a. pabaigoje Nibragalio kaime, Panevėžio r., iškart
atkreipė folkloristų dėmesį, o vėliau sulaukė ir detalesnių
etnomuzikologinių tyrimų (Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(a);
2006(a); 2006(b); 2009(a); 2009(b); 2010 ir kt.). Toks
„bosavojimas“ būdingas moteriškai dainavimo tradicijai,
pvz., „Pasėje broliukas“ (NDD 7).

2 pvz. „Pasėje broliukas“. Pad. Nibragalio k. dainininkės:
Petronėlė Kuncytė-Kurulienė, 1924, Stasė KuncytėBarkauskienė, 1928, Veronika Zimnickaitė, 1928, ir Petronėlė
Kapšytė-Baublienė, 1914, įrašyta 2002 m.

Anot dainininkių, kai dainuoja vienos moterys, „skamba
skystai, atrodo, lyg trūksta pagrinda“. Nibragalio dainavimo
tradicijoje „bosavojimas“ žemu balsu tampa sodriu pagrindu,
leidžiančiu kitiems balsams lanksčiau varijuoti melodiją.
Dainininkių teigimu, jų kaime jau nuo seno buvo taip
bosuojama: „Mes va trys (mes dvi seserys ir mama), mūsų
pussesere ketvirta, dėdienė penkta, tai va – visos jau trim
balsais dainuodavom… Daugiausi Varusia, kaip mes vadindavom, „storabalsė“, bosavodavo“ (S. Barkauskienė)15. Autorei
pakartotinai bendraujant su dainininkėmis XXI a. pradžioje
paaiškėjo, kad Nibragalio dainavimo tradicijoje anksčiau
būta ne tik „bosavimo“, bet ir „tranavimo“ balso partijos.
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1 pav. Nibragalio dainininkės. Iš kairės: Petronėlė Kuncytė-Kurulienė (vedėja / pritarėja),
Stasė Kuncytė-Barkauskienė (vedėja / pritarėja), Petronėlė Baublienė (bosuotoja) ir
Veronika Zimnickaitė (pritarėja). Fotografavo Klaudijus Driskius 2001 m.

Tranavimas – žemesnė už bosavimą (IV) balso
partija. Anot Nibragalio dainininkių, tranavimu vadintas
ketvirtojo balso, dar žemesnio už bosuotojo, dainavimas
(pats žemiausio balso atlikėjas – tranuotojas arba tranas).
Tiesa, šiandienės Nibragalio kaimo dainininkės gerai
neprisimena „tranavimo“ melodinės linijos, bet patį dainavimą apibūdina gana aiškiai: „Tas tranas… toksai tiktai
bimbimas... Palaiko tik žemą garsą... Tai kaip zvimbimas...
Dabar jau tam bosui „tranas“ dainuoja... Taip reikia pataikyti, kad tiktų prie dainos.“16 Stasė Barkauskienė sako,
kad dainuodamos jos „kartais bimbia – kaip tranuoja“, o
Petronėlė Kurulienė priduria, kad, kurios nemokėdavo
bosuoti, nepataikydavo tonan, tai ir „bimbdavo“: „Veronika Kuncytė nelabai pataikydava, tai ir bimbdava.“ Kaip
matome, žodinės informacijos apie „tranavimą“ netrūksta.
Rodos, galime užčiuopti dar „karštus“ buvusios originalios dainavimo tradicijos pėdsakus. Kur link jie veda?
Lietuvių kalbos žodyne (http://www.lkz.lt/) nurodoma,
kad veiksmažodis tranuoti reiškia „sunkiai gabenti, vilkti“;
tranas – bičių patinėlis, tarm. bamblys, bimbalas; kamanė.
Abi tranavimo reikšmės (tranuotojas – „kas sunkiai gabena,
velka“; tranas – „bimbiliuojantis, dūzgiantis, ūžiantis bičių
patinėlis“) leistų kelti prielaidą, kad Nibragalio dainavimo
tradicijoje pati žemiausia balso partija kadaise galėjusi būti
ūžtinė (galbūt – tęsiamas burdonas, nors dainininkės to
nebeprisimena). Čia norėtųsi priminti kaimynus latvius,
kurių burdono partijos atlikėja vadinama vilcēja (traukėja),
dūcēja (ūžiančioji, zvimbiančioji) arba rūcēja (bambėtoja,
dūzgėja). Įdomu, kad visų šių terminų prasmės tarsi sutelpa
į vieną tranavimo sąvoką. O nibragaliečių vartotas terminas
tranavimas savo ruožtu įsipina į bendrą (visos Europos)
burdoninio daugiabalsiškumo, tyrinėtojų laikomo senu
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reiškiniu, terminijos prasmių lauką: pranc. bourdon – „kamanė“, „didelis varpas“; bourdonnement – (bičių ir pan.)
„dūzgimas“, „zvimbimas“; anglų drone – „ūžimas, zirzimas,
zvimbimas, gausmas“; „tranas“; vok. Drohn – „tranas“;
dröhnen – „dundėti, griausti“17. Keista, kad Nibragalio dainavimo tradicijoje, kuri nėra laikytina labai senu reiškiniu,
žemiausio balso pavadinimas „tranavimas“ iki šių dienų
išlaikė tokią seną termino sampratą...
Pagal savo sampratą tranavimui gana artimas „ūžimo“
terminas (ūžti: (1) „skleisti žemą pratisą garsą; gausti“; (2)
„dūgzti, birgzti, zvimbti“; (7) „skambėti, sklisti; dainuoti,
giedoti“; (8) „smarkiai skambėti, aidėti, dundėti“; (16)
„griežti (smuiku, armonika)“ ir t. t. (http://www.lkz.lt/)).
Ūžimas liaudies dainininkų terminijoje reiškia:
1) ūžimas – tęsiamas kolektyvinių sutartinių bur
donas. Skirtingai nuo tradicinių, t. y. grupinių, sutartinių,
giedamų 2–4 giedotojų, šios yra dainuojamos didesniu būriu – nuo 4 iki 20 atlikėjų, be to, jose dažnai dominuoja ne
polifoninė, o homofoninė faktūra. Kiekvienas dainininkas
turi savo partiją – tam tikrą žodžių ir muzikos formulę, kurią
kartoja nuolatos, be sustojimo. Viena iš savitų kolektyvinių
sutartinių melodikos ypatybių – nuolat tęsiamas burdoninis
garsas (kartais – dviejų gretimų garsų ostinato), išreikštas
balsiu „u“ („ū“).
2) „ūžtinės“ dainos. Pluoštą tokių dainų į magnetofono
juostą savo dukrai Julijai Norkutei įdainavo žemaičių dainininkė Ona Norkienė (g. 1896 m. Kerkasių k., Liolių apyl.,
Kelmės r.), kartu ir papasakojusi apie jaunystėje girdėtas ir
dainuotas „ūžtines“ dainas. Anot Norkienės, šios dainos
būdavo atliekamos vyrams „ūžiant“ – dainuojant boso partiją be žodžių, tęsiant garsą hoooooo ilga žema nata ar keliais
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skirtingais garsais18. Rekonstruojant šias dainas folkloro
ansamblio „Visi“ dainininkams paaiškėjo, kad „ūžiant“
dažniausiai yra pabrėžiamos T ir D funkcijos, kartais – ir
II dermės laipsnis.
3) dainos pritariant „dzū“. Sąlygiškai jas taip pat galima
būtų laikyti ūžtinėmis dainomis. Kelmės kraštotyrininkų
užrašytais duomenimis, XX a. trečiame dešimtmetyje Kelmės rajono Gineikių gatvinio kaimo senyvi vyrai, susirinkę
vakarais, be žemaičiams būdingų tęstinių dainų, dainuodavo
ir dainas, vadinamas „dzūūū“. Vedančiajam sudainavus
dainos posmą, visi vyrai, dar skambant paskutinei posmo
gaidai, pradėdavo (tercija žemiau) ilgą gaudimą „dzūūū“.
Kai jie baigdavo gausti, vedantysis traukdavo kitą posmą19.

įžvelgia homofonijos bruožus, polifonijos ir homofonijos,
monofonijos ir kontrapunkto samplaiką ir pan., tipologijoje
taip pat aptariami.
Nors esama gana ryškių regioninių daugiabalsio dainavimo skirtumų, pagrindiniu daugiabalsiškumo tipologijos
vardikliu pasirinkti ne regionai, o daugiabalsiškumo tipai,
nes kai kurie jų daugiau ar mažiau paplitę keliuose skirtinguose regionuose. Sąlygiškai ši tipologija vis dar vadintina
„homofoninio daugiabalsiškumo“, nors dauguma tipų, kaip
minėta, yra tarpinių kategorijų. Straipsnio apimtis neleidžia
labai detaliai apibūdinti ir pristatyti visų homofoninio daugiabalsiškumo formų. Todėl ilgėliau bus apsistojama prie kai
kurių jų – itin savitų arba neseniai atrastų, aptinkamų tik
tam tikrose apibrėžtose teritorijose arba turinčių analogijų
kitų tautų daugiabalsio dainavimo tradicijose, keliančių
kilmės, paplitimo klausimų ir pan.

Kaip matome, dainininkų terminai, skirti homofoninio
dainavimo ypatumams apibūdinti, yra gana gausūs. Tiesa,
vieni jų („tranavimas“, „ūžtinės“ dainos, dainos pritariant
„dzūūū“) yra žinomi daugiausia iš žodinės informacijos,
kiti – užfiksuoti dar XX a. pr. rankraščiuose ir garso įrašuose, treti „atrasti“ visiškai neseniai, XX–XI a. sandūroje.
Išaiškėjo, kad kai kurie iš aptartų liaudies terminų yra vienvardiški („bosavimas“, „ūžimas“ ir kt.), tačiau dainininkų
žodyne galintys reikšti visiškai skirtingas daugiabalsiškumo
formas, dažnai – tarpines tarp homofonijos, heterofonijos
ir polifonijos (pavyzdžiui, žemiausio balso pritarimą; dvibalsį akompanimentą, išryškinant T-D funkcijas; tęsiamą
arba skiemeninį burdoną ir pan.). Toks liaudies terminijos
margumas, be abejo, labai apsunkina lietuvių vėlyvo daugiabalsiškumo tipų ir formų sisteminimą. Vis dėlto autorė,
remdamasi kitų tautų daugiabalsio dainavimo tyrimais
ir klasifikacijomis, bando pasiūlyti kad ir sąlyginę, tačiau
naujai išplėtotą lietuvių homofoninio daugiabalsiškumo
tipologiją. Šia tipologija siekiama apibendrinti visus vėlyvosios kilmės lietuvių daugiabalsio dainavimo tipus, kaip jau
minėta, paliekant nuošalyje senąsias polifonines sutartines.
Tiesa, kai kurie sutartinių pavyzdžiai, kuriuose autorė

1. Harmoninės heterofoninės formos
1.1. Variantinė heterofonija vyraujant tercijoms
Keletą tokiai formai skirtinų pavyzdžių Gelvonuose
(Širvintų r.) ranka užrašė tautosakos rinkėjas Kartenis
1935 m. Anot jo, dauguma monofoninės prigimties melodijų buvo dainuojamos heterofoniškai. Tai rodo jo pastabos:
„Dainuojama dviem ar daugiau melodijom, einančiom greta
viena kitos ir vietomis susikertančiom. Paprastai kitų melodijų nėra nusistovėjusių: kiekvienas dainininkas savotiškai
ją kuria, prisitaikydamas prie bendro dainos charakterio“
(LTR 649(41, 52); 651 (56, 59, 63)); „Dainuojama dviem
ar keliomis šalia viena kitos einančiomis melodijomis“ (LTR
651(51, 59); „Dainuojama vienu balsu, kuris vietomis išsiskiria (žinoma, jeigu daugelis dainininkų dainuoja) lyg ir į
antrą melodiją.“ Tokio dainavimo garso įrašų, deja, neturime.
Šioms formoms skirtini ir pietų Dzūkijos vėlyvesnio
daugiabalsio dainavimo pavyzdžiai, kuriuose sumišusios

Homofoninio stiliaus daugiabalsiškumas
Harmoninės
heterofoninės
formos
Variantinė
heterofonija
vyraujant tercijoms

Harmoninės
unisoninės
formos

Harmoninės
kontrapunktinės
formos

Harmoninės
formos
Homofonija
pritariant virš
vedančiojo
balso

Heterofonija su
skiemeniniu
burdonu
Homofonija
su tęsiamu
burdonu
Pastovus
burdonas

Kintamas
burdonas

Homofonija
su ostinato

Homofonija su
skiemeniniu
burdonu
Pastovus
burdonas

Rečituojamas
burdonas

Monofoninės
kontrapunktinės
formos

Polifoninės
homofoninės
formos

Monofonija Monofonija
su kintamu su ostinato
burdonu

Kintamas
burdonas

Diskantinis
burdonas

2 schema. Lietuvių homofoninio stiliaus daugiabalsiškumo tipologija
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buvusio heterofoninio dainavimo ir pritarimo tercijomis
bei kitais intervalais formos20. Beje, minorinio atspalvio
melodijas, kurioms tercijomis galima pritarti tik kai kuriose
vietose, Perlojos mstl. (Varėnos r.) dainininkai vadina „banguojančiomis“ (apie 20 tokių dainų autorė užrašė 1999 m.
iš kelių Vilniaus folkloro ansamblio „Kadagys“ dainininkių,
gimusių Perlojoje: „Palaiski žirgelius“, „Vai dunda dunda“,
„Vai aš vakar vakarėlį“, „Atjojo bernelis“, „Vai gėriau gėriau“,
„Per girełį jojau“, „Pasigyrė bernužėlis“ ir kt. (VAA)).
Aptartoms dzūkiškoms melodijoms giminingos ir kai
kurios Aukštaitijoje užrašytos dainos. Viena tokių – „Gali
svirna lepužėle“21 (AM 347). Tiesa, šioje minorinio atspalvio dainoje jau galima pastebėti beįsigalintį pritarimą
lygiagrečiomis tercijomis.
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3 pvz. „Gali svirna lepužėle“. Pad. Kulniškių k., Pabaisko apyl.,
Ukmergės r., dainininkės. Užr. D. Krištopaitė ir Z. Žvirblytė
1969 m.

1.2. Heterofonija su skiemeniniu burdonu
Keliose Dzūkijoje (Perlojoje ir Merkinėje) 1909 m.
įrašytose dainose (Li Wo 49 ir 58) heterofoninis daugiabalsiškumas derinamas su silabinio burdono pritarimu.
Tribalsė šių dainų faktūra, anot etnomuzikologės Nakienės,
susipažinusios su jų garso įrašais, yra gana sudėtinga (Nakienė 2011: 183).

seka II–I–(II) skamba unisonu22. Unisoninis pritarimas
kaitaliojasi su pritarimu tercijomis, kvartomis ir kvintomis.
Dar viena būdinga šių dainų savybė, kad antrojo balso partija
dažniausiai yra pagrįsta tik 2(3) gretimais garsais (I–II–(III)
laipsniais), pvz., „Buva piršlys melagis“ (AD 63)23.
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4 pvz. „Buva piršlys melagis“. Pad. Želvos mstl., Ukmergės r.,
dainininkės, užr. 1974 m.

Griežtai nusistovėjusį, nekintamą minėtos teritorijos
dainų melodijų modelį – intonacinį stabilumą ir tam tikras
pritarimo normas – patvirtina gausūs garso įrašai, atspindintys gana ilgą savitos daugiabalsio dainavimo tradicijos
gyvavimo laikotarpį – nuo 1935 m. (pvz., „Kas tėn ateina,
kas tė atdūluoji?“24, „Pabaigė sesutė vaikščiot jaunimėly“25
ir kt.) iki pat šių dienų (pvz., folkloro ansamblio „Ievužė“
kompaktinė plokštelė „Lietuvių šermenų giesmės“26).
Atrodo, kad panašų dainavimo būdą Gelvonų apylinkėse aprašo Kartenis: „Dainuojama unisonu, kuris pereina
į terciją, ir taip pakaitomis: unisonas, tercija ir t. t.“ (LTR
651(57)); „Dainuojama unisonu, kuris kartais išsiplečia ir į
šalutines melodijas“ (LTR 651(29)). Vis dėlto, neturint nei
garso įrašų, nei natų pavyzdžių, kuriuose būtų natografuoti
abu balsai, neįmanoma to patvirtinti.
3. Harmoninės kontrapunktinės formos

2. Harmoninės unisoninės formos
Dalis šiai grupei skirtinų daugiabalsio dainavimo pavyzdžių užrašyta tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje: Ukmergės,
Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio (vakarinės dalies) rajonuose.
Kaip pastebėjo Genovaitė Četkauskaitė, jie aptinkami „uždaresnėse, atokiau nuo administracinių centrų esančiose,
upių ar ežerų apsuptose vietovėse“ (Četkauskaitė 1998:
29). Dainoms būdingos intonacijos g-(h)-d-(h)-a-(h)-g(d), kurios gali būti įvairiai varijuojamos, tačiau melodijos
incipitui dažniausiai būdinga arkos forma (Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(a)).
Ypač mėgstama intonacinė slinktis I–V–II laipsniai
laikytina savotišku šios teritorijos atpažinimo muzikiniu
simboliu. Dainuojant dainininkų grupei, pritariantieji
balsai II laipsnį dainuoja unisonu su pirmuoju balsu, nenusileisdami į subkvartą, kaip įprasta „tradiciniam“ aukštaitiškam pritarimui. Šio tipo melodijose II dermės laipsnis
paprastai jungiamas su I laipsniu, tad būdinga intonacinė
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Šioje grupėje esama ypač daug įvairių atmainų. Verta priminti, kad akivaizdžios burdono apraiškos daugiabalsiame
dainavime lietuvių etnomuzikologų ilgą laiką buvo nepastebėtos ir neaptartos. Todėl prie jų čia bus apsistota ilgėliau.
3.1. Homofonija su tęsiamu burdonu
3.1.1. Pastovus burdonas
Straipsnio autorė į šią burdono rūšį atkreipė dėmesį jau
gana seniai, pradėjusi nagrinėti kolektyvinių sutartinių tipą
„Buvo dūda Vilniuj“ (Račiūnaitė-Vyčinienė 2000), vėliau
ir nuosekliau – ieškodama burdoninės dainavimo tradicijos pėdsakų Lietuvoje (Račiūnaitė-Vyčinienė 2006(a);
2006(b)), aptardama lietuvių ir latvių daugiabalsio dainavimo bendrumus (Račiūnaitė-Vyčinienė 2004), bandydama
įminti refreno „tumba“ kilmės ir pirminės prasmės paslaptis
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2009(b)).
Tyrimai rodo, kad tęsiamas nekintamas burdonas
gausiausiai aptinkamas Aukštaitijos regione paplitusiose
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kolektyvinėse sutartinėse – tai žemiausia balso partija,
atliekama „ūžiant“, tęsiant balsį ū-ū-ū.
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6 pvz. „Ėjo sesuo vandenėlio“. Pad. Danė Kazlauckienė, 70 m.,
Kučgalio k., Papilio apyl. Užr. A. Sabaliauskas 1911 m.; SbG
384

Tiesa, kai kuriose kitose kolektyvinėse sutartinėse, pvz.,
„Buva dūdaj velnias“ (MFA KLF 654 (3)), šis ūžiantis garsas,
pačios pateikėjos liudijimu, imituoja burdoninį dūdmaišio
garsą28.
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7 pvz. „Būva dūdaj velnias“. Pad. Anelė Gasytė-Špokauskienė,
g. 1913 m. Ceikiniuose, Ignalinos r., užr. D. Račiūnaitė ir
D. Prakopimaitė 1986 m.

Vis dėlto negalima teigti, kad, kolektyviai dainuojant,
balso, tęsiančio vieną garsą, vaidmuo buvo būtinai (ar tik)
vaizduojamasis29.
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8 pvz. „Tupk, sėsk kanapės“. Kolektyvinė sutartinė, pad.
Uršulė Bitinienė, Panemunėlis, Rokiškio apyl. Įrašyta 1979 m.,
transkribavo D. Vyčinienė 2009 m. (LTR 5196(27))

Labai panašiu „ūžimo“ balso partijos intonavimu pasižymi ir kita kolektyvinė sutartinė – „Zur zur melnyčia“30 (SlS
1782), apibūdinta kaip malimo pamėgdžiojimas (apie tokią
jos funkciją liudija ir II balso partijos tekstas: Zur zur melnyčia, Šiaudinė kapelnyčia, Pumpurė girnų, Puspūrė žirnių).
Čia vėlgi „ūžiama“ tai vienu garsu, tai pereinant į artimiausią
apatinį ir vėl grįžtant į pradinį garsą (AM: 51–52).
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Manytina, kad kai kada toks tęsiamas žemiausias garsas
galėjo imituoti ūžimą malant rankinėmis girnomis (apie tai
leidžia spėti keleto sutartinių teksto motyvai, pvz., „gelažinė
melnyčia“ (SlS 1767))27.
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5 pvz. „Aik, aželi, undenio“. Pad. Elena Meilusienė, 48 m., Tverečiaus apyl., Švenčionių r. Užr. L. Bielinis 1929 m.; LTR 2098(17)

A.Ė - jo

Pastovaus burdono daugiabalsių dainų grupei iš dalies
skirtinos ir pietų Žemaitijoje, Kelmės r., užrašytos dainos, išsiskiriančios melodijos pabaigoje pridedamu ilgu
pratęsimu „dzooo“ (tercijos intervalu). Autentiškų tokio
dainavimo įrašų nesama, todėl vargu bau galima detalesnė
šių dainų analizė.
Savotišku tarpiniu variantu tarp pastovaus ir kaitomo
burdono laikytini keli kolektyvinių sutartinių pavyzdžiai.
Antai sutartinės „Tupk, sėsk kanapės“ garso įraše aiškiai girdėti, kaip dainininkė „ūžia“ ne vienu ir tuo pačiu garsu, bet
tam tikromis nedidelėmis „bangomis“ – tai paaukštindama
pradinį garsą, tai vėl sugrįždama prie jo.
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9 pvz. „Zur zur melnyčia“. Pad. Šimonių vlsč., Panevėžio aps.,
dainininkės, įrašyta 1939 m.

Beje, archyviniai šių dviejų sutartinių garso įrašai leidžia
spėti, kad galbūt ir kitose kolektyvinėse sutartinėse, kurių
„ūžimo“ partija užrašyta kaip pastovi, tęsiamas burdonas
galėjo būti intonuojamas ne vienu stabiliu garsu, o keliais
gretimais (daugiau ar mažiau stabiliai intonuojamais) garsais. Galima prielaida, kad tai liko neatskleista, nes visos
likusios „ūžtinės“ sutartinės neturi garso įrašų – jų melodijos
natografuotos „iš klausos“ (t. y. užrašant ją ranka).
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3.1.2. Kintamas burdonas
Tęsiamas kaitomas burdoninis pritarimas būdingas
žemaičių „ūžtinėms“ dainoms. Šių dainų melodijoms
būdingi tam tikri bruožai: ne didesnė nei kvintos apimtis,
ryškiai akcentuota (tęsiama) kvinta, tercija, rečiau – kvarta.
Pritariantieji balsai dažniausiai tęsia I dermės garsą (T), kurį,
sekdami vedamojo balso (melodijos) pokyčius, kaitalioja su
V laipsniu (D), rečiau – su II laipsniu.
Autentiškų šio tipo daugiabalsio dainavimo įrašų taip
pat neišliko, todėl negalima tvirtinti, kad šiandieninė folkloro ansamblio „Visi“ rekonstrukcija (pvz., „Per aukštus
kalnelius“31 (ŽDDŠ 27), „Oi ūžkit gauskit“ ir kt.) yra visiškai atitinkanti buvusią „ūžtinių“ dainų tradiciją.
3.2. Homofonija su skiemeniniu burdonu
3.2.1. Pastovus burdonas
Jei prieš gerą dešimtmetį naujai atrasti pastovaus
skiemeninio burdono pavyzdžiai kėlė etnomuzikologams
nuostabą, šiomis dienomis jau galime tvirtinti tokią burdoninio dainavimo tradiciją Lietuvoje buvus, ir net ne
viename regione.
Daugiausia harmoninio daugiabalsiškumo su nekaitomu silabiniu burdonu pavyzdžių aptikta Aukštaitijoje
(Žemaitijoje jie kur kas retesni). Pirmiausia tai kolektyvinės
sutartinės, kurių viena iš apatinių balso partijų pagrįsta
nuolatiniu I laipsnio kartojimu, skiemenuojant bu-vo buvo, kaip ne-bu-vo smulkios vertės natomis (SlS 1786), arba
bu-vo, bu-vo – stambios vertės natomis (SlS 1784).
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10 pvz. „Buva dėde Vilniuj“. 1938 m. įdainavo Juozapota
Kairienė, 80 m., gyv. Anykščiuose, LTR pl 933(4, 7)

Atkreiptinas dėmesys, kad nuolatinis akcentuoto
skiemens bu kartojimas, savotiškas bubenimas (paprastai –
žemiausioje balso partijoje), prilygsta garso efektui, kuriamam dėl „ūžimo“ (t. y. tęsiamo burdono) (apie tai plačiau
žr. Račiūnaitė-Vyčinienė 2009(b)). Neatsitiktinai žodžio
„buvo“ kartojimu yra pagrįstos žemosios sutartinių tipo
„Buvo dūda Vilniuj“ partijos. Nuolatinis tam tikrų žodžių
skiemenavimas žemųjų balsų partijoje (-se), prilygstantis
„ūžimui“, matyt, vienodai gerai tiko dūdos (dūdmaišio)
burdoninės dūdelės skambesiui imituoti.
Beje, kai kuriuose „Dūdos“ variantuose ir giminingose
kolektyvinėse sutartinėse lygiagrečiai skamba ne viena, o dvi
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burdoninės partijos (T ir D) – tarsi dviejų burdoninių dūd
maišio dūdų arba skirtingo dydžio varpų pamėgdžiojimai,
pvz., „Kai jau preja toj adyna“32 (LTRF pl 933(4)) trečioji
balso partija „bim-bam“ pagrįsta I laipsniu, žemiausioji
„bam-bam“ – V dermės laipsniu (subkvarta).
Manytina, kad kažkokio muzikos instrumento arba
tiesiog instrumentinio akompanimento skambesį galėjo
imituoti ir nuolatos tuo pačiu garsu kartojamas refrenas
tumba, dažnai pasirodantis iš pažiūros vėlyvojo sluoksnio
dainose (plačiau žr. Račiūnaitė-Vyčinienė, Račiūnaitė-Vyčinienė 2009(b)). Kai kurios jų, beje, sukurtos kolektyvinių
sutartinių darybos principu (t. y. kiekvienas balsas dainuoja
savarankišką melodiją ir tekstą), pvz., visiems gerai žinoma
„balių“ daina „Ėjo senis lauko arti“33.

11 pvz. „Ėjo senis lauko arti“. Dainavo vestuvių dalyviai
Šeduvos apyl., Radviliškio r., vadovaujant vietiniams
muzikantams 1998 m.

Skiemeninis burdonas V diatoninės dermės laipsniu
žemiausiojo balso partijoje arba savitas bosavojimas, kaip
minėta, būdingas Nibragalio kaimo (Panevėžio r.) moterų
dainavimo tradicijai. Įsidėmėtina, kad taip bosuojamos toli
gražu ne visos dainininkių repertuaro dainos. Burdonas
taikomas tik senosioms tradicinėms to krašto melodijoms,
kurios pagrįstos tam tikromis intonacijomis, grindžiamomis
būdingomis I–II–III–V laipsnių kombinacijomis (IV laipsnio šiose dainų melodijose nėra). Antrasis balsas melodijai
pritaria tai tercijomis, tai sueidamas su pirmuoju balsu į
unisoną. Beje, bosuojamose nibragaliečių dainose atmetus
trečiąją balso partiją (burdoną), susidarytų melodijų faktūra, labai artima dvibalsėms – harmoninėms-unisoninėms
Ukmergės, Molėtų ir Kėdainių apylinkių dainoms (žr.
2. Harmoninės unisoninės formos).
Tik pastaraisiais metais išaiškėjo, kad Nibragaliui artima bosavimo tradicija, dar prieš dešimtį metų atrodžiusi
išskirtinė ir unikali, kadaise gyvavo ir kitose Lietuvos vietose. Nakienė atkreipė dėmesį į kelias Eduardo Volterio
Suvalkijoje 1909 m. užrašytas dainas, kurias bosuodamos
padainavo Šilavoto dainininkės34. Vienõs iš dainų burdoninis balsas pagrįstas pagrindiniu dermės laipsniu, kitų
dviejų – V laipsniu (subkvarta). Anot Nakienės, šilavotiškės
derino kelis pritarimo būdus: jos ne tik tęsė burdoną, bet
ir pritarė melodijai tercijomis. Etnomuzikologės manymu,
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12 pvz. „Aš išdainavo“. Pad. Nibragalio kaimo dainininkės,
vedė Stasė Kuncytė-Barkauskienė. Mel. iš 1997 m. radijo
įrašų iššifravo D. Vyčinienė 2001 m. (Rag: 854)

2 pav. Šuminų k., Utenos r., dainininkės, MFA

jų tribalsis dainavimas buvo „liaudiškas choro imitavimas,
savitas, senovinį linearinį ir naujesnį homofoninį daugiabalsumą suderinęs dainų harmonizavimas“ (Nakienė 2011:
184). Kaip pastebi Nakienė, „kad funkcinė harmoninė
mąstysena dainininkėms buvo dar neįprasta, rodo tai, kad
baigdamos posmą jos nesiekdavo, idant balsai susilietų į
toniką“. Pabaigoje lieka skambėti vertikalus kvartos intervalas arba kvartsekstakordas35 (LTRF v 12 ir 54, Li Wo 70)
(Nakienė 2011: 184).
Neseniai atkreiptas dėmesys ir į kelias panašias Šuminų k. (Utenos r.) moterų XX a. pab. padainuotas dainas36,
saugomas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve37.
Dainoje „Ką tu veiksi, sasutela“ viena dainininkių bosuoja, kaip ir Nibragalio dainavimo tradicijoje, vien tik V
dermės laipsniu (subkvarta), o kitoje dainoje – „Už aukšta
kalnelia“ – retkarčiais (kai melodija „pareikalauja“ funkcijų
kaitos) nukrypsta į VII dermės laipsnį (vis dėlto burdonas
čia iš esmės pastovus, todėl ši daina neskirtina būdingiems
kintamo burdono pavyzdžiams).
3.2.1.1. Rečituojamas burdonas
Ši daugiabalsiškumo forma būdinga daliai kolektyvinių
sutartinių, kuriose kai kurios apatinės balso partijos ne
dainuojamos, o greičiau rečituojamos neapibrėžto aukščio
garsais, pvz., žemai kartojant bim bam, buva, buva ir pan.
Vienas tokių pavyzdžių – kolektyvinė sutartinė „Buva dūda
Vilniuj“38 (LTR 4821(209), LTRF mg. 4458).
Tam pačiam pogrupiui sąlygiškai galima priskirti ir
dainą „Šarkut nabagut“, užrašytą šiaurės Aukštaitijoje
XX a. pabaigoje39. Šios dainos priskyrimo harmoninėms
kontrapunktinėms formoms sąlygiškumą apibrėžia jos
monofoninė prigimtis. Akivaizdu, kad tai buvusi vienbalsė,
senos sandaros melodija, pagrįsta terciniu trichordu, kuris
yra daugelio archajiškų aukštaičių dainų (vaikų (lopšinių,

žaidinimų ir kt.), darbo (piemenų, rugiapjūtės ir kt.), formulinių ir kt.) intonacinis pamatas. Buvusią jos vienbalsę
faktūrą išduoda improvizaciniai atlikimo momentai: melodijos varijavimas, laisvas (netemperuotas) intonavimas
ir pan. (kaip žinoma, homofoniniame daugiabalsiame
dainavime vedančiojo balso laisvė yra gerokai „suvaržyta“
vertikalaus derinimosi prie kitų balsų). Ir vis dėlto, pridėjus
pritariantį balsą – rečituojamą burdoną tumba tumba, pastarasis tampa atraminiu garsu – „tariamu“ I laipsniu arba
tonika jau dvibalse tapusioje dainoje. Taigi buvusi vienbalsės
faktūros melodija „persikelia“ į dainos, virtusios homofonine, pirmąją balso partiją (toks senųjų melodijų „virsmas“,
beje, yra būdingas įvairių regioninių dainavimo tradicijų
(aukštaičių, suvalkiečių ir kt.) reiškinys, ne kartą aptartas
etnomuzikologų40). Todėl gal ir tikslingiau būtų šią dainą
skirti harmoninėms, o ne monofoninėms kontrapunktinėms
formoms (nors, kaip minėta, šis priskyrimas yra sąlygiškas).

13 pvz. „Šarkut nabagut“. Pad. Klovainių mstl., Pakruojo r.,
etnografinio ansamblio dainininkės 1989 m.

3.2.1.2. Diskantinis burdonas
Tarp aukščiau aptartų negausių Šuminų dainininkių
garso įrašų savitumu išsiskiria daina „Sėsk, sesute, už
stalalia“ (ir jos variantas „Nuvažiavus į bažnyčią“), patraukianti dėmesį dvigubu diskantiniu burdonu (I ir V dermės
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laipsniais), t. y. dviejų balsų pritarimu virš vedančiajo balso
melodijos41. Aukščiausias balsas, nuolatos kartojantis vieną
ir tą patį viršutinės T garsą (I laipsnį), išsiskiria ypatingu –
cypiančiu, ausį rėžiančiu (pagal šiuolaikinio klausytojo
sampratą?) tembru.
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14 pvz. „Sėsk, sesute, už stalalia“. Pad. Šuminų k., Utenos r.,
dainininkės

Jei šis pavyzdys būtų tik vienetinis, galbūt ir nevertėtų jo
detaliau aptarti ir juo labiau išskirti į atskirą pogrupį. Tačiau
yra pagrindas manyti, kad pastovus burdoninis pritarimas
ne žemiausiojo, o aukščiausiojo balso partijoje Lietuvos kaimuose iš tiesų galėjo gyvuoti. Štai Kazimieras Banaitis XX a.
pradžioje rašė: „Seniau, be pirmų dviejų balsų, buvo dar ir
trečias aukštas balsas, vadinamas „cypukas“, kurio dabar jau
nebėra“ (Banaitis 1919: 18). Tiesa, kompozitorius nenurodė
nei konkrečios tokio balso raiškõs dainavimo tradicijoje
vietovės, nei to balso pobūdžio (t. y. nepatikslino, ar tai
pastovus burdonas, ar koks nors kitoks pritarimo būdas), tik
viena aišku, kad kalbama apie melodijai iš viršaus pritariantį
„cypiantį“ balsą, kuris ilgainiui pranyko.
Beje, čia norėtųsi prisiminti kaimyninę Latviją, kurioje
viršutinio akompanuojančio balso fenomenas buvo atrastas tik XX a. pabaigoje, per folkloro ekspedicijas šiaurės
Latgaloje užfiksuojant jau begęstančią, bet vis dar gyvą
daugiabalsio dainavimo tradiciją. Šio savitai pritariančio
balso pasireiškimo būdus latgalių homofoninėse dainose
savo disertacijoje detaliai išanalizavo Beitānė, įvertindama
šį balsą kaip vieną svarbiausių skiriamųjų šiaurės Latgalos
muzikinio palikimo bruožų (Beitāne 2006(b): 29). Jis
Latgaloje aptinkamas tiek harmoninio, tiek ir harmoninio
kontrapunktinio daugiabalsiškumo formose. Pavyzdžiui,
tarp pastarųjų randame tokį dainavimo būdą: (4.3) tarpinė burdoninio ir harmoninio daugiabalsiškumo forma,
viduriniam balsui vedant, viršutiniam atraminiam balsui
dvigubinant oktava aukščiau apatinį atraminį balsą (Preilių
apylinkė, pietryčių Latvija). Viršutinio akompanuojančio
balso „atradimas“ laikytinas ypač dideliu Beitānės atliktų
lauko tyrimų ir teorinių apibendrinimų laimėjimu, galinčiu
padėti naujiems komparatyvistiniams daugiabalsiškumo
tyrimams42. Prie pritarimo aukštu balsu klausimo dar būtinai
sugrįšime aptardami harmonines formas.
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3.2.2. Kintamas burdonas
Kintamo burdono pavyzdžiai dažniausiai pagrįsti
bosavimu dviem garsais – T ir D. Atrodytų, kad toks bosavimas Lietuvoje turėtų būti gana vėlyvas reiškinys, kurį
pamažu galėjusi paveikti europietiškoje muzikoje įsigalėjusi
funkcinė harmonija. Vis dėlto pirmasis tribalsio dainavimo
pavyzdys, II balsui tariant tercijomis, III balsui bosuojant
(I–V laipsniais) užrašytas jau 1909 m. Juo labiau stebina
faktas, kad minėtą pavyzdį („Žalios gražios ųžuolo šakelės“
(Li Wo 672)) padainavo dainininkės iš Dysnos k., Ignalinos r. Kaip žinoma, Ignalinos kraštas nėra laikytinas ryškiu
daugiabalsiškumo židiniu – atvirkščiai, čia dar ir šiandien
galima aptikti senųjų vienbalsės faktūros melodijų.
Bosavimo dviem garsais pavyzdžių ypač gausiai užfiksuota XX a. ketvirtame dešimtmetyje. Pirmiausia tai jau
aukščiau minėti dvibalsiai43 (arba tribalsiai, trečiajam balsui
įprastai – tercijomis – tūravojant) pavyzdžiai, Kartenio
ranka užrašyti Ukmergės ir Širvintų rajonuose. Kaip aiškėja
iš šio stropaus užrašytojo pastabų, dvibalsis dainavimas,
apatiniam balsui bosuojant T ir D garsais, matyt, laikytinas pirminiu, senesniu už įprastą aukštaitišką tūravojimą
tercijomis ir kitais intervalais, pvz., „Paprašysiu urėdėlio“44
(Gelv 3) (plačiau apie tai žr. Visackienė 2009).

15 pvz. „Paprašysiu urėdėlio“. Užr. J. Kartenis Gelvonų apyl.
1935 m.

Esama ir to paties laikotarpio (1935–1939 m.) archyvinių garso įrašų, kuriuose girdėti trys balso partijos, pirmajam
balsui vedant, antrajam – pritariant tercijomis, apatiniam
bosuojant I ir V laipsniais, pvz., biržiečių įdainuotoje dainoje „Oi man Dieve“45, kupiškėnų dainose „Kikili kikili“ (pad.
Migonių k. dainininkai); „Užaugino mani motinala“46;
„Girtas guli bernelis“47 ir kt.
Kaitomas burdonas (T–D) kartais pasitaiko vienoje iš
žemųjų kolektyvinių sutartinių partijų, pvz., „Dėdė buvo
Vilniuj“ (SlS 1783)48.
Pastebėta, kad vieno ar kelių žemųjų balsų bosavimas
dviem garsais apskritai būdingas didesnių dainininkų grupių (3–6 ir daugiau) dainavimui (pavyzdžiui, dainoje „Vai
mergela lelijėla“ (MFA KF 3528(10)), įdainuotoje dzūkų
dainininkų49, trečiasis balsas visą laiką bosuoja T garsu, tik
prieš pat pabaigą trumpam nukrypdamas į D). Į tokį mišraus dainininkų būrio dainavimą Raguvoje, Panevėžio r.,
straipsnio autorė atkreipė dėmesį dar 1985 m., tuometės
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16 pvz. „Dėdė buvo Vilniuj“. Pad. Barbora Girčienė, Švėkšna,
Tauragės apyl., 1935 m.

konservatorijos studentų folklorinėje ekspedicijoje (Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(a)). Toks dainavimas bosuojant
(retkarčiais bosavimą dviem garsais papildant III garsu – II
dermės laipsniu) Aukštaitijoje (šiek tiek mažiau – ir kituose
regionuose) gyvybingas dar ir šiandien, kai susirenka didesnė dainininkų grupė.
Tiesa, bosavimo dviem garsais tradicijoje galimos įvairios variacijos. Antai kai kada bosuojama pusiau rečituojant,
kelių bosuojančių dainininkų balsams tai išsiskiriant į
skirtingus garsus, tai vėl sueinant į vieną, pvz., Nibragalio
dainininkių padainuota humoristinė daina „Žiūri katinas
kačiukę“ (užr. 2001 m. aut.)
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tai mano oželis, taitėla“ (SlS 1376) homofoninės prigimties
melodijai pritariama besikartojančiu melodijos motyvu, pagrįstu I ir V dermės laipsniais (t. y. bosuojant kaip ir aukščiau
aptartose homofoninėse gelvoniškių dainose).
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18 pvz. „O tai mano oželis“. Pad. Grafilda Pakalnienė, 80 m.,
Raistalindžių k., Gelvonų vlsč., Ukmergės aps. Užr. J. Kartenis
1935 m.

Kitoje vėlyvojo daugiabalsiškumo paveiktoje sutartinėje
„Žvingia žirgas, dolija“51 (SlS 1223) homofoninės prigimties
melodija palydima ostinatinio pritarinio dolijute dolija, pagrįsto dviem reguliariai (kas taktą) besikaitaliojančiais garsais.
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19 pvz. „Žvingia žirgas, dolija“. Pad. Jonas Markūnas,
Jaciūnų k., Švenčionių vlsč., užr. P. Bieliauskas

4. Harmoninės formos
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17 pvz. „Žiūri katinas kačiukę“. Pad. Nibragalio k. dainininkės
2001 m.

Šio reiškinio gyvybingumą Aukštaitijoje patvirtina
ir aplinkybė, kad, susirinkus didesniam žmonių būriui,
tūravojant ir kartu bosuojant dviem garsais ne tik dainuojamos liaudies dainos, bet ir giedamos katalikiškos giesmės
(kantičkos ir kt.)50. Taigi galima sakyti, kad šiandienėje
aukštaičių daugiabalsio dainavimo tradicijoje kintamas
burdonas žemiausioje (trečiojoje) balso partijoje yra itin
mėgstamas – jis kai kurių ansamblio dainininkų naudojamas
jei ne tolydžio, tai bent jau kartkartėmis.
3.3. Homofonija su ostinato
Aptinkama kai kuriose vėlyvesnės kilmės sutartinėse,
kurios „nebeatitinka“ tradicinių polifoninių sutartinių normų (nėra trimitinių (terckvintinių ar tercinių) intonacijų,
sekundinių sąskambių tarp atskirų balsų, polimodalios arba
monomodalios derminės sandaros ir pan.). Jose akivaizdi
homofoninio mąstymo įtaka. Pavyzdžiui, sutartinėje „O

Visų šiam tipui skirtinų dainavimo pavyzdžių šiame
straipsnyje nebandysime detalizuoti – jų yra labai daug ir
daugiau ar mažiau įvairuojančių. Galima sakyti, kad pastaruoju metu tai yra visoje Lietuvoje vyraujantis daugiabalsio
dainavimo tipas. Jis pradeda vyrauti net ir Dzūkijoje, pamažu pakeisdamas intonacinę monodinių dzūkų dainų struktūrą (būdingą čia vyravusioms senosioms siauralaipsnėms
dermėms ir diatoninėms minorinio atspalvio dermėms,
pagrįstoms plagaline kadencija). Nurodyti konkrečias lokalias vienos ar kitos daugiabalsiškumo formos paplitimo
teritorijas būtų gana sunku, todėl dažniausiai apibendrintai
nurodomas visas regionas.
•• Dvibalsis dainavimas, dominuojant pritarimui lygiagrečiomis tercijomis (Suvalkija „Atlėkė uodas“ (AM
392); iš dalies Žemaitija ir Aukštaitija (AM 271, 283,
438 ir kt.));
•• Dvibalsis dainavimas, dominuojant pritarimui lygiagrečiomis tercijomis ir kvartomis (Aukštaitija); pvz., „Oi
bodes bodes“ (AD 64), „Oi aš gavau bernėlį“ (AM 340),
„Ulioj, bitela“ (AM 439), „Užuge matute“52 ir kt.;
•• Dvibalsis dainavimas, dominuojant pritarimui lygiagrečiomis tercijomis ir kvartomis, esant statiškai melodijai
(pagrįstai daugkartiniu V laipsnio kartojimu) ir judriam
antrajam balsui (Ukmergės ir gretimų apylinkių teritorija), pvz., „Serga panela“ (AD 39);
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20 pvz. „Serga panela“. Pad. Želvos k., Ukmergės r., dainininkės

•• Dvibalsis dainavimas pritariant tercijomis, kvartomis ir
lygiagrečiomis kvintomis53 (Aukštaitija, Žemaitija), pvz.,
„Oi brolio brolio“ (AM 450), „Prasvydo prasvydo“ (AM
485), „Augina tevelis“ (AM 333), „Oi aisiu aisiu“ (AM
348), „Voi rūta rūta“ (AD 50), „Oi gėriau gėriau (AD 43),
„Oi lunkela lunkela“ (AD 87), „Žalia volungėla sadely giedoja“, įrašyta Vilniaus apyl. 1909 m. (LEMF, p. 96), ir kt.;
q = 64
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21 pvz. „Oi brolio brolio“. Pad. Šeduvos, Radviliškio r.,
dainininkės, užr. L. Burkšaitienė 1985 m.

•• Tribalsis dainavimas pritariant lygiagrečiomis tercijomis
pramaišiui su ostinato, pagrįsto T–D funkcijų kaita
(Žemaitija (Skuodas, Mažeikiai, Girkalnis, Raseiniai)
ir Aukštaitija (Biržai, Kupiškis), pvz., „Mes mergaitės
Lietuvaitės“, pad. Šimonių (Kupiškio r.) dainininkės;
įrašyta 1939 m., LTRF pl 1061(2), „Aušt aurela, tek
saulala“, pad. Kupiškio dainininkės, įrašyta 1936 m.
(ADSIM, p. 165–166), ir kt.;
•• Keturbalsis dainavimas, pagrįstas kvintakordų ir jų apvertimų derinimu su skiemeninio D funkcijos (retkarčiais
pasirodant S funkcijai) burdono pritarimu (pramaišiui
pridedant dar ir bosavimą T–D garsais), pvz., „Kur mūsų
brolaliai gėre“ (LTRF pl 87(1)), „Oi eisiu eisiu“ (LTRF
pl 87(2)), „Gieda gaideliai, raliuoja“ (LTRF pl 87(4)),
„Vaikščiojo mergelė“ (LTRF pl 87(6)), padainuotos
dainininkių iš Rokiškio apylinkių54, įrašyta 1935 m. Įsidėmėtina, kad šiuose įrašuose burdoninis (D) garsas kartojamas iki pat dainos pabaigos, tarsi užbaigiant dainą
T kvartsekstakordu. Tai rodytų, kad, nors dainininkės
orientuojasi jau nebe į linearinį melodijos suvokimą, o į
harmoningus vertikalius sąskambius tarp atskirų balsų,
pabrėždamos T–S–D funkcijas, tikrieji funkcinės harmonijos dėsningumai joms vis dar nesvarbūs.
Harmoninių daugiabalsio dainavimo formų variantų
yra labai daug – čia išvardyti toli gražu ne visi. Tyrinėjant
įvairius atvejus, kyla jų sąsajų su dainininkų grupės didumu
klausimas. Kaip žinoma, turimi archyviniai garso įrašai yra
labai nevienodi. Dauguma daugiabalsių dainų užrašyta
dainuojant tik dviem dainininkams (kartais – tik vienam).
Gerokai retesni atvejai, kai dainuoja trys, keturi ir daugiau
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dainininkų. Taigi lieka neaišku, ar galima kalbėti apie dviejų
balso partijų (dviejų balsų) dainavimą kaip atskirą reiškinį, ar
kartais jis nulemtas tik riboto dainininkų skaičiaus: esant didesniam dainininkui būriui, gana dažnai natūraliai atsiranda
ir daugiau balso partijų (įrašuose girdime tribalsiškumą (tiesa, kartais tik epizodinį), kartais – keturbalsiškumą ir pan.).
4.1. Homofonija pritariant virš vedančiojo balso
Šis harmoninio daugiabalsiškumo pogrupis išskirtas pirmiausia remiantis Beitānės latvių dainų tipologija. Kaip minėta, latvių daugiabalsis dainavimas su viršutiniu pritarimu,
etnomuzikologės nuomone, laikytinas skiriamuoju šiaurės
Latgalos bruožu. Latgalijoje autorė atrado įvairiausių tokio
pritarimo atvejų55, kai kurie jų labai artimi gyvavusiems (vis
dar gyvuojantiems) Lietuvoje.
Nors lietuvių dainavimo tradicijoje esama gana gausių
pritarimo virš melodijos atvejų, tokio pritarimo klausimas
lietuvių etnomuzikologijoje vis dėlto iki šiol nesulaukė
deramo dėmesio, tebuvo tik epizodiškai aptartas56. Bene
daugiausia dėmesio pastarajam (tiesa, susitelkdama tik
į Dzūkijos dainavimo tradiciją) skyrė etnomuzikologė
Četkauskaitė, siekdama atskleisti dzūkų daugiabalsiškumo
formavimosi kelią, pereinant nuo monofonijos (ankstyvosios polifonijos) prie homofoninio-harmoninio stiliaus
(Četkauskaitė 1981: 35–38). Tyrėjos pastebėjimu, kai kuriais atvejais „apatinis balsas, savarankiškumu prilygstantis
pagrindiniam, virsta diskantu, t. y. iškyla virš pagrindinio
balso“ (Četkauskaitė 1981: 36). Pastaruoju metu Dzūkijoje
diskantinis pritarimas vis labiau mėgstamas. Varėnos ir
gretimose apylinkėse su diskantiniu pritarimu dainuojamos
senosios „klasikinės“ dzūkų dainos: „Tai genelio genumai“
(advento), „Iškasiau šulnelį“ (Užgavėnių) ir kt.57
Ypač daug pritarimo virš vedančiojo balso atvejų pastaruoju metu aptikta Aukštaitijoje, kuri laikoma daugiabalsiškumo plitimo į kitus etnokultūrinius regionus epicentru.
Galimos įvairios tokios pritarimo virš vedančiojo balso
melodijos rūšys:
•• dvibalsis dainavimas, pagrįstas lygiagrečiomis sekstomis,
pvz., „Aukštai dangu šviesias žvaigždės“ (AD 47);
•• dvibalsis dainavimas, pagrįstas lygiagrečiomis sekstomis,
kartais įsiterpiant kvartoms ir kvintoms, pvz., „Trys
kavalieriai“58 (MFA KF 5899(6)), „Augin tėvas du
sūneliu“59 (AM 117);
q = 60
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22 pvz. „Augin tėvas du sūneliu“. Pad. Migonių k., Kupiškio r.,
dainininkės 1974 m.

Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys

•• dvibalsis dainavimas, pagrįstas lygiagrečių sekstų ir tercijų
kaita60 (šiaurės rytų Aukštaitija), pvz., „Aš augau pas
tėvelį“61.

•• dvibalsis dainavimas dominuojant lygiagrečioms decimoms – pirmoji melodijos dalis abiejų balsų dainuojama
unisonu (oktavos intervalu), viršutinis pritariantysis
balsas pasirodo nuo melodijos vidurio (Biržų apyl.), pvz.,
„Ko sėdi, berneli“62.

•• tribalsis dainavimas viduriniam balsui vedant, antrajam
pritariant tercijomis, kvartomis ir kvintomis, viršutiniam
pritariančiajam balsui dvigubinant apatinį balsą oktava
aukščiau (šiaurės rytų Aukštaitija), pvz., „Ko nuliūdai,
berneli“63 (MFA KF 6061(12), „Kieman svečiai suvažiava“64 (AM 179), „Anos šalės svotėlij“65 (AM 312), „Tu
berneli jaunasai“66 (AM 489), „Devyni metai“ (MFA
KLF 904) ir kt.
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23 pvz. „Devyni metai“. Pad. Talačkonių k., Pasvalio r.,
moterys, užr. 1987 m. per folklorinę ekspediciją

Esant didesniam mišriam dainininkų būriui, aukščiau
aptartą tribalsį dainavimo būdą gali papildyti dar kelios
papildomos balso partijos:
•• keturbalsis dainavimas viduriniam (moteriškam) balsui
vedant, antrajam moteriškam balsui pritariant tercijomis,
kvartomis ir kvintomis, vyrams pritariant oktava žemiau
nei moterys, viršutiniam pritariančiajam moterų balsui
dvigubinant apatinį balsą oktava aukščiau (šiaurės rytų
Aukštaitija), pvz., „Aug un kalna ųžuolėlis“67 (AADD 12);

kaip moterys), viršutiniam pritariančiajam moterų balsui
dvigubinant apatinį balsą oktava aukščiau, aukščiausiam
balsui dvigubinant vedančiojo balso melodiją oktava
aukščiau, pvz., „Auštє jo aušrela“68 (AADD 20); „Oi
diemedi, diemedėli“69; „Panytėla, ka gi liūdi“70 ir kt.

Labai panašus dainavimo būdas dvigubinant kai kurias
balso partijas oktavos intervalu, beje, yra ir Latvijos daugiabalsio dainavimo tipologijoje (jis žinomas Latgalijoje):
(12. 10) keturbalsis dainavimas (epizodiškai dainuojant
5 ar 6 balsams), susidedantis iš pagrindinio balso, apatinio
akompanuojančio balso (epizodiškai – dviejų balsų) ir dviejų
(epizodiškai – trijų) viršutinių akompanuojančių balsų,
susidarančių dvigubinant oktava aukščiau apatinius balsus
(Beitāne 2006(b): 28).
Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad kitas labai svarbus
klausimas, be kita ko, glaudžiai susijęs su balsų partijų skaičiumi, yra dainininkų ansamblio sudėtis pagal lytį (moterų,
vyrų, mišrus). Kaip pastebėta, galimi įvairūs dainininkų grupių variantai – vienos moterys (kartais žemabalsės moterys
dainuoja oktava žemiau nei kitos, tai artima mišriam dainavimui su vyrais); vieni vyrai; moterys ir vyrai, mišriai dainuojantys tame pačiame aukštyje arba skirtingais aukščiais:
moteris – aukštai, vyrai – žemai (Aukštaitijoje) arba dalis
vyrų – aukštai, kartu su žemai dainuojančiomis moterimis,
dalis – žemai71 ir pan. Bendrai dainuojant skirtingo aukščio
balsai lemia įvairius galimus pritarimo būdus, dvigubinant
kai kuriuos balsus oktava aukščiau (žemiau) ir t. t. (tokį
dainavimo būdą ankstesniuose savo straipsniuose autorė
siūlė vadinti daugiasluoksniu, įvairiatembriu ir panašiai72).
Kyla klausimas, ar tai atsitiktiniai daugiabalsio dainavimo
variantai, nulemti pagal situaciją skirtingų – konkrečių
dainininkų – balso tembrų, ar tradicinis bendro dainavimo
būdas, kitaip tariant, – gražaus daugiabalsio dainavimo,
balsų derėjimo tarpusavyje siekiamybė? Verta panagrinėti
šį klausimą išsamiau, pradedant nuo pritarimo aukštu balsu
virš vedančiojo balso partijos.
Aukštojo balso fenomenas

•• penkiabalsis (šešiabalsis) dainavimas viduriniam (moteriškam) balsui vedant, antrajam moteriškam balsui pritariant tercijomis, kvartomis ir kvintomis, vyrams pritariant
oktava žemiau nei moterys (arba ir tame pačiame aukštyje

Nemažai tokio dainavimo su „aukštuoju balsu“ pavydžių randame tarp 1935–1939 m. įrašų fonografo
plokštelėse (dauguma jų – Aukštaitijos regiono). Detaliau
aptarti autorės pasirinkti biržiečių dainų įrašai, įdainuoti
įvairiõs sudėties kamerinių ansamblių. Jie atspindi Biržų
krašte XX a. pirmoje pusėje buvusią turtingą homofoninio
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daugiabalsiškumo tradiciją, galimus skirtingus pritarimo
būdus. Antai Petras Lapienė (g. 1866 m.) ir Paulė Reinatienė
(g. 1893 m.) atskleidžia įvairias mišraus dueto galimybes.
Kai kurias dainas veda Lapienė (aukštu balsu – „tenoru“),
tuomet Reinatienė pritaria jam aukštu „moterišku“ balsu
„iš viršaus“, pavyzdžiui, „Vis geriam vis geriam“ (LTRF pl
595(4)) ir „Kai aš jojo“ (LTRF pl 594(8))73. Kitas dainas,
pavyzdžiui, „Pas mačiutį augo“ (LTRF pl 595(5)), žemu
balsu, vyrų balsams būdingame aukštyje, vingriai išpuošdama melodiją, veda Reinatienė, jai tercijos, kvartos ir kvintos
intervalais iš apačios pritaria Lapienė (abu dainuoja tame
pačiame registre). Dainą „Matute senute“ (LTRF pl 595(6))
veda Lapienė, o Reinatienė pritaria jam žemu „vyrišku“
balsu, gausiai apipuošdama savo partiją mordentais.
Laisva vedančiųjų ir pritariančiųjų balsų kaita pastebima
ir kito ansamblio – Lapienės, Kosto Burbulio (g. 1889 m.)
ir Reinatienės – dainavime. Antai dainoje „Panytėla, ka tu
liūdi“ (LTRF pl 597(1)) Lapienė veda melodiją gana aukštu
balsu, jam iš viršaus pritaria Reinatienė (aukštu „moterišku“ balsu) ir Burbulis (žemiau vedančiojo balso). O dainą
„Mes susėsim ratu ratu“ (LTRF pl 597(2)) Reinatienė veda
„moteriškai“, Lapienė pritaria jai labai aukštu (pusiau falcetiniu) balsu, Burbulis pritaria žemai – oktava žemiau nei
Lapienė (beje, pastarasis pirmame posme dainuoja unisonu
su Burbuliu, tik nuo antro posmo pradeda dainuoti oktava
aukščiau). Įdomus apsikeitimo balsų partijomis procesas
girdėti kolektyvinės sutartinės „Turi svočia žųsį“ (LTRF pl
597(3)) garso įraše. Iš pradžių Reinatienė pradeda dainuoti
aukštai, Lapienė bando jai pritarti ypač aukštu balsu, Burbulis, nerasdamas deramo pradinio tono, niekaip neprisitaiko,
pagaliau pradeda dainuoti netinkamame aukštyje. Taigi iš
pradžių visi balsai tarpusavyje nedera. Tuomet dainą iš naujo
pradeda Lapienė (aukštu balsu), jam iš viršaus („moterišku“
balsu) pritaria Reinatienė ir Burbulis – žemu balsu. Visi
aukščiau išvardyti balso partijų kaitos atvejai rodo ne tik
plačias dainininkų tembrines galimybes (daugelis jų geba
dainuoti ir aukštame, ir žemame registruose), bet ir gebėjimą
pritarti, gerą harmoninę klausą (beje, tie patys dainininkai
gali ir vesti, ir pritarti). Taigi kiekvienu atveju, siekiant darnaus daugiabalsio skambėjimo, atsižvelgiama į konkretaus
vedančio asmens balso savybes, prie kurių laisvai prisitaiko
pritariantieji balsai.
Kiek kitokiais dainavimo ypatumais išsiskiria vienų moterų ansamblis (Adelė Klovienė, g. 1900 m.; Ona Zalubienė,
g. 1899 m., Elzbieta Petrauskienė, g. 1899 m.). Dalį dainų
šis trio dainuoja įprastai: pagrindinei melodijai, vedamai
vienos dainininkės, kitos dvi pritaria tercijomis, kvartomis ir
kvintomis (kartais suskamba tribalsiai akordai), pavyzdžiui,
„Dainuok, sesiula“ (LTRF mg 554(05)) ir kt.74 Kai kada ši
grupė dainuoja tribalsiškai, vienam iš balsų dvigubinant
kurią nors balso partiją (vedančiąją arba pritariančiąją)
oktava aukščiau. Taip dainuojama daina „Šalts rudenėlis
kė atėja“ (LTRF mg 554(6)). Ją visos dainininkės pradeda
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dainuoti žemame registre (mažojoje oktavoje), o antrame
posme kažkuri iš dainininkių vedamąjį balsą ima dvigubinti
oktava aukščiau. Įraše po pirmo posmo girdėti pasakymas:
storė labė. Savita interpretacija pasižymi dvi šios trijulės
padainuotos dainos – „Sėdž’ bernelė juž stalelia“ (LTRF
mg 554(2)) ir „Ko sėdi, berneli, ko nedainuoji“ (LTRF mg
554(1)). Abi jos yra yra vienbalsės faktūros, tačiau grupė jas
dainuoja daugiabalsiškai (3 balsais). Antai dainą „Ko sėdi,
berneli“ visos trys dainininkės pradeda dainuoti unisonu
(oktavos intervalu), antroje melodijos dalyje vienas iš balsų
virsta diskantu75 – ima pritarti iš viršaus dviejų dainininkių
dainuojamai pagrindinei melodijai decimos intervalu.
Diskantui tenka dainuoti neįprastai aukštame registre:
re2–sol2 (įraše po pirmo posmo pasigirsta komentaras gal
per aukštai, tačiau dainuojant tolimesnius posmus tonacija
vis tiek lieka ta pati). Panašus ir dainos „Sėd’ berneliai už
stalalia“ atlikimo būdas, tik šios dainos antroje dalyje ne
vienas, o du balsai persikelia į viršutinį registrą: vienas jų
oktava aukščiau ima dvigubinti pagrindinę melodiją (ar
tiesiog persikelia į aukštąjį registrą – įraše prastai girdėti),
kitas (diskantas) – pritariamąją balso partiją (dainininkėms
pabaigus dainuoti ir vėl pasigirsta komentaras: labė jaukštė,
tačiau jis nieko nepakeičia).
Tiek patys garso įrašai, tiek ir jų komentarai leidžia manyti, kad kadaise dainavimas ypač aukštu balsu Biržų krašte
galbūt buvo suvokiamas kaip labai gražus, kaip dainininkų
siekiamybė. Todėl, matyt, net ir pajutus, kad taip aukštai
dainuoti nėra patogu (anot dainininkių, „labai aukštai“),
jo neatsisakoma – daina tęsiama toliau.
Norint išsiaiškinti aukšto balso tembro naudojimo daugiabalsėje dainavimo tradicijoje prasmę, tenka pasidairyti
analogijų svetur. Panašūs įvairių tautų pavyzdžiai leistų
daryti prielaidą, kad daugiabalsio dainavimo tradicijoje
toks aukštabalsis dainavimas (dažniausiai – pritariančiosios partijos) yra neatsitiktinis. Beje, daugelyje tradicijų
dainavimas aukštu balsu liaudyje įvardijamas tam tikrais
terminais. Vienas iš liaudiškų terminų apibūdina aukštąjį
balsą kaip „cypiantį“ (Lietuvoje tokių specialių terminų
kol kas neteko aptikti – nebent Banaičio aprašytą cypuką,
trečiąjį – viršutinį balsą).
Antai Savojoje (Prancūzija) aukštasis balsas suvokiamas
kaip trečioji balso partija: la piülta „cypiantis (cypsintis)
balsas“. Baskų krašte aukštoji balso partija gali būti vadinama
ir mehetik, ją dainininkai verčia kaip „plonas balsas“ arba
„laibas balsas“: plonas balsas, kuris kyla aukštyn. Be to, kai
kurie dainininkai mehetik sieja su balso forsavimu ir pasididžiavimu trokštant dainininkui išsiskirti (žr. Castéret).
Mordvių (mokšos etninės grupės) tribalsio dainavimo
tradicijoje virš viršutinės balso partijos kartais pasirodo dar
vienas balsas, vadinamas „skambančio varpelio balseliu“
(горяй пайгонь вяйгяльня) (Бояркина 2011).
Pritariančiųjų balso partijų skaičiaus „plėtimo“ į viršų
tendencijos (siekiant išgauti kuo aukštesnius garsus) būta ir
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Slovėnijos daugiabalsio dainavimo tradicijoje. Čia kadaise
gyvavo keturbalsis dainavimas, kuris susidarydavo papildant
tribalsį dainavimą – virš aukščiausio pritariančiojo balso
partijos pridedant ketvirtąjį balsą (Kumer 2002: 79)76.
Ypač daug dėmesio „plonajam“ balsui pastaruoju metu
skiria šių dienų rusų ir ukrainiečių etnomuzikologai77,
drauge aptardami ankstesnių kartų tyrinėtojų požiūrį į šį
reiškinį, ginčydamiesi dėl skirtingo jo įvardijimo daugiabalsiškumo tipologijoje.
Jau gana seniai pastebėta, kad oktavinis vienos iš balso
partijų dvigubinimas ypač būdingas Šiaurės Rusijos (Archangelsko, Murmansko ir gretimų sričių) daugiabalsei dainavimo
tradicijai78. Vietiniai vokaliniai ansambliai, kaip pastebi
etnomuzikologai, išsiskiria dainavimu dviejuose registruose:
pagrindinę melodiją, dainuojamą lengvame galvos registre,
dvigubina (oktavos intervalu) viršutiniai arba viduriniai
balsai. Toks dainavimas vadinamas „su plonuoju balsu“
(с тонким голосом) (Dorokhova 1995; Никитина 2011;
2013; Кузнецова 2013; Редькова 2014 ir kt.) Kai kuriose
vietovėse (Pinegos ir Mezenės baseinai Šiaurės Rusijoje),
pasak vietinių dainininkių, plonais balsais ne dainuoja,
o „cypia“, „kniaukia“ (визжат) arba „inkščia“ (пищат).
Anot Inesos Nikitinos, Pinegoje dainavimą „plonu balsu“
dainininkai vertino įvairiai: viena vertus, kaip nepakankamai
brandų, merginų, kita vertus, kaip ypač gražų, reikalaujantį
didelio meistriškumo. Pavyzdžiui, „Merginų dainavime daug
cypimo (cypavimo)“ („У девок визгу много, визганья“);
„Plonais kur kas gražiau dainuot bet kokią...“ („Тонкими
красивее петь любу (песню), и коротенькую, как духу
хватит“) ir pan. (Никитина 2013: 24).
Vis dėlto panašaus dainavimo „plonu balsu“ būta ir ne
tik Šiaurės Rusijos, bet ir kitose tradicijose79. Antai Tatjana
Začikevič, tyrinėdama Poltavos (Ukraina) daugiabalsio
dainavimo tradiciją, kalba apie dviejų registrų faktūrą,
kurios skiriamasis bruožas – „plono balso“ (тонкий голос)
naudojimas. Jis skamba oktava aukščiau nei žemi balsai (iš
esmės jis dvigubina bosą), sudarydamas jiems registro ir
tembro kontrastą (Зачикевич 2013: 6). Dvibalsėje dainavimo tradicijoje apatinė linija paprastai atliekama ansamblio,
viršutinė, kuri melodiškai ir ritmiškai yra labiau išplėtota,
dainuojama solisto. Kaimo dainininkai vadina jį „golósnik“
(голóснiк), „pidgolósnik“ (пiдголóснiк) arba tiesiog „plonu
balsu“ (тонкий голос). Tyrinėtoja pastebi, kad mokslinėjė
literatūroje šis reiškinys apibrėžiamas įvairiai: Anatolijui
Ivanickiui „oktavinis melodijos dubliavimas (vadinamasis „falcetinis pobalsis“) yra viena iš heterofonijos rūšių;
Vladimiras Matvijenko „oktavinį pagrindinės melodijos
sudvigubinimą“ mano esant linijinio daugiabalsiškumo
(lentočnoje mnogogolosije) rūšimi; Elenos Murzinos apibrėžimas – laisvasis oktavinis paralelizmas; anot Jevgenijaus
Gipijaus, balsų oktavinio registrinio sugretinimo forma
„neturi nieko bendra su balsų dalijimu į dvi ir tris partijas“
(Зачикевич 2013: 7).

Kai kuriose vietinėse tradicijoje falcetinis dainavimas
plonu balsu (голóснiк) galėjo būti kaip alternatyva galingam
„[iš]vedimui“ (вывод): viršutinį pobalsį, anot dainininkių,
dainavo „balsu, o ne gerkle“ (голосом, а не горлом), t. y. falcetu, o ne atviru balsu (perėjimas į kitą balso registrą buvo
nulemtas aukštesnės tonacijos pasirinkimo). Kitur (šiaurės
ir centrinėje Sumoje, šiaurės rytų ir centriniame Černigove)
pastebėtas savitas reiškinys – specifinis melostrofos (arba jos
dalies) pabaigimo būdas: vieno iš dainininkų atsiskyrimas
nuo kitų grupės balsų ir perėjimas iš „atviro“ balso į falcetinį;
taip kai kurie fragmentai tampa dviejų registrų faktūros
(Зачикевич 2013: 16).
Čia vertėtų prisiminti latvių daugiabalsį dainavimą su
viršutiniu pritariančiuoju balsu, kuris šiaurės Latgalijoje
vadinamas dzīduošana ar pusbolsu „dainavimas pusbalsiu“.
Anot Beitānės, tai reiškia, kad viršutinis pritariantysis
balsas pusbolss pasirodo tik tam tikroje melodijos dalyje:
dažniausiai jis įstoja melodijos viduryje ir dainuoja antrąją
melodijos pusę (Beitāne 2006(b): 30). Tačiau vietinės
dainininkės Annos Ščemeļinskos (g. 1925 m.) šio termino
aiškinimas yra kitoks: „pusbalsis, nes ji [pratariančiojo balso
atlikėja – A. B.] viena dainuoja viršutinę partiją“ (Pusbolss
tāpēc, ka viņa [resp., augšējās pavadbalss izpildītāja – A. B.]
vīna pate dzīd pa augšu) (Beitāne 2006(b): 13). Kaip teigia
Beitāne, „čia minimas antrasis reikšmingas konkretaus
daugiabalsiškumo tipo bruožas – pritariantysis balsas atsiranda aukščiau pagrindinio balso. Ši funkcija nėra paminėta
tipo pavadinime, tačiau, dainininkų manymu, tai savaime
suprantama“ (Beitāne 2006(b): 30–31). O gal vis dėlto
dainininkė, sakydama, kad „pusbalsiu“ vadinama dėl to,
jog tik viena dainininkė dainuoja viršutinę partiją, turėjo
galvoje tai, kad tas viršutinis balsas, atliekamas vieno atlikėjo,
yra kitokios kokybės, t. y. dainininkė aukštame registre (ir
dar viena) dainuoja ne intensyviu balsu, bet „pusbalsiu“?
Galbūt ir čia turimas galvoje dainavimas savotišku falcetu,
artimas aukščiau minėtiems ukrainiečių pavyzdžiams? Kol
kas telieka tai autorės prielaida.
Beje, ar šiuo atveju tikrai esama ryškaus dviejų skirtingų
balso registrų išsiskyrimo, tvirtinti būtų per drąsu. Čia tiktų
prisiminti, pavyzdžiui, Dono kazokų tradiciją, kurioje vyrai,
dainuodami mišriame ansamblyje, dainuoja „storais balsais“
tame pačiame aukštyje kaip moterys arba dvigubina tą patį
oktava žemiau. Tačiau tai nevadintina „dviregistriu dainavimu“, nes jie naudojasi tuo pačiu balso registru, nepereidami
į kitą (nors čia galima kalbėti apie oktavos „trigubinimą“,
apie kurį rašė ir Jevgenijus Gipijus) (Никитина 2013: 26).
Šiaip ar taip, dauguma etnomuzikologų, kalbėdami apie
aukštojo balso naudojimo dainavimo tradicijoje ypatumus,
atkreipia dėmesį į tam tikrą lyčių, amžiaus ir socialinę diferenciaciją, susijusią su dviejų registrų dainavimu. Antai
Dono kazokų dainavimo tradicijoje „ploni“ ir „stori“ balsai
buvo siejami su lytiškumu: „ploni“, švelnūs, aukšti buvo
moterų, „stori“, šiurkštūs, žemi – vyrų žymenys. Jekaterinos
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Dorochovos ir Olgos Pašinos pastebėjimu, dviejų registrų heterofonija paprastai susijusi su atlikėjų socialinio statuso skirtumais: ištekėjusios moterys ansamblyje dainuoja „storais“
balsais, merginos – „plonais“. Gipijus dviregistrę heterofoniją
panašiai manė esant susijus su rusų kolektyviniu dainavimu,
kuriame dalyvauja įvairių amžiaus grupės. Anot jo, „oktavinių sudvejinimų ir sutrejinimų principas yra stadijinis, kilęs
iš seniausios bendro įvairų amžiaus grupių dainavimo praktikos. Nacionalinė savita šio principo variacija yra pluošto
pobalsių oktavinis dvigubinimas, sąmoningai išskleistų ir sąmoningai derinamų vertikalėje dainuojant kartu“ (Гиппиус
1948: 94–95). Tai patvirtintų ir neseni Jevgenijos Redkovos
tyrinėjimai Archangelsko srityje (Редькова 2014). Apklausus
vietinius dainininkus paaiškėjo, kad balsų sluoksniavimasis
tradicijoje buvo laikomas normatyviniu, jei jis susidarydavo
bendrai dainuojant pagyvenusioms ir jaunoms moterims
(старушки могли толстым петь, девушки – тонким
(„senutės galėjo storu dainuoti, merginos – laibu“)), taip pat
jei kartu dainuodavo skirtingų tembrų moterys (у кого-то
повыше голос, у кого-то и тонкий голос – как-то спевались
все („kažkieno aukštesnis balsas, kažkieno ir laibas balsas –
kažkaip susidainuodavo visi“)) arba jei kartu dainuodavo
vyrai ir moterys (Редькова 2014).
Taigi būtų natūralu manyti, kad tokia dainavimo praktika nulemta prigimtinių balsų ir dainavimo tesitūros skirtumų. Be abejo, taip ir yra (tokią prielaidą kėlė ir straipsnio
autorė; Račiūnaitė-Vyčinienė 2006(a)). Vis dėlto, Tatjanos
Rudičenko manymu, toks dainavimas yra ir sąmoningas,
nes dainininkės kartais kalba apie tai, kad jos jaunystėje
neturėjusios aukšto balso (тонкого сроду не было). Kaip
pastebi Rudičenko, registrinis balsų sudvejinimas nukreipia
dainininkų dėmesį į erdvinę vertikalę80.
Apie tai, kad aukštojo balso tembro naudojimas galėjo
būti nulemtas ne tik skirtingų amžiaus grupių ar socialinio
statuso, leistų manyti ir keletas įžvalgų apie galimą jo kilmę.
Antai Gipijus falcetinį dainavimą siejo su šio fenomeno
artimumu maginėms ritualinėms praktikoms ir dainininkų
siekiu atskirti vokalinį atlikimą nuo kasdieniškumo sferos.
Tatjana Začikevič atkreipė dėmesį į faktą, kad, galingai ir
darniai dainuojant, labai puikiai girdėti oktavinis obertonas,
sukuriantis akustinį atitikmenį dviejų registrų faktūrai. Anot
etnomuzikologės, tikėtina, kad realaus „plono“ balso atsiradimas faktūroje nulemtas noro sustiprinti šį akustinį efektą
(Зачикевич 2013: 16). Redkovos manymu, toks muzikinio
(atlikimo) charakterio unikalumo įprasminimas susijęs su
vietinio „garso idealo“ paieškomis (Редькова 2014: 16).
Paanalizavus įvairių tautų dainavimo tradicijas, galima
tvirtinti, kad dainavimo „plonu balsu“ reiškinys sietinas ne
tik su natūraliu balsų „išsisluoksniavimu“ dainuojant didesnei dainininkų grupei, bet ir su tam tikra estetika, jos kaita.
Tai liudija ir faktas, kad šiandien ši tradicija labai sparčiai
nyksta (arba jau yra išnykusi, prisiminkime lietuvių cypuką). Anot Nikitinos, ji nyksta kartu su senųjų dainininkių,
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mokėjusių dainuoti „plonu balsu“, išėjimu (Никитина
2013: 21). Rudičenko teigimu, šiuo metu moterų dainavimas aukštais balsais ir „laibu balsu“, galima sakyti, yra
prarastas. Moterų balsai tapo šiurkštesni ir ne tokie lankstūs
(Рудиченко, Традиция многоголосного пения...). O svarbiausia, kad mūsų dienomis pakito ir estetiniai dainavimo
kriterijai, todėl aukštas laibųjų balsų skambesys suvokiamas
kaip negražus81. Matyt, pakitusi liaudiško dainavimo estetika ir Lietuvoje buvo viena pagrindinių priežasčių, lėmusių
dainavimo „plonu balsu“ (praeityje – gražaus dainavimo),
nykimą. Kaip jau minėta, pastaruoju metu oktavinis pritariančiojo (kartais – ir vedančiojo) balso partijos sudvigubinimas epizodiškai dar gyvuoja mišriai dainuojant įvairių
lyčių ir skirtingų tembrų dainininkams.
5. Monofoninės kontrapunktinės formos
5.1. Monofonija su kintamu burdonu
Vienbalsių melodijų pritarimo būdą dviem garsais (I ir
V dermės laipsniais) pirmasis iš muzikologų pastebėjo ir
apžvalginiame straipsnyje trumpai aptarė Vaclovas Juodpusis. Apibendrindamas 1964 m. Ignalinos krašte vykusios
ekspedicijos rezultatus, muzikologas teigė, kad šalia vienbalsių dainų čia esama ir dviem balsais atliekamų dainų.
Antrasis balsas – tai ne tercinis palydėjimas, bet pritarimas
I ir V laipsniais. „Tokiu būdu tarp melodijos ir antrojo
balso susidaro sekundų, tercijų, kvartų, kvintų, septimų ir
oktavų sąskambiai, kurie suteikia dainai nemaža raiškumo,
gaivumo“ ( Juodpusis 1966: 195).
Tiesa, į šio tipo dainavimą, derinant monofoninės
prigimties melodiją su burdoniniu pritarimu dviem skirtingais garsais, dainų rinkėjų dėmesys buvo atkreiptas jau
prieškaryje (Kartenio 1935–1936 m. užrašymai). Kaip jau
minėta, dainavimo tradicija „bosuojant“, t. y. pritariant
nenutrūkstamai besikaitaliojančiais dviem garsais (prima ir
subkvarta), Kartenio užfiksuota Ukmergės, Gelvonų ir Bagaslaviškio apylinkėse (tiesa, kai kada bosavimas derinamas
su terciniu pritarimu). Toks bosavimas galėjo būti senovinis
pritarimo būdas, tikęs ne tik daugiabalsės, bet ir vienbalsės
prigimties arba „tarpinėms“ melodijoms. Pastarosiose abu
balsai vietomis sueina į unisoną, pvz., „Skrenda vanagas“82
(Gelv 19). Beje, pritarimas I ir V laipsnių garsais būdingas
ne tik mažorinio, bet ir minorinio atspalvio melodijoms,
pvz., „Stiklų langai“83 (Gelv 32).

24 pvz. „Stiklų langai“. Pad. Grasilda Pakalnienė, 80 m., gyv.
Raistalindžių k., Gelvonų apyl.
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Nagrinėdama savitas Kartenio užrašytas Gelvonų krašto dainų melodijas, straipsnio autorė darė prielaidą, kad
minėtas bosavimas dviem garsais, matyt, nebūtinai turėjo
susiformuoti veikiamas funkcinės harmonijos (t. y. T ir D
funkcijų) (Račiūnaitė-Vyčinienė 2009). Autorės manymu,
jis galėjo natūraliai susidaryti iš šiame krašte (tiksliau – rytų
Aukštaitijoje) plačiai gyvavusių monofoninių melodijų su
subkvarta (t. y. su apatiniu V laipsniu). Šią autorės prielaidą
lyg ir patvirtintų vienõs iš tokio tipo dainų „Aš pasėjau
avižų“ melodija (Gelv 5) ir Kartenio komentarai prie jos:
„Pirma šios dainos dalis buvo dainuojama vienu balsu arba
bosuojant per la (a) ir mi (e)84. Antroji dalis tercija turavojama“85 (melodijos pritarimas natomis neužrašytas).
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27 pvz. „Antinas antelę vadinojo“. Pad. O. KrasauskaitėPetrauskienė, 89 m., Želva, Ukmergės apyl. Užr. J. Kartenis
1936 m.; LTR 936(22); sp. SlS 18. Dainininkės pastaba:
„Pirmoji dainininkė „renka“, antroji „pataria“.

linelį“: terctonine derme su subkvarta pagrįsta pirmoji balso
partija (galbūt kilusi iš vienbalsės melodijos), o antroji kontrapunktuoja jai sekundos ir kitais intervalais (tiesą sakant,
vertikalus balsų derinys gana neįprastas).
25 pvz. „Aš pasėjau avižų“. Gelvonų apyl. užr. J. Kartenis

I

Autorės iškeltai prielaidai patvirtinti galbūt galėtų
pasitarnauti ir ankstyviausi kaitomo silabinio burdono
(pagrįsto I ir IV laipsniais) garso įrašai, padaryti 1909 m.
rytų Aukštaitijoje (Ignalinos ir Zarasų r.) ir rytų Dzūkijoje – Švenčionių r. (Adutiškyje)86 (EWCRL 25). Antai
monofoninės prigimties kvinttoninės dermės daina „Jojau
per girių“, padainuota Adutiškio dainininkų (Li Wo 83),
prasideda subkvartos intervalu, kurį tarsi „perima“ ir ilgą
laiką kartoja antrieji balsai, beje, ir pabaigdami dainą vertikaliu kvartos intervalu87.
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26 pvz. „Jojau per girių“. Pad. Adutiškio (Švenčionių r.)
dainininkai. Įrašė E. Wolteris 1909 m.; Li Wo 83. Iššifravo
A. Nakienė 2010 m., EWCRIL 25

Tikėtina, kad tokiu pačiu principu – siauralaipsnę
vienbalsę melodiją papildant bosavimu dviem garsais – susiformavo ir kai kurios savitos sutartinės, „neatitinkančios“
įprastų Ukmergės krašto sutartinių komponavimo taisyklių). Viena tokių – mažosios tercijos intonacinės sandaros
sutartinė dvejinė „Antinas antelę vadinojo“, užrašyta Želvos
apylinkėse, Ukmergės r. (LTR 963(22)).
Beje, šios sutartinės skirtingų balsų melodijų „išklotinė“
tarsi sukuria Rytų Lietuvoje taip mėgstamos terctoninės
dermės su subkvarta iliuziją. Šios dermės pėdsakų, beje,
esama ir kitoje Ukmergės krašto sutartinėje „Kaip sėjau
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28 pvz. „Kaip sėjau linelį“. Įgiedojo Deltuvos sutartinių
giedotojų grupė 1935 m.

5.2. Monofonija su ostinato
Labai panaši intonacinė sandara (m. 3) būdinga ir kitai
„netradicinei“ Ukmergės krašto sutartinei – „Ten už marių
mėlynųjų“88 (LLD D2 127). Tiesa, pagrindiniame jos balse
nėra subkvartos – ją prideda du pritariamieji (dviem (I–V l.)
arba trimis (I–V–VI l.) garsais bosuojantys) balsai, pagrįsti
giminingų intonacijų ostinatinėmis figūromis.
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29 pvz. „Ten už marių mėlynųjų“. Pad. Jurgis Unčiurys, gyv.
Šiaulių k., Bagaslaviškio par., Ukmergės aps. Užr. J. Kartenis
1935 m., LTR 650(38)

Galbūt sąlygiškai šiam monofoninių kontrapunktinių
formų pogrupiui būtų galima priskirti ir tomis pačiomis
intonacijomis (m. 3 su subkvarta) pasižyminčią originalią
Švenčionių krašto dvejinę „Sviro, lingo mergelių suolas“,
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kurios ostinatiniam apatinio balso pritarimui būdingas
lygiagretus judėjimas tercijomis. Frazių pabaigose abu balsai sueina į unisoną, pačioje sutartinės pabaigoje unisonas
įtvirtinamas ilgos vertės nata89.
I
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6. Polifoninės homofoninės formos
Prieš aptariant šiai mišriai daugiabalsiškumo rūšiai skirtinus sutartinių pavyzdžius, reikėtų patikslinti, kad autorė
čia turi galvoje ne homofoninio mąstymo paveiktą kai kurių
jų polimodalią sandarą ir pakitusią intonacinę struktūrą.
Tokių pavyzdžių, beje, taip pat galima būtų nemažai surasti.
Vienas jų – sutartinė „Tu ųžuołėli gastautas“95 (SlS 1193),
užrašyta 1936–1937 m.

30 pvz. „Sviro, lingo mergelių suolas“. Pad. Z. Jarmoškienė,
72 m., Paringio apyl., Švenčionių aps. Užr. 1936 m.,
LTR 925(72). Sp. SlS 800

q = 66
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j j
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Monofonijos su ostinato pavyzdžių užrašyta ir XX a.
antroje pusėje. Atskiro dėmesio verta savita monofoninių dainų grupė „Rūtą sėjau, prikalbėjau“, pasižyminti
originalia forma: dainų teksto eilutės baigiasi išplėtotu
refrenu (prasminis tekstas + vai kukū, prasminis tekstas +
šilvuogutė žydi). Šios grupės melodijos iš pirmo žvilgsnio
primena linksmas daineles ar šokius. Atrodytų, kad jos yra
vėlyvesnės kilmės, labiau paveiktos funkcinio mąstymo
nei iki šiol aptartosios90. Vis dėlto etnomuzikologė Aušra
Žičkienė pagrįstai įžvelgė šių dainų sąsajas su kalėdinėmis
dainomis91 (Žičkienė 2007: 54–55). Be to, Žičkienė atkreipė dėmesį, kad nors tai monofoninės melodijos (užrašytos
netgi ten, kur vienbalsiškumas „senokai visiškai išnykęs ar
išlikęs tik vaikų, piemenų folklore, pasakų dainuojamuose
intarpuose“ (Žičkienė 2007: 55), žinomas ir burdoniškai
atliktas šios dainos variantas, užrašytas Žemaitijoje iš dviejų
seserų92. Etnomuzikologės teigimu, tai „gali būti dar vienas patvirtinimas, jog susidūrėme su senesnio – be abejo,
transformuoto – melodikos sluoksnio, išlikusio galbūt dėl
buvusio apeiginio „užtaiso“, likučiais“ (Žičkienė 2007: 55).
Mokslininkės atliktus šios dainos melodijos tyrimus galima
papildyti dar vienu atveju iš Žemaitijos. Kelmės rajone
autorei taip pat teko užrašyti dvibalsį dainos „Rūtą sėjau,
prikalbėjau“ variantą93. Jame refrenas vai kukū, pradedamas
antrojo balso partijoje nuo trečio takto ir toliau nuolatos
kartojamas, tampa ostinatinės partijos, pagrįstos bosavimu
I ir V dermės laipsniais (T ir subkvarta), pagrindu94.
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Taigi, kaip teisingai pastebi Žičkienė, tokių melodijų
gyvavimas „vėl verčia gilintis į kalendorinių dainų regioniškumo, monofonijos ir homofonijos genezės bei istorinės
raidos klausimus“ (Žičkienė 2007: 55).
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31 pvz. „Siejau rūtą, siejau mietą“. Pad. Liolių apyl., Kelmės r.,
dainininkės 1988 m.
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Pastarojoje vietoj įprasto polimodalaus arba monomodalaus santykio tarp atskirų balso partijų matome įsivyravusią homofoniją, „pavertusią“ dvi savarankiškas melodijos
dalis viena jų abiejų „išklotine“. Šioje melodijoje, kuri tapo
ištisinė, galima aiškiai justi slypint harmonines funkcijas:
T-D-T-T(D)-T.
Vis dėlto autorei labiau rūpi ne panašūs atvejai, bet dviejų daugiabalsiškumo rūšių arba dviejų skirtingų muzikinio
mąstymo tipų – polifonijos ir homofonijos – samplaika
sutartinėse. Zenono Slaviūno sutartinių tomuose galima
aptikti pavyzdžių, kurie rodo, kaip į giedotojų sąmonę pamažu skverbėsi homofoninio daugiabalsiškumo principai,
vienas jų – poreikis tūravoti. Esama sutartinių, kuriose trys
giedotojos gieda įprastai – kanonu, o prie jų dar prisišlieja
ketvirtoji balso partija – „tūras“. Antai sutartinė „Išjojo
jojo, sodauto“96 (SlS 1251) užfiksuota dviem variantais:
tai (A) monomodalios sandaros trejinė ir (B) trejinė su
„tūravojimu“. Pastarajame variante ketvirtoji dainuotoja
(viena arba kelios) pritaria visą laiką tą patį tekstą ir be pertraukos: „Sodauto rūto, sodauto.“ Anot Slaviūno, „sutartinės
ketvirtasis balsas, einąs „pritūru“, kaip ir ištisinėse dainose,
yra nebūdingas sutartinėms. Tai naujoviškumo reiškinys.
Todėl jis nelaikytinas ir atitariniu“ (pastaba prie sutartinės,
SlS III, p. 645).

kū,

2.
žy(di).

ų - žuo - łė - li

j j œ
œ œ

32 pvz. „Tu ųžuołėli gastautas“. Pad. Karalina Jakštienė,
Tverečius, užr. L. Bielinis 1936–1937 m.
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33 pvz. „Išjojo jojo, sodauto“. Įgiedojo Kupiškio sutartinių
giedotojos 1936 m.

Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys

Beje, lyginant abu sutartinės variantus, matyti šiokių
tokių melodijos skirtumų. Pirmajame variante (A) kelis
kartus išnyranti „sol“ nata rodo, kad iš pradžių ši melodija
buvo suvokiama kitaip nei vėliau, pradėjus ją tūravoti – jos
pagrindinis („tonikinis“) garsas anksčiau buvęs ne „re“,
bet „mi“ (o „re“ – subsekunda). Apie tai leidžia manyti ir
kitõs Kupiškio giesmininkių grupės pagiedotas tõs pačiõs
sutartinės variantas „Išjoja joja, sodauto“97 (AM 24). Jos
melodija gimininga aptartam variantui, tik subsekundos
čia iš viso nėra, o tercija tampa ne atsitiktiniu (variantiniu),
o struktūriniu garsu.
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34 pvz. „Išjoja joja, sodauto“. Pad. Emilija StančikaitėJonušienė, Aldona Zinkevičienė ir Marytė Zinkevičiūtė, gyv.
Kupiškyje, 1972 m.

Dabar sugrįžkime prie sutartinės melodijos su tūravojimu (B varianto). Jame „mi“ tampa D funkcijos garsu, o
T „persikelia“ į garsą „re“. Funkcinės harmonijos poveikis
čia akivaizdus.
Labai panašų kaitos kelią galima stebėti ir sutartinės
„Aisim, sesės, dauno“ gyvavimo procese. Kupiškio krašte tai
itin mėgstama sutartinė, įvairiais laikotarpiais užrašyta gausiais variantais. Prie vieno jų – „Aikim, sesios, dauno“ (AM 6)
– randame apibendrinantį Burkšaitienės komentarą: „žinomų variantų melodijos vieno tipo, su didžiosios sekundos
atramos tonais. Jų dalys mažai kontrastingos“ (AM, p. 604).

35 pvz. „Aikim, sesios, dauno“. Pad. E. Stančikaitė-Jonušienė,
A. Zinkevičienė ir M. Zinkevičiūtė 1972 m.

Artimi šios sutartinės melodiniai variantai Kupiškyje
plito mokantis dainininkėms vienai iš kitos, persirašant į sąsiuvinius ir pan.98 Gali būti, kad prie šios sutartinės sklaidos
Kupiškio krašte prisidėjo ir „Senovinių kupiškėnų vestuvių“
dalyvių veikla. Atkreiptinas dėmesys, kad 1977 m. kupiškėnų „vestuvininkų“ garso įraše girdime kanoninį sutartinės
„Eisma, sesės, dauno“ dainavimą su „tūravojimu“99. Šis atvejis
labai panašus į aukščiau aptartąjį (sutartinės „Išjojo jojo,
sodauto“). Kupiškėnams dainuojant su pritarimu, stebime
analogiškai pakitusią melodijos struktūrą (dabar tai nebe
bichordas, o sekundinis trichordas) ir į kitą vietą persikėlusį
tonacinį centrą.

Savitu laikytinas naujoviškos sutartinės „Karvelali, gulilia“100 (SlS 1757) atvejis. Tai griežtasis kanonas ne primos,
o tercijos intervalu (tarp balsų susidarant tarsi mažoriniam
T kvintakordui). Ketvirtasis balsas bosuoja, nuolatos kartodamas ostinatinę figūrą, sinkope pabrėžiama subkvarta
išryškindamas V dermės laipsnį.
I

° 2
& 4 bœJ œJ œJ œJ

œ bœ
J

Kar - ve - la - li,

II

2
&4

gu - li

œ
J

lia,

-

bœ œ œ œ
J J J J
kas

Kar - ve - la - li,

III

2
&4

∑

kal - ne - ly,

j
œ œ

j j j j
œ œ œ œ

∑

gu - li

j
œ

lia,

-

j j j j
bœ œ œ œ

∑

Kar - ve - la - li,

IV

2
¢& 4 œj b œ
Gu - li

-

j
œ bœ

j
œ

lia,

gu - li

j
œ bœ

j
œ

lia,

-

gu - li

j
œ

lia,

-

œ bœ
J

gu - li

œ
J

lia?

-

j j j j
œ œ œ œ

kas

kal - ne - ly...

j
œ bœ

j
œ

gu - li

-

lia...

j
œ bœ

-

lia.

gu - li

j
œ

36 pvz. „Karvelali, gulilia“. Pad. Lucija Dubanienė, Švenčionys,
užr. 1948 m.

Nemažai tokių polifoninio ir homofoninio mąstymo jungties pavyzdžių randame tarp Stasio Paliulio
Vabalninko apylinkėse ketvirtame dešimtmetyje užrašytų
kūrinių. Tai mišriõs instrumentų sudėties (pvz., skudučių,
lamzdelių, birbynių) arba vokalinės instrumentinės kapelijos, kuriose matoma didesnė ar mažesnė europietiškosios
harmonijos įtaka101. Įdomu, kad kai kuriuose naujoviškų
instrumentinių kūrinių dar nebenaudojamos tradicinės
skudučių ritmo formulės (un-ty-ti; un-ti, un-ti, un-ti-ti ir
pan.), tačiau jos gretinamos viena su kita jau nebe sekundos
intervalais, o tarpusavyje suderintais kvintakordų, dominantės septakordo apvertimų garsais ir pan. Be to, daug kur nebelieka nuoseklaus ritmo komplementarumo, artėjama prie
monoritmijos, pavyzdžiui, vokaliniame instrumentiniame
kūrinyje „Kūmas aina par gryčių“ (LLIM 348).
Ypač originalia, polifonijos ir homofonijos samplaikos
prasme, kompozicija laikytinas kūrinys „Kukovo, kukovo“
(LLIM 343). Jame tradicinis trijų skudučiuotojų skudučiavimas (tiesa, jau turintis naujoviškumo bruožų – išryškinantis
harmonines funkcijas), pagrįstas nevienalaikiu (vėluojančiu
viena ketvirtine nata) ritmo formulės „in-ta-kas“
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37 pvz. „Kukovo, kukovo“. Vokalinė instrumentinė kapelija,
užrašyta Vabalninko apylinkėse
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pūtimu, derinamas su banalia dvibalse „dainuška“ – homofoninės faktūros melodija, primenančia XX a. pab. lietuvių
užstalėje plačiai skambėjusią dainą „Pasėjau linelius ant
pylimo“. Šiame kūrinyje, be kita ko, dėmesį patraukia savita
polimetrija: dviejų skirtingų metrų – 2/4 (3 skudučių partijos) ir 3/8 (2 melodinių instrumentų (birbynių, lamzdelių)
arba vokalo partijos) – derinys.
Išanalizuoti vokaliniai ir vokaliniai instrumentiniai
kūriniai, skirtini mišriai daugiabalsiškumo grupei, rodo
XX a. dainininkų ir muzikantų polinkį į naują, „modernų“ muzikos stilių, vis dėlto dar nepamirštant ir senojo
stiliaus, – per smarkiai įaugusio į pasąmonę, kad būtų taip
lengva jo atsisakyti – palikimo: įprastų atlikimo būdų (pvz.,
dainavimo arba skudučiavimo kanonu), ritmo formulių ar
melodinių intonacijų.
Baigiamasis žodis
Įvairios daugiabalsiškumo formos, be kita ko, nepaprastai glaudžiai susijusios su dainavimo stilistika ir maniera,
balso tembrais – individualiais arba „visuotiniais“, būdingais
didesnei ar mažesnei vietinei tam tikros teritorijos bendruomenei, tampančiais savotišku jos tapatumo „garsiniu simboliu“. Vienu atveju tai gali būti žemas, atšiaurus, šiek tiek
šiurkštokas moterų, vyrų arba mišrus bendras dainavimas,
kuriame dar esama nemažai senojo derminio intonavimo
(pvz., aukštas arba kintamas IV laipsnis žemaičių dainų
vedančio balso partijoje) liekanų. Kitu atveju – aukštabalsių,
puikiai susidainavusių rytų aukštaičių moterų darnus dainavimas maloniais (šiuolaikinio klausytojo ausiai) balsais.
Nors abu šie atvejai gali priklausyti vienam ir tam pačiam
daugiabalsiškumo tipui, jie pagal skambesį yra iš esmės
skirtingi. Vienas jų atstovautų nelavintam, „laukiniam“
dainavimui, kitas – labiau sukultūrintam, gal net paveiktam
chorinio dainavimo (?). Kaip pastebėjo Nakienė, XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Lietuvoje išplitus chorų judėjimui,
„geriausi kaimo dainininkai virto choristais ir ėmė darniais
balsais dainuoti ne tik tradicines, bet ir lietuvių poetų bei
kompozitorių sukurtas dainas“ (Nakienė 2011: 190). Tas
tiesa, tačiau chorinio dainavimo įtakos darniam, aukštam
ir nerėksmingam kaimiškam dainavimui galbūt nederėtų
per daug sureikšminti.
Štai chorinės muzikos sąjūdžio Lietuvoje tyrinėtojo,
dirigento Regimanto Gudelio pastebėjimu, liaudies dainavimo tradicijos XX a. pradžioje darė didelę įtaką mėgėjų
chorams, „nes miestuose lietuviai vokalinės terpės apskritai
neturėjo – jų čia gyveno apgailėtinai mažai, todėl nepajėgė
išugdyti savos miesto dainavimo tradicijos“. Jo manymu, kaip
tik lietuvių folklorinė tradicija skatino skambų, emocingą,
tembriškai visavertį ir dinamiškai plačios skalės chorinio dainavimo stilių (Gudelis 2000: 79–80). Beje, kaip neigiamą to
meto liaudies chorų bruožą Gudelis išskiria lietuvių nenorą
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mokytis muzikinio rašto. Be to, anot jo, nebuvo ir „švaraus
akordo“ vizijos (Gudelis 2000: 79–80). Etnomuzikologams
šiedu pastebėjimai labai svarbūs, liudijantys apie akademinio
dainavimo varžtų dar nesuvaržytą XX a. pr. dainavimą, kuriame „kyšojo“ tradicinio ansamblinio dainavimo samprata.
Tai leistų manyti, kad XX a. pr. tradicinis kaimiškas dainavimas ne tik lengvai „nepasidavė“ akademinio (bel canto)
dainavimo įtakai, bet ir pats veikė dar tik besiformuojantį
lietuvių chorinį dainavimą. Tai patvirtintų ir Gudelio apibendrinimas, padarytas perklausius ankstyviausius chorinio
dainavimo įrašus: „1907–1912 m. chorų skambėjimas buvo
artimas liaudiškajam dainavimui“102 (Gudelis 2000: 82). Tad
Lietuvos bažnytinių chorų (kurių, kaip parodė naujausi Gudelio tyrimai, būta net iki 150; žr. Gudelis 2006) giedojimo ir
folklorinio dainavimo lyginamieji tyrimai dar lauktų detalaus
etnomuzikologų žvilgsnio103.
Pabaigoje vertėtų sugrįžti prie homofoninio daugiabalsiškumo, laikomo vėlyvu (vėlyvesniu?) lietuvių tradiciniame
dainavime, formavimosi klausimo. Dažnai manoma, kad
XX a. pradžioje užrašytas daugiabalsis dainavimas 4 ar net
5–6 balsais (vadinamosios liaudies dainų „harmonizacijos“)
yra sukomponuotas vietinių „kompozitorių“, paveiktas
chorinio dainavimo, nes esą tie patys kaimo ar miestelio
dainininkai buvę ir bažnyčių choristai ir pan. Tačiau, kaip
išaiškėjo, dalis balsų partijų pagrįsta savitu bosavimu,
burdoniniu skiemenavimu apatiniuose arba viršutiniuose
balsuose, kelių balsų dvigubinimu, kartais trigubinimu oktavos intervalu ir pan. Visa tai gerokai skiriasi nuo įprastos
chorinės „partitūros“ balsų išdėstymo ir įvardijimo (I – sopranai, II – altai, III – tenorai, IV – bosai). Galima manyti,
kad tokios gausios ir įvairios daugiabalsiškumo formos
rodo pačių kaimo dainininkų (galbūt jau ir dalyvaujančių
bažnyčių choruose, bet, anot Gudelio, dar „nenorinčių mokytis muzikinio rašto“) norą savaip formuoti daugiabalsio
skambėjimo erdvę, derinant senojo modalinio mąstymo
(linearinio daugiabalsiškumo) principus su naujuoju –
harmoniniu daugiabalsiškumu. Beje, galima pastebėti, kad
tokio įmantraus daugiabalsio dainavimo pavyzdžių, kokie
buvo įrašyti iki Antrojo pasaulinio karo, beveik nebeaptikta
per vėlesnes folklorines ekspedicijas – nei XX a. pabaigoje,
nei juo labiau mūsų dienomis. Tai rodytų daugabalsio dainavimo stiliaus ir faktūros skurdėjimo kryptį.
Apie tai liudytų, pavyzdžiui, prarasta aukštoji balso
partija, vadinta cypuku (aprašyta Banaičio), taip pat girdima
kai kuriuose, daugiausia ankstyvuosiuose, aukštaičių dainų
(Utenos, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio r.) įrašuose.
Čia būtina prisiminti ir Nibragalio kaimo dainavimo tradiciją, šiandien jau negrįžtamai praradusią IV – žemiausiojo
balso, vadinto tranavimu (tranu), – partiją. Taigi daugelyje
Lietuvos daugiabalsio dainavimo tradicijų akivaizdžiai
einama prastėjimo link.
Autorės prielaidą, kad buvęs XX a. pradžioje turtingas
daugiabalsiškumas nėra tiesiogiai paveiktas to meto chorų
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judėjimo, patvirtintų ir slovėnų etnomuzikologo Ivano Lešniko mintys apie senąją slovėnų keturbalsio (penkiabalsio)
dainavimo tradiciją (Lešnik, Slovenian multipart singing).
Anot jo, senasis daugiabalsio dainavimo stilius Slovėnijoje
egzistavo dar iki chorų, įvedusių į tradicinį keturbalsį dainavimą chorinę dainavimo manierą ir vakarietišką harmoniją,
organizavimo104. Štai folkloristo Valenso Vodušeko sudarytoje schemoje (Vodušek 2003: 87) galima matyti slovėnų senojo penkiabalsio ir naujesnio tribalsio dainavimo skirtumų.
Kaip matome, penkiabalsiame dainavime vedančiojo balso
melodija yra ne viršuje, bet apačioje (virš boso). Virš vedančiojo balso matyti net keletas pritariančiųjų balsų, kurių du
aukščiausieji, matyt, laikytini diskantiniais burdonais V ir
I dermės laipsniais: d (tretka) ir g (četrkta) (beje, tai labai
panašu į aukščiau aptartą Šuminų k. moterų dainavimo
būdą, kuris Lietuvos kontekste kol kas išskirtinis).
Senieji slovėnų dainininkai, šiandien praktikuojantys
tribalsį dainavimą, prisimena, kad anksčiau žmonės dainavę
keturbalsiai105. Jei atsiranda dainininkas, gebantis dainuoti
aukščiausiąjį balsą (penktąjį), tuomet dainuojama penkiabalsiai, dainavimą vadinant na firar arba na četrto „virš ketvirto“.
Dainininkai teigė, kad tik kai kurios senosios dainos galėjo
būti dainuojamos 4–5 balsais, bet kokios, jie nesugebėjo
paaiškinti106 (Lešnik, Slovenian multipart singing).
Pastaruoju metu Slovėnijoje plačiai paplitęs tribalsis
dainavimas, kuris ypač populiarus tarp vyrų107 (nors panašiai
dainuoja ir vienos moterys). Vidurinė balso partija (vyrų
grupėje – baritonas) veda melodiją, viršutinis pritariantysis
balsas pritaria lygiagrečiomis tercijomis melodijai iš viršaus,
o harmoninis pagrindas ir žemiausios balso partijos (boso)
veikla iš esmės priklauso nuo dainininkų gebėjimų kurti
apatinį balsą. (Lešniko pastebėjimu, šiandienis grupinis
dainavimas yra smarkiai paveiktas organizuoto chorinio
dainavimo, to pasekmė – pagrindinė melodija dažniausiai
atliekama aukščiausios balso partijos) (Lešnik, Slovenian
multipart singing).

Panašus tribalsis dainavimas vyrauja ir Pirėnuose:
pagrindinei melodijai cantus paprastai pritaria du balsai –
viršutinis ir apatinis. Visuose Prancūzijos regionuose vartojamas bendras dainininkų žodynas pagrindinėms sąvokoms
nusakyti. Vis dėlto kartais tas pats žodis gali turėti skirtingas
reikšmes, pavyzdžiui, aukščiausioji balso partija vadinama:
viršūnė arba pirmoji (pagrindinė) partija; žemiausioji: bosas;
cantus (pagrindinė melodija) vadinama daina, melodija, o
Savojoje – pagrindine, pirmąja. Trečiasis balsas (burdoninis
arba lygiagretus) kartais vadinamas contra-bass (dvigubas
bosas) arba contra-alta (Castéret, Multipart Singing in
France). Visa tai rodo ir daugiabalsio dainavimo tradicijų
įvairovę, ir tam tikrą maišatį, susidariusią dėl chorinio dainavimo (balsų organizavimo) įtakos.
Senų, originalių („ikichorinių“) daugiabalsio dainavimo
tradicijos atvejų esama ir Ispanijoje. Čia senasis homofoninis
daugiabalsis dainavimas gali būti pagrįstas vienu metu skambančiais tercijų ir kvintų intervalais arba nepertraukiamomis
lygiagrečiomis tercijomis virš burdono arba foburdono
(Martinez, Ayats, Spain).
Kaip pastebėjo prancūzų etnomuzikologas Castéret, visa
daugiabalsio dainavimo tradicija tarp Alpių ir Pirėnų, viena
vertus, yra pagrįsta tuo pačiu senu struktūriniu modeliu.
Kita vertus, nors šioje teritorijoje daugiabalsio dainavimo
tradicija yra sena, susiformavusi dar iki XIX a., manytina,
kad minėtas modelis bus atėjęs iš rašytinės tradicijos, galbūt
„iš renesanso foburdono su jo sekstų konsonansais“. Šiaip
ar taip, kadencijų tapatumas Korsikoje ir kontinentinėje
Prancūzijoje skatina mintį apie daugiabalsio dainavimo formų apykaitą Pietų Europoje ir Viduržemio jūrų pakrantėse
(Castéret, Multipart Singing in France).
Alpių ir Pirėnų dainavimo tradicijoms artimų daugiabalsiškumo formų aptikta ir Lietuvoje. Jų paplitimo būdą šioje
teritorijoje, tiesą sakant, sudėtinga nusakyti – tam būtini
kur kas nuodugnesni tyrimai. Vis dėlto galima tvirtinti,
kad daugelyje aptartų daugiabalsio dainavimo tipų kyšo
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ankstyvojo europietiškojo daugiabalsiškumo formavimo
būdai. Kai kuriuos lietuvių tradicinio daugiabalsio dainavimo pavyzdžius galima gretinti su gimeliu, diskantu,
kituose pastebimas komponavimo būdas, artimas cantus
firmus technikai (kitų balsų, pvz., bosavimo pridėjimas prie
buvusios vienbalsės melodijos ir pan.). Būtina paminėti
ir foburdoną (populiarus ankstyvojo renesanso (XV a.)
muzikos praktikoje), kuriam būdingi pagrindinių partijų
dvigubinimai įvairiais intervalais (pvz., tenorus dubliavo
pirmąjį balsą seksta arba oktava žemiau; nuo XV a. vidurio
prie 3 balsų kartais buvo pridedamas ir ketvirtasis contratenor bassus, kuris tercija arba kvinta dubliuodavo tenoro
partiją (Kalavinskaitė 2000)). Su foburdonu lygintina
dalies lietuvių daugiabalsių dainų faktūra: nors iš pirmo
žvilgsnio (dėl homoritmijos ir silabikos) ji yra suvokiama
kaip akordinė, vis dėlto čia teisingiau būtų kalbėti ne apie
akordą, o apie konkordą (lot. concord – santarvė, harmonija
(MI I: 264)) – sąskambio (iš trijų ir daugiau garsų) tipą
senosios modalinės harmonijos sistemoje108. Viduramžių ir
iš dalies renesanso daugiabalsėje muzikoje, nepažinojusioje
homofoninės struktūros, konkordai buvo suvokiami kaip
intervalų kompleksai, t. y. jų suma (konkordo terminas
yra struktūrinė, o ne kokybinė (disonansas / konsonansas)
vertikalės charakteristika).
Beje, konkorduose labai svarbus pamatinis tonas, t. y.
žemiausias intervalo arba konkordo tonas, suvokiamas kaip
sąskambio kompozicinis pagrindas, kuris tipologiškai giminingas pagrindiniam tonui, tačiau jiedu gali ir nesutapti (t. y.
pamatinių tonų linija ne visuomet sutampa su pagrindinių
tonų linija) (Лебедев 1987). Galbūt čia tiktų prisiminti
aukščiau aptartas lietuvių daugiabalses dainas, kurios pradedamos ir baigiamos tarsi T kvarsekstakordu – „laužant“
funkcinės harmonijos taisykles, bet iš tikrųjų, matyt, taip
pabrėžiant žemiausiojo garso svarbą sąskambiuose ir kartu
parodant, kad funkcinė harmonija čia dar nėra įsigalėjusi.
Įvairūs aptarti daugiabalsio dainavimo atvejai rodo,
kad kaip ir ankstyvoje profesinės muzikos raidoje109, taip ir
vėlyvesnėje liaudies dainavimo tradicijoje esama įvairių stilių
sąveikos. Akivaizdu, kad linearinis mąstymas ir modalumas
XX a. pirmos pusės lietuvių dainavimo tradicijoje dar tik
pradeda užleisti vietą homofonijai ir tonalaus mąstymo
principams (funkcinei harmonijai).
Išvados
Šia tipologija bandyta atspindėti lietuvių vėlyvos kilmės
daugiabalsiškumo įvairovę. Ji, kaip parodė pastarųjų metų
tyrimai, yra gerokai didesnė, nei iki šiol manyta.
Nors vėlyvasis daugiabalsiškumas apibendrintai vadinamas homofonijos terminu, jį iš esmės sudaro įvairios
tarpinės formos.
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Pastebėta, kad funkcinės harmonijos įtaka naujesniam
dainavimo stiliui etnomuzikologinėje XX a. literatūroje
buvo pernelyg sureikšminta110.
Vis dėlto 1990 m. (tik!) etnomuzikologė Burkšaitienė
studijoje apie aukštaičių melodiką atkreipė dėmesį į senoviškesnius pritarimo būdus nei visuotinai paplitęs tūravojimas
tercijomis ir spėjo, kad kolektyvinio dainavimo būdai Aukštaitijoje kadaise buvo gerokai turtingesni. Jos manymu, homofoninio daugiabalsio dainavimo ištakos yra kur kas senesnės,
nei manoma – liaudies dainininkų „daugiabalsių kompleksų“
pajautimą, matyt, turėjo suformuoti jau anksčiau gyvavusios
kolektyvinio dainavimo tradicijos ir linearinio daugiabalsiškumo išugdytas harmonijos pojūtis (Burkšaitienė 1990: 30).
Tyrinėjant homofoninio-harmoninio daugiabalsiškumo
reiškinius, kartais nepagrįstai sureikšminama profesinės muzikos įtaka. Anot muzikologo Juozo Antanavičiaus, „tam tikri
specifiniai muzikinės minties įkūnijimo principai, formos, pačios technologinės priemonės, kurias dažniausia įprasta laikyti
grynai profesinės muzikos atradimais, ne visada priklauso vien
pastarajai“ (Antanavičius 1969: 27). Atidžiau pastudijavus, jie
ne tik pasirodo esą įvairių tautų liaudies muzikoje, bet ir būna
joje „atrasti“ anksčiau nei profesinėje muzikoje111.
Pabandžius aprėpti visus lietuvių daugiabalsio dainavimo būdus, išaiškėjo, kad kai kurių jų vadinimas „vėlyvais“,
matyt, yra nevisiškai tikslus (autorė neatsitiktinai greta
vartoja du terminus: „vėlyvasis“ ir „vėlyvesnis“, tuo parodydama abejojimą jų priskyrimu visiškai vėlyvam muzikiniam
mąstymui). Tai pasakytina apie įvairias tarpines formas,
susijusias su tęsiamu arba silabiniu burdonu, vadinamuoju
„bosavojimu“ 2 garsais (I ir V laipsniais), unisonu, į kurį
kartkartėmis sueina vedantysis ir pritariantieji balsai, ir kt.
Ypač įdomus ir, matyt, labai senas galėtų būti dviejų balso
partijų – monofoninės prigimties melodijos ir nekaitomo
arba kaitomo silabinio burdono – derinys112. Beje, tokiu pat
principu – melodija ir bosavimu (burdonavimu) – paremta
ir senoji griežimo styginiais instrumentais tradicija113.
Lietuvių vėlesnės kilmės daugiabalsio dainavimo
tradicijoje dainininkų skaičius dažniausiai yra neapibrėžtas, numerus apertus (Bernard’o Lortato-Jacobo terminas
(Lortat-Jacob 1993)). Atsižvelgiant į dainininkų grupės
dydį (2–n), į jų susidainavimo tarpusavyje lygį, konkrečią
dainavimo situaciją ir daugelį kitų aplinkybių, daugiabalsiškumo formos gali keistis (pvz., atsirasti arba pranykti
dar viena pritariančiojo balso partija – bosavimas 2 garsais,
silabinis burdonas V dermės laipsniu; balsai gali arba „išsiskleisti“ į sudvigubintą (sutrigubintą) oktavą, arba dainuoti
tame pačiame aukštyje ir pan.).
Vėlyvasis daugiabalsis dainavimas – ir šiandien gyvybingas reiškinys, besikeičiantis, patiriantis įvairias įtakas,
priklausantis nuo konkrečių situacijų ir pan. Taigi dabartinė
vėlyvojo daugiabalsiškumo klasifikacija laikytina atvira,
perfrazuojant Lortatą-Jacobą, tai typology apertus.
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Daugiau žr. Klapa multipart singing of Dalmatia, southern
Croatia, <http://croatia.hr/en-GB/experiences/culture-andheritage/unesco-intangible-heritage-klapa-multipart-singingof-dalmatia-southern-croatia> [žiūrėta 2016 08 10].
Anot lenkų etnomuzikologės Bożenos Muszkalskos, Viduržemio jūros pakrantėje (Kroatijoje, Rytų Serbijoje, Juodkalnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje) išsiskiria dvi dainavimo
tradicijos: senoji na glas ir naujoji na bas (Muszkalska, 1999:
93–99, 114–118).
Anticipacija, muz. paskuba – vieno ar kelių akordo garsų
paankstintas perėjimas į kitą akordą (Tarptautinių žodžių
žodynas, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985).
Tokių tarpinio stiliaus pavyzdžių esama ir kitų tautų dainavimo tradicijose. Pavyzdžiui, ukrainiečių etnomuzikologai
atkreipia dėmesį į tribalsės faktūros su „plonuoju balsu“
(susidarančią dvigubinant apatinį heterofonijos sluoksnį
oktavos intervalu) sąlygišką priskyrimą pobalsinei polifonijai,
kuri paprastai laikoma funkciniu dvibalsiškumu (Мурзина:
368–369).
Žr. Addendum: Approaches to a „Lexicon of Local Terminology
on Multipart Singing in Europe“ (European Voices II 2011:
233–458).
Rašant apie daugiabalsę muziką, kompozitoriaus Miko Pet
rausko dar minimas vyriausi[a]s balsas (cantus firmus): „[...]
vyriausis balsas, prie kurio kiti balsai turi taikintis“ (Petrauskas
1916: 6).
Tiesa, kartais yra tiesiog kalbama apie du skirtingus balsus (t. y.
balso partijas): viršutinį ir apatinį („apatinis balsas pabaigoje
apsistoja tonikoje“ (Sabaliauskas 1911: 4) arba pirmąjį ir
antrąjį („tokioms gaidoms [vienbalsėms – aut.] jau niekas
neįstengs pritarti antru balsu“ (Brazys 1920: 19); „Nu [...]
kuri turi, tai, tokį storesnį balsą, tai tada antru balsu patempia
[...]“; „Tada išeina dviem balsais. Jinai, va ta Felia, jinai pirmu
balsu, o tokia Staniulienė gali antru balsu [...]“ (Leokadija But
rimaitė-Augustinavičienė, Lastaučikų k., Dieveniškių apyl.,
užr. I. Butrimaitė ir V. Venckūnaitė-Čepulienė, 2015 03 07).
Petrausko teoriniuose darbuose dar minima užtara (dainos
su užtara) – antrasis daugiabalsės dainos balsas (Petrauskas
1909 (1976): 33).
Wtórować: (1) „akompaniować na instrumencie, grać, śpiewać z kimś razem“; (2) „towarzyszyć czemuś, odbywać się
jednocześnie“; (3) „wyrażać swoje poparcie dla kogoś lub
czegoś“ (Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/).
Plg. su rus. вторить: (1) „antrinti“; muz. terminas „pritarti
antruoju balsu“; (2) „kartoti“ ; „atsiliepti“; (3) perk. prasme
„pritarinėti“; „pritarti“; „sutikti“.
Iš dainininkių Onos Stasiūnienės (g. 1921 m.) ir Paulinos
Jaunutėnienės (g. 1921 m.), gyv. Guntauninkų k., Mielagėnų
apyl., Ignalinos r., užr. D. Vyčinienė ir E. Vyčinas, 2004 m.
Etnomuzikologijos terminijai (tiek pradinei mokslinei, tiek
ir liaudiškajai) daug dėmesio yra skyręs Rimantas Sliužinskas
(Sliužinskas 1998; 2003; 2004 ir kt.), tačiau etnomuzikologas
nebuvo specialiai sutelkęs dėmesio į daugiabalsės muzikos
reiškinių tradicinius terminus.
Beje, Dainų rinkimo komisijos (įsteigtos Peterburgo studentų
iniciatyva 1911 m.) sudarytoje anketoje yra klausimas ir apie
dainavimo būdą: „Ar gieda vienu balsu, ar taria arba basuoja?“
(Žukas 1969: 136). Tai rodytų, kad bosavimas XX a. pradžioje
folkloro rinkėjams jau buvo žinomas.
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Sabaliauskas tribalsį dainavimą (vienam iš balsų bosuojant)
aprašė taip: „vienas arba keletas dainininkų gieda gaidą, o
kiti „turavoja“, antrina, vadinas, gieda tercija žemiaus, arba
ir „basuoja“, pritaikindami ir trečią balsą, kursai dažniausiai
laikosi tonikos, dominantos ir septimos“ (Sabaliauskas 1916:
V), pvz., „Oi, rūta rūta“ (SbG 228).
Pad. Elena Česienė, 60 m., gyv. Jaskaudžių k., LTR 651(19).
Kalbininkas Jonas Šukys iš savo vaikystės prisimena, kad
karo ir pokario metais šitaip dainuodavo ir visoje Miežiškių
apylinkėje garsi kaimo „bobutė“ pribuvėja – Pučekų kaimo
našlė Rozalija Svaldenienė, visų vadinta Simaniene, su savo
dukterimis: Pranė Klikūnienė vesdavo, Elžbieta Kėburienė
tardavo, o motina savo stipriu balsu bosydavo, ir tas trijų
muzikalių balsingų moterų dainavimas skambėjo įspūdingai
(Karklytė Violeta, Nibragalio kaimo dainininkės, in: <http://
www.grazitumano.lt/> [ žiūrėta 2016 07 02]).
Pasakojo S. Barkauskienė ir P. Kurulienė 2009 m. gruodį,
užr. D. Vyčinienė ir Ž. Svobonaitė. Dainininkės nurodė,
kad anksčiau Nibragalyje žemais balsais „tranuodavo“ Ona
Klimkaitė-Plėtienė-Maselienė, g. 1912 m., ir Gentrūda Daškevičienė, g. 1914 m.
Beje, anglų k. burdoną žymintis terminas drone, be „zvimbimas, ūžimas“ bei „tranas“, reiškia ir (prk.) „veltėdis, dykaduonis“, panašiai vokiečių atitikmuo Drohne „tranas“ – irgi
kartu (prk.) „veltėdis, dykaduonis“. Viename iš straipsnių
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2004: 16–25) autorė jau yra aptarusi
galimą trano (perkeltine prasme – veltėdžio, tinginio) „funkciją“ burdoninio dainavimo tradicijoje: mat žemiausios balso
partijos – burdono atlikėjas (-ai), kitų dainininkų požiūriu,
„dykaduoniauja“ (nedainuoja jokios melodijos, o tik kartoja
arba tęsia vieną vienintelį garsą).
Mokytojos, kraštotyrininkės J. Norkutės, gyv. Viduklėje,
Raseinių rajone, informacija, užr. E. Vyčinas ir D. Račiūnaitė
(Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(b): 56).
Informacija iš Genovaitės Rutkūnienės 1995 m. skaityto pranešimo seminare „Etnografinis dainavimas: teorija ir praktika“.
Galima tik nuspėti, kad ir Miko Petrausko minimos savitos
sąvokos leivosios ir leunos dainos (aptinkamos skirtinguose
Lietuvos regionuose) galbūt galėjo reikšti panašias dainavimo
formas: „Leivosios dainos [...] dainuojama vienu balsu ar kadane-kada pritariama...“ [išskirta aut.] (Petrauskas 1909 (1976):
31).
Pad. Albina Abišalaitė-Abišalienė, 53 m., ir Vanda Abišalaitė,
57 m., Kulniškių k., Pabaisko apyl., Ukmergės r. Užr. D. Krištopaitė ir Z. Žvirblytė 1969 m., KF 5493(19).
Pavyzdžiui, dainose „Oi Dieve mano“ (AD 28), „Per girią
jojau“ (AD 38), „Ar jau visi sugula“ (AD 59), „Buva piršlys
melagis“ (AD 63), „Ar jau visi sugula“ (AM 238), „Užugde
mani mačiute“ (AD 68) ir kt.
Tenka pripažinti, kad pastaraisiais metais ši norma dažnai
pažeidžiama, antrajam balsui pritariant ne tik I–II (III)
dermės laipsniais, bet ir V laipsniu (subkvarta) – taip prarandant vietinį savitumą, priartėjant prie „bendrinio“ aukštaičių
tūravojimo būdo.
Pad. Užulėnio k. (Taujėnų vlsč., Ukmergės aps.) dainininkių
grupė, įrašė Z. Slaviūnas 1935 m. (LTRF pl 287(2)).
Pad. Vidiškių, Ukmergės apyl., dainininkės, įrašė Z. Slaviūnas
1936 m. (LTRF pl 417(4)).
Lietuvių šermenų giesmės. Rytų Aukštaitija. Autentiškas
folkloras / [atlieka] Molėtų rajono Videniškių folkloro
ansamblis „Ievužė“, Aldona Četkauskaitė, vadovė. Parengė
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A. Četkauskaitė; Molėtų kultūros centras. Vilnius, UAB
„Prior muzica“, 2008.
Girnų ūžimo kaip savotiškos muzikos (bosavimo) suvokimas
turi gilias šaknis. Apie tai dar XVII a. yra rašęs Teodoras
Lepneris, teigdamas, kad moterys ir merginos „iš pat ryto
nuo antrųjų gaidžių iki prašvintant muzikuoja sukdamos
rankines girnas, nes girnų ūžesys joms yra tarsi bosas // [223]
ir pagrindas“ [išskirta aut.] (Lepneris 2011: 194). Kad tai
ne tik pašaliečio įspūdis, liudija ir dzūkų dainininkės Anelės
Čepukienės pasakymas: „Sunku, kai mali, bet suku girnas net
suprakaitavusi ir dainuoju... Aš dainavau, jos ūžė ir ėjo balsai
dviejų“ [išskirta aut.] (Čepukienė 1969: 192).
Pasak dainininkės Anelės Špokauskienės, „ilgas dūdos ragas –
vūkas, e mažytis žileika. Anų pūtė ir graja, a mus seniai išmakina,
tai mes, vaikai, dainuodavam: „buva dūdaj velnias“; vūkas saka:
vū-ū-ū-ū, e žileika saka: „dievažigi nežinau...“.“ Šiuo atveju burdono partija „vū-ū-ū-ū!“ puikiai mėgdžioja dūdą su ūku.
Vertas dėmesio faktas, kad „ūžimo“ partijų esama ir keliose iš
pažiūros tradicinėse sutartinėse (tik gaila, kad jos užrašytos be
melodijų, tad ir mūsų išvados galbūt ribotos). Juknys prisimena, kad dainuojant trims, „kartais pritardavo ir ketvirtoji, tik ji
be žodžių vis ūždavo: „ū-ū-ū-ū-ū“ (LTR, 1948; 15); panašiai
pasakojo ir Urbonienė, tik jos padainuotame sutartinės varian
te dvi dainuoja tą patį tekstą, o trečioji dainininkė „storai veda
melodiją ne žodžiais, bet ūždama ū-ū-ū-ū-ū“ (LTR, 1722; 75).
Iš šių negausių pavyzdžių kol kas neįmanoma daryti jokių
svaresnių išvadų. Aišku viena – tai yra burdoninio dainavimo
tradicijos liekanos.
1939 m. įgiedojo: Ona Jurkštaitė, 56 m., Veronika Daminauskienė, 46 m., Ona Kairytė, 38 m., ir Valerija Daminauskaitė,
14 m., visos Šimonių vlsč., Panevėžio aps. LTR pl. 1062 (6),
LTR 2014 (36). Pastaba: „Malimo sutartinė keturioms.“ Anot
Nakienės, fonografo įrašė girdėti tik trys balsai, nors, kaip
teigė užrašytoja O. Kairytė, turėtų būti ketvirta atlikėja, kuri
giedodavo: „Kad ir buvo, neką gavo“ (pastaba prie sutartinės
(AM: 51–52)).
Paskelbta: https://www.pakartot.lt/album/zemaiciu-dunininku-dainos-ir-sokiai [žiūrėta 2016 08 11].
Pad. Rozalija Kairytė, g. 1892 m. Užupiečių k., Anykščių vlsč.,
užr. Z. Slavūnas 1938 m.
Raudondvario k., Šeduvos apyl., Radviliškio r., vestuvių dalyvius dainuojant girdėjo ir užr. autorė 1998 m. vasarą.
Suvalkijos daugiabalsiame dainavime pastaruoju metu vyrauja
tercinis pritarimas.
Analogiškas kvarsekstakordines dainų pabaigas, neįprastas
funkcinei harmonijai, straipsnio autorė yra aptarusi nibragaliečių dainose (Račiūnaitė-Vyčinienė 2001(a)).
Pad. Emilija Šuminienė, Veronika Šuminaitė ir kt. LMTA
MFA Ad70.
Už atkreiptą dėmesį Šuminų kaimo garso įrašus autorė dėkinga Etnomuzikologijos ketedros studentėms E. Vaiginytei
ir V. Venckūnaitei-Čepulienei.
Pad. Marijona Rimšienė, Skirų k., Panemunėlio apyl. Įrašė
Jurgis Dovydaitis 1959 m.
Pad. Klovainių (Pakruojo r.) etnografinio ansamblio dainininkės, užr. E. Vyčinas ir K. Kalibatas 1989 m. (iš E. Vyčino
asmeninio archyvo).
Burkšaitienė 1999; Račiūnaitė-Vyčinienė 2000 ir kt.
Garso įrašas gana prastos kokybės, todėl transkripcijos autorė
D. Vyčinienė nėra tikra dėl transkribuotos melodijos tikslumo
(kai kuriose vietose neaišku, ar virš melodijos pritariama I ir
V dermės laipsniais, ar tik I laipsniu).
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Viršutinis burdoninis pritarimas V diatoninės dermės laipsniu
žinomas Prancūzijoje, Bearno apylinkėse (Pirėnų kalnų šiaurinėje pašlaitėje, kur gyveno baskų gentys). Vietiniai gyventojai tokį
pritarimą vadina „angelo balsu“ (votz deus anjos) (žr. Castéret
Jean-Jacques, Multipart Singing in France, <https://www.mdw.
ac.at/ive/emm/?PageId=146> [žiūrėta 2016 09 20]).
Dvibalsio dainavimo pavyzdžių, antrajam balsui bosuojant,
aptikta ir LMTA Muzikinio folkloro archyve. Kelias tokias
dainas padainavo Žaslių mstl., Kaišiadorių r., dainininkai:
„Anksti rytą kėliau“ (MFA KF 3397(17)) ir „Aš ne gert atėjau“
(MFA KF 3397(18).
Užrašytojo pastaba: „Dobilas“ yra darbo giesmė. Kaip ją
dainavo dvi senutės, taip ir užrašiau dviem balsais. Ši daina
dainuojama buvo prie lauko darbų.“
Pad. Elžbieta Vasiliauskienė, 68 m., Pranciška Vasiliauskaitė
ir kt., Ramongalių k., Biržų apyl. Įrašė Zenonas Slaviūnas
1936 m. (LTRF pl 412(8)).
Pad. Stefanija, Elvyra ir Michalina Glemžaitės 1937 m.
Pad. O. Kairytė, O. Jurkštaitė, V. Daminauskienė ir V. Daminauskaitė, įrašyta 1939 m.
Pad. Barbora Girčienė, 68 m., Stankiškių k., Švėkšnos vlsč.,
Tauragės aps. Užr. St. Girčius 1935 m. LTR 711(49).
Užr. Vilkiautinio k., Varėnos r.
Žr. Ukmergės r. (Deltuvos) giedotojų vaizdo įrašą (1988 m.
folkloro ekspedicijos vakaras M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Filmavo Leonas Glinskis. Iš asmeninio L. Glinskio
archyvo), tai pat CD „Lietuvių šermenų giesmės“, įgiedotą
Videniškių folkloro ansamblio „Ievužė“ (2008).
Pad. Jonas Markūnas, Jaciūnų k., Švenčionių vlsč. ir aps. T. ir
mel. užr. Pr. Bieliauskas. LTR 2403 (36). Užrašytojo pastaba:
„Keturinė.“
Pad. Deltuvos (Ukmergės r.) dainininkės 1988 m. folkloro
ekspedicijos vakaro M. K. Čiurlionio meno mokykloje metu.
Filmavo L. Glinskis. Iš asmeninio L. Glinskio archyvo.
Četkauskaitės manymu, protarpiais įteisinamas ir epizodiškai
suskambantis kvintų paralelizmas, kaip ir sutartinėse paplitęs
sekundų paralelizmas, gali būti „atėjęs iš ankstesnių epochų“
(Četkauskaitė 1998: 30).
Pastaba: „Pateikėjos į Lietuvių tautosakos archyvą atvyko
iš skirtingų vietovių: Žiukeliškių k. (Rokiškio aps., Jūžintų
vls.), Kairelių k. (Rokiškio aps., Obelių vls.), Garmuliškio k.
(Zarasų aps., Antalieptės vls.). Tiksli kiekvienos pateikėjos
gyvenamoji vieta nežinoma. Dainos tekstą Al. Žukelytė užrašė
1934 m.“ Galima prielaida, kad į Tautosakos archyvą Kaune
buvo sukviestos geriausios gretimų apylinkių dainininkės,
galbūt turinčios chorinio dainavimo patirties.
Tai dvibalsis dainavimas lygiagrečiomis tercijomis, pritariančiajam balsui pasirodant nuo melodijos vidurio; dvibalsis
dainavimas dominuojant lygiagrečioms tercijoms; dvibalsis
dainavimas dominuojant lygiagrečioms sekstoms; tribalsis
dainavimas lygiagrečiais sekstakordais, vedant viduriniam
balsui; tribalsis dainavimas lygiagrečiais sekstakordais, vedant
apatiniam balsui ir kt. (Beitāne 2006(b): 29).
Pavyzdžiui, chrestomatiniais laikytinuose aukštaičių dainų
rinkiniuose galima rasti tik negausias tokio dainavimo melodijų tranksripcijas: AD 47, 70; AM 117, 179, 312 ir AM 489.
Diskantinis pritarimo būdas, iš dalies keičiantis intonacinę melodijų sandarą, daro nemažą įtaką ir šiandieniam folklorizmo
procesui: kai kuriuose jaunimo folkloro ansambliuose pritarimas virš melodijos pridedamas senos derminės struktūros
dainoms, pvz., kvarttoninei žemyneigei melodijai „Kvolinosi
šilo meška“ ir kt.

Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys
58
59

60

61
62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72
73

74

75

76

77

Pandėlio apyl., Rokiškio r., užr. V. Juozapaitis 1969 m.
Pad. Migonių k., Šimonių apyl., Kupiškio r., dainininkės. Užr.
R. Astrauskas 1974 m. MFA KTR 187(74), KF 6246(7).
Žemiau esančiose schemose stora linija reiškia vedančiojo
balso partiją, plona – pritariančiojo partiją, ∆ – moterų balsus
(-ą), apverstas trikampis – vyrų balsus (-ą), stora punktyrinė
linija – vedančiosios partiją dvigubinančią balso partiją.
Pad. Kupiškio dainininkės, įrašyta 1935 m.; LTRF pl 104(1).
Pad. Biržų krašto dainininkai, įrašyta 1937 m.; LTRF mg
554(1).
Pad. Puponių k., Kupiškio r., dainininkai, veda V. Masilionienė.
Pad. A. Gabrėnienė, B. Šimėnienė, Z. Vaitiekūnienė, Buivėnų k., Pandėlio apyl., Rokiškio r., užr. V. Juozapaitis 1969 m.,
MFA KF 5899(5).
Pad. Migonių k. dainininkės (žr. 61 nuorodą), MFA KF 6264
(47).
Pad. Buivėnų k. dainininkės (žr. 66 nuorodą), MFA KF
5899(8).
Pad. Pakruojo folkloro ansamblis „Kruoja“, įrašė R. Motiejūnas, K. Kalibatas, D. Vyčinienė ir kt. 2001 m.
Pad. Pakruojo r. folkloro ansamblis „Žiemgala“, įrašė R. Motiejūnas, K. Kalibatas, D. Vyčinienė ir kt. 2001 m.
Pad. Rėklių k., Panevėžio apyl., dainininkai, įrašyta 1942 m.;
LTRF v134(1).
Pad. Biržų apyl. dainininkai (3), įrašyta 1937 m.; LTRF pl
597(1).
Žemaičių vyrų nuomone, vyrams geriau, kai moterys veda
žemai, nes tuomet jie gali balsus „aukštai pakelti“, ir daina
turi daugiau skambumo (Z. Jonika, A. Anužis ir kt.).
Žr. Vyčinienė 2002; Račiūnaitė-Vyčinienė 2006(a): 140.
Beje, kitame dainos „Kai aš jojo par žalių girelį“ įraše (LTRF pl
194(5)) P. Lapienės vedamai melodijai pritariama labai žemu,
tarsi vyrišku balsu (tačiau pritaria moteris – Marė Jakubonienė,
69 metų).
„Aisim, broliai, šiena pjauti“ (LTRF mg 554(07)); „Par ulyčių
ėjo“ (LTRF mg 554(03)); „Iš kur šitie svotelė“ (LTRF mg
554(04)); „Oi Dievi Dievulio“ (LTRF mg 554(09)).
Tokį patį reiškinį Četkauskaitė aptarė vienbalsėje dzūkų
dainavimo tradicijoje (Četkauskaitė 1981: 36).
Kaip pastebėjo Zmaga Kumer, XIX a. liaudies dainavimas
patyrė chorinio dainavimo įtaką, tad vedantysis balsas pamažu
atsidūrė virš kitų balsų.
Olga Krachaliova savo disertacijoje „Jenisėjaus vakaronių
dainos regioninių tradicijų kontekste“ atkreipia dėmesį į
vietinį tribalsiškumą, kuris susidaro prie įprasto funkcinio
dvibalsiškumo pridėjus dar vieną pobalsį – plonąjį balsą, dvigubinantį vieną iš apatinių balsų (Крахалёва 2009). Jurijus
Tolmačiovas aptaria dviejų registrų (minkšto vidurinio ir
lengvo galvos) derinimą Pavolgio dainose. Šioje tradicijoje
vyrauja dainavimas „plonais balsais“, dėl kurio pasiekiamas
ypatingas chorinio skambesio skaidrumas, „oriškumas“. Aukštas viršutinis pobalsis, kuris dažnai dvigubinamas oktava vieno
iš apatinių balsų, įgauna santykinio savarankiškumo (daugiau
žr. Толмачев Юрий, Региональные традиции русского
народного песенного творчества, <http://nashasreda.ru/
regionalnye-tradicii-russkogo-narodnogo-pesennogo-tvorchestva/> [žiūrėta 2016 09 20]).
Tatjana Rudičenko (Рудиченко 2016) pastebi, kad dainavimo „aukštais balsais“ (тонкими голосами) ir „aukštu balsu“
(с тонким голосом) anksčiau būta Dono baseino tradicijoje.
Dono aukštupio ir jo intakų teritorijoje tokia dainavimo
maniera apibūdinama žodžiu „šiepti(s)“ (скалúть).
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Vienas pirmųjų dėmesį į „plonus“ moteriškus balsus atkreipė
Jevgenijus Gipijus (rašydamas apie Zaonegos ekspedicijas 1926 m.), įvardydamas tai kaip „falcetinį dainavimą“
(Гиппиус 1927: 154).
Anot Tatjanos Začikevič, dviejų registrų faktūra – reiškinys,
paplitęs Ukrainoje. Pirmiausia dviejų registrų dainavimas žinomas Poltavos regione, tačiau jo „salelės“ užfiksuotos ir kitose
ir srityse: Sumo, Kirovogrado, Čerkaso, Kijevo ir Charkovo.
Kartais aptinkamas ir dar tolimesniuose regionuose, pvz.,
Pоdlasėje (kraštiniame šiaurės vakarinės Ukrainos etnografiniame regione, šiandien įeinančiame į Lenkijos sudėtį)
(Зачикевич 2013: 6).
Štai buvusios Dono I ir II apygardų kaimuose vyrauja mišrios
sudėties dainininkų ansambliai, kuriose aukštas balsas ypač
svarbus dainuojant vyrų tęstines dainas. Aukštasis balsas gali
dvigubinti (oktava aukščiau) vedančiojo partiją (kuri priklauso
viduriniam balsui arba bosams) ir netgi diskanto partiją. Tai
kazokų dainoms suteikia ypač ryškų, emociškai pakilų charakterį (Рудиченко, Традиция многоголосного пения...).
Pavyzdžiui, baskų dainavimo tradicijoje pernelyg dominuojantis
aukštas spiegiantis balsas (šiandien suvokiamas kaip pažeidžiantis pusiausvyrą su kitais balsais) arba per daug įtempti, rėksmingi
balsai yra skirtingai, atsižvelgiant į kontekstą, vertinami ir vadinami basatik; pažodžiui „laukinis“ arba „laukinės prigimties“
(Castéret, Multipart Singing in France).
Rudičenko pastebėjimu, net tokia garsi dainininkė Olga
Vasiljevna Ponomariova, pasižyminti puikiu skoniu ir gerai
išmananti tradiciją, prisipažino: „И мама скалúла, и Нюра
[сестра], но мне так не нравится!“ („Ir mama „šiepėsi“
(dainavo plonu balsu – D. R.-V.), ir Niura (sesuo), bet man
taip nepatinka!“) (Рудиченко 2016).
Pad. E. Davulytė-Česienė, 60 m., gyv. Jaskaudžių k., LTR
651(13). Užrašytojo pastaba: „Našlaičių daina. Dainuojama
bosuojant ant do ir sol.“ Prie kito šios dainos varianto Kartenis
pastebi: „Teko šią dainą užrašyti iš dviejų dainininkių. Kai kurie dainininkai teigė, kad buvęs šios dainos variantas „Skranda
busilas (genys)“. Seniau buvo dainuojama vienu balsu. Daina
labai senoviška.“
Pad. Grasilda Pakalnienė, 80 m., gyv. Raistalindžių k., LTR
649(26).
Dainos melodija transponuota (į g), todėl J. Kartenio nurodyti
garsai la ir mi neatitinka garsų čia skelbiamose gaidose: šiuo
atveju tai būtų sol ir re.
Čia reikėtų patikslinti, kad Kartenio teiginys „tercija turavoja“
nereiškia pritarimo vien tercijos intervalais. Tai rodytų dainos
„Išjojo jojo“ (Gelv 59), turinčios analogišką komentarą, pritarimo partija, užrašyta natomis.
Tai teritorijos, kuriose monofoninės melodijos su subkvarta
yra gausiai paplitusios – nemažai jų esama tarp senųjų kalendorinių, darbo ir vestuvinių dainų (Račiūnaitė-Vyčinienė
2009(a)).
Anot Nakienės, atkreipusios dėmesį į Dysnoje ir Adutiškyje
įrašytas bosuojamas dainas, žemutinis balsas „dainuodavo to
paties aukščio toną tarsi žemutinė dūdmaišio dūda ūkas arba
kurį laiką dainuodavo pagrindinį toną, o paskui nusileisdavo
kvarta žemyn; toks vienodas bosavimas irgi sudarydavo gaudimo, ūžimo įspūdį“ (Nakienė 2011: 177–178).
Pastaba: „Šią dainą (vadino ją žmonės „sutartinė“) dainuodavo
Šiaulių k. apylinkėj prieš 50–60 metų.“
Pastaba: „Veseilinė senybinė. Dainuoja dviem balsais (dvi
giesminykės) kartu. Viena sako: „Sviro, lingo mergelių suolas.
Visos linksmos, visos gražios“ ir t. t. O kita: „Sviro, lingo, liaj,
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mergelių suolas, liaj. Visos linksmos, liaj“. An galo „liaj“ traukia
ilgai jau abidvi dainininkės.“ Beje, pastaroji sutartinė šiek tiek
primena Europos profesinės muzikos istorijoje žinomą gimelį
(angl. gymel; lot. gemellus – dvynys, porinis) – ankstyvosios
daugiabalsės muzikos formą, pagrįsta lygiagrečiu dviejų balsų
judėjimu tercijomis ar sekstomis. Kaip žinoma, gimelis pradedamas ir baigiamas unisonu (Gaidamavičiūtė 2000).
Įdomu, kad šių tarpusavyje giminingų melodijų paplitimo
teritorija gana didelė: jų užrašyta ir Dzūkijoje, ir Suvalkijoje, ir
šiaurės rytų Aukštaitijoje (apie Biržus, Pakruojį ir Kupiškį), ir
net Žemaitijoje (Kelmės, Raseinių, Šilutės r.). Vienas seniausių
vienbalsių dainos „Rūtą sėjau, prikalbėjau“ variantų, užrašytų
XIX a. pabaigoje, yra paskelbtas „Lietuviškų svodbinių dainų“
rinkinio I tome ( JSD 484).
Čia reikėtų patikslinti, kad, pagal žanrinį Lietuvių liaudes
dainų tekstų katalogą, šios grupės dainos skirtinos lalavimų
(Kl 491) ir vestuvių dainoms (V 730). Kaip pastebi Žičkienė,
vienas pagrindinių kalėdinių dainų požymių – stabili pirmoji
tritaktė refrenu besibaigianti eilutė (4 + 4 + 3), kurios metroritmas būdingas kalėdinėms dainoms (plg. Kalėdų dainą „Sėdi
vyrai užu stalo, kalėda“).
„Sėjau rūtą, sėjau mėtą“, užr. 1961 m. S. Skrodenis. Pad. seserys
Stasė (52 m.) ir Kotryna (64 m.) Kubiliūtės, g. Mosėdyje,
Skuodo r., LTRF mg 215(15).
„Siejau rūtas, siejau mėtas“, pad. Vlada Butkienė, g. 1903 m.
Kerkasių k., Liolių apyl., Kelmės r., ir jos vyresnė sesuo (duomenys neužrašyti). Užr. D. Račiūnaitė ir E. Vyčinas 1988 m.
Beje, tai labai primena kai kurių latvių Kalėdų dainų struktūrą,
pavyzdžiui, vienoje iš diafoninių dainų pirmasis balsas dainuoja: Sidrabiņa lietiņš lija, kaladū, kaladū!, antrasis balsas:
kaladū, kaladū, kaladū, kaladū!
Pad. Karalina Jakštienė, 70 m., Dysnos k., Vasiūnų apyl.,
Tverečiaus vlsč., Švenčionių aps. T. ir mel. užr. L. Bielinis
1936–1937 m. LTR 1924 (35).
Įgiedojo 1936 m. Ona Mažeikienė, 77 m., Smilgių k., Domicėlė Šlapelienė, 73 m., Rakučių k., abi Kupiškio vlsč., ir
Domicėlė Petrylienė, Migonių k., Šimonių vlsč., LTR pl.
378 a(2). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė. Tekstą pad.
Ona Glemžienė, Kupiškis. Užr. K. Saulinskas 1936 m. LTR
968(8). Rankraščio pastaba: „Senovinė Kupiškėnų sutartinė
(apskrita) sektinė, dainuojama trijos, turavojant (keliems)
„sodauto rūta, sodauto“.“
Pad. Emilija Stančikaitė-Jonušienė, 82 m., Slavinčiškio k., Aldona Zinkevičienė, 53 m., ir Marytė Zinkevičiūtė, 14 m., visos gyv.
Kupiškyje. (užr. V. Juodvalkytė, J. Kšečkauskaitė 1972 m. Mel.
iššifr. L. Burkšaitienė, t. – D. Krištopaitė; MFA KF 5983(9)).
Vietinei folkloro rinkėjai Linai Daukšienei XX a. pab. pavyko
užčiuopti sutartinės „Aisim, sėsės, dauno“ perėmimo istorijos
gijas. Šią sutartinę jai padainavo Uršulė Strolaitė-Baltušienė,
g. 1908 m. Čiunkų k., nuo 1932 m. gyvenanti Puponių k. Išaiškėjo, kad Baltušienė „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. Baltušienė
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“ (užr.
L. Daukšienė 1997 m. vasario 17 d.; iš asmeninio laiško autorei).
Žr. šios sutartinės garso įrašą, kurį parengė režisierius Povilas
Zulonas, <https://www.pakartot.lt/album/lituanie-le-paysdes-chansons/eisma-seses-dauno-senovines-kepiskenu-vestuves> [žiūrėta 2016 07 12]).
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Pad. Lucija Dubanienė, 89 m., Linkmenų k., Kaltanėnų vlsč.,
Švenčionių aps. T. užr. J. Kardelytė, mel. J. Jurga 1948 m. LTR
2594 (5).
Pluoštas tokių funkcinės harmonijos paveiktų kūrinių 1959 m.
išspausdintas S. Paliulio sudarytame leidinyje „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai“ (LLIM
334, 336–348 ir kt.).
Pavyzdžiui, Vilniaus „Rūtos“ choro dainavimo maniera, anot
Gudelio, – „folklorinė, primena kaimo ansamblį, balsai rėksmingi, nors gan darnūs“; Šimkaus choro dainavime žema bosų
vokalinė pozicija laikytina greičiausiai „liaudiško dainavimo
likučiais“ ir pan. (Gudelis 2000: 82).
Gudelio pastebėjimu, „folkloristikos mokslas, tyrinėdamas
tik grynojo folkloro žanrus, neskyrė reikiamo dėmesio choro
tyrimams liaudiškoje aplinkoje. Periferijos bažnyčių chorinis
giedojimas netapo nei folkloristikos, nei akademinės menotyros tyrimo objektu“ (Gudelis 2006: 97).
Senieji daugiabalsio (t. y. keturbalsio arba penkiabalsio) dainavimo įrašai, slovėnų etnomuzikologų teigimu, liudija, kad
toks dainavimas anksčiau gyvavo visoje Slovėnijoje. Dabar
jis aptinkamas tik slovėnų gyvenamoje teritorijoje Karintijoje (Austrija) ir Žemutinėje Karnioloje (Lešnik, Slovenian
Multipart Singing).
Išliko nemažai tarmiškų posakių keturbalsiam dainavimui
nusakyti: na tretko, na drajar „virš trečio“, v trek glas „virš
trečio balso“, iber „aukščiau“ ir kt.
Penkių ir šešių balso partijų dainavimas buvo įrašytas tarp
slovėnų Karintijoje ir Savos slėnyje apie 1950 m. (Kumer,
Strajnar, 1996). Tiesa, čia retkarčiais susidaro balso partijų
sudvigubinimai. Nors garso spektras smarkiai išsiplėtė,
sukurdamas naują garso tembro tūrį (Lešnik, Slovenian
Multipart Singing).
Aukštutinės Savos slėnyje žinomas tribalsis dainavimas, vadinamas co-peti, reiškiantis „pridėti pritarimo partiją iš apačios“.
Praeityje tribalsis dainavimas buvo būdingas jauniems kaimo
vyrams, dėl to jis įgavo pavadinimą fantovsko petje „jaunų vyrų
dainavimas“. Pradėdavo dainuoti vienas vedantis dainininkas,
paprastai geriausias grupėje, šiek tiek vėliau įstodavo likusioji
grupė, pritardama virš ir apačioje vedančiojo melodijos (Lešnik, Slovenian Multipart Singing).
Terminą pasiūlė Jurijus Cholopovas (žr. Холопов Ю. Н.,
Гармонический анализ, Москва, 1996, p. 14) ir išplėtojo jo
mokinys Sergejus Lebedevas (Лебедев С. Н., О модальной
гармонии XIV века, in: История гармонических стилей,
Москва, 1987, p. 5–32).
Žr. Gražinos Daunoravičienės straipsnį apie tarpinį skaitmeninio boso sistemos pobūdį – tarp kontrapunktinio / harmoninio modalumo ir mažoro-minoro harmoninės sistemos
(Daunoravičienė 2006).
Anot Jadvygos Čiurlionytės, po „sutartinių amžiaus čia
įsigalėjo homofoninis dvibalsis ir tribalsis daugiabalsumas,
paremtas trimis mažorinėmis funkcijomis (T, D, S)… Toks
daugiabalsumo tipas paplitęs visoje Šiaurės Aukštaitijoje ir
Žemaitijoje, kurios teritorija susisiekia su Šiaurės Aukštaitija“
(Čiurlionytė 1969: 296–303). Šios mintys buvo kartojamos
ir toliau plėtojamos Četkauskaitės darbuose.
Anot Antanavičiaus, įvairūs sudėtingi muzikinio mąstymo ir
formavimo reiškiniai, nulemiami bendrų žmogaus mąstysenos
ir jutimo dėsnių, nepriklausomai atsirado ir yra puoselėjami tiek
liaudies, tiek profesinėje muzikoje (Antanavičius 1969: 27).
Josifo Žordanijos manymu, europietiška heterofonija laikytina
vėlyvesne daugiabalsiškumo forma, atsiradusia burdoniniam
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daugiabalsiškumui dėl migracijos srautų iš Vakarų ir Centrinės
Azijos sumišus su vienbalsiškumu (Жордания 2009).
Neatsitiktinai Kartenis, apibūdindamas bosavimą dainuojant
2 balsais, rašė, kad taip „gaunamas įspūdis griežiančio smuiko
su basedle“ (LTR 649(27)); „[…] Gaunamas įspūdis griežiančių dviejų smuikų“ (LTR 649(25)); „[…] Imituojama polka,
grojama kelių instrumentų: ir melodija vedama, ir bosijama.“
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ADSIM – Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika.
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Aukštaičių melodijos, Vilnius: Vaga, 1990.
Gelv – Gelvonai. Lietuvos valsčiai, 15, V. Girininkienė, vyr. redaktorė, sudarytoja, K. Morkūnas, P. Krikščiūnas, sudarytojai, ir
kt., Vilnius: Versmė, 2009.
JSD – Lietuviškos svodbinės dainos, užrašytos Antano Juškos ir
išleistos Jono Juškos, t. I–II, Vilnius, 1955.
LEMF – Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942,
sud. ir par. Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
Li Wo – [Litauen, Wolter] Eduardo Volterio Berlyno fonogramų
archyve saugomi 99 įrašytos lietuvių tautosakos voleliai.
LLD D2 – Lietuvių liaudies dainynas, t. XII: Darbo dainos,
kn. 2: Laukų ir namų darbų dainos, Vilnius: LLTI, 1997.
LLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika, sud. ir par. Stasys
Paliulis, Vilnius, 1959.
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštynas.
LTRF mg – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštyno fonotekos garso įrašai magnetofono juostose.
LTR(F) pl – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštyno (fonotekos) garso įrašai fonografo plokštelėse.
LTRF v – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštyno fonotekos garso įrašai fonografo voleliuose.
MFA Ad – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo įrašų magnetofono
juostose kopijos kasetėse.
MFA KF (MFA KLF) – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo įrašai
magnetofono juostose.
MFA KTR – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo rankraščių
rinkiniai.
NDD – Ne del‘ ta dainuojam. Nibragalio kaimo dainos, sud. ir par.
Daiva Vyčinienė-Račiūnaitė, Vitalija Vasiliauskaitė, Panevežio
rajono savivaldybės Miežiškių kultūros centras, 2010 (su CD).
Rag – Raguva. Lietuvos valsčiai, sud.: Romualdas Samavičius, Povilas Krikščiūnas, Valentas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2001.
SbG – Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, Lietuvos šiaurės rytuose
surinko kun. A. Sabaliauskas, Helsinkai: Suomių literatūros
draugijos spaustuvė, 1916.

SlS – Sutartinės: Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir
paruošė Zenonas Slaviūnas. T. 1, 2. Vilnius, 1958; T. 3, 1959.
VAA – Daivos Vyčinienė asmeninis archyvas.
ŽDDŠ – Žemaičių dūnininkų dainos ir šokiai, [atlieka] folkloro
ansamblis VISI, Evaldas Vyčinas, vadovas, Vilnius: Garsų
pasaulis, 1998.

Literatūra
Adamo Giorgio, Aspekte der Zweistimmigkeit in der Volksmusik
Italiens, in: Mehrstimmigkeit und Heterophonie. Bericht zur
Tagung in Wien 11. bis 12. Dezember 1999, Vergleichende
Musikwissenschaft 4, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005,
p. 153–167.
Ahmedaja Ardian, Approach to a „Lexicon on local terminology
of multipart singing among Albanians in the Balkans“, in:
Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in
Europe, Wien: Böhlau, 2011, p. 237–261.
Ayats Jaume, Martínez Silvia, Key to Catalan terminology, in:
Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in
Europe, Wien: Böhlau, 2011(a), p. 449–454.
Ayats Jaume, Martínez Silvia, Key to Spanish terminology in Murcian Auroros, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II.
Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing
Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011(b), p. 455–458.
Antanavičius Juozas, Profesinės polifonijos principų ir formų
analogijos liuadies sutartinėse, in: Liaudies kūryba, I, Vilnius:
Mintis, 1969.
Balma Mauro, Lexicon of multipart singing in Liguria and in
the area of the Four Provinces (Apennine of the provinces of
Genoa, Alessandria, Pavia and Piacenza – Italy), in: Ardian
Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and
Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe,
Wien: Böhlau, 2011, p. 375–380.
Banaitis Kazimieras. Lietuvių muzikos ir dainų reikalu (Atmušta
iš „Nepriklausomos Lietuvos“), Vilnius, 1919.
Beitāne Anda, Vēlinās izcelsemes vokālā daudzibalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā [Multipart Singing of Recent Origin in
Latvian Traditional Music], Dissertation, Rīga: Jāzepa Vītola
Latvijas muzikas akadēmija, 2006(a).
Beitāne Anda, Vēlinās izcelsemes vokālā daudzibalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā [Multipart Singing of Recent Origin in
Latvian Traditional Music], Promocijas darba kopsavilkums,
Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas muzikas akadēmija, 2006(b).
Boiko Mārtiņš, Latgales tradicionālās mūzikas vēsturiskie un
stilistiskie slāņi. Katoliskā tradicionālā mūzika, in: Kultūras
Forums, 2005, No. 20 (160), 27 May–3 June, p. 4.
Boiko Mārtiņš, Die litauischen Sutartinės. Eine Studie zur
baltischen Volksmusik, Dissertation, Universität Hamburg,
Hamburg: Svl, 1996.
Brazys Teodoras, Apie tautines lietuvių dainų gaidas (melodijas),
Tilžė, 1920.
Burkšaitienė Laima, Aukštaičių liaudies dainų melodijos, in:
Laima Burkšaitienė & Danutė Krištopaitė (ed.). Aukštaičių
melodijos, Vilnius: Vaga, 1990, p. 13–32.
Castéret Jean-Jeacques, Lexicon of multipart singing in France
Mainland, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II.
Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing
Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011, p. 327–334.

159

Lietuvos muzikologija, t. 17, 2016

Ćaleta Josko, Klapa singing, a traditional folk phenomenon of
Dalmatia, in: Nar. umjet, 1997, No. 34/1, p. 127–145.
Čepukienė Anelė, Oi dainos dainelės, in: Liaudies kūryba, I,
Vilnius: Mintis,1969, p. 191–204.
Četkauskaitė Genovaitė, Šiaurės rytų aukštaičių dainos ir jų
interpretavimo bruožai, in: Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva, Vilnius: Lietuvos muzikos
akademija, 1998, p. 14–32.

Čiurlionytė Jadvyga, Lietuvių liaudies dainų melodikos
bruožai, Vilnius: Vaga, 1969.

Daunoravičienė Gražina, Muzikos teorijos raidos aspektai Das
Generalbaßzeitalter epochoje, in: Menotyra, 2006, Nr. 42/1,
p. 1–9.
Dević Dragoslav, Hybrid Forms of Polyphonic Singing in Serbia,
in: Conference Collection. IV International Symposium Folklore
– Music – Work of Art (Belgrade, 1995), Belgrade: Faculty of
Music, 1997, p. 126–144.
Dorokhova Ekaterina (comp.), Russia. Polyphonic Wedding Songs.
Archives internationales de musique populare XXXVIII, Laurent Aubert (ed.), Musée d’ethnographie, 1995, CD-837.
Dumnić Marija, The coexistence of older and newer two-part folk
singing in the village of Prekonoga (Southeastern Serbia) as
an example of bimusicality, in: Музикологија /Musicology,
2015, No. 18, p. 133–146.
Elschek Oskár, Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu
l’udovému viachlasému spevu [Comparative Introductive
Study to the Polyphonic European Folk Song], in: Hudobnovedné štúdie VI, Bratislava: Vydavat SAV, 1963, p. 79–116.
Elscheková Alica, Der mehrstimmige Volkgesang in der Slowakei,
in: Journal of the International Folk Music Council, 1963, XV,
p. 49–53.
Emsheimer Ernst, Some Remarks on European Folk Polyphony,
in: Journal of the International Folk Music Council, 1964,
XVI, p. 43–46.
European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in
Multipart Singing Traditions in Europe, Ardian Ahmedaja
(ed.), Wien: Böhlau, 2011.
European Voices I. Multipart singing in the Balkans and the
Mediterranean, Ardian Ahmedaja & Gerlinde Haid (eds.),
Wien: Böhlau, 2008.
Fink-Mennel Evelyn, The yodel in the German-speaking parts of
the European Alps with a special focus on the behaviour of
the parts in Austrian yodeling, in: Ardian Ahamedaja (ed.),
European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse
in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau,
2011, p. 165–184.
Gabisonia Tamaz, Joradania Joseph, Traditional vocal polyphony
and folk terminology, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European
Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011(a),
p. 335–374.
Gabisonia Tamaz, Terminological priorities of Georgian traditional polyphony, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European
Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011(b),
p. 207–218.
Gaidamavičiūtė Rūta, Gimelis, in: Muzikos enciklopedija, t. I:
A–H. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 455.
Golemović Dimitrije, Serbia and Montenegro, in Multipart singing
in Europe, <http://www.mdw.ac.at/ive/emm/?PageId=134>
[žiūrėta 2016 09 20].

160

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Gudelis Regimantas, Lietuvos chorų dainavimo stilistikos ištakos
XX a. pirmosios pusės chorų mene, in: Tiltai, 2000, Nr. 3,
p. 77–83.
Gudelis Regimantas, Lietuviškų bažnytinių chorų vertinimo problematika (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), in: Soter, 2006,
Nr. 19 (47), p. 87–102.
Haid Gerlinde, The role of folk terminology in the research of
multipart singing in Austria, in: Ardian Ahamedaja (ed.),
European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse
in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau,
2011, p. 153–164.
Jordania Joseph, Who asked First Question? Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University: Logos, 2006.
Jovanović Jelena (Gligorijević), Hibridni oblici pesama u Gornjoj
Jasenici [Hybrid forms of songs in Upper Jasenica], in: 27.
Sabor narodnog stvaralaštva Srbije, Topola, 1999, p. 32–35.
Juodelienė Aldona, Klova Vutautas, Homofonija, in: Muzikos enciklopedija, t. I: A–H. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 522.
Juodpusis Vaclovas, Apie dainų melodijas, in: Ignalinos kraštas,
Vilnius: Mintis, 1966, p. 193–195.
Kalavinskaitė Danutė, Foburdonas, in: Muzikos enciklopedija, t. I:
A–H. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 405–406.
Kumer Zmaga, Slovenska ljudska pesem, Ljubljana: Slovenska
matica, 2002.
Kumer Zmaga, Strajnar Julijan, Slovenske ljudske pesmi, Ljubljana:
Gni Zrc Sazu, 1996.
Lepneris Teodoras, Prūsų lietuvis, Vilija Gerulaitienė (ed.), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
Lešnik Ivan, Slovenian Multipart Singing, in: Multipart singing in Europe, <http://mdw.ac.at/ive/emm/?newlang=en&PageId=141>
[žiūrėta 2016 08 10].
Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos,
kn. 1: Advento-Kalėdų dainos, Jurgita Ūsaitytė & Aušra
Žičkienė (eds.), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2007.
Lortat-Jacob Bernard, En accord, polyphonies de Sardaigne:
quatre voix qui n’ent font qu’une, in: Cahier de musique traditionelles 6, Laurent Aubert (ed.), Geneve: Georg Editeur/
Ateliers d’ethnomusicologie/Archives internationales de
musique populaire, 1993, p. 69–86.
Macchiarella Ignazio, Pilosu Sebastiano, Technical terms in
Sardinian multipart singing by chording, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and Local
Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien:
Böhlau, 2011(a), p. 143–151.
Macchiarella Ignazio, Pilosu Sebastiano, Lexicon of local terminology in multipart singing in Sardinia (Work in progress),
in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural
Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions
in Europe, Wien: Böhlau, 2011(b), p. 381–388.
Marjanović Zlata, Cultural listening in multipart traditional
singing on the Northern and Central Montenegro coast and
its hinterland, in: Ardian Ahmedaja (ed.), European Voices II.
Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing
Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011, p. 127–142.
Marjanović Zlata, Lexicon of local terminology on multipart
singing: Montenegro seacoast with hinterland, in: Ardian
Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and
Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe,
Wien: Böhlau, 2011, p. 435–448.

Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys

Marjanović Zlata, Montenegro, in: Lexikon, <https://www.mdw.
ac.at/ive/emm/?PageId=68> [žiūrėta 2016 09 20].
Martinez Silvia & Ayats Jaume, Spain, in: Multipart Singing in
Europe, <https://www.mdw.ac.at/ive/emm/?PageId=142>
[žiūrėta 2016 09 20].
Muszkalska Bożena, Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śróziemnego, Poznań: Wydawnictwo
naukowe, 1999.
Nakienė Austė, Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai
ir juose įamžinti senoviniai dainavimo būdai, in: Tautosakos
darbai, 2011, XLII, p. 170–193.
Nakienė Austė, Žarskienė Rūta (sud.), Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai,
Austė Nakienė & Rūta Žarskienė (eds.), Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Nakienė Austė & Žarskienė Rūta (eds.), Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų
archyve, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2011.
Pärtlas Žanna, Lexicon on local terminology of multipart singing
in Setu, Estonia, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011, p. 317–326.
Peycheva Lozanka, Verbal projections for multipart folk singing
from Central Western Bulgaria, in: Ardian Ahamedaja (ed.),
European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse
in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau,
2011(a), p. 219–231.
Peycheva Lozanka, Lexicon of local terminology on multipart
singing in Bulgaria: Shoppe region (Middle-West Bulgaria),
in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural
Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions
in Europe, Wien: Böhlau, 2011(b), p. 263–315).
Petrauskas Mikas, Mažas muzikos žodynėlis, Boston, 1916.
Petrauskas Mikas, Iš muzikos srities, Lietuva, 1909 m. gegužės 28
– birželio 4 d., Chicago, Illinois; II leid.: Mikas Petrauskas,
Straipsniai, laiškai, amžininkų prisiminimai, J. Burokaitė (ed.),
Vilnius: Vaga, 1976.
Petrović Ankica, The phenomenon of multipart singing in rural
communities of the Dinaric Alps, in: Ardian Ahamedaja (ed.),
European Voices II. Cultural Listening and Local Discourse
in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien: Böhlau,
2011, p. 113–125.
Petrovich Ankica, Bosnia-Hercegovina, in: The Garland Encyclopedia of World Music: Europe, Timothy Rice, James Porter &
Chris Goertzen (eds.), 2000.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Interaction of voice and instrument in Lithuanian multipart music: insider and outsider
viewpoints, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II.
Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing
Traditions in Europe, Wien: Böhlau, 2011(a), p. 185–206.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Lexicon of local terminology in
Lithuanian multipart singing: sutartines, in: Ardian Ahamedaja (ed.), European Voices II. Cultural Listening and Local
Discourse in Multipart Singing Traditions in Europe, Wien:
Böhlau, 2011(b), p. 389–434.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Nibragalio kaimo dainavimo tradicija, in: Ne dėl ta dainuojam. Nibragalio kaimo dainos, CD su
knyga, Miežiškių seniūnijos kultūros centras, 2010, p. 9–25.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, „Rytų dzūkai” ar „rytų aukštaičiai“:
termino ir muzikos dialekto problema, in: Tautosakos darbai,
XXXVIII, Vilnius: LLTI, 2009(a), p. 126–148.

Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Refrenas tumba: kilmės ir pirminės
prasmės problema, in: Liaudies kultūra, 2009(b), 2, p. 22–39.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Gelvonų krašto dainuojamosios
tradicijos ypatumai, in: Lietuvos valsčiai: Gelvonai. 15. V. Girininkienė, K. Morkūnas, P. Krikščiūnas, et al. (eds.), Vilnius:
Versmė, 2009(c), p. 1037–1047.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Aukštaitija: daugiabalsio dainavimo
tradicija, in: Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas: Žiemgalos
leidykla, 2006(a), p. 134–149.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Manifestation of Drone in
the Tradition of Lithuanian Polyphonic Singing, in: The
Second International Symposium on Traditional Polyphony.
Proceedings 23–27 September 2004, Tbilisi: Tbilisi State
Conservatoire, 2006(b), p. 106–114.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Beieškant lietuvių ir latvių daugiabalsių dainų bendrybės, in: Liaudies kultūra, 2004, Nr. 4,
p. 16–25.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Raguvos dainų melodikos ir dainavimo stiliaus ypatumai, in: Raguva. Lietuvos valsčiai, Romualdas
Samavičius, Povilas Krikščiūnas & Valentas Mačiekus (eds.),
Vilnius: Versmė, 2001(a), p. 819–829.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Folkloro ansamblio „Visi“ kelias,
in: Liaudies kultūra, 2001(b), 1, p. 55–57.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Dviejų pradų – vokalinio ir instrumentinio – susipynimas sutartinėje „Buvo dūda Vilniuj“, in:
Lietuvos muzikologija, t. 1, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 89–103.
Ranković Sanja, (Re)contstraction of the Krajina musical identity:
the case of the vocal practice of the folklore ensemble “Petar
Kočić” from Čelarevo, in: Musical practices in the Balkans:
ethnomusicological perspectives. Proceedings of the International conference November 23–25, 2011, Dejan Despić,
Jelena Jovanović & Danka Lajić-Mihajlović (eds.), Belgrade:
Institute of Musicology of SASA, 2012, p. 237–249.
Sabaliauskas Adolfas (sud.), Lietuvių dainų ir giesmių gaidos.
Lietuvos šiaurės rytuose surinko kun. A. Sabaliauskas, Helsinkis, 1916.
Sabaliauskas Adolfas, Apie žiemių-rytiečių tautinę muziką ir
muzikos instrumentus, Vilnius, 1911.
Sliužinskas Rimantas, Ankstyvoji lietuviškosios etnomuzikologijos terminija bei sąvokos: atradimai ir paklydimai, in:
Tautosakos darbai, XX (XXVII), 2004, p. 84–94.
Sliužinskas Rimantas, Lietuvių etnomuzikologijos terminija
(XX a. pirmoji pusė), in: Liaudies kultūra 2003, Nr. 2 (89),
p. 32–34.
Sliužinskas Rimantas, Lietuvių etninės muzikos terminija XVI–
XX a. pradžios šaltiniuose, in: Tiltai, t. 1 (3), 1998, p. 95–102.
Sungailienė Loreta, Liaudies dainos artikuliacija pateikėjų žodyne,
in: Žemaičių žemė, 2009, Nr. 3, p. 47–56.
Sungailienė Loreta, Kalbos ir muizkos artikuliacijos ypatumai
žemaičių muzikiniame dialekte, in: Tautosakos darbai, XXXV,
2008, p. 207–230.
Vyčinienė Daiva (sud.), Aukštaitija. Aukštaičių daugiabalsės
dainos. Lietuvių tradicinė muzika, CD su knygele, Daiva
Vyčinienė (ed.), Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2002.
Visackienė Rima, Dar kartą apie gelvoniškių dainas, in: Gelvonai,
Vilnius: Versmė, 2009, p. 1047–1060.
Vodušek Valens, Slovenska ljudska glasba v stiku s sosednjimi
kulturami [Slovene Traditional Music in Contact with
Neighbouring Cultures], Zbornik 18. kongresa jugoslovanskih
folkloristov [Collection of Scientific Papers from the 18th Congress of Yugoslav Folklorists], 1973, p. 126–132.

161

Lietuvos muzikologija, t. 17, 2016

Žukas Vladas, Iš tautosakos rinkimo ir spausdinimo istorijos, in:
Liaudies kūryba, I, Vilnius: Mintis, 1969, p. 124–143.
Бояркина Людмила, Мордовская музыкальная энциклопедия,
Н. И. Бояркина (ed.), Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2011,
p.178–180.
Гиппиус Евгений, О русской народной подголосочной полифонии в конце XVIII – начале XIX века, in: Советская
этнография, 1948, No. 2, p. 86–104.
Гиппиус Евгений, Крестьянская музыка Заонежья, in: Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера, 1, Ленинград, 1927, p. 147–164.
Жордания Иосиф, К проблеме происхождения гетерофонии в Восточной Европе, in: Вестник Адыгейского
государственного университета, cерия 2: Филология
и искусствоведение, 2009, No. 4, <http://cyberleninka.
ru/article/n/k-probleme-proishozhdeniya-geterofonii-vvostochnoy-evrope#ixzz393xLQp7X> [žiūrėta 2016 08 20].
Зачикевич Татьяна, Двухрегистровая фактура в песенной
традиции Полтавщины, in: Вопросы этномузыкознания,
2013, No. 1, p. 6–16.
Крахалёва Ольга, Енисейские вечёрочные песни в контексте
региональной традиции. Автореферат диссертации
по искусствоведению, Новосибирск, 2009, <http://
cheloveknauka.com/eniseyskie-vechyorochnye-pesni-vkontekste-regionalnoy-traditsii#ixzz4AL38nvop> [žiūrėta
2016 09 20].
Кузнецова Наталья, Многоголосная фактура свадебных напевов верхнего Приосколья, in: Вопросы этномузыкознания,
2013, No. 1, p. 31–46.
Мурзина Елена, Прошлoe и настоящее украинского традиционного многоголосия, in: Ethnomusicology, p. 360–376,
<http://knmau.com.ua/naukoviy_visnik/080/pdf/28.pdf>
[žiūrėta 2016 09 20].
Никитина Инесса, О двухрегистровой гетерофонии на Русском Севере: по материалам мезенских экспедиций, in:
Вопросы этномузыкознания, 2013, No. 1, p. 17–30.
Никитина Инесса, Лирические песни на «русской» Мезени: К вопросу выделения сублокальных традиций, in:
Рябининские чтения – 2011, Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2011, <http://kizhi.karelia.ru/
library/ryabininskie-chteniya-2011/1356.html> [žiūrėta
2016 08 10].
Редькова Евгения, К вопросу о «звуковом идеале» песенной
традиции Нижней Устьи: по материалам фольклорных
экспедиций Санкт-Петербургской (Ленинградской)
консерватории в Устьянский и Вельский районы Архангельской области, in: Фольклорные традиции Севера и
Северо-Запада России: ареальные исследования в контексте
этнокультурных взаимосвязей, Санкт-Петербург: Университетские Образовательные Округа, 2014.
Рудиченко Татьяна, Традиция многоголосного пения с тонким
голосом на Дону, <http://www.culture.ru/objects/532/
traditsiya-mnogogolosnogo-peniya-s-tonkim-golosom-nadonu> [žiūrėta 2016 07 15].

162

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Summary
Up to this point, the Lithuanian folk multipart homophonic singing has not been consistently researched. The
recent research performed by the author and other ethnomusicologists, as well as newly published archival sound
recordings, revealed a great deal of previously undiscovered
methods of multipart homophonic singing. Naturally, a
demand has emerged to classify and thoroughly discuss the
Lithuanian multipart singing that appeared during the later
period of time – it is multifaceted and unequal, depending
on different ethnocultural regions and local traditions.
One part of the forms of this multipart singing has already vanished, moreover, they were recorded only through
several examples. Another part, however, is still very much
alive today. Therefore, it is very difficult to produce solid
generalizations and final conclusions. This article is the
first attempt at encompassing and typologically grouping
the entire known variety of homophonic multipart singing
that emerged during the later period. The research employs
historical and typological comparative methods. The author
is supporting her work with the vast research done on multipart singing by ethnomusicologists from foreign countries
(Latvia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina,
Slovenia, Italy, Spain, etc.), as well as the latest typology of
multipart singing of the later period.
While analysing and typologically grouping the rich
variety of the forms of homophonic multipart singing,
various other enquiries are also being solved along the way:
the research analyses the coexistence of scientific and folk
terminology, the origin and development of the forms of
homophonic multipart singing in the traditions of Lithuanians and other nations, etc. The research of the author,
carried out in the field of homophonic multipart singing,
turns into an outline of new classification, which at the
moment does not attempt to describe the final typology
of its forms.
Although one can notice rather prominent regional differences within the multipart singing tradition, the chosen
principal denominators of the typology of multipart singing are not regions, but types of multipart singing, because
some of them are more or less prominent in several different
regions. This typology should be conditionally titled as that
of “homophonic multipart singing”, although many of the
types fall into borderline categories. The required length
of the article does not allow to give detailed descriptions
and introductions of all forms of homophonic multipart
singing. Therefore, the author chooses to analyse only
some of them – ones that are unique or recently discovered,
witnessed only in certain determined regions or having analogues in the multipart singing traditions of other nations,
thus raising questions of origin and distribution.
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It can be assumed that linear thinking and modality
within the Lithuanian singing tradition, which occurred
during the first half of the 20th century, is only beginning to give way to homophony and principles of tonal
thinking (functional harmony). The author notes that in
the ethnomusicological literature of the 20th century the
influence of functional harmony to the new style of singing
was given unnecessary prominence. While analysing the
phenomena of homophonic-harmonic multipart singing,
the same faulty prominence is also often attributed to the
influence of professional music – some phenomena were
“discovered” in the folk music even before they were used
in professional music.

According to the author, sometimes the classification
of certain cases of multipart singing as “late” ones is not
completely accurate, therefore, the article employs two
terms: “late” and “laer” (thus showcasing some doubts about
attributing certain examples to the entirely late musical
thinking).
Homophonic multipart singing is a phenomenon that
is still very much alive today – it keeps changing, experiences various influences, depends on particular situations,
etc. Therefore, the present classification of multipart singing of the late period should be perceived as open-ended,
rather than final.
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