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ĮVADAS 

 

Mažai kreipiama dėmesio į tai, kad liaudies kūrybos ritminė 

sandara yra artima tos tautos žmonių vidiniam ritmui [...]. Kad 

sutartinės taptų savasties dalimi, jos turi supti nuo mažumės – 

jeigu jos skambės darželiuose, bus girdimos mokykloje, 

nereikės vėliau „netikėtai“ jų atrasti. 

Rūta Gaidamavičiūtė, Ar pradėsime labiau vertinti sutartines?, 

„Kultūros barai“, 2011, Nr. 3, p. 54. 

 

 

2010 metais lapkričio 16 dieną įtraukus sutartines į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą1 

pagausėjo jomis susidomėjusiųjų skaičius, atsirado daugiau norinčiųjų išmėginti dar nepatirtą 

sutartinių giedojimą. Ankščiau sutartines giedojo nedaug Lietuvos folkloro ansamblių, o dabar ne 

tik gimsta naujos folkloro grupės, bet atsiranda ir kitų sričių menininkų, mėginančių savitai pateikti 

sutartines šiuolaikiniam klausytojui bei žiūrovui. Magistriniame darbe analizuojama sutartinių 

reikšmė, jų samprata šių dienų kontekste, sutartinių muzikinės interpretacijos. Aptariamas ir 

sutartinių kūrimo procesas. 

Dabartinėje Europoje išnyko ribos tarp valstybių, atsirado galimybė laisvai keliauti ir 

gyvai pažinti kitas Europos kultūras bei jų tradicijas. Kitų šalių gyventojai taip pat gali laisvai 

atvykti į Lietuvą ir atrasti mūsų kultūros ypatybes. Be to pasaulis tampa prieinamas internetinėje 

erdvėje – daug informacijos apie įvairių tautų etninę muziką ar, apskritai, apie tam tikrą tradiciją yra 

lengvai pasiekiamos net būnant namuose. Todėl atsiranda galimybės geriau pažinti kitų tautų 

savitumą bei atrasti tapatumo su sava tradicija. Tai ir sudaro sąlygas world music (pasaulio 

muzikos) žanro populiarėjimui. Šį vyksmą galima sugretinti su Amerikos patirtimi: naujakuriai iš 

Europos atsiveždavo savo tradicijas, kurios vėliau asimiliuodavosi su kitų atvykėlių tradicijomis, 

taip susiformuodavo nauja savita kultūra [Quigley 2001: p.146,148,150-151]. Panašiai ir dabar 

Europoje įvairūs modernizuoto folkloro kūrėjai į savo kompozicijas įpina dermes, sąskambius, 

melodines linijas, primenančias kitų tautų muziką. Kartais perimama netgi dainavimo maniera 

                                                           
1http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00433  

http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00433
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mėginant atkartoti tam tikrą atlikimo būdą [Merriam 1964: p. 146]. Ši pasaulio patirtis atsispindi ir 

mūsų šalies modernizuoto folkloro kūryboje. 

Darbas priskiriamas etnomuzikologijos sričiai. Savaime suprantama, kad 

etnomuzikologijos objektas nėra vien tik senasis nenutrūkstamas muzikinės tradicijos sluoksnis, jis 

apima žymiai plačiau – pavyzdžiui, populiariąją muziką, aukštąsias muzikines kultūras ir t. t.2. 

Magistriniame darbe neapsiribojama vien tik muzikinėmis sutartinių interpretacijomis, tačiau 

apžvelgiami ir kiti jų pateikimo būdai, tai yra, sutartinių ir įvairiomis menų sričių kombinacijos. 

Sutartinės jungiamos su video menais: tai randama projektuose „Verpimo ratelių sutartinės“ ir 

„Lino laikas“. Prie tokių kombinacijų galima priskirti ir muzikinį projektą „Waft“ – jo svarbus 

akcentas yra video projekcija. Sutartines imta įtraukti ir į teatro erdvę: minėtinas Brigitos Bublytės 

režisūrinis sprendimas sujungti lietuvių ir ispanų tradicijas (sutarines su flamenku); Valentino 

Masalskio jaunimo teatras taip pat pradėjo jungti vaidybą ir sutartines. Taigi dabar ši lietuvių 

tradicinė polifoninė muzika yra gana populiari ir plačiai naudojama. Vertėtų pridurti, kad 

neapsiribojama tam tikra atlikėjų lytimi ar skaičiumi. Sutartinių motyvai atliekami net kaip 

monofoniniai kūriniai. Visa tai nagrinėjama šiame magistriniame darbe. 

 

Darbo tema, tiriamos temos pagrindimas. Magistrinio darbo tema – atlernatyvioji 

sutartinių raiška. Tai modernizuotai atliekamos sutartinės ir įvairios jų kombinacijos su kitomis 

menų sritimis. Lietuvos etnomuzikologijos tyrimų erdvėse nėra daug darbų apžvelgiančių ir 

analizuojančių modernizuotą mūsų muzikinio folkloro pateikimą. Pastaruoju metu randasi vis 

daugiau įvairių liaudies dainų ir sutartinių interpretacijų. Pažymėtina, kad darbe lietuvių liaudies 

dainos ir sutartinės laikomos atskirais žanrais, tad į tyrimo lauką neįeina muzikinės grupės, kurios 

savo kūryboje remiasi lietuvių liaudies dainomis. Šiuo darbu gilinamasi tik į vieną žanrą – 

sutartines, t. y. į modernizuotą sutartinių pateikimą, jų savitas interpretacijas. Prie alternatyvios 

sutartinių raiškos priskiriami įvairūs projektai, kurie jungia dvi ar kelias menų sritis. Tai atitiktų 

seno ir naujo sintezę. Taigi darbas neapsiriboja vien tik dabartinių modernizuotų sutartinių 

muzikine analize. Čia apžvelgiami ir kiti įvairūs jų netradicinio pateikimo būdai. 

 

                                                           
2 It should study all music, from popular to art music  

Dale A. Olsen, Robert E. Brown. World Music and Ethnomusicology – Two Views. 

http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-

ethnomusicology&catid=93&Itemid=226  

http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
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Tyrimo objektas: modernizuotos XXI amžiaus sutartinės: netradicinis jų atlikimas ir 

jungtys su kitomis menų sritimis. 

 

Temos aktualumas ir naujumas. Darbas susijęs su seno ir naujo jungimu. 

Nagrinėjamu atveju sena ir nauja yra muzikos srityje: sena – sutartinių žanro kūriniai, nauja – XXI 

amžiaus muzikinė kūryba. Iš šių dviejų dalių gimsta naujos sutartinių muzikinės interpretacijos, 

kurios ir yra nagrinėjamos darbe. Žvelgiant plačiau jas galime priskirti pasaulio muzikos (world 

music) žanrui. Lietuvoje world music žanras nėra plačiai nagrinėjamas. Šia tema yra paskelbtas A. 

Klovos straipsnis [2012] , bet stambesnių darbų nėra. Apie sutartinių atgimimo laikotarpį, taip pat 

jų modernizavimo pradžią yra rašiusi D. Vyčinienė [2012].  

Šiuo magistriniu darbu žvelgiama į world music žanrą Lietuvoje, tačiau nagrinėjamos 

tik tos interpretacijos ir tik tie atlikėjai, kurie savo kūryboje naudoja sutartines ar bent jau jų 

elementus (garsažodžius, tekstus, kanoninį dainavimo principą ar pan.). Atskleidžiamas sutartinių 

tradicijos kitimas. Taip pat nagrinėjamas dabartinis sutartinių kūrimo procesas: Trinkūnų ir 

Gedimino Žilio kuriamų sutartinių pavyzdžiai. 

 

Darbo tikslas - išanalizuoti alternatyvią sutartinių raišką. Atskleisti sutartinių reikšmę 

šiandieninėje Lietuvos muzikos erdvėje. 

 

Darbo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti pagrindines tyrimo temai aktualias sąvokas ir jų sklaidą pasaulyje. 

2. Nustatyti, su kokiais muzikos žanrais jungiamos sutartinės. 

3. Įvertinti sutartinių atlikimo galimybes modernizuotose kompozicijose. 

4. Apžvelgti ir įvertinti sutartinių kūrimo tradicijos tąsą. 

5. Palyginti vienos sutartinės („Turėjo liepa, liaj siūdijo“) interpretacijas įvairiose 

kompozicijose. 
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Darbo struktūra. Darbą sudaro keturios didžiosios dalys – tai I. Sąvokos, II. 

Sutartinių interpretacijos, III. Sutartinių elementų naudojimas, IV. Sutartinių kūrimo tradicijos tąsa. 

Pirmoje dalyje apžvelgiamos darbe naudojamos sąvokos, bei plačiau aptariamas world 

music (pasaulio muzikos) terminas. Antroje dalyje nagrinėjamas sutartinių atlikimas, atlikimo kaita 

ir jungtys su kitais muzikos žanrais: elektronine muzika, džiazu, kitais žanrai. Taip pat pateikiamas 

skyrius, kuriame apžvelgiami instrumentais atliekamų sutartinių pavyzdžiai ir skudučių naudojimas 

kompozicijose. Toje pačioje dalyje dar apžvelgiami sutartinių ir kitų tautų muzikos jungčių 

pavyzdžiai bei jungčių su kitomis menų sritimis patirtis. Antrosios dalies paskutiniame skyriuje 

pateikiama vienos sutartinės – „Turėjo liepa, liaj siūdijo“ – esamų interpretacijų analizė. Trečiojoje 

dalyje kalbama apie sutartinių elementų panaudojimą – nagrinėjamas jų monofoninis atlikimas ir 

sutartinių garsažodžių naudojimas kompozicijose. Čia analizuojami keli muzikinių grupių 

pavyzdžiai: „Pievos“, „Meropė“, „Miglaukas“, „Kamanių šilelis“, „Liūdni slibinai“, „Skylė“. 

Paskutinėje darbo dalyje nagrinėjama sutartinių tradicijos tąsa. Atskirtai apžvelgiama Trinkūnų ir 

Gedimino Žilio patirtis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.  

Darbe pateikiamos iliustracijos, kurių dauguma yra nagrinėjamų sutartinių natų 

pavyzdžiai. Jie paimti iš Z. Slaviūno tritomio. Po iliustracija rašomas trumpinys – S1S, kuris žymi 

iliustracijos šaltinį [Slaviūnas 1958, 1959], bei tomo ir sutartinės numeris. 

 

Tyrimo metodai. Darbe naudotasi analizės metodu ne tik nagrinėjant sutartinių raidą, 

bet ir modernizuotų sutartinių muzikines kompozicijas. Pateikiamos kelios kompozicijų analizės 

lentelės. Palyginamasis metodas padėjo sugretinti kelias kompozicijas ir nustatyti būdingas bendras 

tendencijas. Lyginamuoju metodu remtasi lyginant sutartinių fenomeną tradicinėje ir šiuolaikinėje 

terpėje – tai padėjo atrasti skirtumus tarp buvusio ir dabartinio sutartinių suvokimo. Susipažįstant su 

įvairių atlikėjų kūryba naudotasi empiriniu tyrimo metodu: interviu ir muzikinių kūrinių bei 

pasirodymų stebėjimu. Sukaupta medžiaga pateikta naratyviniu metodu. 

 

Šaltiniai ir literatūra. Darbe remtasi Daivos Račiūnaitės-Vyčinienės knyga [2000]. 

Tai padėjo atskleisti tradicinį kontekstą, kuris modernizuotuose sutartinių pateikimuose yra gana 

pakitęs. Nagrinėjant scenos fenomeną prisimenamas ir tradicinis sutartinių giedojimas bei šokimas. 

Šiuo atveju remtasi Dalios Urbanavičienės monografija [2009]. Darbo objektas yra modernizuotos 

sutartinės, todėl susipažįstant su folkloro atgimimo laikotarpiu remiamasi  Daivos Vyčinienės 
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[2012] ir Valdžio Muktupāvelo [2012] straipsniais. Nagrinėjama muzika priskiriama world music 

žanrui, tad šiuo atveju taip pat vertingas ir A. Klovos straipsnis [2012]. Verta priduti, kad sutartinių 

naudojimą akademinėje muzikoje yra plačiau tyrinėjusi Rūta Gaidamavičiūtė. Be to Daiva 

Šeškauskaitė yra paskelbusi įdomią monografiją [2001]. Su pastaraisiais darbais susipažinta, tačiau 

plačiai jais nesiremta. 

Analizuojant įvairias muzikines kompozicijas jų klausytasi internetinėje erdvėje ir 

gyvuose pasirodymuose. Taip pat apklausti keli pateikėjai: Indrė Jurgelevičiūtė, Andrius Rugys, 

Brigita Bublytė, Dorotė Zdanavičiūtė, Inija Trinkūnienė, Gediminas Žilys ir Dalius Naujokaitis-

Naujo. 
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I. SĄVOKOS 

 

1. PASAULIO MUZIKOS (WORLD MUSIC) ŽANRAS 

 

 

Terminas „Pasaulio muzika“ (world music) Lietuvos muzikinėje erdvėje dar nėra labai įprastas ir 

taikomas. Muzikos atlikėjų kūrybą, kur įtraukiamas lietuviškas muzikinis folkloras, esame pripratę 

priskirti postfolkloro arba neofolkloro žanrui. Tokie terminai greičiausiai atėję iš dailės istorijos 

terminijos: gotika - neo-gotika, impresionizmas – post-impresionizmas ir pan. Lotyniški priešdėliai 

neo3 ir post4 žymi, kad tai kažkas kitaip nei jau būta, pvz.: folkloras ir post folkloras, tai yra tai, kas 

po folkloro, arba neo parodo naujumą. Visgi pasaulyje, muzikos srityje, post- ir neo-folkloro 

terminai nėra žinomi. Visur yra priimtas terminas world music (pasaulio muzika), kuris ir 

apžvelgiamas šiame skyrelyje. 

Darbe taip pat bus dažnai vartojamos sąvokos šiuolaikinės sutartinių interpretacijos ir 

modernizuotos sutartinės. Pirmoji apima XXI amžiuje atliekamas sutartines. Tai ir tradiciškai 

atliekamos sutartinės, ir jų netradicinis pateikimas. Antroji - tai netradicinis sutartinių pateikimo 

būdas: jų jungimas su kitų žanrų muzika, įvairiais instrumentais ar net skirtingomis menų sritimis. 

Tai tam tikras muzikinis eklektizmas. Taigi pirmoji sąvoka yra platesnė ir apima antrąją. Žvelgiant 

giliau į antrąją sąvoką, galima akcentuoti, kad toks derinys būtų priskiriamas world music žanrui. 

Aiškinantis šios sąvokos reikšmę pastebime, kad žanras apima tradicinę, pusiau tradicinę muziką 

bei muziką, kur apjungiama daugiau negu vienos kultūros tradicinė muzika (tradicinė muzika šiuo 

atveju laikoma muzikinio folkloro sinonimu). Sąvoką XX amžiaus pabaigoje įvedė JAV 

etnomuzikologas Robertas E. Brownas. Šis terminas įsitvirtino didžiosiose JAV ir Vakarų Europos 

įrašų parduotuvėse. Nerandant kur padėti Afrikos, Lotynų Amerikos ir kitų įvairių tautų atlikėjų 

įrašus, įrašų parduotuvėse padarytas atskiras, tokios tipo arba pasaulio muzikai skirtas skyrelis, 

kuris ir vadinosi world music (pasaulio muzika) [Pasaulio muzika 2000: p. 262; World music 1994: 

Introduction]. Kartais klaidingai manoma, kad ja siekiama įvardyti nevakarietišką tradicinę muziką 

                                                           
3 Neo – [gr. neos - naujas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su naujumu, naujo atsiradimu, kūrimusi, 

formavimusi. Tarptautinių žodžių žodynas, 1985. 
4 Post – [lot. post – po, už, vėliau], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti po, tolesnis, vėlesnis, už. Tarptautinių 

žodžių žodynas, 1985. 
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[Carl Rahconen What is world music?]. Visgi etnomuzikologo teigiama, kad tai world music 

sąvokos reikšmės susiaurėjimas: „Kaip pasaulio muzika (world music) gali išskirti tam tikrą 

pasaulio muziką?5. Akademinėje erdvėje terminas pasaulio muzika arba muzikos (world music arba 

world musics) tapo alternatyva tokiems terminams kaip: primityvus, nevakarietiškas, etninis ir 

folkloras. 

Žanras išplito ir susiformavo požanriai: „pasaulio sintezė“ (world fusion) – „džiazo ir 

pasaulio muzikos sintezė“, „globalinė sintezė“ (global fusion), „etninė sintezė“ (ethnic fusion) – 

siejama su „naujojo amžiaus“ (new age) muzika, kurioje siekiama apjungti tradicinę etninę muziką 

ir šiuolaikinę elektroninę; ir „pasaulio ritmas“ (worldbeat)  – pasaulio muzika, kurioje juntama 

vakarų pop muzikos įtaka6 (dažnai ši sąvoka painiojamas su world music – pasaulio muzika7). 

Darbe world music sąvoka siekiama įvardyti tradicinės muzikos ir šiuolaikinės muzikos 

kombinacijas; lietuviškai tai turbūt vadintina šiuolaikiniu folkloru. Jis apima – folklorizmą, 

modernizuotą folklorą ir postfolklorą [Nakienė, Šiuolaikinis folkloras]. Atsižvelgiant į magistrinio 

darbo nagrinėjimo objektą, t. y. XXI amžiaus sutartinės, kurios kombinuojamos su šiuolaikine, 

modernia muzika, tiktų vartoti modernizuoto folkloro arba postfolkloro terminą. Kadangi Lietuvos 

kontekste world music terminas nėra įprastas, o netradiciškai atliekamą muziką jau sunku vadinti 

folkloru, yra bandymų kaip nors savitai įvardinti kitaip atliekamą tradicinę muziką, pavyzdžiui, - tai 

puikiai iliustruoja „Keisto folkloro grupės“ pavadinimas. Tai leidžia suprasti, kad folkloras yra 

pateikiamas netradiciniu formatu.  

 Toliau gilindamiesi į world music sąvoką pastebime, kad tradicinės ir kitokios 

muzikos derinių yra gana įvairių: folk-metalas, folk-punkas, folk-rokas, folktronika (tradicinė ir 

elektroninė muzika)8. Randasi ir kitokių mėginimų sujungti skirtingas muzikas, pavyzdžiui, 

tradicinę muziką ir dainuojamąją poeziją ar net supinti tradicinę muziką su interdisciplininiais 

menais. 

Nagrinėdami world music pavyzdžius, pirmiausia prisimename artimiausius 

kaimynus. Tai latvių muzikos grupė „Iļģi“, kuri latvių folkloro dainas akompanuoja įvairiais 

šiuolaikiniais ir tradiciniais muzikos instrumentais: gitara, būgnų komplektu, kanklėmis ir kt. Kiek 

                                                           
5 How could world music exclude any music in the world? 

http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-

ethnomusicology&catid=93&Itemid=226 (žiūrėta 2013-12-22) 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/World_music (žiūrėta 2013-12-02); http://www.allmusic.com/style/ethnic-fusion-

ma0000012111 (žiūrėta 2013-12-03) 
7 http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-

ethnomusicology&catid=93&Itemid=226 (žiūrėta 2013-12-12) 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Fusion_music_genres (žiūrėta 2013-12-03) 

http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
http://en.wikipedia.org/wiki/World_music
http://www.allmusic.com/style/ethnic-fusion-ma0000012111
http://www.allmusic.com/style/ethnic-fusion-ma0000012111
http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
http://www.ethnomusic.ucla.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:world-music-and-ethnomusicology&catid=93&Itemid=226
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Fusion_music_genres
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kitokia liaudies dainų ir metalo muzikos kombinacija (folk-metalas) būdinga grupei „Skyforger“. 

Šios grupės instrumentiniai akompanimentai yra „sunkesni“, „aštresni“, šaižesnio skambesio – tai 

būdinga metalo muzikai. Šioje vyrų grupėje naudojami ir tradiciniai instrumentai – kanklės ir 

dūdmaišis. Šiauriau gyvenančių suomių muzikinėje erdvėje world music pavyzdžių gana daug. 

Bene ryškiausia grupė „Värttinä“. Internetinėje erdvėje šios grupės žanras įvardijamas kaip pasaulio 

muzika (world music) taip pat požanriais: „pasaulio ritmas“ (worldbeat), „etninė sintezė“ (ethnic 

fusion), „pasaulio sintezė“ (world fusion)9.  Nors kiti suomių world music pavyzdžiai yra 

konkretesni (folk-metalo muzika ir pan.), visgi visi jie yra tradicinės ir šiuolaikinės muzikos 

deriniai.  

Šiuolaikinė muzika šiuo atveju yra laikoma visa XXI amžiaus muzika išskyrus 

tradicinės muzikos atkūrimo atlikimus (pagal, Ingrid Åkeson [2006: p. 8], atkūrimo tipui 

(recreation) priskiriama ta muzika, kuri nėra nutolusi nuo pirminio muzikos atlikimo būdo, 

apsiriboja minimaliais pakeitimais). Tad galima teigti, kad darbe nagrinėjama šiuolaikinė muzika – 

šiuolaikinės sutartinės. Visgi world music žanras ir yra šiuolaikinės muzikos reiškinys. 

                                                           
9 http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rttin%C3%A4 (žiūrėta 2013-12-27) 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Worldbeat
http://en.wikipedia.org/wiki/Värttinä
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2. KITOS DARBE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

 

Pirmajame skyriuje išsamiai aptarta pagrindinė tiriamąją muziką (t. y. modernizuotas XXI amžiaus 

sutartines) apibūdinanti sąvoka – pasaulio muzika (world music). Darbe taip pat bus vartojamos 

kitos folkloro muzikos interpretacijas apibūdinančios sąvokos. Remiamasi Ingrid Åkeson siūlyta 

folkloro muzikos atlikimo klasifikacija [2006]. Autorė aptaria tris grupes – tai muzikos atkūrimo 

modelis (recreation), performavimo modelis (reshaping) ir atnaujinimo modelis (renewal). Kadangi 

darbe nagrinėjamos modernizuotų sutartinių interpretacijos, sutartinių ir šiuolaikinės muzikos 

kombinacijas bus vartojamos Ingrid Åkeson siūlomos muzikos atnaujinimo (renewal) bei 

performavimo (reshaping) sąvokos. 

Muzikos atkūrimas - tai sąvoka, apibūdinanti muziką, kuri nėra nutolusi nuo pirminio 

jos atlikimo būdo, kai apsiribojama minimaliais pokyčiais arba jų gali ir nebūti. Kiti du švedų 

etnomuzikologės siūlyti modeliai ir yra šiuolaikinis tradicinės muzikos interpretavimas arba, 

konkrečiau, – modernizuotas folkloras. Muzikos performavimo modelis - tai, kai keičiama tradicinė 

muzika, jos tradicinis atlikimas - varijuojama su posmais: jie pakartojami, apkeičiami vietomis, 

praleidžiami motyvai ar posmai. Kitas - tai atnaujinimo modelis. Čia jau daugiau laisvės kūrybai, 

nes kuriamos naujos melodijos arba tekstai ir kombinuojama atitinkamai su tradiciniais tekstais arba 

melodijomis. Visgi paminėtina, kad antrasis ir trečiasis modeliai, t. y. tradicinės muzikos 

performavimo ir atnaujinimo, yra susiję su pirmuoju etnomuzikologės įvardytu modeliu, tai 

tradicinės muzikos atkūrimo modelis. Bet kuriuo atveju, remiamasi į tradicinės muzikos palikimą, 

kas ir yra world music pagrindas [Åkeson 2006: 13-15 p.]. 

Šiaip ar taip modernizuotų XXI sutartinių egzistavimas prisideda prie tradicinės 

muzikos gaivinimo. Gaivinimas galėtų atitikti I. Åkeson įvardytą Atkūrimo modelį. Eglė Aleknaitė 

savo disertacijoje [2013] patikslina pastarojo termino reikšmę pateikdama kelis iliustruojančius 

pavyzdžius, kurių esmė, tradicinės aplinkos muzikantų ir muzikos arba tik muzikos persikėlimas į 

sceną [Aleknaitė 2013: 25-26 p.] – tai ir būtų Atkūrimo modelis. Tai lyg tradicinės muzikos 

atkūrimas miesto terpėje. Tokio pobūdžio atlikėjai supažindina klausytojus su tautos muzikiniu 

folkloru. Šiame darbe jie nebus nagrinėjami. 

Taip pat bus vartojama sąvoka instrumentinės sutartinės. Reiktų pažymėti, kad 

magistriniame darbe instrumentinėmis sutartinėmis bus įvardijamos įvairiais instrumentais 
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atliekamos sutartinės bei modernizuotos skudučiais atliekamos kompozicijos. Be viso to bus 

apžvelgiami atlikėjai, kurie naudoja skudučius savo kompozicijose. Verta pridurti, kad kalbant apie 

instrumentines sutartines bus išskiriamas terminas ir vokalinės sutartinės. Toks skirstymas 

reikalingas tam, kad būtų galima pabrėžti instrumentais atliekamų sutartinių išskirtinumą. Taigi 

darbe kalbant apie sutartines bus susiduriama su terminais modernizuotos sutartinės, vokalinės 

sutartinės bei instrumentinės sutartinės. 

Darbo nagrinėjamas objektas – modernizuotos XXI a. sutartinės – prisideda prie 

tradicinės muzikos gaivinimo, tačiau čia sutartinių pateikimas jau atitiktų Performavimo ir 

Atnaujinimo modelius. Visa tai priskiriama world music (pasaulio muzikos) žanrui. 
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II. SUTARTINIŲ INTERPRETACIJOS 

 

 

Kol kas išsamių tyrimų apie šiuolaikines sutartines nėra, tačiau, plačiau tyrinėjant šią temą, labai 

vertingas D. Vyčinienės straipsnis [2012]. Jame autorė trumpai apžvelgia sutartines, kaip objektą, 

analizuoja jų garsažodžius, o vėliau pereina prie sutartinių atgimimo temos. Kalbant apie folkloro 

atgimimą yra paskelbtas Valdžio Muktupāvelo straipsnis [2012]. Jame supažindinama su folkloro 

atgimimu Latvijoje.  

Folkloro atgimimui tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, įtakos turėjo sovietinis rėžimas, 

kuris struktūravo muzikinį atlikimą. Savaime imta norėti laisvo tradicijų pateikimo. Dėl to, pasak 

Valdžio Muktupāvelo, ėmė rastis neformalūs ansambliai, kurie organizuodavo vakarones, 

pasidainavimus, pasišokimus ir pan., kur be jokių nuostatų buvo puoselėjamos tautos tradicijos. 

Tokia alternatyvi veikla Latvijoje imta vadinti neofolkloru, o jos puoselėtojai – folkloristais. 

Neofolkloro judėjimas Latvijoje atsigręžė į autentiškumą: pradėta groti tradiciniais, 

nemodernizuotais, instrumentais [Muktupāvels 2011: 77-79 p., 82-83 p.]. Dabartiniame kontekste 

neofolkloras įtraukia tiek tradicinius, tiek netradicinius instrumentus. Tačiau modernizuotomis 

kompozicijomis nesiekiama išsaugoti autentiškumo. Todėl teisingiau tokią muziką įvardinti kaip 

world music (pasaulio muzikos) žanro muziką, kuriai būdngas savitas tradicinės muzikos 

pateikimas. 

Grįžtant į Lietuvos geografines erdves, čia folkloro atgimimo laikotarpis nagrinėtas D. 

Vyčinienės. Autorė gilinasi tik į vieną folkloro atgimimo aspektą – sutartines. Prasidėjus folkloro 

judėjimui imta laisviau ir įvairiau žiūrėti į tradicijos pateikimą. Verta pažymėti D. Vyčinienės 

išskirtus tris sutartinių atlikimo modelius, kurie pasireiškė folkloro atgimimo laikotarpyje, tačiau 

būdingi ir dabar. Tai: 

1. Tradicinis sutartinių giedojimas. 

2. Giedama didelėse, mišriose grupėse. 

3. „Sutartinių atgimimo„ muzika. [Vyčinienė 2012, p. 12-18.] 

  Remiantis šiuo grupavimu galime priskirti atskirus atlikėjus prie tam tikro punkto. 

Pavyzdžiui tradicinis (šiuolaikinis) giedojimas (sutartinė, atliekamos išlaikant autentišką struktūrą) 

tiktų sutartinių giedotojų grupei „Trys keturiose“ bei kitiems pavieniams ansambliams, kur 
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sutartinės giedamos mažose moterų grupelėse, tai yra nuo dviejų iki keturių moterų. Giedojimas 

didelėse, mišriose grupėse būdingas apeiginiam folkloro ansambliui „Kūlgrinda“, o „Sutartinų 

atgimimo“ muzika, tai nauji muzikiniai projektai, kurie į savo kūrybą įtraukia lietuvišką folklorą. 

(Prisiminus I. Åkeson klasifikaciją pirmosios dvi D. Vyčinienės išskirtos grupės būtų priskiriamos 

Atkūrimo modeliui (recreation), o plačiau tyrinėjant trečiają grupę, ją galima skaidyti į: Atnaujinimo 

ir Performavimo modelius). Darbo objektas apsiriboja trečiuoju D. Vyčinienės išskirtu modeliu – 

„Sutartinių atgimimo“ muzika.  
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1. DABARTINIO SUTARTINIŲ ATLIKIMO SVAVITUMAI 

 

 

Kalbant apie sutartinių atlikimą pirmiausia galime aptarti atlikėjų klausimą. Daugumos yra priimta 

manyti, kad sutartinių atlikėjos buvusios moterys. Tačiau D. Urbanavičienė pažymi, kad taip teigti 

negalima, nes A. Sabaliauskas ir S. Paliulis – mokslininkai, užaugę gyvosios tradicijos aplinkoje, – 

tvirtino, kad jų šeimose giedodavo ir vyrai [Urbanavičienė 2009: 71-72 p.]. Visgi tarp dabartinių 

sutartinių atlikėjų, atliekančių nemodernizuotas sutartines, pastebime, kad jos pristatomos tik 

giedant moterims. Išskirti galime apeiginio folkloro grupę „Kūlgrinda“, kur sutartinės giedamos 

didelėse, mišriose grupėse. Visgi peržvelgus daugumą modernizuoto folkloro atlikėjų kompozicijų, 

kur naudojamos sutartinės, pastebime, kad jų atlikimas dominuoja moterų tarpe. Tačiau esama 

pavyzdžių, kur giedotojai yra ir vyras, ir moteris (grupė „Ūkanose“ (Priedas nr. 3 – „Ūkanose“)), tik 

vyrai arba moterys su vyrų pritarimu (apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“). Galima teigti, kad vis 

dėlto yra įsitvirtinusi nuomonė, jog sutartinės giedamos tik moterų. Kaip teigiama D. Vyčinienės 

monografijoje: „giedamosios - moterų sfera, grojamosios – vyrų.“ [Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: p. 

58]. Tačiau dabar modernizuoto folkloro erdvėse esama įvairių atlikimo būdų. Prieš tai minėti 

pavyzdžiai („Ūkanose“ ir „Kūlgrinda“) byloja apie tai, kad visgi nesilaikoma tam tikro atlikėjų 

lyties cenzo. Prie viso to verta pridurti, kad randasi ir nestandartinio atlikėjų skaičiaus sutartinių 

giedotojai, pvz. trejinės giedamos dviese arba monofoniškai („Midula“, „Miglaukas“ (Priedas nr. 

3)). Taigi modernizuoto folkloro erdvėse drąsiai eksperimentuojama su sutartinės struktūra, tekstu ir 

apskritai jos atlikimu. 

 

 

1. 1. DABARTINĖ SUTARTINIŲ FUNKCIJA 

 

Žvelgiant giliau į sutartinių fenomeną Lietuvoje pastebime augantį šio žanro populiarumą. Mūsų 

dienomis randasi vis daugiau ir daugiau mėginimų apjungti sutartines su kitais muzikos žanrais, 

sutartinės įtraukiamos net ir į įvairias menų sferas.  
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Visgi, jeigu sutartines įvardytumėm kaip sakrališkas giesmes, kurios buvo giedamos 

tam tikrų apeigų metu, ką savo tyrinėjimuose pažymi Daiva Šeškauskaitė [2001], tai aiškiai 

pastebėtumėm, kad dabartinis jų suvokimas yra visiškai kitoks. Žinoma, kai sutartinės buvo 

užrašomos, XX amžiuje, jų sakralumo jau nebuvo, o šiandien sutartinių giedojimas net nėra mūsų 

buities dalis. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad dabar sutartinės nebeturi tradicijos tęstinumo. Iš 

vienos pusės jos pateikiamos kaip muziejinė vertybė, kuri nėra naudojama, ja galima tik pasigrožėti. 

Tai atitiktų tradiciškai atliekamų sutartinių klausymąsi (išskirtiniais atvejais, apeiginio folkloro 

grupės „Kūlgrinda“ pasirodymuose, žiūrovas taip pat įtraukiamas į bendrą sutartinės atlikimą). Iš 

kitos pusės tai atgaivinamas ir puoselėjamas žanras, tačiau pakeitęs savo funkciją: tai jau nėra 

neatsiejama nuo buities dalis, bet muzikos sferoje - vis naujai pateikiama arba perteikiama ir 

puoselėjama tautos muzikinio paveldo vertybė. 

Nūdienoje sutartinių giedojimas arba klausymasis, tai daugiau terapinio pobūdžio 

užsiėmimas, leidžiantis atsipalaiduoti. Giedojimas kartais įvardijamas kaip meditacija. Paminėtina, 

kad svarbiausia sutartinėse buvo sekundų sąskambiai, monotoniškas ritmas, saikingi šokio judesiai, 

kontrastų nebuvimas. Visi šie bruožai geba įvesti giedotoją į savotišką susitelkimą. Ilgainiui tai 

prarado grožio etaloną. Tačiau dabar, atsižvelgiant į augantį sutartinių giedojimo poreikį, į tai kad 

giedojimas vis plačiau įtraukiamas į mūsų asmeninį gyvenimą (giedant siekiama pailsėti, pamiršti 

rūpesčius), galima teigti, kad atgimsta sutartinių reikšmingumas mūsų buityje. Nors dabar jos 

nebūtinai priimamos kaip sakralinis reiškinys, tačiau grįžta jų grožio suvokimas: sekundiniai 

sąskambiai, sinkopuotas ritmas, monotonija ir pan. Tai tarytum antrasis sutartinės egzistavimo 

etapas. Remiantis ukrainiečių mokslininko Andriy Nahachewsky choreografijos tyrinėjimais [2001: 

p. 17-18] sutartinių egzistavimą taip pat galima suskirstyti į tam tikrus etapus. Pirmame egzistavimo 

etape jų populiarumas palaipsniui ėmė mažėti, tačiau antrame – vėl pradėjo augti. Prie tokio 

bangavimo prisideda išoriniai veiksniai: mokslininkai, visuomenė ir pan. Taigi antrame sutartinių 

egzistavimo etape jos dar labiau pradėjo populiarėti įtraukus į UNESCO nematerialaus paveldo 

sąrašą. Taigi sutartinės tampa kaip pasididžiuotinas paveldo objektas, kas ir lemia jų populiarumą.  

Sutartinių funkcijos per jos egzistavimo etapus taip pat labai kinta. Pradinė jų reikšmė, 

galima spėti, buvusi ritualinė ir sakralinė, ką pažymi tiek D. Vyčinienė [2000: p. 56], tiek D. 

Šeškauskaitė [2001: p.117]. Dabartiniame egzistavimo etape jų funkcija užima įvairias pozicijas, 

kurios priklauso nuo aplinkos, kurioje yra atliekamos: koncertinbė arba apeiginė. Koncertinėje 

aplinkoje sutartinės gali būti pristatomos dvejopai: kaip praeities paveldas (įvairūs folkloro 

ansambliai) arba pasilinksminimo muzika, muzika dėl klausymosi (modernizuoto folkloro 

pavyzdžiai). Tuo tarpu apeiginė erdvė – tai tuoktuvių ar vardynų apeigos, kurių metu giedamos 
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sutartinės. Visgi šiuo atveju dažniausiai giedotojai yra folkloro ansamblio žmonės, o apeigų 

dalyviai telieka tik klausytojais, nes daugeliu atveju jie sutartinių giedoti nemoka. Pažymėtinas ir 

trečiasis variantas, jeigu žvelgtumėme į uždaresnius sutartinių atlikimo pavyzdžius, tada jos atitiktų 

terapinę funkciją. Tad, apibendrinant, dabartiniame kontekste susiformuoja trys sutartinių funkcijos:  

1. Sutartinės, kaip paveldo pristatymas (folkloro ansambliai). 

2. Sutartinės, kaip muzika pramogai (modernizuoto folkloro grupės). 

3. Sutartinės, kaip terapinė muzika (uždari giedotojų susibūrimai). 

Apibendrinant, verta pridurti, kad sutartinių funkcijos kinta per visus jų egzistavimo 

etapus. Be to skirtingi atlikėjai tas funkcijas suvokia savitai. Modernizuoto folkloro atlikėjai 

sutartines naudoja kaip kūrybinę medžiagą, pasitelkdami ja kaip pagrindą arba kompozicijos 

elementą. Jie sava muzika galbūt siekia pritraukti ir sudominti lietuvių tradicinės muzikos paveldu 

jauną klausytoją. Be visa to modernizuotas folkloras taip pat atlieka pramoginę funkciją. Greta 

egzistuoja folkloro ansambliai, giedotojų grupės, kur sutartinės pateikiamos tradiciniu būdu. 

Prisimenant, kad pirmiau minėtų atlikėjų tikslas sudominti jaunąjį klausytoją, tai folkloro 

ansambliai siekia supažindinti klausytojus su lietuvių tradicine muzika. Taigi skirtingi atlikėjai turi 

skirtingus sutartinių pateikimo tikslus. 

 

 

1. 2. SCENOS FENOMENAS  

 

Žvelgiant iš etimologinių pozicijų – tai, kad sutartinės nuo žodžio sutarti – galime prisiminti 

atlikimui būdingą stovėseną: norint sutarti, suderėti reikia matyti kitas giedotojas, tad ir stovėsena 

būdavo ratu ar viena priešais kitą, kas atsiskleidžia iš sutartinių choreografijos: „Choreografija 

nesudėtinga, judesiai saikingi, dažnai – iškilmingi: vaikščiojimas ratu, sukantis už parankų, 

sudarant „žvaigždutę“, trepsint; vaikščiojimas pora priešais porą ir pan.“. Kontakto tarp giedotojų 

svarba atsiskleidžia pirmajame sutartinių paminėjime - Motiejaus Strijkovskio „Kronikoje“, kur 

teigiama, kad dainininkės dainuodavo viena priešais kitą išsižiojus [Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: p. 

18]. Toks giedotojų išsidėstymas leidžia patirti nenutrūkstamą skambėjimą perduodant frazę akimis 

viena kitai. Nekalbant apie sutartinių choreografiją, verta prisiminti akivaizdžiai rituališką prasmę 

turinčias sutartines. Čia turima omenyje paruginės giesmės, į kurias taip pat įtrauktos ir tam tikros 
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sutartinės. Be to rituališkumo ir sakralumo turi vakaro sutartinės, kai giedama atsisukus į saulę 

veidu ir lenkiantis jai [Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: p. 152, p. 155.]. Šitokie atlikimo būdai šiomis 

dienomis nėra demonstruojami scenoje, nes jiems reikalingi gamtos objektai ar reiškiniai. Vien tai ir 

atskleidžia, kad tokio pobūdžio sutartinės yra skirtos kažkam: rugių laukui, saulei ir pan. Tad jeigu 

jos dabar yra atliekamos - tai dėl jų muzikinės esmės: kreipiamas dėmesys į melodiją, ritmiką ir 

skambesį. Dabartinis sutartinių atlikimas yra visai kitoks, kadangi sutartinių prasmė ir esmė yra 

pakitusi. Ypač tą galima suvokti iš modernizuotų sutartinių kompozicijų. Apskritai, muzikavimas 

scenoje lemia kitokį giedotojo ir muzikanto nusiteikimą, kas turi įtakos ir pačiam atlikimui. 

Atsiradus sceniniam dainavimui – procesas vyksta jau ne vien tik dėl savęs, bet ir dėl 

kitų, kitiems, bet ne tik sau. Šiuolaikiniai sutartinių atlikėjai (kalbant vien apie šiuolaikinės muzikos 

atlikėjus naudojančius sutartines savo kūryboje) nebesudaro uždaro rato (kas būdinga sutartinių 

choreografijai [Urbanavičienė 2009: p. 113-227]), tad daugeliu atveju ir nepasiekiamas sutartinės 

vientisumas. Tačiau šiuolaikinėje kūryboje ir nesiekiama pateikti sutartinės, kaip paveldo objekto. 

Šiuo atveju ji įvairiai ritmiškai ir melodiškai apipavidalinama, perteikiamas jos kitoks skambesys ir 

maniera. Tai susiję ir su visai kitomis klausytojo emocijomis. Giedotojos scenoje irgi jau 

orientuojasi į kitus tikslus: siekiama paveikti klausytoją, galbūt net pamirštamas asmeninis pojūtis. 

Žinoma, atlikėjas, norėdamas pasiekti šių tikslų, pats turi teigiamai vertinti atliekamą muziką, kad 

patogiai jaustųsi scenoje, tik taip jam pavyks paveikti klausytoją. Trumpai tariant atlikėjui turi 

patikti tai, ką jis daro. 

Pasak Jurijaus Dobriakovo, pastebėtas folkloro tapatinimas su sunkiąja muzika. Dažnu 

atveju folkloro atlikėjai pasirodo sunkiosios muzikos festivaliuose, vėliau netgi gimė tokie žanrai 

kaip pagoniškojo metalo (pagan-metal) muzika. Pirmosios asociacijos, kad sunkioji muzika labiau 

sietina su pykčiu, blogiu ir panašiomis neigiamomis emocijomis. Tai greičiausiai todėl, kad ji yra 

atliekama triukšmingai, gali skambėti chaotiškai, sietis su gamtos stichijomis, kaip audra, 

žaibavimas, žemės drebėjimas ar pan., kas žmogui kelia baimę. Tačiau folkloro muzika, atvirkščiai 

- turėtų sukelti pozityvias emocijas. Tad šiuo atveju toks folkloro ir sunkiosios muzikos tapatinimas 

yra sunkiai suvokiamas. Visgi, kaip minima Jurijaus Dobriakovo, siekimas atgaivinti liaudies 

muziką pirmiausia sietinas su patriotizmu, heroizmu, šlovinga praeitimi, autentiškumu, pagoniška 

mitologija ir etnocentrizmu [Dobriakov, Kas ateina, kai atsitraukia gyvasis folkloras.]. Tad tai 

skatina ir sunkiosios muzikos gerbėjus priartėti prie savo kultūros ištakų. 

Taigi pastebimas sutartinių suvokimo kitimas, kas lemia ir jų kitokį atlikimo būdą. 

Sutartinių giedojimas mažose grupėse šiandien - tai daugiau terapinis užsiėmimas. Sutartinės XXI 
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amžiuje keliamos į sceninę erdvę, o atlikėjai kuo toliau, tuo labiau atsiriboja nuo jų tradicinio 

atlikimo. Plinta sutartinių Atnaujinimo ir Performavimo modeliai. Prie viso to dar galima pridurti 

Inijos Trinkūnienės mintį, kad etninei kultūrai būdingas anonimiškumas, o moderniai – autorystė 

[Trinkūnienė 2007: p. 13]. Tad galima pabrėžti, kad šiuolaikiniai modernizuotų sutartinių atlikėjai, 

nors ir įkvėpimo semiasi iš tradicinės muzikos, tačiau tą muziką siekia atlikti savitai ir originaliai. 

Čia ir išryškėja autorystė. Taigi dabartinis scenos fenomenas iškelia ne bendrai tradicinę muziką, o 

jos atlikėjus. Visa tai būdinga modernizuotam folkloro pateikimui Apie tai ir kalbama šiame 

magistriniame darbe. 
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2. SUTARTINIŲ IR ĮVAIRŲ ŽANRŲ JUNGINIAI 

 

 

Dažniausiai modernizuotas folkloras pasižymi tuo, kad yra apjungiami keli muzikos žanrai. Iš karto 

prieš akis iškyla būgnų komplektas ir elektrinės gitaros, kas atitiktų roko muziką. Tačiau dabar, 

kuriant sutartinių aranžuotes ar įvairias kompozicijas jų pagrindu, pasitaiko net gana netikėtų 

muzikinių derinių. Šiame skyriuje atskirai apžvelgiama žymesnių atlikėjų kūryba, kur derinamos 

sutartinės ir kitas muzikos žanras. 

 

 

2. 1. SUTARTINĖS IR ELEKTRONINĖ MUZIKA  

 

„WAFT“. Gana išraiškingas muzikine ir vizualine prasme būtų Rūtos Virbickaitės inicijuotas 

sumanymas sujungti sutartines ir elektroninę muziką (autentiška ir šiuolaikinė muzika). Tai 

projektas „Waft“10 (Priedas nr. 3). 

Šis projektas jungdamas tradicinę muziką su šiuolaikine, pagal Ingrid Åkeson 

kategorizavimą, būtų priskiriamas Atnaujinimo (reshaping) tipui. Tai atitiktų ir world music 

(pasaulio muzika) žanrą, kuris, anot autorės, yra globalizacijos pasekmė. Tokie reiškiniai egzistuoja 

greičiausiai dėl muzikinio smalsumo ir žaismingumo (neva smagu būtent taip kombinuoti 

muzikinius derinius, improvizuoti), o ne dėl siekiamybės sukurti tam tikrą muzikinį produktą 

[Åkeson 2006: p. 6]. Tačiau šiuo atveju du skirtingi atlikėjai – tai elektroninės muzikos grupė 

„Fusedmarc“ ir sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ – nekeičia asmeninio atlikimo pobūdžio, 

tad sujungiami visiškai skirtingi atlikimo būdai ir žanrai. Tai, greičiausiai, gali sukelti šių žanrų 

konkurenciją muzikiniame kontekste. Visgi konkurencija čia nejaučiama, nes dviejų skirtingų 

muzikų kombinacijoje dominuojanti išlieka elektroninė muzika. Sutartinės neskamba nuolat, jos 

pasigirsta tik intarpais, o kartais net dingsta elektroninės muzikos fone. Kaip teigiama projekto 

dalyvės ir folkloro grupės „Trys keturiose“ vadovės, etnomuzikologės Daivos Vyčinienės, pradžioje 

buvo numatyta sutartinių pagrindu sukurti kažką prasmingo, nesudarkant pačių sutartinių esmės11. 

                                                           
10 http://pramogos.delfi.lt/kultura/elektronikos-ir-sutartiniu-projektas-waft-tik-festivalyje-ad-astra.d?id=59187321  
11 http://www.ore.lt/2011/03/waft-elektronines-sutartines  

http://pramogos.delfi.lt/kultura/elektronikos-ir-sutartiniu-projektas-waft-tik-festivalyje-ad-astra.d?id=59187321
http://www.ore.lt/2011/03/waft-elektronines-sutartines
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Tad šiose muzikinėse kompozicijose sutartinės išlieka visiškai nepakeistos: nesikeičia jų struktūra, 

atlikimo būdas - viskas išlieka pastovu, tiktai sutartinė retkarčiais nutyla, o po to vėl pasigirsta. 

Visgi tokios muzikinės kompozicijos gali būti priimtinos ne kiekvienam folkloro 

muzikos klausytojui. Tačiau, dalyvių teigiama, kad tai kiek gilesnis muzikos suvokimas. Apie tai 

byloja abiejų projekto grupių tikslai: „<...> tarp sutartinių giedotojų grupės „Trys keturiose“ ir 

„Fusedmarc“ esama tam tikrų bendrų giluminių (mąstymo, suvokimo, nuostatų ir kt.) dalykų. Abi 

grupės žiūri į savo muzikinę-kūrybinę sritį labai atsakingai, nepakenčia chaltūros, vienadienių 

projektėlių. Abi yra kovojančios prieš vartotojišką muzikos suvokimą, prieš atliekamos muzikos 

palengvinimą, jos adaptavimą klausytojui, iš esmės – prieš pataikavimą  masiniam skoniui. <...> 

Norisi jomis [sutartinėmis] prikaustyti klausytoją, užkabinti jo mąstymo gelmes.“12. Tad šis 

muzikinis projektas nėra orientuotas į populiariosios muzikos klausytojus. 

Be muzikinės įvairovės „Waft“ projektas pasižymi ir vizualine prasme: viso 

pasirodymo metu fone rodoma video projekcija, kas suteikia pilnumo ir gilumo muzikinėms 

kompozicijoms. Atlikimo įvairovė suaktyvina klausytojo ne tik girdėjimo, bet ir regėjimo lauką. 

Verta pridurti, kad vizualinių menų įtraukimas byloja apie labiau sureikšmintą pasirodymo 

scenografiją. Taigi atlikėjams šiuo atveju svarbi ne tik muzika, bet ir jos vizualus pateikimas. Prie 

to prisideda video projekcija, specifinis atlikėjų išsidėstymas ir minimali choreografija tarp 

sutartinių giedotojų grupės „Trys keturiose“ (grūdų bėrimas viena kitai į delnus). Tad čia galima 

išvysti įvairių menų sintezę. 

 

 „SUTARTINĖS PARTY“. Dar vienas projektas „Sutartinės Party“, specialiai sukurtas Berlyno 

šiuolaikinės muzikos festivaliui „Maerzmusik 2003″. Projekto sumanytojai du jauni kompozitoriai: 

Linas Rimša ir Linas Paulauskis. Šio muzikinio sumanymo spektras yra gana platus: dominuoja 

elektroninė muzika su džiazo elementais, taip pat gausiai įpinta šokio muzikos ritmų, tai house, 

trance, bigbeat, triphop, dub13. Į visą šį sūkurį įterpiamos ir sutartinės. Iš tiesų gana chaotiškas 

sprendimas, kuris atsispindi scenoje, nes ją užpildo ne tik muzikantai, bet ir šokėjai. Be to 

pasirodymo metu gausu efektų, tokių kaip fejerverkai, video instaliacijos, apšvietimo įvairovė. 

Galima daryti išvadą, kad šis projektas, skirtingai negu prieš tai aptartas „Waft“, yra skirtas masinei 

kultūrai, pritaikytas populiariosios muzikos mėgėjams. Kai kurie muzikiniai sprendimai, kaip 

pavyzdžiui, konkreti kompozicija pavadinta „Bee“ (Priedas nr. 3), kas iš anglų kalbos išvertus 

                                                           
12 http://www.ore.lt/2011/03/waft-elektronines-sutartines  
13http://www.mic.lt/lt/folk/persons/info/sutartinesparty  

http://www.ore.lt/2011/03/waft-elektronines-sutartines
http://www.mic.lt/lt/folk/persons/info/sutartinesparty
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reikštų „bitė“, pateikiama su Eimanto Balicko video montažu, kuriame naudojami kompiuterinės 

grafikos motyvai ir įvairios nuotraukos, atitinka daugiau „klubinę“ muziką. Visgi kūrinio 

monotonija suteikia savotišką meditacijos pojūtį. Į kompoziciją, kurios metu nuolat skamba viena 

sutartinė „Bitela siaubia“, tarytum būtų viso kūrinio pamatas, įsipina įvairios angliškos frazės ir 

pastovus elektroninės muzikos ritmas, taip sukuriant „klubinės“ muzikos efektą.  

 SlS I: 137 

Taigi „Sutartinės party“ projektas galėtų būti kaip mėginimas sutartines įterpti į 

populiariosios muzikos žanrą bei su jomis supažindinti tą klausytojų ratą, kuris šio mūsų tautos 

paveldo gal net nėra girdėjęs. 

 

RUGIAVEIDĖS KŪRYBA. Dar viena solo atlikėja Rugiaveidė. Nors atlikėja tik viena, tačiau ji, 

pasitelkusi šiuolaikines elektroninės muzikos galimybes sutartines atlieka polifoniškai. Pavyzdžiui, 

kuriant keturinių sutartinių kompozicijas, įrašoma pritarinio partija, o rinkinys renkamas gyvai. 

Taip susidaro sekundiniai sąskambiai tarp įrašytos ir ant viršaus uždainuojamos atlikėjo partijos. 

Tai galima pastebėti konkrečiame keturinės sutartinės pavyzdyje „Kas ti atvažiuoja, 

dabilia“.(Priedas nr. 3) Atlikėjai dainuoja abi sutartinės partijas: ir pritarinį, ir rinkinį. Nors garso 

efektų pagalba sudaromas daugiabalsumo įspūdis, visgi šios dvi melodijos kartu neskamba. 

Pirmiausia atlikėja pradeda dainuoti pritarinio partiją: dabiluteli, dabilia, dagiluteli, dagilia. Įstojus 

rinkinio partijai vis dar girdėti pritarinio aidas, nors dainuojama pakaitomis – tai rinkinys, tai 

pritarinys. 

Kūrinio sandaros schema: 

 

 

 

  

 

Automobilių, sirenų bei kitų eismo garsinių signalų garsai. Automobilio 

užvedimo 

garsas balafonas 

sintezatorius 

Elektroninis ritmas 

Vokalas - 

pritarinys 

balafonas 

sintezatorius 

sintezatorius 

Vokalas – rinkinys ir 

pritarinys 

Rinkinys pradeda 

dainuoti tekstą ir 

kaitaliojasi su pritariniu, 

Išdainuojamos 8 frazės 

Du kartus 

išdainuojamas 

tekstas: 

Dabiluteli, dabile, 

Dagiluteli, dagile 

Vokalas – rinkinys ir 

pritarinys 
Vokalas - 

pritarinys 

balafonas 

sintezatorius 

Elektroninis ritmas 

pragrojimas 
Pradeda pritarinys du 

kartus išdainuojant 

tekstą: 

Dabiluteli, dabile 

dagiluteli, dagile. 
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Nors kompozicija nėra itin dinamiška, tačiau įvairumo jai suteikia pauzės ir pragrojimas. 

Pastebime, kad pati sutartinė yra dominuojanti, todėl galima teigti, kad ši kompozicija kurta  

sutartinės pagrindu. 

Iš aptartųjų pavyzdžių pastebėtinas skirtingas sutartinės panaudojimo būdas įvairiose 

muzikinių projektų kompozicijoje. Elektroninė muzika gali eiti kaip dominuojanti, o sutartinė 

retsykiais pasigirstanti, tačiau paraleli pirmajai muzikai. Tai būdinga „Waft“ muzikai. Kitas 

projektas „Sutartinės party“ pačią sutartinę laiko pagrindine, tačiau apipina įvairiais elektroniniais 

garsais ir ritmais. Panašus principas, tik žymiai subtiliau atliekamas, būdingas Rugiaveidės 

kompozicijose. Taigi elektroninė muzika gali papildyti sutartines arba atvirkščiai – sutartinės gali 

papildyti elektroninę muziką. 

 

 

2. 2. SUTARTINĖS IR DŽIAZAS 

 

„RASA RASA“. Džiazo kombinavimas su tradicine muzika yra gana įprastas world music žanro 

erdvėse. Konkrečiai sutartinių ir džiazo junginių, pasirodo, galima atrasti ne tik Lietuvoje, bet ir už 

jos ribų. Šiuo atveju tai sutartinių ir free jazz kombinacija. Tokio projekto ėmėsi Niujorke 

gyvenantis lietuvis muzikantas Dalius Naujokaitis-Naujo. Jis sukvietęs profesionalius džiazo 

atlikėjus ir surinkęs chorą (dainininkės iš Lietuvos), dainuojantį sutartines, sukūrė savotišką 

orkestrą. Šis projektas Lietuvoje pasirodė du kartus, tai: 2011 metais Vilniaus Fluxus ministerijoje 

ir 2013 metais Kauno Fluxus ministerijoje Fluxus jazz festivalio metu.  

Improvizuotose kompozicijose sutartinių ritmika labai pasiteisina, kaip kūrinio 

pamatas. Nuolat besitęsianti sutartinė kartais papildoma variniais pučiamaisiais, mušamaisiais 

instrumentais arba bosine gitara, o kartais visiškai užgožiama šių instrumentų sukeltu chaosu. 

Instrumentams nutilus vėl išnyra rami sutartinės melodija. Kartais pasigirsta italo poeto (Giuseppe 

Zevola) gimtąją kalba skambančios eilės arba išryškėja kurios nors iš dainininkių improvizuota solo 

partija. Kompozicijose žaidžiama su melodija ir ritmais, su muzikine dinamika. Paklausus idėjos 

sumanytojo Daliaus Naujokaičio-Naujo kodėl jis nusprendė sujungti amerikietišką tradiciją (džiazą) 

su lietuvišku senosios polifonijos žanru sutartinėmis, jis teigia, kad jaučia sutartinių magiją, kad jos 

veikia gydančiai. Šiuo atveju sutartinių gilesnę prasmę suvokia pats kompozitorius, bet, greičiausiai 
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to jau nebepajaučia jo klausytojai. Kompozicijos iš tiesų labai chaotiškos, tačiau joms būdingi 

kontrastai. Dalius Naujokaitis-Naujo teigia, kad kontrastingumas apskritai gyvenime yra labai 

svarbus, „tai tarytum kraujo cirkuliavimas“. Jeigu viskas būtų vienoda, monotoniška, pasak 

muzikanto, - nebūtų gyvasties (Priedas nr. 2 – Pokalbis su Dalium Naujokaičiu-Naujo).  

Du kartus vykę amerikiečių ir lietuvių muzikantų pasirodymai įkvėpė juos susiburti į 

bendrą kolektyvą pavadintą „Rasa Rasa“. Šiuo atveju narių skaičius yra žymiai mažesnis ir 

pastovus (kitaip negu dalyvaujant Fluxus jazz festivaliuose): chorą sudaro 6-ios dainininkės iš 

Lietuvos: Dorota Zdanavičiūtė, Agota Zdanavičiūtė, Živilė Rimšaitė, Milda Laužikaitė, Lina 

Saveikytė, Kristė Krupovisovaitė; perkusininkai – Dalius Naujokaitis ir Kenny Wollesson, bosistas 

- Aaron Kean, saksofonistas – Jonathon Haffner, trimitininkas ir dirigentas – Sean Francis Conway, 

gitaristas – Doug Wieselman, poeziją skaito – Guiseppe Zevolla. Grupė yra sukūrusi pastovias 

sutartinių kompozicijas, nors jomis neapsiriboja ir pasirodymų metu galima išgirsti ir išvysti daug 

improvizacijos. Rodos, šie menininkai įkvėpti fluxus filosofijos neapsiriboja tradiciniu formatu, o 

eksperimentuoja lyg išmėgindami muzikos galimybes. Improvizacijos susijusios su specifiniu 

dirigavimu. Jis paremtas naujai sukurta sistema. Dirigentas lyg gyvai kuria naują kompoziciją, 

valdo visą kolektyvą tarytum vieną instrumentą. Projekte „Rasa Rasa“ dirigavimo imasi du 

muzikantai, tai: Dalius Naujokaitis-Naujo ir Sean Francis Conway. Dalius teigia, kad šią savitą 

dirigavimo sistemą perėmė iš Butch Morris [Lawrence, “Butch” Morris: born Lawrence Douglas 

Morris], kuris jau buvo dirigavęs 25 metus. Tačiau prie ženklų sistemos pridėjo ir savų bei Sean 

Feancis Conway ir Kenny Wollesen naudojamų ženklų. Tad dirigavimo sistema naudojama „Rasos 

Rasos“ kolektyve pasižymi išskirtinumu.  

Plačiau nagrinėjant kolektyvo dirigavimą, kaip objektą, pažymėtina, kad remiamasi ne 

vien tik Butch Morris, bet ir Walter Thompson kurta „Soundpainting“ (garsų tapymas) sistema. 

Būtent pastarojo kompozitoriaus ženklus naudoja Sean Francis Conway. Walter Thompson 1974 

metais įkūręs Creative Music Studio (Kūrybinė muzikos studija) nusprendė į dirigavimą įtraukti ir 

viso kūno gestikuliavimą tam, kad galėtų sukurti muzikinę kompoziciją iš karto vietoje. Kaip tik tuo 

paremtos ir kolektyvo „Rasa Rasa“ muzikinės improvizacijos. Kompozitoriaus „Soundpainting“ 

sistema naudojama 35-iose šalyse: JAV, Prancūzijoje, Kanadoje, Australijoje, Čekijoje, Kinijoje, 

Vokietijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Italijoje, Japonijoje, Pietų 

Afrikoje, Brazilijoje, Urugvajuje, Montenegro, Gvadelupėje, Argentinoje, Kazahstane, Meksikoje, 

Nigerijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Turkijoje ir Nyderlanduose14. Soundpainting, teigiama, kad yra 

universali tarpdisciplininė gyvo komponavimo ženklų kalba skirta muzikantams, aktoriams, 

                                                           
14 Walter Thompson http://www.soundpainting.com/walter-thompson/  

http://www.soundpainting.com/walter-thompson/
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šokėjams ir vizualiųjų menų kūrėjams. Dirigavimas paremtas keturiomis instrukcijomis: Kas (kokie 

instrumentai ar vokalistai)?, Ką (ką turi daryti)?, Kaip (kaip turi daryti)? ir Kada (kada turi 

daryti)?15. Walter Tompson orkestrą kaip tik ir sudaro muzikantai bei dvi aktorės, kurios balsu 

vykdo kompozitoriaus nurodymus, bet garsus papildo judesiais16. Aktorės pasirodymams sukuria 

savotišką teatro atmosferą, visą atlikimą įdomiau stebėti. „Rasa Rasa“ kolektyvas taip pat 

neapsiriboja vien tik muzikantų stovėjimu scenoje. Visi nariai propaguoja laisvą atlikimo būdą, yra 

atviri įvairioms koncertavimo vietoms, bei dažnai peržengia ribas tarp žiūrovų ir atlikėjų. 

Kolektyvą sudaro kelių tautybių žmonės: lietuviai, amerikiečiai ir italas, tad šiems 

kitataučiams lietuviška polifoninio dainavimo tradicija yra naujovė jų muzikinėje erdvėje. Žinoma, 

jau kelis metus dalyvaujant Daliaus Naujokaičio projektuose sutartinių sąskambiai tapo savi ir 

įprasti. Visgi įdomu sužinoti grupės „Rasa Rasa“ narių požiūrį į sutartines. Taigi būgnininkas 

Kenny Wollesson teigia, kad žvelgiant iš savos pozicijos, jam patinka sutartinių ritmiškumas. 

Atlikėjas tvirtina, kad prie sutartinių lengva pritaikyti naujus ritmus taip sudarant įdomius ritminius 

derinius. Jis teigia, kad jam malonu ir lengva groti. Grupės saksofonistas Jonathon Haffner teigia, 

kad jam sutartinės, kaip neištyrinėtas dalykas su kuriuo galima eksperimentuoti. Sutartiniu ritmika 

svarbi ir Daliui Naujokaičiui, kadangi jis taip pat yra kolektyvo būgnininkas-perkusistas. Tad 

pastebima tendencija, kad daugiausia kolektyvo muzikinėse kompozicijose sutartinės vertinamos iš 

ritminės pusės. Tačiau saksofonistas tvirtina, kad sutartinės čia yra lygiaverčios instrumentams, lyg 

jas atliekantis choras taip pat būtų instrumentas. Tuo tarpu trimitininkui ir dirigentui Sean Francis 

Conway sutartinės tapo įkvėpimo šaltiniu kuriant savas kompozicijas. Muzikantas susižavėjo 

trejinių sutartinių atlikimo principu, kad vienu metu dainuoja tik dvi dainininkės, o kita tuo metu 

ilsisi, bet melodija girdisi lyg nenutrūkstama. Tad remiantis šiuo t.y. kanoninio dainavimo principu, 

jis sukūrė kelias trumpas amerikietiško tradicinio dainavimo kompozicijas. Ši muzikinė tradicija 

vadinama sacred harp. Tai religiniai tekstai dainuojami keturiais arba penkiais balsais. Pradžioje 

melodija solfedžiuojamas, o po to dainuojamas tekstas. Sacred harp notacijoje egzistuoja tik 

keturios natos, kurios žymimos skirtingomis geometrinėmis figūromis. Jų aukštis priklauso nuo 

vietos penklinėje. Nors tokio pobūdžio dainavime visi keturi balsai skamba vienu metu, tačiau Sean 

Francis Conway kurtose kompozicijose vienu metu iš penkių esamų melodijų skamba trys 

melodijos. Taip pat, muzikanto teigimu, toks „pailsėjimo principas“ buvo taikomas ir 

„žygiuojančiuose grupėse“ (marshing bands), kur muzikantai groja pučiamaisiais instrumentais 

žygiuodami. Tokio pobūdžio muzikos atlikimui svarbu išlaikyti pastoviai skambančią melodiją, tad 

buvo sugalvotas toks grojimo metodas, kuris primena sutartinių atlikimą, kur vienos dainininkės 
                                                           
15 Soundpainting http://www.soundpainting.com/soundpainting/  
16 History http://www.soundpainting.com/history/  

http://www.soundpainting.com/soundpainting/
http://www.soundpainting.com/history/
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dainuoja, o kitos ilsisi. Visgi toks dainavimo principas yra žinomas ir kitų tautų muzikinėse 

tradicijose ir, kaip minėta ankščiau, vadinamas kanoniniu dainavimu. 

Grįžtant prie kitų grupės „Rasa Rasa“ narių, verta prisiminti Daliaus Naujokaičio-

Naujo kūrybą. Ankstestis jo projektas - „Untyte“. Tai instrumentinė grupė atliekanti sutartines. 

Šiuo atveju atlikėjai, išskyrus patį sumanytoją, yra vien tik amerikiečiai muzikantai. Projektas 

„Untyte“ - tai instrumentinis vokalinių ir instrumentinių sutartinių atlikimas. Visgi jos atliekamos 

neįprastai - remiantis jau esamų sutartinių pagrindu yra kuriamos naujos kompozicijos. Kolektyvą 

sudaro: Dalius Naujokaitis-Naujo – būgnininkas ir dirigentas; Mike Williams – bosinis trimitas; 

Sandra Koponen – altinis saksofonas, perkusija, plastikinė fleita ir švilpukai; Matt McDonald – 

elektrinė gitara; Mike Irwin - trimitas; Nick Gianni – tenorinis saksofonas ir fleita; On Davis - 

gitara; Dmitry Ishenko – kontrabosas17. Skirtingi instrumentai įstoja vis kitu metu taip pindami 

tarpusavyje skirtingas melodijas.  Taigi šiuo atveju sutartinės yra kompozicijos pagrindas: remiantis 

konkrečios sutartinės ritmika ir melodija improvizacijos principu yra kuriamos įvairios variacijos. 

Muzika atliekama gyvai ir kiekvieną kartą vis kitaip. Šiuo atveju nėra nusistovėjusių kompozicijų, 

vadovaujamasi vien tik improvizacija. Pasirodymo metu yra žinoma tik konkreti sutartinė, jos 

melodija. Taigi sutartinių siaura melodinė linija leidžia muzikantams plačiai varijuoti, o paprasta 

ritmika suteikia visam tam vientisumo. Jeigu dirigentas suveda visus į chaotišką atlikimą, galiausiai 

vėl grįžtama į elementarų sutartinės ritmą. Tad pastebima, kad sutartinės, apskritai, yra labai 

parankus kūrinys įvairioms muzikinėms improvizacijoms. 

 

JORĖ REMIXED. Autentiškai atliekamos sutartinės apipavidalinamos džiazo muzikos: Domas 

Aleksa – bosinė gitara, Marijus Aleksa – būgnai, Liutauras Janušaitis: tenorinis saksofonas, 

akordeonas, mediniai pučiamieji ir perkusiniai instrumentai, sintezatorius18. Šiuo atveju sutartinės 

atliekamos autentiškai folkloro ansamblio „Jorė“. Džiazo muzika čia atlieka tik puošybinę funkciją. 

Muzikantai neužgožia, bet praturtina sutartinės tradicinį atlikimą, jie net neakomponuoja 

sutartinėms, bet groja tartum fone. Tokiu atveju sutartinės išlieka pagrindinė kompozicijos dalimi, o 

džiazo muzika – puošybine.  

 

 

                                                           
17 http://www.lovevolv.org/2008/04/untyte-on-april-20th-9-pm-at-abc-no-rio.html  
18http://www.mic.lt/en/folk/releases/info/1109?ref=%2Fen%2Ffolk%2Freleases%2Faudio%2F58&PHPSESSID=ff12e8

32fc0c48bdbd072996dc9b2ec9  

http://www.lovevolv.org/2008/04/untyte-on-april-20th-9-pm-at-abc-no-rio.html
http://www.mic.lt/en/folk/releases/info/1109?ref=%2Fen%2Ffolk%2Freleases%2Faudio%2F58&PHPSESSID=ff12e832fc0c48bdbd072996dc9b2ec9
http://www.mic.lt/en/folk/releases/info/1109?ref=%2Fen%2Ffolk%2Freleases%2Faudio%2F58&PHPSESSID=ff12e832fc0c48bdbd072996dc9b2ec9
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2. 3. SUTARTINĖS IR KITI ŽANRAI  

 

„ATALYJA“. Šios grupės stilius atitiktų roko muziką. Tarp roko muzikai būdingų instrumentų, tokių 

kaip būgnų komplektas, elektroninė ir bosinė gitaros, galima išsgirsti ir tradicinius įvairių tautų 

instrumentus: tabla, kanklės, dambrelis, smuikas ir kitus. Grupės kompozicijos remiasi lietuvių 

liaudies dainomis ir sutartinėmis, kurias daugiausia atlieka trys vokalistės (kartais dainuoja ir vyrai). 

Trijų balsų sudėtis leidžia lengvai interpretuoti trejines sutartines. Be viso to pasitaiko ir 

instrumentais atkartojamų vokalinių sutartinių versijų. Vienas iš tokių pavyzdžių yra aptartas 

skyrelyje II. Sutartinių interpretacijos – 3. Instrumentinės sutartinių interpretacijos. Vokalinės 

sutartinės „Turėjo liepa“ pavyzdys analizuojamas to paties didesnio skyriaus skyrelyje 6. Sutartinės 

„Turėjo liepa liaj siūdijo“ muzikinės interpretacijos analizė. Grupės kūryba pasižymi minimaliais 

indiškos muzikos įtakos atspindžiais, be to galima išgirsti ir Balkanų kraštams būdingų ritminių 

derinių. Kompozicijų pagrindu išlieka lietuvių liaudies daina arba sutartinė, kuri įvairiai 

akomponuojama šiuoaikiniais ir tradiciniais instrumentais. 

 

„ŽALVARINIS“. Grupė atlieka autorines lietuvių liaudies dainų ir sutartinių aranžuotes. Pirmojoje 

sudėtyje buvo trys dainininkės, kurios tradiciniu ir įvairiai interpretuotais būdais giedodavo 

sutartines bei kitas lietuvių liaudies dainas. Kūriniai akompanuojami įvairiais instrumentais: 

elektrinė, bosinė gitaros ir būgnų komplektas. Dabartinė jų sudėtis yra pasikeitus, o tai daro įtaką jų 

kūrybai. Šiuo metu grupėje yra dvi vokalistės ir visai kitas instrumentinis sąstatas: akustinė gitara, 

elektroninis smuikas bei perkusija. Tokiu atveju sutartinės, kuriant įvairias muzikines kompozicijas 

jų pagrindu, remiamasi polifoniškumu, tačiau gali būti atliekama ne visai tradiciniu būdu. 

Kompozicijoje „Krapas“ (Priedas nr. 3) remiamasi sutartine „Krapas dobilėlį pamynė palaužė“, 

tačiau autentiškas melodija pasigirsta tik priedainio metu.  
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SlS II: 749 

 

Sutartinė išskaidoma tam tikromis dalimis: intro, uždainis, priedainis, uždainis, priedainis, 

pragrojimas, priedainis, autro. Tačiau tekstas eina vientisai – neskaidomas. Įdomu tai, kad pirmoji 

vokalistė įstoja su visai kita melodija: 

 

Tačiau prasidedant vadinamajam priedainiui, t.y. įstojus antrąjai vokalistei atliekančiai tradicinę 

sutartinės melodiją, pirmosios partija vėl skamba kitaip: 

 

Taip tarp autentiškos sutartinės melodijos, atliekamos antrosios vokalistės ir šios naujos partijos 

susidaro daugiabalsumas ir ritmų nesutapimas tarp partijų:  
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Tad kompozicijoje panaudojant trejinės sutartinės autentišką melodiją ir pritaikant naują melodiją - 

sukuriamas dvejinės sutartinės efektas. Kompozicijos pabaigoje, po pragrojimo vėl įstoja abi 

vokalistės, tarsi tęsdamos priedainį, tačiau pirmosios vokalistės partija vėl keičiasi. Šį karta ji 

ritmiškai sutampa su tradicine sutartinės partija, tačiau sudaromi įvairūs intervalai tarp abiejų 

melodijų.: 

 

 Kalbant apie sutartinės tekstą verta pridurti, kad atsisakyta krikščioniškų motyvų. Z. 

Slaviūno užrašytoje versijoje minima bažnytėlė: 

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė, 

Kada atituosi, pamynė, palaužė? 

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė, 

Kai abu važiuosim, pamynė, palaužė. 

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė, 

Šventon bažnytėlėn, pamynė, palaužė. 

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė, 

Suriš mums rankeles, pamynė, palaužė. 

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė, 
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Tada atiduosiu, pamynė, palaužė19. 

Tačiau šioje kompozicijoje toje kūrinio vietoje dainuojama taip: 

Krapas dobilėlį pamynė palaužė, 

Kada atituosi, pamynė palaužė? 

Krapas dobilėlį pamynė palaužė, 

  Kada mano būsi, pamynė palaužė. 

Prisiminus tai, kad pirmieji grupės „Žalvarinis“ nariai pradžioje dalyvavo apeiginio folkloro grupės 

„Kūlgrinda“ veikloje, galima teigti, kad tokiam sutartinių žodžių keitimui įtakos turėjo vadovų 

Inijos ir Jono Trinkūnų požiūris į krikšionybės ženklus sutartinėse. Paminėtina, kad jie atsisakydavo 

arba pakeisdavo su krikščionybe susijusius žodžius kitais taip mėgindami išsaugoti sutartinės 

autentiškumą (apie tai plačiau rašoma skyrelyje IV. Sutartinių kūrimo tradicijos tąsa – 2. Trinkūnų 

sutartinės). 

 Taigi grupė „Žalvarinis“ remdamiesi sutartinių pagrindu drąsiai eksperimentuoja 

kurdami autorines kompozicijas: prikuriamos naujos melodijos, keičiami žodžiai, keičiamas 

sutartinės tipas. 

 

„ŪKANOSE“. Grupės kūryba pasižymi lietuvių liaudies dainų ir sutartinių jungimu su sunkesnio 

žanro muzika. Jų kompozicijose vyrauja ilgi instrumentiniai pragrojimai, akomponuojantys lietuvių 

liaudies dainas arba sutartines. Kalbant konkrečiai apie sutartines šį kartą yra sulaužoma 

nusistovėjusi nuomonė, kad jos giedamos tik moterų. Grupėje jos atliekamos dviejų asmenų, tai: 

Simonos Lukševičiūtės ir Vaido Žilio.  

D. Urbanavičienė yra nagrinėjusi  sutartinių atlikėjų skaičių. Šis klausimas yra svarbus 

lyginant senąsias sutartines su dabartinėmis jų versijomis. Taip ir grupėje „Ūkanose“ trejinės 

sutartinės atliekamos tik dviejų asmenų (Priedas nr. 3 – ŪKANOSE-„Kadu buvo“). 

Etnochoreografės monografijoje pažymėtina, kad sutartines atlikdavo ir didesnėse negu 3-4 asmenų 

grupėse. Tokiu atveju vienoje grupėje būdavo keli atlikėjai ir jie dainuodavo unisonu arba trejinė 

sutartinė būdavo giedama kiekvienam įstojant paeiliui [Urbanavičienė 2009: p.77-78]. Tačiau 

trejinės sutartinės giedojimas tik dviejų asmenų nėra pastebėtas. Todėl aptariamos grupės atlikimas 

pasižymi naujumu.  

 

                                                           
19 Tekstas paimtas iš SlS II Nr. 749.  
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„SEN SVAJA“. Tai trijų merginų muzikos grupė. Merginos kompozicijų kūrybai pasitelkia lietuvių 

liaudies dainas ir sutartines. Muzikinėse kompozicijose naudojamas būgnų pritarimas, kartais taip 

pat pritariama kanklėmis ir kitais perkusiniais instrumentais. Kolektyvo narės autorinėse sutartinių 

aranžuotėse įpina papildomą daugiabalsumą kas priduoda savitumo ir laikytina netradiciniu 

sutartinių atlikimo būdu. Tą galime pastebėti kompozicijoje  „Liūdela“ (Priedas nr. 3 – Internetiniai 

šaltiniai) Čia savitai interpretuojama sutartinė „Ko tu liūdi, berželi“: 

  

Račiūnaitės-Vyčinienės 2004: p. 30. 

 

Pirmiausia sutartinė pradedama dainuoti kaip trejinė, kanono principu. Antrojoje kūrinio dalyje 

dvibalsumas ir sutartinei būdingi sąskambiai išlieka, nes sutartinė kanono principu tęsiama, tačiau 

tik tarp dviejų dainininkių. Trečioji tuo tarou atlieka vokalinę partiją naudodama refreną lioj liūdela, 

taip sukurdama papildomą harmoniją. 
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3. INSTRUMENTINĖS SUTARTINIŲ INTERPRETACIJOS 

 

 

Šiame skyriuje bus apžvelgti keli modernizuoto folkloro atlikėjai arba jų pavyzdžiai, kur naudojami 

tradiciniai lietuvių liaudies instrumentai arba vokalinės sutartinės atliekamos kitais muzikos 

instrumentais. Tačiau pradžioje apžvelgiama skudučiavimo tradicija. 

Prisiminus tradicinius lietuvių liaudies instrumentinius polifoninius kūrinius, tai jie 

būdavo atliekami skudučiais, daudytėmis, ragais, lumzdeliais ir kanklėmis. Išsamiausiai skudučių 

instrumentinė muzika yra išstudijuota R. Šimonytės-Žarskienės [2003]. Monografijoje 

etnomuzikologė atskleidžia skudučiavimo toteminę funkciją. Pastebėta, kad skudučių pavadinimai 

gali būti sietini su paukščių pavadinimais. Prisiminus lietuvių skudučiuojamą kūrinį „Untytė“, čia 

vėl įžvelgsime instrumento - skudučio ir paukščio – anties tapatinimą. Visgi, pasak D. Vyčinienės, 

skudučiuotojams, ko gero, svarbiausia buvo ne partijų „žodžiai“, bet tam tikras (griežtas, apibrėžtas) 

kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų skaičius. [Vyčinienė 2008: p. 15]. Tad atsižvelgiant į šią tezę 

skiemeninė notacija neturi didelės prasmės, jeigu vertintume konkrečius jų skiemenis, jų reikšmes. 

Tačiau apžvelgus skudučių paplitimo arealą, pastebime, kad kitur prie skudučiu ar panašaus tipo 

instrumento išgaunamo garso pridedami ir šūkčiojimai (fyfkavimas), kas leidžia manyti, kad mūsų 

skiemeninė notacija gali byloti apie nunykusius vokalinius pritarimus [Šimonytė-Žarskienė 2003: p. 

55-58].  

Ankščiau buvo priimtina, kad muzikos instrumentai, tai vyrų sfera. Tą pamini D. 

Vyčinienė, konkrečiai turėdama omenyje sutartines: „giedamosios – moterų sfera, grojamosios – 

vyrų“ [2000: p. 58] ir R. Žarskienė – „Apžvelgus tradicinę pasaulio tautų muziką aiškėja tam tikros 

pasiskirstymo tarp lyčių tendencijos: muzikos instrumentai paprastai laikomi vyriškosios gyventojų 

dalies „nuosavybe", o moterys dažniausiai gali pasireikšti vokalinėje muzikoje (kartais - 

choreografijoje).“ [2003: 12 p.] Pastebėta, kad kai kuriose Afrikos, Azijos ir Okeanijos tautose 

pučiamieji instrumentai buvo tik vyrų sfera. Jie netgi traktuojami kaip vyriškumo simbolis. Tačiau 

Europoje skirtingai nei minėtuose kraštuose, pučiamieji instrumentai kartais būdavo griežtai moterų 

sfera. Tai turėdavo net apeiginę prasmę. Į skudučius panašūs instrumentai yra plačiai paplitę po 

pasaulį ir yra vadinami įvairiais pavadinimais. Tačiau galbūt dėl instrumento primityvumo, jis nėra 

populiarus tarp world music atlikėjų. Visgi vienu skudučiu išgaunamas tik vienas garsas. Be to 

instrumentas yra trapus, nes daromas iš skėtinių augalų (vėliau pradėta skaptuoti iš medžio). 
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Žvelgiant į Lietuvos kontekstą, į šiuolaikines tradicinės muzikos formas, pastebima, kad 

skudučiavimo įtraukimas į šiuolaikines kompozicijas nėra labai populiarus. Toliau apžvelgiami keli 

kolektyvai ar muzikiniai projektai, kurie savo kūryboje visgi naudoja skudučius. 

 

„SEN SVAJA“. Dabartiniame šiuolaikiškai atliekamos tradicinės muzikos kontekste skudučių 

muzika atliekama savitai. Štai grupė „Sen Svaja“ šiuos instrumentus naudoja pritariant vokalinėms 

sutartinėms20. Kūrinyje „Štarelis“ jais grojama kaip ritminiu akompanimentu. Penkiais skudučiais 

sukuriamas ritminis motyvas, kuris įsipina į instrumentinį akompanimentą. Kitu atveju ta pati grupė 

sukuria savitą skudučių kompoziciją atliekamą 7 skudučiais (Priedas nr. 3 – SEN SVAJA-

„Skudutinis“). Groja trys atlikėjos: pirmoji - trimis skudučiais palaikydama pastovų ritmą; atroji - 

trimis skudučiais nuolat juos kaitaliojant, sudarydama iš jų kombinacijas žemas-žemas, žemas-

aukštas-aukštas ir žemas-aukštas1-aukštas1. Taip antrosios skudučiuotojos partija įsipina į 

pirmosios partijos ritminę melodiją. Trečioji skudučiuotoja groja dviem skudučiais greitesniu 

tempu. Atliekamas ritminis motyvas susipindama su kitomis dviem partijomis. Visos atlikėjos groja 

vienu metu. Pradeda pirmoji skudučiuotoja, o antroji ir trečioji įstoja viena po kitos, tačiau 

neegzistuoja konkretus įstojimo laikas. Skirtingai negu tradiciniu skudučiavimo būdu, čia 

nedaromos pauzės. Trys skirtingi ritmai persipina vienas su kitu, o skirtingi skudučių garsai sudaro 

melodiją. 

Skudutinės kompozicijos schema (pateiktame fragmente vaizduojamas visų trijų 

partijų susipynimas): 

I skudučiuotoja                                                                                                                      ...  

II skudučiuotoja   1               1              2                     2                    3                      3                    ... 

III skudučiuotoja 1                   1                  2                 2                  1                ... 

 

ANDRIAUS RUGIO MUZIKINIAI EKSPERIMENTAI. Pasak R. Žarskienės, pirmykštė skudučiavimo 

prasmė buvo ne kas kita, kaip paukščių (kartais ir kitų gyvūnų) imitavimas [2003: 124 p.]. Vėliau, 

galima teigti, prisidėjo ir kitos, panašios funkcijos, tai: signalinė, skirta atbaidyti, privilioti ar 

pamėgdžioti gyvūnus. Šios pirminės funkcijos išlieka svarbios ir dabar garso menininkui Andriui 

Rugiui. Jo kūrybą galima būtų įvardinti, kaip garsinis eksperimentavimas. Menininkui artima 

gamtinė terpė, tad jis dažnai jungia natūralius gamtos garsus su lietuvių liaudies dainomis. Viename 

                                                           
20 Sen Svaja – Štarelis https://www.youtube.com/watch?v=T7BntwNTdxE  

https://www.youtube.com/watch?v=T7BntwNTdxE
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iš savo eksperimentų jis skudučių garsus sutapatina su varlių kūmučių kurkimu. Šios rūšies varlės 

skleidžia neįprastus garsus, kuriuos tiktų įvardinti „ūkimu“. Varlių skleidžiamas „ūkimas“ susilieja 

su pavieniais, ilgais skudučio garsais. Skudučiais, atrodytų, lyg mėgdžiojamas natūralus šių varlių 

kurkimas. Tai tartum gamtos ir žmogaus susiliejimas į vieną. Natūralūs gamtos garsai apjungiami 

žmogaus sugalvotais garsais – muzikiniai instrumentai. Skudutis visgi labai artimas pačiai varlių 

gamtinei terpei, nes augalas, iš kurio gaminamas instrumentas, auga pelkėtose vietose (vėliau 

pradėti gaminti mediniai skudučiai). Tad šie Andriaus Rugio muzikiniai eksperimentai – tai neva 

dialogas tarp žmogaus ir gamtos. Rodos, tai galėtų priminti signalines skudučiavimo funkcijas, 

tačiau šiuo atveju jos nėra reikšmingos. Skudučiavimas dabartiniame kontekste neatlieka praktinės 

funkcijos. Šie primityvūs instrumentai dabar telieka tik muzikos instrumentais. 

 

SKIRMANTO SASNAUSKO KŪRYBA. Muzikantas teigia, kad liaudies kūryba jau yra nugludinta, 

nusistovėjusi, tad prie jos „nei pridėsi nei atimsi“, o šiuolaikinėje muzikoje dar vyksta ieškojimai. 

Štai galbūt dėl to dabar vis dažniau atsigręžiamą į liaudies muzikos klodą ir mėginama jį įterpti, 

apjungti su šiuolaikine muzika [Republika kultūros naujienos, Lietuviškojo džiazfolko kūrėjas]. 

Todėl ir pats muzikantas į savo kūrybą įtraukia tradicinius muzikos instrumentus, kuriais jau 

savaime norisi priartėti ir prie tiems instrumentams būdingų melodijų. Kūrinyje „Giesmė 

vaikams“21 galima išgirsti įvairių tradicinių pučiamųjų instrumentų, kurie lyg netyčia pasigirsta 

minimalistinėje kompozicijoje. Tai tartum to vaikiško prado užuominos, galbūt net sąsajos su 

piemenavimu, kuriam būdingi švilpukai, dūdelės, lumzdeliai ir kiti panašūs instrumentai. Panašių 

sąsajų galima įžvelgti ir kituose Skirmanto Sasnausko kūriniuose. 

 

„ŽENKLAS“. Šios grupės kūrybą taip pat galima įtraukti į šiuolaikines tradicinės muzikos 

interpretacijas, nes muzikantai naudoja tradicinius lietuvių liaudies instrumentus: kanklės, 

skudučiai. Tačiau šie instrumentai skamba tradicinei muzikai neįprasta maniera – jais 

improvizuojama, kuriami saviti muzikiniai sąskambiai, kuriuos galima būtų apibūdinti kaip 

mistinius garsus. Instrumentais daugiau kuriamas foninis skambėjimas, nėra išryškėjusio kokio nors 

instrumento solo partijų. Apskritai šios grupės muziką galima priskirti prie meditacinės. Patys 

muzikantai savo stilių įvardija kaip improfolk (improvizacinis folkloras), kas, galima sutikti, puikiai 

įvardina jų atliekamą muziką. Tai ir šiuolaikinių, ir senųjų instrumentų derinimas, kurie sudaro 

                                                           
21 „Giesmė vaikams“ https://www.youtube.com/watch?v=QeKXxZ-2I6o 

https://www.youtube.com/watch?v=QeKXxZ-2I6o


35 
 

savitą visumą, kuriai būdingas minėtasis meditacinis atspalvis [Bernardinai.lt, „Lietuvių svajos“: 

šiuolaikinė liaudies muzika]. 

Pirmasis jų albumas „Ženklas X“ (1991 m.) eksperimentuoja ne tik su tradiciniais ir 

netradiciniais instrumentais bet ir neįprastais muzikinei sferai daiktais. Grupės nariai įrašams 

panaudoja girnapusių skleidžiamą gergždimą. Antrasis albumas „Take“ (2006 m.) daugiau pasineria 

į meditacinę muziką, galima net įžvelgti rytietiškų, primenančių budistų vienuolių muziką, manierų. 

Kaip teigia vienas iš grupės narių, kad „tai yra eksperimentinė muzika, kuri persunkta folkloro 

dvasia, bet ne citatomis“ [Liogė, ŽENKLAS X – ramus folkloro takas be citatų]. Čia jau 

naudojamas sintezatorius, bosinė ir akustinė gitaros bei vokalas. Dainuojami tekstai kiek artimi 

lietuvių liaudies folklorui, mitologijai ir pan. Visgi šiuolaikinių sutartinių temai nagrinėti daugiau 

tiktų pirmojo grupės „Ženklas“ albumo muzika. 

Kūrinyje „Regėjimas“ naudojami cimbolai ir skudučiai tarp kitų šiuolaikinių 

instrumentų, kaip mušamieji bei bosinė gitara. Skudučiai nėra pagrindinis kompozicijos akcentas, 

jie įsipiną į bendrą instrumentų junginį. Šiuo atveju skudučiai neatlieka ritminės funkcijos, jais 

grojama išgaunant tai trumpesnius, tai ilgesnius ar ištęstus garsus. 

 

„UNTYTE“. Kitais instrumentais atliekamos vokalinės sutartinės būdingos jau ankščiau minėtoje 

Daliaus Naujokaičio-Naujo ir Niujorko džiazo muzikantų grupei „Untyte“. Verta paminėti, kad 

kolektyvo pavadinimas yra itin susijęs su polifonine skudučių muzika. Vienas iš lietuvių muzikinio 

folkloro skudučiais atliekamų kūrinių vadinasi „Untytė“. Kūrinio skirtingų skudučių partijos yra 

įvardijamos tam tikra ritmine, žodine notacija: ketvirtoji dūdelė vadinama untučiu, o jos partija 

skiemenimis įvardijama taip – ut, ut, un-ti-ti; penktoji dūdelė vadinama untyte, o jos skiemeninė 

notacija būtų – un-ty-ti, ut, ut, un-ti-ti-ti, ut, ut [Šimonytė-Žarskienė 2003: p. 70]. Nors Niujorko 

muzikantai pasivadinę skudučių polifoninės muzikos kūrinio pavadinimu, tačiau jie atlieka 

vokalines sutartines įvairiais variniais pučiamaisiais, elektriniais styginiais bei mušamaisiais 

instrumentais. Kanono ir unisono principu atliekamos vokalinių sutartinių instrumentinė variacijos. 

Šiuo atveju matomas žymus sutartinių tradicinės muzikos pakitimas. Kaip įprasta sutartines atlikti 

vokaliai, čia jos atliekamos instrumentais. Muzikantai eksperimentuoja sutartinių partijomis, kartais 

palieka tik nekintantį ritmą, nuima melodiją arba įveda kanono principą. Imant konkretų šios grupės 

muzikinį pavyzdį – „Zur zur melnyčia“ galima panagrinėti kūrinio struktūrą.  
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Šiame pavyzdyje galima atpažinti lietuvių liaudies sutartinę „Zur zur melnyčia“.  

 SlS III: 1782 

Mušamaisiais instrumentais išlaikomas pastovus monotoniškas ritmas, kurį dar papildo gitaros 

partija. Kiti instrumentai groja tą pačią melodiją. Kartais pagrindinė melodija dingsta arba yra 

užslopinama kokio nors instrumento improvizacinės partijos. Pabaigoje sukeliamas chaosas grojant 

visais instrumentais be jokios struktūros, tai atitiktų free jazz stilių. Verta paminėti, kad kompozicija 

atliekama gyvai ir jai vadovauja Dalius Naujokaitis-Naujo remdamasis Butch Morris dirigavimo 

sistema (apie tai plačiau rašyta II-ojo skyriaus skyrelyje 2. 2. Sutartinės ir džiazas, „Rasa Rasa“). 

Taigi pastebima, kad sutartinė yra gana stipriai veikiama džiazo stiliaus. Kompozicijoje tekstas 

nenaudojamas todėl iš karto galima suprasti, kad jo reikšmė atlikėjams nėra svarbi. Išlieka 

sutartinės melodija ir ritmas. Iš esmės sutartinės čia galima net neatpažinti. Šiuo atveju ji 

pasitelkiama kaip medžiaga kompozicijos kūrimui. 

 

„SUTARTINĖS PARTY“. Tai dviejų kompozitorių – Lino Rimšos ir Lino Paulauskio muzikinis 

projektas (apie jį plačiau rašoma II-ojo skyriaus skyrelyje - 2. Sutartinių ir įvairių žanrų junginiai: 

2.1 Sutartinės ir elektroninė muzika). Mėginama apjungti stilių įvairovę: elektroninė muzika džiazo 

elementai su sutartinėmis. Tai tartum chaoso ir darnos, senovės ir naujovės dialogas. Kompozitoriai 

derina ne tik skirtingus stilius, bet supina ir kelias sutartines į vieną kūrinį. Štai konkrečiame 

pavyzdyje „Snowball Tree, Mountain Ash“ (Priedas nr. 3 – Internetiniai šaltiniai) pirmiausia galime 

išgirsti tradiciniais pučiamaisiais instrumentais – skudučiais atliekamą sutartinę „Siaudžia, siaudžia, 

laukai“, o vėliau įstoja trys giedotojos: Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė ir Aistė 

Smilgevičiūtė, kurios atlieka kitą sutartinę „Augo putins su šermukšniu“.  

 SlS II 640 a 
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Tad skudutinė muzika vėlgi daugiau atlieka akompanimento funkcija. Išgrojama sutartinė 

„Siaudžia, siaudžia, laukai“, tai tartum melodinis elementas, kuris papuošia kompoziciją. 

Svarbiausia vis tik išlieka vokalinė sutartinė.  

 SlS III: 1487 

 

„ATALYJA“. Grupės kūryba pasižymi lietuvių liaudies dainų bei sutartinių interpretacijomis. 

Grojamą stilių galima priskirti roko muzikai. Nors daugumą kompozicijų sudaro ir vokalo partijos, 

tačiau kelios išsiskiria vien tik instrumentiniu atlikimu. Kompozicija „Basssutartinė (rasa krito)“  

remiasi vokalinės dvejinės sutartinės „Rasa krito, lylio“ atlikimu.  

 SlS III: 1438 

 

Kūrinys yra gana minimalistinis – atiekamas keliais instrumentais: bosinė gitara, du 

dambreliai ir perkusinis indiškas instrumentas tabla. Bosinė gitara išlaiko kompozicijos pagrindą. 

Įdomu tai, kad ja grojamos abi sutartinės partijos vienu metu, tartum tai būtų atiekama kanklėmis. 

Tradicijoje esama penkiastygėmis kanklėmis grojamų sutartinių, nors teigiama, kad jos gerokai 

skiriasi nuo vokalinių [Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: p. 158-159]. Visgi aptariamojoje kompozicijoje 

kanklinių sutartinių grojimo principas pritaikytas bosinei gitarai atliekant vokalinę sutartinę. Taigi 

nuo pat kompozicijos pradžios girdime sekundinius sąskambius. Du kartus praėjus šiai melodijai 

įstoja dambreliu grojama rinkinio partija. Vėl dviem kartams praėjus melodijai įstoja tabla ir 

antrasis dambrelis, kuriuo grojama pritartinio partija. Verta paminėti, kad dambreliai yra skirtingų 

tonų - tarpusavyje sudaro sekundos intervalą: rinkinio partiją grojantis dambrelis yra D tono, 

pritarinio – E tono. Kompozicija užbaigiama paliekant vien tik vieną boso partiją.  

Taigi instrumentinės sutartinių interpretacijos gali atsiskleisti labai įvairiai. Aptartieji 

pavyzdžiai parodo, kad vokalinės sutartinės gali būti interpretuojamos instrumentiškai – skirtingais 
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instrumentais imituojant balso skirtingas partijas. Kalbant ne tik apie vokalines sutartines pastebėtas 

skudučių naudojimas mėginant išgauti įvairius sąskambius ne tik tarp instrumentų, bet ir tarp 

skudučio bei gamtos garsų.  
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4. SUTARTINĖS IR KITŲ TAUTŲ ETNINĖ MUZIKA 

 

 

Paplitus world music žanrui tapo populiaru derinti įvairių tautų tradicines muzikas vienoje 

kompozicijoje. Egzotiškų kraštų (Afrika, Azijos šalys ir pan.) instrumentinės, o kartais gal net ir 

vokalinės, muzikos motyvai dažnai įjungiami į folkloro dainų naujas aranžuotes. Egzistuoja daug 

kolektyvų, kad ir Lietuvos mastu, lietuvių liaudies dainas akomponuojančių afrikietiškais jambe22 

ritmais. Tačiau galima atrasti pavyzdžių, kur jungiama Europos kultūrų tradicinė muzika. Tokios 

praktikos imamasis Nordtrad – etnomuzikologijos studentų ir dėstytojų seminare, tą galime išgirsti 

ir Brigitos Bublytės režisuotame spektaklyje „Flamenko ir sutartinių jungtuvės“ bei grupės „Marga 

muzika“ kūryboje. 

 

„MALITUANIE“ - ryškus world music pavyzdys, gimęs Lietuvoje. Tai multiinstrumentalisto 

Sauliaus Petreikio, folkloro atlikėjos Lauritos Peleniūtės, vokalistės ir kanklininkės Indrės 

Jurgelevičiūtės bei iš Malio kilusio žinomo Lietuvos muzikanto Viktoro Diawaros ir iškilaus 

pasaulio muzikos atlikėjo iš Malio Baba Sissoko projektas. Jungiamos dviejų skirtingų kultūrų 

muzikinio folkloro melodijos, ritmai, dermės etc. [Bernardinai.lt, „Malituanie“ – muzika, tirpdanti 

sienas]  

Projektas prisistatė Lietuvos klausytojams išleisdami pirmąjį albumą, kuris buvo 

įrašytas per keturias dienas ir kur kiekviena kompozicija buvo atliekama tik vieną kartą. Įrašų 

sesijos metu buvo atlikta 30 kompozicijų, iš kurių 13 pateko į albumą. Šis projektas apjungia 

lietuvišką muzikinio folkloro kultūrą su Malio kraštui būdingomis dermėmis. World music 

(pasaulio muzikos) erdvėse galime gana dažnai išgirsti afrikietiškų ritmų ar melodijų įsipynusių į 

kitokio žanro muziką. Tačiau Lietuvoje, tai, pasak straipsnio autoriaus, pirmasis tokio tipo 

albumas23.  

Sutartinė „Turėjo liepa, liaj siūdijo“ dainuojama vienos vokalistės. Jai akomponuoja kiti 

muzikantai. Vėliau taip pat pasigirsta afrikietiškos melodijos, kurias gieda Baba Sissiko. 

Muzikantai siekia skirtingų tautų tapatinimo efekto, tad renkasi žinomas, gražių harmonijų lietuvių 

liaudies dainas ir sutartines, kurios tiktų prie afrikietiškųjų melodijų. Šiuo atveju sujungiant 

                                                           
22 Jambe, djambe - afrikietiškas būgnas. 
23 http://www.gmgyvai.lt/en/malituanie-projektas-malis-lietuva  

http://www.gmgyvai.lt/en/malituanie-projektas-malis-lietuva
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lietuvišką ir afrikietišką melodiją siekiama nustebinti klausytoją dar neatrastais sąskambiais, kurie 

gimsta suliejant dvi tautas. Kompozicijos buvo įrašytos tik vieną kartą gyvai improvizuojant. Indrė 

Jurgelevičiūtė teigia, jog yra sakoma, kad muzikoje atsiranda daugiau egoizmo, kai norima 

kompoziciją tvarkyti, kai norima padaryti kažką geriau. Afrikiečių filosofijoje, tai viskas turi eiti 

natūraliai, kaip išėjo – taip, vadinasi, ir yra. Pats Baba Sisoko teigia, kad muzika turi būti tik čia ir 

dabar ir jeigu ji kaip nors dar apipavidalinama - tai jau praranda savo tikrumą, žavesį. Štai čia ir 

atsiskleidžia kultūrų skirtumai, skirtingas požiūris į muziką. Indrė Jurgelevičiūtė iš įvairios 

bendradarbiavimo su afrikiečiais patirties atskleidžia, kad jų muzika paremta improvizacija. Taigi 

per MaLituanie įrašų sesiją viskas buvo improvizuojama. Tad tokiu atveju labai svarbu jausti savo 

kolegas. Kaip pasakoja Indrė Jurgelevičiūtė, kad Baba Sisoko nekalba angliškai, todėl visas jų 

bendravimas vyko per muziką. Visgi improvizacijų ašis buvo pats afrikietis, kiti atlikėjai 

orientavosi į jį.  

 

NORDTRAD PATIRTIS. Nordtrad seminarai suburia muzikos specialybės, daugiau orientuotus į 

tradicinę muziką, studentus iš šiaurės šalių: Norvegija, Švedija, Danija, Suomija, Estija, Latvija ir 

Lietuva. Dalyvaujantys studentai sugrupuojami į skirtingas grupeles, kur jie per konferencijos 

trukmės laiką (4 dienos) turi sukurti tarpusavyje išmoktų kūrinių aranžuotes. Kadangi dalyviai būna 

iš įvairių šalių, tai dažnai mėginama apjungti kelias tradicinės muzikos kompozicijas. Paskutinėje 

Nordtrad konferencijoje, vykusioje Rauland miestelyje, Norvegijoje, dviejose studentų grupelėse 

buvo sukurtos kompozicijos įtraukiant sutartines (Priedas nr. 3 – NORDTRAD-„Kā bice“ ir „Einu 

rytelia“). Pažymėtina tai, kad kitų šalių studentai patys teiravosi apie šį lietuvių polifonijos žanrą 

bei aktyviai reiškė norą išmokti sutartinių pavyzdžių. Viena grupelė atliko sutartinės „Einu rytelia, 

čiūta“ aranžuotę įtraukiant styginius instrumentus. Kompozicija prasideda smuikams griežiant 

sutartinės melodiją kanono principu. Taigi grieždami jie išgauna šiai sutartinei būdingus 

sąskambius. Vėliau įstoja vokalistės ir pradeda giedoti sutartinę skambant tam pačiam smuikininkų 

akompanimentui. Kompozicijos intro, galima teigti, yra panašus į grupės „Untyte“ atlikimo 

principą (apie tai rašoma II-ojo skyriaus skyrelyje 3. Instrumentinės sutartinių interpretacijos: 

„Untyte“), kai sutartinė kanono principu grojama skirtingais instrumentais. Šiuo atveju sujungiamas 

instrumentinis ir vokalinis vokalinės sutartinės atlikimas.  

Kita grupelė panaudojo sutartinę „Bit, bitele“ kaip ritminį akompanimentą kitai švedų 

liaudies dainai.  
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 SlS II: 604  

 

Visa kompozicija prasideda visiems unisonu giedant refreną kā bice, vėliau pasigirsta ir 

rinkinio partija – bit bitela, dalibia.... Galiausiai vėl visiems pereinant į unisoną, smuikas pradeda 

griežti pritarinio melodiją – ką bice ir palaipsniui ryškėja gitaromis atliekama kita melodija – švedų 

liaudies daina Hin toge veg.... Taip supinamos dvi melodijos. Šiuo atveju sutartinė pereina į daugiau 

ritminį švediškos melodijos akompanimentą. Vėliau sutartinė nutyla ir prisijungia vis daugiau 

instrumentų atlikdami tą pačią švedišką melodiją. Po to prisideda ir vokalas. Visos kompozicijos 

paskutinėje dalyje kūrinys atliekamas labai ramiai ir tyliai akomponuojant kanklėmis ir gitara, o 

vokalas išlaiko švediškos dainos temą. Vėliau pasigirsta sutartinės pritarinys kā bice, kuris susilieja 

su kanklių ir gitaros akompanimentu.  

 

„MARGA MUZIKA“. Dar sutartinių ir kitų tautų muzikos kombinacijų galime išvysti grupės „Marga 

muzika“ repertuare. Konkretus pavyzdys - tai kūrinys „Sen dzirdeju“ (Priedas nr. 3 – Internetiniai 

šaltiniai). Čia panaudojama sutartinė „Kulkal rože ratilio“ kaip pagrindinės dainos, tai yra latvių 

liaudies daina „Sen dzirdeju“, akompanimentas. Kadangi ši sutartinė smulkaus ritmo, tad ant 

viršaus skambant ištęstai melodijai visas kūrinys yra pagyvinamas. Taigi sutartinė, šiuo atveju, 

atlieka ritminę funkciją. 
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 SlS I: 125 

 

Kūrinį galima suskaidyti į dvi dalis, nes aiškiai pastebimas antros dalies atsiskyrimas. 

Antroje dalyje keičiasi instrumentų partijos, o vokalas įstoja atliekant sutartinę. Trečioji vokalistė 

toliau tęsia latviškos dainos temą. 

 

Kūrinio sandaros schema: 

Pirma dalis: 

 

 

 

 

Antra dalis: 

 

 

 

Mot. vokalas 

Vyr. 

vokalas 

Mot. vokalas 

Vyr. 

vokalas 

Vyr. 

vokalas 
Vyr. 

vokalas 

Mot. vokalas Mot. vokalas 

instrumentalas 

instrumentalas 

sutartinė 

Trečiasis vokalas (tęsiama latviškos dainos tema) 
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Sutartinės tekstas: Kukal rože ratilio, 

       Kas laukely vaikščiojo, 

       Lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta.  

     Vaikšta jaunas bernelis, lioj... 

     Ė kų anas ieškojo? lioj... 

      Ieška sava žirgelio, lioj... 

      Ir sutiko panelį, lioj... 

      Labas labas, panela, lioj... 

      Ar nematei žirgelio? lioj... 

      Mačiau mačiau žirgelį, lioj... 

     Savo tėvo sadely, lioj... 

      (3 stulpeliai, kur gali būti, kad tekstas latviškas) 

     Tai mėnulis tekėjo, lioj...  

Taigi sutartinė šioje kompozicijoje nėra dominuojanti. Jos motyvai panaudojami kaip 

akompanimentas. Sutartinės melodija išlieka nepakeista, tačiau keičiasi poetinis tekstas.  

  SlS I: 125 

Galima teigti, kad tekstas čia taip pat nėra dominuojantis, nes pagrindinę rolę užima latviška daina. 

Taigi sutartinės funkcija išlieka akompanimentinė, svarbi tėra sutartinės melodija ir ritmas. 
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BRIGITOS BUBLYTĖS SPEKTAKLIS „FLAMENKO IR SUTARTINIŲ JUNGTUVĖS“. Lietuvių sutartines 

mėginama apjungti ir su ispanų tradicine muzika ir šokiu – flamenko fenomenu. Tai Brigitos 

Bublytės projektas. Idėjos autorė apjungia muziką, judesį ir tam tikrą scenarijų, todėl visą šį 

veiksmą galima įvardinti spektakliu arba teatralizuotu muzikiniu pasirodymu. Tad verta pridurti, 

kad tai ne tik dviejų kultūrų tradicinės muzikos, bet ir kitų meno sričių, šiuo atveju teatro, sintezė. 

Projekte dalyvauja profesionalūs flamenko atlikėjai iš Ispanijos, sutartinių giedotojų 

grupė „Utara“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktorinio meistriškumo studentai, 

vadovaujami O. Koršunovo. Sutartinės giedamos ne tik giedotojų grupės „Utara“, bet ir vaidinančių 

studentų. Pastarųjų giedojimas apjungtas su minimalia choreografija: vaikščiojimas ratu, 

nusilenkimai, kartais įtraukiant ir įvairius susikabinimus bei sukimusis. Prie viso to kartais 

prijungiami ir flamenko ritmų plojimai. Įvairiais plojimais muzikines kompozicijas apipavidalina ir 

flamenko atlikėjai. Šie atlikėjai – tai gitaristas, dainininkas ir du šokėjai: vyras ir moteris. Visas 

pasirodymas, tai tartum lietuviško santūrumo ir ispaniško ekspresyvumo junginys. Šokėjų energingi 

gestai papildomi aktorių sinchroniškais judesiais. Visgi, kaip teigia projekto sumanytoja, tradicinė 

choreografija nelabai tiko, tad paimti tik keli jos elementai, vienas iš jų - sutartinių šokimui 

būdingas šlubčiojimo žingsnelis. Prie kitų judesių prisidėjo ir sugalvotos, sichroniškai atliekamos 

plojimų kombinacijos. Taigi pasirodymas apjungia muziką, judesį ir teatrą, kaip tam tikrą siužetinę 

liniją. 

Sutartines projektui parinko pati Brigita Bublytė, bet dalį jų buvo paprašyta pasirinkti 

studentams. Viena iš studentų atneštų sutartinių „Daunolylio čiūto“ (žr. Priedas nr. 3 – Internetiniai 

Šaltiniai) pasirodyme giedama tik vyrų. Anot projekto sumanytojos, jos tekstas yra vyriškas, o pati 

melodija turinti sunkumo. Žvelgiant iš muzikinės analizės pusės, ją sudaro dvylika dalių, t.y. – 12/8, 

o toks ritmas yra būdingas flamenko muzikai, net pačiai seniausiai jos formai sigiria. Tad šiuo 

atveju sutartinių suderėjimas su flamenko eina per ritmą. Tačiau kitose kompozicijose būta ir 

kitokių reiškinių, pavyzdžui, - sutartinė netinka pagal dermę, tačiau ją galima pritaikyti ritmiškai, 

arba sutartinei yra būdingas poliritmiškumas, kuris taip pat susidaro ir tarp sutartinės bei flamenko. 

Verta paminėti, jog siekta, kad sutartinės ir flamenko muzika būdų vienodai svarbūs, kad viena 

kitos neužgožtų. Sutartinės monotonija iškelta kaip jos esmė. Tačiau ją harmoniškai praturtinus 

difoniniu besitęsiančiu garsu buvo lengviau sujungti su flamenko. Difoninio garso įvedimas, tai 

tartum ir minimalus trečiosios kultūros įsiterpimas. Visgi emė išlieka tarp flamenko ir sutartinių. 

Reikėtų paminėti, kad flamenko pasižymi tuo, jog turi aiškią ir išplėtotą muzikinę formą, ko 

sutartinės neturi. Tad tokioje sintezėje sutartinės tartum įgauna muzikinę formą. Pasak Brigitos 

Bublytės, iš pirmo žvilgsnio sutartinės atrodo monotoniškos, vienodos, tačiau pradėjus analizuoti 
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jos atsiveria kaip labai įvairus ir dinamiškas kūrinys, kai tuo tarpu ekspresyvusis flamenko 

analizuojant pasižymi monotoniškumu. Tai tartum šių skirtingų muzikų persipynimas ir viena kitos 

papildymas. 

Verta pridurti, kad Brigita Bublytė sutartines buvo girdėjusi jau savo vaikystėje, o 

muzikos mokykloje jas giedodavo, bei skudučiais pūsdavo instrumentinius sutartinių tipo kūrinius. 

Tad šis polifoninis žanras jai nebuvo svetimas. Tačiau naujai atrasti sutartines padėjo kontrastinga 

aplinka – buvimas Ispanijoje studijuojant flamenko atlikimą. Taigi gerai išmanydama tiek savo 

kultūros tradicinį polifoninį dainavimą, tiek kitos kultūros tradicinę muziką sugebėjo suderinti iš 

pažiūros sunkiai derančius skambėjimus. Analizuodama abiejų kultūrų kūrinius autorė mėgino juos 

derinti pagal dermes ir ritmiką. Įsigilinusi į sutartinių ir flamenko struktūrą atrado tam tikrų 

savitumų, kurie klausant tos muzikos yra nepastebimi. Taigi projektas „Flamenko ir sutartinių 

jungtuvės“ apjungia dviejų kultūrų tradicines muzikas taip pat įtraukiant judesį ir siužetinę liniją. 

Tad tai ne tik world music, bet ir sutartinių ir kitų menų sintezės pavyzdys.  
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5. SUTARTINĖS IR KITOS MENO SRITYS 

 

5. 1 SUTARTINĖS IR VIDEO MENAI 

 

 

„LINO LAIKAS“. Tai sutartinių ir video menų junginys. Kaip teigiama šio projekto leidinyje: „Linas 

– tai augalas, kaip ir daugelis kitų kultūrinių augalų <...>, pergyvenantis transformaciją „natūra 

→ kultūra“ [Lino laikas 2008: p. 3]. Tokią transformaciją, lemiamą laiko, pergyvena ir sutartinės, 

jeigu kaip „natūrą“ imtumėm archajišką, ritualiniams tikslams skirtą sutartinę, o kaip „kultūrą“ – 

modernizuotą, world music žanro sutartinę. Šiuo atveju sutartinė atliekama tradiciniu būdu 

giedotojų grupės „Trys keturiose“, o naujumo projektui suteikia video instaliacija, kuri visgi 

sudaryta ne tik iš šiuolaikinės kompiuterinės grafikos, bet ir iš archyvinės Balio Buračo nuotraukų 

medžiagos. 

Video projekcija, rodoma pasirodymo metu, tartum sąveikauja su pačiomis 

sutartinėmis. Vaizdai – tai senosios Balio Buračo kasdienio kaimo gyvenimo fotografijos bei įvairūs 

raštai, audimai, simboliai, kurie neva yra paties lino drobė. Kaip teigiama projekto dalyvių, 

tradicijoje, dirbant įvairius linų apdirbimo darbus, būdavo dainuojamos dainos: giedamos sutartinės, 

žaidžiami rateliai, kurių tema linas [Lino laikas 2008: p. 27]. Įvairią maginę prasmę turintys linų ir 

kitų javų laukų apvaikščiojimai, apdainavimai rodo glaudesnį ryšį su pačiu augalu. Tad pasirodymo 

metu arba išleistame video leidinyje rodomi vaizdai – tai lyg prabilęs linas. Vaizdais tartum 

iliustruojamos sutartinės. Projekto dalyviai teigia: „Mūsų noras parodyti vieną iš sutartinių jungties 

su kitais menais galimybių, nesudarkant pačių sutartinių, neiškreipiant jų prigimtinio SACRUM.“ 

Taip pat priduriama, kad sutartinės gali tapti visaverte šiuolaikinės kultūros dalimi [Lino laikas 

2008: p. 38]. Taigi šiuo atveju sutartinių, kaip muzikinio kūrinio atlikimas nekeičiamas, o 

stengiamasi išlaikyti jo pirminį skambėjimą. Pagal Ingrid Åkeson klasifikaciją [2006], tai atitiktų 

muzikos atkūrimo modelį (recreation). Tačiau jų jungimas su video menais pažymi atlikimo 

naujumą. 

 

VERPIMO RATELIŲ SUTARTINĖ. Tai audiovizualinis performansas atliekamas trijų skirtingų sričių 

menininkų: muzikantas, grupės „Skamp“ narys Viktoras Diawara, skulptorius Mindaugas 
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Tendziagolskis ir audiovizualinio meno kūrėjas Vaclovas Nevčesauskas. Įdomu tai, kad verpimo 

tradicija sietina su moterimis. Šiuo atveju ratelius valdo trys vyrai. Galutinis rezultatas – garsų ir 

vaizdų „audeklas“. Neįprastas sutartinių pateikimas pasitelkia šiuolaikines technologijas; 

„senoviniams verpimo rateliams pritaikytos specialios jutiklinės technologijos rato sukimo judesį, 

greitį bei kryptį leidžia susieti su kompiuterio pagalba generuojamais muzikos garsais ir taip 

sukurti neeilinę muzikinę patirtį, sujungiančią geriausias lietuvių liaudies instrumentų bei 

šiuolaikinių muzikos pasiekimų savybes į vieną charakteringą pasirodymą.“24 Skambančios 

sutartinės – tai nėra tradicinis giedojimas. Šiuo atveju tai daugiau kompiuterizuotas, elektroninės 

muzikos pagalba apipavidalintas dainavimas. Atlikėjų susitelkimas į ratelio sukimą padaro įspūdį, 

kad jie susikoncentravę į verpimo procesą. Nors atlikimas yra statiškas, tačiau dinamikos 

pasirodymui priduoda judančios, įvairius raštus atspindinčios video projekcijos. Vaizdai 

projektuojami apvalia forma po kiekvienu verpimo ratelius. Vaizduojamas raštų ratas tai didėja, tai 

mažėja lyg reaguotų į skambančią muziką. Nors muzika nėra atliekama gyvai, tačiau jos dinamika, 

ryšys su video vaizdais gimsta gyvai pasirodymo metu. Šiuo atveju, skirtingai negu prieš tai 

aptartame projekte „Lino laikas“, video projekcijos yra pateikiamos šiuolaikiškiau, netradiciniame 

formate. „Verpimo ratelių sutartinės“ pagal Ingrid Åkeson klasifikaciją būtų priskiriamas tračiajam 

modeliui - atnaujinimo modelis (renewal). Taigi projektas pasižymi šiuolaikiškumu.  

 

                                                           
24 Verpimo ratelių electro sutartinės http://www.menufabrikas.lt/verpimo-rateli%C5%B3-electro-sutartin%C4%97s  

http://www.menufabrikas.lt/verpimo-ratelių-electro-sutartinės
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5. 2 SUTARTINĖS IR TEATRAS 

 

 

Sutartinių fenomenas dabar nusidriekia gana plačiai. Jas imta įtraukti net į teatro erdvę. Ten jos 

naudojamos kaip muzikinis fonas arba kaip tam tikros spektaklio scenos. Kitais atvejais sutartinių 

giedojimas paimamas kaip terapinė forma padedanti susikaupti aktorinio meistriškumo studentams. 

 Pirmiausia apžvelgiant konkrečiai sutartnių panaudojimą spektaklių metu galima 

prisiminti Valentino Masalskio Klaipėdos jaunimo teatro trupę. Ši trupė kartais įvairių miesto 

švenčių metu paruošia trumpus muzikinius, teatralizuotus etiudus. Trupė pasižymi kolektyvišku 

atlikimu, įvairių ritminių derinių bei netradicinių mušamųjų instrumentų (plastmasiniai buteliai, 

geležinės statinės etc.) panaudojimu. Prie viso to įtraukiamas ir sutartinių giedojimas. Jos giedamos 

didelėse, mišriose grupėse, kartais net pritariant ritminiams instrumentams. Tokį atlikimą galima 

sulyginti su apeiginio folkloro grupe „Kūlgrinda“. Čia sutartinių giedojimas tartum muzikaliai 

užpildo trumpą teatro etiudą.  

Prie kitų režisūrinių sprendimų įtraukti lietuvių tradicinę muziką arba jos elementus, 

verta paminėti jauną kūrėją Karoliną Žernytę. Kurdama pojūčių spektalius režisierė gilinasi į 

lietuvių tradiciją ir mėgina tai perteikti pojūčiais. Į spektaklius taip pat įtraukiami muzikiniai 

motyvai, kaip lietuvių liaudies dainų ar sutartinių fragmentai. Tai atsispindi naujausiame jos 

spektaklyje „Akmuo, vanduo, geluonis“. 

 Kitu atveju sutartinės teatro erdvėje naudojamos repeticijų metu kaip praktikos 

priemonė. Tokia patirtį naudoja Brigita Bublytė. Statydama muzikinį teatralizuotą pasirodymą 

„Flamenko ir sutartinių jungtuvės“ ji sutartines naudojo ne tik spektakliui užpildyti, bet ir kaip 

susitelkimo priemonę repeticijų metu. Režisierė teigia, kad bekartodamas vieną melodiją studentas 

gali išmokti kvėpavimo, intonavimo, klausymo ir girdėjimo, artikuliavimo bei dinamikos. Tokios 

pratybos yra svarbios ne tik balso lavinimui, bet ir vienas kito pajautimui ir bendram susikaupimui - 

tai reikalinga aktoriams.  

 Taigi sutartinių panaudojimas teatro erdvėse gali būti ir kaip spektaklio siužetas ir 

kaip lavinimosi priemonė repeticijų metu. Visgi, anot B. Bublytės, sutartinės yra tam tikra 

meditacijos forma, todėl tai gali padėti aktoriams susikaupti ir susitelkti į vaidmenį. 
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 6. SUTARTINĖS „TURĖJO LIEPA, LIAJ SIŪDIJO“ 

INTERPRETACIJOS 

 

 

Nors yra užrašyta tikrai daug sutartinių (pradėtos užrašinėti nuo XIX a. pab. [Račiūnaitė-Vyčinienė 

2000: p. 25]), tačiau vis tiek kai kurios jų tampa populiaresnės. Taigi tarp modernizuotų sutartinių 

atlikimo galime rasti ir tos pačios sutartinės variacijų. Šiuo atveju apžvelgiamos kelios sutartinės 

„Turėjo liepa, liaj siūdijo“ aranžuotės. 

  SlS I: 119a 

 

Galima teigti, kad sutartinės išpopuliarėjimą lemia tam tikra jos aranžuotė, kuri 

patraukia klausytojų dėmesį. Pasisekimas tarp klausytojų, kitus kūrėjus skatina imtis aranžuoti tą 

patį kūrinį tikintis tokių pačių sėkmės rezultatų. Taigi bene žinomiausiais minėtos sutartinės 

pateikimas būtų grupės „Atalyja“ versija. Taip pat šią sutartinę savaip modernizavo Šiaulių 

universiteto gimnazijos kolektyvas „Kitava“, grupė „Midula“, Niujorko muzikantų ir lietuvaičių 
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projektas „Rasa Rasa“ bei naujas kelių mišrių tautų muzikos ir atlikėjų kolektyvas „MaLituanie“. 

Be viso to minėtos sutartinės motyvus galime išgirsti grupės „Enigma“ kūrinyje „Beyond the 

Invisible“ 25.  

Sutartinės „Turėjo liepa, lioj sudija“ aranžuočių lentelė 

Atlikėjas Kūrinio 

pav. 

Truk-

mė 

(min) 

Monof. 

sutartinės 

atlikimas 

kūrinyje 

Polif. 

sutartinės 

atlikimas 

kūrinyje 

Instr. 

pragrojimas 

kūrinio 

viduryje 

A capella 

atlikimas 

Dainuojami 

žodžiai 

A
ta

ly
ja

 Liepa 2.58 Yra Yra Nėra Yra Visi 

K
it

a
v
a
 

Turėjo 

liepa 

4.46 Yra Nėra Yra Nėra Tik šaka 

apie liepą 

M
a
L

it
u

a
n

ie
 

Leyila 

(Liepa) 

4.25 Yra Nėra Yra kartu su 

afrikietišku 

vokalu 

Nėra Ne visi. 

žodžiams 

šioje 

kompozi-

cijoje 

neteikiama 

daug 

reikšmės 

E
n

ig
m

a
 

Beyond 

the 

invisible 

~4.20 Nėra Yra Sutartinė atlieka 

akompanimento funkciją. 

Kitokie 

žodžiai 

 

R
a
sa

 R
a
sa

 

Liepa 2:51 Nėra Yra Sutartinė yra tolygi 

instrumentiniam 

akompanimentui, tačiau 

skamba nuolatos. 

Išdainuo-

ti visi 

žodžiai 

 

                                                           
25 Pavyzdžius žiūrėti prie Priedas nr. 3. 
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M
id

u
la

 
Močia  3:53 Yra Yra Yra Nėra Tik šaka 

apie 

močią. 

Gale 

žodžiai 

pakeisti 

 

 

 

Pirmasis pavyzdys, tai grupės “Atalyja” atlikta versija. Kūrinio intro dalyje skamba 

instrumentinis akompanimentas. Pradedant giedoti sutartinę ji atliekama monofoniniu būdu: 

kiekviena iš atlikėjų atskirai sugieda vis tolesnę sutartinės eilutę. Vėliau sutartinė pradedama giedoti 

tradiciniu sutartinių atlikimo principu arba kitaip tariant kanonu. 

 

Kūrinio sandaros schema: 

 

 

 

Vokalinio atlikimo schema: 

Sutartinės vokalinis atlikimas gali būti skaidomas į dvi dalis: monofoninis ir 

polifoninis atlikimas. 

 

Sutartinės monofoninis atlikimas: 

Įstojus vokalui pradedamas giedoti sutartinės tekstas. Jis atliekamas visų trijų 

giedotojų pakaitomis įstojant į savo partiją. Vis kita giedotoja pradeda naują sutartinės teksto eilutę: 

 

 

 

Instrumentalas  Instr. 

Sutartinės polifoninis atlikimas Sutartinės monofoninis atlikimas 
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Polifoninis atlikimas: 

Ties penktąja teksto eilute – Palik nar vienų... pasigirsta daugiabalsumas, nes antroji 

giedotoja įstoja ankščiau atkartodama tekstą. Taip susidaro sutartinei būdingi sekundiniai 

sąskambiai. Tačiau antroji giedotoja pradeda giedoti vėl naują sutartinės eilutę – Gegiulai 

inskristi..., nuo kur prasideda sutartinės ciklinis atlikimas – kitos giedotojos paeiliui atkartoja 

pirmosios giedotojos tekstą:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimai: 

1 - pirma giedotoja   A – pirma sutartinės melodijos dalis 

2 – antra giedotoja   B – atitarimo partija  

3 – trečia giedotoja   C – sutartinės melodijos pabaiga 

1 A 

Turėjo 

liepa... 

2 A 

Devynias 

šakas... 

3 B 

sudijo 

1 B 

sudijo 

3 A 

Visas 

devynias... 

2 B 

sudijo 

1 A 

Vėtrala 

palaužė... 

3 B 

sudijo 

1 C 

Sudijula 

tatato 

 

2 C 

Sudijula 

tatato 

 

3 C 

Sudijula 

tatato 

 

1 C 

Sudijula 

tatato 

 

1  

Turėjo liepa lioj sudijo 

1  

sudija 

1  

Sudijula tatato 

3  

Sudijo 

2  

Turėjo liepa lioj sudijo 

2  

sudija 

1  

Sudijo 

2  

Sudijula tatato 

3  

Turėjo liepa lioj sudijo 

3  

sudija 

2 g. 

Sudijo 

3  

Sudijula tatato 
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Instrumentinės dalies sandara: 

Instrumentinė aranžuotė grojama šiais instrumentais: gitara, smuiku, bosine gitara ir 

perkusiniais indiškais instrumentais tabla. Kūrinį pradeda gitara arpeggio atlikdama nesudėtingą 

melodiją pagal tam tikrą vis besikartojančią ritminę formulę. Po vienos ritminės frazės įstoja tą 

pačią partiją arpeggio atliekantis smuikas. Juo du kartus išgrojus ritminę frazę – įstoja bosinė gitara. 

Visi instrumentai sinchroniškai atlieka tą pačią partiją pagal štai tokią ritminę formulę, kuri verta 

paminėti, yra būdinga Balkanų kraštams: 

                    

  

3+2+3+2+3+2+1 

Pažymėtina, kad nereguliarūs ritmai kūriniui suteikia įvairumo. Ši formulė išlaikoma 

pirmoje kūrinio dalyje. Vėliau instrumentai perima sutartinės ritmiką, tačiau kūriniui einant į 

pabaigą grįžtama prie minėtos ritminės formulės. 

Perkusinis instrumentas įsijungia kūrinio augimo taške, sulig giedamu tekstu „visas 

devynias“. Tuo metu kiti minėtieji instrumentai palaipsniui perima sutartinės ritmiką. Galima 

išgirsti pasikeitusią bosinės gitaros partiją, kur išryškinama antroji takto dalis: 

    eeq/ eeq/ eeq/ eeq/ 

Taigi šioje sutartinės aranžuotėje pastebimas poliritmiškumas. Instrumentai šiuo 

atveju daugiau atlieka ritminę funkciją, todėl nėra užgožiama sutartinė: jos melodija, tekstas ir, 

apskritai, atlikimas. Taigi sutartinė čia kūrinio pagrindas. Taip pat verta paminėti, kad kompozicijai 

būdingi ir kitų tautų tradicinės muzikos elementai, kaip indiškas instrumentas tabla ir balkaniškas 

ritmas.  

 

Antrasis pavyzdys – grupės „Kitava“ versija. Čia „žaidžiama“ su elektronine muzika 

ir vienu vokalu. Viena dainininkė atlieka sutartinę, tačiau dainuodama jos tekstą (tik vieną šaką apie 

liepą) įvairiai melodiškai varijuoja garsažodžius sudija, sudijūla. Kūrinyje atsiranda skirtingų 

melodijos variacijų, tonacijos pakeitimų – matyt, taip mėginama užpildyti vienabalsiškai atliekamą 

sutartinę. 
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Kūrinio sandaros schema: 

 

 

 

 

Trečiasis – „MaLituanie“ pavyzdys. Šioje versijoje derinamos dviejų kultūrų 

tradicinės muzikos: tai aptariamoji sutartinė ir Afrikos tautos, Malio regiono, daina. Pažymėtina, 

kad sutartinė įrašuose yra atliekama vienos dainininkės Lauritos Peleniūtės, tačiau koncertiniuose 

variantuose, dalyvaujant antrai kolektyvo dainininkei Indrei Jurgelevičiūtei, galima išgirsti ir 

polifoninį, abiejų merginų atliekamą, variantą.  

 

Kūrinio sandaros schema (studijinio įrašo variantas): 

 

 

 

Kūrinys prasideda trumpa improvizuota vienos gitaros įžanga, kuri greitai pereina į 

konkretų ritmą. Pirmąja gitara groja Baba Sissoko, antrąja Victor Diawara, kuris įstoja iš karto 

prasidėjus konkrečiam 4/4 ritmui. Vėliau pasigirsta Lauritos Peleniūtės vokalas dainuojantis 

sutartinės tekstą:   

Turėjo liepa, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

        Devynias šakas, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

       Visas devynias, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

        Vėtrela palaužė, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

        Palik nor vienų, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

 Po trumpos pauzės įstoja Baba Sissoko vokalas atliekantis tradicinės afrikiečių 

liaudies dainos motyvą. Vėliau vėl įstoja Laurita Peleniūtė kartodama sutartinės tekstą nuo pradžių: 

Turėjo liepa, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

Devynias šakas,lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

Palik nor vienų, lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato. 

Elektroninis akompanimentas 

Dainuojamas 

refrenas Dainuojamas tekstas 

Dainuojamas tekstas 

pakeitus tonaciją  
Dainuojamas 

refrenas 

Instrumetalas 

 
Lietuviškas 

vokalas 
MaLituani

e 

Afrikietiškas  

vokalas 

Lietuviškas 

vokalas 

Liet. 

vok. 

Afr. 

vok. 

Liet. 

vok. 

 

Afr. 

vok. 
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Išryškėja antrosios gitaros solo partija. Jai nutilus vėl pasigirsta afrikietiškas vokalas, 

kuris kaitaliojasi su dainuojama sutartine. Sudaromas dialogo įspūdis. Tai tartum dviejų kultūrų 

pokalbis: afrikiečių ir lietuvių: 

Baba Sissoko – leyila-ila eyido-eyi, leyila-ila eyido 

Laurita Peleniūtė – Turėjo liepa, lioj sudijo 

Baba Sissoko – leyila-ila eyido-eyi, leyila-ila eyido 

Laurita Peleniūtė – Devynias šakas, lioj sudijo 

Baba Sissoko – leyila-ila eyido-eyi, leyila-ila eyido 

Laurita Peleniūtė – Turėjo liepa, lioj sudijo 

Baba Sissoko – leyila-ila eyido-eyi, leyila-ila eyido 

Taigi šioje kompozicijoje sutartinė nėra pagrindas. Kiekvienas instrumentas ir vokalas 

yra tolygus, išskyrus, tai, kad kartais išryškėja tam tikra solo partija. Visgi vokalas kompozicijoje 

nėra dominuojantis, jis neva dar vienas kartais prisijungiantis instrumentas. Tai tampa savaime 

suprantama prisiminus tai, kad afrikiečių kultūroje muzika daugiau remiasi instrumentiniu 

pagrindu. Šiame kolektyve, pasak Indrės Jurgelevičiūtės (Priedas nr.2 –Pokalbis su Indre 

Jurgelevičiūte), lyderis yra afrikietis Baba Sissoko, todėl ir perimtas afrikiečių muzikinis 

suvokimas. Taigi ant instrumentinio pagrindo kartais pasigirsta sutartinės melodija. Aptariamoje 

kompozicijoje sutartinė atliekama vienbalsiai (koncerto metu jau giedama dviem balsais) ir nėra 

išgiedamas visas tekstas. Vien tai leidžia patvirtinti teiginį, kad sutartinė čia neužima itin svarbios 

vietos, ji yra tolygi kitiems instrumentams. 

 

Ketvirtasis pavyzdys tai grupės „Enigma“ daina „Beyond The Invisible“ (Priedas nr. 

3). Šio pavyzdžio jau nereiktų skirti prie sutartinių modernizuotų atlikimų, tačiau jis atspindi 

sutartinių panaudojimą šiandieninėje muzikinėje kūryboje. Kūrinyje sutartinę atlieka latvių folkloro 

grupės „Rasa“, įkurtos 1988 metais ir vadovaujamos Valdžio Muktupāvelo, dainininkės. Iš tiesų 

grupė „Enigma“ naudojasi grupės „Rasa“ kūrinio „Sajaja brammieni“ ištrauka. Valdis Muktupāvels 

pasakoja, kad rengė grupės naują programą apie žmogaus gyvenimą ir atgimimą visa tai siejant su 

Dievų pasauliu. Kaip paskutinei programos dainai buvo paimtas tekstas iš Krišjanio Barono „Latvju 

dainas“, nr. 33601 ir nr. 3407. Tekstas pasakoja apie aukštą kalną, ant kurio auga šventas medis, 

turintis devynias šakas. V. Muktupāvelo teigiama, kad tekstas buvo užrašytas Latvijos Sėlijoje be 

melodijos, tad melodijos nuspręsta ieškoti iš sėlių krašto. Sėlių žemėse Lietuvos pusėje taip pat yra 

sutartinės, kurios labiausiai atitiko etnomuzikologo įsivaizdavimą apie baltų religinę ir ritualinę 
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muziką. Taigi sutartinė „Turėjo liepa, liaj siūdijo“ pagal savo tekstą labiausiai atitiko latviškąjį 

variantą. Taip pat V. Muktupāvelo teigiama: „Čia dar reikia paminėti, kad 1987-ais buvo 

publikuotas (ir man labai imponavo) latvių muzikologo Martinio Boiko tyrinėjimas apie sutartinių 

pėdsakus Latvijos Sėlijoje. Kadangi šią sutartinę ruošiau latvių auditorijai, tai pakeičiau lietuvišką 

refreną "lioj sudijo, sudija sudijo sudijula tatato" į mano paties sukurtą latvišką "tōtari tā, raitaitā 

raitaitā raduridu raitaitā rotā".“ (Priedas nr. 2 – Pokalbis su Valdžiu Muktupāvelu). Vėliau, 1995 

metais, su šia nauja programa buvo koncertuojama Paryžiuje, kur prancūzų kompanija INEDIT 

pakvietė kolektyvą „Rasa“ padaryti savo įrašus. Albumas buvo išleistas būtent šios kompanijos ir 

pavadintas "Lettonie. Musiques des rites solaires. Latvia. Music of solar rites. Ensemble RASA", 

1995. Šie įrašai pasiekė ir grupę „Enigma“, kuri pasiprašė panaudoti kūrinio „Sajame brammani“ 

ištrauką. Taip įvyko bendradarbiavimas tarp kelių tautų, kai lietuviška sutartinė per Latvijos 

folkloro grupę „Rasa“ įsipynė į Vokietijos muzikinį projektą „Enigma“. 

 

Projekto „Rasa Rasa“ kompozicija „Liepa“ (Priedas nr. 3 – RASA RASA „Liepa“). 

Ši kompozicija yra gana paprasta lyginant su kitais šio projekto kūriniais arba kitomis aptariamomis 

tos pačios sutartinės kompozicijomis. Sutartinė yra giedama trimis grupėmis su atitarimais. 

Kiekvienoje grupėje po dvi merginas. Pirmajai grupei atitaria trečioji, antrajai – pirmoji, trečiajai – 

antroji giedotojų grupė. Sutartinė akomponuojama tik vienu perkusiniu instrumentu – barškalu, 

kuris periodiškai tam tikru metu pasigirsta viso kūrinio metu. Perkusinis instrumentas įstoja su lig 

trečioji giedotojų grupė pradeda dainuoti. Tuo pat metu pasigirsta ir italo poeto Giusepe Zevola 

balsas. Poetas skanduoja tam tikrus, atrodo bereikšmiu žodžius, kartais mėgindamas pamėgdžioti 

sutartinės garsažodžius. Jo balsas pasigirsta su labai ilgais pauzių intervalais. Po to poetas pereina į 

rišlų italų poezijos skaitymą. Giusepe Zevola balsas skamba išraiškingai, kartais pereinama į 

rėkimą, kas klausytojus priverčia dėmesį nuo sutartinės sufokusuoti į pastarąjį reiškinį. Taigi 

sutartinė atrodytų yra svarbiausias kompozicijos objektas, tačiau palaipsniui ji nusistumia į antrąjį 

planą taip akompanuodama poeto balsui. 

 

Grupė „Midula“ atlieka savitą aptariamos sutartinės kompoziciją, kurią pavadina 

„Močia“. Pavadinimas, ko gero, pasirinktas ne veltui, nes dainuojamas tekstas tik apie močią, tačiau 

paskutinės istorijos eilutės pasikeičia lyginant su Z. Slaviūno užrašyta versija (Priedas nr. 1). 

Dainuojant apie devynias dukras šioje versijoje dainuojama taip: 

visos devynios sudija sudijo sudijūla tatato 
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rūtelį skynė sudija...  

vainikėlį pynė sudija... 

 Pati kompozicija prasideda perkusijomis, vėliau palaipsniui įstoja vis nauji 

instrumentai. Intro trunka ~50 s. Vėliau įstoja du moteriški vokalai. Dainininkės pradžioje dainuoja 

garsažodžius: sudijo sudijo sudijula tatato. Tada pradedama polifoniškai giedoti sutartinė. Nors 

dainininkės tėra dvi, tačiau jos sutartinę atlieka kanono principu. Tada pereinama į monofoniškai 

atliekamą melodinę variaciją. Vėliau dainininkės dainuoja abi kartu, tačiau skirtingais tempais: 

greitesniu tempu dainuojanti atlieka sutartinės tekstą, o antroji - tik garsažodžius. Tada grįžtama į 

prieš tai ėjusią melodinę variaciją ir kūrinys užsibaigia instrumentiniu pragrojimu. 

 

Kūrinio sandaros schema:  

 

 

 

Instrumentinio akompanimento analizė: 

Kūrinio intro: 

 

 

 

 

Kompozicija sudaryta 4/4 ritmu. Visi instrumentai paeiliui įstoja praėjus vienam 

kvadratui – 4 kartus praėjus 4/4 taktui. Pirmieji gitaros įstojimai, tai lengvas perbraukimas per 

stygas. Vėliau ja įstojama tam tikru ritmu. Praėjus vienam kvadratui įstoja pučiamasis instrumentas 

melodika. Ja du kartus išgrojama sutartinės melodija. Šį instrumentą keičia vokalo partija. 

Pirmiausia dainininkės unisonu dainuoja tam tikrą sutartinės melodijos variaciją sudarytą vien tik iš 

garsažodžių. Pradedant rinkti sutartinės tekstą, keičiasi gitaros partija. Ji tampa ne tokia intensyvi, 

tad tai leidžia labiau išryškėti sutartinės melodijai ir apskritai vokalui. Ties kūrinio viduriu 

įtraukiamos pauzės, kurios keičia kūrinio nuotaiką, bei leidžia klausytojui labiau įsiklausyti į 

Instrumentalas 

 
Vokalas 
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Vokalas 
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Vokalas 

Variacija  2 

Vokalas 

Variacija  3 

Vokalas 
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žodžius. Pauzių metu instrumentais sugrojama pirmoji takto dalis ir gitarų stygos paliekamos laisvai 

skambėti. Tuo metu merginos dainuoja dviem balsais unisonu štai tokį tekstą: 

Turėjo močia, 

Dukras devynias, 

Dukras devynias, 

Rūtelį skynė, 

Turėjo močia, 

Dukras devynias, 

Dukras devynias, 

Vainikėlį pynė. 

Prieš kiekvieną frazę instrumentais sugrojama pirmoji takto dalis. 

Po šio pakitimo eina dar vienas, kuris galėtų būti įvardintas kaip kūrinio kulminacija. 

Abiejų merginų vokalinės partijos išsiskiria: viena dainuoja lėtu, kita greitu tempu. Tuo metu 

instrumentais grojama panašiai kaip kūrinio intro dalyje. Vėliau vėl kartojama dalis su pauzėmis. 

Tada grįžtama į įprastas partijas. Įstojus pučiamajam instrumentui melodika du kartus išgrojama 

sutartinės melodija. Kai melodika tęsiama kelis kartus ta pati nata - kūrinys baigiasi, visi 

instrumentai nusiima vienu metu. 

Taigi ši kompozicija remiasi sutartinės pagrindu. Sutartinė lieka svarbi viso kūrinio 

eigoje, Jau net pačioje pradžioje instrumentu išgrojama jos melodija. Dainuojamas tekstas yra 

pakeistas, tačiau kūrinyje taip pat svarbus. 

Lyginat visas išanalizuotas tos pačios sutartinės versijas galima teigti, kad didžioji 

dauguma atlikėjų sutartine remiasi kaip kompozicijos pagrindu. Išsiskiria tik grupės „Enigma“ 

kompozicija, kur sutartinė giedama latvių grupės „Rasa“ giedotojų. Šiuo atveju sutartinė puikiai 

harmonizuoja pagrindinę kūrinio temą. Taigi ji atlieka tik papildomą, akompanimentinę funkciją. 

Visgi dauguma atveju sutartinė išlieka svarbi. Projekte „Malituanie“ lygiagretaus svarbumo turi ir 

Baba Sisoco vokalo partijos. Pastarojoje kompozicijoje žodžiai neturi daug reikšmės - 

neišdainuojamas visas sutartinės tekstas. Tam įtakos, galima teigti, turi mišri grupės sudėtis, turima 

omenyje tautų įvairumą. Taigi muzikinis „pokalbis“ vyksta ne poetiniu tekstu, bet instrumentais. 

Kitais atvejais žodžių svarba yra reikšminga. Tačiau grupėje „Midula“ yra naudojamas visai kitas 

poetinis tekstas. Galima spręsti, kad atlikėjai suteikia sau laisvę koreguoti ne tik sutartinės struktūrą, 

bet ir pačius žodžius. Visgi pastebėta bendra tendencija lyginant su Z. Slaviūno užrašytu sutartinės 

variantu, kad kinta garsažodžių balsiai: užrašytoje versijoje matome, kad garsažodžiai yra 
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Liaj siūdijo, siūdija, siūdijo, siūdijūla tatato 

Tačiau daugialiu atveju dabar jie giedami taip: 

 Lioj siudijo, siudija, siudijo, siudijula tatato. 

Tai galima vertinti kaip natūraliai laiko tėkmės atžvilgiu kintantį dalyką. Kitu atveju, tai galbūt 

savaiminis prisitaikantis prie sau būdingos tarties. Taigi iš esmės visos išanalizuotos kompozicijos 

siekia savitai interpretuoti aptariamąją sutartinę, išskirtinis tik grupės „Enigma“ atvejis. 
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III. SUTARTINIŲ ELEMENTŲ NAUDOJIMAS 

  

1. SUTARTINIŲ MONOFONINIS ATLIKIMAS 

  

 

Yra nusistovėjusi nuomonė, kad sutartinės giedamos daugiabalsiai. Tačiau D. Vyčinienės ir D. 

Urbanavičienės paskelbtose knygose yra apžvelgti pastebėjimai ir teigimai iš ankstesnių tyrimų, kad 

sutartinės gali būti kilusios iš monofoninių dainų su refrenais arba atvirkščiai – jos vėliau pradėtos 

dainuoti monofoniškai [Urbanavičienė 2009: 95-96 p.; Račiūnaitė-Vyčinienė 2000: p. 54]. Taigi 

nors atrodytų, kad sutartinių monofoninis atlikimas yra nebūdingas sutartinėms, tačiau tokių 

pavyzdžių esama. Modernizuoto folkloro srityje irgi galime išgirsti kelis monofoninio arba vieno 

asmens, bet technologijų pagalba atliekamo polifoniškai, dainavimo. 

 

„PIEVOS“. Tai roko muzikos grupė, kuri kuria aranžuotes įvairiems poetiniams tekstam, tačiau 

kartais į savo kūrybą įtraukia ir lietuvių liaudies dainas bei sutartines. Grupėje yra viena vokalistė, 

todėl sutartinių atlikimas yra monofoninis. Tačiau kartais, pasitelkiant šiuolaikinių technologijų 

pagalba, vokalistė balsas yra įrašomas ir paleidžiamas skambėti kartu su gyvai atliekama partija. 

Tada dvi skirtingos balsų partijos susipina ir galima išgirsti sutartinėms būdingą polifoniją. 

Pavyzdžiui, konkrečioje kompozicijoje „Dūno upė“ yra atliekama sutartinė „Dūno upe, lylio“.  

 SlS I: 303a 

Pirmojoje kūrinio dalyje girdime tik monofoninį sutartinės atlikimą, kur dainuojamas rinkinio 

tekstas, o tik vėliau pasigirsta ir pritarinio partija – dūno dūno upė. Ši kompozicija prasideda nuo 

gitaros arpedgio atliekamos partijos, kuri atlieka tokiu ritmu: q q e | q q e :||. Po keturių taktų 

įstoja fleita atliekama melodija. Dar po keturių taktų prisijungia smuikas ir perkusiniai instrumentai 

(lėkštės). Praėjus vėl keturiems taktams pasigirsta smuiku ir fleita atliekama sutartinės pritarinio 
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melodijos variacijos. Tada vėl grįžtama į pirminę intro melodiją. Įstoja vokalistė dainuodama 

sutartinės rinkinio tekstą:  

Dūno upė, lylia, gilus ažerėlis. 

Dūno upė, lylia, tami ažerėly. 

Dūno upė, lylia, plauka untinėlis. 

Dūno upė, lylia, ir mana brolalis. 

Atliekama taip, kaip būdinga keturinėms sutartinėms: kiekviena eilutė yra atkartojama kitos 

dainininkės, šiuo atveju tos pačios dainininkės. Po šios dalies pasigirsta pragrojimas, kur išryškėja 

smuiko partija. Vėliau smuiku ir fleita atliekama sutartinės pritarinio melodija, o jai nutilus vėl 

įstoja vokalistė: 

  Dūno upė lylia, tami ežerėly. 

  Dūno upė lylia, yra daug žuvelių. 

  Dūno upė lylia, ateis ribakėliai. 

  Dūno upė lylia, sugaudys žuveles. 

  Dūno upė lylia, daug yra žuvelių. 

Čia partija atliekama taip kaip ir pradžioje – atkartojant kiekvieną teksto frazę. Ties antrąja eilute 

pasigirsta vokalistės balsas dainuojantis pritarinį – dūno dūno upė. Pritarinys tęsiasi iki tol, kol 

baigiasi tekstas. Tada melodija išauga į variacijas, kurias vokaliai atlieka dainininkė 

improvizuodama su garsažodžiu dūno upė lylio. Vokalinę improvizaciją pakeičia instrumentinis 

pragrojimas, kurio metu išryškėja smuiko ir fleitos atliekama partija. Vėliau vėl grįžtama prie jau 

minėtų vokalinių improvizacijų, kurios po kiek laiko atkartojamos instrumentais ir užbaigia 

kompoziciją. 

 Taigi galima teigti, kad grupė sutartinę ima kaip kompozicijos pagrindą. Sutartinės 

dalys – rinkinys ir pritarinys – yra išskaidomos tarp vokalistės ir instrumentalo, dominuoja 

monofoninis sutartinės atlikimas, tačiau vėliau girdisi dvi vokalistės atliekamos partijos 

skambančios vienu metu: įrašyta partija ir ant viršaus dainuojama.  

Tačiau kitame grupės kūrinyje „Lioj sodai lioj“, kur atliekama sutartinė „Lioj sodailio, 

vokaro“ jau negalime išgirsti sutartinėms būdingos polifonijos. Pastarajai kompozicijai būdingas 

monofoninis atlikimas ir originalios sutartinės melodijos variacijos. Taip pat čia pastebima savita 

garsažodžio interpretacija: autentiškas garsažodis lioj saudailio, vokaro čia pakinta į panašų – lioj 

sodai, lioj, vokaro. 
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 SlS II: 628 

Taigi grupės kompozicijose pasitelkiama sutartinių melodijomis, kurios iš dalies 

išlaikomos tokios, kaip užrašytos Z. Salviūno tritomyje. Tą patį galima pasakyti ir apie poetinį 

tekstą, tik kai kuriais atvejais savaip interpretuojami garsažodžiai. Pagrindinė melodija lieka 

originali sutartinės melodija, bet vėliau galima išgirsti melodijos variacijų. Taip pat pastebėtas 

sutartinės dvibalsumo atsiradimas tarp instrumentinės bei vokalo partijų. 

 

 „MIGLAUKAS“. Tai neseniai gimęs projektas atliekantis lietuvių liaudies dainų ir sutartinių savitas 

interpretacijas. Tai du muzikantai: Dorotė Zdanavičiūtė iš grupės „Sen Svaja“ ir Ugnius Raugalas, 

dalyvaujantis įvairiuose muzikiniuose projektuose, vienas iš jų „Dubenėlis“. Šie du muzikantai 

susibūrė 2014 metais, bet jau spėjo surengti nemažai pasirodymų Lietuvos festivaliuose. 

Duetas remiasi lietuvių liaudies dainomis, tačiau įpina ir sutartinių. Visgi sutartines 

atlieka tik viena dainininkė – Dorotė. Kartais kompozicijose naudojama looping technologija, kur 

įrašoma instrumentinė arba vokalinė partija, o ant viršaus galima groti kitą partija. Tokiu principu 

šioje grupėje yra atliekama viena keturinė sutartinė – „Liūdi berželis, tata“. Vokalistė įrašo nuolat 
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besikartojantį refreną liūdel tata, o ant viršaus dainuoja rinkinį (Priedas nr. 3 - pvz. – 

MIGLAUKAS „Liūdi berželis“). 

 SlS I: 120 

Tačiau kitos sutartinės atliekamos monofoniniu principu, tai yra išdainuojamas visas 

sutartinės tekstas lyg daina. Tai atitiktų D. Urbanavičienės ir D. Vyčinienės paskelbtus 

pastebėjimus, kad sutartinės turi sąsajų su vienabalsėmis dainomis. Pažymėtina, kad  kai kurie 

mokslininkai (J. Čiurlionytė, A. Nakienė, M. Boiko) sutartines kildina iš vienabalsių refreninių 

dainų. Tačiau egzistuoja ir atvirkštinė nuomonė, kad sutartinių vienbalsumas, tai vėlyvesnis 

reiškinys, kuris, pasak Z. Slaviūno, yra susijęs su tradicijos nykimu [Urbanavičienė 2009: p. 95-96]. 

Taigi iš pirmo įspūdžio, atrodytų, naujoviškas pasirinkimas sutartines atlikti monofoniškai, visgi 

egzistavęs ir mūsų tradicijoje. D. Urbanavičienė pateikia pavyzdį, kad giesmininkas Jurgis 

Suvaizdis, labai mėgęs sutartines ir jas giedodavęs vienas [2009: p. 97]. Čia vėlgi neatitinka 

nusistovėjusios nuomonės, kad sutartinės giedamos tik moterų. Šiuo atveju atlikėjas yra vyras ir 

sutartine giedantis vienas. Taigi grupėje Miglaukas sutartinės taip pat atliekamos tik vieno asmens 

tačiau moters.  
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Grupės vokalistė pasirenka išdainuoti ne pilną sutartinės tekstą. Yra išdainuojama tik 

viena su gamtos motyvais susijusi šaka. Tai, pasak vokalistės, sąmoningas jos pasirinkimas. Ji 

teigia, kad gamtos motyvai turi daugiau paslapties, taip galima išlaikyti teksto sakralumą. Sutartinės 

ir lietuvių liaudies dainos akomponuojamos įvairiais tradiciniais kitų tautų instrumentais, kas 

suteigia egzotiško skambesio. Paskutiniuoju metu prie kolektyvo prisijungė dar vienas muzikantas, 

kuris įtraukia sintezatoriaus garsų, kurie leistų grupę priskirti ir elektroninės muzikos žanrui.  

 

ATLIKĖJA INDRĖ JURGELEVIČIŪTĖ. Tai jauna muzikantė aktyviai dalyvaujanti įvairiuose 

muzikiniuose projektuose, kur kombinuojama įvairių tautų tradicinė muzika bei šiuolaikiniai 

instrumentai. Atlikėja groja kanklėmis bei dainuoja. Yra grupės „Merope“ vokalistė, muzikinio 

projekto „MaLituanie“ narė bei world music žanro dueto „Solo & Indrė“ atlikėja. 

Visuose projektuose, kur dalyvauja Indrė Jurgelevičiūtė galime išgirsti lietuvių 

liaudies folkloro muzikos motyvų. Jie derinami su afrikiečių liaudies muzika („Malituanie“, „Solo 

& Indrė“) ar su šiuolaikiniais instrumentais („Merope“). Žvelgiant giliau į pasirinktą lietuvių 

liaudies muzikinį folklorą, pastebime, kad į kompozicijas įtraukiamos ir sutartinės. Šiuo atveju 

sutartinės atlikimas yra monofoninis. Dainininkė išdainuoja visą ar dalį sutartinės teksto. Sutartinės 

melodija susipina su afrikiečių tradicine instrumentine ir vokaline muzika. Konkretūs pavyzdžiai 

būtų projekto „Malituanie“ kūrinys „Leyila (Liepa)“, kuriame kita kolektyvo narė Laurita Peleniūtė 

(taip pat grupių „Marga muzika“ ir „Žalvarinis“ vokalistė) išdainuoja sutartinės „Turėjo liepa liaj 

siūdija“ pirmąją šaką, kur pasakojama tik apie liepą. Kaip ir šiame, taip ir kitame dueto „Solo & 

Indrė“ kūrinyje „Manssani – Bitelė“ (Priedas nr. 3) sutartinė „Bitele ryto“ persipina su afrikiečių 

tradicine vokaline ir instrumentine muzika.  

 SlS III: 1364 

 

Tai galėtų atspindėti dviejų skirtingų tautų duetą, neva pokalbį muzikos kalba. Grįžtant prie 

sutartinės, čia ji taip pat atliekama monofoniškai, tačiau įtraukiama dar ir lietuvių liaudies Kalėdų 

laikotarpio daina „Oi tu, bitaite, lyliumai“. Visa muzikinė kompozicija yra gana vienoda, ilga ir 

monotoniška, lėto tempo. Galima manyti, kad ja siekta suteikti meditacinį poveikį klausytojui. 
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Kūrinys neturi aiškios struktūros todėl tikėtina, kad jame yra daug improvizacijos, kuri ir lemia 

kompozicijos trukmę - tai yra, jeigu muzikantams patinka koks nors motyvas, tai jie jį ištęsia, įpina 

melizmatikos, įtraukia vokalinę partiją. Visgi pastebėta, kad čia sutartinė nėra dominuojanti, ji 

kaitaliojasi su lietuvių liaudies daina „Oi tu, bitaite, lyliumai“ bei Solo Cissokho atliekama vokaline 

partija. Taip pat galima teigti, kad sutartinė šiuo atveju atlieka akompanimentinę funkciją. Visgi 

pati Indrė Jurgelevičiūtė teigia, kad grojant su afrikiečiais, kūryba daugiau paremta improvizacija. 

Kai jie užgroja - Indrė uždainuoja tai, kas pirmas ateina į galvą. Prie afrikietiškos melodijos 

taikomasi remiantis melodika, ritmika ir harmonija. Tačiau verta pridurti, kad grojant su afrikiečiais 

nereikia daug teksto, nes jiems svarbus muzikinis dialogas, jiems priimtiniau instrumentinės 

improvizacijos. Tekstas pasidaro ne toks svarbus todėl ir neišdainuojamas visas. 

 

Kitame kolektyve – „Merope“ – komponavimo procesas vyksta kiek kitaip. Čia 

kūriniai turi savo struktūras, kurias įgauna repeticijų metu. Jeigu mėginama kurti kompoziciją 

sutartinės pagrindu, tai, kaip pasakoja Indrė Jurgelevičiūtė, pirmiausia visi nariai mokosi tą sutartinę 

dainuoti. Taip jie labiau susipažįsta su melodija, ritmika ir pan. Nors tekstas dažniausiai 

dainuojamas tik Indrės, tačiau kiti grupės nariai nori žinoti apie ką kūrinys, jiems svarbi žodžių 

reikšmė. Taigi nors sutartinės funkcija dabar yra tik muzikinė, tačiau „Merope“ nariams rūpi gilesnė 

prasmė. Pati Indrė teigia, kad sutartinės jai yra tartum burtažodžiai. 

Sutartinės šioje grupėje atliekamos monofoniškai. Tačiau kartais padaromas kanoninis 

atlikimas tarp Indrės vokalo ir bansuri – indiškos fleitos. Taip išgaunamas daugiabalsumas ir 

sutartinėms būdingi sąskambiai. Indrės teigiama, kad fleitos garsas jai atrodo artimesnis žmogaus 

balsui, todėl toks sutartinės pynimas tarp vokalo ir fleitos skamba gana natūraliai.  

Komponavimo procese dalyvauja visi grupės nariai. kiekvienas muzikantas atsineša 

savą patirtį. Atrodytų, kad tik vokalistė įneša etno muzikos į kolektyvą, tačiau, pasirodo, kad 

kiekvienas narys yra susipažinęs su tam tikra tradicine muzika. Perkusistas kilęs iš Granados, kur 

mokėsi flamenko muzikos. Jo grojimo manieroje jaučiasi flamenko įtakos. Taip pat jis metus 

mokėsi Indijoje. Kontrabosistas mokėsi Afrikoje, kur susipažino su afrikiečių tradicine muzika. 

Fleitistas mokosi indiškos muzikos. Gitaristas mokėsi džiazo ir daug dirba su elektronine muzika. 

Dėl to vyksta ilgas kūrybinis procesas, kol atrandama kažkas bendro. 
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2. SUTARTINIŲ GARSAŽODŽIŲ NAUDOJIMAS: 

 

 

Dabartiniame sutartinių įtraukimo į muzikines kompozicijas kontekste galima atrasti ir minimalius 

tų sutartinių panaudojimus – t. y. sutartinių elementų, tokių kaip refrenai, arba dalies netradiciniu 

būdu atliekamo teksto naudojimas. Čia aptariamos muzikinės grupės, kurių kūrybai vienaip ar 

kitaip įtakos turi lietuvių liaudies muzika, nagrinėjami konkretūs tų grupių kūriniai. 

 

„SKYLĖ“. Šio grupės kūryba pasižymi autorinių tekstų bei muzikos rašymu. Grupės projektas 

„Broliai“ yra skirtas Lietuvos partizaninio judėjimo, vykusio 1944-1953 metais, dalyviams. Tarp 

kūrinių yra ne tik Roko Radzevičiaus ir Aistės Smilgevičiūtės tekstų, bet ir kitų asmenų bei 

išlikusios partizanų eilės. Muzikinių kompozicijų autorius – Rokas Radzevičius. Iš atliekamų 

kūrinių galime pastebėti lietuvių folkloro muzikos įtakos atspindžių. Konkrečiai fokusuojantis į 

sutartines grupės „Skylė“ muzikinėse kompozicijose galime atpažinti sutartinėms būdingų 

garsažodžių panaudojimą. Tas atsispindi keliuose projekto „Broliai“ kūriniuose. Pirmiausia dainos 

„Žalia daina“ pabaigoje galime išgirsti sutartinę primenantį tekstą: 

Nekirsk, broli, 

Deičiūta, 

Ąžuolėlio, 

Deičiūta, 

Nekirsk, broli, 

Deičiūta, 

Nei liepelės, 

Deičiūta. 

Nors šios dalies atlikimas yra unisoninis, tačiau teksto sandara primena sutartinę. 

Tekste yra mažai žodžių ir jie išskiriami refrenu deičiūta. Patys žodžiai, kaip ąžuolėlis, liepelė – tai 

gamtos motyvai, kurie būdingi senajam lietuvių folklorui. 

Kitas kūrinys „Karingei augo“ (Priedas nr. 3 – Internetiniai šaltiniai). Čia papildant 

poetinį tekstą nuolat skamba choro atliekama partija, kurios metu dainuojamas refrenas: 
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Augo karutis, 

Karingei augo. 

Kaip rašoma aptariamos grupės albumo „Broliai“ lankstinuke, šis dvieilis refrenas 

užrašytas be melodijos 1849 metais Zarasų apylinkėse. Taigi toks sutartinės motyvų panaudojimas 

yra tartum sutartinės atgaivinimas. Apskritai grupės „Skylė“ kūryboje dominuoja tiek įvairūs 

mitologiniai vaizdiniai, tiek lietuvių liaudies dainų motyvai. Štai dar viename pavyzdyje yra 

paimtas visas sutartinės tekstas ir jam pritaikyta Roko Radzevičiaus sukurta melodija. Tai kūrinys 

„Tėveli“ (Priedas nr. 3). Albumo lankstinuke teigiama, kad sutartinę 1931 metais padainavo 

Antanas Sidabris iš Sidabrinės kaimo. Visgi sutartinės melodija yra neišlikusi, tad dabartinis grupės 

„Skylė“ muzikinis sutartinės variantas vėl gali būti laikomas kaip sutartinės atgaivinimas, nors tokia 

jos versija nė kiek neprimena tradicinių sutartinių. Dar viename to paties projekto „Broliai“ 

kūrinyje „Geležinės rūtos“ versijoje su choru galime išgirsti refrenų panaudojimą. Kūrinio 

pabaigoje Rokas Radzevičius pritariant chorui dainuoja vis besikartojantį tekstą, kuriame 

įtraukiamas ir refrenas sodauto: oi, rūtos, sodato, rūtos geležinės. Iš to akivaizdžiai matyti, kad 

grupės nariams yra svarbus lietuvių muzikinis folkloras ir tai turi įtakos jų kūrybai. Paminėtina ir 

tai, kad vienas iš grupės narių – Gediminas Žilys – plačiau domisi sutartinėmis ir jas pats kuria taip 

lyg pratęsdamas sutartinių gyvavimo tradiciją. Muzikanto kūrybiniai bandymai kartais įtraukiami į 

grupės „Skylė“ kompozicijas. (Plačiau apie sutartinių tradicijos tąsą ir sutartinių kūrimo variantus 

rašoma skyrelyje IV. Sutartinių kūrimo tradicijos tąsa). 

 

„LIŪDNI SLIBINAI“. Tai aktorių kolektyvas atliekantis autorines dainas. Šio kolektyvo repertuare 

yra vienas kūrinys, pavadinimu „Ralio karvytis“, kur savitai interpretuoji piemenų dainuojamo 

folkloro motyvai ir garsažodžiai. Kadangi atlikėjai yra aktoriai, tai jų kūryba pasižymi humoristine 

forma. Aptariamame kūrinyje kaip priedainis pasigirsta įvairių garsažodžių popuri:   

Oi čiūta tūta, nuraškyta rūta, 

Sudija sudijo, sudijula tatato. 

Ramtadrylia oilia, 

Čiūta čiūta puka puka, 

Sudijo sudijo, 

Ramtadrylia, leliumoj.  

Taigi šioje pupuri galime išgirsti ir senųjų sutartinėms ir lietuvių liaudies dainoms būdingų 

garsažodžių ir naujų, išgalvotų pritarimų naujesnio pobūdžio dainoms. Tad iš to galime suvokti, kad 
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atlikėjai garsažodžiais nesiekia rituališkumo ar sakralumo, bet tiesiog žaidžia su jų skambėjimu. 

Pačiame dainos tekste pasigirsta piemenų dainoms būdingų refrenų, kaip: ralio, stingo. Tad galima 

teigti, kad kūrėjai įkvėpimo taip pat semiasi ir iš lietuvių liaudies muzikos. Vis dėlto jie savo 

dainomis siekia prajuokinti klausytojus, bet ne saugoti tradicinę muziką. Išmanantiems apie lietuvių 

liaudies dainas ir jų puoselėtojams toks garsažodžių kratinys gali atrodyti kaip nepagarbos mūsų 

tautos nematerialiajam paveldui ženklas. Tačiau iš kitos pusės išmanymas padeda labiau suvokti šio 

garsažodžių popuri beprasmiškumą, kur tiek konkrečių, daugeliui žinomų sutartinių garsažodžiai, 

kaip sudijo, sudijula tatato, tiek naujoviškų – ramtadrylia ir žiemos meto dainų refrenas leliumoj 

atsiduria vienoje vietoje, nors daina yra neva imituojanti piemenų raliavimą. 

 

„KAMANIŲ ŠILELIS“. Šis duetas priskiriamas dainuojamosios poezijos, eksperimentinės muzikos 

žanrui. Visgi atlikėjų kūryboje galime išgirsti lietuvių liaudies dainų ir sutartinių įtakos. Viename 

„Kamanių šilelio“ kūrinyje galima išgirsti garsažodžius įsipinančius į poetinį tekstą. 

Kūrinyje „Mergaitės sapnas“ (Priedas nr. 3 – Internetiniai šaltiniai) atlikėjai naudoja 

garsažodžius sudija rito tatato. Kompozicija prasideda gitarai arpedžiuojant paprastą melodiją tada 

įstoja Kamilės vokalas dainuojantis minėtuosius garsažodžius: sudija rito tatato. Vėliau unisonu 

dainuoja abu atlikėjau, o po to jų partijos išsiskiria ir taip susidaro garsažodžių pynimasis 

tarpusavyje, ką galime išgirsti ir dvejinėse, bei kitose sutartinėse.  

Pirma melodija: 

 

 Antra melodija: 

 

 Trečia melodija: 
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 Pirma ir antra melodija: 

 

Pirma ir trečia melodija: 

 

 

Nors dueto atliekamame kūrinyje šis garsažodžių motyvas savo skambėjimu ir ritmika 

neprimena sutartinės, tačiau, galima teigti, kad, apskritai, jų kūrybai lietuvių liaudies dainos ir 

sutartinės turi įtakos. Tai matyti vien iš garsažodžių panaudojimo, kaip besikartojančio puošybinio 

refreno. Peržvelgus dueto repertuarą, galima atrasti ir lietuvių liaudies dainų aranžuočių. Nors 

dabartinėje jų kūryboje vyrauja autorinės dainos, tačiau joms, kaip minėta ankščiau, įtakos  turi 

liaudies dainos ir sutartinės.  
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IV. SUTARTINIŲ KŪRIMO TRADICIJOS TĄSA 

 

 

Jeigu prisimintumėm teiginį, kad svarbi yra ta istorija, kuri vis dar yra veiksni, ką paantrina ir 

Gediminas Žilys sakydamas, kad kiekviena tradicija yra gyva, kol ji kuriama, tai sutartinių 

tradicijos rekonstravimas, šiuo atveju yra svarbus ir reikalingas sutartinių egzistavimui palaikyti. 

Nors sutartinių tradicija jau nėra gyva, tačiau galime įžvelgti tam tikrus sutartinių tradicijos 

rekonstravimo bandymus. Tai būtų Trinkūnų ir Gedimino Žilio kuriamos sutartinės.  

 Sutartinėms pradėjus išeiti iš bendruomenės gyvenimo jos tapo nereikalingos ir nuėjo 

užmarštin. Taip pradėjo nykti sutartinių giedojimo ir kūrimo tradicija. Tai ką turime dabar, tai yra 

praeities medžiaga, tačiau ne gyva tradicija. XX a. pabaigoje pradėta vėl domėtis sutartinėmis, kas 

lėmė jų atgaivinimą. Tačiau dabartinis jų egzistavimas yra visai kitoks negu pirminis. Šiandien 

sutartinių funkcija yra visai kita – jeigu ankščiau jos buvo buities, tam tikrų ritualų dalis, tai dabar  

jos priimamos kaip muzikinis kūrinys, pristatantis mūsų muzikinę tradiciją. Sutartinių jungimas su 

kitais muzikos stiliais ir naujų šiuolaikinės muzikos kompozicijų kūrimas byloja apie dar kitokią 

sutartinių funkciją – tai muzika vardan klausymosi arba kitaip – muzika malonumui. Kaip teigiama 

Jurgos Jonutytės, kad tradicija yra tai, kas stingdo sąmonės lankstumą ir kuria asmens ir kultūros 

inerciją [2011]. Tokiu atveju modernizuotos sutartinės ir apskritai world music žanras jau nėra 

tradicija. Tai netgi ne tradicijos atkūrimas. Tai greičiausiai tam tikras tradicinės muzikos 

suvokimas, būdingas šio amžiaus žmonėms. Prisiminus požiūrį į sutartines sovietiniais laikais ir net 

atgavus nepriklausomybę jis buvo labai griežtas lyginant tai kas daroma su sutartinėmis ar iš jų 

dabar. Visgi tarp netradiciškai atliekamų yra ir tradiciškai atliekamų sutartinių. Be viso to egzistuoja 

ir sutartinių kūrimas. Toliau susipažįstama su Inijos Trinkūnienės ir Gedimino Žilio sutartinių 

kūrimo procesais. 
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1. TRINKŪNŲ SUTARTINĖS 

 

 

Visų pirma prisiminus sutartinių raidą nuo jų atgimimo galime pastebėti kaip keičiasi santykis su 

jomis. Ankščiau sutartinės ir apskritai visas folkloras buvo laikomas neliečiamu, nekeičiamu arba, 

kaip įvardija Inija Trinkūnienė: folklorui buvo suteiktas sakralumo matmuo. Tas buvo būdinga 

sovietinės okupacijos metais bei, anot Inijos, ir pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais. 

Tada sutartinės buvo tartum muziejinė vertybė. Vėliau į jas pradėta žiūrėti laisviau. Nors ir 

„Kūlgrindos“ pirmieji bandymai sutartinėms pritarti būgnais buvo ne itin palankiai sutikti. Visgi 

dabar santykis su sutartinėmis yra žymiai pakitęs. Apskritai, tradicinė muzika imama kaip naujų 

kompozicijų pagrindas. Šiuolaikiniame kontekste sutartinių naudojimas, jų įvairus interpretavimas, 

yra tartum savotiškas tų sutartinių saugojimas. Visgi tai ką mes naudojame – tas dar reikalinga. 

 Kalbant apie sutartinių kūrimą Inija Trinkūnienė iškėlė klausimą kada jau galima 

laikyti, kad tai yra kūrybą? Prisiminus tai, kad dabartinės modernizuotos sutartinių kompozicijos 

yra priskiriamos autorinei kūrybai, nors pačios sutartinės kadaise galbūt buvo bendras kūrybinis 

procesas, šį reiškinį tikriausiai irgi galėtumėm priskirti prie sutartinių kūrimo. Šiandien mes net 

nežinome tų sutartinių autorių. Taigi įsikišant į tam tikras sutartines, keičiant jų žodžius arba 

melodiją, anot Jono Trinkūno nereikėtų prisiskirti autorinių nuopelnų, tai tartum tradicijos tąsa. 

Visgi kalbant apie modernizuotas sutartines, čia kūryba vyksta kuriant visą muzikinę kompoziciją, 

kartais išlaikomas autentiškas sutartinės tekstas ir melodija, kartais šie du komponentais 

interpretuojami savaip. Tačiau tokio pobūdžio kūryba jau priskiriama autorinei kūrybai. Grįžtant 

prie sutartinių kūrimo klausimo, sunku įvadinti, kada prasideda kūrimas. Pasak Inijos, kai 

pakeičiamas vienas žodis, kartais gali būti netgi tradicijos saugojimas. Kalbant apie konkretų 

pavyzdį – tai sutartinė Lylioj lelijoj, kas ty gražiai žydėjo.  
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 SlS II: 821 

 

Paskutiniai šios sutartinės žodžiai yra Bažnyčėlan nuėjo. Bažnyčia yra gerokai vėlyvesnis reiškinys, 

tad, anot Inijos, šios eilutės atsisakymas arba jos pakeitimas į tokią kaip jaunimėlin nuėjo, galėtų 

būti laikoma sutartinių saugojimu, tartum jų išgryninimu. Tačiau pati kūryba dažniausiai vyksta 

jungimo būdu: iš vienos sutartinės paimama melodija ir pridedamas kitos sutartinės tekstas. Tai, 

pasak Inijos, ir yra pagrindinis liaudiškosios kūrybos principas. Taigi Trinkūnų sutartinių kūrimas 

pasireiškia minimalių žodžių pakeitimu. Tokį procesą galima įvardinti kaip sutartinių išgryninimu, 

nes atsisakoma vėliau atėjusių žodžių ir stengiamasi išlaikyti ankstesnę sutartinės prasmę. Kitas 

kūrimo būdas – tai atgaivinimas tų sutartinių, kurių melodijos neužrašytos arba neišlikusios. Jos 

atgaivinamos jungimo principu – kai melodija paimama iš esamų sutartinių melodijų ir pritaikomas 

tas be melodijos užrašytas tekstas.  
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2. GEDIMINO ŽILIO SUTARTINĖS 

 

 

Visų pirma Gediminas Žilys teigia, kad tradicija yra gyva tol, kol ji yra kuriama. Taigi vien 

giedodami sutartines mes jų tradicijos nesugrąžinsime. Reikia perprasti sutartinės struktūrą, 

skambesį, pamėginti suvokti garsažodžius. Gilinantis į sutartines palaipsniui suvoki jų kūrimo 

procesą ir tai tampa natūralu. Kaip teigiama Gedimino, reikia žinoti kam tau to reikia. Ankščiau 

sutartinės turėjo tam tikrą apeiginę paskirtį, o dabar jos daugiausia telieka tik kaip muzikinis 

kūrinys. Gediminui sutartinių kūrimas svarbus apeiginiame kontekste. Taigi jo kuriamos sutartinės 

susijusios su tam tikrais ritualais: vestuvės, krikštynos, laidotuvės ar įvairios kalendorinės šventės. 

 Naujų sutartinių atsiradimo galimybės yra labai įvairios. Paprastesniais atvejais, kaip 

ir Trinkūnų sutartinėse, prie be melodijos užrašyto teksto pridedama jau esama kokios nors 

sutartinės melodija. Taip pat galimas ir atvirkščias variantas – kai tekstui sudėliojama nauja 

melodija. Tokį būdą galima įvardinti kaip jungimo metodą. Antrasis sutartinių kūrimo metodas – 

keitimo. Šiuo atveju iš trejinės esamos sutartinės padaroma dvejinė sutartinė. Taigi keičiasi 

sutartinės atlikimas, struktūra ir melodija. Trečiasis metodas – kūrimo. Čia daugiau atsigręžiamą į 

sutartinių apeiginę paskirtį ir kuriamas konkretus apeiginis ar tam tikram ritualui reikalingas tekstas, 

maldelės dievams ar panašiai. Pasak Gedimino, tokiu atveju tekstas dėliojamas iš įvairios 

lietuviškos ir latviškos medžiagos ieškant konkretaus apeiginio konteksto. 

 Kuriant sutartinės tekstą Gediminas naudojasi jau esama užrašyta mitologine, 

tautosakine medžiaga: mėnulio maldelės, užkalbėjimai, mįslės. Labai gražiai mįslių panaudojimas 

atsispindi šioje Gedimino Žilio sutartinėje: 

Kas tar taka per dvarelį, rygailio rygailio? 

Saulė teka per dvarelį,  

Kas ten karo vidur dvaro, 

Mėnuo karo... 

Kas ten rėkia, dangų drėskia...? 

Perkūns rėkia... 

Kas ten dega, viršum medžio...? 

Ugnė dega... 

Kas po žemę ritinėjas...? 
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Aukso obuols ritinėjas... 

Kas ten juosia aukso juostą...? 

Upė juosia... 

Kas upelėj sėd krėslalį...? 

Tam krėsllį sėd mergelė... 

Šios konkrečios sutartinės melodija yra autentiška, tačiau jos atlikimas gana nutolęs 

nuo autentiškumo.  

 SlS I: 166 

 

Sutartinę Gediminas akomponuoja kanklėmis, o giedotojų kartais būna ir 5 mišrios 

grupės. Tai tartum dabartinė sutartinės interpretacija. Visgi minėtasis pavyzdys yra mitologiškas, 

jame atsispindi pagrindiniai gamtos objektai: saulė, mėnulis, upė, perkūnas ir medis. Kaip ir 

daugumoje našlaičių dainų tekstų mėnulis ir saulė sutapatinami su tėvais, taip ir čia išryškėja 

mėnulio ir saulės svarba. Saulė ritasi per visą dvarą, tartum prižiūrėdama jį, mėnulis pasirodo 

pačiame viršuje lyg viską saugotų, vainikuotų. Jie abu lyg to dvaro tėvas ir motina. Toliau kalbant 

apie Perkūną, jis tekste gali būti suvokiamas kaip milžiniškas objektas. Perkūnijos skleidžiami 

garsai sutapatinami su rėkimu. Visgi rėkimas tai žmogaus skleidžiamų garsų apibūdinimas, todėl 

Perkūnas čia gali būti suvokiamas kaip tarp žmonių esantis, tačiau tai, kad jis geba rėžti dangų 

(dangų rėžia), suteikia jam milžino vaizdinį. Taigi sutartinė yra mitologinio konteksto, todėl gali 

būti apeiginė.  

Kitas įdomus pavyzdys, kur sutartinė nėra mįslių tipo, tačiau ji sukurta iš mįslės – 

Vaikščiojo mergelė po aukso pievelę. Išbarstė mergelė auksalio perlalius. Mėnulis pamatė, bet 

nieko nesakė. Saulalė atskėlė perlalius surinko. Tai, pasak Gedimino, yra Aušrinės mįslė. Iš šios 

mįslės jis sukūrė keturinę sutartinę, kurios garsažodžiai yra autentiški – auksaliu lingo, perlaliu 

mirgo. Patys garsažodžiai, anot Gedimino, jam siejosi su Aušrine, tad ir gimė nauja sutartinė. 

Melodija paimta sutartinės „Gegute perlaliu“: 
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 SlS III 1470 

Pritarinys:  Auksaliu lingo,                          Rinkinys: Auksalio lingute, 

                      perlaliu mirgo.                                              Perlalio mirgute. 

                  Vaikščiojo mergelė 

                  Po aukso pievelę. 

                  Išbvarstė mergelė 

                  Auksalio perlalius. 

                  Mėnulis pamatė 

                  Bet nieko nesakė. 

                  Saulalė atskėlė 

                  Perlalius susėmė. 

Dar vienas pavyzdys, kai sutartinės melodija išsivystė iš užrašytos sutartinės 

melodijos. Tai Gedimino Žilio kurta apeiginė sutartinė Deivei Gabijai: 

 

Ši melodija, pasak G. Žilio, yra išsivysčiusi iš keturinės sutartinės „Duok ir mon, sesiula“ (SIS III 

1424). Lyginant abi versijas jaučiame kaip naujoji melodija yra pakitusi, tačiau išlaukiusi panašią 

ritmiką ir melodijos motyvą.  
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 SlS III 1424 

Gedimino teigiama: „Tradicija būtų, jeigu būtų sekėjai, kurie dainuotų tas sutartines 

net ir be tavo pagalbos. Bet jeigu nevykę kūriniai – tai jie tiesiog pradingsta. Nereikia bijoti tų 

dalykų, nes jie tiesiog numiršta. Bet jeigu atsiranda pasekėjų – tai jau tampa tradicija.“ 



77 
 

IŠVADOS 

 

 

1. Tiriamoji muzika priskirtina world music (pasaulio muzikos) žanrui. Šis terminas 

Lietuvoje dar nėra prigijęs. Dažniausiai tokia muzika įvardijama kaip post-folkloras arba 

neofolkloras. Tradicinės muzikos ir kitų menų sintezei įvardinti (neapsiribojama tik muzika) kol kas 

priimtino termino nėra. 

 2. Muzikinėse kompozicijose sutartinės jungiamos su elektronikos, džiazo, roko ir 

kitais netradicinės muzikos žanrais. Pasitaiko ir neįprastų sutartinių interpretacijų, kurioms 

būdingas dar platesnis daugiabalsumu arba atvirkščiai – monofoninis – atlikimas. Pasitelkiant 

elektroninės muzikos technines galimybes, kai kada daugiabalsumas kuriamas dirbtinai – t.y. viena 

vokalo partija įrašoma ir skamba kartu su gyvai atliekama kita vokalo partija. Kompozicijose 

sutartinės gali išlikti kaip kūrinio pagrindas arba atlikti akompanimento funkciją. Pastarasis 

reiškinys būdinga džiazui, pasižyminčiam ryškiomis instrumentų solo partijomis. Visgi muzikinėse 

kompozicijose galimos dvi sutartinių funkcijos – tai: 1) sutartinė kaip kompozicijos pagrindas arba 

2) sutartinė kaip kompozicijos akompanimentas. Akompanimento funkciją atliekanti sutartinė 

nebūtinai skamba ištisai. Nors yra ir tokių kompozicijų, tačiau kitose ji pasigirsta epizodiškai taip 

išryškindama ir papildydama pagrindinę kompozicijos melodiją ar teminę medžiagą. 

 3. Išanalizavus įvairių muzikos stilių sutartinių aranžuotes atsiskleidė įvairūs sutartinių 

panaudojimo būdai jų kompozicijose: 

1) tradicinis sutartinės atlikimas, 

2) sutartinės melodija dainuojama monofoniškai, 

3) polifonija kuriama iš vokalo ir instrumentalo, 

4) polifonija kuriama vokalo partiją dainuojant su kitos vokalo partijos įrašu, 

5) sutartinės melodijos variacijų kūrimas ir jų jungimas su autentiška melodija, 

6) refreninės dalies išplėtimas ir naudojimas kompozicijos kulminacijose arba priedainių atkarpose, 

7) trejinės sutartinės atlikimas dainuojant tik dviem vokalistėms ar vokalistams, 

8) trejinės sutartinės keitimas dvejine, pritaikant naujai sukurtą melodiją ir sudarant būdingus 

sekundinius sąskambius bei sinkopuotą ritmą. 

9) Sutartinės poetinio teksto trumpinimas arba keitimas, garsažodžių balsių keitimas. 
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4. Sutartines imta įtraukti ir į kitų menų erdves. Esama sutartinių jungčių su video 

menais, instaliacijomis ir teatru. Vienais atvejais tokioje sintezėje sutartinės atliekamos tradiciniu 

būdu, kitais atvejais pateikiamos kartu su elektronine muzika. Teatro erdvėje sutartinės skamba 

tradiciniu būdu arba naudojamos kaip tam tikrų aktoriaus pratybų forma – tai atitinka sutartinės 

terapinę funkciją. 

 5. Pastebimas platesnis sutartinių poveikis šių dienų world music kūrybai. Randasi ne 

tik vis daugiau grupių pasitelkiančių sutartines kaip kompozicijos pagrindą, bet ir naudojančių 

atskirus sutartinių elementus. Į autorinį tekstą įtraukiami sutartinių garsažodžiai. Vienais atvejais jų 

paskirtis puošybinė („Kamanių šilelis“, „Skylė“), kitais – humoristinė („Liūdni slibinai“). 

 6. Sutartinių tradicijos tąsa – tai naujai kuriamos arba rekonstruojamos sutartinės. 

Tokia veikla užsiima Inija Trinkūnienė ir Gediminas Žilys. Sutartinė tarsi išgryninama atsisakant 

sąlygiškai naujų krikščioniškos tematikos intarpų, kuriama melodija sutartinės tekstui (užrašytam be 

melodijos), kuriami apeiginiai tekstai. Šis procesas padeda puoselėti sutartinių giedojimo ir 

funkcionavimo apeigų kontekste tradiciją. 
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SUMMARY 

 

 

The master‘s thesis explores the modern alternative ways of sutartinės (archaic Lithuanian 

polyphonic songs). Inclution of this heritage into the Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity (UNESCO) in 2010, resulted in uprise of new musical bands, incorporating 

those songs into their compositions. This kind of music can be considered as Lithuanian type of 

world music. Although it is usually attributed to post-folk or neo-folk, the terms coming probably 

from the concept of Art History. The thesis explores combinations of sutartinės and other musical 

genres. There are fusions of sutartinės with jazz, rock, electronic or other ethno musics. Besides, 

sutartinės become a part of other kinds of arts. They appear in video arts and drama. Furthermore, a 

peculiar continuation of the sutartinės tradition is observed nowadays: new sutartinės are created or 

old sutartinės are recreated in traditional way. This signifies vitality of sutartinės and their 

unbroken role in a context of rite.  


