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ĮVADAS 

 

Lietuvoje instrumentinė liaudies muzika nėra visiškai ištyrinėta. Palyginus su 

dainomis, archyvuose nedaug medžiagos. Todėl, kaip besimokanti groti smuiku, nusprendžiau 

tyrinėti gimtosios Suvalkijos smuikininkus, jų atlikimo techniką, instrumentus, melodijas. 

Knygoje „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje“ autorė Gaila Kirdienė rašo apie 

smuiką kaip liaudies instrumentą, jo gamybos ypatumus, smuikavimo papročius. Tačiau čia 

nėra pateiktų atskirų Lietuvos regionų smuikavimo bruožų. O ir kituose leidiniuose apie 

Lietuvos smuikavimo papročius informacijos nedaug. Todėl tai yra puiki proga įsigilinti į 

savo krašto instrumentinės muzikos  ypatybes. Deja, šio instrumento atstovų šiuo metu jau 

beveik nelikę, todėl neturiu galimybės su jais gyvai pabendrauti ir paklausyti jų griežiamų 

kūrinių. Taigi, vienintelis informacijos šaltinis – archyvai.  

 

Darbo objektas - tradicinis smuikavimas Suvalkijos regione 

 

Darbo tikslas - tirti Suvalkijos regiono smuikavimo tradiciją bei griežimo 

specifiką. 

 

Darbo metodai: 

 aprašomasis - darbe aprašoma archyvų veikla, ryškiausi XX a. 

smuikininkai bei jų repertuaras 

 lyginamasis - lyginami pateikėjų techninio atlikimo ypatumai  

 istorinis - darbo įvade trumpai peržvelgiama Suvalkijos krašto istorija 

 analizė - analizuojami smuikininkų pateikti kūriniai 

 pusiau struktūrizuotas interviu  -  platesnei informacijai gauti, buvo 

kalbinami pateikėjų artimieji, šeimos nariai. Šis metodas buvo vykdomas 

nuvykus į vietoves, kuriose gyveno pateikėjai 

 

Tyrimo subjektas. Tiriamieji asmenys šiame darbe yra XX amžiuje Suvalkijoje 

gyvenę tradicinio smuikavimo atstovai. Pasirinkti ryškiausi, profesionaliausi (bet 

profesionaliai nesimokę griežti) smuikininkai: 

 Jonas Ragažinskas 

 Juozas Jančas 
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 Juozas Svitojus 

 Jurgis Byla, 

 Jurgis Gudynas 

 Petras Orantas 

 Jonas Radzevičius 

 Kazimieras Augustaitis 

 

Tyrimo uždaviniai. 

1. atskleisti smuikininko vietą Suvalkijos regiono etninėje kultūroje 

2. išsiaiškinti smuikininko svarbą kaimo bendruomenėje 

3. išanalizuoti pateikėjų pagriežtų kūrinių specifines savybes ir jas palyginti tarpusavyje 

4. apibrėžti Suvalkijos regiono smuikininkų griežimo pagrindines savybes 

 

 Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, po jo trys skyriai. Pirmame skyriuje 

apžvelgiami įvairūs Suvalkijos krašto tyrinėjimai nuo instrumentinės šio krašto muzikos 

užrašinėjimo pradžios, pagrindiniai tyrinėtojai ir užrašinėtojai, informacija apie Lietuvos 

archyvuose saugomą medžiagą, trumpa ekspedicijų Suvalkijoje apžvalga. Antrame  skyriuje 

pagal įvairius šaltinius pateikiama informacija apie Suvalkijos regiono papročius, kuriuose 

buvo naudojama smuiko muzika, susipažinama su pagrindiniais pateikėjais - geriausiais 

Sūduvos smuikininkais bei jų repertuaru. Trečiame skyriuje analizuojama griežimo tradicija, 

smuiko muzikos atlikimo ypatumai XX a. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūros 

sąrašas bei priedai - platesni pateikėjų aprašymai su vaizdine medžiaga ir jų pagriežtų kūrinių 

pilnos transkripcijos. 

 

 Suvalkija  - Lietuvos etnografinis regionas kairiajame Nemuno krante, 

apimantis didžiąją Lietuvos Užnemunės dalį (Marijampolės aps. Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonus, Kauno aps. Kauno rajono pietinę ir Prienų rajono 

vakarinę dalis). 

 Sūduva yra etninės sūduvių, apie I tūkstantmečio vidurį išsiskyrusių iš didelio 

baltų vieneto – jotvingių, etninės žemės. Sūduviai iš visų dabartinės Lietuvos etninių regionų 

gyventojų rašytiniuose šaltiniuose yra paminėti anksčiausiai – II a. mokslininko ir keliautojo 

Klaudijaus Ptolemėjo „Geografijoje“.  
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 Pirmaisiais lietuvių kovų su kryžiuočiais dešimtmečiais kraštas iš dalies virto 

dykra. Pagal Melno taikos sutartį (1422 m.) LDK sugrįžusią Užnemunę greitai kolonizavo 

sulietuvėję karo pabėgėlių nadruvių palikuoniai bei aukštaičiai, dzūkai, žemaičiai. Šie 

persikėlėliai atsinešė naujus gyvensenos įgūdžius bei papročius, tačiau suvalkiečių 

(ypač kapsų ir zanavykų) etnografinės grupės susiformavimui didelės įtakos turėjo ir jotvingių 

substratas. 

 Nuo 1795 m. iki XIX a. pab. Suvalkijos ūkinė visuomeninė raida vyko izoliuotai 

nuo likusios Lietuvos, nes šis kraštas priklausė Lenkijos karalystei. Anksčiausiai Lietuvoje 

(XIX a. pradžioje) panaikinta baudžiava ir vėlesnės žemės reformos suteikė valstiečiams 

asmens laisvę. Dėl geresnių ekonominių ir kultūrinių sąlygų, žemdirbystei palankių derlingų 

žemių, regiono gyventojai tapo turtingiausiais XIX–XX a. Lietuvos ūkininkais ir tuo 

laikotarpiu davė šaliai daugiausia išsilavinusių žmonių. Net 6 iš 20 Valstybės atkūrimo, 

 Vasario 16-osios akto signatarų yra iš Sūduvos. Vienas iš jų - Lietuvos 

patriarchas Jonas Basanavičius. Šiame regione gimęs ir Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės 

kalbos kūrėjas, išleidęs kelias gramatikas, bei Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka. 

 XIX a. pab. vakarinėje Suvalkijos dalyje vartojamų kapsų ir zanavykų šnektų 

pagrindu susiformavo dabartinė bendrinė (literatūrinė) lietuvių kalba. Taip pat Mažosios 

Lietuvos šnektos pagrindu. 

 Kalbant apie šį etnografinį regioną vartojami keli skirtingais istorijos periodais 

susiformavę pavadinimai – Sūduva, Užnemunė, Suvalkija. Populiariausias 

pavadinimas Suvalkija prigijo po 1867 m., tuo metu čia egzistavusios Lenkijos karalystės 

šiaurines apskritis sujungus į naują Suvalkų guberniją.1 

 

 

  

                                                
1 Paimta iš: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_d=95440&p_k=1 
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1. TYRINĖJIMAI IR ŠALTINIAI 

1.1 Tyrinėjimų apžvalga 

 

 Suvalkijos regiono instrumentinė muzika yra nedaug ištyrinėta, palyginti su 

kitais Lietuvos regionais. Yra tik pavieniai straipsniai, įvairiuose leidiniuose galima 

fragmentiškai rasti ką nors užsiminta apie suvalkietišką muzikavimą ar muzikinę tradiciją. 

Taip pat medžiagos randama ir archyvuose.  

 Etnografas Oskaras Kolbergas (Kolberg) savo leidinyje "Lietuvių liaudies 

dainos" 1879 m. įvade pažymėjo, jog kankles tradiciniame muzikavime išstūmė smuikas.2 

 1880 m. išleistame Antano Juškos Veliuonos apylinkių tautosakos rinkinyje 

"Svotbinė rėda" aprašytos veliuoniškių vestuvės. Ten įvardyti šokiams naudoti instrumentai: 

dūda, ožragis, kanklės ir smuikas. "Susirinkus svotbai, nuotakos tėvas su motina pradeda 

pirmąjį tancių, ir paskui visi šoka po dūda, po ožragiu, po kanklėmis arba po smuiku".3 

 Gvidas Vilys savo straipsnyje "Šyvio šokdinimas Vakarų Suvalkijoje" aprašė tik 

šiame regione egzistavusį šyvio šokdinimo paprotį, nupasakojo apie persirengėlių ir 

muzikantų vaidmenis jame.4 

 Taip pat G. Vilys straipsnyje "Muzikantai ir šeimininkės - samdomi suvalkiečių 

vestuvių veikėjai" pagal pateikėjų iš Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonų 1992-1993 m. 

instrumentologinių ekspedicijų pasakojimus aprašė vestuvių muzikantų bei šeimininkių 

tarpusavio santykius, pateikia informacijos apie muzikantų kapelijų sudėtis.5 

 Viena žinomiausių šių laikų smuikavimo tradicijos tyrėjų visoje Lietuvoje Gaila 

Kirdienė savo knygoje "Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje" pateikė vertingos 

informacijos apie kiekvieno regiono smuikavimo savitumus, įvairias tradicijas, suvalkiečių 

smuikininkus, jų griežimo ypatybes, instrumentų gaminimą ir t.t. Čia galime rasti ir keletą 

smuikininko J. Jančo pagriežtų kūrinių transkripcijų. Darbas buvo parašytas disertacijos 

pagrindu.6 

 Ši smuiko tyrinėtoja taip pat parašė keletą straipsnių apie įvairių Lietuvos 

regionų smuikavimo ypatumus tiek techniniu atžvilgiu, tiek tradicijų ir papročių. Konkrečiai 

                                                
2 Kolberg O. Piesni ludu litewskiego. Iš: Zbiόr wiadomosci do Antropologii Krajowej. T. 3 Krakόw, 1879, p. 

167-230 
3 Svotbinė rėda veliuonyčiu lietuviu, surašyta pat Antaną Juškevičę 1870 metuose. Kazan, 1880, p. 21 
4 Vilys G. Šyvio šokdinimas Vakarų Suvalkijoje. Iliustr. Liaudies kultūra, Nr. 6, 1993, p. 8-9 
5 Vilys G. Muzikantai ir šeimininkės - samdomi suvalkiečių vestuvių veikėjai, Liaudies kultūra, Nr. 2, 1996, p. 

36-38 
6 Kirdienė G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius, Kronta, 2000 
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apie Suvalkiją jos parašytas straipsnis "Suvalkiečių tradicinio smuikavimo ypatybės"7. Čia 

autorė trumpai aptaria suvalkietiško smuikavimo technines ypatybes garso išgavimo būdo, 

melodinės puošybos, štrichų bei bendrais ritmikos ir dermių bruožų aspektais. "Suvalkiečių 

tradicinis smuikavimas, kaip puikiai demonstruoja jau XX a. pirmosios pusės garso įrašai, 

pasižymi išskirtiniu profesionalumu, gražiu, skambiu smuiko tembru <...> Liaudies 

smuikininkai – tikri virtuozai <...> Būdingi gana lengvi štrichai". 

 G. Kirdienės straipsnyje "Dzūkų smuikininkų repertuaras" nemažai  pastabų 

apie Suvalkijos regiono smuikininkų repertuarą.8 

 Rinktinėje "Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių", kurią publikavo G. 

Kirdienė, pateiktos visų Lietuvos regionų tradicinio smuikavimo atstovų pagriežtų kūrinių 

transkripcijos. Prie kiekvienos pridėtos pateikėjų pastabos apie atlikimą. Ten įtraukti ir 

žymesnių Suvalkijos smuikininkų pagriežti kūriniai - J. Jančo, K. Augustinaičio, J. 

Ragažinsko bei J. Svitojaus.9 Pati G. Kirdienė transkribavo visus šioje knygoje esančius 

kūrinius. 

 Straipsnyje "Lietuvių smuikas" Evaldas Vyčinas kalba apie smuikų gamybą, 

pabrėžia, jog "skobtiniai smuikai yra iš Suvalkijos, kur kanklės seniau irgi buvo skobiamos". 

Taip pat pastebi, jog yra bendrumų tarp šių instrumentų, nes abu turi f formos išpjovas, skirtas 

garso rezonavimui. Taip pat straipsnyje pateikta informacijos apie suvalkietiškų vaikiškų 

smuikų gaminimą iš lentelės.10 

 E. Vyčinas taip pat 1998 m. sudarė ir išleido kompaktinę plokštelę "Lietuvių 

tradicinė muzika. Smuikas", kurioje įrašyti trijų Suvalkijos regiono smuikininkų - Petro 

Nevulio, J. Jančo bei J. Ragažinsko - pagriežti kūriniai su moksliniais komentarais.11 

 Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas 2003 m. išleido atskirą rinktinę 

"Suvalkijos dainos ir muzika"12, kurioje yra 1935-1939 m. įrašytos Suvalkijos krašto dainos 

bei instrumentinė muzika. Knygoje pateiktos dainų bei instrumentinių kūrinių transkripcijos. 

Tarp jų yra prieškario smuikininkų iš Suvalkijos J. Bylos, J. Gudyno ir J. Radzevičiaus 

pagriežtų kūrinių transkripcijos, o kompaktinėje plokštelėje prie knygos įrašyti keletas 

kūrinių, tarp jų ir minėtų smuikininkų. Knygos įvade trumpai aprašoma Suvalkijos 

instrumentinė muzika, tačiau informacija skurdi ir abstrakti. Šį leidinį recenzavusi Daiva 

                                                
7 Kirdienė G. Suvalkiečių tradicinio smuikavimo ypatybės. Iš: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7035&p_d=22264&p_k=1 
8 Kirdienė G. Dzūkų smuikininkų repertuaras. Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011, 160-179 
9 Kirdienė G. Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių. Vilnius, LLKC, 2007 
10 Vyčinas E. Lietuvių smuikas. Liaudies kūryba V, Vilnius: LLKC, 2002 
11 Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Sudarė ir parengė E. Vyčinas. Vilnius, Vilniaus plokštelių studija, 1998 
12 Suvalkijos dainos ir muzika. 1935-1939 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė A. Nakienė ir R. Žarskienė. 

Vilnius, LLTI, 2003 
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Vyčinienė pastebėjo, jog visos Lietuvos regionams skirtoje kompaktinių plokštelių su 

knygelėmis serijoje suvalkiečiai, lyginant su kitiems regionams skirtose knygelėse aprašytu 

folkloru, liko nuskriausti, nes jų knygelės įvade informacija yra menkiausia.13 Smuiko 

muzikos transkripcijas pateikė R. Žarskienė. 

 2008 m. Vincento Kazimiero Svitojaus parašyta ir Punsko "Aušros" leidyklos 

išleista knyga "Vėl gegužio žiedai". Joje autorius, Jungėnų liaudiškos kapelos įkūrėjas ir 

ilgametis vadovas pasakoja apie Svitojų šeimos bei Žaliosios kaimo muzikantus (išskiria brolį 

smuikininką J. Svitojų), jų istorijas, muzikavimo raidą, kapelos narius, išskiria svarbiausius 

kapelos gyvavimo etapus - susikūrimą, koncertinę veiklą, keliones. Čia sudėti prisiminimai 

apie ryškiausius įvykius, repertuaras. Knyga išleista kapelos gyvavimo 70-mečio proga.14 

 2011 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas išleido suvalkiečių 

tautosakos rinktinę "Paklausykit manę, jauno bernelio". Tautosakos užrašytojas - Jaunius 

Vylius. Jis buvo vienas labiausiai pasišventusių Suvalkijos krašto tautosakos tyrinėjimams 

žmonių. Prie rinktinės pridedama kompaktinė plokštelė, kurioje skelbiamos dainos, raudos, 

pasakos, sakmės, taip pat ir instrumentinė muzika - armonikos, kanklių bei smuiko. Po 

kiekvienu kūriniu yra pastabos bei raidėmis žymimos kūrinio formos dalys, jų seka.15 Smuiko 

muzikos transkripcijas pateikė R. Žarskienė. 

 2013 m. Justė Jakimavičiūtė apgynė savo magistro mokslo darbą "Suvalkijos 

instrumentinio muzikavimo ypatumai". Jame aptaria Sūduvos krašto muzikantų portretus, 

lokalinį bei individualų repertuarą, įvairių muzikos instrumentų paplitimą skirtingose regiono 

vietovėse, bei muzikavimo papročius. Tai gan išsamus darbas, teikiantis naudingos 

informacijos apie suvalkietišką muzikavimą įvairiais instrumentais, taip pat ir smuiku.16 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Vyčinienė D. Naujas lietuvių folkloristikos baras: XX a. pirmosios pusės garsinė dokumentika. Tautosakos 

darbai, XXXII, 2006, p. 300 
14 Svitojus V. K., Vėl gegužio žiedai. Punskas, Aušros leidykla, 2008 
15 Vylius J., Paklausykit manę, jauno bernelio: Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė. 

Vilnius, LLTI, 2011 
16 Jakimavičiūtė J., Magistro mokslo darbas. Suvalkijos instrumentinio muzikavimo ypatumai. Vilnius, 2013 
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1.2 Archyviniai duomenys 

 

 Suvalkijos regiono instrumentinė muzika tyrinėti pradėta vėlai - XX amžiaus 

pirmoje pusėje. Pirmieji rimtesni šio krašto instrumentinės muzikos įrašai buvo daromi Kaune 

Lietuvos tautosakos archyve 1936-1937 metais. Pagrindinis tų įrašų organizatorius buvo 

Zenonas Slaviūnas. Jo dėka dalis kūrinių išleisti LLTI rinktinėje "Suvalkijos dainos ir 

muzika", o kita dalis tiesiog saugoma LLTI Tautosakos archyve. Jame yra daugiau nei šimtas 

kūrinių, kuriuos pagrojo prieškario - XIX a. antroje pusėje gimę muzikantai. Tarp jų ir trys 

puikūs smuikininkai J. Byla, J. Gudynas ir J. Radzevičius. Vėliau instrumentinės muzikos 

užrašymas nutrūko, nes Z. Slaviūnas nustojo dirbti Lietuvos tautosakos archyve. XX a. 

septintajame dešimtmetyje šio archyvo žinios apie Suvalkijos regiono muzikavimą nutrūko. 

 Lietuvos literatūros ir tautosakos institute taip pat saugomi Broniaus Uginčiaus 

rankraščiai - smuiko muzikos transkripcijos iš pateikėjo J. Gudyno. Transkribavimas vyko 

1957 - 1960 m. Iš viso B. Uginčius yra ištranskribavęs 215 tradicinės instrumentinės muzikos 

kūrinių, iš kurių yra kanklių, cimbolų, lumzdelių, armonikos, birbynės ir mandolinos 

pavyzdžių. 

 J. Vylius - tyrinėtojas, daugybę metų skyręs Suvalkijos tautosakai rinkti, pats 

lankėsi pas šio krašto talentingiausius dainininkus, pasakotojus ir muzikantus. Jo rinktinėje 

"Paklausykit manę, jauno bernelio" didžiausias dėmesys skiriamas dainoms ir tautosakai. 

Instrumentinės muzikos dalis yra mažesnė, tačiau irgi vertinga. Joje yra keturių smuikininkų 

pateikti kūriniai. Leidinyje autorius pateikia ir įvairių pastebėjimų, pasakojimų apie šventes, 

tradicijas., instrumentų darymą. J. Vyliaus rinkiniai saugomi Marijampolės Kraštotyros 

muziejaus archyve, garso įrašai bei rankraščiai - Lietuvos literatūros ir tautosakos institute. 

Dėka J. Vyliaus, į Suvalkiją pradėjo važiuoti ir kiti garsūs tyrėjai. 

 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto 

Etnomuzikologijos skyriaus archyve 1971 m. taip pat atsirado keletas instrumentinės muzikos 

įrašų, kuriuos užrašė Genovaitė Četkauskaitė. Po dešimties metų buvo pradėtos rengti 

ekspedicijos į Suvalkiją: Vilkaviškio r., Kazlų Rūdoje, Skriaudžiuose, Lukšiuose, Kalvarijoje 

ir vėl Vilkaviškio r. 1985 m .buvo užrašytas vienas geriausių Suvalkijos krašto smuikininkų J. 

Jančas.. 1990 m. J. Jančą pakartotinai užrašė E. Vyčinas ir Daiva Račiūnaitė, taip pat J. 

Svitojų, J. Ragažinską. 

 1990 m. buvo surengta pirmoji etnoinstrumentologinė ekspediciją į Suvalkiją. 

Joje dalyvavo LMTA archyvas ir Etnomuzikos instituto archyvas. Ekspedicijai vadovavo 

Romualdas Apanavičius. Buvo apklausiami ir įrašomi liaudies muzikantai. Įrašinėjimai vyko 
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pateikėjų namuose. LMA archyve iš viso saugoma apie šešis šimtus 1971-2004 metais įrašytų 

instrumentinių  kūrinių.  

 LLKC archyve saugoma vaizdo medžiaga iš 1992 m. ir 1993 m. LMTA vykusių 

koncertų, skirtų ekspedicijoms Suvalkijoje apibendrinti. Informacijai apie smuikavimą 1992 

m. lapkričio 11 d. įvykęs koncertas, kuriame pasirodė smuikininkai J. Jančas ir K. Augustaitis 

su žmona Terese. Čia muzikantai pasakoja apie save, prisimena įvairius įvykius iš muzikinio 

gyvenimo, J. Jančas pasakoja apie Bubelių kaimo vestuves. 1993 m. koncerte J. Jančas 

pasirodė su sūnumi Algirdu Juozu Janču. 

 Pagal R. Apanavičiaus pateiktus apibendrintus ekspedicijų duomenis, 

Suvalkijoje pateikėjų, deja, apklausta mažiausiai. Iš viso Lietuvoje apklausta 1531 pateikėjas. 

Aukštaitijoje apklausta 727 pateikėjai, Žemaitijoje 532, Dzūkijoje 173, o Suvalkijoje tik 99.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Apanavičius R Lietuvių etninio instrumentinio muzikavimo ekspedicijos, Gimtasis kraštas, 4, 2011, p. 100 
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2. SMUIKAVIMAS SUVALKIJOJE 

 

 Nuo seno įprasta, kad  įvairiausiuose viso pasaulio tautų papročiuose ir apeigose 

dalyvauja muzikantai, šokėjai ir kiti muzikinės, meninės srities atstovai. Ne išimtis ir 

lietuviški papročiai. Ko gero, negalėtume įsivaizduoti tradicijų be muzikinės dalies. Tiek 

instrumentinės, tiek dainuojamosios. Deja, dabar visa ta kultūra po truputį nyksta. Šio darbo 

tiriamasis laikas - dvidešimtas amžius, todėl verta pakalbėti ir apžvelgti to laikmečio 

muzikanto - smuikininko vietą būtent Suvalkijos regiono papročiuose ir etninėje kultūroje. 

 Apskritai visos Lietuvos etninių regionų papročiuose nėra esminių didelių 

skirtumų, visur yra vienokių ar kitokių panašumų. Knygoje "Lietuvių kalendorinės šventės"18 

rašoma, jog aiškiai nupasakoti ar atvaizduoti vieną ar kitą paprotį yra labai sudėtinga. Nedaug 

domėtasi būtent papročių sritimi, nedaug tirta ir pačių tyrėjų mažai. Be to, šiais laikais vis 

mažėja galimybė rasti pateikėjų, galinčių ryškiai  papasakoti, kaip viskas vykdavo įvairių 

švenčių metu, darbo pabaigtuvių metu, kalendorinių švenčių metu ir pan. Tokie papročiai 

ypač svarbūs kaip šeimos ar didesnės bendruomenės dvasinio gyvenimo dalis. Šeimoje - 

nedidelėje bendruomenėje - savos šventės, tokios kaip krikštynos, vestuvės, laidotuvės, 

vardinės.19 Kaimo bendruomenėje svarbus socialinis gyvenimas, o bendros progos, tradicijos - 

kaip tik tai, kas skatina bendrumą ir puoselėja gražius santykius. Galiausiai tai būdavo ir 

pramoga, atokvėpis po sunkių darbų. 

 Lietuviai nuo seno žinomi kaip ūkininkai - užsiimantys žemdirbyste ir 

gyvulininkyste. Todėl nenuostabu, kad didelę dalį jų gyvenimo užima mintys ir darbai apie 

savo pragyvenimo šaltinį. Daug kas jų darbuose priklausė nuo oro, t.y. nuo metų laikų, o dėl 

šios priežasties apeigos, ritualai, tradicijos ir yra skirstomi pagal metų laikus, vadinami 

kalendorinėmis šventėmis. Tai derliaus sėjimas, nuėmimas, gyvulių sveikata, prieauglis. Taip 

pat į šią kategoriją priskiriamos tokios metų šventės kaip Joninės, Žolinės, Visų Šventųjų 

minėjimas, Vėlinės ir pan.. Nereikėtų pamiršti ir itin reikšmingų su religija susijusių švenčių - 

Kalėdų bei Velykų.  

 Prigesus apskritai visų papročių ir tradicijų naudojimui, muzikantai tapo daugiau 

jaunimo pasilinksminimų, vakarėlių neatsiejama dalimi. Būdavo kviečiami į kaimo šokius, 

balius. Kartais po vieną, kartais grupelėmis - kapelijomis, įvairiai. Priklausomai nuo vietovės 

                                                
18 Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1990 
19 Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė R., Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius, Mintis, 1995 
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situacijos, kiek ten gyveno muzikantų. Žinoma, būdavo kviečiami ir gretimų kaimų 

muzikantai.  

 V. K. Svitojus iš Kalvarijos miestelio (kilęs iš Žaliosios k.) pasakojo, jog jam 

būnant dar ne per didžiausiu vyruku, vyresnysis brolis Juozas pasiimdavo jį ir kaimyno 

Broniaus Svitojaus sūnų Juozą ir visi trys keliaudavo muzikuoti - tai į vakarėlį, tai į vestuves 

kokias. Grodavo dviem smuikais (broliai) ir cimbolais kaimynų Juozas. Visi trys greitai 

mokėsi, išmoko valsą "Plaukė sau laivelis", "Paskutinę" polką, ypač mėgiama buvo 

"Muzikantų polka", ją dar ir pridainuodavo20: 

 

Muzikantai čia atėjo, 

prie jaunimo prisidėjo, 

grieš jie čia visus šokius -  

polkas, valsus ir kitokius. 

 

Tegul mūs jaunimas šoka, 

strepsi, kraipos kaip tik moka. 

Šokdami visi ulioja, 

Linksmas daineles dainuoja... 

 

 

 Taip susikūrė, galima sakyti, trijų Žaliosios kaimo vyrų kapelija. Kituose 

kaimuose taip pat buvo tokių nedidelių ansambliukų, todėl tarp muzikantų buvo šokia tokia 

konkurencija. Tribarčių kaime smuikais griežė broliai Juozas ir Petras Kajokai. Mockų kaime 

- Petro Prabulio sukurta grupė. Kovų kaime - broliai Sergiejus ir Juozas Kučinskai su 

ūkininkaičiu Knyza. Žagariškės kaime taip pat buvo nedidelė grupelė, kurioje dalyvavo ir 

vokietis Einas (jo vardo V. K. Svitojus nebeprisimena). Žodžiu, muzikantų pasiūla buvo 

nemaža, todėl reikėjo stengtis kažkuo išsiskirti, būti įdomesniems už kitus. To skatinami, 

muzikantai jau tada bandė aranžuoti visokias melodijas, ieškojo įvairesnių muzikos raiškos 

būdų. Buvo labai svarbu patikti ne tik kaimynams, draugams ar merginoms, bet ir viršaičiui, 

klebonui. 

 

                                                
20 Svitojus V. K., Vėl gegužio žiedai. Punsko Aušros leidykla, 2008 



13 

 

 

1 iliustr. 1939 metais Svitojų namuose gaminamas būgnas. Iš kairės: sesuo Onutė, brolis 

Vincentas Kazimieras, Bronių Svitojų Juozas ir smuikininkas Juozas Svitojus / iš Vincento 

Kazimiero Svitojaus asmeninio albumo 

 

 Aišku, kad muzikantai eidavo grot ne tik dėl kitų, bet ir dėl pačių malonumo. A. 

J. Jančas, smuikininko J. Jančo sūnus, pasakojo,  jog jo tėvelis visad pabrėždavo, kad muzika 

jam padėdavo sunkiausiais laikais. Kai karas ar kitos nelaimės. Visad imdavo instrumentą ir 

taip būdavo paprasčiau ir linksmiau gyventi. 

 

 

2 iliustr. Juozas Jančas, Algirdas Juozas Jančas ir Vitas Bakūnas / Iš Algirdo Juozo Jančo 

asmeninio albumo 

 

 Panašiai ir Svitojų šeimoje - karo metais visi buvo staiga išvaryti iš Žaliosios 

kaimo. Galvojo, kad tik kelioms dienoms, todėl pasiėmė nedaug apsirengimo ir maisto. 

Tačiau grįžo gerokai vėliau. Instrumentai, paslėpti rūsyje, buvo arba sugadinti, arba išvogti. 

Tai buvo didžiulis nuostolis ne tik piniginis, bet ir emocinis. Taip visiems reikėjo muzikos. 
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 Kartais muzikantams būdavo sumokama. Nedideli pinigai, bet vis tiek atlygis. 

V. K. Svitojus prisimena, kad susikūrus trijų Svitojų grupelei, buvo pakviesti į kaimyninį 

Sabaliavo kaimą pas ūkininkus Sabaliauskus, ten grojo vakarėlyje jaunimui ir ne tik. 

Jauniausiasis Svitojus už tą pagrojimą gavo 20 centų. Be to, anksčiau už visus užmigęs po to 

dar turėjęs nuvalyti broliui Juozui batus, šokėjų numindžiotus. Tokį papildomą darbelį 

Vincentas turėjo dar ne vienerius metus.  

 Sprendžiant iš pokalbių su Suvalkijos regiono smuikininkų artimaisiais, 

muzikavimas būdavo paveldimas iš tėvų, senelių. Tokiu būdu susikurdavo šeimyninės 

kapelos, o į jas pasikviesdavo ir kokį draugą ar kaimyną, mokantį groti kokiu nors 

instrumentu. Kapelos būdavo nedidelės, nes ir kaimai nedideli, nebūdavo tiek muzikantų 

vienoj vietoj. 

 Kalendorinių švenčių tradicijos XX amžiuje jau buvo gerokai apnykusios. 

Neskiriama tiek dėmesio įvairiems ritualams, susijusiems su žemdirbyste ar gyvulininkyste. 

Galbūt dėl karo žmonės didesnį dėmesį skyrė patriotiškumui, o ne senųjų tradicijų 

autentiškumui. Nors tekdavo dažnai slėptis nuo kareivių ir mūšių, nors burtis draugėn buvo 

stipresnis už bet kokią baimę. Populiarus buvo posakis "Mes čia kraują liejam, o jūs 

linksminatės!" - lyg akmuo į jaunimo, ypač muzikantų daržą, tačiau linksmybių tai vis tiek 

nesustabdydavo. 

 Apie XX amžiaus vidurį pradėjo kurtis įvairių kultūros centrų kapelos. Ne 

išimtis ir Suvalkijos regiono kultūra. Salaperaugio kaimo kultūros namų kapela buvo laikyta 

viena stipriausių kapelų Kalvarijos rajone. Tuo metu jau buvo dalyvaujama dainų ir šokių, 

derliaus šventėse, kituose renginiuose. Važinėjama koncertuoti į kitus kolūkių kultūros 

centrus, koncertuojama kolūkiečių ataskaitiniuose susirinkimuose. Žinoma, niekur neapsieita 

ir be smuikininkų. Šioje kapeloje visad dalyvavo Juozas Svitojus. Kapela be smuikininko 

buvo neįsivaizduojama, kaip pasakojo V. K. Svitojus. 

 E. Vyčinas pasakojo, jog apie 1983-ius metus J. Svitojus su broliu Kazimieru ir 

dar keliais muzikantais koncertavo Rumšiškėse "Ant marių krantelio". Būdamas ~70 metų J. 

Svitojus sugebėjo grodamas eiti žąsele. Daugmaž visi Suvalkijos muzikantai buvo "karšto" 

temperamento, pilni ekspresijos, turėjo netgi šokio tokio "pasiutimo". Tai buvo galima 

pamatyti tik gyvoje tradicijoje. Deja, pateikėjus įrašinėjant namuose tai būdavo sunku 

perteikti, jų ekspresija matėsi tik koncertuose. 
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2.1 Kalendorinės šventės 

 

 Lietuviai nuo seno garsėjo kaip žemdirbių ir gyvulių augintojų tauta. Sėkmė 

ūkyje lemdavo šeimos gerovę. LLKC išleistoje knygoje "Lietuvių kalendorinės šventės" 

rašoma: "Kadangi liaudies kalendorius yra tiesiogiai susijęs su žemdirbio gamybine veikla, tai 

ir kalendorinių švenčių papročiai dar yra vadinami kalendoriniais agrariniais papročiais."21 

 Anot Marijos Gimbutienės, lietuvių kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos 

savo kilme siekia gilią senovę ar indoeuropietiškojo laikotarpio matristinę kultūrą, susijusią su 

paslaptinga žemės ir vandens stichija, iš kurios atsiranda gyvybė ir vystosi pagal mėnulio 

fazes. Toks senasis tikėjimas mėnulio įtaka augalijai kalendoriniuose papročiuose išliko iki 

XX amžiaus. 

 

 Žiemos šventės. Ryškiausia kalendorinė žiemos šventė vakarų Suvalkijoje buvo 

Šyvio šokdinimas, lydimas muzikos. Jame dalyvauja iki 20-ties personažų, dauguma tokie, 

kaip Užgavėnėse: Šyvis, vadas, keturi kazokai (būtent Suvalkijoje, o Gražiškių krašte - 

kareiviai), čigonai, meška, gandras, velnias, daktaras, žydas, vedlys, šlavėjas, kaminkrėtys, 

skambintojas ir muzikantai. Kadangi dalyvaudavo tokie veikėjai, kaip meška, gandras, galima 

teigti, jog Šyvio šokdinimas turi gilias archajines šaknis.22 Šis paprotys buvo praktikuojamas 

dar XX-tame amžiuje. Šokdinimai vykdavo nuo antros Kalėdų dienos iki Trijų Karalių 

kiekvieną vakarą, užbaigiami dideliu baliumi. Šyvis (šyvas arklys) Suvalkijoje vadinamas 

"šimeliu". Muzikantai, taip pat ir smuikininkai visuomet būdavo reikalingi šokdinant Šyvį. 

Kiekvienas personažas šiame paprotyje turėdavo savo užduotis, kuriomis linksmindavo, 

juokindavo vietinius, o muzikantas buvo reikalingas tik dėl muzikos. 

 

 

3 iliustr. Šyvio šokdinimas. Dvi čigonės, raitelis su Šyviu ir čigonas. 1972m. 

 

                                                
21 LLKC, Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1990, p. 4 
22 Vyšniauskaitė A.,. Apie šyvio šokdinimo paprotį Suvalkijoje //  Liaudies kultūra, 6, 2001, p.33-34 
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 Visoje Lietuvoje XIX a. antroje pusėje - XX a. pirmoje  pusėje smuikuota 

Užgavėnių vakarėlių metu.23. Muzikantai turėdavo neįprastai groti (kaip ir visi persirengėliai - 

neįprastai elgtis pagal Užgavėnių tradiciją), juokingas ir triukšmingas muzikavimas būdavo 

skirtas išbaidyti žiemos demonams bei prikelti žemei ir gyvybei. Užgavėnių visa muzika yra 

triukšminga, lyg žaidimai, skirti per žiemą susikaupusios energijos išliejimui. Be to, seniau 

"triukšmo kėlimas laikytas geriausia priemone piktoms dvasioms nuvyti". 

 

 Pavasario šventės. Ryškiausia pavasario šventė - šv. Velykos. Panašiai kaip ir 

per Užgavėnes, smuikininkai grieždavo vaikščiodami su lalautojais arba "kiaušiniautojais".24 

Taip pat per velyknaktį bažnyčioje ir švenčiant namuose. Lalauti paprastai eidavo jauni vyrai, 

kartais apeidavo keletą kaimų. Būryje būtinai būdavo giesmininkai, maišanešys ir muzikantas. 

Giedodavo giesmes "Aleliuja", "Sveiki sulaukę šventų Velykų", po giesmių dainuodavo 

dainas - lalinkas netekėjusioms merginoms.25 Giesmėms pritardavo smuikas. Būrį pakvietus 

vidun, smuikininkas grieždavo ir šokiams.26 Suvalkijoje (Marijampolės aps.) per Velykas 

muzikantai grieždavo pas savo kaimo žmones arba šaulių rengiamuose vakaruose su 

velykinės tematikos pavadinimu.27 Muzikantams būdavo atsilyginama vaišėmis, kartais 

piniginiu užmokesčiu. G. Kirdienė rašo: "XX a. antroje pusėje liaudies smuikininkai kartis dar 

grieždavo Velykų pobūviuose, vakarėliuose už vaišes.28 Marijampolės r., Kalvarijos aps., 

smuikininkai Velykų vakarėlį pradėdavo "Cvingu", užbaigdavo pasiutpolke (MFA S, pat. 

62)." 

 Sekminių tradiciją taip pat nuo seno lydėjo smuiko muzika - lankant javus, 

piemenų susibūrimuose, ir pargenant gyvulius, jaunimo vakarėliuose, gegužinėse.29 Dar ir XX 

a. antroje pusėje Marijampolės r. Sekminių vakarėlyje grieždavo liaudies smuikininkai. 

Populiariausias valsas "Ant melsvo ežero bangų", paskutinis šokis - polka.30 Muzikantai už 

grojimą būdavo vaišinami. 

 

 Vasaros šventės. Joninės visad jaunimo švenčiama šventė, sutampanti su 

vasaros saulėgrįža. Visoje Lietuvoje populiari tradicija Joninių naktį deginti laužą, per jį 

šokinėti, kupoliauti, ieškoti paparčio žiedo. Pasak V. K. Svitojaus, minėtinos tarpukario 

                                                
23 Kirdienė G., Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Kronta, Vilnius, 2000, p. 184 
24 Kirdienė 2000: 185 
25 Imbrasienė B., Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, LLKC, 1990, p. 51 
26 Kirdienė 2000: 185 
27 Kirdienė 2000: 186 
28 Kirdienė 2000: 187 
29 Kirdienė 2000: 187 
30 Kirdienė 2000: 188 
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Lietuvos Joninių šventės. Muzikantas prisimena, kaip keletą dienų prieš Jonines jaunimas 

rinkdavosi ant piliakalnio, rinkdavo šakas, sausuolius, ruošdavo kuo didesnį laužą. 

Šauniausiems Jonams pindavo vaikinus, jais puošdavo svirnų duris. Jaunimas ant Žaliosios 

piliakalnio linksmindavosi tol, kol degdavo laužas - iki paryčių. Pasienio policininkai tuomet 

iššaudavo vieną kitą raketą. Visiems tai labai patikdavo, nes apie fejerverkus niekas nieko 

neišmanė.31 Smuikininkai su kapelomis grieždavo šokius, pritardavo dainoms. Pirmas būdavo 

pagriežiamas valsas, o užbaigdavo maršu "Suk, suk ratelį" ar polkute.32 Suvalkijoje 

muzikantams atsidėkodavo vaišėmis. 

 

 Darbo šventės. Anot G. Kirdienės, XX a. pirmoje pusėje Suvalkijoje ilgais 

žiemos vakarais plėšant plunksnas, jei būdavo daugiau jaunimo ir muzikantas, kartais būdavo 

pašokama. Taip pat smuikininkai Suvalkijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, grieždavo rugiapjūtės 

pabaigtuvėse. Yra duomenų, jog Šakių r. muzikantai grodavo "vaikino įteikimo" šokius 

(porinius), ratelį "Slaunas žolynas", o jo pabaigoje - polką šeimininkams (ULAE, 360). Apie 

Šakius grieždavo "Pakrestinį". kurio tekste yra prašoma griežti, žadant jiems gerai atsilyginti 

pinigais ir alumi. Panašiai vadinami šokiai buvo paplitę ir Marijampolės aps.33 Vilkaviškio 

aps., Vištyčio vls. muzikantais rūpindavosi šeimininkas. XX a. pirmoje pusėje Suvalkijoje 

būdavo muzikuojama po bulviakasio talkos. Kviesdavo muzikantus, taip pat ir 

smuikininkus.34 Jei namuose būdavo jaunimo, Vilkaviškio aps., Vištyčio vls. būdavo šokama 

ir po nedidelės talkos.35 Taip pat šiame krašte XX a. penktame dešimtmetyje dar šokdavo 

linabrukio bei kūlimo pabaigtuvėse. Suvalkijoje tokios pabaigtuvės, šokiai, vakarėliai buvo 

vadinami roboksais. 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Svitojus 2008: 42 
32 Kirdienė G., p. 190 
33 Urbanavičienė D., Vasaros ciklo lietuvių choreografija. Liaudies kultūra, 4, 1997,  p. 27-35 
34 Kirdienė 2000: 193 
35 Kirdienė 2000: 193 
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2.2 Šeimos papročiai 

 

 Šeimos papročiai, skirtingai nuo kalendorinių švenčių, neturi bent maždaug 

nustatyto laiko. Viskas priklauso nuo pačios šeimos ar giminės sprendimo - pvz. vestuvės, 

vardinės; arba nuo likimo - pvz. vaikelio gimimas arba laidotuvės. Lietuvoje vestuvių šventė 

taip pat yra viena ryškiausių, švenčiama ne vieną dieną, turinti savo ritualus, ceremonijas. 

 

 Vestuvės. XX amžiuje, nykstant autentiškoms tradicijoms ir ritualams, retai kada 

galima pamatyti senoviškai švenčiamas vestuves. Iš anksčiau vyravusių trijų ryškių dalių - 

piršlybų, vestuvių ir atgrąžtų, beliko tik piršlybos ir vestuvės. Atgrąžtų (jaunosios grįžimo 

kuriam laikui į tėvų namus) apeigos palaipsniui tapo ne tokios svarbios, o XX amžiaus 

pradžioje daug kur visai išnyko.36 

 Svarbiausi dalyviai vestuvėse buvo piršlys ir nuotakos tėvai. Būdavo labai gerai, 

kai piršlys turėdavo nemažai patirties vestuvių apeigose, todėl jis vesdavo visą veiksmą, o 

muzikantai prie jo derindavosi. Anot pateikėjų, jų darbas vestuvėse būdavo linksminti 

svečius. Rimtose apeigose jie nedalyvaudavo. Samdydavo baliui, jaunųjų pasitikimui su 

maršu. Pokario metais Suvalkijos regione vestuvių paparčių su mergvakariais, senesnėm ar 

naujesnėm tradicijom nebuvo. Anot V. K. Svitojaus, priežastis - dėl arešto, trėmimų, kalėjimų 

ir kitokių asmens nesaugumų buvo vengiama didelių susibūrimų. 

 Vakarą prieš vestuves jaunosios namuose susirinkdavo šeima, artimiausios 

draugės, kaimynai. Visi jie kuopdavo, švarindavo namus, ruošdavosi vestuvėms Reikdavo 

sustatyt stalus, gaminti maistą. Apsieidavo be vaišių ir linksmybių. Po darbų ar susėdus 

pailsėti dainuodavo mergvakario dainas, kuriomis lyg ir atsisveikindavo su jaunamarte, 

nuteikdavo ją kitokiam gyvenimui. Tuo pačiu jaunesniems šeimos vaikams būdavo 

perduodama teisė kurti savo šeimą. Panašiai viskas vykdavo ir jaunikio pusėje.37 Kitą dieną 

vestuvių apeigų dalyviai rinkdavosi jaunosios tėvų namuose, nes ten paprastai būdavo 

švenčiama pirmoji vestuvių diena. Kol neatvažiuodavo jaunikis su piršliu, muzikantai su 

visais nekantriai laukdavo kieme.  

 "Atvykus jaunajam su piršliu, jaunamartė piršlį apjuosdavo juosta, kurios 

vienoje pusėje išausta "PIRŠLYS", kitoje "MELAGIS". Drūčkos (Suvalkijoje vadinamos 

pamergės) susirenkdavo sau pabrolius, jiems į atlapus įsegdavo kokį įmantriai sulankstytą 

                                                
36 Vyšniauskaitė 1967: 11-12 
37 Svitojus 2008: 69-71 
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kaspiną, kokardą, kartais gyvos ar dirbtinės gėlės šakelę. Tokias pat kokardas segdavo ir 

muzikantams. Panašius kaspinus ar gėlytes pamergės įsisegdavo sau į plaukus, taip 

suformuodamos visą jaunųjų palydą - pulką, kurio dalyviai buvo ir muzikantai." - pasakojo 

Vincentas Kazimieras Svitojus. 

 

 

4 iliustr. Brazavo muzikantai vestuvėse Būdviečių kaime pas Gurskius: ant rogių, vadinamų 

kaliukėmis, pozuoja Vincentas Kazimieras Svitojus, pusbrolis Vytautas Svitojus ir 

"mandriausias" muzikantas Juozas Svitojus - ant balto žirgo. 1949m. / iš Vincento Kazimiero 

Svitojaus asm. albumo 

 

 Smuiko muzikos tyrinėtoja G. Kirdienė rašė: "Nuo seno lietuvių vestuvėse 

griežta dviem ar trimis smuikais, kaip ir visuose kituose ansambliuose, neretai pritariant 

bosiniu strykiniu chordofonu, būgnu. <...> XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje dviem 

smuikais griežta Žemaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje (rečiau Aukštaitijoje) vestuvėse, 

vakarėliuose, patalkiuose."38 

 XIX a. pab. - XX a. pr. Suvalkijoje taip pat buvo populiarūs 1-3 smuikų ir 1-2 

armonikų ansambliai, jiems pritardavo būgnas ir/arba strykinis bosas.39 Pasak G. Vilio, 

suvalkiečių vestuvėse dažniausiai grodavo armonika ir būgnelis, bandonija ir būgnas, du 

smuikai ir bosas (Vilys 1996). Kitais duomenimis, turtingesni ūkininkai, keldami vestuves, 

samdydavo kapelą, kurią sudarydavo ir daugiau instrumentų: 1-2 smuikai, armonika, būgnas 

su lėkštėmis, kartais cimbolai, klarnetas, kometas, basetlė.40  Šiame regione į vestuves 

                                                
38 Kirdienė 2000: 130 
39 Kirdienė 2000: 131 
40 Į fonografo plokšteles nebuvo įrašytas nė vienas Suvalkijos ir Dzūkijos instrumentinio ansamblio atliekamas 

pavyzdys. 



20 

 

muzikantus pakviesdavo jaunasis, jaunosios tėvas arba jo įgaliotas žmogus. Muzikantus 

turėdavo abi pusės arba susitardavo, kad grieš tie patys muzikantai.41 Pabrėžiant, kad 

muzikantai samdyti, jiems dažnai stalas būdavo padengiamas atskirai, retesniais atvejais net ir 

kitame kambaryje, tačiau dėl to, jog buvo manoma, kad muzikantai gali kerėti - taip rašė 

Henrikas Biegeleisenas.42 Apskritai muzikantai buvo vertinami pagal sugrotų kartų vestuvėse 

skaičių. Kuo daugiau - tuo geresni. Dar vienas vertinimo kriterijus - muzikanto išradingumas, 

humoro jausmas, mokėjimas susidainuoti ar susigroti su kitais muzikantais.43 

 Atsidėkojimas muzikantams dažniausiai būdavo pinigine forma. Užmokestis 

būdavo sutartas iš anksto, jo dydis priklausydavo nuo vestuvių dydžio, trukmės, turtingumo. 

Turtingesni šeimininkai Suvalkijoje muzikantams atsiskaitydavo iš anksto, taip pat pinigai 

muzikantams būdavo renkami ir "per maršus".44 

 Pasak smuikininko J. Jančo, XX a. pirmoje pusėje Seinų, Vilkaviškio apsk. 

gyvavo paprotys ateinančius į vestuves muzikantus, taip pat ir smuikininkus šeimininkėms 

pasitikti skambinant įvairiais virtuvės įrankiais. Už tai muzikantai turėdavo atsidėkoti ką nors 

pagrieždami, o jei ne - tada susimokėti. Triukšmas, keliamas įvairiose vestuvių dalyse, 

būdavo lyg muzikantų "įšventinimas" į būtent tų vestuvių dalyvius.45 

 J. Jančas, puikiai išmanęs Bubelių kaimo vestuvių tradicijas, pasakojo, jog 

muzikantas, eidamas į vestuves, taip dainuodavo: 

 

Aš esu muzikantas, aš einu iškilom, 

Aš moku griežti, aš moku griežti, 

Ant vieno smuiko, ant vieno smuiko. 

Vija vija vija vija 

Vija vija o cha cha! 

Ir ant cimbolų, ir ant cimbolų, 

Pimpil pimpil pimpil pimpil 

Pimpil pimpil u cha cha! 

 

 "Atėjus į vestuves, muzikantą pasitinka šeimininkės su samčiais - toliau 

pasakoja J. Jančas. - Tai ką aš  jom - aš jom polkutę!. Paskui pasitinkant svečius reikdavo grot 

maršą. Pirmiausias šokis būdavo skiriamas tėveliams, be jų gi vestuvėse niekaip. Grodavom 

valsiuką ir polkutę, o kiti šokt tėvelių šokio neturėjo teisės. O piršlys stovi nepatenkintas, tada 

                                                
41 Kirdienė 2000: 136 
42 Kirdienė 2000: 137 
43 Žarskienė R., Lietuvių etninės muzikos atlikėjas: įvaizdis ir tradicija. ISSN 1392–2831 Tautosakos darbai 

2005 
44 Kirdienė 2000: 138 
45 Kirdienė 2000: 141 
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piršlio polką reikia grot. Ir tik tada jau grojama būdavo polkutė visiems skirta, turinti ir 

pridainavimą: 

 

Pasakyk, Maryte, kur gyveni, 

aš tave palydėsiu, 

ir po tavo langeliu 

baltą rožę pasodysiu. 

 

Paskui visiems dar vieną polkutę, visi šoka, bet jau neilgai - laikas važiuot į šliūbą. Ir 

galiausiai maršas, vieni ašaroja, kiti džiaugiasi." 

 Anot J. Jančo,  ir vienas vestuvių pulkas turėdavo savo muzikantą, ir kitas. Jie 

grieždavo atskirai jaunosios ir jaunojo namuose, o paskui susiėję vestuvėse grieždavo kartu. 

Reikdavo grot ir važiuojant su pulku į bažnyčią, paskui ir baliaus vietoje.  

 Jungtuvių dienos rytą Suvalkijoje buvo tradicija, kad muzikantams užgriežus 

pirmąjį šokį, šokti išeidavo piršlys su svočia, tačiau tarpukariu šis paprotys jau nyko.  

 XIX a. pab. - XX a. pr. vienintelėje Suvalkijoje nebuvo tradicijos nei su maršu 

sutikti pas jaunąjį besirenkančių svečių, nei patį jaunąjį išlydėti iš namų. O štai jaunosios 

namuose sutinkant jaunąjį ir jo pulką visoje Lietuvoje buvo grojami maršai. Suvalkijoje 

svočia muzikantus apdovanodavo pyragais, svotai - gėrimais, tuomet muzikantai pagrodavo 

jiems "iš pagarbos".46 Visoje Lietuvoje vienas populiariausių maršų buvo "Suk suk ratelį". 

Būtent Suvalkijoje populiarus "Sutiktuvių maršas".  

 

 

 5 iliustr. Sutikimo maršas. Pateikėjas Juozas Jančas. LKA V 54/9, MFA KLF 1465/35. 

Užrašė E. Vyčinas, Rimas Kavaliauskas  1990 m., transkr. G. Siaurukaitė - Kirdienė 1990 m. 

 

                                                
46 Kirdienė 2000: 145 
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 Jaunuosius išleidžiant į jungtuves visoje Lietuvoje buvo griežiamos graudžios 

dainos, maršai, dažnai grindžiami dainų intonacijomis. O tarpukariu įsivyravo tradicija 

išleidžiant griežti tuos pačius maršus, kaip ir sutinkant, pvz. maršas "Rūtų vainikas".47 

 "Įdomu būdavo vestuvėse, nes tekdavo ne tik muzikuoti, bet kartais ir pabroliais 

pabūti. Pasitaikydavo, kad pasižadėjęs pabrolys dėl kurių nors priežasčių neatvykdavo. Ką 

tada daryti su laisva pamerge, kuri visa išsipuošusi, šukuoseną kirpykloje pasidariusi, suknutę 

gražiausią apsirengusi, naujutėlaičiais aukštakulniais bateliais girgždina? Turi gelbėti 

muzikantas. Kuris? Kuo jaunesnis ir šaunesnis! Pagroji, ką reikia, ir nudardi su "laisva" 

pamerge į metrikacijos įstaigą "sumetrikuoti" ar net į bažnyčią "ant šliūbo"..."48 - pasakojo V. 

K. Svitojus. Iš pasakojimo galima spręsti, koks svarbus vestuvėse būdavo muzikantas, jeigu 

jį, o ne bet kokį kitą svečią, giminaitį ar draugą kviesdavo į pulką. 

 Peržvelgus literatūrą apie lietuviškas vestuves, muzikantai yra labai svarbūs, 

kaip ir piršlys, svočia, pamergės su pabroliais. Muzikantai savo teisėmis išsiskiria iš eilinių 

svečių tarpo, tačiau iki pirmųjų, kurie atstovauja susituokiančiųjų šeimoms, sudarant juridinį 

santuokos aktą, nepakyla.49 

 Po sutuoktuvių grįžusį pulką pasitikdavo su muzika. Paprastai - maršai, 

humoristinės dainelės nuotaikai kelti. Grojama tol, kol sutiktieji svečiams dalina vaišes, 

lauktuves. 

 Angelė Vyšniauskaitė rašė: Visu keliu, kuriuo laukiama parvažiuojant 

vestuvininkų, taisomi "vartai". Tai per kelią pertiestas eglišakių, gėlių ar lapų vainikas, virvė, 

kartis ar pan. Juos rengia jaunimas ir paaugliai. Seniau kai kur Užnemunėje kaimuose skersai 

kelią būdavo pertiesiami raštuoti naminiai rankšluosčiai, kurie atitekdavo piršliui ir 

pabroliams už išsipirkimo dovanas. Kartais viduryje kelio sukuriamas laužas.50 Jauniesiems 

grįžus taip pat būdavo griežiamas maršas. 

 Smuikininkas K. Ausgustaitis iš Vartų k. (Vilkaviškio r., Bartininkų apyl.) 

pasakojo: "Kai bagočiai ženyjosi, tai teko ir penkiese grot". Kuo turtingesni žmonės rengdavo 

vestuves, tuo gausiau ir muzikantų būdavo jose.  

 Toliau vestuvių eigą vesdavo piršlys su svočia, muzikantų darbas būdavo jiems 

pritarti kokiu žodžiu ir muzika. Kalvarijos krašte, kaip pasakojo V. K. Svitojus, buvo tradicija, 

vadinama "vagyste": svečiams nuėjus miegoti, būdavo vagiami batai, kelnės, kiti svečių 

daiktai. Vagystę organizuodavo muzikantai. Antrosios vestuvių dienos rytą vykdavo pavogtų 

                                                
47Kirdienė 2000: 148–149 
48 Svitojus 2008:. 72 
49 Vyšniauskaitė 1967: 20 
50 Vyšniauskaitė 1967: 31 
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daiktų išsipirkinėjimas - kas vaišėm, gėrimais, pinigais, o kas bučiniais. Muzikantai turėdavo 

prikelti piršlius, jaunuosius ir pulką. Visiems atsikėlus, būdavo dovanų metas. Apdovanojami 

piršliai, svotai, pulkas, jaunojo šeima, kartais ir muzikantai. "Šioje dalyje muzikantams 

būdavo privalu groti" - atsiminimais dalijosi V. K. Svitojus, vestuvėse grodavęs su broliu 

smuikininku J. Svitojumi. Po visų apdovanojimų muzikantai skelbdavo "Dovanų valsą". 

 Petrutė Šarkauskienė (Smelstoriūtė), g. 1904 m. Geležinių k., Liudvinavo vls., 

Marijampolės apsk. pasakojo: "Muzikantai seniau dainoms nepritardavo, tik maršus sutinkant, 

paskui da šokiams ką pagrieždavo"51 

 Labarytis visuomet būdavo įvairus, nes jį vietoje kurdavo patys muzikantai. 

Dažnai dainuojami tokie kupletai: "Labas rytas mūsų piršleliams. / Kaip gerai miegojo? / 

Kojeles kilnojo? / Per visą naktį čiupinėjo sagtį..." ir t.t.52. Tuomet muzikantai siųsdavo kokį 

nors indą "uždarbiui" rinkti. Viskas, ką surinkdavo, likdavo muzikantams. Apskritai 

muzikantai ruošdamiesi groti vestuvėse turėdavo būti labai "pasikaustę" - žinoti daug šokių, 

maršų, ypač įvairių dainų kiekvienai situacijai. Kuo daugiau muzikantas visko mokėjo ir 

gebėjo šmaikščiai suktis įvairiose situacijoje, tuo jis būdavo paklausesnis. 

 Jaunamartės išleidimas į vyro namus visuomet būdavo triukšmingas - palydimas 

garsiais šūksniais, dainomis, būdavo griežiami iškilmingi valsai.53 Su išvykstančia jaunamarte 

vykdavo ir muzikantai, net jeigu ir negrodavo. Taip būdavo dėl apsaugos, nes jaunamartei ši 

kelionė būdavo kritinis laikotarpis. Išvežamą kraitį taip pat stengtasi apsaugoti muzika ir 

triukšmu. XIX a. pab. Suvalkijoje kraitvežiai šokdindavo moteris, muzikantams griežiant 

"Saldinuką".54 

 

 Krikštynos. XIX a. pab. - XX a. pr. krikštynose buvo griežiama visoje Lietuvoje. 

Ypač muzikantai būdavo laukiami, kai krikštynų šventėje dalyvaudavo daugiau jaunimo. 

Pakviesti muzikantus - kūmų (krikštatėvių) reikalas.55 Suvalkijoje smuikinininkus kviesdavo 

rečiau.56 Visoje Lietuvoje liaudies smuikininkai grieždavo ir XX a. antroje pusėje.57 

Marijampolės r., Kalvarijos ap., pirmasis krikštynų šokis būdavo fokstrotas ("Mano namas 

vijokliais apaugęs"), o krikštynas užbaigdavo maršu. Muzikantus pavaišindavo. Muzikanto 

atlygis priklausydavo nuo šeimos turtingumo.  

                                                
51 Vylius J. Paklausykit manę, jauno bernelio, LLTI, 2011, p. 40 
51 Svitojus 2008: 76 
52 Svitojus 2008: 76 
53 Kirdienė 2000: 159 
54 Kirdienė 2000: 160 
55 Kirdienė 2000: 175  
56 Kirdienė 2000: 175 
57 Kirdienė 2000: 175 
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 Vardynos. Pirmosios vardynos Lietuvoje buvo suorganizuotos 1962 metais 

Kauno rajono "Aušros" kolūkio kultūros namuose.58 Todėl galima teigti, kad tai visai nesena 

tradicija. Ši šventė buvo surengta tam, kad žmonės suprastų, jog galima apsieiti ir be senųjų 

tradicijų krikštynų. Vardynos buvo rengiamos Civilinės Metrikacijos biure, Kūdikio 

registravimas iš juridinio akto įgavo šventės pobūdį. Be tėvų, dalyvauja visuomenės įgalioti 

žmonės, prisiimantys atsakomybę už mažojo piliečio auklėjimą, kitaip vadinami vardo tėvais 

arba vardatėviais (vardo tėvas ir vardo motina). A. Vyšniauskaitė, aprašydama šios šventės 

eigą, apie muzikantus, deja, beveik neužsimena. Vienintelis jos pastebėjimas: "Kai kuriuose 

rajonų civilinės metrikacijos biuruose įsigalėjo paprotys, vardynų aktui pasibaigus, čia pat 

salėje vaišintis ne tik šampanu, bet ir stipresniais svaiginamaisiais gėrimais. <...> Vyno ar 

degtinės butelis pakišamas kaip dovana ir muzikantams, dalyvaujantiems vardynų 

ceremoniale. Panašus paprotys kyla iš neteisingai suprasto vaišingumo. Toks paprotys, kur jis 

dar pasitaiko, turėtų būti ryžtingai šalinamas."59 

 

 Laidotuvės. Laidotuvių apeigose grojimas instrumentais XX amžiuje nebuvo 

toks populiarus, kaip kitose šeimos šventėse. Čia vyravo dainuojamoji tradicija - būdavo 

šaukiami giesmininkai. G. Kirdienė savo knygoje apie lietuvių smuikavimo tradicijas pažymi, 

jog XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje, kaip sekama Prienų r. užrašytoje sakmėje, 

smuikininkas griežė polką: "Šok, mergyte lelijėle, / Kol dar turi vainikėlį, / Atsišokie šią 

nedėlią, / Atsidžiaukie jaunystėle". Senieji lietuvių smuikavimo laidotuvėse ir atminimuose 

papročiai visiškai išnyko sovietmečiu.60 

 

 

  

                                                
58 Vyšniauskaitė 1967: 59 
59 Vyšniauskaitė 1967: 59 
60  Kirdienė 2000: 180  
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2.3 Žymiausi Suvalkijos smuikininkai 

 

 Jurgis Byla buvo smuikininkas, dūdininkas ir dainininkas. Gimęs 1866 metais 

Vizgirdų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio apsk., ten ir nugyveno visą gyvenimą.  

 Mokėjo skaityti ir rašyti. Ūkininkavo. 

 Smuiku pradėjo groti būdamas 16 metų. Sakė, kad griežti išmoko pats. Griežė 

kaire ranka. Stygos taip pat būdavo prisuktos atvirkščiai. Strykas - kairėj rankoj, stygos 

mygiamos dešine. 

 Dūdele groti pradėjo būdamas 10-ties metų. Kaip ir smuikuoti, pats išmoko groti 

dūdele ir pats ją pasidirbo. 

 "Dainas išmokau iš mergų, vestuvėse ir iš kaimynų. Prie muzikos ir dainų 

turėjau didelę ukvatą". Muzikantas buvo linksmo būdo.61 

 

 Juozas Radzevičius gimė 1867 metais Riekaviškio k., Gudelių vls., 

Marijampolės apsk. Po to gyveno Žarstos k., Šilavoto vls., Marijampolės apsk. 

 Mokėjo skaityti, rašyti, ūkininkavo. Kiek primatė, griežė smuiku. Taip pat 

mokėjo dainuoti. Dainas išmoko iš senų žmonių, piemenų ir iš dėdžių.  

 J. Radzevičius sakė: "Gaidys gieda, žmonės gieda. Seniau žmonės giedojo, bet 

ne dainavo. Ir šventos giesmės, ir pasaulinės vadinamos buvo giesmėmis. "Dainuoti" - naujųjų 

laikų žodis.". Dainas jis vadino dainukėm. Lengvai jas išmokdavo.62 J. Radzevičius, kaip 

puikus dainininkas, priskiriamas prie Suvalkijos krašto dainų karalių. 

 

 Jurgis Gudynas - smuikininkas, ragutininskas, švilpininkas ir dainininkas. Gimė 

1862 metais Dubautiškių k., Gudelių vls., Marijampolės apsk. Iki 25-ių metų gyveno 

Tubautiškių k., vėliau 7 metus gyveno Pentupių k, Gudelių vls., Marijampolės apsk. Paskui 

pusantrų metų gyveno Veselavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės apsk. Iš Veselavos persikėlė 

į Ąžuolų Būdą, Gudelių vls., Marijampolės apsk. ir ten gyveno 6 metus. Paskui vienus metus 

gyveno Plūtiškėj, Šilavoto vls., Marijampolės apsk. Paskui gyveno Šumsko k., Šumsko vls., 

Marijampolės apsk. Iš čia persikėlė prie Klevinės k., Igliškėlių vls., Marijampolės apsk.. Iš 

Klevinės persikėlė į Veselavos k., Igliškėlių vls., Marijampolės apsk., kur ir pasiliko. 

 J. Gudynas 36-ius metus buvo eiguliu prie rusų valdžios, 3 metus prie vokiečių 

ir 6 metus prie lietuvių. Nuo 1924 m. gyveno be tarnybos. Valdžia jam paskyrė vieną margą 

(karčeminį daržą) III-ios rūšies žemės, iš kurios ir gyveno. 

 Smuiku griežti pradėjo būdamas 12-os metų. Išmoko pats, nieko nemokomas. 

Būdamas 24-ių metų pasigamino smuiką, kuriuo į fonografą įrašė savo kūrinius. Smuiką 

pasidirbo iš klevo medžio. 63 

 Ragučiu grojo nuo 9 metų. Instrumentą pasidarė ir groti išmoko pats.  

 Švilpyne švilpavo nuo 13 metų. Instrumentą pasidarė ir groti išmoko pats. 

 Dainas išmoko iš kaimynų. Noriai grojo ir dainavo. Jautėsi nuskriaustas, kad 

negavo emeritūros ir kad valdžia jam skyrė mažai žemės. 

                                                
61 LTR 1210, užrašė Juozas Jurga 1937m. 
62 LTR 1211, užrašė J. Jurga 1937m. 
63 LTR 1209, užrašė J. Jurga 1939 m. 
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 Juozas Jančas gimė 1909 metais Bubelių k., Krasnavos vls., Seinų apsk. Į 

Bubelių kaimą Jančai atvyko iš Rakelijos kaimo. Užaugo devynių vaikų šeimoje.  

 Smuiku griežė nuo mažumės. Griežti išmokė tėvas. 

 Nuo ~1930 metų tarnavo armijoje netoli Varšuvos. 

 Seinuose buvo kalviu, taip pat turėjo arklių kaustymo specialybę. 

 1939 m. pateko į vokiečių nelaisvę, tačiau jį ir žmoną Kotryną išgelbėjo 

reparacija į Lietuvą.  Pradžioje gyveno Turšučių k., paskui Liudvinavo mstl. 

 Sūnų A. J. išmokė mušti tambūriną, vėliau ir smuikuoti. Paskui sūnų leido 

mokytis smuikuoti į Marijampolės muzikos mokyklą, ten teko taisyti liaudišką grojimą į 

klasikinį.  

 J. Jančas daug koncertavo: Klojimo vakaruose, kultūros namuose, Liudvinavo 

šaulių namuose, šokiuose, vestuvėse, krikštynose, įvairių kitų švenčių metu. Giedojo šv. 

Liudvinavo bažnyčios chore. Daug metų smuikavo "Atžalyno" kaimo bei Marijampolės 

buitinio aptarnavimo kapelose. 

 1986 m. su delegacija, vadovaujama Zitos Kelmickaitės, koncertavo Maskvoje 

kompozitorių namuose ir muzikos mokykloje prie konservatorijos. Kaip solistas atliko Seinų 

krašto muzikantų Antano Jančo, Šarkos, Klertos, Akulionio ir kt. muziką. 1994 m. Vilniuje 

akademiniame dramos teatre grojo kaimo dainininkų ir muzikantų koncerte, pradėjusiame 

pasaulio lietuvių dainų šventę. 

 J. Jančą visą gyvenimą lydėjo muzika. Instrumentą veždavosi net guldamasis į 

ligoninę. 

 Smuikininkas mirė 1996 m., palaidotas Liudvinave.64 

 

 
 6 iliustr. Jančai: Laimonas, Algirdas ir Juozas Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekoje 

1995 m. 

 

 

 

 

                                                
64 Papasakojo J. Jančo sūnus A. Jančas, užrašė I. Bubnytė, 2015 m. 
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 Kazimieras Augustaitis gimė 1923 metais Balčiškio k., Vištyčio vsl.  

 Nuo 1967 metų gyveno Vartų k., Bartninkų apyl., Vilkaviškio r. 

 Smuikuoti pradėjo nuo trejų metų. Iš pradžių smuikus tik gamindavosi iš 

lentelės, jas aptraukdavo siūlais (netikromis stygomis). Paskui lenteles ėmė ir skaptuoti. 

Pasidarė geresnį smičių, iš miško parsinešė sakų ašutams sutepti. Labai norėjo groti, nors 

gaudavo velnių nuo mamos ir vyresnio brolio. Paūgėjus, brolis atidavė savo smuikę, o jos tuo 

metu kainavo labai brangiai. Reikėdavo sumokėti 10 centnerių avižų (50kg). 

 11-os metų jau grojo šaulių būrio orkestre. Porą metų "turavojo" (tarm. 

pritardavo), o brolis grieždavo pirmuoju smuiku. Tai buvo styginių orkestras. Po poros metų 

orkestro kapelmeisteris jau leido Kazimierui griežti pirmuoju smuiku. 

 Teko groti vestuvėse, gegužinėse prie Vištyčio ežero. 65 

 

 

7 iliustr. K. Augustaitis su žmona Terese, Suvalkietiškos muzikos koncertas LMTA,1993 m. 

 

 

   

 

 

 

                                                
65 Medžiaga iš Suvalkietiškos muzikos koncerto LMTA didžiojoje salėje. 1993 m. 
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 Juozas Svitojus gimė 1920 m. Žaliosios k. Mokėsi Žaliosios k. pradžios 

mokykloje. Nuo mažumės griežė tėvo pagamintu smuiku - dailiai išdrožta lentele su 

keturiomis stygomis. Smuikuoti mokė tėvas. 

 Vėliau Juozas buvo išsiųstas mokytis groti pas siuvėją ir muzikantą Andrių 

Mikulionį į Gamabūdžio k.. Viską, ko ten išmoko, mokė groti jaunesnį brolį Vincentą.  

 Apie 1937 m. nusipirko normalų smuiką. Juozas smuikavo, brolis Vincentas 

pritardavo ir pabosydavo. 

 Nuo 1933 m. namuose groti buvo mokomasi ne tik iš tėvo, bet ir iš patefono 

plokštelių. Pagal kaimyno paskolintus cimbolus tėvas pagamino kitus, kuriais groti mokėsi 

brolis Vincentas. Susiformavo trijų žmonių kapelija - Svitojai: Juozas, Vincas ir dar vienas 

Juozas (Žaliosios kaime buvo trys Svitojų šeimos, tačiau ne vienos giminės).  

 Muzikos kelią J. Svitojus tęsė brolio suburtoje Jungėnų kaimo kapeloje. Ten 

griežė smuiku ir kartais grodavo akordeonu. 66 

 

 
 

8 iliustr. Smuikas, kuriuo griežė Juozas Svitojus / iš Vincento Kazimiero Svitojaus įkurto 

muziejaus 

 

 

 

 Petras Orantas gimė 1990 m. Pilviškiuose, gyveno Veiverių mst., Prienų r. 

 

 

 

 

                                                
66 Papasakojo J. Svitojaus brolis V. K. Svitojus, užrašė I. Bubnytė, 2015 m. 
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 Jonas Ragažinskas gimė 1924 m. Kalinavo k., Punsko vls., Lenkijos 

respublikoje. Gyveno Radžiškių k., Sangrūdos apyl., Marijampolės r. 

 Vaikystėje sunkiai gyveno, padėdavo tėvams ūkyje, lankė Burokuose įsikūrusią 

pradinę mokyklą, kurioje baigė 4 skyrius. Būdamas 7-ių metų jau grojo smuiku. Griežti 

išmokė tėvas, kuris pats išmoko tarnaudamas caro kariuomenėje. 

 Prasidėjus II-ąjam Pasauliniam karui slapstėsi, kad nepatektų į frontą. 

 Dažniausiai grieždavo pas Žardeckus ar Kaluškevičius Cyrailių kaime. Būdavo 

pirmas muzikantas: šokiuose, vakarėliuose, susiėjimuose. Grodamas vestuvėse užsidirbdavo, 

o jei pas artimesnius - grodavo nemokamai.  

 Mokėjo groti lūpine armonikėle, todėl kai norėdavo pašokti pats, smuiką 

padėdavo ir grodamas armonikėle šokdavo. 

 Grodamas vestuvėse Užukalniuose sutiko savo būsimą žmoną Oną Milašytę. 

 J. Ragažinskas buvo statybų meistras, arklių kaustytojas, žemės ūkio 

darbininkas, malūnininkas. 

 13 metų grojo ir šoko Radiškės kultūros namų kapeloje. Kolektyvą išmokė savo 

mėgstamų melodijų. Mėgstamiausi kūriniai - "Gaspadoriaus polką" ir "Valcas". Vyresniame 

amžiuje grieždavo Sangrūdos bažnyčioje. 

 Jono žmona sakė: "Smuikas buvo jo visas gyvenimas, žinojau, jei einam į 

svečius, tai smuikutė jau už skverno". 

 Smuikininkas mirė 2001 m., palaidotas Sangrūdos kapinėse.67 

 

 
 

9 iliustr. Jonas Ragažinskas ir Evaldas Vyčinas. Vaizdo medžiaga iš ekspedicijos Suvalkijoje 

1990 m. 

  

                                                
67 Papasakojo J. Ragažinsko žmona Ona, užrašė I. Bubnytė, 2015 m. 
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2.4 Repertuaras 

 

 Kiekvieno muzikanto repertuaras, kaip asmenybė, grieždamas turi tam tikrų 

savitumų, kurie būdingi tik jam ar jo šeimai (ypač, kai grojama iš kartos į kartą). J. 

Jakimavičiūtė savo bakalauro mokslo darbe "Suvalkijos instrumentinio muzikavimo 

savitumai" teigia, jog tam įtakos turi aplinka, kurioje gyveno muzikantai, ir muzikanto 

individualybė. 

 J. Svitojus iš Žaliosios k. visą gyvenimą griežė jo ir brolių suburtoje Jungėnų 

kaimo kapeloje. Kadangi kapela turėjo didelį pasisekimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, 

muzikantai buvo priversti ieškoti tokių kūrinių, kurie patiktų didelei klausytojų auditorijai. 

Populiariausi kapelos kūriniai buvo aranžuoti to meto "šlageriai", kuriuos mokėjo ne tik 

suvalkiečiai, bet ir kitų Lietuvos regionų gyventojai. Dažniausiai tai būdavo akompanimentai 

dainoms. V. K. Svitojus savo knygoje "Vėl gegužio žiedai" sudėjo eilę koncertinio repertuaro 

kūrinių. Kai kurios yra liaudies kūrybos, kitos - kurtos paties Vincento. Kapela sudalyvavo 

daugiau nei 1700 koncertų. Tai rodo, jog geri muzikantai visur laukiami. Kapelos repertuare 

daug maršų, polkos "Linksmutė", "Pasuktinė", valsai, fokstrotai, populiarios dainos, tokios 

kaip "Vėl gegužio žiedai", "Ar aš tau, sese, nesakiau", "Tyliai leidžias", "Prie ežerėlio", 

"Sėdėjau aš daržely", "Vyšnelių sodely" ir daugybė kitų. Taip pat grodavo tradicinius šokius: 

"Suktinis", "Krakoviakas", "Padespanas", "Kadrilis".68 

 J. Ragažinskas taip pat nemažai metų grojo Sangrūdos kaimo kapeloje. Jo 

repertuaras taip pat susijęs su kapelos atliekamais kūriniais, tačiau jo, kaip individualaus 

smuikininko repertuare vyrauja tradicinių šokių muzika - polkos, valsai. Panašumas su J. 

Jančo atliktais kūriniais - "Voverytė". 

 J. Byla buvo ne tik geras smuikininkas, bet puikiai valdė ir birbynę - buvo 

vienas stipriausių tradicinių birbynininkų Lietuvoje. Jo repertuare gausu šiems instrumentams 

skirtų kūrinių.69 Birbyne grodavo piemenų melodijas, polkas, pagrojo kūrinį "Ūdra", kuris 

labiau žinomas kaip "Šleiva kreiva karvė", tačiau pateikėjo pervadintas dėl nežinomų 

priežasčių. O smuiku griežė kūrinius iš vestuvinio repertuaro, pvz. "Vestuvinis maršas 

išleidžiant", taip pat polkas, valsus, šokis "Trys mergos pasiuto", "Krakoviakas", 

"Pasiutpolkė". Išskirtinis J. Bylos bruožas, kad grieždamas smuiku sugebėdavo dar ir 

pridainuoti. Suvalkijos smuikininkų tarpe tai darė tik J. Byla ir J. Radzevičius. J. Bylos 

padainuotos dainos: "Oi ūžkit gauskit, girios medeliai", "Mano tėvo nauji dvarai", "Kur lygūs 

                                                
68 Svitojus 2008: 192-202 
69 LLTI garso įrašų duomenų bazė 
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laukai", "Ten, kur Nemunas banguoja", "Leiskit į Tėvynę", "Nors vėtros ūžia", "Močiute 

mano, širdele mano", "Turėjo bobutė žilą oželį" ir daugybė kitų. 

 

 

10 iliustr. Valsiukas su riksmu, kurį pagriežė Jurgis Byla.LTRF pl 651 (4). Transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Pavyzdyje matome, jog J. Byla pridainuoja tame pačiame aukštyje, kaip griežia 

smuiku. Dainuodavo kol nepavargdavo, tada tik grieždavo, po to vėl pridainuodavo. 

 J. Jančo repertuaras iš kitų išsiskiria tuo, jog jame gausu su vestuvine tematika 

susijusių kūrinių. Kadangi užaugo muzikantų šeimoje, kur kūriniai ėjo iš kartos į kartą, tai 

kūriniai itin senoviniai. Repertuare galime rasti ir lenkiškos kilmės šokių, tokių kaip 

"Krakoviakas", "Oberkas", "Lezdinga", kuriuos išmoko tarnaudamas lenkų kariuomenėje. 

Pagrindas, kaip pateikėjas sako, buvo polkutės.70 Smuikininkas taip pat griežia maršą, kuris 

yra ir J. Radzevičiaus repertuare, nors smuikininkus skiria apie 50 metų. Tik skiriasi tonacija. 

Taip pat iš tėvo išmoktas senas apeiginis šokis "Mikita", "Dirižablis". Didžioji J. Jančo 

repertuaro dalis - vestuviniai kūriniai: "Sutikimo maršas", "Tėvelių polkutė", "Tėvelių 

valsiukas", "Jaunosios valsas", "Piršlio polka", "Iškilmingas maršas", "Palydų maršas".71 

Smuikininkas iki paskutinių dienų puikiai prisiminė kiekvieną kūrinį, jo vietą vestuvių 

apeigose. Viską yra nupasakojęs 1990 m. E. Vyčinui, po to - 1993 m. LMA įvykusiame 

Suvalkijos muzikantų koncerte. Išskirtinis J. Jančo griežimo bruožas - savaiminės siuitos. Tai 

keletas kūrinių, sujungti į vieną ilgą, grojami be sustojimų. Lyg kūrinių "popuri". Šį bruožą iš 

tėvo perėmė ir sūnus Algirdas Juozas Jančas. 

                                                
70 Jakimavičiūtė J., magistro mokslo darbas Suvalkijos instrumentinio muzikavimo savitumai, Vilnius, 2013, p. 

60 
71 Kirdienė G., Lietuvių liaudies smuiko  muzika, 100 kūrinių, 2007 
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 P. Orantas savo repertuare daugiausiai turi senovinių šokių, kurių kai kurie kiti 

Suvalkijos smuikininkai negriežė. Tai "Korobuška", "Padifyras", "Aleksandra", "Olimpija", 

"Kokietka", " Mokliotas". Taip pat pateikė ir "Dustepą", kurį K. Augustaitis groja ir vadina 

"Šleiva kreiva karve", "Vengerka", "Suktinis", gimtosios vietos "Veiverių polka", 

"Krespolkė", valsai, polkos.72 Beje, "Šleiva kreiva karvė" yra vienas populiaresnių šokių 

Suvalkijos regione. Kaip ir J. Jančas, pagriežė " Dirižablį". Repertuare turėjo ir tokių 

populiaresnių šokių, kaip "Krakoviakas".  

 J. Gudynas ne tik smuiku pagriežė keletą polkų, valsų (vienas iš jų - 

"Pačiuožtinis"), "Mikitą", "Voveriukę", "Tančių", vestuvinius sutiktuvių bei išleistuvių 

maršus, tačiau dar pagrojo dūdele "Piemenukų melodiją", padainavo keletą dainų "Gražus 

paukštis pelėda", "Gegute raiboji, kur šiąnakt nakvojai", "Pasėjau kanapę". Skirtingai nei kiti 

smuikininkai, J. Gudynas pateikė sakytinio folkloro pavyzdžių - pasakojimų "Grojantys 

kaulai", "Žulvinas", "Apie karvelį", "Apie ožį melagį", "Apie meškos trobelę".73 

 K. Augustaičio repertuare jaučiasi grojimo styginių bei dūdų orkestruose įtaka. 

Kaip ir visi muzikantai, grojantys vienuose ar kituose ansambliuose, iš ten atsinešė išmoktų 

kūrinių, pvz. "Mindaugo maršas". Taip pat grojo tradicinius šokius, fokstrotus pagal dainų 

melodijas "Neišeik tu iš sodžiaus", "Aldona",  "Marina" ir kt.74 Taip pat iš klausos mokėsi 

kitų muzikantų polkas, valsus ir kitus kūrinius, kuriuos pavadina pagal to muzikanto pavardę. 

K. Augustaičio repertuare taip pat jaučiama įtaka iš Europos vakarų - pateikėjas pagriežė 

vokišką šokį. 

 J. Radzevičius buvo ne tik puikus smuikininkas, bet ir dainininkas. Yra įrašyta 

apie 50 jo kūrinių ir didelę dalį sudaro dainos. Jis, kaip ir J. Byla, pridainuodavo grieždamas. 

Instrumentinį repertuarą sudaro polkos, valsai, vestuvinis "Maršas pasitinkant" (sutampa su J. 

Jančo "Sutikimo maršu"), "Lipo Tadas kopėčiom", "Mazurpolkė", "Kudlius", "Tancius". Taip 

pat ~40 dainų: "Lipo katins ant šiaudų", "Saulutė leidosi", "Labs ryts, labs vakars", "Vai augin 

augina tėvas sūnelį", "Graži paukštė lakštutė", "Mažas piemenėlis", "Vilniun šokau, Vilniuj 

gėriau", "O ką kalba apynėlis", "Vai augin augin tėvas sūnelį", "Žuvelių pulkas Nemunėliu 

plaukė", "Vai aičia aičia an kalno", "Skęstu, sesute, skęstu" ir kt.75 

 

 

  

                                                
72 MFA KLF 430, 431 
73 LLTI garso įrašų duomenų bazė 
74 Jakimavičiūtė 2013: 61 
75 LLTI garso įrašų duomenų bazė 
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3. SUVALKIETIŠKO SMUIKAVIMO YPATUMAI 

 

 Šiam darbui buvo pasirinkti iš viso aštuoni pateikėjai. Trys iš jų - J. Byla, J. 

Gudynas bei J. Radzevičius - priskiriami prieškarinio laikotarpio muzikantams, kadangi 

smuikavo dar prieš karą. Visi kiti - tarpukario, nepriklausomybės metų smuikininkai, gimę jau 

XX - ame amžiuje ir smuikuoti pradėję prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą ar po jo. 

Galima daryti prielaidą, jog dėl šio fakto skiriasi ne tik smuikininkų ir kitų liaudies  

muzikantų repertuaras, bet ir griežimo technika. Pvz. prieškario smuikininkų pagriežtuose 

kūriniuose aiškiai pastebima plačios faktūros tendencija. Smuikininkai groja dažnai per tris, 

kartais per visas keturias stygas, harmoniškai užpildydami melodijas akordais. Taip vyko dėl 

to, kad paprastai grodavo solo ar su kitais smuikininkais, pritardavo būgnelis, bet nebūdavo 

armonikų, kurios vėlyvesniais laikais turėjo ne tik melodinę paskirtį, bet ir puikiai 

akomponuodavo smuikui. Taigi platus faktūros užpildymas griežiant - nemažas skirtumas tarp 

prieškario ir tarpukario meto smuikininkų. 

 Prieškario76 ir tarpukario77 smuikininkų repertuaro skirtumams įtakos turėjo ir 

siuntimai tarnauti į užsienį, nes iš ten visi tarnavusieji išmokdavo gimtosioms vietoms 

nebūdingų kūrinių. 

 Suvalkijos regiono tradicinei smuiko muzikai būdingos plačių apimčių 

melodijos, daug dvigubų gaidų, smuikininkai nevengia užkilti iki trečios pozicijos, bet 

daugiausiai tik ant E stygos. Intervalai - daugiausia tercijos, kvintos, sekstos, oktavos ir dar 

platesni, kurie susidaro grojant pirmoje pozicijoje ketvirtu pirštu arba trečioje pozicijoje 

pirmu - ketvirtu pirštais pridedant žemesnę laisvą stygą.  

 Dermės paprastai mažorinio pobūdžio. 

 Analizuojant vaizdo medžiagą, labai išryškėja tradicinio smuikavimo atstovų 

bruožas - "netvarkingas"78 smuiko laikymas (lyginant su klasikinio smuikavimo taisyklėmis). 

Peržiūrėjus K. Augustaičio, J. Jančo video medžiagą, aiškiai matyti, jog pateikėjai smuiką 

laiko plaštaką atrėmę į smuiko korpusą. Taip pat kairės rankos nykštį pateikėjai laiko 

lygiagrečiai su kakliuku. Tačiau tai netrukdė pateikėjams sąlyginai švariai intonuoti, vibruoti, 

atlikti kairės rankos pizzicato ar pakilti į aukštesnes pozicijas. J. Ragažinskas smuiką 

laikydavo atrėmęs į krūtinę, ne į raktikaulį. 

                                                
76 Prieš I-ajį Pasaulinį karą 
77 Tarp I-ojo ir II-ojo Pasaulinių karų 
78 Klasikiniame smuikavime smuikas remiasi į dvi atramas - tarp raktikaulio ir smakro bei tarp kairės rankos 

nykščio ir smiliaus 
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 Taip pat pateikėjai smuiką atremia ne į raktikaulį, o į krūtinę. Kadangi tuomet 

neturėjo tiltelio (detalė, skirta patogesniam smuiko laikymui, tvirtinama prie smuiko apatinės 

dalies iš abiejų šonų), tai toks laikymas sumažindavo smuiko slydimą. 

 Peržvelgus J. Svitojaus ir J. Jančo griežimo vaizdo medžiagą matyti, jog 

smuikininkai taip pat pratę instrumentą laikyti kaip ir J. Ragažinskas, tačiau grieždami 

ketvirtuoju pirštu ištiesina riešą ir neberemia jo į smuiką. Grįžę prie 1-3 pirštų jie vėl atremia 

riešą. 

 J. Ragažinskas, J. Jančas ir J. Svitojus išsiskiria dešinės rankos valdymu 

griežiant. Tai, žinoma, tėvų senovinė smuikavimo mokykla. Pateikėjai stryką valdo 

nenaudodami riešo. Ranką lanksto tik per alkūnę, šiek tiek judindami iš peties. Griežiant tokiu 

būdu, išvengiami riešo sąnarių skausmai, o tai labai naudinga ilgai muzikuojant vestuvių 

baliuose, vakaruškose ir kitur. Naudojo nedidelę stryko dalį, daugiausiai viršutinėje pusėje, 

kartais prijungdavo ir apatinę. Tokiu būdu išvengdavo didesnių stryko nuslydimų ant grifo. 

Pagal klasikines taisykles, strykas turėtų būti vedžiojamas ant stygų tarp atramėlės ir grifo, 

intensyviau judinant riešą, ne alkūnę.79 

 Sprendžiant iš vaizdo medžiagos galima teigti, kad dešinę ranką 

"taisyklingiausiai" valdo K. Augustaitis. Nors kairės jo rankos riešas griežiant būdavo 

prispaustas prie smuiko, bet dešinės rankos riešas laisvai lankstomas, ne kaip pvz. J. 

Ragažinsko ar J. Jančo, kur įžvelgiamas senovinio smuikavimo mokykla. Galbūt K. 

Augustaitis mokydamasis nusižiūrėjo nuo kokio nors profesionalesnio muzikanto, kas galėjo 

turėti įtakos tokiam smuikavimui. 

 Itin įdomus atvejis - J. Bylos atvirkščias smuikavimas. Muzikantas smuiką 

laikydavo dešinėje rankoje, o stryką - kairėje. Visas smuikas perdarytas atvirkščiai.80 

 Kiekviename kūrinyje melodinė apimtis paprastai be išimčių būna oktavos ar 

didesnė. Suvalkijos smuikininkai nevengia pozicijų, intonacija jose palyginti gana švari, kaip 

ir pirmoje pozicijoje. Susidariusieji intervalai gaunami bosavojant, pridedant burdoninę natą. 

 J. Jančo sūnus Algirdas Juozas pasakojo, jog kai tėtė jį mokydavo smuikuoti ir 

kai grodavo kartu, tai iš pradžių tėtė grodavo melodiją, o Algirdas pritardavo, paskui, būdavo, 

ir apsikeičia, bet smuikuojant trise tai vienas ir pabosydavo, žemesnę natą grodavo, paprastai 

ant G stygos. 

 Peržiūrėjus vaizdo medžiagą bei pateikėjų atliktų kūrinių šifruotes, galima 

pastebėti, jog dažnai pirštuotėse naudojamos kombinacijos 1-3-1-3 (pvz. fa-la-fa-re) arba 0-2-

                                                
79 Vaizdo medžiaga iš ekspedicijos Suvalkijoje 1990 m. 
80 LTR 1210, užrašyta 1937m. 



35 

 

0-2 (pvz. mi-sol-mi-do) (arba 0-1-0-2 (mi-fa-mi-do)) - tai vaikščiojimas per stygas tercijos 

intervalais. Taip tercijomis susidaro kvintakordai, dažnai sutinkamos jų sekos - sekvencijos. 

Kartais sekstakordai. 

 

 

11 iliustr. Ištrauka iš J. Ragažinsko pagriežtos polkos MFA KLF 1465/23. Užrašė E. Vyčinas, 

R. Kavaliauskas 1990 m., transkribavo G. Siaurukaitė (Kirdienė) 1990 m. 

 

 Analizuojant video medžiagą matosi, jog smuikininkai pradėdami kūrinį 

pagriežia vadinamąją trijų akordų įžangą, nors smuikininkai paprastai naudoja tik kokį nors 

intervalą - būdingi oktavos arba kvintos intervalai. Paprastai jie būna tonikoje. Jei oktavos 

intervalai, tai pvz. D-dur tonacijoje griežia re trečiuoju pirštu ant A stygos pridėdami laisvą D 

stygą. J. Svitojus pradėdamas "Tėvelio polkutę" pademonstravo itin retą įžangą: kūrinys 

skamba D tonacijoje, o įžanga susideda iš trijų kvintų - la-re, la-re ir re-sol, visos trys ant 

laisvų A, D ir G stygų, ritminės vertės - dvi ketvirtinės ir viena pusinė.  

 J. Jančo "Savos kūrybos polkutės" šifruotėje taip pat matyti įdomi, retai 

sutinkama įžanga.  

 

 

12 iliustr. Ištrauka iš J. Jančo "Savos kūrybos polkutės" LKA V 54/7, MFA KLF 

1465/10. Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas  1990m., transkr. G.Siaurukaitė - 

Kirdienė 1990m.  

 

 

 Apskritai dažniau populiaresnės įžangos yra panašios su kodomis. Daug kur 

galima pastebėti kūrinių pabaigas tokiomis ritminėmis formulėmis kaip ir įžangose ( , 

 ).  
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13 iliustr. Ištrauka iš K. Augustaičio pagriežtos polkos "Senas diedas nedamato" EIA, MFA 

KLF 1502/21. Transkribavo D. Jucius ir G. Kirdienė 1993 m. 

 

 K. Augustinaitis daug metų grojo styginių orkestre, todėl galima manyti, jog 

ansamblietiškas grojimas turėjo įtakos ir tokioms jo įžangoms. 

 Pateikėjai smuikininkai iš Suvalkijos tokias įžangas pagrodavo ne visada. 

Galima manyti, kad jos buvo reikalingos tik grojant ansamblyje ir skirtos visiems 

muzikantams vienu metu pradėti kūrinį. Grojant solo nėra reikalo derintis prie kito muzikanto, 

taigi tuomet įžanga nėra tokia svarbi. 

 Bronius Uginčius 1957-1960 metais transkribavo 1937 metais Kaune 

smuikininko J. Gudyno įrašytus į fonografą kūrinius.81 Transkribuotojas nebuvo 

smuikininkas, todėl jo darbai nėra tikslūs.  

 

 

14 iliustr. J. Gudyno pagriežta "Voveriukė" LTRF pl 643 (4), transkribavo B. Uginčius 

 

 Kaip matome pavyzdyje, kūrinys pateiktas Es-dur tonacijoje. Ši tonacija 

nebūdinga Suvalkijos regiono smuikininkams, nes nėra patogi griežti (būdingos tonacijos D, 

G, C) ir yra klaidingai pateikta. J. Gudynas šį kūrinį pagriežė D tonacijoje, tačiau jo 

instrumentas galėjo būti suderintas pustoniu aukščiau, todėl B. Uginčius transkribuodamas 

                                                
81 Katalogo kn. nr. 4453 
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kūrinius rėmėsi tik garsine medžiaga82, neatkreipdamas dėmesio į J. Gudyno pirštuotę, į 

panaudotas laisvas stygas ir kitus subtilumus, kuriems suprasti reikia išmanyti smuikavimo 

techniką.  

 

 

15 iliustr. J. Gudyno pagriežtas "Šiaučius" LTRF pl 643 (3), transkribavo B. Uginčius 

 

 Tokiu būdu iššifravo ir kitus smuikininko kūrinius ("Mikita", valsas 

"Pačiuožtinis", "Šiaučius", "Tančius", Krakoviakas, vestuvinis išleistuvių maršas, polkos ir 

kt.).  

 Taip pat B. Uginčius nežymėjo dvigubų natų, kurių, sprendžiant iš garso 

medžiagos, J. Gudynas naudojo labai gausiai. Transkribuotojas, matyt, bandė šifruoti tik 

pačius kūrinių "griaučius", nes trūksta štrichų, smulkesnės ritminės vertės natų, melodijos 

puošybos elementų.83  

 Iš P. Oranto kūrinių įrašų ir transkripcijų matyti išskirtinis bruožas - labai retai 

naudojamos dvigubos natos. Nors XX a. pradžios smuikininkams būdinga plati faktūra, daug 

dvigubų natų, kartais ir trigubų, bet Oranto smuikavime to nėra. 

 

 

16 iliustr. Ištrauka iš P. Oranto pagriežtos "Veiverių polkos" MFA KLF 431 (5). 

Transkribavo I. Bubnytė 2015 m. 

 

                                                
82 LLTI Tautosakos garso įrašų duomenų bazė 
83 B. Uginčiaus transkribuoti kūriniai buvo skirti ne smuiko muzikos tyrinėjimams, o pridėti prie šokių aprašų. 
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 Lyginant P. Oranto pagriežtą "Dustepą", J. Bylos birbyne pagrotą "Ūdrą" - 

kūrinius, žinomus "Šleivos kreivos karvės" pavadinimu galima įžvelgti panašumų su J. Jančo 

padainuota dainele - kupletu "Aš esu muzikantas". Ją smuikininkas padainavo pasakodamas 

apie Bubelių kaimo vestuves (žr. psl. 20). 

 

 

17 iliustr. J. Jančo dainelės "Aš esu muzikantas" pirmasis posmas, atlikta Suvalkietiškos 

muzikos koncerte LMTA, 1993 m. Transkribavo I. Bubnytė 2015 m. 

 

 Šios dainelės kiekvieno posmo pirmosios dalies  melodiniai bruožai panašūs į 

"Šleivos kreivos karvės" variantus, tik mažorinėje dermėje, kitoje tonacijoje. Natų ritminės 

vertės ne visiškai tos pačios, nors galėtumėm įžvelgti sinkopes, perkirstas takto brūkšniu, 

tačiau melodija tikrai gimininga. 
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3.1 Melodijos puošyba 

 

 Peržvelgus vaizdo ir išklausius garso medžiagą, akivaizdu, jog suvalkietiško 

smuikavimo muzikoje gausu įvairių melodijos puošmenų. Muzikantai nevengia dažnai įterpti 

trumpų ritminių verčių natų - šešioliktinių, trisdešimtantrinių. Ilgų natų, tokių kaip pusinės ar 

ilgesnių, beveik nėra, nebent kūrinių pabaigose, kuriose, reikia pastebėti, dažnas sulėtinimas - 

ritenuto. 

 Taip pat pasitaiko nemažai foršlagų. Tai daugiausiai 1-2 natų foršlagai. 

Nachšlagų suvalkietiškame atlikime randame rečiau. Foršlagai paprastai pasireiškia prieš 

stipriąją takto dalį, t.y. dviejų ir trijų ketvirtinių ritmuose prieš pirmąją takto natą, o keturių 

ketvirtinių ritme būna ir prieš pirmąją, ir prieš trečiąją takto ketvirtinę. 

 Šešioliktinių gaidų sekos kone kiekviename kūrinyje sukuria virtuoziškumo 

įspūdį. Melodijos ne monotoniškos. Naudojami dvigubi intervalai - sekstos ir oktavos. Tačiau 

ne vienos po kitų. Taip gaunasi tiesiog užkabinus laisvas stygas A, D, kartais ir E. Kūrinių 

pabaigose dažnas atvejis yra T-III-T arba T-T-T kadencijos su pridėtomis laisvomis stygomis.  

 Išanalizavus daugelį smuikininko J. Bylos kūrinių matome, jog grieždamas jis 

daug kur užkabina laisvas stygas, matyt, ne be reikalo, o dėl gražesnio skambėjimo. Susidarę 

intervalai dažniausiai yra oktavos ir sekstos, pasitaiko tercijų, dar rečiau - kvintų. Pastarosios 

beveik negrojamos spaudžiant stygas pirštu, o grojant tik laisvomis stygomis. Sekstos taip pat 

rečiau grojamos naudojant du pirštus, o dažniau tik vieną, pavyzdžiui laisva styga A ir nata fa 

ant E stygos arba laisva styga D ir nata si ant A stygos. Jo stiliuje dažnos dvigubų natų sekos: 

 

 

18 iliustr.  Ištrauka iš J. Bylos pagriežto valsiuko su riksmu LTRF pl 651 (4). Transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m.  

 

 Sprendžiant iš K. Augustaičio garso medžiagos, jo griežimui būdinga daug 

dvigubų natų, jų sekos, taip pat dažnos lygiagrečios kvintos, sekstos. 
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19 iliustr. Ištrauka iš K. Augustaičio pagriežtos polkos "Senas diedas nedamato" EIA, MFA 

KLF 1502/21. Transkribavo D. Jucius ir G. Kirdienė 1993 m. 

  

 Taip pat J. Byla griežė naudodamas daug smulkių natų, kurių paskirtis yra ne 

greito tempo įvaizdis, o greičiau ilgesnių natų puošmenos, paverčiančios kūrinį ne nuobodžiu 

ar monotonišku. Štai pora pavyzdžių: 

 

 

 

20 iliustr. Ištrauka iš J. Bylos pagriežto vestuvinio maršo išleidžiant LTRF pl 652 (2). 

Transkribavo R. Žarskienė 2002 m. 

 

 

21 iliustr. Ištrauka iš J. Bylos pagriežto vestuvinio maršo išleidžiant LTRF pl 652 (2). 

Transkribavo R. Žarskienė 2002 m. 

 

 Kaip matome pavyzdžiuose, smulkios natos iš tiesų apipavidalina ilgesnes. 

Antrame pavyzdyje matosi, jog būtų galima griežti paprastą seką la-sol-fa-mi, tačiau J. Byla 

puikiai išmano melodijos puošybos techniką. Dar vienas būdingas bruožas Bylos atliktuose 

kūriniuose - svyruojanti intonacija - šiek tiek paaukštintos kai kurios gaidos. Paaukštinimas 

paprastai yra ~0.25 intervalo. 

 

 

22 iliustr. Ištrauka iš J. Bylos pagriežto vestuvinio maršo išleidžiant 
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 Pavyzdyje matome, jog net ir vienoje kūrinio eilutėje pasitaiko po kelis tokius 

paaukštinimus. 

 Išklausius garso įrašus, kuriuose griežia J. Gudynas, gyvenęs Marijampolės 

apskrityje, taip pat girdime dažnas dvigubas natas. Taip pat, kaip ir J. Byla, J. Gudynas groja 

sekstomis, oktavomis, kartais tercijomis, rečiau kvintomis. Tačiau apskritai dvigubų gaidų jo 

atliktuose kūriniuose tikrai daug. Skirtingai nei J. Byla, J. Gudynas taip pat naudoja ir 

septimos intervalus tokiose sekose, kur šeštasis (arba penktasis) laipsnis keliauja link 

grynosios oktavos arba atgal: 

 

 

23 iliustr. Ištrauka iš J. Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. Žarskienė 

2002 m. 

 

 J. Gudynas nelabai dažnai, tačiau savo atlikime naudojo ir foršlagus melodijai 

papuošti. Jie paprastai būdavo 1-2 natų, kaip ir būdinga suvalkietiškam smuikavimui: 

 

 

24 iliustr.  Ištrauka iš J. Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Įdomu tai, kad jo atlikime pasitaiko ne tik įprastų foršlagų, tačiau nemaža ir 

tokių, kuriuos netgi sunku pastebėti, nes jie lyg ir prisiglaudžia prie pagrindinės natos ir yra to 

paties aukščio: 
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25 iliustr. Ištrauka iš J. Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 645 (1), transkribavo R. Žarskienė 

2002 m. 

 

 Arba štai to paties stiliaus nachšlagas: 

 

 

26 iliustr. Ištrauka iš J. Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. Žarskienė 

2002 m. 

 

  Peržiūrėjus ir išklausius J. Jančo - Suvalkijos dzūko - vaizdo ir garso medžiagą, 

jo atlikime, kaip ir kitų smuikininkų, randame nemažai melodijos puošmenų, tik, pavyzdžiui, 

foršlagai yra kiek kitokio pobūdžio. Jis foršlagus groja tokiom dvigubom natom, kad susidaro 

akordo įspūdis: 

 

 

27 iliustr.  Ištrauka iš J. Jančo pagriežto Sutikimo maršo (vestuvinio) LKA V 54/9, MFA KLF 

1465/35. Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas  1990 m., transkr. G.Siaurukaitė - Kirdienė 

1990 m. 

 

 Taip pat, J. Jančas, kaip ir J. Byla, daug kur naudoja ir smulkios ritminės vertės 

natas, skirtas papuošti, apipavidalinti ilgesniąsias. Tai ryškiai pastebima kone kiekviename jo 

atliktame kūrinyje. Štai keletas pavyzdžių: 

 

 

28 iliustr. Ištrauka iš J. Jančo pagriežto iškilmingo maršo MFA KLF1465/41. Užrašė E. 

Vyčinas, transkribavo G. Siaurukaitė (Kirdienė) 1990 m. 
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29 iliustr. Ištrauka iš J. Jančo pagriežto jaunosios valso LKA V 54/5, MFA KLF 

1465/38. Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas  1990 m., transkr. G.Siaurukaitė - 

Kirdienė 1990 m.  

 

 

30 iliustr.  Ištrauka iš J. Jančo pagriežto Sutikimo maršo (vestuvinio) LKA V 54/9, MFA KLF 

1465/35. Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas  1990 m., transkr. G.Siaurukaitė - Kirdienė 

1990 m. 

 

 J. Jančas, kitaip nei kiti jau minėti smuikininkai, savo technikoje naudoja dar 

neaptartą melodijos puošimo būdą - tai glissando su vibrato. Kiti smuikininkai nebent 

pavirbruoja vieną natą, tačiau "nečiuožinėja" ant stygos vibruodami. Taigi, galima sakyti, kad 

tai J. Jančo išskirtinis bruožas Suvalkijos smuikininkų tarpe: 

 

 

31 iliustr. Ištrauka iš J. Jančo pagriežto iškilmingo maršo MFA KLF 1465/41. Užrašė E. 

Vyčinas 1989 m., transkribavo G. Siaurukaitė 1990 m.  

 

 Nors peržvelgus kūrinių transkripcijas tokių atvejų kaip glissando su vibrato 

kitų pateikėjų kūriniuose nerandama, tačiau P. Orantas pagriežė bent jau panašų variantą - 

paprastą glissando. Jį panaudojo kūrinyje "Dustepas": 

 

 

32 iliustr. Ištrauka iš P. Oranto pagriežto "Dustepo" MFA KLF 430, transkribavo I. Bubnytė, 

2015 m. 
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 Apibendrinant, tradicinis suvalkietiškas pilnas melodijos puošmenų, 

smuikininkai naudoja įvairias priemones savo griežiamiems kūriniams pagražinti. Muzika 

išraiškinga, joje esantis ornamentikos priemonių kiekis ir atlikimo sudėtingumas dažnai 

prilygsta sudėtingiems klasikos kūriniams. Gausu foršlagų, smulkios ritminės vertės natų, 

skirtų apgroti aštuntines, ketvirtines, kartais pusines natas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.2 Ritmika 

 

 Ritmikos elementas lietuvių tradicinėje kultūroje laikomas sintagminiu, t.y. 

reikšminiu. Suvalkietiškame smuikavime, pasižyminčiame virtuoziškumu, gausu įvairiausių 

ritminių verčių natų. Kūriniuose galima aptikti daugybę smulkių natų, t.y. šešioliktinių bei 

trisdešimtantrinių. Taip pat pilna taškuotų natų - ketvirtinė su tašku ir aštuntinė arba dvi 

šešioliktinės. Apskritai visuose kūriniuose gausu skirtingų ritminių verčių natų. Tai įprastas 

reiškinys visame Suvalkijos regiono tiek instrumentiniame, tiek dainuojamajame folklore. Iš 

šio konteksto niekuo neišsiskiria ir Suvalkijos smuikininkai, būdingai grieždami 

nemonotoniškai, kiekvienam kūriniui turi savą tempą. Puikiai geba išgauti tiek trumpos, tiek 

ilgos ritminės vertės sodrias, švarias natas iki trečiosios oktavos natų trečioje pozicijoje.  

 Būdingas dviejų ketvirtinių ritmas, pirmoji nata - stiprioji takto dalis. Taip pat 

dažnas keturių ketvirtinių ritmas. Toks metro skaičiavimas būdingesnis J. Jančo pagriežtuose 

kūriniuose. Polkos, maršai - visi 4/4 metre. Valsus groja šešių aštuntinių metre. Beje, J. 

Jančas, J. Ragažinskas ir kiti Suvalkijos smuikininkai valsus groja žymiai greičiau nei 

aukštaičių ar žemaičių smuikininkai. 

 Bet kokiam ritmui palaikyti ko gero nerasime jokios išimties, kad muzikantas 

grotų netrepsėdamas koja. Paprastai tai palengvina ritmo palaikymą greitesniuose kūriniuose. 

Trepsima daugiausiai kas ketvirtinę natą. Retkarčiais kas taktą dviejų ketvirtinių metre. 

  Pabrėžiant stipriąją takto dalį paprastai naudojamos akcentuotos natos, kartais 

detašė štrichas: 

 

 

33 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Bylos pagriežtos polkos LTRF pl 65 (1). Transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Gana daug sinkopių, pvz. P. Oranto pagriežtame šokyje "Šleiva kreiva karvė" 

melodijos kas antras taktas susideda iš sinkopės. Ko gero, tai būdingas bruožas ne tik šiam 
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kūriniui, bet ir pačiam pateikėjui, nes jo repertuare yra ir daugiau kūrinių, kuriuose gausu 

sinkopių. 

 

 

34 iliustr. Ištrauka iš P. Oranto pagriežto "Krakoviako" MFA KLF 430 (39). Transkribavo I. 

Bubnytė 2015 m. 

 

 Kalbant apie smulkios ritminės vertės natas, būtinai reikėtų paminėti J. 

Ragažinską, gimusį 1924 m. Šio smuikininko repertuare visi kūriniai pilni ne tik šešioliktinių 

gaidų, bet ir trisdešimtantrinių. Ne tik polkos ir kiti greitesni kūriniai griežiami smulkiomis 

natomis, bet ir valsai, kurie, sakytume, lėtesnio tempo, lyriškesni kūriniai. Apskritai 

peržvelgus J. Ragažinsko kūrinių šifruotes, jos yra kone kaip profesionalaus smuikininko, 

margos nuo štrichų, smulkių natų, pauzių. Sudėtingi kūriniai ne iš pirmo karto sugrojami.  

 

 

35 iliustr. Ištrauka iš Jono Ragažinsko pagriežto valso LKA V 54/10, MFA KLF 1465/21. 

Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas 1990 m., transkribavo G. Siaurukaitė (Kirdienė) 1990 m. 

 

 Kaip matome aukščiau pateiktame pavyzdyje, pateikėjas naudoja įvairiausių 

ritminių verčių natas. Nuo smulkesnių, iki stambesnių. Gausu taškuotų ritminių verčių natų. 

Yra įprasta, kad Lietuvos tradicinės muzikos atstovai retai naudoja pauzes, mieliau renkasi 

garsą, nei tylą, o J. Ragažinskas akivaizdžiai puikiai įkomponuoja visokių verčių pauzes į 
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savo griežiamus kūrinius. Tai vienas iš jo išskirtinių bruožų kitų Suvalkijos regiono 

smuikininkų tarpe. 

 Apskritai peržvelgus pateikėjų pagriežtų kūrinių transkripcijas, smuikininkai 

naudoja tokias ritmines figūras kaip: aštuntinė ir dvi šešioliktinės; keturios šešioliktinės, 

ketvirtinė su tašku ir aštuntinė arba dvi šešioliktinės; retesniais atvejais pasitaiko sinkopių 

aštuntinė - ketvirtinė - aštuntinė. Viena įdomesnių formulių - triolės, kartais kvintolės ar net 

sekstolės. Maršuose būdingiausia ritminė figūra yra aštuntinė ir dvi šešioliktinės. Žemiau 

pateikiamas pavyzdys gerokai retesnės ritminės figūros, kurią naudoja J. Ragažinskas: 

 

 

36 iliustr. 21 pvz. Ištrauka iš Jono Ragažinsko pagriežto valso LKA V 54/10, MFA KLF 

1465/21. Užrašė E. Vyčinas, R. Kavaliauskas 1990 m., transkribavo G. Siaurukaitė (Kirdienė) 

1990 m. 

 

 Išanalizavus K. Augustaičio pagriežtus kūrinius, galima teigti, jog jie yra labai 

įvarus ritmo atžvilgiu. Vienuose kūriniuose ritmas paprastesnis, lengvai suskaičiuojamas, 

mažiau taškuotų natų, pauzių, ritminių figūrų. O kiti kūriniai pilni ženklų prie  natų, 

reikalaujantys didelio atidumo besimokant juos griežti. 

 

 

37 iliustr. Ištrauka iš K. Augustaičio pagriežtos polkutės "Tumba tumba kaip iš rago" EIA, 

MFA KLF 1502/11. Transkribavo D. Jucius ir G. Kirdienė 1993 m. 
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 Kaip matome 23 pavyzdyje, iššifruoti smuikininko pagriežti kūriniai margi nuo 

įvairiausių ženklų. Vertinant ritmiką, būtina pastebėti besikeičiantį metrą - polkoje panaudotas 

taktas 3/4 metre yra labai retas atvejis. Galima teigti, jog pateikėjas sugebėjo tiksliai skaičiuoti 

natas, neišklysdamas iš besikeičiančio metro. 

 

 Apibendrinant šį skyrių, galima išskirti smulkios ritminės vertės natų gausą 

daugumoje kūrinių. Daug ritminių derinių, būdingų kiekvienam Suvalkijos smuikininkui - 

derinamos ilgesnių ir trumpesnių ritminių verčių natos. Dažnas triolių, kvintolių reiškinys. 

Taip pat sinkopės. Pauzių kiekis pateikėjų kūrinių transkripcijose nėra didelis, nes 

smuikininkai meistriškai apgroja gaidas, nepalikdami vietos tylai.  
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3.3 Štrichai 

 

 Kiekvienas kūrinys, kad ir pačiam muzikantui gražiau nuskambėtų, nuo senų 

senovės atliekamas pridedant įvairiausias technikas. Pavyzdžiui, anksčiau minėta melodijos 

puošyba daro kūrinį melodingesniu, prideda ir greitesnių gaidų, t.y. lyg ir greitumo įspūdį 

(treliai, foršlagai). Kitas taip pat labai svarbus kūrinio puošybai dalykas yra štrichai. Griežiant 

smuiku, jų galima panaudoti tikrai daug ir įvairių. Ir ne tik klasikos atlikėjai juos dažnai 

naudoja, bet ir liaudies muzikos atstovai.  

 Suvalkijos regione smuikininkai savo repertuare turi ne tik tokius eilinius 

štrichus kaip legato, pizzicato ar detašė. Taip pat naudojami lengvi šokinėjantys štrichai. 

Legato dažnai jungia atskirus taktus. Pizzicato Suvalkijos regiono smuikavime dažniau 

pastebimas ne dešinės, o kairės rankos, ir tai yra vienas iš išskirtinių smuikavimo bruožų visos 

Lietuvos regionų smuikavimo tarpe. Tai vadinama griežimu su paskambinimu. Suvalkietiško 

smuikavimo atstovai yra giriami dėl savo virtuoziškumo, o štrichai ir jų dažnas naudojimas - 

ryškūs virtuoziškumo pavyzdys. 

 Kone dažniausi visų Suvalkijos regiono smuikininkų naudojami štrichai yra 

staccato (it. atskirai) ir legato (it. rišliai) - pereinant nuo vieno garso prie kito. Šiais štrichais 

grojama ir polkose, ir valsuose, ir įvairiuose šokiuose. 

 Kūrinių transkripcijose matome, jog dažnai melodijos puošyboje naudojami 

foršlagai būna suliguoti ir pagrindinė nata, į kurią įvažiavo foršlagas, užbaigiama stryko 

šuoliu (lyg atsispiriant) nuo stygos, rikošeto štrichu. Paprastai tai būna trijų natų foršlagas nuo 

laisvos stygos iki trečiu pirštu grojamos natos (pavyzdžiui, nuo laisvosios mi iki la antroje 

oktavoje) arba pirmoje pozicijoje pradedant pirmu pirštu (dviejų natų foršlagas) ir užbaigiant 

trečiu pirštu pagrindinę natą. Pagrindinė nata taip pat suliguota su foršlagu. 

 

 

38 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Bylos pagriežtos polkos LTRF pl 65 (1). Transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Taip pat legato naudojama ir jungiant atskiras takto dalis. Analizuojant 

iššifruotus pateikėjų pagriežtus kūrinius galima teigti, kad visi jie liguoja atskirus taktus, nors 

ir ne visuose kūriniuose.  
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39 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Bylos pagriežto vestuvinio maršo išleidžiant 

 

 Išanalizavus daugelį smuiko muzikos pavyzdžių, galime teigti, kad legato 

štrichas labai dažnai naudojamas grojant trioles, kvintoles ar kitas sunkiau ritmiškai 

sugrojamas smulkios vertės natas. Gali būti, kad muzikantai taip groja nebūtinai dėl grožio, o 

taip šiek tiek pasilengvindami sau sudėtingesnes kūrinio vietas, nes grojant kiekvieną natą 

atskirai, ypač jei jos yra smulkios ir greitos, sunkiau suvaldyti stryką. Smuikininkas turi 

žinoti, kada natai gali skirti didesnę stryko ilgio dalį, kada trumpesnę. Be to, atskirai grojant 

daug smulkių greitų natų, labiau pavargsta stryką valdanti dešinė ranka. Galima manyti, jog 

vyresnio amžiaus smuikininkams taip buvo tiesiog paprasčiau. 

 Kitas nemažiau naudojamas ir svarbus štrichas - staccato. Taip yra todėl, kad 

Suvalkijos regione kūriniai yra griežiami apskritai lengvu štrichu. Žinoma, staccato daugiau 

naudojamas greituose kūriniuose, pavyzdžiui polkose, kur net ir šokėjai nevelka kojų, o 

striksi. Juk muzika negali būti priešinga pačiam šokiui.  

 

 

40 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Kaip matome pavyzdyje aukščiau, J. Gudyno, gimusio 1862 metais, pagriežtos 

polkos nedidelėje ištraukėlėje jau ir tai akivaizdi įvairiausių štrichų gausa. Staccato 

naudojama vienur šiek tiek rečiau, o kitur kiekviename takte iš eilės. Šis štrichas paprastai 

nėra toks ryškus, kaip klasikoje, stryku ne taip aštriai užkabinama styga, tačiau vis tiek 

girdimas aiškus atskirų natų paryškinimas. 

 Kitas Suvalkijos regiono smuikininkų naudojamas štrichas, sprendžiant iš 

transkripcijų bei garso įrašų, tapęs jų išskirtiniu ženklu, tai yra pizzicato kaire ranka. Štai 

žemiau pateiktas pavyzdys, kur šį štrichą atliko smuikininkas Jurgis Gudynas. Toks štrichas 
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paprastai atliekamas ant laisvos stygos, prieš tai pirmą, stipriosios takto dalies natą pagriežus 

stryku, o tada jau atkartojant ją pizzicato. Styga užkabinama pirmuoju, antruoju arba trečiuoju 

pirštu (iš eilės: smiliumi, didžiuoju ir bevardžiu). Kad toks pizzicato būtų atliekamas ne ant 

laisvos stygos, o uždengus ją ir grojant kitą natą, apžvelgiant iššifruotus kūrinius nėra 

pasitaikę.  

 

 

41 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Peržvelgus pateikėjų kūrinių transkripcijas, matome dar vieną ganėtinai dažną 

štrichą smuikuojant - akcentą. Juo paprastai pabrėžiamos stipriosios takto dalys, išlaikant 

ritmingą pulsaciją. Taip pat, yra atvejų, kai akcentais pabrėžiamos visos takto dalys. Tuomet 

jos paprastai nebūna labai smulkios ritminės vertės. Dažniausiai aštuntinės ir ketvirtinės natos. 

Nors Suvalkijos regione smuikininkai pasižymi virtuoziškumu, jie nelinkę akcentuoti 

smulkios ritminės vertės natų, nes tai paprasčiausiai nepatogu. Smulkioms natoms patogesni 

staccato arba legato štrichai. Akcentus naudoja visi smuikininkai, tai neatsiejamas visų 

muzikantų štrichas, tiek smuikininkų, tiek kitų instrumentų atstovų. 

 

 

42 iliustr. Valsiukas su riksmu, kurį pagriežė Jurgis Byla.LTRF pl 651 (4). Transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Pavyzdyje matome, jog smuikininkas akcentais pabrėžia ne tik stipriąsias takto 

dalis, bet ir visas takto natas, tačiau vengia akcentų grieždamas smulkesnės vertės natas. 

 Detašė - paprastesnis, ne virtuoziškas štrichas, būdingas ne tik Suvalkijos, bet ir 

kitų regionų smuikininkas. Paprastai naudojamas lyriškesniuose kūriniuose, 

nereikalaujančiuose greito tempo, šokinėjančio stryko ir atskirų natų. Šį štrichą galima būtų 

įvardinti kaip panašų į legato, tai yra grojimą jungiant natas, tačiau legato kelios natos telpa į 
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vieną stryką, o detašė jos grojamos atskirai, tačiau, kaip ir legato, neatitraukiant stryko nuo 

stygų. Žinoma, pasitaiko atvejų, kai po legato ženklu galime pamatyti ir staccato: 

 

 

43 iliustr. Ištrauka iš Jurgio Gudyno pagriežtos polkos LTRF pl 644 (4), transkribavo R. 

Žarskienė 2002 m. 

 

 Transkribuojant smuikininko P. Oranto kūrinius susidarė bendras įspūdis apie jo 

griežimo manieras, mėgstamus štrichus. Išklausius garso medžiagą girdimi lengvi štrichai, 

paprastai staccato, akcentai ar lengvas detašė, stryką prie stygų pateikėjas spaudžia ne per 

stipriai. Kartais toks griežimas primena lengvą bangavimą - strykas tai prispaudžiamas, tai 

atleidžiamas, bet nepakeliamas nuo stygų. Dešinės rankos padėtis tokiu būdu taip pat juda lyg 

banguodama. Tai girdisi tik įsiklausius į garso įrašus, transkribuojant ant popieriaus tokį 

dalyką perteikti sudėtinga. Paprastai šią techniką smuikininkas naudojo norėdamas pabrėžti 

stipriąsias - pirmąsias taktų dalis. 

 Itin dažnas štrichas P. Oranto smuikavime - staccato. Pvz. grieždamas 

"Padifyrą" ištisuose taktuose šokdino stryką, visos šešioliktinės gaidos lengvos ir šiek tiek 

šokinėjančios. Ilgesnės ritminės vertėms natoms būdingi akcentai ir detašė štrichas. 

 

 

44 iliustr. Ištrauka iš P. Oranto pagriežto "Padifyro" MFA KLF 430 (16). Transkribavo I. 

Bubnytė 2015 m. 

 

 Grieždamas Suvalkijoje vieną populiariausių šokių "Dustepą", kitaip dar žinomą 

kaip "Šleiva kreiva karvė", P. Orantas naudojo glissando štrichą nuo sol iki si bemol natos ant 

E stygos. Deja, vaizdo medžiagos nėra, todėl sunku nustatyti, kokią pirštuotę pateikėjas 
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naudojo tokiam štrichui atlikti. Kaip ir kiti prieškario smuikininkai, P. Orantas nenaudojo 

vibrato. 

 

 

45 iliustr. Ištrauka iš P. Oranto pagriežto "Padifyro" MFA KLF 430 (33). Transkribavo I. 

Bubnytė 2015 m. 

 

 Apibendrinant skyrių apie Suvalkijos regiono smuikavime naudojamus 

štrichus, galima išskirti būdingiausius - staccato, detašė, legato štrichus, taip pat akcentus bei 

vieną įdomiausių ir įsimintiniausių - kairės rankos pizzicato. Smuikininkai virtuoziškai įpina 

visus šiuos štrichus į savo repertuaruose esančius kūrinius (rečiau - kairės rankos pizzicato). 

Kūriniai pasižymi vingrumu, dažnai lengvais štrichais. Dešinės rankos griežime dažnai 

jaučiamas "bangavimas" - strykas ne visada vienodai stipriai spaudžiamas prie stygų.  
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IŠVADOS 

 

 Daugelio Suvalkijos smuikininkų gebėjimas muzikuoti priklausė nuo tėvų ar senelių - 

būdingas muzikavimas iš kartos į kartą. Ryški šeimyninio muzikavimo tradicija. 

 Ryškiausia Suvalkijos regione yra vestuvių tradicija - muzikantai puikiai žino ir 

papasakoja vestuvių eigą, kur jiems privaloma dalyvauti, kokį repertuarą atlikti. Taip 

pat grieždavo krikštynose, įvairių susiėjimų, robaksų (Suvalkijoje - vakarėlių) metu, 

darbų pabaigtuvėse. Taip pat linksmindavosi šiokiadieniais, ne tik šventadieniais.  

 Kiekvienas smuikininkas turi savo repertuarą. Pasitaiko, kad skirtingų smuikininkų 

kūriniai sutampa, o pavadinimai skirtingi. Tie patys kūriniai būna atliekami ne tik 

smuiku, bet ir kitais instrumentais. Repertuarui įtakos turėjo tarnavimas kariuomenėje, 

iš ten parsivežti gimtosioms vietoms nebūdingi kūriniai. Populiaresni Suvalkijos 

regiono smuikininkų repertuaro kūriniai: šokis "Šleiva kreiva karvė", dar žinomas kaip 

"Dustepas" ir "Ūdra", vestuviniam repertuarui priskiriami maršai "Pasitinkant", 

"Išleidžiant". 

 Nors Suvalkijos instrumentinė ir ypač smuiko muzika tyrinėta itin siaurai ir nedaug, 

galime drąsiai teigti, jog šiame regione gausu dėmesio vertų muzikantų. Smuikininkai 

pasižymi puikiais instrumento valdymo ypatumais, profesionaliu atlikimu. Jų 

muzikoje gausu įvairių štrichų (legato, kairės ir dešinės rankų pizzicato, staccato, 

detašė, akcentai). Ritmika daugelyje kūrinių sudėtinga, sunkiai sugrojama iš pirmo 

karto. Dažnos smulkios ritminės vertės natos, kurios naudojamos ne tik greitam 

kūrinio tempui atlikti, bet dar jomis apgrojamos stambesnių ritminių verčių natos. Tai 

yra puikus būdas melodijai papuošti. Be to, naudojami foršlagai, nachšlagai. Kūrinių 

pabaigose įprasta išgirsti ritenuto - sulėtinimą. Suvalkietiškam griežimui būdingos 

dvigubos gaidos, paprastai grynaisiais intervalais. 

 Kiekvienam smuikininkui būdingos savitos kadencijos, kartais ir įžangos. Įtakos tam 

turėjo ansamblinis muzikavimas. 

 Prieškario smuikininkų išskirtinis bruožas - pridainavimas griežiant smuiku. Tą darė J. 

Byla ir J. Radzevičius. Pastarasis smuikininkas lyginamas su Suvalkijos regiono dainų 

karaliais. Dauguma smuikininkų mokėjo groti ir kitais instrumentais -  

birbyne, akordeonu, cimbolais.  
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SANTRUMPOS 

Šaltiniai ir archyvų fondai 

 

EIA - Etnomuzikos instituto archyvas 

LLKC - Lietuvos liaudies kultūros centras 

LLTI - Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas 

LKA V -Lietuvos liaudies kultūros centro Vaizdo įrašų archyvas 

LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija 
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MFA KLF - Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos 

skyriaus archyvo garso įrašai magnetinėse juostose 

MFA S - Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus 
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Kitos santrumpos 

 

a. - amžius 

apyl. - apylinkė 

apsk. - apskritis 

g. - gimęs (gimusi) 

gyv. - gyvenantis 

k. - kaimas 

pl - plokštelė 

r. - rajonas 

vls. - valsčius 

 

  



56 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 

1. Baltrėnienė M., Apanavičius R., 

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius, 1991 

2. Buračas B., 

Užnemuniečių vestuvės - Jaunoji karta, 6. 1939, p. 132 - 134 

3. Čepienė I., 

Lietuvių tradicinės vestuvės. Vilnius, 2012 

4. Dahlig E., 

Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem. Warszawa, 1991 

5. Dundulienė P., 

Lietuvių etnologija. Vilnius: Mokslas, 1991 

6. Grašytė T., 

Lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos mokymosi ypatumai. Magistro mokslo 

darbas. Vilnius: LMTA, 2010 

7. Imbrasienė B., 

Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius: LLKC. 1990 

8. Jakimavičiūtė J., 

Suvalkijos instrumentinio muzikavimo savitumai. Magistro mokslo darbas. Vilnius: 

LMTA, 2013 

9. Kirdienė G. 

Liaudies smuikavimas Žemaitijoje Iš: 

http://samogitia.mch.mii.lt/TAUTOSAKA/smuikavimas.lt.htm 

10. Kirdienė G., 

Lietuvių liaudies smuiko muzika. 1000 kūrinių. Vilnius: LLKC, 2007 

11. Kirdienė G., 

Lietuvių liaudies smuikai ir jų strykai: skirstymas, sandara, derinimas, garso 

vertinimas. Liaudies kūryba. Vilnius: LLKC, 2002. T. V. 

12. Kirdienė G., 

Dzūkų smuikavimo vestuvėse papročiai. Liaudies kultūra. Vilnius: LLKC, 1997. T. II. 

13. Kirdienė G., 

Dzūkų smuikininkų repertuaras. Lietuvos muzikologija, 12. 2011, p. 160 - 179 

 



57 

 

14. Kirdienė G., 

Lietuvių liaudies smuikavimo terminija. Liaudies kūryba. Vilnius: LLKC, 2000. Nr. 5.  

15. Kirdienė G., 

Melodinio tipo identifikavimas ir kai kurie varijavimo būdai lietuvių liaudies smuiko 

muzikoje. Improvizacija folklore. (Tarptautinė konferencija, skirta prof. J. Čiurlionytės 

atminimui. Vilnius, 1998 m. gruodžio 5 - 6 d.). Vilnius: LMA, Etnomuzikologijos 

katedra, Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1999 

16. Kirdienė G., 

Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000  

17. Kirdienė G., 

Smuikas, smuikininkas ir smuikavimas liaudies papročiuose, 2001 Iš: 

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-

0001:J.04~2001~1367158388982/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content 

18. Kirdienė G., 

Suvalkiečių tradicinio smuikavimo ypatybės, 2006 Iš: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7035&p_d=22264&p_k=1 

19. Kolberg O., 

Piesni ludu litewskiego. Iš: Zbiόr wiadomosci do Antropologii Krajowej. T. 3 

Krakόw, 1879, p. 167-230 

20. Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Sud. E. Vyčinas. Vilnius: Vilniaus plokštelių 

studija, 1998 (kompaktinė plokštelė) 

21. Lietuvos etnografinis regionas SUVALKIJA (SŪDUVA) Iš: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_d=95440&p_k=1 

22. Polish fiddle Iš: http://www.fiddlingaround.co.uk/poland/index.html 

23. Suvalkijos dainos ir muzika. 1935 - 1939 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė 

Nakienė Austė, Žarskienė Rūta. Vilnius: LLTI, 2003 

24. Svitojus V. K., 

Vėl gegužio žiedai. Punskas: Punsko "Aušros" leidykla, 2008 

25. Šlekys V., 

Marijampoliečių vestuvės. Liaudies kultūra, 1. 1993, p. 28 - 29 

26. Šoks broliukai šokinį. Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos ir Žemaitijos žaidimai, 

rateliai, šokiai. Sudarė Vakarinienė Audronė. Vilnius: LLKC, 2001 

27. Urbanavičienė D., 

Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Vilnius: LMTA, 2000 



58 

 

28. Vyčinas E., 

Lietuvių smuikas. Liaudies kūryba. V. LLKC, 2002 

29. Vyčinienė D., 

Naujas lietuvių folkloristikos baras: XX a. pirmosios pusės garsinė dokumentika. 

Tautosakos darbai,  XXXII, 2006, p. 299-306 

30. Vilys G., 

Muzikantai ir šeimininkės - samdomi suvalkiečių vestuvių veikėjai. Liaudies kultūra, 

2. 1996, p. 36 - 38 

31. Vilys G., 

Šyvio šokdinimas Vakarų Suvalkijoje. Liaudies kultūra, 6. 1993, p. 8 - 9 

32. Vylius J., 

Paklausykit manę jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos 

rinktinė. Vilnius: LLTI, 2011 

33. Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė R., 

Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius, Mintis, 1995 

34. Vyšniauskaitė A., 

Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, Mintis, 1967 

35. Zvonkutė J., 

Pietryčių Žemaitijos smuikavimo tradicija. Bakalauro mokslo darbas. Vilnius: LMTA, 

2005 

36. Žarskienė R., 

Lietuvių etninės muzikos atlikėjas: įvaizdis ir tradicija. ISSN 1392–2831 Tautosakos 

darbai, 2005 Iš: http://www.llti.lt/failai/25_29_recenzija_03.pdf 

37. Žarskienė R., 

Lietuvių etninės muzikos atlikėjas: įvaizdis ir tradicija. Tautosakos darbai, XXX, 

2005, p. 112 - 121 

38. Žarskienė R., 

Regioniniai lietuvių etninės instrumentinės muzikos savitumai. XX a. pirmosios pusės 

tyrimai. Tautosakos darbai, 2005, p. 112 - 121  

 

 

 

 

 



59 

 

PRIEDAI 

1 priedas. Platesnės žinios apie ryškiausius Suvalkijos smuikininkus 

 

 Juozas Jančas - 1909 metais spalio 31-ąją dieną Seinų apskrityje Krasnavos 

valsčiuje Bubelių kaime gimęs puikus liaudies smuikininkas, Antano ir Ievos Jančų 

pirmagimis sūnus. Vėliau gimė dar aštuoni vaikai, iš kurių trys mirė, o kiti penki užaugo: 

Vincas, Pranas, Liudvisė Mikasė ir Birutė. Gimtasis Bubelių kaimas dar buvo vadinamas 

"Diedoniške", nes ten baloje rado prigėrusį "diedą". 

 Juozo tėvas Antanas Jančas uždirbdavo siūdamas skrandas ir grieždamas 

smuiku. Taip pat mėgo žvejoti. Buvo pašauktas į armiją, o 1904-1905 metais dalyvavo rusų ir 

japonų kare Mandžiūrijoje, kur buvo sužeistas. Antano draugas, grįžęs į Bubelius, pranešė, 

kad jis žuvo, tačiau tai buvo netiesa. Dar gyvą Antaną rado sanitarai ir pernešė į blindažą, ten 

jam buvo suteikta pirmoji pagalba. Vėliau Antanas gydėsi Sankt Peterburge. Po metų grįžo į 

Bubelius ir vedė Ievą Mikalonytę iš Dusnyčios kaimo. 1941 m. Ieva su Antanu buvo išvežti į 

Lietuvą ir gyveno Marijampolės rajone. Ieva Mirė 1949m., o Antanas 1951m. Abu palaidoti 

naujose Liudvinavo kapinėse, kur vėliau palaidoti ir sūnus Juozas su žmona Kotryna. 

 Juozo senelis Jonas su močiute Ona taip pat gyveno Bubelių kaime. Jis tarnavo 

kariuomenėje Kaukaze devynerius metus, mokėjo rašyti. Apie Joną sakydavo, kad jis įlipdavo 

į medį basomis, o išlipdavo su medžio žievės vyžomis. 1904 m. grąžinus lietuviams kalbą, 

Jonas išvažiavo parvežti "Aukso gromatos".  

 Jančai į Bubelius atkeliavo iš Rakelijos kaimo. Jų protėvis buvo Prakorimas 

Jančas. 

 Juozas Jančas nuo pat mažumės mylėjo muziką, labai norėjo groti smuiku ir kai 

tik gaudavo jį į rankas - ilgai ilgai grodavo, kol įkyrėdavo namiškiams ir gaudavo barti. Dėl to 

Juozas mėgdavo pasilikti namie vienas. Kai šeimyna išeidavo į Seinų bažnyčios mišias, 

Juozas likdavo ir niekeno netrukdamas ramiai grodavo. Siuvėjo amatas jam nepatiko - 

nesužavėjo nei tėvo siuvimas, nei graži vokiška siuvimo mašina. Pasirinko kalvio specialybę 

ir trejus metus jos mokėsi pas kalvį Auroną Seinuose. Dirbo Lumbių dvare, tarnavo Lenkijos 

armijoje. Ten kaustė arklius ir vėliau išvyko į Paryžių, kur dalyvavo žirgų lenktynėse. Juozo 

prižiūrėta kumelė laimėjo prizą. Tiek mokydamasis, tiek kariuomenėj ir dirbdamas Juozas 

visad griežė smuiku, niekada nepametė šio savo pomėgio. Sūnus Algirdas sako, kad muzika 

dvasiškai padėdavo Juozui sunkiu metu, kad ji buvo išsigelbėjimas nuo blogos nuotaikos ir 

depresijos. Juozo griežimui pritardavo jo broliai: Pranas - račius, grieždavo antruoju smuiku, 
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o Vincas - taip pat kalvis, pritardavo tambūrinu. Grodavo vakarėliuose, vardynose, per 

šventes, krikštynas, vestuves. 

 ~1930 m. buvo pašauktas į armiją, tarnavo netoli Varšuvos. 

 1935 m. Juozas Jančas ir Kotryna Savickaitė susituokė, apsigyveno Seinuose - 

pačių statytame name adresu Strutinskio gatvė 2B. 

 Juozas dirbo Seinuose netoli namų kalvėje, išsinuomotoje iš Perecienės. Kotryna 

namuose turėjo įkūrusi krautuvę, kurioje pati ir prekiavo. 

 1935 m. spalio 10 dieną gimė pirmasis sūnus Pranciškus Vytautas. Būdamas 

dvidešimties ir studijuodamas Vilniaus pedagoginiame institute, 1955 m. lapkričio 17 dieną 

Vytautas dingo be žinios. 

 1938 m. rugpjūčio 15 dieną gimė antrasis sūnus Eugenijus Juozas. Tais pačiais 

metais Juozas Jančas Suvalkuose prie antro ulonų pulko lankė kursus ir įgijo arklių kaustymo 

specialybę. Sūnus Algirdas pasakojo: "Tėtė gavo penkis, tai "bardzo dobrze", bet galėjo išvis 

neišlaikyt. Tenai pas juos tokia tvarka: įkali tãis vinis ir dar nenukirptos buvo, o tas kareivis, 

kur laikė pakėlęs koją arklio nuleido ir arklys pasikasė kitą koją. Pradėjo kraujas bėgt ir jie 

pamatė, ir puskarininkis pamatė, sako "Dabar tai jau du gausi...", bet tėvas nepasimetė, su 

vandeniu jis ten nuplovė, nieko niekas nepamatė ir jis viską labai gražiai padarė ten ir 

išsisuko. Ne jis kaltas ten, bet čia nepasiaiškysi.." 

 1939 m. vokiečiams užpuolus Lenkiją Juozas pateko į nelaisvę, o Kotryna - į 

Suvalkų gestapo kalėjimą. Juos išgelbėjo repatriacija į Lietuvą. Jančai buvo apgyvendinti 

tuščiuose vokiečio namuose Gudelių kaime. 1942 m. liepos 8 dieną gimė trečiasis sūnus 

Algirdas Juozas, o 1943 m. rugsėjo 19 dieną - dukra Teresė. 1944 m. Karo frontui atvykus į 

Lietuvą, į tuometinius Jančų namus grįžo buvęs jų šeimininkas vokietis ir liepė išsikraustyti. 

Juozas, Kotryna ir visi jų vaikai liko be namų. Kadangi Juozas buvo kalvis, o kalvių tuo metu 

kaip tik labai trūko, vietiniai ūkininkai suteikė jiems namus ir sakė pasilikti. Kiti lietuviai iš 

ten buvo išvežti į Vilniaus kraštą, o paskui dar ir į Sibirą. Jančams pasisekė likti Lietuvoje. 

Pradžioje gyveno Turšučių kaime, paskui Liudvinavo miestelyje. Juozui karo baisumus 

padėjo išgyventi kalvio darbas ir muzika. Kalvėje kaustė arklius, apkaustydavo vežimus ir 

aptraukdavo ratus. Kai tik turėdavo laisvo laiko - smuikuodavo. 

 Juozas Jančas išmokė sūnų Algirdą mušti tambūriną, dar prieš mokyklą pamokė 

griežti smuiku. 1955 m. leido mokytis į ką tik atsidariusią Marijampolės muzikos mokyklą 

smuiko specialybės. Algirdas prisimena, kad mokytojui Burkšaičiui teko taisyti jo rankų 

padėtis, nes tėvas buvo liaudiškai išmokęs, ne akademiškai. Vėliau Algirdas įstojo į Kauno 

Juozo Gruodžio konservatoriją, paskui Klaipėdoj neakivaizdžiai baigė aukštąjį mokslą ir tapo 
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muzikos mokytoju. Kitas sūnus Vytautas smuikuoti nepanoro, jam mielesnis pasirodė 

akordeonas. Groti jo niekas nemokė, Vytautas labai mėgo skaityti, buvo imlus mokslams, 

turėjo daug knygų, tai iš jų ir išmoko. Susikūrė šeimos kapela - tėvas ir du sūnūs. Vėliau 

prisijungė Juozo draugas Vitas Bakūnas. Grodavo Liudvinavo šaulių namuose, kultūros 

namuose, šokių vakarų metu, koncertuose, vaidinimuose, vestuvėse, krikštynose, švenčių 

metu. Grodavo ir Klojimo vakaruose, kur pradžioje įvykdavo vaidinimas, paskui giedodavo 

choras ir galiausiai grodavo muzikantai. Taip vykdavo Bubeliuose, o vėliau ir Liudvinave su 

visa šeimos kapela. Juozas taip pat giedojo Liudvinavo šv. Liudviko bažnyčios bažnytiniame 

chore, daug metų grojo "Atžalyno" kaimo, Marijampolės buitinio aptarnavimo kapelose.  

 Juozas Jančas 1980-1990 metais dalyvavo folkloro šventėse "Ant marių 

krantelio" Rumšiškėse ir Alytuje. 1986 m. gruodžio mėnesį su delegacija, vadovaujama Zitos 

Kelmickaitės, viešėjo Maskvoje, koncertavo kompozitorių namuose ir muzikos mokykloje 

prie konservatorijos. Kaip solistas, smuikininkas atliko Seinų krašto muzikantų Antano Jančo, 

Šarkos, Kelertos, Akulionio ir kt. muziką. 1994 m. Vilniuje akademiniame dramos teatre 

grojo kaimo dainininkų ir muzikantų koncerte, pradėjusiame pasaulio lietuvių dainų šventę. 

 Namuose taip pat visad grodavo. Net išvažiavęs gydytis į ligoninę prašydavo 

daktarų, kad jam leistų griežti palatoje. Nors ne visada tuo būdavo patenkinti kiti pacientai, 

bet kartais leisdavo. Laisvalaikiu Juozas  darydavo meniškas pasagas, žvakides, kryžius ir 

kapų tvoreles. Virš jo kalvės, kurią pasistatė Liudvinave, kamino puikavosi inicialai J. J., 

smuikas ir plaktukas. Pasidarė savo smuikui geležinę mašinėlę, kad lengviau derinti būtų, bet 

tik ant E stygos. Taip pat ir pasitaisydavo smuiką, jei netyčia, kas atsitikdavo. Juozas iki 

maždaug 80 metų pradirbo kalviu Liudvinave, Akmenynuose, Meškučiuose. Mirė 1996 m. 

sausio 17 dieną, palaidotas Liudvinave, kur ilsisi jo žmona ir tėvai. 

 

 Juozas Svitojus gimė 1920 metais Žaliosios kaime. Vincento ir Marijos Svitojų 

pirmasis - vyriausiasis sūnus iš šešių vaikų. Tuo metu jau buvo baigtos Nepriklausomybės 

kovos, tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių nustatyta aiški demarkacijos linija, esanti vos už 

poros kilometrų nuo Juozo gimtojo Žaliosios kaimo. Kadangi Žaliosios kaimo gyventojai 

buvo tikri patriotai ir savo šalies gynėjai, jų namai liko Lietuvos teritorijoje, o ne Lenkijos. Iki 

1933 metų Svitojų namo dalyje veikė pradžios mokykla, kur Žaliosios kaimo šviesuoliai 

pedagogai plėtojo savo veiklą. Ten mokėsi ir Svitojų Juozas. 

Apie 1936 metus į namus užsukęs buvęs Žaliosios kaimo gyventojas Kazimieras 

Miklaševičius. Kadangi tėtė Svitojus buvo neblogas dailidė, tai jie aptarinėjo Miklaševičių 

statybų reikalus, kai, užvedus temą apie muzikavimą, svečias pasiūlė Juozui ateiti pas jį į 
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Kovų kaimą ir pasiskolinti kuriam laikui Miklaševičiaus turimą "kažikokią skripkutę". Tačiau 

jos tik dėželė buvo originali - nei stygų, nei stryko nebuvo. Juozui, turėjusiam tėvo padarytą 

smuikelę, kuri buvo paprasčiausia dailiai išdrožta lentelė su keturiomis stygomis, 

Miklaševičiaus instrumentas buvo tikras džiaugsmas. Po keleto dienų parsinešęs žadėtąjį 

smuiką, Juozas netvėrė džiaugsmu. Tėtė Vincentas smuiką įvertino, sakė, kad patvarkius juo 

bus galima griežti. Sudėjo fabrikines stygas, tėtė iš arklio uodegos ašutų  pagamino stryką. 

Juozas po kiek laiko jau grojo nesunkias melodijas. Instrumentas jaunam vaikinukui buvo 

didžiausias turtas. Saugojo, kaip savo akį. Kartais, motinos liepiamas, duodavo pagriežti ir 

jaunesniajam broliui Vincentui Kazimierui.  

 Smuikuoti sūnus mokė tėvas. "Prasilaužus", Juozas buvo išsiųstas mokytis groti 

pas siuvėją ir muzikantą Andrių Mikulionį į Garnabūdžio kaimą. Ką ten išmokdavo, grįžęs 

mokydavo jaunėlį brolį. Taip Juozas ir pats tapo muzikos mokytoju, broliui buvo griežtas ir 

reiklus. Pirmasis Juozo išmoktas kūrinys buvo valsas, o pats jam pridainuodavo štai tokiais 

žodžiais: 

Meilutė maloni 

mėlynų akių, 

per pečius ištiesus 

geltonas kasas. 

 

Aš ją pamylėjau, 

kai tiktai pažinau, 

jos skaistų veidelį 

prie širdies glaudžiau. 

 

Tik vieną vakarėlį 

išėjom pavaikščiot, 

pažvelgt į jūros bangas, 

kai saulutė leidos. 

 

Jis prašė mano meilės, 

o aš jo nemylėjau. 

Nupirko aukso žiedus, 

o aš jų nepriėmiau. 

 

Tada su kalaviju 

pervėrė širdelę, 

o kūnelį paslėpė 

po juoda žemele. 

 

Tada ant tos vietelės 

išaugo klevelis, 

kurį vien tik aplankė 

jaunutis bernelis. 
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 Apie 1937 metus tėtė Vincentas nuvažiavo į Sangrūdą ir ten iš pusseserės vyro 

Antano Jančiausko nupirko Juozui normalų smuiką. Juozas be galo džiaugėsi, o visa šeima 

nutarė, kad senąjį smuikelį paliks jaunesniajam broliui Vincentui. Jis, kaip pats pasakoja, rietė 

nosį, kad savo skripkelę turėjo, kad galėjo grot kada tik norėjo. Tačiau jo grojimas, anot 

suaugusiųjų, jiems buvo tik nervų gadinimas. Žiemą niekur nepasidėsi, o vasarą bent į lauką 

išeidavęs pačirpinti. Niekas melodijų nereguliuodavo, galėdavo vinguriuot kaip norėdavo.  

 Po kurio laiko Juozas pradėjo groti kartu su draugais. Tėvas į tokius jų grojimus 

atsakydavo taip: "Jūs čia mokotės ir mokotės. Čirpinat striūnas - ir viskas jumiem negerai. O 

aš jaunystėje vienas su skripka pagrodavau vestuvėse. Visada būdavo labai gražu ir labai 

gerai.". Tėtė buvo ne tik smuikininkas, bet ir geras dainininkas. Apylinkėje be jo neapsieidavo 

šermenys ir laidotuvės, gerai vesdavo giesmes, litanijas, rožinį. Mama taip pat neatsilikdavo. 

Giedodavo sopranu ir pritardavo savo vyro tenorui. Abu sutardavo vestuvėse, patalkiuose, 

šermenyse.  

Kadangi abu tėvai - tiek Marija, tiek Vincentas, buvo muzikalūs ir dainingi, kaip sako sūnus 

Vincentas Kazimieras, Dievulis ir vaikams nepagailėjo šių savybių. Seserys Onutė ir Marytė 

vakarais verpdamos ar kitokius darbus dirbdamos dainuodavo tokias dainas, kaip "Saulelė 

raudona", "Ar aš tau, sese, nesakiau", "Pasėjau linėlį ant pylimo" ir kitokias... Svitojų namai 

visuomet būdavo pilni dainų ir muzikos. Dainuodavo įvairiomis progomis, darbų ir apeigų 

metu. Mėgiamos ir giesmės, litanijos.   

 

 Taigi, namuose suburta visa kapelija. Juozas grieždavo savo smuikele, greitai 

išmoko įvairiausių vingrių melodijų. Jaunesnysis brolis jam pritardavo, bosydavo ant storųjų 

smuiko stygų. Mamos brolis Jurgis Slavinskas buvo išvykęs į Ameriką, ten gyveno ir dirbo. 

Apie 1933 metus grįžęs paviešėti į Lietuvą Svitojams lauktuvių parvežė patefoną. Taigi 

namuose muzikuoti buvo mokomasi ne tik iš tėvo, bet ir iš patefono plokštelių, nors jų 

klausytis buvo leidžiama tik labai ypatingomis ir svarbiomis progomis. prie svečių ar kunigui 

kalėdojant.  

 Po kiek laiko, Svitojai sužinojo, kad Salaperaugio kaime pas ūkininkus gyvena 

pasienietis Antanas Plytnykas ir turi cimbolus. Kaimo bernai greitai susiorganizavo, 

pasiskolino tuos cimbolus ir kaimynų Svitojų Juozas, dar vadinamas Bronių Juozu - pagal 

tėvavardį (Žaliosios kaime gyveno trys Svitojų šeimos ir jie nebuvo giminės, kaip pasakoja 

Vincentas Kazimieras Svitojus), greitai ėmė mokytis jais groti. Tėvas Vincentas, būdamas 

geru meistru, pagal pasiskolintus cimbolus greitai surentė kitus. Visi namuose labai didžiavosi 
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tuo instrumentu. Susiformavo trijų žmonių ansamblėlis - Vincų Juozas, Vincų Vincas ir 

Bronių Juozas (visi Svitojai) - du smuikai ir cimbolai. 

 Muzikos kelią kaimo muzikantas Juozas Svitojus daug metų tęsė jaunesniojo 

brolio Vincento Kazimiero įkurtoje ir vadovaujamoje Jungėnų kaimo kapeloje. Ten grodavo 

smuiku, kartais akordeonu. 

 

 Jonas Ragažinskas gimė 1924 metais Kalinavo kaime Punsko valsčiuje. Tėvas, 

kilęs iš Zovodos kaimo (dabartinės Sangrūdos seniūnijos kadastrinėje vietovėje), buvo vedęs 

du kartus. Su pirma žmona gyveno Zovodoj ir turėjo 7 vaikus (2 berniukus ir 5 mergaites). 

Šeši augo su tėvu, o septintą, ką tik gimusią  mergaitę (motina gimdydama mirė), atidavė 

auginti savo motinai ir  dar kartą vedė. 

Buvo biednysta, nusipirko kelis hektarus žemės Kalinave ir ten su savo 6 vaikais bei naująja 

žmona apsigyveno. Antroji  žmona, Marė Petrukevičiūtė, tuomet pagimdė 4 vaikus: Teklę, 

būsimą muzikantą Joną, Albiną ir Leokadiją. Sūnus Jonas su tikrom seserim bendravo 

mažiau, o su seserimis iš pirmos santuokos  bendravo labai artimai.  Visi vaikai tarnavo pas 

gaspadorius ir taip užsidirbdavo duonai. 

 Sesuo Onutė draugavo su  kokiu tai bernuku ir jau laukėsi vaikučio. Gaspadoriai 

supyko, išvarė ją žiemą pusnuogę ir ji parėjo namo basa. Dėl to įvykio netrukus išprotėjo.  

Vienas brolis, dar gyvenant Zovodoj, degant namui, buvo išmestas per langą ant akmenų. Dėl  

patirto streso berniukas tapo niemka  (tarm. nebylys), tačiau sėkmingai vedė ir vėliau gyveno 

normalų šeimyninį gyvenimą. 

 Jonukas augo gausioje šeimoje ir kadangi tėvai buvo amžiumi vyresni, todėl 

mergaites leido tarnaut (dirbant 6 ha žemės neišsimaitinsi), o jis buvo prie tėvų, padėjo ūkyje. 

Taigi Jonukas talkino ūkyje,  lankė pas Jankauskus Burokuose įsikūrusią pradinę mokyklą, 

kurioje baigė 4 skyrius.  Būdamas 7 metų  jau grojo smuiku.  Jonuką groti išmokė tėvas, kuris 

pats to išmoko tarnaudamas caro kariuomenėj. Tuomet  tarnavo 25 metus  ir  grojo kapelijoj. 

Tėvas, (kaip kažkada pasakojo pats muzikantas,) buvo reiklus ir griežtas. "Už ne taip laikomą 

smuikutę, smičių ar sugrotą melodiją  iškart trenkdavo per nagus". Jono žmona sako, kad jos 

vyras "buvo neblogas muzikantas, bet tėvo rankos neturėjo" (supraskit - tėvas grojo dar 

geriau). Giminėj Jonas buvo ketvirta karta, grojanti smuiku. 

 Prasidėjus II-ąjam pasauliniam karui, jaunas vaikinas jau gyveno Užkalnių 

kaime. Nenorėdamas patekt į frontą, Jonas Ragažinskas slapstėsi ir vieną kartą vos nežuvo. 

Eilinės kratos metu, jo, pasislėpusio pas Dambrauskus klojime po šienu, vos nenudūrė. Tačiau 

likimas buvo palankus - kariuomenės Jonas išvengė ir liko gyvas. Smuikelis buvo nuolatinis 
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jo gyvenimo palydovas.  Būdamas jaunas jis buvo pirmas muzikantas: ar šokis ar vakarėlis, ar 

veseilia, ar taip koks susiėjimas - visur jo buvo pilna. Vestuvėse, žinoma, kiek užsidirbdavo, o 

vakaruškose ar  pas artimesnius grojo nemokamai. Dažniausiai šokiams grodavo pas 

Žardeckus arba Kaluškevičius Cyrailių kaime. Tuomet Jonas jau mokėjo grot ir lūpine 

armonikėle. Taigi, kai norėdavo pašokt pats, pasidėdavo smuiką, pasiimdavo lūpinę 

armonikėlę ir grodamas pats pašokdavo.  

 Užukalniuose vestuvėse pas Drūčius grojo trise: Jonas, jo tėvas  (abu smuikais) 

ir sesuo Leokadija (būgneliu). Ten ir sutiko  savo būsimą žmoną Oną Milašytę. "Išvedė 

drūčką  (tarm. pamergę) šokt  ir daugiau neišsiskyrė.“. Neužilgo Sangrūdoj apylinkės 

pirmininkas Lapinskas "surašė" (sutuokė), vėliau "paėmė šliūbą" (susituokė bažnyčioje) ir 

Jonas Ragažinskas pradėjo savo šeimyninį gyvenimą. Jo vestuvės buvo kuklios, tačiau kaip 

kaimo muzikantui jaunimas suruošė suneštines vaišes: ,,bernai atsinešė gėrimų, mergos 

užkandos ir šokom per naktį“, jaunimas pradžiai gyvenimo dar sudėjo pinigų. ,,Savo lizdelį 

susukom Radiškėj“ – pasakoja Ona Ragažinskienė. Į tuščius namus gyvent jauną šeimą įleido 

Onos dėdė. Vėliau tuos namus už 200 rublių atsipirko ir pradėjo remontuot. Jonas 

Ragažinskas buvo ne tik muzikantas, bet ir auksinių rankų meistras. Mokėjo visus darbus. 

Pats remontavo namus, gamino langus, duris, statė ūkinius pastatus, keitė namo sienojus, 

gamino bačkas, vežimus, roges, grabus. Savo šeimos reikmėms pasigamino medinį altorėlį.  

Žmona sako, kad jos vyras ,,turėjo auksines rankas: ką paėmė - tą padarė“. Turėjo arklį, taigi 

pats pasidarydavo pasagas, arkliukus pasikaustydavo ne tik sau, bet ir kitiems. Darbų per 

gyvenimą teko visokių: vokiečių laikais ,,važinėjo su skrynute“ (kūlė javus), vėliau dirbo 

kalviu, 25 metus dirbo ,,Pasieniečio“ kolūkio lentpjūvėj ir dar keletą metų dirbo kolūkio 

malūnininku.  Nesvarbu kada ir ką Jonas Ragažinskas savo gyvenime veikė, jį visuomet 

lydėjo muzika. 13 metų lankė Radiškės kultūros namuose saviveiklą (grojo kapeloj ir kartais 

šoko). Po motinos mirties, didesnę savo laiko dalį skyrė rimčiai ir šeimos auginimui. 

Užaugino 7 vaikus: 2 sūnus (Joną ir Juozą (Jonas jau miręs) ir 5 dukras (Marytę, Julę, Alytę, 

Ritą, Virginiją). Deja, iš gausios šeimos nėra nei vieno muzikanto. Jau vyresniame amžiuje 

Jonas Ragažinskas, prikalbintas kunigo Kazimiero Skučo, kartais pagrieždavo Sangrūdos 

bažnyčioje. Keletą metų grojo ir Sangrūdos liaudiškos muzikos kapeloje. Kolektyvą jis 

išmokė savo mėgstamų melodijų, kurios grojamos ir dabar. Patys mėgiamiausi jo kūriniai 

buvo ,,Gaspadoriaus polka“ su pridainavimu  ir  ,,Valcas“,  kurį išmoko iš savo tėvo. Visad 

besišypsantis žmogus apie save skleidė gerą energiją. Su Sangrūdos liaudiškos muzikos 

kapela jis, nors ir būdamas vyresnio amžiaus, mielai važiuodavo visur koncertuot.  Pati  

įsimintiniausia jo muzikinio gyvenimo scena buvo Vilniaus sporto rūmai. Taigi kuklus  
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žmogus buvo kaimo šviesulys. Anot žmonos ,,smuikas buvo jo visas gyvenimas, žinojau, jei 

einam į svečius, tai smuikutė jau už skverno“ . Iki senatvės vakarais su žmona po darbų 

susėsdavo ant lovos ir sakydavo ,, motka, padainuokim, ba kai numirsim, tai jau 

nedainuosim“. 

 Jonas Ragažinskas mirė staiga 2001 metais ir yra palaidotas Sangrūdos kapinėse.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 priedas. Nuotraukos 

Algirdo Juozo Jančo smuikai: 
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Išsaugotas Juozo Jančo smuikas, pagamintas 1672 metais: 
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Juozo Jančo nukalta žvakidė ir nuotraukų rėmelis su prikabinta pasagėle: 
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Jungėnų kaimo kapelos vadovas ir muziejaus įkūrėjas Vincentas Kazimieras Svitojus su 

muziejaus instrumentais: 
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Vincentas Kazimieras Svitojus groja smuiku ir cimbolais: 
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