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Lietuvių sutartinių ir Bosnijos 
bei Hercogovinos daugiabalsių 

dainų atlikimo paralelės

Daiva RAČIŪNAITĖ -  VYČINIENĖ

Daugelis etnomuzikologų (Z. Zemcovskis, A. Alšakova 
ir kt.) yra pastebėję, kad jvairių tautų vienos ar kitos muzikos 
rūšies bendrumas visų pirma pasireiškia vienodomis atlikimo 
ypatybėmis. Neretai tikslūs atlikimo aprašymai įgalina net 
negirdėjus spręsti apie patį muzikos skambesį, ne tik apie 
funkcinę priklausomybę, prigimtį ir t.t. Kitų tautų 
daugiabalsių dainų atlikimo panašumai šiek tiek praplečia 
ir sukonkretina mūsų žinias apie sutartines. Šia prasme ypač 
vertingas C.Richtmano straipsnis apie Bosnijos ir 
Hercogovinos polifoninės muzikos formas (1). Norėčiau jį 
detaliau paanalizuoti, atkreipdama dėmesį į sutartinių 
atlikimo paraleles. Atskiri minėto straipsnio sakiniai apie 
Bosnijos bei Hercogovinos daugiabalses dainas galėtų 
nusakyti ir sutartinių atlikimo specifiką.

Bosnijoje ir Hsrcogovinoje polifoninės dainos atliekamos 
trijų dainininkių (merginos kartu su vaikinais nedainuoja). Ta
čiau net tokiu atveju balsai ne visuomet atitinka vienas kitą. 
Kartu dainuoja tik tos, kurių balsai dera, ir kurios turi nemažai 
kolektyvinio dainavimo patyrimo. Dainuojančiųjų galvos 
paprastai pasuktos vienos į kitą taip, kad baisai galėtų lietis. 
Dažnai dainininkės atsistoja viena priešais kitą tam, kad balsai 
„susidurtų“, „susidaužtų“ (pabraukta mano -  D.R.); o kad 
balsai stipriau skambėtų, jos dešinės rankos smiliumi atlenkia 
ausies kaušelį, o kairiosios delną prideda prie burnos (1;97).

Čia norisi prisiminti ir sutartines. Jas taip pat giedodavo 
vienos moterys (trejines -  dažniausiai trise), rečiau -  vyrai 
Jau folkloriste J.Čiurlionytė yra rašiusi apie kolektyvinį sutar
tinių atlikimą: „...dainuoti paralelėmis sekundomis yra nelen
gva -  tai reikalauja nuolatinių pratybų. Nenuostabu, kad (...) 
senieji dainininkai, sutartinininkų kolektyvai visą amžių ben
draudavo ir be atvangos tobulindavo savo meną“ (2;126). Įdo
mu, kad Z. Slaviūnui taip pat krito į akis dainavimas vieno 
priešais kitą plačiai išsižiojus. Jam tekę matyti, kaip sutartinių 
atlikėjos sustodavo viena priešais kitą pusračiu arba priešprie
šiais ir neatitraukdavo akių viena nuo kitos, kol baigdavo su
tartinę (3;30,32). Toks sustojimas turbūt padėdavo daininin
kėms geriau susidainuoti, „sudaužti“ sekundas (“...saugimas 
(sutartinės Biržų krašte kartais buvo vadinamos saugėmis — 
D.R.) baisus gražumas, bet reikalau tam didelios tvarkos, idant 
sukriai ir gražiai sumušti“) (4; 2t., 1195 paaiškinimas).

Dainavimo „tvarką“ padėdavo išlaikyti labai griežtas 
dainininkių (tiek Balkanų pusiasalio, tiek ir lietuvių) 
pasiskirstymas funkcijomis. Bosnijoje ir Hercogovinoje apie 
pirmąją dainininkę sakoma, kad ji „kerta“, „suveda“, 
„pasitinka“, „linksta“, „lenkia“, „palenkia“,“renka“ 
(pabraukta mano -  D.R.) balsą (1;99). Lietuvių sutarti- 
nininkės vartojo tokius išsireiškimus: „veda“, „vedžioja“, 
„sumįslauja“, „vieną barį varant, vienas esti vadovu“,
,jaukia“. Labiausiai paplitęs „rinkimo“ terminas (“vis taip
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renki žodžius, gali kiek nori pririnkti“). Šiuo bendru abiems 
tautoms terminu „rinkti“ tarsi nusakoma pirmosios 
dainininkės kuriamoji galia.

Dvi kitos dainininkės Bosnijoje balsą „veda“, „užveda“, 
„vejasi“, „seka šalia“, „lydi“, o lietuvių moterys — „pataria“, 
„pritaria“, „padaužia“, „tūravoja“, „sutaria“, „atataria“, 
„suokia“, „atmuša“. Kaip matome, kitų dainininkių 
uždavinys -  sekti pirmąją, lydėti jos balsą, su ja sutarti.

Apibūdinant Bosnijos bei Hercogovinos daugiabalses 
dainas, neretai nusakomas „palydėjimo“ charakteris -  „lyg 
guslėmis ganguoja“ (slovno na gusle „gangajut“ (1; 99). Yra 
tokių dainų, kurių antrasis balsas, lydintis pirmąjį, -  be teksto 
(beje, tai labai panašu į mūsų keturines, kuriose pritarėjos 
negieda prasmingo teksto), jį atstoja garsus pamėgdžiojantys 
skiemenys, imituojantys muzikos instrumento skambėjimą: 
„gan-gan“ arba „gn-gn“. Tokias dainas liaudis vadina 
„gangomis“, arba „gangalicomis“. Kai kurie jugoslavų 
muzikologai mano, kad šis pavadinimas yra kilęs iš albanų 
žodžio „kanga“ -  daina, tačiau, pasak C. Richtmano, vargu 
ar galima su tuo sutikti, nes Albanijoje panašus 
akompanavimas dainai (“gan-gan“) nežinomas. Be to, šiais 
garsais neretai imituojamos guslės (1;99-100).

Lietuvių sutartinių garsiažodžiai imituoja pučiamųjų 
instrumentų skambesį. Ypač tai akivaizdu sutartinėse, kurių 
tekstuose minimas triūbavimas:

Tititi tatatoj
Kas ti gražiai triūbijo?
Tititi tatatoj
Kas ti gražiai triūbijo? (4; lt., 484a)

Tūto tūto
Tūto valyjo.
Ai tūtyte, tūtavo,
Tūtavo valijo.

Tūto tūto
Tūto valyjo.
Kas taip gražiai triūbavo,
Tūtavo valijo? (4; 3t., 1264)

Neretai ir pats sutartinių giedojimas vadinamas tūtavimu 
(žr. 4;1,510 paaiškinimą).

Kartais minėtais ar panašiais garsiažodžiais grojimas 
neimituojamas, tačiau nusakomas pats dainavimo būdas, 
artimas instrumentų skambėjimui: „Reikia, kad sutartinės 
skudučiuotųsi: čia nėr skudučiavimo -  pasako dažnai, kai 
nesutariant“ (žr. 4; 2t., 1179 paaiškinimą). Giedojimas 
primena ir sutartinių skambinimą penkiastygėmis kanklėm is, 
ir atvirkščiai — kanklių skambėjimas artimas giedojimui. 
Neatsitiktinai kanklininkas J.Plepas sutartinių kankliavimą 
vadino „giedojimu unt kunklių“, „giedoti sutartines unt 
kunklių“ (4; 3t., p. 720).

Vertingi C. Richtmano pastebėjimai apie „palydinčiųjų“ 
balsų įstojimą. Tas pats dainininkas įstoja tai anksčiau, tai 
vėliau. Dažnai jis pradeda dainuoti nuo pusės skiemens, 
kartais -  nuo paskutiniojo skiemens arba net nuo jo balsės. 
Atrodo, kad dainininko įstojimas yra visiškai laisvas. Jeigu 
dainuojamas gerai žinomas tekstas, tai kiti atlikėjai gali įstoti

po to, kai „vedėjas“ ištaria pradinius žodžius, nustato dainos 
ritmą ir tonaciją. Antrasis dainininkas dažniausiai pradeda 
nuo to paties garso kaip ir „vedėjas“ arba nuo „vedėjo“ 
baigiamojo garso. Tačiau antrasis atlikėjas neretai pradeda 
mažąja arba didžiąja sekunda aukščiau (arba žemiau) 
pradinio tono (1; 100—101).

Visa tai lyg ir patvirtina mūsų hipotezę apie keturinių 
pradėjimą (žr.: D. Račiūnaitė. Kai kurios sutartinių atlikimo 
problemos // Liaudies kūrybos palikimas dabarties 
kultūroje.- Kaunas, 1989. -  P.41-42; D. Račiūnaitė. 
Lietuvių liaudies linearinio daugiabalsumo formos // Meno
tyra.- 1990.- Nr.17.- P. 16). Iš tikrųjų keturines giesmi
ninkės, matyt, turėtų pradėti giedoti ne kartu. „Vedėjo“ 
funkciją (nustatyti dainos ritmą, tonaciją bei charakterį) gali 
atlikti arba pritarėja, arba rinkėja ir pritarėja unisonu (gieda 
dažniausiai priegiesmį). Žinomas ir toks atvejis (4;2t., 710 
a), kada paralelių sekundų sutartinę abi giedotojos iš karto 
pradeda unisonu, o tik paskui viena prie kitos prisiderina 
didžiosios sekundos intervalu. Toks giesmininkių susiklau
symas ir palaipsnis prisiderinimas vienos prie kitos atrodo 
natūralesnis nei vienalaikė giedojimo pradžia iš karto 
didžiosios ar mažosios sekundos intervalu.

Didžioji sekunda minėtoje Balkanų pusiasalio dalyje 
suvokiama kaip konsonansas. Kaip teigia C. Richtmanas, 
dainininkai (ir vaikai, ir suaugusieji) ją „pagauna“ ir 
intonuoja labai tvirtai, įtikinančiai ir lengvai. To negalima 
būtų pasakyti apie mažosios sekundos intervalą, tačiau jis, 
matyt, taip pat nesuvokiamas kaip disonansas. Judėjimas 
paralelėmis sekundomis — viena iš būdingiausių šio 
dainavimo formų. Kartais balsai gali tarpusavyje pintis 
(pirmos partijos melodija būna žemiau antrosios melodijos). 
Kai kurioms vadinamųjų gangų rūšims būdingas ritminis 
partijų priešpastatymas.

Apie pastarąsias savybes (melodijų persipynimą bei 
ritminį partijų priešpastatymą) visuomet kalbama, 
apibūdinant sutartines. Mažiau dėmesio lietuvių 
etnomuzikologijoje skiriama sekundos intervalui kaip 
konsonansui. O būtent tokiu sekundos suvokimu svetur 
sutaria daugelis bendraminčių daugiabalsės muzikos 
puoselėtojų.

Kaip mūsų sutartinės, taip ir Bosnijos bei Hercogovinos 
„gangos“ dar nėra galutinai ištirtos. Tai matyti iš 
GRichtmano straipsnio pabaigos: „kadangi daugumos mūsų 
aprašytų formų kitos slavų tautos nežino, natūraliai kyla 
klausimas, ar tai nėra senesnių šios Balkanų pusiasalio dalies 
gyventojų muzikinės praktikos rudimentai?“ (1; 105). 
Atsakymas į šį retorinį klausimą galbūt padėtų išaiškinti ir 
kai kurias sutartinių „mįsles“.
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