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Sutartinės - kas tai? Kas jos lietuviam s? D auge
liui žinom as paaiškinim as: tai daugiabalsių dainų rū

ir kiti, kuriais y p ač aštriai suvokiam as žm onių ryšys
su pasauliu bei vieno su kitu. G al tai savaip atsi

šis, atspindinti sen o sios tautosakos dėsningum us.
Anot ilgam ečio sutartinių tyrinėtojo Z.Slaviūno, d až
niausiai jos būdavo giedam os dirbant, kalendorinių
bei šeim os švenčių metu, susiėjim uose ir šiaip bet
kuria proga. (SIS I, p. 16). Sutartinių atsiradim ą bei
laiką, kuriam e jos „užsikonservavo“, iki šių dienų iš
likdam os tarsi pirm iniu pavidalu, tiksliai nusakyti sun
ku. Pasak D.Saukos, „sutartinės ne todėl liko seno
vinės, kad iš viso nesikeitė, bet kad poetinė ir m uzi
kinė archaika jose neperlaužiam a ir nepadengiam a

spin di ir pačiam e šių sakralių giesm ių pavadinim e
sutartinės (nuo sutarti, susitarti), sutartys (nuo su
daryti sutartį, sandėrį). Be to, sutarti - tai derėti. Taigi
sutartinės - ir darnaus skam bėjim o, t.y. visuotinės
dam os išraiška (m ūsų laikų m uzikos teorijoje tai
skam ba paradoksaliai: nedarnių intervalų - sekun
dų - darna!).

naujesniais struktūriniais slu oksn iais“ (13; 27). M a
tyt tas „neperlaužiam um as“ ir glūdi sutartinių slapty
je, jų sakralum e. Tiesa, čia nieko nauja lyg ir nepa
sakau: juk sutartines galim a kildinti iš tų archajinės

porovo, „laiko cikliškum as ir žem ės „rutulys“ atspin
di bendrą išeities schem ą, kuri suteikia tam tikrą ben
drą ritmą erdvei ir laikui, sukuria gynybą, garantiją,
jaukum ą, nuteikia laukim ui to, kas jau buvo, apsau

kultūros laikų, kuom et dar visa buvo sakralu. Kiek

go nuo baim ės, kosm olog in ės ep o ch o s žm ogaus
siejam os su atvirumu, yp ač su linijiškum u“ (4; 14,
15). Ratas - universalus darnos bei tobulum o sim 

vienas senųjų religijų žm ogaus veiksm as, anot G.Beresnevičiaus, „turėjo sakralinį provaizdį: ritualizuota
m edžioklė, žem dirbystė; ritualinės vestuvės, atkartojančios D angaus ir Žem ės vedybas laikų pradžio
je, nuolat besikartojančios šventės, kuriose vėl ir vėl
buvo atkartojami dievų žyg ia i“ (I; 326). Be abejo, archajinio žm ogaus gyvenim e matom, pasak V.Toporovo, ir „žem ąją buitį“, profanišką egzistavim ą. Ta
čiau gyvenim as šiu o aspektu neįeina į „tikrųjų“ ver
tybių sistem ą (4; 13). Pagal G .Beresnevičių, „tikras
gyvenim as yra religinis gyvenim as; nereliginis gyve
nim as - nerealus, jo nėra apskritai“ (I; 327). „Esm in
ga ir realu, - anot M .Eliadės, - tik tai, kas sakraliai
pažym ėta, sakralizuota, o sakralizuota tik tai, kas
gim sta kūrybiniam e akte, įeina į Kosm oso sudėtį kaip
jo dalis, kildinam a iš jo, priklauso jam “ (4; 13).
Sutartinių ilgaam žė giedojim o praktika (esama net

G alb ū t n eatsitiktin ai su tartin ių m uziką galim a
įprasm inti kaip ratą - Visatos ir Metų idėjos išraišką
(prisim inkim e Žem ės ratą - Laiko ratą). Anot V.To

bolis. Net ir kasdieninėje vartosenoje, rodos, kas gali
būti artimiau, patvariau ir saugiau už šeim os ratą,
draugų ratą? Būtent ratą aplink save brėžia ir patekę
bėdon pasakų herojai (11). Ratas puikiai išreiškia su
tartinių nenutrūkstančio skam besio idėją (jos neturi
jokių ribų, jokių baigiam ųjų kadencijų: giesm ininkė
užbaigia giedojim ą nuūkimu). Neatsitiktinai liaudyje
sutartinės dar vadinam os „apskritom is“. Pats sutar
tinių m uzikos skam bėjim as tarsi begaliniam e rate,
matyt, sinkretiškai susijęs ir su giedančiųjų išsidės
tymu ratu: pasak pateikėjos K arolinos Bočiulienės,
g. 1862 m. K upiškio vis., „viena pradeda, tuoj kita
pagauna, iš tos trečia, ir taip eina aplinkui, kiek tik
giedotojų yra“.
Senojoje p asaulėžiū roje p asau lis įsivaizduotas

30 skirtingų jų giedojim o būdų) liudija sutartinėse ka
daise slypėjus au kščiau sią tam tikros tradicijos pa

apskritas. A pie tai liudija lietuvių mįslė: „Kur yra pa
saulio vidurys? - Atsakym as - Rato viduryje“ (užr.

siekim ą, au kščiau sią įvertinim o form ą, aukščiausią
elgsenos tipą, anot V.Toporovo, - „šventum ą“ („svia-

Švenčionių par., Pilypų k.). Panašią struktūrą turi ir
rytiečių m andala (ratas - visata, rato centre - Buda,

tostj“) (4; 35).
G alim a manyti, kad sutartinės savo prigimtimi su 
sijusios su yp ač svarbiom is apeigom is, kurių metu
tarsi kontaktuojam a su jėgom is, turinčiom is ypatin
gų galių, esančiom is ypatingam e pasaulyje. Tai tam
tikri metų ciklo periodai, gim im o ir mirties m omentai

sim bolizuojantis visatos pagrindą). Tai visatos (arba
jos dalių) m odelis ir priem onė ritualo arba individua
lios m editacijos metu pasiekti pasąm onės gelmes.
Abi m andalos funkcijos susijusios: kas pasineria į
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m editaciją arba rituale dalyvauja kaip vedantysis apsistoja centre ir laukia Dievo, dieviškosios dvasios,

kuri turi jį aplankyti (8; 101). Č ia galim os paralelės
su sutartinėm is.
Sutartinių ratas - lyg m uzikinis visatos sim bolis.
Rato centre - teksto „rinkėja“, tarsi visatos pagrin

pažiūros net ir „kvailiausia“ m intis ar pasakym as turi
savo priežastį ir gali būti išaiškinam i; m itologijos „ob
jektas“ - ne pasaulis ir jo daiktai, bet tai, ką žm ogus
galvoja apie pasaulį, daiktus ir save patį“ (6; 29). Tai

dėja. Jo s funkcija - pradėti giesm ę ir rinkti tekstą to
liau, t.y. kurti. Nuolatinio giesm ės rinkimo, neužbaig
tumo idėja verta dėm esio. Sutartinė pripažįstam a tar
si esanti neužbaigtas produktas: susiliejant su K os

gi M .Biržiška rašo: „nyksta sutartinės, kurios mūsų
gadynės žm onėm s kartais atrodo esą slėpiningos:
sutartinės (...) labai buvo išsiplatinę (...), ir sako, jos
p aein ą nuo laum ių arba laum aičių, kurias potam
žm onės, jau būdam i krikščionys, nekitaip vadino kaip
raganom is. Je ig u kurios m ergaitės m ėgdavo jas dai

mosu, vyksta nuolatinė giesm ės kūryba (apie tai liu
dija pačių giesm ininkių pasisakym ai: „vis taip renki
žodžius, gali kiek nori pririnkti“ (SIS I, 37); „teksto

nuoti, tokios gaudavo ilgus m etus neištekėti, nes bi
jodavo jaunikaičiai, idant jų p ačio s nebūtų raganos“

didum as pareidavo nuo dainininko sugebėjim o nau
jus posm us sukom binuoti, sudėti“ (SIS III, 1357).
Pasak V.Toporovo, „aukščiausią vertybę (sakralum o maksim um ą) turi tas erdvės ir laiko taškas, kur
ir kada įvyko kūrim o aktas. Tai pasaulio centras, žy
mimas įvairiais sim boliais - pasaulio ašim i, pasaulio
medžiu, tuo, kas sieja žem ę ir žm ogų su dangum i ir

(3; 31).
Šiuo M .B iržiškos pastebėjim u tarsi atsiveria dvi
sutartinių šventybės pusės: pozityvioji ir negatyvioji.
Pirm oji susijusi su slypinčiu joje dieviškuoju pradu,
šviesos šlovinim u. Nuolatinis garsiažodžių kartojimas
teikia ypatingo įtaigum o. Tai prim ena begalinį man-

kūrėju, kas įvyko „pradžioje“, kūrim o m etu“ (4; 13).
Šio m itinio provaizdžio atgarsiu galbūt galim a laikyti
kelių sutartinių teksto svarbią, nors visum os požiū
riu gal ir nelabai reikšm ingą, detalę:

trų kartojimą, kuriam Rytuose suteikiam a ypatinga
reikšm ė (vienas užkalbėtojas, norėdam as įrodyti sa
vo sugebėjim ą valdyti vandenį, įpildavo vandens į
sietą ir kalbėdavo atitinkam as mantras; kol skam bė

Pelėda pelėdėla,
Ų žuole tupėdam a,
G iesm es taiso.

(SIS I, 467, 468)
Tai visatos centro vaizdas, kur Pelėda, M .G im bu
tienės traktuojam a kaip vienas iš labai svarbių Di
džiosios deivės aspektų (5; 33, 34), dalyvauja kūry
biniam e akte, kuria sakralias giesm es.
Daugelio tautų mitinėje sam pratoje dainos kuria
mos ne žm onių. Ja s „atneša“, dovanoja žm onėm s
dievybės, jos kildinam os iš susiliejim o su Kosm osu
(pasak A.Veselovskio, „apeiginė daina nekuriam a, ji
-p a v e ld ė ta sžin o jim a s“; 15; 258). Latvių „dziesm as“
atneša Laima; chorvatų daina „audžiam a“ kaip liki
mas (į medj nusileidžia vila su keliom is moterimis,
kurios audžia; jos bei apačioje stovintys klausytojai
susieti viena nytimi) ir pan. (15; 258).
Pagal padavim ą „Laum ių sutarytinė“ (DR 474) su 
tartinę gieda laumės : viena gyvena Laum ikonyse, kita
Unkščioj Laum iaduoby, trečia - Rožių Akm ene. G y

jo užkalbėjim ų tekstas, vanduo laikėsi siete ir neišsi
liejo nė lašas) (8; 311).
Sutartinių garsiažodžiai tarsi patvirtina latvių d ai
nų tyrinėtojo L.B eržinio teiginį, jog priedainis yra pats
tikslas, į kurį daina veda dainuotojus, gal panašiai
kaip Am en, Kyrie eleison, Aleliuja ir kt. krikščionių
liturgijoje (2; 80). Tačiau tie patys garsiažodžiai kartu
ir slėpiningi. XIX a. viduryje istorikas M .M iežinis už
rašė vienos giesm ininkės pasakojim ą, kad „dar jų
m otinos m okėjusios tokias giesm es, kurias laikiu
sio s slapty, vo dainavusios labai retai ir garbavojusios nepermainomus žodžius “ (12; 89).
Taigi tie garsiažodžiai - savotiškas tabu, kylantis
iš dieviškojo prado slaptum o, nem atom um o.
Matyt šis sutartinių prigim ties slaptum as (negaty
vioji arba uždaroji šventybės pusė) lėm ė ir M .Biržiš
kos aprašytą žm onių negatyvų požiūrį ] sutartinių gies
m ininkes XX a. pradžioje. Jų to m eto sam pratoje ra
gana - m oteris, sugebanti burtais paveikti žm ones,
gyvąją ir negyvąją gam tą. Jų reikia saugotis ir šalin
tis. Taigi sutartinių - slėpin in gų giesm ių - giedoto
jos, savotiškos saugotojos, p ačio s tam pa tabu, pri
artėjim as prie jų - pavojingas.

vendam os toli viena nuo kitos, jos susigiedodavu
sios. Toks giedojim o hiperbolizavim as prim ena mi
tologines sakm es apie kultūros herojų, dem iurgų
(milžinų, velnių, laum ių ir pan.) veiklą - reljefo keiti

apie sutartines bei jų giedotojas galbūt padeda at
skleisti šventybę kaip kom pleksinį reiškinį. Tai die

mą (vandens tvenkim ą, piliakalnių pilim ą ir t.t.) (16;
128). Taigi sutartinės taipogi sietinos su dem iurgų
veikla, tuo pabrėžiant jų sakralum ą.
Su dieviškojo sutartinių prado atskleidim u norė

viškasis, siektinas, atviras žm onėm s, bet kartu ne
matomas, keliantis baim ę pradas.
G alim a prielaida, kad sutartinės kadaise buvo
tik tam tikros elitinės kategorijos žm onių menas. T i

čiau sieti ir M .B iržiškos pastebėjim us XX a. pradžio
je - šiuo atveju rem iuosi A.J.G reim o teiginiu, jog „iš

kėtina, kad jos skam bėjo ir platesniam e rate, tačiau
jų prasm ę matyt žinojo (ir saugojo) tik nedaugelis.

Panašūs XIX a. bei XX a. pradžios pam inėjim ai
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Analogijų galim a rasti įvairiose kultūrose, pavyzdžiui,
kiekviena havajiečių daina turi keletą prasmių: tie
siogin ę suprantam ą visiem s, m itologinę istorinę ir
slaptąją (kauna)(9; 645).
Panašūs ir B.Putilovo pastebėjim ai apie ritualinius
šokius: šokti turėjo mokėti kiekvienas, tačiau rituali
nės choreografijos žinojimas buvo saugom as nedau
gelio: tai jie, „specialistai“, lyderiai, vedantieji, atsim in
davo kiekvieno šokio judesius, jo vietą ceremonijoje,
kitų šokių tarpe, atlikim o ypatybes" (10; 127). M elodi
jų saugojimas, anot B.Putilovo, - taip pat „didelių žm o
nių“ bei specialistų privilegija (10; 255).
Visa, kas čia pasakyta, tėra bandym as atpažinti
šventybę sutartinių sferoje. Be abejo, šventybės pa
sireiškim as nuo sutartinių pradžios iki šių laikų nuo
lat kito, tačiau, galim a tvirtinti, niekur neišnyko. Var
gu ar galėtum e paneigti šventybės atsivėrim ą, pa
vyzdžiui, sutartinėse, giedam ose rugiapjūtės apei
gų metu (kur darbas tolygus šventei; šventas dar
bas, kuris atliekam as apsirėdžiu s būtinai baltai; švie
siai, švytinčiai, šviečiančiai arba tiesiog šventai). „Pamatį, kad saula sėda, m aterys pasideda prieky savj
rugių pėdų ir sub ed a pjautuvus pėdan. Atsigrjžj un
saulj ir gieda šitų sutartinį, dėkavodam as saulai ažu
dienų. Susėdj, runkas sudėjj, žiūri un saulj, linguoja
priekin ir atgal, nusilinkdam os saulai, ir g ied a“ (SIS
I, 92 b). Šitaip, susiliejant su visata, giedam a, rods,
paprasta „darbo“ sutartinė „Saulala sadin a“. Deja,
kitos giesm ės stokoja tokių gražių aprašų, leidžian
čių nuspėti šventybės atsivėrimą...
Sutartinių m uzika - puikus pavyzdys to, kad šven
tybė neturi nei laiko, nei erdvės ribų. Iš šių dienų su
tartinių m uzikos potyrių galim a teigti apie dar kitokį
jose slypinčios šventybės pasireiškimą. K a r t a i s t a i
į v y k s t a; tik ne paprastuose folkloro koncertuose,
kur sutartinės - tik program os puošm ena, siurprizas
publikai. Tai tam tikros erdvės (turiu galvoje konkre
čią atlikimo vietą, klausytojus, atlikėjus) ir laiko idea
laus sutapim o, atitikimo rezultatas. Tai jau, galim a sa
kyti, ritualas, kai „šventybė“ atsiveria šio vyksm o da
lyviams. Tą paliudijo ir sutartinių vakaras Bernardinų
bažnyčioje (š.m. gegužės pabaigoje, vykstant folklo
ro festivaliui „Skam ba skam ba kankliai“), sujungęs
skirtingas kultūras, skirtingas pasaulėžiūras bei laikus
j vieną s a k r a l i ą v i s u m ą . Kom pozitorius A. Mar
tinaitis jį prisim ena šitaip: „Ir šiandien man lieka pa
slaptis švariai ir konsonantiškai Bernardinuose skam 
bėjusios sutartinės. Tokia garsų grūstis ir trintis, o
skam bėjim as švarus ir šventas...“ (7; 28). Tokį laiko ir
erdvės nepaisantį dialogą, pasak G.Beresnevičiaus,
įgalina š v e n t y b ė j ; 329).
Pranešimas skaitytas konferencijoje „Sakralumo
problema kultūroje" Vilniuje 1996 10 15.
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The universalism of the holiness
of the Sutartinės
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
It is difficult to define exactly the nature and time of the
conservation of the Sutartinės (Lithuanian polyphonic
songs). One can not state that they have not undergone
any changes but the poetical and musical archaism is unb
reakable (i.e. they can be changed with difficulty) by the
words of Donatas Sauka, the famous Lithuanian folklorist.
May be this „untbrerakable“ feature (the difficulty to chan
ge them) of the songs is hidden in the secret of the Sutar
tinės, i.e. in their holiness. „Sutarti“ (to agree) means „de
rėti“ (to harmonize). Thus, the Sutartinė expresses har
monious sounding, i.e. it is expression of the universal har
mony. The music of the Sutartinės may be unaccidently
given the meaning of the circle (the expression of the uni
verse and the idea of the year). The Sutartinės are consi
dered to be unfinished products: they are those that blend
with cosmos where the constant creative work of a song
takes place. It may be stated that the Sutartinės are sup
posed to have been the art of elite people. They probably
used to sound within much larger groups of people as
well, but the very essence of them was known only to so
me people and it was kept in secret by very few of them. If
there is an ideal coinsidence between space, time and
performers, the holiness of the ritual of the Sutartinės may
be revealed to them even to day. Such was the party of
1996 in the church of Bernardinai and this was during the
days of the „Skamba skamba kankliai“ (The Kankles pla
ys and plays) festival which has joined different cultures,
views and times into the sacral whole.

