
Straipsnio objektas - lietuvių sutartinės dviejös ir pa
ralelės su kitų tautų folkloru. Tikslas - tirti įvairių tautų 
giedojimo dviese tradicijos prielaidas. Metodai - lygina
masis, istorinis, tipologinis, struktūrinės analizės. Išvados 
- sutartinės dviejös laikytinos ne mažiau archajiškomis už 
keturines bei trejines. Dainavimas dviese archajinėje mu
zikos sistemoje bene akivaizdžiausiai išreiškia simbolinę 
binarikos idėją. Duetinis dainavimas (kaip ir grojimas) lai
kytinas archajišku (neretai ir sakraliu) reiškiniu: tai rodo 
jo įyšys su apeigomis, taip pat su senomis daugiabalsumo 
formomis bei komponavimo technikomis (diafonija, or-
ganumu, hoketu, priešingų fazių kvėpavimu, kryžminiu rit
mu ir pan.), kurios gyvybingos ir šių dienų primityvių tau
telių muzikos tradicijose. 

Autorei gana seniai kirbėjo mintis išsamiau paanali
zuoti savitą lietuvių sutartinių rūšį - dvejines (dviejös).1 

„Tradicinės" giesmės dviejös (jomis autorė nelaiko ka
nonų dviejös bei keturinių, kartais giedamų dviejų gie
dotojų) akivaizdžiai skiriasi nuo kitų polifoninių gies
mių visų pirma tuo, kad neturi savitų refrenų - išskirti
nio sutartinių požymio. Keturines pasižymi ypatinga ref
renų (neretai susidedančių iš garsažodžių) gausa, kai ku
rios, taip a t rodo, sudarytos vien tik iš garsažodžių. 2 Gar-
sažodžiai ne vienam sutartinių tyrinėtojui (Z . Slaviūnui, 
D. Šeškauskaitei ir kt.) kėlė mintį apie itin archajišką 
keturinių kilmę. Beje, jų netrūksta ir trejinėse, pagal ref
renų (arba garsažodžių) gausumą (taigi ir archajiškumą) 
trejinės tarytum lygiuojasi su keturinėmis. Tačiau paliki
me sutartinių refrenų kilmės ir amžiaus problemą nuo
šalyje, bandydami sutelkti dėmesį į giesmes, galima sa
kyti, visiškai neturinčias jų (arba turinčias tik tiek, kiek 
reikia skirtingai r i tmo formulei vienoje iš balso partijų 
sukurti) , t. y. dvejines. Iki šiol į šias berefrenes giesmes 
beveik nebuvo atkreiptas etnomuzikologų dėmesys (iš
skyrus autorės straipsnį, kuriame šiek tiek bandyta at
skleisti dvejinių or iginalumą 3 ) - matyt, tyrinėtojams, ieš
kojusiems sutartinių archaikos požymių, jos a t rodė lyg 
ir neaktualios, pernelyg „naujos" (kai kurių dvejinių me
lodijų užrašymai iš tiesų pr imena gana sudėtingas, saky
čiau, profesionalių kompozitorių, part i tūras) . Beje,r/re-
jinėms (bent jau didžiajai jų daliai) „trūksta" ne tik ref

renų, bet ir choreografijos 4 - svarbaus sinkretinės visu
mos komponen to (sinkretizmas, kaip žinia, yra vienas 
folkloro kūrinių archaikos požymių). Taigi atrodytų, kad 
dvejines - ne tik kitokios, bet galbūt ir vėlyvesnės už ki
tas sutart ines. Šį teiginį dar reikėtų pagrįsti. 

Remdamas i i lgamete sutartinių atl ikimo patir t imi, 
galėčiau teigti, kad dvejines reikalauja ypatingo dviejų 
giedotojų susiklausymo bei subtilaus viena kitos pajau
timo. Muzikine prasme galėtume kalbėti apie, ko gero, 
aukščiausią profesionalumo apraišką. Pabandykime pa
ieškoti šio įdomaus reiškinio, giedojimo dviejös, ištakų, 5 

remdamiesi ne tik sutartinių, bet ir kitų tautų dainavi
mo duetu apžvalga. Atrenkant pavyzdžius, pagrindinis 
autorės dėmesys buvo kreipiamas ne į muzikos stilių ar 
faktūros tipą (t. y. polifoniją, monofoniją, heterofoniją, 
diafonija, antifoną ir pan.) , o į patį duetinio dainavimo 
principą, dviejų balsų organizavimo būdus. Nuošalyje bu
vo paliktas homofoninis duetinis dainavimas, atspindin
tis vėlyvesnę tradiciją. 

Taigi autorės tyrimų objekto ašimi laikytinas giedo
tojų skaičius - du. Tai yra minimaliausias atlikėjų skai
čius, būtinas kolektyviai (neretai polifoniškai) muzikuoti. 
Pasaulyje galime rasti nemaža dainavimo dviese pavyz
džių, reikalaujančių iš atlikėjų tiesiog tobulo susiklausy
mo (idant du balsai, tarpusavyje derinami vienokiu ar 
kitokiu principu, sudarytų vieningą visumą). Dainavimas 
dviese įvairių tautų tradicijose laikytinas gana populia
riu ir universaliu reiškiniu. Jo archajiškumą ir visuoti
numą rodo paminėjimai kai kurių Europos tautų mito
logijos ir istorijos šaltiniuose, taip pat gyvybinga raiška 
šiandieninėse įvairių pasaulio tautų (ypač ne Europos 
muzikinių kultūrų) tradicijose. Taigi pabandykime trum
pai pasidairyti svetur. 

Anot poetikos specialisto A.Veselovskio, dviems bu
vo skirta dainuoti epinę dainą. 6 Šią mintį tyrinėtojas ban
dė pagrįsti, a tkre ipdamas dėmesį į termino kuėilava eti
mologiją. Sanskr. kuėilava - rapsodas, aktorius; kučila-
vya - rapsodo, aktoriaus profesija; tačiau kuėilava taip 
pat reiškia: Kučą ir Lava, brolius dvynius, Šitos ir Ra
mos sūnus, Valmykio mokinius (asketas Valmykis indų 
tradicijoje laikomas „pirmuoju poetu", legendiniu epinės 
poemos „Ramajana" autoriumi, epinės eilėdaros šloko 
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išradėju; jis auklėjo Kušą ir Lavą iki jų sugrąžinimo tė
vui). Sakoma, kad užbaigęs „Ramajaną" Valmykis ieško
jo, kas galėtų ją platinti po pasaulj. Tada priėję du jau
nuoliai atsiskyrėlių rūbais, Kuša ir Lava, ir apkabinę jam 
kelius; j iems Valmykis ir perdavęs savo poemą, kad dai
nuotų kar tu . 7 Esama ir daugiau panašių dainavimo dvie
se mitologinio „pateikimo" pavyzdžių. Anta i „Dainoje 
apie Grotti malūną" (iš „Edos") pakaitomis, maldamos 
girnomis, dainavo Fenja h Merija (mitiniai šios dainos per
sonažai, milžinės, stebuklingu malūnu malančios auksą). 8 

Imperatoriaus Adriano laikų legendoje pasakojama apie 
Homero ir Heziodo varžytuves, kurios, anot A.Veselov-
skio, pr imena mįslių ir išminties dvikovas, kokios iki šiol 
dar gyvos, pavyzdžiui, Kipre ir Vokietijoje 9 (priminsiu, kad 
autorius gyveno ir rašė XIX a.; pirmasis „Istorinės poeti
kos" leidimas pasirodė 1940 m.). 

Kalbant apie senąsias suomių runas, mūsų sąmonėje, 
anot A.R. Niemi 'o, iš karto „iškyla du vienas priešais kitą 
sėdintys barzdoti herojai, kurie, susiėmę už rankų, susi
kabinę už kabliu sulenktų pirštų, visu kūnu linguodami į 
taktą, įsijautę dainuoja čia pat gimstančias e i les" . 1 0 Dar 

smulkiau ir vaizdingiau antifoninį runų 
dainavimą aprašė A.Veselovskis: „daini
ninkai du: užvedėjas ir lydintis jį. akom
panuojantis jam, tas, kuris suka ir veja dai
nos stygą, padainuota p i r m o j o 1 1 < . . . > . 
Abu dainininkai sėdi šalia arba vienas 
priešais kita: liesdamiesi keliais, susikibę 
rankomis ir šiek tiek linguodami, jie dai
nuoja; vedantysis padainuoja pirmą eilu-

tiek daugiau nei pusę antrosios; 
jo prisijungia akompanuojanty-
ui pakartoja (jau vienas) pirmą-

. Taip dainuoja ir samoedų šama-
muša būgną ir dainuoja keletą 

provizuodamas; antrasis pagau-
dainuoja kartu, po to antrasis 

vienas pakartoja tai, ką jau dainavo pir
masis. Suomių runos dainuojamos norint 
išbandyti, kieno atmintis stipresnė: vienas 
iš dainininkų, kurio atsargos išsibaigia, pa
leidžia draugo rankas; kaip sakoma „Ka
levaloje", niekas negalėjo susitverti ran
komis (t.y. varžytis) su Veinemeinenu". 1 2 

Beje, panašias atlikėjų varžytuves pri
mena tebegyvos archajiško duetinio dai
navimo tradicijos. Antai Kanados eskimų 
(inuitų) vokalinius žaidimus (throat-ga
mes) katajjait atlieka dvi moterys (du vie
narūšiai balsai) viena priešais kitą - vei
das prieš veidą, burna prieš burną (kar-

tais jos dainuoja, susiimdamos už rankų arba už pečių). 
Kanados inuitų katajjaq vokalinė technika pagrįsta mo
tyvų kartojimu, įkvepiant ir iškvepiant, skleidžiant nosi
nį ir gomurinį garsą, išsiveržiant nefiksuoto aukščio gar
sams. Taigi skamba savotiškas mykimas (vadinamasis 
gerklinis dainavimas) ir aukšti garsai. Šio dviejų moterų 
vokalinio užsiėmimo idėja - nualsinti priešininkę, rit
miškai destabilizuoti ją. Kūrinys baigiamas, kai viena iš 
moterų uždūsta, pradeda juoktis. Tekstas - nieko nereiš
kiantys skiemenys (garsa i ) . 1 3 Giminingą žanrą - rckut-
kar (rckut „gerklė" + kar „daryti, sukurti") - turi Krafto 
ainai, imigravę į Hokaidą iš Sachalino (tačiau šio žanro 
neturi Hokaido ainai Japonijoje). Dvi dainininkės sėda
si viena priešais kitą kuo arčiau, viena iš jų veda melodi
ją, o kita ..gerkline artikuliacija" sukuria tarsi mušamų
jų ins t rumentų akompanimentą (pas inaudodama oro 
srove, sklindančia į ją iš porininkės b u rn o s ) . 1 4 Atlikėjų 
rankos sudedamos priešais burnas ir priglaudžiamos prie 
kitos par tnerės rankų. Matyt, tai da roma akustikos su
metimais, norint, kad dviejų partnerių balsai susilietų j 
vieną skambėsi. Caribou inuitų moterys da inuodamos 



dar kiša galvas į dubenį, siekdamos išgauti garsų susilie
jimo ir rezonanso efektą. 

Panašūs reiškiniai paplitę ir kitose tautose. Antai Tur
kmėnijoje žinomos žaidybinės dainos эдіп-liale (эдіп -
pečiai, Itale - merginų dainų rūšis), arba chymmyl, kurias 
atlieka dvi moterys, po truputį žengdamos viena kitos link, 
be to, dar savotiškai trūkčiodamos pečiais (chymmyl gali 
būti dainuojamos ir dainininkėms sėdint viena priešais 
ki tą) . 1 5 Papua-Naujojoje Gvinėjoje (Kaluli, Pietų Aukš
tumos provincija) žinomas dviejų moterų dainavimas (pa
vyzdžiui, heyalo daina) aido arba „perdengimo" (dalinio 
sutapimo) principu: antroji atkartoja pirmosios frazę, ta
čiau balsai „ne seka vienas kitam iš paskos, o iškyla vie
nas virš k i to" . 1 6 Vakarų Naujojoje Gvinėjoje, Irian Jaya 
vietovėje, užfiksuotas dviejų vienuolikos metų eipo mer
gaičių dainavimas (dit), pagrįstas balsų koordinacija kar
tojant formules. Mergaičių dainavimas - kaip tinklo (vo
ratinklio) pynimas. Šis skečas arba savotiškas pasilinks
minimas (jei taip galima vadinti polimuzikinę formą) be
dainuojant pamažu tampa glaustu ostinato}1 

Įdomu, kad galima rasti sąšaukų ir su Rigvedos reci-
tavimo tradicija 1 8 -rathapätha. Rathapätha recitavimą at
lieka du Trichur mokyklos mokiniai, kurie tupi vienas prie
šais kita, rankomis parėmę (suėmę?) galvas (head in hand 
- ..galva rankose"), ypač koncentruota poza. Tai yra sun
kus, varginantis pratimas dviems: pirmas atlikėjas priva
lo sekti (sakyti) recitavimo stiliaus - samhitäpädia - turi
nį (laikydamasis sandln fonetikos sutrumpinimų taisyk
lių), tuo tarpu antrasis atlikėjas pažodžiui seka - pada 

pätha. Toliau, kai tekstas yra deklamuojamas, vienas iš 
giedotojų vis prideda naujų žodžių, regresijos būdu kar
todamas prieš tai minėtus žodžius pagal modelį: a -b , a -
b - c - b , a - b - c - d - c - b . . . . Abu balsai skamba lygiagrečiai, 
pirmojo giedotojo tonai - Cis -E-Fis , o antrojo - F i s -Cis -
E. Tekstas - ilgo himno, adresuoto dievui Vishwadevas, 
pradž ia . 1 9 

1. A: asya vämasya 
B: id. id. 

2. A: asya vämasya palitasya vämasya 
B: id. id. id. id. 

3. A: asya vämasya palitasya hotus palitasya vämasya 
B: id. id. id. id. id. id. 

4. A: asya vämasya palitasya hotus tasya hotus palitasya 
vämasya 

B: id. id. id. id. id. id. id. 
5. A: asya vämasya palitasya hotus tasya bharätä tasya 
hotus palitasya vämasya 

B: id. id. id. id. id. id. id. 
id. id. 

ir t.t 20 

Krafto amų moterys atlieka rckutkar (Natiez 1999: 403) 

Atrodytų, kas gali būti bendra tarp mūsų gana padri
kai pateiktų skirtingo laikmečio ir skirtingų tautų dueti
nio dainavimo pavyzdžių? Ar galime juos gretinti, o juo 
labiau lyginti su lietuvių giedojimu dviejösl Norėdami at
sakyti į šiuos klausimus, atkreipkime dėmesį į mūsų pa
brauktas teksto vietas ir pabandykime apibendrinti. Pa
aiškėja kai kurie tapatūs atlikimo momentai (arba tam 
tikri dėsningumai). 

1. Dainavimas dviese reikalauja ypač ge
rai jausti partnerį, kitaip tariant, „susidaina-
vimo" (galima sakyti, tai visoms tautoms ben
dras atlikimo principas). 

2. Paprastai dainuojama vienas priešais 
kitą. Be to, būt inas dainininkų ar t imas kon
taktas (akimis, burnomis , kartais rankomis, 
pečiais ir pan. ) . Čia galime prisiminti sutar
t inių (ypač dvejinių) būd ingą g iedo j imą 
„burna burnon" . D a r XVI a. į tai dėmesį at
kreipė M. Strijkovskis, vėliau Z . Slaviūnas 
fonografu įrašinėdamas sutartinių giedoto
jų grupių giedojimą (būtinybę nuolatos ma
tyti viena kitos veidą, akis, at l iekant dveji
nes, g iedodama yra pajutusi ir au torė) . Be
je , archajiškos polifonijos pavyzdžius taip 
dainavo ir dvi serbų dainininkės tarptauti
nio folkloro festivalio „BaItica-2002" metu. 
Apie tokį atlikimo bruožą yra rašęs ne vie
nas etnomuzikologas (D. Devičas, N. Kauf-
manas, A. Čekanovska, A. Elšekova, I. Zem-
covskis ir kt.). 



3. Dainavimą dviese patys atlikėjai neretai suvokia 
kaip varžymąsi (kuris ilgiau išdainuos tekstą, kuris ne-
suklydęs pakar tos ri tmo formules, kuriam ilgiau užteks 
kvapo ir pan.) , tam tikrą ištvermės išbandymą (tarsi „mu
zikinę iniciaciją"?). Sutartinių (dviejös) giedojimą taip 
pat galė tume laikyti savotiškomis dviejų giedotojų var
žytuvėmis, vis dėlto, matyt, svarbiau yra bendras tikslas 
- deramai (teisingai) atlikti vieną ar kitą giesmę, „su
mušt i" sekundas tarp balsų ir pan. (beje, daugybė įvai
rių tautų tikėjimų pagrįsti dviejų priešingų jėgų kuria
ma harmonija) . Prisiminkime minėtąjį ainų moterų dai
navimą: atlikėjų rankos sudedamos priešais burnas ir pri
glaudžiamos prie par tnerės rankų, kad balsai geriau su
silietų į vieną skambesį (Caribou inuitų moterys balsų 
susiliejimo efekto siekia, minėjom, kišdamos galvas į du
benį) . Taigi galime manyti, kad tam tikro varžymosi mo
mentas duetuose yra labai archajiška tradicija, galbūt 
siekianti žynių žodinių (ir muzikinių, nes seniausi teks
tai buvo recituojami tam tikro aukščio garsais) dvikovų 
(kosmogoninių ritualų) laikus, antra vertus, lyg ir vėly
vesnė (įgavusi pramogos bruožų) tradicija: senovėje bu
vę svarbu tiksliai atlikti tai, kas priklauso, pavyzdžiui, 
vienam sekti (kurti) tekstą, kitam - atkartot i vedančiojo 
(dažnai vyresnio, garbingesnio) dainininko melodijos, 
r i tmo, teksto motyvus, o ne varžytis. Pavyzdžiui, runų 

dainavimui akompanuojant is dainininkas „suka ir veja 
dainos stygą, padainuotą pirmojo"; latvių pradedančioji 
dainininkė teicėja deklamuoja, sako žodžius arba veda, 
o pritariančioji locitūja palenkia, pasuka melodiją. Ban
da Ngao (Centr inės Afrikos Respublika, Bambari regio
nas) dvi jaunos mergaitės iniciacijų metu labai aukštai 
dainuoja responsoriniu būdu: žodžius - vadovaujantis 
balsas, tik asemantinius sk iemenis 2 1 - atsakytoja; Et io
pijoje polifoniškai dainuojant dviems adari genties mo
terims (iš Hara ro ) , pirmoji (patyrusi, Ha ra ro daininin
kių vyresnioji) meistr iškai varijuoja melodiją, antroji 
(mažiau įgudusi) - tik „palaiko" ją (antrosios partija tė
ra pirmosios - melody - „papildinys", complement).22 

4. Dvi dainininkės, bendro (vieningo) skambesio efek
to siekia įvairiai koordinuodamos balsus. Pavyzdžiui, mi
nėtos eskimų (inuitų) ir ainų moterys pasinaudoja sudė
tingu vokaliniu būdu, pagrįstu greitu įkvepiamų ir iškve
piamų garsų kaita - panting style („greito ir sunkaus kvė
pavimo stilius"). Antrasis balsas kartoja pirmojo balso par
tijos motyvus, tačiau - kanoniškai, „kryžminių fazių" ka
nonu. Kartojamas motyvas paprastai identiškas pirmojo 
balso motyvui, tačiau kartais gali ir visiškai skirtis (tokiu 
atveju svarbiau yra priešinga kvėpavimo fazė). Anot šio 
žanro tyrinėtojo J. J. Nattiezo, čia būtinas žinojimas ir pa
tyrimas (virtuoziškumas bei estetika atliekantiems šiuos 

vokalinius žaidimus taip pat 
ne svetimi). „Gerklinis" dai
navimas, kombinuojant įkve
piamus ir iškvepiamus garsus, 
žinomas ir Mali (ihamma dai
nas dainuoja Kel Ansar tua-
rega i ) . 2 3 Svarbu, kad šis prin
cipas artimas atliekant ir įvai
rių pasaulio tautų archajišką 
instrumentinę polifoninę mu
ziką (kaip žinia, praeityje bū
ta ypač glaudaus vokalinės ir 
ins t rument inės muzikos ry
šio). Instrumentinėje muziko
je jis siejamas su sensomoto-
riniu mąstymu, kuris daugelio 
mokslininkų laikomas intona
cinio mąstymo pirmtaku. An
tai rusų muzikologas A. Iva
novas, tyrinėjęs Pietų Rusijos 
vyrų a n s a m b l i n į g ro j imą 
obertoninėmis fleitomis, pa
s tebėjo, kad muzikos per i 
odas pagrįstas veidrodiniu si
metrišku pirštų judesio „ten 
- š e n " (tuda-siuda) piešiniu. 

Nepaliečiai pučia trimitus (Daničlou 1978:83) 



Periodą sudaro ritmiškas piršto sulenkimas ir atlenkimas 
du kartus (8 pozicijos aštuntinėmis - 4 + 4). Tai susiję su 
kvėpavimo technika. 2 4 Sensomotorika paremta ir Kurs
ko grupinio kiigiklių pūtimo tradicija. Pasak šios tradici
jos tyrinėtojos O. Veličkinos, priduvalnyje partijos pūti-
kės seka iš paskos grojančioms penkių kugiklių komplek
tu, atsilikdamos „puse žingsnio" (na polšaga); jų kvėpavi
mas yra priešingos pagrindinių pūtėjų kvėpavimo fazės. 
„Pripučiančiosios" atlikėjos, pasak O. Veličkinos, „įtrau
kia" (loviat v sebia) grojančiųjų penkiomis dūdelėmis kvė
pavimą. 2 5 Čia galėtume prisiminti ir daugiau įvairių tau
tų muzikos pavyzdžių. Tiesa, jų atskirų partijų koordina
vimas tiesiogiai lyg ir nesusijęs su kvėpavimo fazėmis, ta
čiau, kaip matysime, išlieka tas pats vieno atlikėjo įsiter
pimo į kito partiją (nuolatos sekant jam iš paskos) princi
pas (šiuo atveju stipriąsias atliekamų kūrinių takto dalis 
galėtume traktuoti kaip iškvėpimus, o silpnąsias - kaip 
įkvėpimus). Tokį reiškinį galima būtų pavadinti ritminiu 
k a n o n u 2 6 (beje, ir minėta obertoninių fleitų apmokymo 
tradicija, anot A. Ivanovo, atitinka kanono logiką: „ve
damieji" kartoja „vedantįjį", sekdami jam iš paskos ; 2 7 ka
nonas čia - ypatinga periodiškumo forma, kuriai būdingi 
ne tik nuoseklūs pakartojimai laike, bet ir raumenų judė
jimo derinimas (fleitininkų ansambliuose gretimas parti
jas atliekančių muzikantų pirštų atlenkimo ir sulenkimo 
judesių periodas, pasislinkęs laike, sudaro kanoną), taigi 
kanonas tampa savotišku nemuzikinių dalykų „perdirbė
ju" į muzikinę polifoninę formą 2 8 ) . Šis principas plačiai 
gyvuoja Afrikoje. Štai - Ugandos (Rytų Afrika) ksilofo-
nininkų tradicija. Ksilofonais čia groja dviese (sėdėdami 
vienas priešais kitą), dešinėje ir kairėje rankose laikyda
mi po lazdelę. Muzikantai derinasi taip, kad vienas atli
kėjas užpildo kito muzikos tuščias vietas (duple-division 
interlocking - „dvitakčio dalinimo" arba „dvidalio sukibi
m o " principas) , 2 9 t. y. antrasis muzikantas įstoja, nuo pir
mojo atsilikdamas „puse dalies": 

I. 
II. 

Ugandoje paplitusi speciali mokymosi groti ksilofo
nais metodika: pirmas muzikantas mintyse skiemenuoja 
garsažodžius „pit—pat—pit-pat"; antras - „e r -e r -e r -e r " , 
kad iš abiejų partijų susidarytų „pi t ter-pat ter-pi t ter -pat-
ter". Panaši grojimo dviem ksilofonais tradicija gyvuoja 
ir Lugandoje: „pagrindine eile" grojančio muzikanto veik
la apibūdinama žodžiu okunaga („pradedantis mušti, in
strumentu išgaunantis pirmus garsus"), antro, t.y. įsiter
piančio, muzikanto -okwawula („atskiriantis, atskiras, at
skirtas"). Šis „kryžminio r i tmo" (Krcutzrhytmik) princi
pas Afrikoje būdingas ir „mušamajai", ir „pučiamajai", o 
kartais - ir „dainuojamajai" muzikai: pavyzdžiui, trigu

bas sukibimas 3 0 vyrauja Bugandos ksilofonų muzikoje, va-
gogo (Centrinė Tanzanija) moterų būgnų ng'oma muši
mo tradicijoje. Imitacinis balsų sukibimas būdingas Etio
pijos (Rytų Afrika) Dorze vokalinei polifonijai (kai ku
rioms balso part i joms). 3 1 Šiuolaikiniai polifoninės muzi
kos pavyzdžiai rodo, kad daugelyje muzikos tradicijų at
skiri balsai (jų gali būti tik du arba daugiau) organizuoja
mi (derinami) kanono - nuolatinio vijimosi, mokymosi iš 
„vyresnio", jo imitavimo - principu (kuris, tiesa, ne visa
da sutampa su šiuolaikine kanono kaip muzikinės polifo
ninės formos samprata) . 

Ritminio kanono (ar „kanono laike") pavyzdžių ne
trūksta ir Lietuvoje. Toks principas dažnas skudučių ir 
ragų komplektais atliekant polifoninę muziką (dažniau
sias dviejose, rečiau - trijose pa r t i jose ) , 3 2 pavyzdžiui, 
LLIM 78, 82, 83, 86 ir kt. 

Kaip ritminį kanoną (t. y. pirmos partijos ritmo moty
vų imitavimą, nors tai aiškintina ir komlementinės ritmi
kos dėsningumais) galima būtų traktuoti ir kai kurias dvie
se (kiekvienas pučia po 2-3 skudučius) skudučiuojamas 3 3 

sutartines, pavyzdžiui, „Dobile, totata totata" (LLIM 20), 
„Šieną du kupečiu" (LLIM 10, 11) ir kt: 

I partija 
J . 4 4 J . 4 4 J J 4 N J . 4 4 J 4 4 J . 4 4 ! 
Do- bi-le, to- ta-ta to- ta-ta. Do- bi-Ie, to- ta-ta to- ta-ta. 
II partija 
( . 4 4 ' I W J I W J 1 . 4 ^ J I W J l.\r- J I! 

Do-bi-lėl, ta-ta-toi ta-ta-toi. Do-bi-lėl, ta-ta-toi ta-ta-toi. 

I partija 
J J I J* J 4 M J J I . N J* .41 
Šie- na du ku-pe-čiu, šie- na du ku-pe-čiu. 
II partija 

J* J* .h) I J J 1 . 4 * J s I J J I! 
Du ku-pe-čiu šie- na, du ku-pe-čiu šie- na. 

Manytume, kad skudučiuoti pūtikai pradėdavę ne abu 
iš karto (kaip užrašyta dauguma S. Paliulio knygos 3 4 natų 
pavyzdžių), o vienas paskui kitą, t. y. antrasis pirmiau įsi
klausydavo į vedančiojo partijos ritmo formules, o tada 
prisijungdavo, sekdamas jam iš paskos (tai patvirtintų ir 
S. Paliulio minėtoje knygoje aprašytas dviejų daudyčių pū
timo principas). Beje, antrojo pūtiko partijos pradžia ne
retai yra lyg pirmojo partijos pabaigos ri tmo formulės pa
kartojimas (pavyzdžiui, ...du kupečiu f du kupečiu...): 

I partija II partija 
J J [ b S #N Ъ u #N .N ^ ,N I J J H 
Šie- na du ku-pe-čiu. Du ku-pe-čiu šie-na. 

Taigi antroji partija tarsi tampa pirmosios ritmo veid
rodiniu atspindžiu (identiškas darybos principas būdin
gas ir kai kurioms sutartinėms, giedamoms trips: „Tūtoj, 
kų čia važa, / kų čia važa, tūtoj", „Lylioj, sese linų, / sese 
linų, lylioj" ir kt.). Toks antro atlikėjo pirmosios partijos 



pabaigos ri tmo pakartojimas šiek tiek pr imena runų dai
navimo tradiciją (kaip minėta, runų vedantysis padainuoja 
pirmą eilutę ir dalį antrosios, tuomet antrasis prisijungia 
prie jo, o paskui jau vienas pakartoja pirmąją eilutę). 

Kai kur iuose dviese (po 2 -3 dūdeles) puč iamuose 
skudučių polifoniniuose kūrinėliuose r andame ir hoke-

Dvejinėse bene akivaizdžiausiai iš visų sutartinių pa
sireiškia gerų giedotojų „virtuoziškumas", sugebėjimas, 
t inkamai „sumušant" atskirų partijų garsus, pasiekti vien
tisą, nenutrūkstantį, beveik tolygų (aštuntinių) r i tmo pul
savimą. Bendras abiejų partijų ritmo ir skiemenavimo pie
šinys būtų toks: 

; u и i м л J t .*> I J j* 
Bė-ėk, ba-re, bė- ki (ki), bėk, ba-re-li, bė- ki (ki), sker- sai lau- ke-

h J h 
0 ė 0 

Aš verp-čiu 

I J * * I 
plo- nų (nų), 

j* J> ;> л 

t o 3 5 principą (jis vy
rauja didesniais sku
dučių bei ragų kom
plektais puč iamuose 
k ū r i n i u o s e ) , pavyz
džiui, LLIM 41 : 

Panašiai koordinuojami ir aprašytieji dviejų eipo (Va
karų Naujosios Gvinėjos) mergaičių balsai, vienam bal
sui įsiterpiant į kito partiją (hoketo principu), ir taip be 
perstojo (jų dainavimas, pasak etnomuzikologų, kaip tin
klo pynimas). Hoketas ypač būdingas Afrikos vokalinės 
ir instrumentinės muzikos tradicijoms (tiesa, ši technika 
dažnesnė polifoniniuose kūriniuose, atl iekamuose gau
sesnių nei du dainininkai ar muzikantai grupių). Hoketo 
principu (instrumentinės muzikos pauzes užpildant bal
sams) pagrįstas pigmėjų vokalinis, instrumentinis muzi
kavimas, kuriam artima Pietų Rusijos kugiklių (kuviklių) 
pūt imo tradicija. 

Trumpai apžvelgę įvairioms tautoms būdingus dviejų 
balsų tarpusavio derinimo (t. y. darnios visumos organi
zavimo) principus, pabandykime sugrįžti prie sutartinių, 
giedamų dviejös. Čia neįžvelgsime nei kvėpavimo kryž
minėmis fazėmis technikos, būdingos atliekant minėtus 
vokalinius žaidimus, nei hoketo principo, nei tikslaus rit
minio kanono („kanono laike"). Vis dėlto dvejinėse esa
ma labai griežto balsų ritminio organizavimo, šiek tiek 
panašaus kaip ir aptartuose kitų tautų pavyzdžiuose. Dve
jinių balsų koordinacija pagrįsta vieno balso vėlavimu ta
riant tuos pačius skiemenis (kitaip sakant, ritmo sinko-
pavimu, o žvelgiant plačiau - komplementine ritmika), 
tai pr imena minėtą "kryžminio r i tmo" principą (tiesa, jo 
laikomasi nenuosekliai), pvz.: 

/" b I J> /» J I J J II 
lį (lį) ir pa-jil- (jil) gai. 

> II Л * J> J* IJ > Л J b Л . Ч J b II 

I h r> I I 

Bėk, ba-re, bė-
Ъ S b } Į J 

ki, 
I ; J* I 
bėk, ba-rc-li, 

1 . ^ 3 . 4 1 

bė- ki, skcr- sai lau-ke- lį 

I J I J H . 4 I 
gai. 

J I J II 
Bė-ėk, ba-re, bė-ki, bėk, ba-rc-li, bė- ki, sker- sai lau- ke-lį ir pa- jil- gai. 

> J Л J .!> Л J J U J* Л J J f J Л Ч J J I J j s л 
Aš verp-čiu plo- nų, ta ta- tė - la, po pluoš- te - lį, ta ta- tė - la. 

/> J Л J J I .N J Л J J I .N J J 1 I J J I Л Л J J 
Aš verp-čiu plo-nų, ta ta ta- tė- la, po gi pluoš - te-lį, ta-ta ta- tė 

ta ta ta ta - tė- la (la), po gi pluoš (pluoš)-te- lį (lį), ta ta ta ta- tė- la (la). 

B e j e , s u t a r t i n ė j e „Aš 
verpčiu plonų" antroji giedo
toja į savo melodiją meistriš
kai įpina tam tikrus žodely

čius gi ir ta (kitose sutartinėse pasitaiko įterptiniai žode
liai lioj, lylio ir pan.), kad jos skiemenys nesutaptų su pir
mosios giedotojos teksto tais pačiais skiemenimis (papil
domo žodelio ta įterpimas į tekstą tampa ir savotiška me
nine priemone - šios sutartinės, giedotos verpiant, skam
besys pr imena verpimo ratelio ar audimo staklių kelia
mus garsus). Panašus interjekcijų, t rumpų žodelių, įter
pimas būdingas Viduržemio jūros pakrančių - bulgarų (oj; 
le, le; moti; more; e, lėle), albanų (o; ja; he; moj; hajde), 
aromunų (aide; lele; more; moj; lai), makedoniečių (lele; 
aja) bei kitų tautų diafonijai. 3 6 

Vis dėlto pasaulyje esama ir tokio duetinio dainavi
mo, kai ritmas lyg neturi pagrindinio organizuojančio vaid
mens. Dviejų balsų koordinavimo pagrindu laikytinas jų 
aukščio santykis. T. y. balso partijos derinamos ne hori
zontaliai (laike), o vertikaliai (erdvėje). Pavyzdžiui, Sa
liamono salyne (Malaita) užrašyta dviejų moterų atlieka
ma laidotuvių rauda - dviejų balso partijų kontrapunk
tas. Pagrindinis balsas vadinamas pan ni 'au „muzikos gal
va" arba pati ni nttuha „dainos galva" (kairioji ranka), jis 
dainuoja žodžius; antras balsas aarit'i (dešinė ranka) aukš
tais garsais dainuoja uždara arba pusiau praverta burna 
(balsiu e ) . 3 7 Dramblio Kaulo Krante (Kpouėbo, Toumo-
di subprefektūra) moterų dainą atlieka dvi mažos baule 
mergaitės (5 metų ir 7 metų) ir moterų choras. Solisčių 
dainavimas pagrįstas tercine polifonija, choro - respon-

s o r i u m o f o r m a . 3 8 Z ioubl i vietovėje 
h J. J j J u (Toulėpleu subprefek tūra) kaup imo 

ir pa- jil- gai. daina atliekama gere genties moterų: 

dvi solistės dainuoja paralelėmis kvar
tomis, keturių moterų choras - ostina
to. Solistės dirba tik epizodiškai - daž
niau stovi ir d a i n u o j a . 3 9 V i e t n a m e 

11 (Lang Tržn, Cao Bang provincija) dar
bo dainas pakaitomis dainuoja du Nlng 

I J Л Ч J J I 

a. 



An berniukai ir dvi mergaitės. Dainuojant dviems ber
niukams, vienas pradeda, kitas įsijungia unisonu, vėliau 
atsiskiria nuo pirmojo kvartos, kvintos, tercijos ir sekun
dos intervalais, po to vėl grįžta į unisoną. Palaipsniui šių 
dviejų balsų dainavimas aukštėja. 4 0 Islandijoje nuo seno 
žinomas „vokalinis dialogas", arba „duetas" (Zwiegesang) 
- paralelių kvintų tvksöngvar. Siame krašte itin gerbiami 
p a t y r ę , į gudę voka l in ių d u e t ų d a i n u o t o j a i (geübte 
Zwiesänger), minimos žymių „duetininkų" šeimos. Sun
kiausia muzikinė užduotis šiuose tvksöngvar priklauso „pa
lydinčiam" (pritariančiam) balsui. Strofų pabaigose pri
tariantis balsas dainuoja aukštai, forsuodamas krūtininį 
balsą (ne falcetu), todėl tos vietos dažnai skamba negra
žiai, rėksmingai. E. M. Hornbostelis šį dvibalsį dainavi
mą vadina kvintų organumu su balsų pynimu:41 

Г7\ 

pep 
Kaip matome, įvairių tautų dvibalsio dainavimo (tie

sa, kai kuriose tautose dviejų atlikėjų dainavimas paly
dimas c h o r o 4 2 ) tradicijose veikia savi vertikalaus balsų 
koordinavimo principai: vienur svarbu žemo ir aukšto 
registrų prieštara (Malai ta) , kitur - tercijų (Kpouebo) , 
kvartų (Gere ; Zioubli) , įvairų intervalų (Vietnamas) bei 
kvintų (Islandija) polifonija (arba diafonija, organumas) . 
Lietuvių giedojimas dviejös, kaip žinia, pagrįstas vien tik 
sekundomis (jų sąskambiai susidaro pinantis dviem bal
sams). Taigi lietuvių dvejinės, palyginti su kitų tautų du
etinio dainavimo pavyzdžiais, originalios tuo, kad jose 
vienodai „atsakingai" laikomasi abiejų minėtų balsų tar
pusavio organizavimo principų - horizontalaus (vieno 
balso giedami skiemenys įsiterpia į kito balso atlieka
mus skiemenis) ir vertikalaus (pinantis balsams, nuola
tos susidaro sekundų sąskambiai) , pavyzdžiui, „O kas 
pražydo" (SIS 371): 

i 

Paanalizavus įvairų tautų dainavimo dviese pavyzdžių 
struktūrą (ir atradus tam tikrų panašumų), kyla klausi
mas, kodėl vis dėlto buvo dainuojama dviese, ką toks dai
navimas galėjo reikšti? Juk ypatingas dainininkų susiklau
symas (kurio maksimumas, beje, dažniausiai esti atvirkš
čiai proporcingas atlikėjų skaičiui, tad du dainininkai -

optimaliausias variantas), „virtuoziškumo" siekimas, pa
galiau, estetinis pačių atlikėjų ir klausytojų duetinio dai
navimo vertinimas - vėlyvas reiškinys. Matyt, iš pradžių 
būta kitokių duetinio dainavimo paskatų. 

Galbūt dainavimas, kaip ir grojimas, dviese kadaise ga
lėjo būti laikytas tam tikru sakralumo, dieviškumo (prisi
minkime indoeuropiečių tautoms būdingą dvynių kultą, su
sijusį su vaisingumu, derlingumu; dvynių mitai žinomi dau
geliui pasaulio tautų) ženklu 4 3 (pagrindo šiai prielaidai 
kelti, manyčiau, teikia ir minėti duetinio dainavimo pavyz
džiai: Kušos ir Lavos - brolių dvynių, Šitos ir Ramos sūnų, 
bei dviejų mitinių būtybių - Fenjos ir Menjos - dainavi
mas, taip pat Homero ir Heziodo žodinės dvikovos bei Vei-
nemeineno ir mirtingųjų varžytuvės dainuojant runas) . 
Dviem daudytėmis (ilgais mediniais trimitais) buvo pučia-

^ mos lietuvių sutartinės. Daudyčių 
sutartinių melodika, pagrįsta tik 
natūralaus garsaeilio garsais, la
bai skiriasi iš kitų instrumentinių 
sutartinių (beje, sutartinių, gieda
mų dviejös, melodika taip pat pa
remta tik natūraliu garsaeiliu; ne

retai tos pačios sutartinės, pavyzdžiui, „Ei rūta, rūtela", 
„Lioj liepa" ir kt., būdavo arba giedamos, arba pučiamos 
dviem daudytėmis, arba skudučiuojamos dviejų pūtėjų 4 -
5 skudučiais). Remiantis M. Strijkowskiu, T. Lepneriu , 
S. Daukantu bei S. Stanevičiumi, galima daryti prielaidą, 
kad dalis sutartinių galėjo būti atliekamos pakaitomis - pu
čiant dviem daudytėmis ir giedant dviejös. Trimitų pūtimas 
dviese 4 4 visuotinai laikytinas itin senu reiškiniu bei sakra
lumo požymiu. Po du lūrus pūsdavo vikingai, dviejų medi
nių arba metalinių trimitų pūtimas svarbių religinių apei
gų metu žinomas Pietų Indijoje (čia tik poromis pučiami 
kahalay arba kombu - lūro tipo instrumentai), Nepale, Hi
malajuose ir ki tur . 4 5 Matyt, neatsitiktinai dviem milžiniš
kais ragais Šveicarijos Alpėse anksti rytą buvo „įpučiamos" 
Sekminės. 4 6 Rumunijoje ilgas medines triūbas pūsdavę per 
laidotuves. Taigi šitoks pūtimas Himalajuose, Alpėse, Kar
patuose ir kitur buvo susijęs su archajiškais papročiais (pa

sak instrumentologo C. Sach-
so, šiais instrumentais grodavę 
vien vyrai: nuo moterų jie bū
davę slepiami 4 7 ) . Apie lietuvių 
daudytes senosiose apeigose 
konkrečių duomenų neturime 

(galbūt dėl to, kad šie instrumentai pirmą kartą paminėti 
tik XVI a . 4 8 ) . A. Guagninis rašė, kad vietiniai gyventojai 
„dar turi tokias medines gana ilgas dūdas (trimitus, tū
bas), kurias pūsdami, leidžia triukšmingus garsus, sugroja 
keistą ir nesuderintą melodiją < . . . > " . 4 9 Įdomu, kad liau
dyje išties skvarbūs trimitų garsai apibūdinami kaip vilkų 



kauksmas. Čia galime prisiminti kelių sutartinių posme
lius - savotiškas mįsles, kuriose vaizdžiai nusakomos mi
nėtų instrumentų garso ypatybės: Du Gineišių lauki,/ Du 
kaip vilkai kaukia (LLIM, 198). Šis dviejų daudyčių pūtimo 
apgiedojimas labai primena tekstą apie penkių trimitų (ra
gų) skambesį: Einorių lauki j Pinki vilkai kaukia (LLIM, 
324) . 5 0 Beje, ir antikos laikais trimitas apibūdinamas kaip 
„riaumojantis žvėries balsu": Eschilas „Eumenidėse" sal
pinx diatoros (tirėnietiškas arba etruskų trimitas - D.V.) 
vadina „riaumojančia, baubiančia". 5 1 

Matyt, „nežemišką garsą keliančių" instrumentų pū
timas dviese turėjęs ypač didelės galios. Prisiminkime, kad 
Alpėse dviem trimitais „įpučiamos", t. y. „paskelbiamos", 
„a t ida romos" Sekminės (viena pagrindinių pavasario 
švenčių). Rumunijoje ilgos medinės triūbos pūstos per lai
dotuves (kaip apsaugos pr iemonė arba signalas mirusių
jų pasauliui?) . 5 2 O Papua-Naujojoje Gvinėjoje (Yentchan, 
Rytų Šepiko provincija) dviem vyrams dainuojant į bam
bukinius vamzdžius (kiekvienas jų dainuoja į savo instru
mentą) išgaunami Mai dvasios balsai. Šiuo atveju instru
mentai naudojami kaip savotiškos balso kaukės (arba pa
keisti balsai - voice-alterers),53 siekiant paslėpti gryną žmo
gaus balsą. Balsas, naudojant instrumentą kaip mirlito-
ną, tampa protėvių (ano pasaulio) balsu, įgalinančiu ben
drauti su protėvių pasauliu. 

Grįžkime prie analizuoto dviejų balsų dainavimo („var
žymosi"), kurį galima būtų interpretuoti ir kaip dviejų skir
tingų pasaulių - žemiško ir anapusinio (žmonių ir protė
vių) - balsų išraišką (kaip minėta, dviejų priešingų jėgų 
kova arba jų kuriama harmonija ir pusiausvyra pagrįsti 
įvairių tautų t ikėjimai). 5 4 Dar kartą prisiminkime ainų ir 
inuitų archajiškus duetus. Kultūrologiniu požiūriu rekut-
kar irkatajjait laikytini žaidimu (multifunctional host-struc
ture žaidimu), t. y. garso ir nemalonaus garso, „tr iukšmo" 
(šio ir kito pasaulio? - D.V.) žaidimu. Rekutkar žanras 
kai kurių tyrinėtojų (Alassie Alasuak) hipotetiškai kildi
namas iš samaninio periodo. Rekutkar buvo atliekami me
džioklės ritualo metu, per Meškos šventę. Jie skambėda
vo džiūgavimo, pasilinksminimo dalyje, prieš tai atlikus 
meškos nužudymo ritualą, kurio metu moterys sustodavo 
ratu (veidais į centrą), sudedamos rankas prie burnos kaip 
megafoną. Ką galėtų reikšti toks „gerklinis" dainavimas 
- rekutkar - Meškos šventės metu (meška ainams - šven
tas gyvūnas)? Į šį klausimą padeda atsakyti dainos rimse 
tekstas: „Prašau tavęs, meška, padaryk savo „gerklinį" bal
są". Ši daina buvo atliekama prieš pat meškos nužudymą, 
kai ją, pririštą už kaklo, vesdavo aplinkui. Tai rodo, kad 
meškos riksmas ainų kultūroje identifikuojamas su žmo
gaus „gerkliniu" balsu . 5 5 Inuitų katajjait, iš pirmo žvilgs
nio, pramoginių žaidimų tekstą sudaro beprasmiai skie
menys, archajiški žodžiai, protėvių arba senoviniai žmo

nių pavadinimai, gyvūnų vardai, toponimai. Gana dažnai 
imituojami gyvūnai (žąsys, žuvėdros, gagos, ruoniai, ku
rapkos, šunys, net moskitai ir pan.) . Šiaurės Kvebeko ir 
Pietų Baffino moterys imituoja tik žąsų gagėjimą. Antro
pologas Bernardas Sakladinas d'Anglurle katajjait siūlo 
laikyti šamanistinio periodo kūriniais, atliekamais kolek
tyvinių švenčių metu: per pavasario ekvinokciją bei vasa
ros ir žiemos solsticijas. Ankstyvą pavasarį atliekami „ger
kliniai" žaidimai turėjo pagreitinti paukščių (žąsų) sugrį
žimą. Pastebimas katajjait ryšys ir su derlingumo ritua
lais. Kai kurių pateikėjų tvirtinimu, katajjait buvo atlie
kami vyrams išvykus į medžioklę. Vokaliniai žaidimai spar
tindavo jų sugrįžimą, padėdavo privilioti gyvūnus me
džioklės metu. Taigi vyrams išvykus į medžioklę, moterys 
žaisdavo šiuos žaidimus ne savo malonumui ar pokštau-
damos, o besistengdamos paveikti paukščių, jūros žinduo
lių, vėjo, vandens ir kt. sielas, sukurti palankias sąlygas 
medžioklei ir žvejybai (galbūt čia nedrąsiai galėtume pri
siminti ir sutartines, kurių giedojimas pačių pateikėjų pri
lyginamas įvairių paukščių - gulbių, ančių, gervių ir kt. -
balsams, o skudučiavimas archajiškomis ritmo formulė
mis, paremtomis garsažodžiais, tampa savotišku muziki
niu anties, intako, tutučio ir kitų paukščių balsų kodu?) . 
Moterų „gerkliniai" žaidimai galėtų būti laikomi išlikimo 
muzikos (survival music) rūš imi . 5 6 

Gvildendami toliau duetinio dainavimo kilmės klau
simą, pasitelkime panašius Sibiropič einen „gerklinio" dai
navimo žaidimus (Kazuyuki Tanimoto 1992 m. juos užra
šė iš čiukčių). Analogiškų vokalinių žanrų galima rasti ir 
kitose Sibiro dalyse - tarp koriakų, evenkų ir tungusų (et
nomuzikologų teigimu, visi trys žanrai - katajjait, rekut
kar, pič einen - yra artimi). Skirtingai nuo katajjait ir re
kutkar, Sibire ir šiais laikais labai akivaizdus ritualinis šio 
„gerklinio" dainavimo kontekstas. Ir dabar čiukčiai atlie
ka sezoninius ritualus, tad jų metu gerklinis balsas tinka 
ne žaidimams, o ritualiniams šokiams, dainoms. Šokiu, 
balsu (tam tikrais gestais ir vokaline gyvūnų balsų imita
cija) vaizduojami gyvūnai: šiaurės elniai, ruoniai, kurap
kos, gervės (tai būtina, prašant dvasių geros medžioklės 
ir žūklės). Muzikine (atlikimo) prasme čiukčių pič einen 
šiek tiek skiriasi nuo eskimų katajjait. Katajjait atlieka dvi 
moterys (retkarčiais - kelios poros), pič einen - didelis 
moterų būrys: vienos atlikėjos renka melodiją (vadovau
ja), kitos improvizuoja pagal vadovaujančius balsus. Tai
gi čiukčių pič einen laikytini ne vokaliniais žaidimais, o 
ritualinėmis dainomis su šokiais: jų išraiškos pr iemonė -
„dainuoti gerkle" (to sing with the throat).57 Etnomuziko
logo J. J. Nattiezo manymu, Kanados inuitų (kurie, beje, 
į Ameriką emigravo iš Azijos) vokaliniai žaidimai praei
tyje, matyt, taip pat yra buvę dainomis ir šokiais. Religi
nis inuitų vokalinių žaidimų kontekstas dabar išnykęs, šio 



žanro vokalinės technikos specifiškumas sumažėjęs (ga
lima kalbėti tik apie religinio reikšmingumo liekanas). Da
bartiniai katajjait laikytini savotiška kombinacija iš pro-
tokomponentų: ne daina, ne šokis, o vokalinis žaidimas. 
Tuomet mums natūraliai kyla klausimas: gal ir šių „ger
klinių" žaidimų atlikimo būdas dviese (savotiškos dviejų 
atlikėjų varžytuvės, pramoga) laikytinas vėlyvesniu, susi
formavusiu palaipsniui nykstant ritualiniam kontekstui? 
Kol kas neskubėkime vienareikšmiškai atsakyti. 

Bandykime duetinio dainavimo klausimą svarstyti to
liau, nukreipdami dėmesį į vestuvinių apdainavimų (tam 
tikro „žodžiavimosi") tradiciją. Antai Estijos pietuose ves
tuvines dainas atlikti žmonės kvietė (samdė) geriausias 
žodžių žinoves, kai kurioms iš jų dainavimas vestuvėse 
tapdavo šalutine profesija. Tai peraugdavo į savotišką ge
riausių apylinkės dainininkių turnyrą. Dainininkė M.Volf 
(73 m.) pasakojo: „kaazititzed dainavo daugiausia pagy
venusios moterys; dažnai dainuodavo taip, kad dvi pagy
venusios moterys sėsdavosi į vieną kampą, kita moterų 
pora - į kampą priešais: taip jos galėjo „žodžiauti" nors 
pusdienį; į tuos kampus joms nešdavo alaus ir degtinės, 
kad liežuviai dar geriau „atsirištų", o dainuoti būtų dar 
lengviau. Dainuodavo įvairiai, kartais pirma viena pora, 
paskui kita, o kartais net abi poros kartu, „viena per kitą" 
(viena - vyro pusės, kita - jaunosios), ypač tada, kai jau 
imdavo rimtai koliotis . 5 8 Kitos ugrofinų tautos - mordvių 
(mokša etninės grupės) - vestuvėse specialias peikimo dai
nas pariaftomat59 dainavo dainininkių grupelės iš jauno
sios ir jaunikio pusių. Buvo specialiai kviečiamos šių ap
dainavimų atlikėjos pariaftomat rangijcht (tos, „kurios šau
kia vestuvinius apdainavimus"). Vienos jų atstovaudavo 
jaunojo, kitos - jaunosios giminei (dvi skirtingos daini
ninkių grupės tarsi varžydavosi). Už apgiedojimą joms at
silygindavo tokiomis pat dovanomis kaip ir kviestiems mu
zikantams. 6 0 Kaip matome, šiuo atveju kalbama ne apie 
dainininkių poras, o apie grupeles (jų dydis neapibrėž
tas), atstovaujančias jaunosios ir jaunikio pusėms. Tai vėl 
mus verčia suabejoti, ar taip vaizdžiai aprašytas estų mo
terų dainavimas poromis nėra atsitiktinis? Galbūt ir Esti
joje dainininkių, atstovaujančių dviem skirtingoms gimi
nėms, skaičius nebuvo apibrėžtas (t. y., nebūtinai turėję 
būti po dvi giedojimo specialistes kiekvienoje pusė je)? 6 1 

O gal, atvirkščiai, - laikui bėgant pakito mordvių vestuvi
ninkų apgiedojimo tradicija (t. y., atlikėjų skaičius palaips
niui nežymiai išaugo nuo dviejų iki keleto)? Atlikėjų skai
čiaus svyravimo reiškinį pastebime ir Rytų Lietuvos ar
chajiško daugiabalsumo tradicijoje. Antai keturinės čia gie
damos įvairiais būdais, tačiau anksčiau, matyt, visus juos 
vienijo vienodas jų skaičius - keturios (nuo to kilęs ir liau
diškas šių giesmių pavadinimas). О XX a. viduryje kai 
kurios keturinės jau giedotos ne dviem poromis, o dviem 

grupėmis (po 2-4, o kartais ir daugiau giedotojų kiekvie
noje). Taigi nykstant apeiginiam kontekstui (pavyzdžiui, 
Rytų Lietuvoje - apeiginiam rugių lankymui), giedotojų 
skaičius, matyt, pamažu tampa nebesvarbus. 

Vis dėlto manyti, kad vestuvininkų apgiedojimai dvie
se per vestuves galėjo būti neatsitiktiniai, skatina ir lietu
vių apgiedamosios sutartinės, kurių dauguma buvo atlie
kamos dviejös (iš 262 Z . Slaviūno „Sutartinių" tritomyje 
skelbtų vestuvių veikėjų apdainavimo sutartinių net 225 
atliekamos dvejinių būdu, deja, tik 10 užrašymų su melo
dijomis 6 2 ) . Jau minėta, kad „Sutartinių" tritomyje skelb
tos šių dvejinių ilgos melodijos tik atrodo sudėtingos, bet, 
kruopščiau patyrinėjus, 6 3 paaiškėja, kad tai mažų atkar
pėlių nenutrūkstanti virtinė, neretai astrofinės sandaros. 
Taigi apgiedamosios dvejinės įsipina į bendrą astrofinių 
(elementariausių) folkloro kūrinių klodą (be abejo, greta 
tokių improvizacinių žanrų, kaip raudos ar dainuojamieji 
pasakų intarpai, sutartinės dviejös a trodo žymiai ritmiš-
kiau organizuotos: matyt, tai susiję su grupinio giedoji
mo tradicija, kontrastine polifonija, pagrįsta sekundų są
skambiais 6 4 ) . Apgiedojimų dviejös senumą liudija ne tik 
eilėdara (vyrauja 5-6 skiemenų eilutės, nors jų skaičius 
eilutėje svyruoja nuo 4 iki 7, kartais - 8), bet ir jų tekstų 
savotiški mitiniai vaizdiniai (pavyzdžiui, anos šalies svo
čia - trigurklala, vienam gurklaly - katė su kačiukais, kitam 
- pela su peliukais, trečiam - kala su kaltukais ir pan.) . 
Toks hiperbolizavimas neatitinka pastarųjų amžių esteti
nių normų (pasak L. Saukos, „vaizdų sistema, polinkis į 
naivią epinę fantastiką rodo ankstyviesiems laikotarpiams 
būdingo meninio mąstymo pėdsakus" 6 5 ) . Nepaisant aiš
kaus apgiedojimų improvizacinio prado, panašūs teksto 
motyvai buvo kartojami, apgiedant įvairius vestuvių vei
kėjus. Tam tikrų teksto motyvų bei melodinių tipų kano
nizavimas įvairių tautų vestuvininkų apgiedojimo tradici
jose rodo šio žanro sąsajas su magine funkcija (pasak 
mordvių folkloro tyrinėtojo N.I. Bojarkino, labai gausūs 
peikimai, skirti jaunajai, senojoje mordvių pasaulėžiūro
je suvokiami kaip maginė apsaugos p r i emonė 6 6 ) . Galbūt 
kiekvieno vestuvių veikėjo apgiedojimas, kuo daugiau iš
juokiant jį (kaip žinoma, juokas - viena iš apsisaugojimo 
priemonių), galėjo būti susijęs su jo apsaugojimu nuo pik
ta. Matyt, šią apeiginio apgiedojimo funkciją įvairiose tau
tose galėjo atlikti ne bet kas, o tos srities specialistės, suge
bančios meistriškai improvizuoti tam tikrų melodijų ir teks
tų normose. Baltų bei finų vestuvininkų apgiedojimo tra
dicijų bendri momentai leidžia kelti prielaidą, kad „lojoji-
mas" dviese nėra atsitiktinis. 6 7 Turint omeny estų ir mord
vių tradicijas, galima tuo ir suabejoti (mažiausia grupinio 
atlikimo sudėtimi galbūt giedodavo tik tada, kai kaime 
nebūdavo daugiau šios srities specialisčių), tačiau lietuvių 
apgiedojimai liudija tvirtą „lojojimo" dviejös tradiciją. Juk 



dvejines sutartinės (šiuo būdu, kaip minėta, atliekama dau
guma vestuvininkų apgiedojimų) - tai specifinis atlikimo 
būdas, ne tik reikalaujantis būtent dviejų atlikėjų, bet ir 
pasižymintis tam tikrais išskirtiniais bruožais (savita eilė
dara, berefreniškumu ir kt.). Tebelieka viena sunkiai įme
nama mįslė - kodėl vis dėlto per vestuves buvo „žodžiau-
j ama" dviejös, ką tai galėjo reikšti? Ar tai kaip nors susiję 
su dviejų giminių priešiškumu, su vaisingumo (dvilypu
mo?) simbolika, o gal su vyriško ir moteriško pradų dua
lizmu? Čia žvilgsnis vėl krypsta į instrumentinės muzikos 
tradiciją, tiksliau - daugelio instrumentų pradinį naudo
jimą poromis (anot instrumentologo C. Sachso, toks bu
vo pirmas žingsnis instrumentų „melodizavimo" link). Pa
prastai vieno iš „porös" instrumentų tamsesnis skambe
sys esti kontrastingas kito šviesesniam balsui. Taigi vie
nas jų tapatinamas su „tėvu" („vyru"), kitas - su „moti
na" („moterimi"). Anot C. Sachso, toks dalijimas į poras 
būdingas grojant įvairiais instrumentais: čiuringomis, ply
šimais būgnais, ragais-kriauklėmis, membraniniais būg
nais. „Vyriškumo" bei „moteriškumo" sampratą lemia in
strumento dydis („vyriškas" - didesnis, „moteriškas" - ma
žesnis) arba garso tembras („vyriškas" - intensyvus, stip
rus, „moteriškas" - tuščias, duslus) . 6 8 Galbūt ir vestuvi
nių apgiedojimų dviejös atskiros partijos (įkūnijančios skir
tingus garsaeilius bei skirtingas „tonacijas") galėjo išreikšti 
du skirtingus pradus - vyrišką ir moterišką, o šių pradų 
muzikinė darna vienoje giesmėje - užtikrinti būsimą jau
nųjų poros darną bei vaisingumą? Gal tokia interpretaci
ja perdėm tiesmuka? Gal „žodžiavimas" dviejös - tai tie
siog patogiausias būdas („mažiausiomis balsų sąnaudo
mis") čia pat vietoje improvizuoti? Ši mįslė, ko gero, taip 
ir liks neįminta. Beje, dviejös buvo giedamos ir verpimo 
bei kitų darbų sutartinės (kai kurių jų skiemenų skaičius 
eilutėje pastovesnis nei „lojojimų"), kurių atlikimo būdo 
ir funkcijos ryšį taip pat sunku pagrįsti. 

Šiaip ar taip, atidesnis bei platesnis žvilgsnis į lietuvių 
sutartines dviejös paneigia nuomonę apie tariamą šių be-
refrenių giesmių naujumą, palyginti su archajiškomis ref-
reninėmis keturinėmis ir trejinėmis. Beje, nepaisant skir
tingų atlikimo būdų, visos sutartinės priklauso archajiš
kai b inar ine i 6 9 muzikinei sistemai, tik trejinėse ir keturi-
nėse binarika sustiprinama vienalaikiu dviejų skirtingų 
tekstų (prasminio ir garsažodinio) skambesiu, o dvejinė-
se - dviejų atlikėjų, įprasminančių skirtingas funkcines 
sritis (anot R. Janeliausko, dvi skambesio lytis), poliaru
mu. Sutartinių dviejös eilėdaros laisvumas (nulemtas glau
daus ryšio su šnekamąja kalba), kurio, pasak L. Saukos, 
dar nevaržo refreno rėmai, neabejotinai rodo seną šių 
giesmių kilmę. Matyt, ne mažiau senu laikytinas ir pats 
atlikimo būdas dviejös. Tai rodytų ir aptarti įvairių tautų 
duetinio dainavimo pavyzdžiai. Be abejo, šiandien vargu 

ar įmanoma vienprasmiškai atsakyti į klausimą, ar daina
vimą dviese galima laikyti viena iš pirminių muzikavimo 
formų. Greičiausiai tai jau „šiek tiek patobulintas", „pro
fesionalesnis" dainavimo būdas, per ilga išsikristalizavęs 
iš kolektyvinio (grupinio) da inavimo 7 0 . Galima manyti, 
kad dainavimas dviese archajinėje muzikos sistemoje be
ne akivaizdžiausiai išreiškė simbolinę binarikos idėją. Ta
čiau palikime šiuos klausimus atvirus. Aišku tik tai, kad 
duetinis dainavimas (kaip ir grojimas) laikytinas archa
jišku (neretai - ir sakraliu) reiškiniu: tai rodo jo ryšys su 
apeigomis, taip pat su senomis daugiabalsumo formomis 
bei komponavimo technikomis (diafonija, organumu, ho-
ketu, priešingų fazių kvėpavimu, kryžminiu ritmu ir pan.), 
kurios gyvybingos ir šių dienų primityvių tautelių muzi
kos tradicijose. 

Tyrinėjimui pasitelkus įvairių tautų duetinio daina
vimo pavyzdžius, nebuvo siekta surasti lietuvių dvejinė?7is 
visiškai tapačių atvejų, juo labiau - ieškoti etninių ryšių, 
kultūrinių įtakų ir pan. Todėl pasirinkti, galima sakyti, 
gana atsitiktiniai dainavimo dviese pavyzdžiai, atspin
dintys įvairius dviejų balsų koordinavimo principus (be 
abejo, straipsnyje aprėptos anaiptol ne visos duetinio dai
navimo apraiškos). Be to, specialiai nesigilinta į įvairių 
tautų dvibalsio dainavimo tradicijas, nors kiekvienos jų 
nuodugnesnė analizė galbūt atskleistų žymiai daugiau 
savitumo nei universalumo. Mus domino patys univer
saliausi dviejų žmonių balsų (kitaip tariant, dviejų po
liarinių binarikos narių) organizavimo principai bei jų 
ryšys su kontekstu, tad kitų tautų muzikos pavyzdžiai ta
po tik savotiškomis nuorodomis galimoms dvejinių in
terpretacijoms. Be to, plačiame duetinio dainavimo kon
tekste, manyčiau, išryškėjo kai kurie sutartinių dviejös 
universalūs bei originalūs bruožai. 
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NUORODOS: 

1. Daugeliui lietuvių folkloro mylėtojų, ko gero, žinomos trys pa
grindinės polifoninių giesmių, sutartinių, rūšys: dvejinės 
(dviejös), trejinės (trijos) ir keturinės (keturios). Šie pavadini
mai atspindi pirmiausia giedotojų skaičių, nors kartu nusako ir 
tam tikrą polifonijos rūšį. Priminsiu, kad dvejinės - tai dviejų 
balsų kontrapunktas, trejinės - dažniausiai trijų balsų kano
nas, keturinės - antifonas, pagrįstas dviejų balsų kontrapunktu 
ir politekstija (kiekvienoje giedotojų poroje yra po teksto rin
kėją ir pritarėją). 

2. Galima manyti, kai kurių sutartinių tekstai, sudaryti vien iš gar-
sažodžių, tėra žymiai ilgesnių giesmių nuotrupos. Matyt, tai pir
mieji posmai (kai kurių keturinių tik jie ir užrašyti), skirti at
skiroms giedotojų (ar pūtėjų) partijoms - ritmo formulėms -
įsiminti. 
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mynių, nuo jaunystės dainavusių kartu (pavyzdžiui, O. Stasiū
nienės ir P. Janutėnienės - Guntauninkų k., Ignalinos r.) ir pan. 
Populiariosios muzikos klausytojai iki šiol mena E. Kuodžio ir 
J. Girijoto, brolių A. ir V. Frankonių bei kitus duetus. Duetinis 
dainavimas skatinamas ir kasmet vykstančiame jaunųjų daini
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The sutartinės dviejos among 
other archaic ways of performing 
songs in duets 

Daiva R A Č I Ū N I E N Ė - V Y Č I N I E N Ė 

The sutartinės dviejos (singing in a duet) are not con
sidered to be less archaic than foursomes and three
somes. In the archaic musical system the symbolic idea 
of binary is most evidently expressed in performing a 
song by two singers. The chief justifications for the 
archaity of performing a duet in singing and playing 
could be confirmed by their connection with a fairly wide 
range of rites, olden formes of polyphony and the tech
niques of composing (diaphony, Organum, hocket, cross-
rhythm, respiration of the opposite phases) that are cur
rently live in musical traditions of primitive peoples. 
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