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Biržų kraštas – bene paskutinis skudučiavimo tradicinėje kaimo aplinkoje 
židinys. Čia XX a. II pusėje buvo užrašyti paskutiniai skudučiavimo pavyzdžiai, 
kuriuos 1973 m. magnetofono juostoje užfiksavo tuometės LTRS Valstybinės konser-
vatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytoja Laima Burkšaitienė 
su studentais. Biržuose gyvenantis, iš Šimpeliškių k. kilęs Kostas Burbulis, subūręs 
kaimynus – Braškių k. skudutininko Mykolo Venclavo dukterį Kotryną Balčiūnienę 
(Venclavaitę), jos vyrą Leoną Balčiūną ir Joną Sadauską – bei apmokęs vieną tau-
tosakos ekspedicijos dalyvių Julių Kuziną, paskudučiavo šešis kūrinius: „Du žaliūs 
berželiai“, „Darže rūtytė“, „Avižos baltos“, „Untytė“, „Atžagarinė“ („Kukorka“) ir 
„Uldukas“1. Kiek anksčiau, 1966 m., 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
ekspedicijos Biržų krašte metu muzikolo-
gas Vaclovas Juodpusis taip pat įrašė 
K. Burbulio ir jo kaimynų skudučiavimo 
pavyzdžių (buvo įrašyti visi tie patys 
kūriniai, išskyrus „Darže rūtytė“)2. Biržų 
skudutininkų, vadovaujamų K. Burbu-
lio, paskudučiuotų kūrinių randame ir 
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1 KTRF 6067/3–5, 29–32/.
2 LTRF mg. 565/7–11/.
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1 pav. Biržų krašto skudutininkai Kostas Burbulis, Paulė Reinatienė 
(Burbulytė) ir Petras Lapienė. 1935 m. B. Buračo nuotr. LTRFt 384
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tarpukariu Kaune įsikūrusio Lietuvių tautosakos archyvo liaudies muzikos garso 
įrašų kolekcijoje. Šiame krašte jau tuo metu gerai žinomas skudutininkas K. Burbu-
lis, pakviestas į Lietuvių tautosakos archyvą, pasiėmė tik du muzikantus – seserį 
Paulę Reinatienę (Burbulytę) ir taip pat garsų šio krašto muzikantą ir sutartinių 
giedotoją Petrą Lapienę. Jie 1937 m. į fonografo plokšteles įgrojo tris kūrinius: 
„Untytę“, „Atžagarinę“ ir „Du žaliūs berželiai“. „Untytei“ atlikti trūko dar dviejų 
žmonių, todėl jiems talkino tuo metu Kaune gyvenęs vabalninkėnas Stasys Paliulis 
ir biržėnas Kostas Dagys3. 

Straipsnio tikslas – atskleisti lietuvių etninio muzikos instrumento skudučių 
ir tradicinio skudučiavimo savitumus Biržų krašte. Kadangi skudučiai XIX a. II 
pusėje–XX a. pradžioje buvo paplitę tik tam tikroje Šiaurės rytų Lietuvos dalyje, 
kuri sutampa su šiaurės rytų aukštaičių gyvenamu plotu, biržiečių skudučiavimas, 
pasitelkus aprašomąjį, analitinį ir apibendrinimo metodus, nagrinėjamas viso šių 
instrumentų paplitimo regiono kontekste. Tradicinį skudučiavimą savo darbuose 
pirmasis aprašė Adolfas Sabaliauskas4. S. Paliulis, papildęs šias žinias savo surink-
tais duomenimis, juos publikavo instrumentinės muzikos antologijoje, ekspedicijas 
aprašė straipsniuose apie kraštotyrą5. Visi vėliau rašę autoriai rėmėsi A. Sabaliausko 
ir S. Paliulio, kurie dar spėjo užfiksuoti sparčiai nykstančią gyvąją skudučiavimo 
tradiciją, duomenimis. Algirdas Vyžintas savo darbuose nemažai vietos skyrė ir 
skudučių tobulinimo istorijai, skudučiavimą tyrinėjo iš ansamblinio muzikavimo 
perspektyvos6. Marija Baltrėnienė šalia tradicinio skudučiavimo išsamiai aprašė pa-
tobulintus skudučius, gilinosi į galimą skudučiuojamo repertuaro kilmę7. Romualdas 
Apanavičius savo monografijose greta kitų etninių muzikos instrumentų tyrinėjo 
ir skudučius, gilinosi į genezės klausimus, nagrinėjo papročius ir kt.8 Rūta Šimo-
nytė-Žarskienė lietuvių skudučius lygino su tokio pat tipo Šiaurės rytų Europos 
instrumentais9. Tačiau nė viename šių darbų nebuvo skiriama išskirtinio dėmesio 
Biržų krašto skudučiavimo ypatumams, iš čia kilusiems šios tradicijos tyrėjams ir 
muzikantams. Taigi šiuo straipsniu bus bandoma užpildyti šią spragą.

3 Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika, 
sud. ir par. A. Nakienė ir R. Žarskienė, Vil-
nius, 2004, p. 67–69, 75.

4 Sabaliauskas A. Sutartines ir musu muzikos 
inrankiai, Dirva-Žinynas, Shenandoah, 1904, nr. 4, 
p. 25–39; Sabaliauskas A. Apie Žiemių–rytiečių 
lietuvių tautinę muziką ir muzikos instrumentus, 
Vilnius, 1911, p. 12–13; Sabaliauskas A. Lietuvių 
dainų ir giesmių gaidos, Helsinkai, 1916, p. VII–VIII. 

5 Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, Lietuvių liaudies instrumentinė muzika: 
Pučiamieji instrumentai, sud. ir par. S. Paliulis, 
Vilnius, 1959, p. 7–22; Pal iul is S . Apaščios 
apylinkių liaudies muzikantai, Aš išdainavau visas 
daineles, I, Vilnius, 1985, p. 90–150; Paliulis S. 
Sutartinių ir skudučių keliais, Aš išdainavau visas 
daineles, II, Vilnius, 1988, p. 31–78.

6 Vyžintas A. Skudučiai, Vilnius, 1975, 157 p.; 
Vyžintas A. Lietuvių tradiciniai instrumentiniai 
ansambliai, Klaipėda, 2006, 160 p.

7 Baltrėnienė M. Lietuvių liaudies muzikos instru-
mentai, II, Vilnius, 1980, p. 4–12; Baltrėnienė M. 
Instrumentinių sutartinių genezė, Liaudies kūrybos 
palikimas dabarties kultūroje, Kaunas, 1989, p. 46–
50.

8 Apanavičius R. Baltų etnoinstrumentologija, Kau-
nas, 1992, 55 p.; Apanavičius R. Etninė muzika. 
Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas, 3, Kaunas, 2009, 
p. 113–140.

9 Žarskienė R. Skudučiai ir jų giminaičiai. Lygi-
namieji tyrimai, Vilnius, 1993, 71 p.; Šimonytė-
Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje, 
Vilnius, 2003, 212 p.
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Šiaurės rytų Aukštaitijos  
skudučiavimo tradicija
Skudučiai – vieni archajiškiausių lietuvių ir pasaulio tradicinių pučiamųjų muzikos 

instrumentų. Jie priskiriami Pano arba daugiavamzdžių fleitų tipui10. Tokie pat kaip 
skudučiai – nesurišti kolektyviniai muzikos instrumentai Šiaurės rytų Europoje buvo 
paplitę taip pat Pietvakarių Rusijoje, tarp Kursko, Briansko ir Kalugos sr. (кугиклы, 
кувиклы, кувички)11, tarp prie Uralo gyvenančių komių–zyrių (куима чипсан, заргум 
чипсан, гум чипсан)12 bei Permės komių (пöляны, пöлян, пöляннэз, пэляны)13. Lyginamieji 
šių skirtingų tautų instrumentų tyrimai leidžia manyti, kad prieš daugelį šimtmečių 
(o gal net tūkstantmečių!) daugiavamzdės dūdelės galėjo būti paplitę visoje Šiaurės 
rytų Europos miškų zonoje ir išliko jos pakraščiuose kaip atskiros salos14.

Lietuvių skudučiai – penkių–aštuonių skirtingo ilgio (maždaug 10–20 cm) 
skėtinių augalų, medžio arba žievės tarpusavyje nesutvirtintų, vienu uždaru galu 
vamzdelių rinkinys. Dažniausiai du–šeši atlikėjai grodavo daugiabalsius instrumen-
tinius skudučių kūrinius arba sutartines. XX a. I pusėje skudučiai buvo paplitę 
Šiaurės rytų Lietuvoje – Biržų, Vabalninko, Pandėlio, Papilio, Kupiškio, Salamiesčio, 
Rokiškio, Nemunėlio Radviliškio apylinkėse. XIX a. II pusėje jų būta ir apie Zarasus, 
Ukmergę, Uteną, Pasvalį, Panevėžį (žr. žemėlapį). Skirtingose vietovėse skyrėsi ir 
instrumento pavadinimai: skurdutės (Biržai), skudučiai (Panemunio, Kupiškio, Papi-
lio, Vabalninko vls.), daudytės, daudytos, skurdučiai (Vabalninko vls.), skudai (Biržai, 
Kupiškis), skuduciai (Rimšė), skurdučiai, skurgučiai (Rokiškio r.), dūdelės (Ukmergė). 
Šis instrumentas taip pat vadintas tutučiais, tūteklėmis, skudute ir kt. vardais15.

10 Pano arba daugiavamzdės fleitos / dūdelės – 
dažniausiai keletas nevienodo ilgio vamzdelių 
uždaru (būna ir atviru) galu, pagamintų iš skė - 
tinių augalų, medžio, žievės, gyvūnų kaulų, mo-
lio, akmens, metalo ir pan. Pagal konstrukciją 
(ar vamzdeliai tarpusavyje sutvirtinti, ar ne) 
ir grojimo būdus (pavieniui ar grupėje) šiuos 
instrumentus galima suskirstyti į keturias gru-
pes: 1) Surišti individualūs – tarpusavyje sut-
virtintos kelios ar keliolika dūdelių, kuriomis 
dažniausiai vienbalsę (kartais paralelių tercijų) 
melodiją pučia vienas atlikėjas (senovės graikų 
ir romėnų syrinx, kinų ir japonų p’ai hsiao arba 
hsiao, rumunų nai, Užkarpatės ukrainų huculų 
svyril’ ir kt.); 2) Surišti kolektyviniai – tarpusavyje 
sutvirtintos dūdelės, kuriomis tuo pačiu metu 
groja du ar daugiau atlikėjų (gruzinų larčemi 
ir soinari, senovės armėnų bezmapoch sring ir 
azerbaidžaniečių musigar, Peru, Bolivijos, Pana-
mos, Polinezijos ir Melanezijos, Centrinės ir Pietų 
Afrikos daugiavamzdės dūdelės); 3) Nesurišti 
individualūs – tarpusavyje nesutvirtintos viena, 
trys ar daugiau dūdelių, kuriomis tuo pat metu 
vienbalsę melodiją arba signalus pučia vienas 
žmogus (rumunų fifa, šveicarų tudele, suomių 
ir karelų vihellysputki, švedų björnflopipor ir kt.); 
4) Nesurišti kolektyviniai – tarpusavyje nesut-
virtinti keturi–vienuolika ar daugiau vamzdelių, 
vienu metu pučiami dviejų–penkių ar daugiau 
atlikėjų ir išgaunama dvibalsė ar daugiabalsė me-
lodija (lietuvių skudučiai, Permės komių pöliannėz 

bei komių zyrių kuima čipsan, rusų Briansko sr. 
kuvikly, Kursko sr. kugikly ir kt.).

11 Кулаковский Л.  Искусство села Дорожева: У 
истоков народного театра и музыки, Москва, 1965, 
c. 57–67; Руднева А. В. Курские танки и карагоды: 
Таночные и карагодные песни и инструментальные 
танцевальные пьесы. Москва, 1975, c. 139–162; 
Величкина О. В. Сохранение Курской тради
ции многоствольной флейты (по материалам 
экспедиций в село Плехово), Сохранение и во -
з рождение фольклорных традиций, вып. 2, ч. 1, 
cост. А. Н. И в а н о в , Москва, 1993, c. 77–100; 
Ve lichkina O. Playing Panpipes in Southern Rus-
sia: Historium Ethnography and Performance Practices 
[Daktaro disertacijos rankraštis]. The Ohio State 
University, 1998.

12 Чисталёв П.  И.  Коми народные музыкальные 
инс трументы, Сыктывкар, 1984, c. 45–63.

13 Жуланова Н. Инструмент, музыкант и музыка 
в традиционной культуре: Коми–пермяцкие 
многоствольные флейты, Музыкальная акаде-
мия, № 3, 1997, c. 156–164.; Жуланова Н. Мно-
гоствольные флейты в традиционной культуре 
коми–пермяков, Москва, 2008, 211 c.

14 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės 
rytų Europoje, p. 158, 167.

15 Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liau -
dies muzikos instrumentai, Vilnius, 1992, p. 68; 
Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, p. 8; Šimonytė-Žarskienė R. 
Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje, p. 27.
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Skudučių gamyba, derinimas, rinkiniai. Gamindami skudučius iš skėtinių 
augalų (garšvos arba skudutžolės, nendrės, builio, miškinio skudučio, varnalėšos, 
šeivamedžio, pelkinės vingiorykštės) aukštaičiai juos supjaustydavo dalimis, kad 
augalo bamblys būtų kiekvienos dūdelės dugnas. Pučiamąjį vamzdelio galą įkypai 
apipjaustydavo – vienoje pusėje daugiau, kitoje – šiek tiek mažiau. Žieviniai sku-
dučiai dažniausiai buvo daromi pavasarį iš gluosnio arba liepos žievės. Medinius 
skudučius dažniausiai gamindavo iš kieto medžio (uosio, klevo, šaltekšnio, guobos ar 
net ąžuolo), rečiau – iš minkštesnio (karklo, žilvičio, alksnio, putino ir kt.). Mediniai 
skudučiai buvo daromi keliais būdais. Medelio kamienas supjaustomas į tiek dalių, 
kiek norima rinkinyje turėti skudučių. Kiekvienoje dalyje karšta geležimi išdegina-
ma arba grąžtu išgręžiama skylė, bet ne iki galo, nes turi likti skudučio dugnas. 
Liaudies muzikantai naudojo ir įvairius grąžtus: „Mono skudučiai ne vienu grųžtu 
grįžti: trumpesni – laibesniu grųžtu, ilgesni – storesniu.“16 Vamzdelis kartais pragrę-
žiamas iki galo ir užkemšamas pastoviu (nejudinamu) arba slankiojančiu kamštinės 
medienos kamščiu17. Žieviniai skudučiai 
taip pat buvo užkemšami kamščiu. 
Gaminant skudučius iš alksnio, karklo, 
žilvičio, putino, buvo išsukama medelio 
šerdis18. Vamzdelis apdailinamas, ap-

2 pav. Lietuvių skudučių paplitimas: 1 – XIX a. II pusėje,  
2 – XX a. I pusėje

16 Paliulis S. Sutartinių ir skudučių keliais, p. 70.
17 Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, p. 9–10.

18 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė, Vilnius, 
1958, p. 283.
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drožiamas, pučiamasis galas įkypai nupjaunamas tokiu pat būdu, kaip ir skėtinių 
augalų instrumentų.

Skudučiai buvo derinami dviem būdais. Pirmas būdas – kai prie trumpiausio, 
aukščiausią garsą išduodančio skudučio trumpinant kiekvieno vamzdelio pučiamąjį 
galą derinami ilgesni, išduodantys žemesnius garsus, o antras – atvirkščiai, kai prie 
žemiausią garsą išduodančio ilgiausio vamzdelio iš eilės buvo priderinami aukštes-
ni – trumpesni19. Aukštaičiai derindami skudučius pūsdavo populiariausio apylinkės 
kūrinėlio, pavyzdžiui, „Untytės“, partijas: pirmuoju vamzdeliu muzikantas pūsdavo 
pirmąją partiją, o antruoju – antrąją ir klausydavo, kaip jos tarpusavyje dera, paskui 
trečiuoju skudučiu pučiamą partiją derindavo prie antrosios ir t. t. Kadangi skudučiai 
buvo derinami „iš klausos“ vizualiai parinkus vamzdelius, rinkinių garsaeiliai buvo 
labai įvairūs. Išanalizavus A. Sabaliausko, E. Volterio, S. Paliulio, Z. Slaviūno ir kt. 
užrašytus 35 skudučių garsynus paaiškėjo, kad tradicinėje kaimo aplinkoje gyvenusiems 
skudutininkams svarbiausia buvo pats instrumentas, išgaunamo garso kokybė, gražus 
tembras, o ne tikslus garsų aukštis. Reikšmingesnė buvo pati garsų išsidėstymo tvarka – 
žemiausią garsą skleidžianti dūdelė, aukštesnį, dar aukštesnį ir t. t. arba atvirkščiai – 
aukščiausią, žemesnį ir t. t. ir skirtingų partijų derėjimas skudučiuojamame kūrinyje20. 

Skudučių rinkinį dažniausiai sudarė penki, šeši, kiek rečiau – septyni, aštuoni 
skudučiai. A. Sabaliausko teigimu, penki skudučiai buvo būtini, o daugiau galėjo būti, 
galėjo ir nebūti21. Tai patvirtina ir XX a. pradžios rašytiniai šaltiniai22 bei 1924–1937 m. 
S. Paliulio ekspedicijų, aprašytų jo straipsniuose „Apaščios apylinkių liaudies muzi-
kantai“ (1985) ir „Sutartinių ir skudučių keliais“ (1988), duomenys. XX a. pabaigoje 
etnoinstrumentologinėse ekspedicijose surinktos žinios taip pat liudija šitaip buvus. 
Taigi akivaizdu, kad penkių skudučių rinkinys buvo žinomas visame skudučių 
paplitimo plote. Taip pat mėgstamas buvo ir šešių dūdelių komplektas, ypač Biržų 
apylinkėse. Aštuonių ir septynių – apie Papilį ir Vabalninką, būta ir apie Kupiškį.

Kiekvienas atskiras rinkinio skudutis taip pat turėjo savo pavadinimą. Pasak 
A. Sabaliausko, biržėnai skurdutes va-
dindavo šitaip23: pirmoji, antroji, trečioji, 
kvepas, spjaudalė, untytė, o vabalninkėnai 
pirmąjį skudutį dažniausiai vadindavo 
tititiūtitiut, antrąjį – tiūtititiūt, trečiąjį – 
kvepas, ketvirtąjį – untutis, penktąjį – 
untytė, šeštąjį ir septintąjį – ūkai arba 
kuldukai ir pažymėjo, kad biržėnuose ūkų 
nėra. Trumpiausias skudutis, pučiamas 
kartu su untyte, vadinasi untytės pridėč-
kas24. S. Paliulis savo knygoje rašo, kad 
šis skudutis beveik visur įvardijamas 
spiegu. Jis dar pateikia Salamiesčio, 
Kupiškio, Papilio, Pandėlio apylinkėse 
užrašytus rinkinio atskirų dūdelių var-
dus. Pavyzdžiui, salamiestėnai ir ku   - 
piškėnai pirmą įvardija tututūtututis arba 
tututis, antrą – tūtututututis arba ūtu-

19 Beje, kartais apsieita be įprastinio pučiamojo galo 
pjaustymo. Jei medinių skudučių dugnas buvo 
užkimštas slankiojamuoju kamščiu – iš minkštos, 
elastingos medžiagos (kamštinio medžio arba gumos), 
jie buvo derinami stumdant šiuos kamščius. Tokius 
skudučius buvo galima nesunkiai perderinti (žr.: 
Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, p. 9).

20 Žarskienė R. Darna instrumentiniame muzikavime 
ir jos suvokimas, Tautosakos darbai, t. XX (XXVII), 
Vilnius, 2004, p. 116–124.

21 Sabal iauskas A. Sutartines ir musu muzikos 
inrankiai, p. 32.

22 Moszyńsky K. Kai kurie liaudies muzikos įrankiai 
Lietuvoje, Gimtasai kraštas, 1941, nr. 1–2 (28–29), 
p. 51–64; Brensztejn M. Przyczynki do etnografji 
Litwy, Rocznik Towarzystwa Pryjaciół Nauk w Wilnie 
1907, Wilno, 1908, s. 133–143.

23 Atskirų skudučių rinkinio dūdelių vardai pateikiami 
ilgėjančia tvarka, pradedant trumpiausiu (išskyrus 
spiegą) – dažniausiai pirmąją partiją kūriniuose 
atliekančiu skudučiu.

24 Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, 
p. VII.
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tututis, trečią – kvapas (dūchas ir pan.) arba lakys, ketvirtą – ùntutis arba ùntutas, 
penktą – untyta arba untytis. Šeštą dūdelę Kupiškio apylinkių gyventojai vadindavo 
bosu, o Salamiesčio – šeštą ir septintą – kuldukais ir t. t.25

Skiemeninė-ritminė notacija. Atskirų rinkinio skudučių vardai sutampa su 
jais atliekamomis partijomis viename pagrindinių skudučių kūrinių – „Untytėje“. 
Skiemenimis, pavyzdžiui, „ti-ti-tiū-ti-tiut“, „tu-tu-tū-tu-tut“, „ut, ut, un-tu-ti“, „un-ty-ta, 
ut ut“ ir pan., įvardijamos šiame ir kituose kūriniuose atskiru skudučiu pučiamos 
partijos. Skiemeninis skudučių partijų įvardijimas išreiškia pučiamų garsų ilgį, padeda 
muzikantams lengviau prisiminti, kokia dūdele ką pūsti. Jų svarbą rodo ir tai, jog 
šiais skiemenimis pagrįsti ne tik atskirų dūdelių, bet ir kai kurių kūrinių pavadinimai 
(pvz., „Tytytitiut“, „Tututū“, „Tututūtututis“). Visų dūdelių partijų skiemenys sudarė 
savotišką sistemą, kurią galima pavadinti įsimenamąja skiemenine-ritmine notacija26. 
Šitokį „skiemenavimą“ labai gražiai apibūdino kupiškėnė Elzbieta Jankauskienė: 
„Skudučiai turi savo tarmę: ut, ut, ut arba ut, ut, untutut.“27 Štai kaip 1911 m. šią 
notaciją aprašė A. Sabaliauskas: „<…> Vienas pučia tititiu-titiu, antras – tiuti-titiut, 
trečias jų tarpe kvėpuoja, iš to kvepas; ketvirtas sako: ūt, ūt, ūntititiut, del to – untutis; 
penktas – ūntyti, ūt, ūt, iš to untytė.“28 Iš šio aprašo matyti, kad turėjo egzistuoti ir 
daugiau ar mažiau besiskiriantys pūtimo būdai (technika), kurie apibūdinami šitaip: 
pirmas ir antras – pučia (šių partijų skiemenys prasideda priebalsiu t, kuris nulemia 
savotišką pūtimo „ataką“), trečias – kvėpuoja, alsuoja, ketvirtas – sako (trečiosios partijos 
skiemeninis įvardijimas rodytų, jog turėjo būti pučiama be ryškesnės atakos, o ketvir-
tosios – labiau artikuliuotai). Skiemeninė-ritminė notacija galėjo būti išreiškiama taip pat 
ir kūrinių pavadinimą atitinkančiais bei kitų žodžių skiemenimis (pvz., „ka-ta“, „in-
ta-ka“, „škic, ka-te“ ir pan.). Pavyzdžiui, 
biržėnas Martynas Klibas (gim. 1840 m., 
gyv. Šimpeliškių k.) nurodė, kad prieš 
pučiant „Škic, kate!“ vadovas sako: „Tu 
pūsk „škic, ka-te!“, aš pūsiu „am, ka-te!“, 
o jis – „tol’, ka-tė“29 (palyginimui žr. 3 
pvz.). Skudučiuojant giedamąsias arba 
kolektyvines sutartines ritminių skiemenų 
vaidmenį atliko jų žodžiai.

Repertuaras. Visą skudučių re-
pertuarą mokslininkai paprastai skirsto 
į tris grupes30. Pirmąją sudarytų poli-
foniniai instrumentiniai gamtos garsus 
mėgdžiojantys kūriniai, antrąją – sku-
dučiuojamos giedamosios sutartinės, o 
trečiąją – skudučiais pritariamos dainos 
bei mišrių ansamblių su kitais instru-
mentais ir balsu muzika.

Šiaurės rytų aukštaičiai skudu-
čiais pūsdavo specialius daugiabalsius 
instrumentinius kūrinius, kurių sutar-
tinėmis nevadindavo31. Šios muzikos 

25 Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, p. 12.

26 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų 
Europoje, p. 55–58.

27 Paliulis S. Sutartinių ir skudučių keliais, p. 75.
28 Tekstas pateikiamas netaisytas. Jame autorius 
greičiausiai netiksliai užrašė trumpas ir ilgas „u“. 
Žr.: Sabaliauskas A. Apie Žiemių–rytiečių lietuvių 
tautinę muziką ir muzikos instrumentus, p. 13.

29 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 123; Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių 
gaidos, p. 164. 

30 Beveik visas tradicinėje aplinkoje užfiksuotas sku-
dučių repertuaras – 94 vien skudučių ir 19 kūrinių, 
atliekamų skudučiais kartu su kitais pučiamaisiais 
instrumentais bei balsu – pateiktas 1959 m. S. Pa-
liulio parengtoje antologijoje „Lietuvių liaudies 
instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai“, 
p. 43–133, 268–293.

31 Būtina pastebėti, kad tokie pat kaip skudučių 
kūriniai Šiaurės rytų Aukštaitijoje taip pat buvo 
pučiami penkiais mediniais trimitais ragais: „Skudu-
čiams ir ragams yra ir specialus repertuaras, kurio 
liaudis sutartinėmis nevadindavo“ (žr.: Paliulis S. 
Sutartinių ir skudučių keliais, p. 123). A. Saba-
liauskas taip pat aiškiai skyrė šias dvi repertuaro 
rūšis: daugiabalsius instrumentinius kūrinius savo 
darbuose vadino kompozicijomis, o skudučiuojamas 
sutartines – giesmėmis arba sutartinėmis (žr. minėtus 
A. Sabaliausko 1904, 1911, 1916 straipsnius).
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32 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų 
Europoje, p. 121–124.

33 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų 
Europoje, p. 69–84.

skambėjime galime išgirsti paukščių balsus, įsiliejančius į bendrą miško gaudesį. 
Kad šis repertuaro sluoksnis yra kilęs iš natūralių gamtos garsų pamėgdžiojimo, 
rodo ir kūrinių vadinimas paukščių („Untytė“, „Tututis“, „Uldukas“) ir naminio 
gyvulėlio („Katė“) vardais, pučiamų partijų įvardijimas skiemenimis, kurie sutampa 
su paukščių balsų pamėgdžiojimais smulkiojoje tautosakoje32. Šių kūrinių muzikinės 
struktūros pagrindą sudaro kartu pučiamos skirtingos ritminės formulės, įvardytos 
skiemenimis arba trumpais žodeliais (žr. Skiemeninė-ritminė notacija). Kaip minėta, 
vienas populiariausių, dažniausiai skudučiuojamų kūrinių, kurį A. Sabaliauskas 
pavadino didžiąja skudučių kompozicija, yra „Untytė“. Nors „Untytės“ vardas žinotas 
visame plote, įvairiose vietovėse ji vadinta skirtingai. Pavyzdžiui, Biržų apylinkėse – 
„Skurdutė“, Vabalninko – „Septyniõs“, „Septynglåsė“, Kupiškio – „Tututis“, „Maršas“ 
ir t. t. „Untytė“ paprastai pučiama visais rinkinio skudučiais: jei rinkinys būdavo iš 
penkių ar šešių dūdelių, jį pūsdavo penki atlikėjai, jei iš septynių ar aštuonių, prie 
minėtos grupės prisidėdavo šeštas skudučiuotojas. Kiti du kūriniai XX a. pirmojoje 
pusėje žinoti visame skudučių paplitimo plote – „Katė“ ir „Intakas“. Atidžiau per-
žvelgus visą gamtos garsus mėgdžiojantį skudučių repertuarą, būtų akivaizdu, kad 
„Untytė“, „Katė“ ir „Intakas“ tarsi sudaro tris pagrindines kūrinių grupes, tarpu-
savyje besiskiriančias pirmųjų partijų ritminėmis formulėmis. „Untytėje“ pirmuoju 
skudučiu pučiama: ti-ti-tiū-ti-tiut (       ), antruoju – tiū-ti-ti-tiūt (       ) (1 pvz.), 
„Katėje“ – pirmoji ir antroji partijos pučia ka-ta (  ) (2 pvz.), o „Intake“ – in-ta-ka 
(    ). „Intako“ formulė sutampa su ypač biržėnų pamėgtu „Katės“ variantu „Škic, 
kate!“ (3 pvz.). Lyginant šių kūrinių pirmąsias partijas aiškėja, kad „Katės“ ritmi-
nės formulės yra kur kas trumpesnės ir pučiamos kanonu. „Intako“ dvi pirmosios 
partijos taip pat pučiamos kanonu, bet antrąją partiją pučiantis skudutininkas 
įstoja pirmajam dar nepabaigus. Dviejų pirmųjų „Untytės“ partijų ritmas – kom-
plementinis: pirmoje ritminėje formulėje skambantį ilgesnį garsą antroje užpildo 
du trumpesni, ir atvirkščiai. Šių kūrinių trečioji ir ketvirtoji partijos neretai yra 
gana panašios, o penktosios – untytės – partijos formulė paprastai atsikartoja vi-
suose kūriniuose. Šios partijos pagrindinis motyvas kartais laisvai varijuojamas. 
Be minėtų trijų pagrindinių, skirtingose apylinkėse buvo pučiami ir kiti kūrinėliai, 
kurie sudaro lyg ir tam tikrą „regioninį“ konkrečios vietovės repertuarą. Pavyzdžiui, 
biržėnai, be „Untytės“ ir „Katės“, dar skudučiavo „Atžagarinę“ (4 pvz.), „Ridiką“, 
„Kukorką“, „Skurdutę“ (skirtingą nuo „Untytės“) ir kt., vabalninkėnai – „Šešiose“, 
„Kvepas drūtesnis už untutį“, „Penkiaglasę“, „Eitinę“ ir kt., pandėliečiai – „Trijuos“, 
„Inkatą“, „Penkiese“ ir t. t. Tačiau ritmo formulės rodo, kad tai – įvairiausi tų pačių 
kūrinių, dažniausiai „Untytės“, variantai. 

Svarbiausi gamtos garsus pamėgdžiojančių skudučių kūrinių bruožai – tuo 
pačiu metu besipinantis sinkopinis ir komplementinis ritmai, atskirų partijų tarpusavio 
sąšauka pagrįsta melodinė linija, aštrus sekundų skambesys. Skudučių polifonijos 
savitumas – harmoninėje vertikalėje susidarantys sąskambiai, skirtingų partijų susipy-
nime skambanti melodinė horizontalė33.

Be specialaus instrumentinio re-
pertuaro, skudučiais dar buvo pučiamos 
ir giedamosios sutartinės. Giedamųjų 
sutartinių skudučiavimo tradicija gyvavo 
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1 pvz. „Skurdutė“ 

Užrašė A. Sabaliauskas 1912 m. iš Martyno Klibo (gim. 1840 m.,  
gyv. Šimpeliškių k., Biržų vls.). Paskelbta SG 604 ir PalLIM 65.

visame skudučių paplitimo plote. Šios sutartinės paprastai dar buvo tūtuojamos ir kitais 
pučiamaisiais – lamzdeliais, birbynėmis, daudytėmis, net ožragiais, taip pat skambinamos 
penkiastygėmis kanklėmis. Tai – biržėnų mėgstamos „Du žali(ūs) berželiai“ (5 pvz.), 
„Darže rūtyte“, vabalninkėnų – „Lioj, šokėla“, „Svirtis sviro“, salamiestėnų „Gegutė“ 
ir t. t. Du atlikėjai keturiais–šešiais skudučiais dažniausiai pūsdavo keturines, rečiau – 
dvejines, o dar rečiau – trejines sutartines. Daugumos skudučiuojamų sutartinių mokėti 
tik pirmojo posmo žodžiai. Jie buvo reikalingi pučiamai partijai prisiminti ir atliko tą 
patį vaidmenį, kaip ir skiemenys gamtos garsus mėgdžiojančiuose instrumentiniuose 
kūriniuose. „Tomsta pūsk „Geguta sodi, sodi kukovo“, o aš pūsiu „Gegutyta sodi, so-
dėly kukovo“, – nurodė Stanislovas Einoris iš Tuitodvario viensėdžio, Salamiesčio vls.34 
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2 pvz. Šalnių „Katė“ 

Užrašė S. Paliulis 1932 m. iš Antano Latvėno (gim. 1856 m.,  
gyv. Meilūnų k., Vabalninko vls.). Paskelbta PalLIM 82.

3 pvz. „Škic, kate!“ 

Užrašė A. Sabaliauskas 1912 m. iš Jurgio Krisikėno (gim. 1846 m.,  
gyv. Dirvonakių k., Biržų vls.). Paskelbta SG 612 ir PalLIM 75.

Skudutininkai stengėsi išlaikyti giedamųjų sutartinių derminius principus, todėl sku-
dučiais pučiamose sutartinėse, nors ir gana nutolusiose nuo originalios – vokalinės 
versijos, galima įžvelgti giedamoms sutartinėms būdingų intervalikos dėsningumų: 
atskirų balsų melodika pagrįsta neužpildytos tercijos intervalu, balsai išdėstomi se-
kundos atstumu. Kita vertus, tercijos intervalas gana dažnai būdavo praplečiamas ir 
iki kvartos. Skudučiuojamų ir žmogaus balsu atliekamų sutartinių skirtumus lėmė 
instrumentų derinimo nepastovumas. Skudučių dūdelės prieš pučiant sutartines buvo 
parenkamos „iš akies“ ir „iš klausos“, 
todėl ta pati sutartinė galėjo vieną kartą 
skambėti viena derme, kitą – jau kita.

34 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 63.
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4 pvz. „Atžagarinė“ 

1937 m. paskudučiavo K. Burbulis (gim. 1889 m., gyv. Šimpeliškių k.,  
Biržų vls.), P. Reinatienė (Burbulytė) (gim. 1893 m., gyv. Šimpeliškių k., 
Biržų vls.) ir P. Lapienė (gim. 1864 m., gyv. Kviriškio vnk., Biržų vls.),  
į fonografo plokšteles įrašė Z. Slaviūnas (LTRF pl 599/2/). Melodiją  
transkribavo J. Čiurlionytė 1937 m. Paskelbta TD V 335, PalLIM 50, 
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika, p. 75.

5 pvz. „Du žaliūs berželiai“

1937 m. paskudučiavo K. Burbulis ir P. Reinatienė (Burbulytė), į fonografo 
plokšteles įrašė Z. Slaviūnas (LTRF pl 599/3/). Melodiją transkribavo Rūta 
Žarskienė 2003 m. Paskelbta Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė 
muzika, p. 69.
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Skudučiavimo papročiai. Senieji muzikos instrumentai – skudučiai, ragai, 
daudytės ir kt. XIX a. Aukštaitijos kaimo žmogui dar buvo labai svarbūs. Kaip ir 
dainavimas, skudučiavimas ramino sielą, 
suteikdavo paguodos, t. y. atliko relaksa-
cinę ar net meditacinę funkciją. Didelis 
dėmesys kreiptas į tembro gražumą, 

Skudučiais buvo pritariama homofoninėms dainoms (dažniausiai – talalinėms) 
ir sutartinėms, atliekamos kolektyvinės sutartinės35. Sutartinės ir talalinės dainos galėjo 
būti atliekamos ir be dainavimo, melodiją grojant lamzdeliu arba birbyne. Tuo tarpu 
kitų žanrų dainos paprastai buvo dainuojamos antrą balsą tercija žemiau „tūravojant“ 
birbyne (lamzdeliu) ir pritariant skudučiais. Šį instrumentinį arba vokalinį instrumentinį 
ansamblį sudarydavo du–penki atlikėjai, iš jų bent du–keturi pūtė skudučiais. Pasak 
vabalninkėnės Viktės Našlėnienės: „Vienas lalušką loja arba birbyne birbina, kiti 
keturi skudučiais pritaria“36 (6 pvz.). Homofoninėms ir talalinėms dainoms, taip pat 
giedamosioms sutartinėms buvo pritariama pasitelkus tas pačias (dažniausiai „kve-
po“, „untučio“, „untytės“, rečiau – pirmąją, antrąją, „kuldukų“) partijas. Šiek tiek 
skirtingai buvo atliekamos kolektyvinės sutartinės. Jose instrumentai pučia žodinio 
teksto ritmą atitinkančias formules. Kartais tarp grojimo šis tekstas būdavo pačių 
muzikantų ir padainuojamas. Taigi matome, kad XIX a. pab.–XX a. pr. skudučiai 
buvo dar labai mėgstami, juos bandyta derinti prie kitų pučiamųjų instrumentų bei 
žmogaus balso, tačiau skudučių pūtimo būdai ir jų funkcijos išliko tokios pat kaip ir 
specialiuose instrumentiniuose skudučių kūriniuose. Įdomu, kad šiuo itin archajiškos 
konstrukcijos instrumentu mėginta pagroti net ir tuo metu išpopuliarėjusią polką bei 
senovinį suktinį „Šumką“37, tačiau šie atvejai yra pavieniai ir netipiški.

35 PalLIM, p. 268–293.
36 Ten pat, p. 414.
37 Ten pat, p. 57, 82.

6 pvz. „Oželis“

Užrašė S. Paliulis 1939 m. iš V. Našlėnienės (gim. 1856 m.,  
gyv. Meilūnų k., Vabalninko vls.). Paskelbta PalLIM 331.
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skambesio pilnatvę: „Skudučiai – oro muzika, jų reikia klausytis iš toliau.“38 „Ypač 
per kiauras gegužės naktis toli slinko Lietuvos slėniais skudučių daina“, – šitaip 
apie skudučiavimą rašė Lietuvos kultūros istorikas Michalas Brensztejnas39. Pūsdami 
skudučius gretimų kaimų skudutininkai tarsi susikalbėdavo tarpusavyje, siųsdavo 
žinią, nes, pasak Balio Buračo, maždaug XIX a. viduryje vakarais Kupiškio vls. Re-
peniškio ir Dičiūnų kaimų „skudutininkai skudučiais susišaukdavo susigrodavo iš 
tolo per kilometrą grodami sutartinai atatardavo“40.

Skudučiais buvo pučiama tradicinės kaimo bendruomenės darbo papročiuose, 
kalendorinėse ir šeimos šventėse: tūtuodavo ganydami bandą, naktigonėje, per šiena-
pjūtę ir rugiapjūtę, kūlimo talkų pabaigtuves, Sekmines, Jonines, Kalėdas, vestuvėse 
ir kt. Šiaurės rytų Aukštaitijoje ganydami gyvulius skudučius pūtė ir piemenys, ir 
kerdžius. Medeikių kaimo (Biržų r.) gyventojas Konstantinas Markutis 1989 m. pa-
sakojo, kad „Sodeliškių kaimo ustovas skudučius darė“41. Kerdžius ne tik skudučius 
darydavo, bet ir pamokydavo piemenukus skudučiuoti: „Ustovus liepdava kitam 
drūtai, kitam plonai grot su tais skudučiais. Negrosi – gausi mušt su ustova*.“42 
Į naktigonę susirinkę vyrai taip pat skudučiuodavo, o tylesniais vakarais jų muzika 
girdėdavosi kaime net už dviejų kilometrų43. Skudučiais pūsta ir per bene didžiausią 
piemenų šventę – Sekmines bei kitas šventes. „Kitokart mergos Šeštiny, nedėlioj po 
Šeštiniu, Sekminėse ir Devintiny gydavo ryto, o vėl berniukai atsiliepdavo su ragais, 
skudučiais, su lumzdeliais“, – papasakojo papilietė sutartinių giesmininkė Ona Smil-
gienė44. Skudučiais ir ragais pūsta ir per piemenų melstuves (renkant atlygį už karvių 
vainikavimą), kurios dažniausiai būdavo antrą Sekminių dieną. Piemenys, iš anksto 
surinkę sambarius (miežių, maisto), padarydavo alaus. Moterys, pasak S. Paliulio, 
ateidavo „ratuotos“: su sūriu, kiaušiniais, dešromis. Vyrai parūpindavo degtinės. Į šį 
pobūvį, dažniausiai vykusį klojime arba daržinėje, sueidavo visas kaimas, „ypač jaunu - 
mė, tą dieną ir visą naktį valgydavo, gerdavo, šokdavo, skudučiuodavo ir ragus pūs - 
davo“45. O per Jonines ir Petrines žmonės skudučiuodami „išeidavę parugėn, kur ant 
kalno, aukštame medyje uždegdavo ste-
bulę. Jaunimas kiaurą naktį dainuodavo, 
šokdavo, pūsdavo skudučiais ir ragais“46.

Vasaros pradžioje įsibėgėjus lauko 
darbams, atokvėpio minutėlėmis nusi-
prausus prakaitą, suskambėdavo dainos 
ir instrumentinė muzika. Antai pievose 
prie Apaščios upės per šienapjūtę skam-
bėdavo valiavimai, o kartais ir skudučiai 
pasigirsdavo47. Kupiškėnai čia pat pievose 
dalgiais iš builių išsipjaudavo skudučius. 
Jiems užtūtavus, atitardavo ir gretimo 
kaimo šienpjoviai48. Apie Ukmergę per 
šienapjūtę tik sutartines giedodavo ir 
dūdelėmis iš builio, liepos žievės pūs-
davo49. Tūtuota ir grįžtant namo: „Va-
žiuoja iš pievų – skudučiuoja.“50 Apaš -
čios vingiais apjuostuose laukuose, pa-

38 Sabaliauskas A. Apie Žiemių–rytiečių lietuvių tautinę 
muziką ir muzikos instrumentus, p. 13.

39 Brensztejn M. Przyczynki do etnografji Litwy, 
s. 136.

40 LTR 4910/41/.
41 III etnoinstrumentologinės ekspedicijos (1989 m.) 
duomenys. Medžiaga saugoma Lietuvos liaudies 
kultūros centre, Folkloro poskyryje.

* Ustova – lazda.
42 LTR 3835/89/.
43 IIES 225/106/, p. 434–435.
44 Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, t. II, 
sud. ir par. Z. Slaviūnas, Vilnius, 1958, p. 662.

45 Paliulis S. Pučiamieji lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai, p. 28.

46 Ten pat.
47 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 111.

48 Buračas B. Valio, dalgele, žalioj pievelėj, Mūsų 
laikraštis, 1940, nr. 26(598), p. 3.

49 Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, t. I, 
sud. ir par. Z. Slaviūnas, Vilnius, 1958, p. 720.

50 Paliulis S. Sutartinių ir skudučių keliais, p. 67.
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miškėse sklisdavo skudučių garsai ir antroje vasaros pusėje: „O, seniau, būdavo, tik 
siaudžia, siaudžia skudučiai. Eidavo rugius pjovę: na, tai sutarykim, – ir pūsdavo.“51 
Muzikologės Jadvygos Čiurlionytės manymu, dar XIX a. „grįžtant vakare iš lauko 
darbų moterys dainuodavo sutartines, o vyrai pritardavo trimitais ir skudučiais“52. 

Skudučiuota ir ilgais rudens bei žiemos vakarais. Iš Šimpeliškių k. (Biržų vls.) 
kilusi Elena Burbulienė pasakojo, kad kūlimo pabaigtuvėms susirinkę kaimynai daž-
nai ir paskudučiuodavo53. Įdomiausia, kad kūlimas Biržų krašte buvo siejamas su 
skudučiuojamais skiemenimis. Kūlimo ritmui palaikyti visoje Lietuvoje buvo ištaria-
mi įvairūs tekstai, o biržėnai kuldavo pasitelkdami ir tradicinio skudučių kūrinėlio 
„Katė“ arba „Škic, kate!“ žodžius: „Kai kuldavom su kultuvais, pamėgdžiodavom 
tą garsą: su dviem – „kata skýs, kata skýs“, su kitais dviem atatardavo – „kata tõl, 
kata tõl“.“54 O Medeikių k. gyventojas Alfredas Prunskus prisiminė, kad jo dėdė, 
maldamas girnomis, mėgdžiodavo skurdutes „pūsdamas su burna“.55

Biržiečiai skudučius pūtė ir bažnyčioje Piemenėlių mišių metu per šventas Kalė-
das: „Kalėdų rytų su skurdučiais grodava – koks turėdava kokių triūbelių.“56 1991 m. 
Kilučių kaime aplankyta A. Aišparienė pasakojo, kad skudučiuota ir per Velykas57. 

XX a. I pusėje tradicinėse šeimos šventėse – vestuvėse, krikštynose Šiaurės 
rytų Lietuvoje buvo grojama smuiku, armonika ir kt. kaimuose pamėgtais bendra-
tautiniais muzikos instrumentais. Tačiau yra aprašyta atvejų, rodančių, kad galbūt 
kažkada krikštynose ir vestuvėse tradiciškai galėjo būti skudučiuojama. Štai kaip 
biržėnas K. Burbulis pasakojo apie skudučiavimą vestuvėse, kurios vyko Jasiškiuo-
se: „Pas Šerną susiradom senas, supelėjusias skurdutes. Uzbone alaus pamirkėm 
ir pūtėm: Natka, Variakojis, Šernas, aš ir kiti. Sudarėm orkestrą. Kai užtraukėm 
„Untytę“, tai ir muzikantų nebereikėjo. Net dvi dienas skudutavom. O kai atva-
žiavom pas jaunąjį į Lygalaukių kaimą, 
tai maršą jauniesiems vietoj muzikantų 
išdrožėm mes.“58

Paskudučiuodavo kaimynai ir 
šiaip, be ypatingos progos vieni pas 
kitus susirinkę. Jie ne tik dūdeles aluje 
pamirkydavo, kad geriau skambėtų, bet 
ir atlikdavo lyg ir savotišką apeigą. 
Biržėnė A. Aišparienė (Lapienytė) pa-
sakojo, kad susirinkę šventadieniais kai-
mynai susėsdavo prie stalo, papūsdavo 
skudučius ir sakydavo, jog neskamba. 
Tada išgerdavo alaus ir nustatydavo: 
„Dabar jau skamba.“59 O Vabalninko 
apylinkėse užrašytas atvejis, kai, sve-
čiams užkandus ir įraudus nuo alučio, 
šeimininkas paskelbdavo: „Na, vyrai, 
pašlapinkite lūpas, supūsim skudu-
čiais.“ Vyrai, išlenkę stiklines, išeidavo 
į sodelį ir supūsdavo Svilių „Untytę“, 
„Škic, kate!“ ar dar kokį kūrinį60. Taip 

51 Ten pat, p. 44.
52 Čiur l ionytė J . Lietuvių etnografinės muzikos 
apžvalga, Lietuvių liaudies melodijos. Tautosakos darbai, 
t. V, spaudai parengė J. Čiurlionytė, Kaunas, 1938, 
p. 277.

53 1991 m. ekspedicijos Biržų krašte metu užrašė autorė. 
Pateikėja Elena Burbulienė (Burbulytė), gim. 1926 m. 
Šimpeliškių k., Biržų vls. ir aps., gyv. Varniūnų k., 
Biržų r. Duomenys saugomi autorės asmeniniame 
archyve.

54 IIES 204/20/, p. 139.
55 1991 m. ekspedicijos Biržų krašte metu užrašė autorė. 
Pateikėjas A. Prunskus, gim. 1914 m. Mažutiškių k., 
Biržų vls. ir aps., gyv. Medeikių k., Biržų r. Duo-
menys saugomi autorės asmeniniame archyve.

56 LTR 3835/89/.
57 1991 m. ekspedicijos Biržų krašte metu užrašė autorė. 
Pateikėja A. Aišparienė (Lapienytė), gim. 1909 m. 
Kviriškio vnk., Biržų vls. ir aps., gyv. Kilučių k., 
Biržų r. Duomenys saugomi autorės asmeniniame 
archyve.

58 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 128.

59 1991 m. ekspedicijos Biržų krašte metu užrašė autorė. 
Pateikėja A. Aišparienė (Lapienytė).

60 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 103.
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pat, kad geriau skambėtų, eidavo pūsti į pamiškę, tiesiog į kiemą ar prie vandens 
telkinio. „Pūsdavo kieme prie šulinio arba ant tiltelio, kad geriau skambėtų.“61 
Kaimo žmonės žinojo, kad skudučiai geriau skamba prieš lietų. Net sakydavo, 
kad skudučiai atspėja orą62.

Žymesnieji Biržų krašto skudutininkai
Be abejonės, dar XIX a. Lietuvoje greta smuiko, dūdmaišio, armonikos, 

cimbolų plačiai skambėjo ir senieji etniniai muzikos instrumentai – kanklės, lamz-
deliai, birbynės, ožragis, medžio trimitas ir kt. – įaugę į kaimo buitį, neatsiejami 
nuo darbo, kalendorinių papročių, todėl dažnai laikyti ne muzikos, t. y. pasilinks-
minimo, instrumentais, o piemenų ir kt. darbo įrankiais. Šiaurės, Rytų, o gal ir 
Vidurio Aukštaitijos kaimuose skudučių, ragų, daudyčių pūtėjų tikriausiai galima 
buvo sutikti kone kiekvienoje gryčioje. XIX a. II pusėje pasikeitus ūkininkavimo 
sąlygoms – panaikinus baudžiavą, o ypač pradėjus vykdyti Stolypino žemės re-
formą ir kai kuriuos kaimus išskirsčius į viensėdžius, stipriai nyko ir kolektyvinė 
muzikavimo tradicija. Pirmasis Šiaurės rytų Lietuvos vokalinės ir instrumentinės 
muzikos tyrėjas, poetas ir vertėjas kunigas Adolfas Sabaliauskas (1873–1950), kilęs 
iš sutartinių ir skudučių krašto Biržų valsčiaus, Krikščių kaimo, jau nuo 1892 m. 
užrašinėjo giedamąsias sutartines, dainas, smulkiąją tautosaką, instrumentinę muziką 
savo gimtosiose Biržų bei kaimyninėse Vabalninko, Papilio, Kvetkų, Nemunėlio 
Radviliškio apylinkėse. Iš aplankytų biržėnų paminėtini žymūs šio krašto skudu-
čių ir ragų pūtėjai, Biržų parapijos gyventojai – Jurgis Krisikėnas (gim. 1846 m.) 
iš Dirvonakių k. ir Martynas Klibas (gim. 1840 m.) iš Šimpeliškių k., skambinęs 
ir penkiastygėmis aukštaitiškomis kanklėmis. J. Krisikėnas drauge su M. Klibu 
1906 m. dalyvavo pirmajame viešame lietuviškame vakare Biržuose (plačiau žr. 
p. 17), vadovavo skudučių ir ragų pūtėjų grupėms. Iš jų užrašytus 10 skudučių 
ir 2 ragų kūrinius A. Sabaliauskas paskelbė 1916 m. darbe63. Jau pirmajame savo 
straipsnyje „Sutartines ir musu muzikos inrankiai“ (1904) Sabaliauskas pažymėjo, 
kad senieji instrumentai nyksta ir šio proceso tikriausiai nebeįmanoma sustabdyti, 
todėl reikia užrašyti visas jais atliekamas melodijas64. 1911 ir 1916 m. darbuose 
tyrėjas jau su tikra širdgėla rašo, kad naujieji muzikos instrumentai baigė išstumti 
senuosius: „...baigia jie nykti, ypač kankliai ir skudučiai su ragais, o su jais ir tos 
senos originalinės melodijos ir kompozicijos. Jų vietą užima armonika ir smuikas.“65 
„Išėmus vamzdį ir birbynę, visi kiti senieji muzikos instrumentai labai retai bevar-
tojami. Už dešimties metų vargiai kas 
juos sodžiuje beužeis. Jų vietą užėmė 
griežynė (skripka), armonika ir kiti 
dabartiniai instrumentai.“66

Nors nykimo procesas jau buvo 
įsibėgėjęs, to meto sodžiuose dar buvo 
nemažai senųjų muzikantų ir giesminin-
kų, labai gyva buvo ir šios tradicijos 
atmintis tarp jaunesniųjų kaimo gyven-
tojų ir iš šio krašto kilusios inteligentijos. 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje įsibė-

61 Ten pat, p. 116.
62 Čiur l ionytė J . Lietuvių etnografinės muzikos 
apžvalga, p. 277.

63 1916 m. Helsinkyje išleistoje A. Sabaliausko pareng-
toje antologijoje „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ 
paskelbtos 42 instrumentinės melodijos, iš jų 20 – 
skudučių, 2 – ragų, 3 – kanklių, 10 – vamzdžio 
(lamzdelio) ir t. t.

64 Sabal iauskas A. Sutartines ir musu muzikos 
inrankiai, p. 37.

65 Sabaliauskas A. Apie Žiemių–rytiečių lietuvių tautinę 
muziką ir muzikos instrumentus, p. 15.

66 Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, 
Helsinkai, 1916, p. VIII.
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gėjus lietuvių tautiniam atgimimui, imta labiau domėtis ir tautos šaknimis – etnine 
kultūra, vis daugiau dėmesio skiriama papročiams, liaudies dainoms, muzikos 
instrumentams. Inteligentijos domėjimasis senosiomis kaimo tradicijomis, medžiagos 
rinkimas, pirmieji tyrimai, rengiami koncertai kėlė ir liaudies muzikantų bei gies-
mininkų savivertės jausmą ir sąmoningumą, skatino skudučiavimo, ragų pūtimo, 
sutartinių giedojimo atgimimą sodžiuose, jaunimas noriai perimdavo įgūdžius iš 
senųjų muzikantų. Taigi XX a. pradžioje–I pusėje Lietuvoje senąją instrumentinę 
tradiciją gaivino ir puoselėjo ne tik iškilūs inteligentai, bet ir kaimo šviesuoliai. 

Už žinias apie Biržų krašto skudutininkus, ragų pūtėjus, kanklininkus, sutar-
tinių giesmininkus turime būti dėkingi pedagogui, etnologui ir folkloristui, tęsusiam 
pradėtą savo pusbrolio A. Sabaliausko darbą, Stasiui Paliuliui (1902–1996). Gimęs ir 
užaugęs Savučių vnk., Vabalninko vls., garsaus liaudies muzikanto Mykolo Paliulio ir 
dainininkės, sutartinių giedotojos Elzbietos Paliulienės (Gaidelytės) šeimoje, jis didžiąją 
savo gyvenimo dalį paskyrė Šiaurės rytų Lietuvos folkloro rinkimui, aprašymui, ty-
rinėjimui ir propagavimui. 1924–1937 m. jis aplankė išlikusius muzikavimo senaisiais 
etniniais instrumentais bei sutartinių giedojimo židinius Šiaurės rytų Lietuvoje, apklausė 
sutiktus muzikantus ir dainininkus, surinko visą tuo metu dar žinotą instrumentinės 
muzikos repertuarą, kurį paskelbė minėtoje antologijoje „Lietuvių liaudies instrumentinė 
muzika. Pučiamieji instrumentai“ (1959) ir apibendrino mokslo darbuose. Pokalbius 
su liaudies muzikos pateikėjais S. Paliulis vaizdžiai aprašė straipsniuose „Apaščios 
apylinkių liaudies muzikantai“ (1985) ir „Sutartinių ir skudučių keliais“ (1988). Iš 
jo aplankytų biržėnų skudutininkų norisi paminėti Burbulių šeimą iš Šimpeliškių k., 
Mykolą Venclavą (1856–1940) ir kitus Braškių kaimo šios giminės atstovus, žymų 
kanklininką, sutartinių giesmininką ir skudutininką Petrą Lapienę (1864–1962) iš Kvi-
riškio viensėdžio, kuris, kaip minėta, 1937 m. kartu su kitais biržėnais grojo ir giedojo 
Lietuvių tautosakos archyve. Vis dėlto ypatingą dėmesį norėčiau skirti Biržų krašto 
šviesuolio, skudutininko ir šios tradicijos gaivintojo Kosto Burbulio biografijai ne tik 

3 pav. Biržų krašto muzikantai Petras Lapienė, Paulė Reinatienė 
(Burbulytė) ir Kostas Burbulis Lietuvių tautosakos archyve Kaune. 
1937 m. B. Buračo nuotr. LTRFt 189
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dėl to, kad ji puikiai atspindi to meto politines ir kultūrines peripetijas, bet dar ir 
todėl, jog ši asmenybė masinės informacijos srautuose yra užgožta jo bendravardžio 
metodistų kunigo Kosto Burbulio (1903–2002), kilusio iš to paties kaimo ir tapusio 
žymiu išeivijos lietuvių teologu, personalijos.

Kostas Burbulis (Burbulys) gimė 1889 m. Šimpeliškių kaime, nuo 1920 m. 
iki mirties (1982 m.) gyveno Biržuose. Jis mokė pūsti skudučius kaimo jaunimą, 
gimnazijos mokinius, suburdavo paskudučiuoti senuosius muzikantus, jo vadovau-
jami skudutininkai ne kartą pasirodė ir viešuose koncertuose. Kosto tėvas Petras 
(1856–1915) dažnai skudučiuodavo su Sabaliausko išgarsintu šio kaimo muzikantu 
M. Klibu. Ne tik tėvas, bet ir visa Šimpeliškių Burbulių giminė, pasak S. Paliulio, 
„iš kartos į kartą buvo uolūs skudutininkai“, o „itin didelis skudutininkas ir daini-
ninkas“ buvo Kosto dėdė Jurgis, jo krikšto tėvas67. Kostas, būdamas septyniolikos, 
jau dalyvavo pirmajame viešame lietuviškame vakare Biržuose 1906 m. rugpjūčio 
6 d., į kurio programą greta vaidinimo ir choro pasirodymo buvo įtraukta ir 
liaudies muzika: skudučiai ir ragai. Jono ir Martyno Yčų pakviesti koncertuoti šim-
peliškiečiai sukruto ruoštis: „Dirbom naujas skurdutes vieton kai kurių suskilusių. 
Papildėm senąjį komplektą. Nuvažiavom pas Vaitaitį Joną Benosiškin. Jis pamokė 
ragus dirbti ir suderinti. Skurdutėm ir ragais pūsti mus mokė Martynas Klibas ir 
Jurgis Krisikėnas (iš Dirvonakių). Repetuodavom pas Yčus“, – apie pasiruošimą 
pasakojo K. Burbulis68. Koncertas turėjo didelį pasisekimą ir kadangi visi norintys 
nesutilpo, ryt teko jį pakartoti. 1912 m., sugrįžęs po tarnybos caro kariuomenėje, 
K. Burbulis buvo pakviestas dirbti sodžiaus mokykloje. Mokytojaudamas Šimpe-
liškiuose, o vėliau ir pasitraukus į Rusijos gilumą – Saratovo sr. bei Voronežą, 
K. Burbulis būrė lietuvius moksleivius ir mokė juos skudučiuoti. 1918 m. pavasarį 
moksleiviai aušrininkai surengė lietuvišką vakarą Voronežo teatre, kuriame daly-
vavo ir „senovės lietuvių muzikos instrumentai – skudučiai, vadovaujami K. Bur-
bulio“. Savo „Prisiminimuose“ K. Burbulis apie šį koncertą rašė: „Ir taip po ilgos 
pertraukos nuo pirmo lietuviško vakaro Biržuose 1906 m. antrą sykį 1918 m. teko 
pasirodyti scenoje jau nebe dvaro daržinėj, bet dideliame miesto teatre su gerai 
paruoštu iš 9 asmenų kolektyvu vietoje 5. Publikos buvo perpildytas teatras. Ne 
vien lietuviai: daug buvo ir vietinių rusų inteligentų, norinčių išgirsti tą senovės 
lietuvių muziką. Tai buvo geriausias mano praktikoje pasirodymas. Publikos plojimai 
sukėlė triukšmingas ovacijas, turėjom net pakartoti.“69 1918 m. grįžęs į Lietuvą dar 
aktyviau pradėjo mokyti Šimpeliškių jaunimą „skudutuoti ant Apaščios krantų“70. 
Nenutraukė šios veiklos ir apsigyvenęs Biržuose, skudučiuodavo grįžęs į gimtąjį 
sodžių, kartu su kitais senaisiais muzikantais pūtė skudučius ir 1933 m. koncerte 
Biržuose, o 1937 m. buvo pakviestas į Kauną, į Lietuvių tautosakos archyvą (žr. 
Įvadą). K. Burbulis nesiskyrė su skudučiais ir sovietmečiu. Savo „Prisiminimuose“ 
jis jautriai aprašo skubotą (galbūt net 
prievartinį?) pasiruošimą ir jaudinimąsi 
dalyvaujant 1946 m. Kaune surengtoje 
respublikinėje saviveiklos olimpiadoje 
ir džiaugsmą, kad skudučių muzika 
sulaukė tikrų ovacijų. Be abejonės, ne - 
išdildomą įspūdį senajam skudutinin kui 

67 Jurgis Burbulys (1862–1937) kartu su sūnėnu sku-
dučiavo čia minimuose koncertuose Biržuose 1906 
ir 1933 m. (Žr.: Paliulis S. Apaščios apylinkių 
liaudies muzikantai, p. 124).

68 Paliulis S. Apaščios apylinkių liaudies muzikantai, 
p. 125.

69 Ten pat, p. 127.
70 Ten pat.
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paliko 1968 m. kelionė į Vilnių ir dalyvavimas televizijos laidoje „Medžio šyp - 
senos“, kur jis koncertavo kartu su Biržų kultūros namų pagyvenusių žmonių 
ansambliu. Buvo paruošti keturi kūriniai, deja, pritrūkus laiko, televizijoje buvo 
pagriežta tik biržietiška „Untytė“71. 

XX a. pabaigoje folkloro ansamblių judėjimui apėmus visą Lietuvą, tradicinis 
skudučiavimas išgyvena naują atgimimo bangą. Nors natūrali tradicijos perėmimo 
iš lūpų į lūpas grandinė tarsi buvo nutrūkusi, kadangi senieji skudučiuotojai ne-
paliko tiesioginių mokinių, kaip žinome, ji buvo aprašyta jos gyvų liudininkų ir 
užfiksuota garso įrašymo technika. Pasitelkę senuosius šaltinius – fonografo garso 
įrašus, A. Sabaliausko ir S. Paliulio knygose paskelbtą repertuarą, įsiklausę į spe-
cialistų rekomendacijas, šiandieną skudučiuoja ne tik įvairių Aukštaitijos vietovių, 
bet ir didžiųjų Lietuvos miestų folkloro ansambliai. Be abejonės, skudučiuoja ir 
Biržų kultūros centro folkloro ansamblio „Siaudela“ ir vaikų folkloro ansamblio 
„Dijūta“, Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ nariai. Šie ansambliai, įtraukdami 
skudučių kūrinius į savo koncertines programas, primena regiono žmonėms, kad 
ši tradicija dar ne taip seniai gyvavo visame krašte ir skudučių muzika, atliekama 
jų senelių bei prosenelių, skambėjo gimtosiose sodybose.

Išvados
Skudučiai – vieni archajiškiausių pasaulio pučiamųjų muzikos instrumentų, 

naudojami tik rinkiniais ir pučiami dažniausiai dviejų–šešių atlikėjų. XIX a. II 
pusėje–XX a. pradžioje buvo paplitę Šiaurės rytų Lietuvoje, kuri faktiškai sutampa 
su Šiaurės rytų Aukštaitija. 

Biržų krašto skudučiavimas yra neatsiejamas nuo viso šio regiono skudučia-
vimo tradicijos. Visame šių instrumentų paplitimo plote penkių–aštuonių skudučių 
rinkiniais buvo pučiami daugiabalsiai gamtos garsus mėgdžiojantys instrumenti-
niai kūriniai (populiariausias – „Untytė“), taip pat buvo mėgstama skudučiuoti ir 
giedamąsias sutartines. Išradingi aukštaičiai skudučius bandė derinti ir su kitais 
pučiamaisiais instrumentais ar net balsu. 

Skudučių muzikos pagrindą sudaro sykiu pučiamos tam tikros ritmo formulės, 
kurias atlikėjai, norėdami geriau įsiminti skirtingas partijas, įvardydavo tam tikrais 
skiemenimis arba trumpais žodeliais. Skudučiai, kaip ir ragai, daudytės, lamzdeliai 
ir kt. muzikos instrumentai, užėmė svarbią vietą kaimo žmogaus gyvensenoje, atliko 
apeiginę, pasilinksminimo, komunikacinę, relaksacinę ar net meditacinę funkcijas. 

Skudučiuota tradicinės kaimo bendruomenės darbo papročiuose, kalendorinėse 
ir šeimos šventėse, giminių bei kaimynų susiėjimuose.

Skudučiavimas, kaip ir kitos Šiaurės rytų Lietuvos etninės tradicijos apraiškos, 
pradėtas fiksuoti ir tyrinėti tik XX a. pradžioje. Inteligentijos susidomėjimas skatino 
kaimo žmones prisiminti mamų ir močiučių dainuotas dainas, jaunystėje turėtus 
muzikos instrumentus.

Susiklosčius tam tikroms istorinėms ir kultūrinėms aplinkybėms, Biržų 
kraštas tapo paskutiniu tradicinio skudučiavimo židiniu. Čia dar XX a. aštunta-
jame dešimtmetyje buvo įrašyti biržėnų sku dučiuotojų, tiesiogiai perėmusių šią 
tradiciją iš senųjų kaimo muzikantų, 
atliekami kūriniai. 71 Ten pat, p. 130.
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Santrumpos
IIES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyrius. 
KTRF – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto  
Etnomuzikologijos skyriaus garso įrašų archyvas. 
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos 
rankraštynas.
LTRF – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka.
LTRFt – Lietuvių tautosakos rankraštyno fototeka.
PalLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika: Pučiamieji instrumentai, 
sud. ir par. S. Paliulis, Vilnius, 1959. 
SG – Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, Helsinkai, 1916.
TD V – Lietuvių liaudies melodijos. Tautosakos darbai, t. V, spaudai parengė 
J. Čiurlionytė, Kaunas, 1938.
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