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Kupiškėnų instrumentinio  
muzikavimo tradicija
Gaila Kirdienė

Straipsnio tikslas – atskleisti Kupiškio valsčiaus instrumentinio muzika-
vimo tradicijos savitumus ir pokyčius XIX a. viduryje–XX a. antrojoje pusėje 
(atsižvelgiant į XIX a. vidurio ir antrosios pusės–XX a. pradžios, tarpukario ir 
XX a. antrosios pusės laikotarpių savitumus). Tam tikslui, išanalizavus gana 
gausią archyvinę medžiagą ir apibendrinus ankstesnius tyrimus bei lyginant su 
gretimais aukštaitiškais kraštais, mėginta nustatyti pagrindinius Kupiškio vls. 
instrumentinio muzikavimo tradicijos – instrumentarijaus, ansamblių, repertuaro, 
skambesio įvaizdžio ir muzikos struktūros bei atlikimo stilistikos – bruožus. Rū-
pėjo apibrėžti ryškiausius Kupiškio vls. instrumentinio muzikavimo židinius bei 
jų kaitą įvairiais laikotarpiais. Tyrimui taikyti analizės, lyginamasis ir kai kuriais 
atvejais retrospekcinis metodai.

XX a. pirmojoje pusėje kupiškėnų instrumentinį muzikavimą pradėjo fik-
suoti, tyrinėti ir duomenis skelbti iškilūs kupiškėnai ir biržiečiai: kraštotyrininkė 
mokytoja Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė1 ir iš Vabalninko vls., Biržų apskr., kilęs 
lietuvių instrumentinio muzikavimo tyrinėtojas ir skleidėjas, pedagogas Stasys 
Paliulis2. Labai vertinga, gausi ir įvairi yra ir įžymaus kraštotyrininko, fotografo 
Balio Buračo 1934–1935 (1936?) m. Kupiškio vls. surinkta XIX a. pradžią siekianti 
instrumentinio muzikavimo medžiaga, 
kuria jis grindė savo 1935–1943 m. 
straipsnius3, bei nuotraukos.

XX a. pirmojoje pusėje buvo 
užfiksuoti maždaug trisdešimt penki 
Kupiškio vls. muzikantai, gimę XIX a. 
(vienas kitas ir XX a. pirmojoje pusėje 
ar viduryje, kiti vėliau), iš jų keturių Py-
ragių k. vamzdelininkų muzika 1935 m. 
buvo įrašyta. Įrašai saugomi Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Tau-
tosakos archyve (toliau – LTRF)4. Ne 
visų muzikantų gimimo data nurodyta, 
gali būti, kad ir daugiau jų buvo gimę 
XIX a. pirmojoje pusėje.

Iškili lietuvių etnomuzikologė 
Jad vyga Čiurlionytė 1938 m. rinktinėje 
„Lietuvių liaudies melodijos“ pabrėžė: 

„Daugiausia liaudies muzikos instrumentų 
randame Šiaurės rytų Aukštaitijoje apie 
Biržus, Kupiškį ir Ukmergę.“5 

1 Du la i t i enė -G lemža i t ė E .  Kupiškėnų senovė. 
Etnografija ir tautosaka, Vilnius, Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1958 (toliau – KS).

2 Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji 
instrumentai. Parengė Stasys Paliul is , Vilnius, 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959 (to-
liau – PLIM); Paliulis S. Sutartinių ir skudučių 
keliais. Tautosakininko gyvenimas ir darbai, sud. ir par. 
Algirdas Vyžintas, Vilnius, Lietuvos muzikos 
akademija, 2002 (toliau – PSSK).

3 Jie buvo pakartotinai paskelbti rinktinėje. Bura-
čas B. Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, Mintis, 
1993. 

4 LTRF plokštelėse 89–92 įrašyti 26 muzikos įrašai, 
iš jų 13 pagrojo Povilas Kriukas. Iki mūsų dienų 
išliko 15 įrašų. Jie paskelbti internetinėje Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos garso 
įrašų duomenų bazėje, prieiga per internetą: http://
archyvas.llti.lt.

5 Lietuvių liaudies melodijos, sud. ir par. Jadvyga 
Čiurl ionytė . Antrasis pataisytas ir papildytas 
leidimas (iš Tautosakos darbai, 1938, t. 5), Vilnius, 
Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos ins-
tituto Etnomuzikologijos skyrius, 1999, p. 32. 
Šioje rinktinėje J. Čiurlionytė pirmąkart paskelbė 
tris kūrinius, kuriuos 1935 m. dviese vamzdeliais 
papūtė Pyragių k. muzikantai Povilas Kriūka ir 
Jurgis Poška: dainas „Svoč, svoč, pasgodokim!“, 
„Gegutėlė sodely kukavo“ ir šokį „Čiutyte, rūtele“ 
(žr. toliau).
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1969 m. monografijoje „Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai“ ji teigė, kad 
XIX a. antrojoje pusėje šiauriniuose Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonuose 

„gyvavo du skirtingi stiliai, dvi daugiabalsiškumo rūšys <...>. Pirmajai priklauso nepa-
prastai savitos sutartinės, antrajai – vėlesnio laikotarpio homofoninis dvibalsis ir tribalsis 
daugiabalsumas <...>“6.

XX a. antrojoje pusėje (1967–1994 m.) buvo įrašytas dvidešimt trijų nuo 
1890 iki 1940 m. Kupiškio vls. gimusių muzikantų muzikavimas. Garso arba 
vaizdo įrašai saugomi LR valstybinio radijo (LRT B arba K), Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus (toliau – MFA KLF, MFA KF), 
Lietuvos liaudies kultūros centro (to-
liau – LKAV) archyvuose Vilniuje7. Už -
fiksuota ir kur kas daugiau, dar apie 
trisdešimt, šiuo laikotarpiu Kupiš-
kio vls. gimusių muzikantų (paprastai 
vyrų, vos kelios moterys), bet dauguma 
be tikslesnių duomenų apie asmenį ir 
muzikavimą.

XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje 
dauguma lietuvių etnoinstrumentolo-
gų naudojo duomenis iš Kupiškio vls. 
savo darbuose, kuriuose tyrė įvairias 
instrumentinio muzikavimo temas: 
Marija Baltrėnienė ir Romualdas Apa-
navičius – įvairius etninius muzikos 
instrumentus ir muzikavimą jais8, Vida 
Tarnauskaitė-Palubinskienė – kanklia-
vimą9, Rūta Šimonytė-Žarskienė – sku-
dučiavimą ir regioninį instrumentinį 
etnomuzikavimą senaisiais muzikos ins-
trumentais10, Arvydas Kirda – pūtimo 
senaisiais trimitais tradicijas11, Albertas 
Vytautas Baika – griežimą armoniko-
mis12, Gaila Kirdienė – smuikavimą ir 
instrumentinius aukštaičių šokius13. Vis 
dėlto lokalinis instrumentinio muzika-
vimo tradicijos tyrimas, aprėpiant ir 
lyginant senuosius ir naujesnius Ku-
piškio vls. muzikos instrumentus ir 
muzikavimą jais, muzikos struktūros ir 
atlikimo stilistikos bruožus, atliekamas 
pirmą kartą.

6 Čiurlionytė J . Lietuvių liaudies dainų melodikos 
bruožai, Vilnius, Vaga, 1969, p. 269.

7 1989 m. Kupiškio r. vyko etnoinstrumentologinė 
ekspedicija, surinkta medžiaga laikoma Lietuvos 
liaudies kultūros centro (anketos, dienoraščiai) ir 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzi-
kologijos skyriaus (garso įrašai) archyvuose.

8 Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentai, Vilnius, Mintis, 1991, p. 18–19, 
30, 32–35, 68–79, 89, 92, 95–97, 130, 136, 140–141, 144, 
154–156; Apanavičius R. Baltų etnoinstrumentologija. 
Sekmadieninės mokyklos tęstinio leidinio „Vydija“ 
priedas, Kaunas, 1992, p. 31, 39, 41, 46; Apanavi-
čius R., Alenskas V., Palubinskienė V. ir kt. 
Senosios kanklės ir kankliavimas. Antrasis pataisytas 
ir papildytas leidimas, par. Romualdas Apana-
vičius, Vilnius, Muzika, 1994; Apanavičius R. 
Etninė muzika. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. 3, 
Kaunas, Žiemgalos leidykla, 2009.

9 Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskie-
nė V. ir kt. Senosios kanklės ir kankliavimas, p. 51; 
Tarnauskaitė-Palubinskienė V. Kanklės lietuvių 
etninėje kultūroje, Vilnius, Vilniaus pedagoginio 
universiteto leidykla, 2009, p. 188, 190.

10 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas Šiaurės Rytų 
Europoje, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2003; Žarskienė R. Regioniniai lietuvių 
etninės muzikos savitumai. XX a. I p. tyrimai, Lie-
tuvos etnologija, 2007/7 [16], p. 103–123; Aukštaitijos 
dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 
metų fonografo įrašai, sud. ir par. Austė Nakienė, 
Rūta Žarskienė, Vilnius, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004.

11 Kirda A. Lietuvių liaudies trimitai. Diplominis darbas. 
Mokslinis vadovas doc. dr. Romualdas Apanavičius, 
Vilnius, Lietuvos muzikos akademija, 1993.

12 Baika V. Kaimo armonikos, Vilnius, Pradai, 1994; 
Muzika armonikoms. Armonika, bandonija, koncertina, 
sud. ir par. Albertas Vytautas Baika, Vilnius, 
Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998, nr. 4–5.

13 Kirdienė G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje 
kultūroje, Vilnius, Kronta, 2000; Kirdienė G. Aukš-
taičių instrumentinis šokių repertuaras, Aukštaičių 
tapatumo paieškos, Kaunas, Žiemgalos leidykla, 2006, 
p. 152–160.
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Kupiškėnų muzikos instrumentai  
ankstyvuosiuose tyrimuose
E. Glemžaitė-Dulaitienė 1958 m. knygoje „Kupiškėnų senovė. Etnografija ir 

tautosaka“ aprašė įvairius senuosius, daugiausia pučiamuosius, muzikos instrumen-
tus: vamzdelį (lumzdelį), skudučius, ragą, dūdelę iš žąsies spaiglio, švilpimą lapu, 
molines švilpynes, lūpinę armonikėlę, grojimą šukomis ir vaikų žaislelį ūką14. Ji 
nurodė, kad prieš 1910 m. „labai seną polką“ stirnos ragu, turėjusiu šešias garso 
skylutes, pūsdavo AUKŠTIKALNIS iš Vizgiūnų kaimo15.

Pasak B. Buračo užrašytų pateikėjų, XIX a. pirmojoje pusėje net ir per 
vestuves Kupiškio vls. grodavo „tik skudučiais, lumzdeliais, ragais (daugiausia ož-
ragiais, o ne avino ragais) ir švilpelėmis. Daugiausia visur buvo grojama skudučiais ir 
lumzdeliais“16. Paminėtos švilpelės, švilpalos (vns. būtų švilpelė, švilpala) – galbūt 
švilpa, XX a. pirmojoje pusėje kanauninko Adolfo Sabaliausko ir jo sūnėno 
S. Paliulio Vabalninko vls., Biržų apsk., aprašyta skersinė natūralaus garsaeilio 
švilpynė17. B. Buračas paminėjo ir XIX a. Kupiškio muzikantą CIMBOLNIKĄ, 
kuris taip puikiai mokėjo pagroti šiaudeliais – rugio šiaudo birbynėlėmis, kad 
net „ruskių karalius [Aleksandras] pakvietė atvažiuoti į karališką balių“18. Apylinkėje 
garsus muzikantas ČYŽAS taip meistriškai švilpdavo beržo tošimi, lyg grotų 
klarnetu. Muzikantai, ieškodami „gražesnio balso“, griežti lipdavo į aukštesnę 
vietą: ant žardo ar obelin19.

Kupiškio vls. būta ir archajiškų styginių instrumentų. B. Buračas aprašė 
lentelės smuiką, boselį (muzikinį lanką su pūsle, pūslinę) ir kunklalius. Pasak kraš-
totyrininko, per vakaruškas ir vestuves 
kupiškėnai grieždavo 

„vamzdeliu, skudučiais, švilpalom, kunkla-
liais, ožragiais, boseliu ar būgneliu. Gu-
dresni muzikantai kartais pasidarydavę ir 
kokį smuiką iš paprastos lentelės ir keleto 
stygų. Jį čyruodavo panašiai kaip ir dabar-
tinį <...>. Fabrikinių instrumentų tuomet 
<...> niekas nepirko. <...> Dar ir dabar 
galima rasti senovės laikų muzikos instru-
mentų, ypač lumzdelių, skudučių, ožragių 
ir kunklalių, ir muzikantų, mokančių jais 
groti“20. Garsus muzikantas ŽIURLYS 
„mokėjo pasidaryti iš paršo pūslės ir laz-
dyno lankelio [boselį] su viena ilga styga, 
pertempta per tą pūslę. Styga būdavo iš 
vielos ar virvelės, kuria brūžindavo strypu 
arba pirštais. Skambėdavo tarytum kankliai. 
Grodavo visokius šokius“21. 

Kitame straipsnyje pirštais gnaibomo 
boselio skambėjimas apibūdinamas kaip 

14 KS, p. 281–284, 434.
15 KS, p. 283.
16 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, Lietuvos kaimo 
papročiai, p. 368 (iš Tautosakos darbai, t. 1, Kaunas, 
1935, p. 195–278). Pat. 73 m. D. Šlapelienė iš Ra-
kučių k. pagal savo senos močiutės pasakojimus. 

17 Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, 
Helsinkai, 1916, nr. 630; PLIM, Nr. 197–206.

18 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 496 
(iš Ūkininko patarėjas, 1943, vas. 12, nr. 6, p. 5–6); 
pat. Juozevičius iš Pyragių; plg. Buračas B. Kupiš-
kėnai – garsūs muzikantai, Lietuvos kaimo papročiai, 
Vilnius, Mintis, 1993, p. 500 (iš Mūsų laikraštis, 1940, 
sausio 25, nr. 4, p. 7).

19 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, Lietuvos 
kaimo papročiai, Vilnius, Mintis, 1993, p. 497 (iš 
Ūkininko patarėjas, 1943, vas. 12, nr. 6, p. 5–6); pat. 
Juozevičius iš Pyragių.

20 Buračas B. Kupiškėnų vakaruškos. Kaimo senieji 
papročiai, Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, Mintis, 
1993, p. 451 (iš Mūsų rytojus, 1935, spalio 15, 
nr. 80, p. 7). Autorius boselį ir būgnelį atskyrė 
skiriamuoju jungtuku. Galbūt tai galėtų reikšti, 
kad kartu strykiniu bosu ir būgneliu ansamblyje 
kupiškėnai, kaip ir vepriškiai (Ukmergės apsk.), 
negrodavo, nes „per daug ūžima“ (Kirdienė G. 
Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika, Vilnius, 
Kronta, 2009, p. 23).

21 Buračas B. Kupiškėnai – garsūs muzikantai, 
p. 500–501, pat. Juozevičius iš Pyragių.



4

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

juokingas: „Įtemptos bent trys stygos per išpūstą pūslę. Bumpt, bumpt, skambina pirš-
tais tas boselio stygas. Juokinga muzika! Skamba kaip pilvas.“22 Taip pat ir E. Glem-
žaitė-Dulaitienė aprašė smuiką (pūslinę), kuriuo griežta per kraičvežių sutiktuves 
siekiant sukelti juoką: 

„Smuikas pajuokai padaromas iš pušies balanos, kuri būna per metrą ilgio ir kokių šešių 
centimetrų pločio. Jos viduryje pririša išpūstą kiaulės pūslę, kur pripila 10–15 žirnių, kad 
barškėtų. Smuiko stygos – iš avies žarnų, kurias pertraukia per pūslę ir tampriai užriša 
balanos galuose, kad net „smuikas“ įsigaubia. Avies žarnų stygas pasigamina iš anksto, 
kai namuose pjauna avį <...>, ir pasideda į skrynutę. Iš jų prireikus padaro smuikui 
stygas. Smuiko smičius būna apvali lazdelė, per kurią išilgai ištempia arklio uodegos ašutų 
ir stipriai užriša galuose. Arklio uodegos ašutai yra standesni negu karčių.“23

Kupiškio vls. buvo plačiai paplitęs saviskambis instrumentas dambrelis (ban-
dūra, bandūrėlis). B. Burašas užrašė, kad Kupiškyje PETRAS PETRULIS (vadintas 
Guzikoriumi) ir PURONAS mokėjo skambinti bandūromis24. Bandūrėliu skambindavo 
ir Didžiagrašių kaime25 1970 m. ekspedicijoje užrašytas muzikantas STASYS PU-
ČĖTA, gim. 1902 m. Miliūnų k., Virbališkių apskr., gyv. Palėvenėlės k., pasakojo, 
kad bandūromis skambindavo net ir keliese: 

„Ant bandūrų – gelažytė sulenkta tokia, o čia pridėtas klavišis, va. Uždariukas [‚galiukas‘] 
užriestas <...>. Duntim sukundi ir čia skumbini. Balsas mainos <...>. Tai tartum nieko 
neskumba, ale išeisiu skumbint, tai toliausiai, kažin kur girdis. Tokis novatnas balsas, kad 
nu <...>. Vienas, būdava, tokį, kitas tokį pasidirba, prisitaiko, kad ima skumbyt, tai oho!“26 

Taip pat Miliūnų k. gyvenęs meistras JONAS BALTRĖNAS (1905–1985) dirbdavo 
bandūrėlius, lumzdelius, terkšles ir kleketus27. XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pirmo-
joje pusėje bandūrėlis buvo paplitęs ir 
kitur Šiaurės rytų Aukštaitijoje, ypač 
Vabalninko vls.28

1935 m. B. Buračas Vilnies vien-
kiemyje (Gindvilių k.) lankėsi pas kank-
lininką ir būgnininką PETRĄ TAMO-
ŠIŪNĄ, gim. apie 1865 m., jį nufoto-
grafavo. Būgną jis kabindavo virvele 
už kaklo, žemiau juosmens ir mušdavo 
dviem lazdelėmis. Tokiu būgnu mušda-
vo kaimo bendruomenei skirtus signa-
lus – žinoma, kad Kupiškio apylinkėse 
gyvavo paprotys dviem lazdelėmis mu-
šant būgnelį (ar būgną) pranešti apie 
ligonio mirtį29. Velykų naktį Kupiškio 
bažnyčioje trenkdami į moterų pusė-
je esantį būgną „nušaudavo“ bėgantį 
Gavaną – tai reiškė gavėnios pabaigą30.

22 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 497.
23 KS, p. 344.
24 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 497; 
Kupiškėnai – garsūs muzikantai, p. 501.

25 PLIM, nr. 225 pastaba, p. 405; pat. Stefanija Glemžaitė.
26 MFA KF 6010/7a, 1972 m. užr. Evaldas Vyčinas, 
Mindaugas Urbaitis, Undinė Vilčinskaitė.

27 Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentai, p. 18–19.

28 PLIM, Nr. 349–366.
29 Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liau-
dies muzikos instrumentai, p. 30 (nuotrauka), 32; 
Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius, 1964, p. 516. 
Pasak B. Buračo, P. Tamošiūnas būdavo ir vestuvių 
piršliu, linksmindavo svečius, rūkydamas ilgą pypkę 
ir plepėdamas įvairiausius juokus (žr. Buračas B. 
Portretai, Kaunas, Šviesa, 2006, p. 75). Būbeno mu-
šimu Papilio vls., Biržų aps., kanklininkas Jonas 
Plepas (1867–1955) šventadieniais kviesdavo pas 
save poterių (žr. Tarnauskaitė-Palubinskienė V. 
Kanklės lietuvių etninėje kultūroje, p. 255).

30 Buračas B. Kupiškėnų Velykos. Kaimo papročiai, 
Lietuvos kaimo papročiai, p. 223 (Naujoji romuva, 1936, 
nr. 15/16, p. 359–360).
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Senosios polifonijos instrumentai:  
skudučiai, ragai, daudytės, kanklės
Kupiškio vls. yra vienas iš arealo, kuriame buvo paplitęs archajiškas lietu-

vių linearinis polifoninis muzikavimas, sutartinės, židinių31. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo Kupiškio vls. plačiai skudučiuodavo polifoninius instrumentinius kūrinius ir 
giedamąsias sutartines arba joms skudučiais (skudais)32 pritardavo33. Kai kuriuose 
Kupiškio vls. kaimuose skudučiavimo tradicija išliko ir vėliau, bent jau iki Antrojo 
pasaulinio karo. Skudučiais arba ragais kupiškėnai pūsdavo „visokiais balsais, net 
siaudžia“34. E. Glemžaitė-Dulaitienė pastebėjo, kad iš skudučžolės dūdeles išsipjau-
davo dažniausiai piemenėliai, o suaugę vyrai juos, kaip ir lumzdelius, išdroždavo, 
išgręždavo iš medžio35. Kartais iš builio išsipjaudavo skudučius ir suaugusieji. 
Builio skudučiai pasižymėjo puikiu skambesiu. 

Pyragių kaime „žaliais builio storo stiebo skudučiais [šienpjoviai pūsdavo] per šienapjūtę, 
kai builių pievose užtenkamai gali rasti <...>. Mus išgirdę skudučiuojant, atatardavo ir 
Palėvenės šienpjoviai. Toks gražumėlis, gražiau kaip auksinėmis dūdomis <...>.“36 

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje skudučių pūtimo tradicija Kupiškio apylinkėje 
jau buvo beveik išnykusi37, bet šiaurinėje valsčiaus dalyje ji buvo dar gana tvirta.

S. Paliulis 1932 m. vasarą lankėsi pas kupiškėnų muzikantus, pirmiausia 
tuos, kurie gyveno kaimuose (sodžiuose) pagal tarp pelkių ir krūmų tekančią 
Pyvesos upę, skiriančią Kupiškio vls. ir Salamiesčio apyl. (Biržų apskr.). Jis 
nurodė, kad 

„per Pyvesos upę ir pelkes jokio kelio nebuvo, <...> jaunimui susisiekti ir pabendrauti 
parankiausia buvo skudučių ir triūbų balsais. Likalaukiuos užtriūbuodavo arba užskudu-
čiuodavo – jiems atsiliepdavo Stuburų triūboriai ar skudutininkai“38. 

Atstumas tarp šių kaimų – apie 10 km.
1959 m. knygos pratarmėje S. Paliulis pirmasis pastebėjo, kad kupiškėnų ir 

biržėnų (ypač salamiestėnų) bei pandėliečių skudučiavimo tradicijos labai artimos, 
tačiau turi ir savitumų. Šiek tiek įvairuoja komplekto dūdelių skaičius (kupiškėnų, 
pandėliečių – dažniausiai penkios, biržėnų – šešios ir daugiau) ir kūrinių bei jų 
partijų pavadinimai, užkoduojantys dūdelių aukštį, skambesio pobūdį arba ritmines-
skiemenines partijų formules. Populiariausią skudučių kūrinį „Untytė“ kupiškėnai 
dar vadino „Tutučiu“, „Tututūtutučiu“ 
arba „Maršu“. Kupiškėnų atskirų sku-
dučių vardai panašiausi į salamiestėnų: 
pirmo skudučio – tututis, antro –  ūtu-
tututis (griebk apačion), trečio – lakys, 
ketvirto – untutis, penkto – untytė, šeš  -
to – bosas. Untytės pūtėjas neretai kar-
tu pūsdavo ir septintą skudutį, kuris 
dėl laibo balso vadintas spiegu (špiegu). 
S. Paliulis tik kupiškėnuose išgirdo sku-

31 Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas Šiaurės 
Rytų Europoje, p. 27. 

32 Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentai, p. 68, plg. 77, 79. 

33 PLIM, pastaba prie nr. 225, p. 405; pat. S. Glemžaitė 
(ji ir pati mokėjo skudučiuoti).

34 KS, p. 283.
35 KS, p. 281–283.
36 Buračas B. Kupiškėnai – garsūs muzikantai, p. 500.
37 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 368.
38 PSSK, p. 71.
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dučiuojamą „Žilvitį“39. Tyrinėtojai pastebėjo, kad skudučių ir ragų muzika susijusi 
su paukščių įvaizdžiais, jų balsų pamėgdžiojimais40.

Nemažai senosios kartos kupiškėnų muzikantų buvo sodžiaus šviesuoliai, 
mokėjo skaityti ir rašyti41. Ne tik Kupiškio, bet ir Biržų krašte kaip didelis mu-
zikantas ir dainininkas, taip pat ir muzikos instrumentų meistras garsėjo DOMI-
NYKAS VAITIEKŪNAS iš Likalaukių, gim. 1850 m. S. Paliuliui apsilankius, jis 
turėjo savo skudučių komplektą ir netgi dirbdavo skudučius įvairiems sodžiams 
(Drūlėnams, Didžprūdžiams), buvo juos padirbęs ir Salamiesčio vargonininkui. 
D. Vaitiekūnas pasakojo, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą daugelis kupiškėnų turėjo 
skudučius ir dažnai juos pūsdavo. Penkiese pūsdavo „Žilvitį“, „Katę“. Jis pats 
buvo išmislyjęs „Polką“ dviem pūtėjams po tris skudučius. Anksčiau muzikantas 
puikiai grodavo ir lumzdeliu, armonika, armonikas pats ir taisydavo42. Keturis 
D. Vaitiekūno paskudučiuotus kūrinius S. Paliulis užrašė natomis ir paskelbė43. 
Gyvakaruose skudučiuodavo ir skripka grajydavo buvęs starasta PETRAS KAVA-
LIŪNAS [KAVOLIŪNAS ?], gim. 1851 m.44

Kiek labiau į rytus nutolusiuose Kreiveniuose KAZIMIERAS STANIONIS 
(1838–1928) „buvo neeilinis skudutininkas, vadovaudavo ir kitiems. Pūsdamas sutartines, 
kartais net keturis skudučius paimdavo: tris palei lūpas braukydavo, o ketvirtą kitoj rankoj 
turėdavo“45. Taip pat ir PELIKSAS (FELIKSAS) GASPARONIS, vadintas Šolčiu (gim. 
1887 m.) „buvo tikras skudutininkas <...>. Skudučius buvo gavęs iš Bakšėnų prieš trisdešimt 
metų“46. S. Paliulis užrašė natomis du jo pateiktus skudučių kūrinius: „Tututį“ ir 
Bakšėnų „Tututį“47. P. Gasparonis mokėjo griežti ir bandonija, koncertina. Kreivenių 
ir Rudikų sodžių žmonės mėgdavo skudučiuoti kartu po šienapjūtės darbų. Jie 
buvo skudučiavę ir Kupiškyje. K. Stanionis išmokė skudučiuoti savo sūnų JUOZĄ 
STANIONĮ, kuris mokydamasis Panevėžio gimnazijoje skudučiuodavo drauge su 
bendramoksliais, taip pat ir su kupiškėnu, būsimuoju kalbininku Napaliu Grigu48.

XX a. pirmaisiais dešimtmečiais skudučiuodavo ir Laičiuose. S. Paliulis nurodė, 
kad čia 1902 m. gimęs skudutininkas, dainininkas ir tautosakos rinkėjas JUOZAS 
VAITIEKŪNAS daug prisidėjo prie skudučiavimo atgaivinimo. 1930–1932 m. jie 
kartu dalyvavo Kauno universiteto studentų skudutininkų ansamblyje. Jis mokėjo 
pūsti ir ragais, lumzdeliu (turėjo ku-
piškėnų darbo lumzdelį su aštuoniomis 
skylutėmis)49.

Šiaurrytinėje Kupiškio vls. daly-
je, Miliūnuose (Virbališkių apylinkėje), 
skudučiuodavo ansamblyje su lumzde-
liais. S. Pučėta pasakojo: 

„Trys keturi [žmonės], kad pradas grot [sku -
dučiais]. Susitaiko: vienas tokį – do netinka 
<...>. Da aš ant smuikos moku bant kiek ir 
sutaikyt striūnas moku. Aš ir klausų turiu –  
tai kad netinka [nedera]: do pjauk biškiukų, 
do <...>. Sustaikom, būdava, skudučius, lumz -
džius ir kad užgrojam – gražu klausyt!50“

39 PLIM, p. 11–13, 16–17; PSSK, p. 68 (kreiveniškiai 
„Tututį“ pūsdavo penkiais skudučiais penkiese, o 
bakšėniškiai jį pūsdavo septyniais skudučiais še-
šiese); plg. Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas 
Šiaurės rytų Europoje, p. 35, 37–38, 57, 68, 70–82.

40 Žarskienė R. Skudučiavimas, Lietuvos etnologijos ir 
antropologijos enciklopedija, sud. Vida Savoniakaitė, 
Vilnius, LII leidykla, 2011, p. 115–140, 363.

41 PSSK, p. 68.
42 PSSK, p. 69–70.
43 PLIM, nr. 38 (Polka), 81 (Likalaukių katė), 86 (Žil-
vitis), 88 (Maršas). 

44 PSSK, p. 69.
45 PSSK, p. 67.
46 PSSK, p. 68.
47 PLIM, nr. 89–90.
48 PSSK, p. 67.
49 PLIM, nr. 267 pastaba (1929 m. užr. S. Paliulis).
50 MFA KF 6010/7a, pat. S. Pučėta.
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Grupinio ragų (4–5 medinių trimitų) pūtimo tradicija XX a. pirmojoje pusėje 
Kupiškio vls. jau buvo beveik išnykusi, tačiau S. Paliuliui pavyko užfiksuoti ją 
taip pat gyvavusią šiaurvakarinėje valsčiaus dalyje: Gyvakaruose, Likalaukiuose, 
Rudikuose ir kiek labiau į rytus nutolusiuose Kreiveniuose, Laičiuose, o B. Bu-
račui – Kupiškyje.

Kupiškėnų ragų, kaip ir skudučių, partijų pavadinimai panašiausi į sala-
miestėnų51. Ragus kupiškėnai vadindavo triūbomis, ilgesnius kartais ir daudytomis52, 
tai galėtų liudyti apie anksčiau čia gyvavusią daudyčiavimo tradiciją. A. Saba-
liauskui ir S. Paliuliui plačiai Biržų apskr. ir kai kur Pandėlio vls., Rokiškio vls. 
pavyko užrašyti giedamas sutartines, kurias XIX–XX a. sandūroje vyrai pūsdavo 
ir daudytėmis53. Jų melodika pasižymi trimitinėmis intonacijomis, būdingomis 
natūraliam ilgų trimitų garsaeiliui54.

Kreiveniuose „seniau ir triūbom pūsdavo“55. „Mūsų berniokai net Raguvon bu -
vo nuėję triūbuodami <...>. Seniau reikdavo kupiškėnams prie Raguvos keliai taisyti, 
ravai kast.“56 D. Vaitiekūnas buvo derinęs Stuburų, Salamiesčio apyl., triūbų 
komplektą. Triūbas dirbdavo ir pūtėjams vadovavo MATUZĖVIČIUS, gim. apie 
1810 m. D. Vaitiekūnas prisiminė du variantus jų pūstos „Katės“ ir Maršą 
(„Untytę“)57.

Gyvakaruose ir Girvalakiuose per Sekmines pūsdavo ne tik skudučius, 
bet ir ragus58. XIX a. antrojoje pusėje ragus dar pūsdavo ir medinėje Kupiškio 
kapinių koplyčioje: 

„... vietoj vargonų stovėjo įtaisyta tokia tam tikra skrynia, ant kurios sustoję dūdoriai 
pūsdavo dideles medines dūdas. Tokių dūdų buvo bent keturios: vienos – trumpesnės, 
kitos – ilgesnės, o ilgiausioji gal bent sieksnio buvo. Tas dūdas pūsdavo ir mirusius 
laidojant, ir šiaip per pamaldas.“59

XIX a. pabaigoje taip pat ir greti-
mo Šimonių vls. Abonių k. vyrai labai 
mėgdavo skudučiuoti penkiais skudu-
čiais keturiese, o ragus pūsti penkiese 
(kitur tokios muzikos nebebuvę girdėti). 
Triūbos būdavo ilgos, jas vadino ir 
daudytėm60.

R. Žarskienė nurodė, kad XIX–
XX a. sandūroje archajiškos, paprastai 
penkiastygės kanklės (kunkliai, kunkla-
liai) buvo paplitusios ne tik Biržų, Va-
balninko, Papilio vls. (kur ši tradicija 
išliko gana tvirta ir vėlesniais dešimt-
mečiais), bet ir Kupiškio, Pandėlio vls.61 
XX a. pradžioje ir vėlesniais dešimtme-
čiais ne tik šiaurinėje, bet ir vidurinėje 
Kupiškio vls. dalyje, nors ir retai, dar 
kankliuota archajiškomis kanklėmis. 

51 PLIM, p. 24.
52 PSSK, p. 68–70. Triūbomis ragus vadindavo ir va-
balninkėnai; salamiestėnai juos kartais vadindavo 
dūdytomis (PLIM, p. 23).

53 Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, 
nr. 451, 550–551, 560, 563–564, 568, 570, 572–573, 
574, 578–584, 586, 590, 593; PLIM, nr. 5, 16, 129–179, 
plg. 31 (p. 385).

54 Plg. Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės muzikos 
savitumai. XX a. I p. tyrimai, p. 105.

55 PSSK, p. 68.
56 PSSK, p. 71, plg. Sabaliauskas A. Lietuvių dainų 
ir giesmių gaidos, nr. 616 („baudžiavos laikais va-
balninkėnai skudučiuodavo „Eitinę“ eidami dvaran 
arba grįždami“).

57 PSSK, p. 70; PLIM, nr. (Maršas), 112 (Likalaukių 
„Katė“ I), 113 (Likalaukių „Katė“ II).

58 PSSK, p. 68–69.
59 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 496 
(pat. Juozevičius iš Pyragių).

60 PLIM, nr. 60; pat. Anastazija Šilaikaitė-Balaišienė, 
gim. 1852 m.

61 Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės muzikos 
savitumai. XX a. I p. tyrimai, p. 107.
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Pyragių kaime gyvenęs JUOZĖNAS Buračui pasakojo apie labai geras iš tėvo 
paveldėtas kankles: 

„Tikros senovinės, penkių stygų, skobtinės kanklės buvo. Lygiai tokias pačias turi ir 
Virboliškių kaimo senasai kanklininkas [Petras] TAMOŠIŪNAS [TAMAŠIŪNAS]. Per 
Didįjį karą sudegė trobos, kartu su jomis sudegė ir tos mano kanklės. Vis rengiausi 
pasidirbdinti naujas kankles, bet negaunu tam tinkamo medžio <...>. Gaila tokių kanklių, 
gražų balsą turėjo, kai jomis skambini, atrodo, tartum kažkas dainuoja ir rauda. Varge 
ir nuliūdime kanklės būdavo geriausios širdies ramintojos.“62

1935 m. Vilnies vienkiemyje (Gindvilių k.) B. Buračas lankėsi pas P. Tamošiū-
ną ir nufotografavo jį sėdintį prieklėtyje ir skambinantį penkiastygėmis kanklėmis:  

„Kanklininkas Petras Tamošiūnas (85-erių). Kankliuoja senovinėmis (beveik 250 metų 
senumo) skobtinėmis kanklėmis. Šios kanklės ėjusios per keturias ar penkias Aukštaitijos 
kanklininkų kartas.“63 

Kankliuoti P. Tamošiūnas buvo išmokęs iš savo tėvo, mokėjo skambinti „daug 
senovinių šokių, dainų ir kitų melodijų“64.

Kadangi kupiškėnų kanklių muzika nebuvo įrašyta ar užrašyta natomis (į 
muziejus nepateko ir kupiškėnų kanklės65), neaišku, kokias dainas, šokius ir kitas 
melodijas jie kankliuodavo. Itin ryški šiaurės rytų aukštaičių archajiškų kanklių 
meditatyvinė, „širdies raminimo“ paskirtis – tai atitinka ir akustines šių kanklių 
galimybes, jų švelnų, gana tylų skambėjimą. Dažniausiai kankliuota namuose arba 
prie jų (gonkose). Kad geriau skambėtų, kankles kartais pasidėdavo ant stalo. 
Remdamiesi Biržų apskr. kanklininkų muzikos įrašais ir kita medžiaga apie jų 
skambintą repertuarą tyrinėtojai nustatė, kad šiaurės rytų aukštaičių kanklininkų 
repertuaro pagrindą sudarė giedamosios sutartinės, buvo kankliuojamos ir religinės 
evangelikų reformatų giesmės, viena kita daina, šokis (ar maršas)66. XX a. vidu-
ryje senasis Papilio vls. kanklininkas Jonas Plepas (1867–1955), jaunimo prašomas, 
kankliuodavo šokiams: „Svarbu, kad skambės, o mes trepsėsim.“67 Galima spėti, kad 
kupiškėnų kankliuojamo repertuaro pagrindą taip pat sudarė giedamosios sutar-
tinės. Evangelikų reformatų giesmių 
kupiškėnai tikriausiai nekankliuodavo, 
nors netoliese, Salamiestyje, nuo seno 
gyvavo reformatų bendruomenė, turė-
jusi bažnyčią.

Giedamųjų sutartinių poetiniuose 
tekstuose muzikos instrumentai minimi 
retai. Vienos Kupiškio (ir Šimonių) bei 
Ukmergės krašte paplitusios sutartinės 
„Skumbinoj‘ kunklaliai“ atmainose mi-
nimos kanklės. Ši sutartinė buvo gieda-
ma per vestuves, jaunamartei grįžus iš 
jungtuvių ir prieš išvažiuojant į vyro 

62 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 498.
63 Buračas B. Portretai, Kaunas, Šviesa, 2006, p. 70. 
64 Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskie-
nė V. ir kt. Senosios kanklės ir kankliavimas, p. 51.

65 Apanavičius R. Etninė muzika. Šiaurės Lietuvos 
kultūros paveldas, p. 61–62; Tarnauskaitė-Palu-
binskienė V. Kanklės lietuvių etninėje kultūroje, 
p. 44–48; Antašavos apylinkių kanklių fragmentas 
saugomas Adomo Petrausko muziejuje Uoginiuose.

66 Tarnauskaitė-Palubinskienė V. Kanklės lietuvių 
etninėje kultūroje, p. 188–189, plg. 156, 255.

67 Ten pat, p. 255. Taip pat ir Vabalninko vls. archajiš-
komis kanklėmis kartais skambinta šokiams (nuėjus 
į dvarą). Pat. Morta Stakionienė-Jakūbkaitė, gim. 
1856 m. Petrošiškio k., Alizavos ap., Vabalninko 
vls. (PLIM, nr. 3 pastaba).



9

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

pusę, atsisveikinant su savo artimaisiais. Kunklalių skambėjimas (kupiškėnų tarme 
skumbinoj‘, skumbājo ‚skambino, skambėjo‘) gretinamas su jaunamartės artimųjų 
(motinėlės, tėvelio, sesiulės, brolelio) balsu ar gailiu verksmu: Ne kunklaliai skum-
bājo (...), / Motinālā kalbājo68. Taigi nors cituotas B. Buračo teiginys, kad kanklėmis 
drauge su kitais muzikos instrumentais buvo skambinama ir per vestuves, ir 
per vakaruškas, atrodo pernelyg apibendrintas, aptarta sutartinė leistų manyti, 
kad vestuvių atsiskyrimo, atsisveikinimo apeigose jaunamartės namuose galėjo 
kankliuoti jos pusės kanklininkas. Tokią prielaidą paremtų ir kanklių skambėjimo 
lyginimas su rauda, verksmu (būdingas ir kitam styginiam instrumentui, smuikui), 
besisiejantis su jaunosios graudinimo apeigų, jos verkavimų semantika.

Svarstant, ar galėjo kupiškėnai penkiastygėmis kankliuoti šokius, tenka 
atsižvelgti ne tik į gana tylų kanklių skambesį, bet ir į ribotą jų garsaeilį (jei 
penkiastygės – penki garsai). Vis dėlto yra daug senųjų lietuvių šokių, kurių 
melodinė apimtis neviršija kvintos (ar sekstos). Kanklininkai galėjo mokėti skam-
binti apylinkėje paplitusius šokius. Be to, Šiaurės rytų Aukštaitijoje, taip pat ir 
Kupiškio vls., išlaikant sinkretišką muzikavimo prigimtį, buvo labai paplitusios 
giedamos ir/ar instrumentais grojamos šokamosios sutartinės arba kapelijos, neretai 
vadintos šokiais. Taip pat ir užrašytame kanklių repertuare yra sutartinių, kurių 
atmainos buvo šokamos, pavyzdžiui, biržėno Petro Lapienės kankliuota sutartinė 
„Obelyt gražuolyt“69. Todėl šokių plačiąja prasme vieta archajiškų šiaurės rytų 
aukštaičių, taip pat ir kupiškėnų kanklių repertuare galėtų būti svaresnė, negu 
iki šiol manyta.

Lumzdžiavimas
XX a. pirmojoje pusėje pasidirbti lumzdelius (lumzdis, lumzdelis, vamzdelis) ir 

lumzdžiuoti dar mokėjo dauguma kupiškėnų. Berniukai ir mergaitės išmokdavo 
lumzdžiuoti ganydami. Lumzdelio nepamiršdavo ir pripažinti vakaruškų, vestuvių 
muzikantai. Lumzdžiavimo tradicija iš dalies buvo tęsiama ir XX a. antrojoje pusėje. 

Kupiškio krašte, kaip ir kitur Lietuvoje, piemenėliai, galvijus ganydami, tir-
liuodavo ir raliuodavo, kad galvijai ramiai ėstų arba sugultų ir pailsėtų. Stefanija 
Glemžaitė S. Paliuliui pasakojo, kad „raliavimus piemenys lumzdeliu tirliuodavę“, ir 
vieną tokį raliavimą padainavo70. Garsiam lumzdininkui VAITEKŪNUI iš Kikonių 
kaimo atrodydavo, kad kai jis ganykloje lumzdžiuoja, karvės pilnėja, o kai nu-
stoja – menkėja. Todėl ganydamas jis 
visąlaik grodavo71. Vienu ar dviem, 
trimis lumzdeliais buvo pučiamos su-
tartinės, dainos, šokiai ir maršai.

1929 m. S. Paliulis užrašė natomis 
J. Vaitiekūno iš Laičių k. palumzdžiuotą 
dainą „Jaunas bernužėli“72 ir 1932 m. iš JO -
NO MAŽEIKIO, gim. 1893 m. Kreive niuo - 
se, – dviese lumzdžiuojamą sutartinę tri-
jõs „Atvažiuok, močiute, lioj ridi augo“. 
Sutartinių J. Mažeikis buvo išmokęs iš 
savo seserėčių Jonušaičių iš Kuosėnų k.73 

68 Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, [t.] II, 
sud. ir par. Zenonas Slaviūnas, Vilnius, Valsty-
binės grožinės literatūros leidykla, 1958, nr. 1186, 
plg. 1182–1190.

69 Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika, 
nr. 7, p. 60–61; Tarnauskaitė-Palubinskienė V. 
Kanklės lietuvių etninėje kultūroje, p. 188; Urbana-
vičienė D . Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės [su 
DVD], Vilnius, Kronta, 2009, p. 212.

70 PLIM, nr. 225 („Stokit, gulkit, galvijėliai“).
71 Buračas B. Kupiškėnai – garsūs muzikantai, p. 501, 
plg. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 497–498.

72 PLIM, nr. 267.
73 PLIM, nr. 303; PSSK, p. 68.
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D. Vaitiekūnas iš Kreivenių k. pasakojo: „Lumzdelį turėjau su šešiom skylutėm ir pūsti 
labai mokėdavau: prie armonikos ir skripkos patropydavau.“74 Trise su JUOZAPU ŽEKO-
NIU ir Salamiesčio apyl. gyvenusiu PILYPU SAVICKU Vaitiekūnas lumzdžiuodavo 
Salamiesčio bažnyčioj prie vargonų per kalėdines Piemenėlių mišias75. Likalaukių 
kaimo jaunimas taip pat mokėjo lumzdžiuoti76.

Pasak S. Pučėtos, „Miliūnų kaimi [Virbališkių ap.] buvo jaunimo trys dėšimts. Kiekvie-
na gryčia pilna stačių jaunų. Tai kų gi veiks? Tai vis išmislyja visokius daiktus. <...> 
Lumzdžius pasidirbdavom, ant lumzdžių grodavom <...>. Lumzdis – iš mėdžio; ašgrįži 
mėdį. Ir skylutas yra tokios, ir kumštis. Ir groji, kaip ant klérneto <...>. Jei katras gerai 
pasitaiko padaryt, plonutis (ne žėdnas tėp jau groja gerai), tai možna ir pagrot gerai. <...> 
Aš, būdava, patirliuoju gražiai.“77

Lumzdelių ansambliai buvo kviečiami ir į vestuves. Daugelis XIX a. an-
trojoje pusėje–XX a. pradžioje gimusių kupiškėnų muzikantų mokėjo groti ne tik 
skudučiais, lumzdeliu, bet ir smuiku, armonika (ar bandonija). XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios ir kartais antrosios pusės kupiškėnų kapelos pasižymi tuo, kad 
jose lumzdelį pūsdavo prie smuiko arba armonikos. 

„Byčių kaimo BOLNA ir Vidugiriuose STANKEVIČIOKAI padarydavo labai gerus 
lumzdelius. Lumzdelis labai tiko prie aukšto balso armonikos: išgrodavo įvairias polkas. 
Muzikantas LUKAVIČIUS ZIGMAS [ZIGMANTAS], 65 metų amžiaus78, iš Didžiagrašių 
kaimo <...>, būdamas 12-kos metų <...>, iš pradžių išmokęs groti smuiku, o vėliau – 
armonika, bet mėgdavęs ir lumzdeliu groti. Aukščiau išvardinti lumzdelininkai taip pat 
mokėjo groti armonika, tai visi trys išmoko polkas, kadrilį ir valsą ir buvo kviečiami per 
vestuves groti.“79

Taigi Kupiškio vls. – vienas nedaugelio kraštų, kuriame šiuo metu Lietuvos 
folkloro ansambliuose populiari muzikavimo lumzdeliu (tiesa, dažniausiai jau su 
rusiška standartizuota armonika) tradicija buvo gana išsamiai dokumentuota, tik 
nėra tokio ansamblio garso įrašų.

Lumzdininkais garsėjo Pyragiai. Šiame kaime B. Buračas klausėsi lumzdi-
ninkų karaliumi vadinto senojo muzikanto JUOZEVIČIAUS muzikos80. Lumzdžius 
jis dirbdavo pats. 

Jo „tėvukas buvo pasidirbdinęs tokį nepa-
prastą dvilypį [lumzdį], kurio vienas galas 
buvo ilgas, o kitas trumpas. Taip pat ir bal - 
sas buvo vieno žemesnis. Kai juo groja, at - 
rodo, lyg kas kartu dainuoja. <...> Tas lumz-
dis per karą sudegė kartu su kanklėmis“81. 

Juozevičius lumzdžiuodavo ir dainuo-
davo šokius (pvz., „Šoka dūda ir dū-
dorius“), nors kaimynai susirinkdavo 

74 PSSK, p. 69.
75 PLIM, nr. 389; PSSK, p. 71.
76 Lietuvių kalbos žodynas, VII, Vilnius, Mintis, 1966, 
p. 116. 

77 MFA KF 6010/7a.
78 Užrašyta 1956 m. (KS, p. 459). Z. Lukavičius gyveno 
apie 1890–1965 m. 

79 KS, p. 282. XIX a. pabaigoje Keginių k. lumzdeliais 
pūsdavo dainą „Ką gi aš tau, strielčiukai, padariau“ 
(pat. Elzbieta Laužikaitė-Matulienė, gim. 1887 m. 
Keginių k., Kupiškio vls., gyv. Nodiejiškių k., Sa-
lamiesčio vls.), žr. PSSK, p. 67.

80 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 494. 
81 Ten pat, p. 498.
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jau ne šokti, o tik paklausyti. Svečiams 
stebintis tokios mažos dūdelės balso 
garsumu, muzikantas papasakojo: 

„Vieno lumzdžio balsas menkokas, bet kai 
mes sueinam bent koki trys keturi muzi-
kantai ir sutartinai papučiam, tai net per 
tris kilometrus Kupišky girdėti. O-o, skardus 
kupiškėnų lumzdžių balsas. Ir balso gražumu 
visas kitas dūdas pralenkia <...>. Reikia tik 
mokėti, reikia gerai balsus tinkinti, galima ir 
tokiomis dūdelytėmis pagroti, kaip ir tomis 
varinėmis dūdomis <...>. O-o, lumzdelio 
balsas tai sakytum kalbėte kalba. Netikėsit, 
seniau tokiomis muzikomis visi kupiškėnai 
vestuves ir vakarones atgrodavo <...>. Tai 
ne juokas, vestuvės visą savaitę trukdavo, 
o muzikantas, veik neatsikvėpdamas, kiauras 
dienas grodavo. Ne vienas vestuves lumzdžiu 
ir aš esu šokdinęs. Tikėsite, netikėsite, bet 
prieš kokius šešiasdešimt metų tokiais lumz-
deliais bažnyčioje vietoj vargonų grodavo. 
Kiek atmenu, čia pat, Antašavos bažnytė-
lėj, pasilipę ant korų, dūdoriai lumzdžiais 
lumzdžiuodavo, ir gražu buvo.“82 

Kad Antašavos bažnyčioje apie 1870–1880 m. „grodavo tik lumzdeliais“, B. Buračui 
tvirtino ir 73-erių metų Šlapelienė iš Rakučių k. Pasak jos, lumzdelnikų apylinkėje 
yra ir dabar – daugiausia senukai ir piemenėliai83.

Svarstytina, ar dvilypis lumzdis nebuvo reliktinė dūdmaišio dalis, juolab 
kad minėtoje šokio dainelėje minimi dūda ir dūdorius. XX a. pirmojoje pusėje 
kupiškėnai taip vadindavo tik pučiamųjų orkestro instrumentus ir muzikantus, 
tačiau Lietuvoje (ir Baltarusijoje) nuo seno šitaip vadinti būtent dūdmaišis ir 
dūdmaišininkas. A. Sabaliauskas 1904 m. straipsnyje nurodė, kad biržėnai pri-
siminė anksčiau buvus dūdmaišį, vadintą kūline su ūku84. Dūdmaišį tyrinėjusios 
R. Žarskienės nuomone, anksčiau jis galėjo būti paplitęs visoje Lietuvoje85.

Iš cituotų aprašų matyti, kad kupiškėnų muzikantai gėrėdavosi savo senųjų 
pučiamųjų instrumentų (šiaudo birby-
nės, skudučių, lumzdelių) ir ypač jų 
ansamblių skambesiu ir muzika. Juos 
neretai prilygindavo dūdų orkestrui ar 
jo instrumentams, ypač klarnetui, arba 
savuosius vertindavo netgi labiau. Kai 
kurie carinėje armijoje tarnavę kupiškė-
nai buvo ir patys groję dūdų orkestre 

82 Ten pat, p. 495–496.
83 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 368.
84 Sabal iauskas A. Sutartines ir musu muzikos 
inrankiai, Dirva-Žinynas, nr. 4, Shenandoah, 1904, 
p. 37. 

85 Žarskienė R. Užmirštieji muzikos instrumentai: 
dūdmaišis ir Lietuva, Tautosakos darbai, XLII, Vil-
nius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
p. 201–207, 214–219.

Lumzdžiuoja Minkevičius iš Kupiškio vls.  
Balio Buračo nuotr. KEM. Gauta iš Šiaulių  
kraštotyros draugijos, negatyvo Nr. 17920
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ir geltono metalo (vario) trimitų (dūdų) parsinešdavo 
namo86. Be to, tarpukariu Kupiškyje veikė net trys 
pučiamųjų orkestrai, kurių viešus pasirodymus senieji 
kupiškėnai galėjo girdėti (žr. toliau).

1928–1933 m. prie Pyragių ežerėlio kupiškėnai 
kasmet rengdavo gegužines. Programą sudarydavo Ste-
fanija Glemžaitė. Grodavo skudutininkai ir lumzdininkai 
PILKAUSKAS iš Vėžionių, ANTANAS AUGULIS iš Ra-
čiupėnų, ANTANAS JOKANTAS iš Kuosėnų, JURGIS 
POŠKA ir J. GUDELIS iš Pyragių. Lumzdžiuodavo ir 
trys broliai KRIŪKOS87. 1934–1935 m. Pyragių lumzdi-
ninkus B. Buračas fotografavo88. Dažniausiai muzikos 
instrumentais grodavo vyrai. Šventinėmis progomis jie 
paprastai dėvėdavo tamsius kostiumus, tačiau buvo 
populiarinama ir senovinė šviesi vyrų apranga: virš 
drobinių kelnių išleisti ilgi balti marškiniai, sujuosti 
juosta, ir galvą pridengianti šiaudinė skrybėlė.

1935 m. Lietuvių tautosakos archyve Kaune etno-
muzikologas Zenonas Slaviūnas į fonografo plokšteles 
įrašė muzikos (išliko penkiolika kūrinių), kurią vienu, dviem ar trimis vamzdeliais 
papūtė Pyragių kaimo muzikantai (mokęsi ir iš Juozevičiaus): broliai POVILAS (gim. 
apie 1871 m.) ir JONAS KRIŪKOS89, J. Poška (gim. apie 1865 m.) ir JONAS GUDELIS 
(gim. 1886 m. Daukučių k.). Jie buvo pakviesti ir į Kaune vykusią dainų šventę, 
keletą kartų net nufilmuoti90. Pyragių muzikantai pūsdavo ir skudučius (komplektą 
sudarė septynios dūdelės)91. P. Kriūka irgi buvo geras smuikininkas (apie jį žr. toliau).

Šie dviejų ir trijų ar net keturių lumzdelių garso įrašai unikalūs: nors panašių 
ansamblių būdavo ir kitur Lietuvoje, 
daugiau jų muzikos neįrašyta. Turi-
mais duomenimis, XX a. pirmojoje pu-
sėje kitokios kupiškėnų instrumentinės 
muzikos neįrašyta (nebent filmuojant 
Kupiškėnų vestuvių vaidinimą). 1935–
1944 m. Lietuvių tautosakos archyvui 
vadovavo iš Krasnavos, Kupiškio vls., 
kilęs iškilus lietuvių etnologas ir fol-
kloristas dr. Jonas Balys. Jo rūpesčiu į 
Kauną įrašyti muzikos iš Aukštaitijos 
atvyko daugiausia, net trisdešimt du 
muzikantai92. Manyta, kad tuo metu 
lumzdelių ansambliai geriausiai repre-
zentavo archajišką kupiškėnų grupinio 
instrumentinio muzikavimo tradiciją. 
Tokią mintį 1943 m. straipsnyje išsakė 
ir B. Buračas: 

86 Lenktą geltonos skardos dūdelę turėjo kerdžius 
Daugulis iš Pyragių (pat. Juozevičius), žr. Bura-
čas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 497, plg. 
Kupiškėnai – garsūs muzikantai, p. 500.

87 Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės muzikos 
savitumai. XX a. I p. tyrimai, p. 108.

88 „Lumzdininkas Povilas Kriūkas (63-ejų), dirbantis gero 
garso lumzdelius sau ir kitiems“ (Buračas B. Portretai, 
p. 13), plg. trijų lumzdininkų nuotraukas LTR Ft 
355, 369, skelbtas Aukštaitijos dainos, sutartinės ir 
instrumentinė muzika, p. 131, 133.

89 Pavardė Kriūka užrašyta vns. Kriukas. Muzikantų 
amžių nurodė D. Šlapelienė. Žr. Buračas B. Ku-
piškėnų vestuvės, p. 368.

90 Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės muzikos 
savitumai, p. 108.

91 Žr. 1935 m. B. Buračo nuotrauką, skelbtą Lietuvių 
etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 (The Pho-
nograms of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942), 
sud. ir par. Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, 
Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2007, p. 31. 

92 Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės muzikos 
savitumai, p. 117.

Lumzdžiuoja Jurgis Poška. 
1935 m. B. Buračo nuotr. 
KEM. Gauta iš Šiaulių  
kraštotyros draugijos,  
negatyvo Nr. 17866
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„Šių dienų Lietuvos kaime dažniausiai girdime jau tik armonikas klykiant. <...> Kupiškė-
nai – žymūs lumzdelių muzikantai, jie savo garbingos lumzdelių muzikos nepamiršo ligi  
šių dienų ir ne tik savo, bet ir viešuose pasilinksminimuose. Apskritai [Šiaurės] Rytų Aukš -
taitija labiau pasižymi pučiamųjų muzikos instrumentų muzikantų gausumu, o Žemaitijoje 
daugiau styginės muzikos muzikantų būta.“93

Pyragių lumzdelininkų repertu a - 
rą sudarė šokiai („Čiutyta rūtela“ ar-
ba „Čiutytė“94) ir polkos („Beržytas“ 
[„Beržytės“]95, „Justino“96, „Nedėlios 
rytelį“97), ratelio atmaina „Čigonėlis“98 
ir įvairių žanrų dainos (šienapjūtės 
valiavimas „Valioj pievų, pievutalį“99, 
„Gegutėlė sodely kukavo“100, „Motinėlė 
miela“101, „Sužaliavo daržely rūteles“102, 
„Svoč, svoč, pasgodokim“103) bei maršai 
(Maršas jaunąją išlydint – instrumenti -
nė tridalio metro dainos „Žirgeliai pa-
kinkyti“ atmaina104 ir Maršas105).

Muzikantai lumzdžiavo C, D, F, 
G tonacijomis, gana aukštame registre 
(melodija – nuo pirmos oktavos vidurio 
iki trečios oktavos pradžios), skambiu 
skaidriu garsu, darniai ir netgi virtuo-
ziškai. Daugelio kūrinių metras dvida-
lis. Sutartinių melodika pagrįsto šokio 
„Čiutyta rūtela“ forma – vienos dalies 
(ją galima traktuoti ir kaip ciklinę, kaip 
ir pačių sutartinių, kapelijų bei skudučių 
ir ragų kūrinių). Kiti šokiai yra dviejų 
panašių arba kontrastingų, taip pat ir 
skirtingų tonacijų, dalių. Polkų tempas 
gana greitas – nuo 116 iki 138 ketvir-
tinių per minutę, panašus ir „Čiutyta 
rūtela“ tempas: 120–126 ketvirtinės per 
minutę106. Žaidimo „Čigonėlis“ atmai-
nos ir maršo tempai gerokai lėtesni 
(78–80 ketvirtinių per minutę).

Įvairi lumzdžiuojamų kūrinių san - 
kloda. Tirliavimams būdingas vienbal-
sumas. Kūrinį lumzdžiuojant dviese, 
antrasis lumzdininkas pritaria paraleli-
nėmis tercijomis, retkarčiais sueinant į 
unisoną (pritarimui gana būdingas že - 
mas septintas laipsnis) arba homofo-

93 Buračas B. Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 494.
94 LTR F pl. 90/2, 92/6, trys vamzdeliai; Kriukas P., 
Kriukas J., Poška J. 1937 m. transkribavo Jadvy-
ga Čiurlionytė, skelbta: Lietuvių liaudies melodijos, 
nr. 344; Pučiamieji instrumentai. Lietuvių liaudies 
muzika 2. 1935–1939 metų įrašai iš Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno 
rinkinių  [kasetė], par. Rūta Žarskienė, išleido 
Egidijus Virbašius, Vilnius, Etnomuzikos institutas, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, 
nr. 22; 2003 m. transkribavo R. Žarskienė, skelbta 
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika, 
p. 130.

95 LTR F pl. 89/2, 92/3, du vamzdeliai (P. Kriukas 
ir J. Poška). Transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: 
PLIM, Nr. 316; Pučiamieji instrumentai. Lietuvių 
liaudies muzika 2, Nr. 24.

96 LTR F pl. 90/3, trys vamzdeliai.
97 LTR F pl. 89/1, du vamzdeliai (P. Kriukas ir J. Poš-
ka). Transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: PLIM, 
Nr. 317; versija LTR F pl. 89/5 („Oi rytą, rytelį“; 
įrašo, atrodo, neišliko), du vamzdeliai (P. Kriukas 
ir J. Poška). Transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: 
PLIM, Nr. 313.

98 LTR F pl. 90/2, du vamzdeliai (P. Kriukas ir J. Poška). 
1948 m. transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: PLIM, 
nr. 314; Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė 
muzika, nr. 38, p. 132; plg. šokio aprašą KS, p. 449; 
Pučiamieji instrumentai. Lietuvių liaudies muzika 2, 
nr. 23.

99 LTR F pl. 90/1, du vamzdeliai (P. Kriukas ir J. Poška), 
92/1, vienas vamzdelis (P. Kriukas). Transkribavo 
J. Čiurlionytė. Skelbta: PLIM, nr. 312; Pučiamieji ins-
trumentai. Lietuvių liaudies muzika 2, nr. 16; 2003 m. 
transkribavo R. Žarskienė, skelbta Aukštaitijos dainos, 
sutartinės ir instrumentinė muzika, nr. 16, p. 79.

100 LTR F pl. 90/5, du vamzdeliai (P. Kriukas ir J. Poš-
ka). Transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: Lietuvių 
liaudies melodijos, nr. 346; PLIM, 1959, nr. 300; Pučia-
mieji instrumentai. Lietuvių liaudies muzika 2, nr. 17.

101 Skelbta Pučiamieji instrumentai. Lietuvių liaudies 
muzika 2, nr. 15.

102 LTR F pl. 90/, du vamzdeliai.
103 LTR F pl. 89/6, du vamzdeliai. Transkribavo 
J. Čiurlionytė. Skelbta: Lietuvių liaudies melodijos, 
nr. 344; PLIM, 1959, nr. 302.

104 LTR F pl. 89/3, du vamzdeliai (P. Kriukas ir 
J. Poška). Transkribavo J. Čiurlionytė. Skelbta: 
PLIM, 1959, nr. 315.

105 LTR F pl. 90/4, trys vamzdeliai. Transkribavo Al-
girdas Klova. Skelbta: Lietuvių liaudies instrumentinė 
muzika, sud. A. Klova, Vilnius, 1994, p. 6.

106 S. Paliulis pastebėjo, kad visos sutartinės yra grei-
tesnio ir vienodesnio tempo negu dainos: nuo 88 
(giedamosios) iki 152 (šokamosios) ketvirtinių per 
minutę. PSSK, p. 45–46, plg. Urbanavičienė D. 
Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, p. 20. 
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niškai (tuomet antrasis lumzdininkas pritaria ne tik tercijos, 
bet kartais ir kvartos intervalu, pastarasis atitinka dominantės 
funkciją). Kai prisideda trečiasis, jis visą laiką ritmiškai pučia 
vieną garsą, pritardamas ritminiu pagrindinio dermės laips-
nio arba penkto laipsnio107 burdonu. Burdonu pritariama ir 
sutartinių ar kolektyvinių sutartinių, kapelijų šokiui („Čiutyta 
rūtela“), ir homofoninės sanklodos Maršui. Burdono ritmą 
sudaro nuolat kartojamos ketvirtinės arba aštuntinės su pauze, kaip ir kolektyvi-
nėse sutartinėse, pasitaiko skudučių muzikai būdingų ritminių piešinių, sinkopių 
(pavyzdžiui, šokio „Čiutyta rūtela“ antros eilutės pradžia). Melodijos ritmikai bū-
dingos ir šešioliktinių triolės. Viena ar dviem priešgaidėmis melodija ypač dažnai 
puošiama, kai lumzdžiuoja vienas pūtėjas.

Instrumentiniai kupiškėnų šokiai  
XIX–XX a. pradžioje
XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje ar net ir vėliau Kupiškio vls. buvo 

pamėgti vokaliniai-instrumentiniai šokiai. B. Buračo teigimu, juos šokdavo ir per 
vakaruškas, ir per vestuves (kai kuriuose ir per Sekmines), pradėdavo suktiniu. 
Muzikantams griežiant, šokėjai dainuodavo: „Šokėjai šokdami dainuoja, nors muzika 
ir groja. Nesvarbu, ką muzikantas čyruoja, šokėjai vis tiek žino, kaip šokti.“108 Dauguma 
jo išvardytų šokių susiję su šokamosiomis ar žaidžiamosiomis sutartinėmis ir kape-
lijomis arba su žaidimais, rateliais, kiti labiau apibūdintini būtent kaip šokiai (nors 
jie taip pat susiję su vokaline tradicija, 
turi daineles). Kadangi tokių kupiškėnų 
šokių aprašų ir garso įrašų ar notacijų 
maža, ne visada aišku, kuriai grupei 
kūrinys priskirtinas, juolab kad yra ir 
daug įvairių to paties kūrinio formų.

Trys Pyragių  
lumzdininkai pritaria 
moterims, šokančioms 
„Čiutytę“. 1934 m. 
B. Buračo nuotr.  
Iš LLTI, LTRFt 369

107 Klausant įrašų kartais galima įtarti, kad pritardavo 
ir dviem – pirmo ir penkto laipsnio – burdonais.

108 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 368, plg. Bu-
račas B. Kupiškėnų vakaruškos, p. 451; Buračas B. 
Aukštaičių kaimo muzikantai, p. 496.
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Su sutartinėmis susiję „Čiutyta“, „Porlalis“ („Parlalį ryto“), „Snaudala“, 
„Piršlys“. Jau aptarto šokio „Čiutytė“ („Čiutyta“, „Čiūtyta“) atmainos Kupiškio 
apylinkėje užrašytos ir kaip giedamosios šokamosios trejinės sutartinės atitariant 
arba kaip pakaitinė giesmė109, šokio „Porlalis“ („Parlalis“, „Parlalį ryto“) – ir kaip 
giedamosios šokamosios trejinės ar keturinės sutartinės110. Pastarojo šokio atmai-
ną „Perluti, rytata“ Svilių k., Vabalninko vls., 1907 m. užrašė A. Sabaliauskas 
kaip prie instrumentų, skudučių, vartojamą dainelę111. Sutartinę skudučiuodavo 
du pūtėjai penkiais skudučiais112. Nurodoma, kad seniau jį šokdavo lėtai, vėliau 
tempas pagreitėjo. Choreologė Dalia Urbanavičienė spėjo, kad tam įtakos galėjo 
turėti įsigalėję greito tempo poriniai šokiai ir ypač polka113. Šimonyse „Snaudala“ 
užrašyta kaip giedama žaidžiamoji trejinė sutartinė, o Pandėlyje – kaip kapelija, 
giedama, pučiama lumzdeliu ir trimis skudučiais114. Paketurių k., Kupiškio vls., 
užrašytas šokis „Dūda“ – kapelija „Siuntā mani motinālā“ (plg. „Buvo dūda Vilniuj“, 
vadinta ir suktiniu). Šiaurės rytų Aukštaitijoje, Zarasų apskr., buvo paplitusios ir 
instrumentinės ar vokalinės-instrumentinės šio šokio atmainos, griežta ir smuiku115.

Šokį „Piršlys“ galima sieti su kupiškėnų piršlybinėmis sutartinėmis ar vienu 
balsu giedamais žaidimais „Lobas rytas, uošvala, judabro“ ir „Mas jum nupirš-
ma“. 1935 m. Smilgių k. B. Buračas jį užrašė ir „Čigonėlio“ pavadinimu116, kita 
vertus, „Čigonėliu“ vadinta ir instrumentinė žinomo žaidimo „Čigonėliui duos 
duos“ atmaina (žr. pirmiau).

Galbūt žaidimams arba rateliams priskirtini B. Buračo paminėti „Audimas“, 
„Ratukas“, „Kalamaškytė“, „Rožytė“, „Tpriundytė“, šokiams – „Kracatas“, „Padū-
kėlis“, „Suktinis“, „Vienakojis“ ir plačiai Rytų Aukštaitijoje paplitęs „Vyžų šokis“ 
(plg. „Ožiukas“). Pastarojo šokio muzikos ritmika pasižymi sutartinėms būdingomis 
sinkopėmis117.

Galima daryti išvadą, kad XIX–
XX a. pradžios Kupiškio vls. instrumen-
tiniame šokių repertuare itin svarbūs 
buvo su sutartinėmis susiję šokiai (vo-
kalinės-instrumentinės sutartinės arba 
kapelijos). Kita vertus, E. Glemžaitė-Du-
laitienė nurodė, kad tuo metu kupiš-
kėnai dažniausiai jau šokdavo įvairaus 
tempo ir šokimo būdo polkas: lėto 
tempo – varytinę, ratą (‚retą‘), kiek 
smarkesnes – trepsėtinę, liuoksėtinę ir 
Haliop polką bei „labai smarkaus tempo“ 
padūkėlę, trankiąją. Dar buvo polka 
„Kvi kvi dama“, kurios gale muzikantas 
nusikvatoja, polka-mazurka ir polka 
„Pliauškutė“ (pastaroji buvo paplitusi 
Šimonių apylinkėje). Buvo tęsiama tra-
dicija šokiui pritarti „daina – posmeliais“, 
tačiau, pasak jos, dainuodavo ne šo-
kėjai, o muzikantai118. XX a. pirmojoje 

109 Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, [t.] III, 
sud. ir par. Zenonas Slaviūnas, Vilnius, Vals-
tybinė grožinės literatūros leidykla, 1959, nr. 1373 
(„Našloita rūta“ arba šokis „Čiūtyta“), 1732–1734 
(šokama vestuvėse); Urbanavičienė D. Šokamosios 
ir žaidžiamosios sutartinės, p. 115, 128–131.

110 Urbanavičienė D. Šokamosios ir žaidžiamosios su-
tartinės, p. 116–118, 179–180; Sutartinės. Daugiabalsės 
lietuvių liaudies dainos, [t.] III, nr. 1602–1604. 

111 Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, nr. 312, 599 (32). 
112 PLIM, nr. 13.
113 Urbanavičienė D. Šokamosios ir žaidžiamosios 
sutartinės, p. 180.

114 Ten pat, p. 124–125; PLIM, nr. 333.
115 Urbanavičienė D. Šokamosios ir žaidžiamosios 
sutartinės, p. 227–232; Kirdienė G. The drone 
styles of Lithuanian folk fiddle music, Roots & 
Routes. Fiddle and Dance Studies from around the 
North Atlantic, 4. Edited by Ian Russell and Chris 
Goertzen. The Alphinstone Institute University of 
Aberdeen, 2012, p. 80.

116 Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, [t.] 
III, nr. 1322, 1324; Urbanavičienė D. Šokamosios 
ir žaidžiamosios sutartinės, p. 186–191.

117 Aukštaičių sutartinės, dainos ir instrumentinė muzika, 
p. 210–211 (Švenčionių ar Zarasų apsk.). 

118 KS, p. 284–285.
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pusėje iškilmingą senovišką dviejų arba 
keturių porų kadrilį šokdavo vyresni 
kupiškėnai per vestuves arba pokylį, 
anksčiau – ir jaunimas per vakaruš-
kas119. Paplito ir tridalio metro šokiai: 
valsas, padispanas120.

Instrumentinis  
muzikavimas ganymo  
papročiuose ir šventėse
Piemenų muzikos instrumentai 

(paprastai pučiamieji – trimitai, švilpy-
nės, birbynės ir kt. bei saviskambiai) 
ir jų muzika panašūs ne tik visoje 
Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Kupiškė-
nų kerdžius (ustovas, viršininkas), buvęs 
atsakingas kartais net ir už daugiau 
kaip tris šimtus gyvulių, kasdien ir 
per šventes neapsieidavo be garsinio 
įrankio – skardaus trimito iš medžio, 
gyvulio rago arba skardos, metalo, daž-
niausiai vadinto triūba121. Pasak B. Bu-
račo, visi Kupiškio apylinkės piemenys 
grodavo ožragiais ir trimitais. 1934 m. 
jis nufotografavo Styškalnio vienkie-
mio kerdžių JURGĮ BIŠKAUSKĄ, kuris 
„groja ožragiu, o viena karvė nuolat at-
eina <...> pasiklausyti, kaip jis groja...“122 
Muzikantas P. Kriūka taip pat mokėjo 
triūbą pūsti123.

XX a. piemenys pasidirbdavo 
triūbas ir iš tošies (arba iš medžio ir 
apsukdavo tošimi)124. XX a. antrosios 
pusės ekspedicijų duomenimis, Gyvaka-
ruose medinį trimitą vadindavo triūba125. 
Pyragiuose trimitą iš medžio žievės ar iš 
karvės rago vadindavo triūba, ožragį – 
ragu iš ožkos rago. Pyragių ustovo žievės 
trimitu (in Ges ar G) pučiamų signalų 
pagrindą sudarė natūralaus garsaeilio 
trečias, ketvirtas ir penktas harmonikai 
ir vienas pereinamas garsas126. Būtinas 
piemenėlio įrankis buvo ir botagas. „Ra-
gindamas gyvulius piemenėlis pliauši juo 
ore, šeria per žemę <...>.“127

119 KS, p. 287–288.
120 KS, p. 288.
121 KS, p. 172, 174; PSSK, p. 67–68 (Kreivenių ustovas 
triūbuodavo rytais).

122 Buračas B. Portretai, p. 37; Baltrėnienė M., 
Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instru-
mentai, p. 131. 

123 B. Buračo 1936 (1935 ?) m. nuotraukos. Kauno 
istorijos muziejaus nuotrauka nr. 3788 (P. Kriūkas 
triūbuoja) skelbta Baltrėnienė M., Apanavičius R. 
Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, p. 140.

124 MFA KF 6010/7 a, pat. S. Pučėta.
125 Kirda A. Lietuvių liaudies trimitai, p. 34.
126 Pat. Ona Slavinskienė, gyv. Pyragių k.; ganė 
prie ustovo, prisiminė ir balsu pamėgdžiojo du jo 
pūstus signalus; 1992 m. užr. A. Kirda; Kirda A. 
Lietuvių liaudies trimitai, p. 25, 28, 50, plg. 66, 91 
(pvz. nr. 19, 20).

127 KS, p. 176.

Povilas Kriūka „senoviškais rūbais apsirengęs 
groja lumzdžiu. Žemėje matyti senoviška trūba 
iš medžio“. 1935 (?) m. B. Buračo nuotr.   
KEM. Gauta iš jo sūnaus (su jo paaiškinimu)
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Pirmoji ganymo diena, kaip ir visos kitos ganymo sezono dienos, prasidė-
davo trimito signalo garsais. 

Per Jurgines, „ustovas apyaušry eidavo per kaimą ir trimituodavo savo trimitu, „keldavo 
melžėjas“, kad kol galvijus išgins, moterys spėtų karves pamelžti. Pusvalandžiui praėjus, 
jau saulei tekant, ustovas vėl sutrimituodavo ir tada drauge su piemenimis pradėdavo 
galvijus ginti“128. „Vos švintant ustovas, būdavo, eina per kaimą ir trimituoja: tai yra 
ženklas, kad piemenys keltųsi ir šeimininkės iš tvartų išvarytų galvijus. Palūkėjus ustovas 
dar kartą trimituoja ir iš kaimo galo gena bandą ganyklų link. Tada šeimininkės skuba 
<...> „priduoti“ gyvulius <...>. Ganyklose apie dešimtą valandą ryto ustovas trimituoja 
„rytelio“. Piemenys, išgirdę trimito balsą, gena galvijus į stovijėlį, kur jie atrajodami 
sugula ir ilsisi <...>. Pagal reikalą ustovas kaskart vis kitaip trimituodavo: iš pat ryto, 
kai „keldavo piemenis“, – vienaip, „rytelio“ – kitaip, paklydusio gyvulio beieškant – vėl 
kitaip. Ustovas su piemenimis iš anksto sutardavo <...>, ir tie tuoj žinodavo, kas reikia 
daryti, kai jis trimituoja tęsiamai, kai su tam tikrais tarpeliais ir kai trimituoja „balsą 
mainydamas“129.

Sekminės, jų sudėtinės vaišės melstuvės (net kelių dienų pokylis su muzika 
ir šokiais) ir rytėlis Kupiškio vls. muzikantams buvo tokia svarbi šventė, kad 
apie ją XX a. pirmosios pusės tautosakos rinkėjams jie pasakodavo ir neprašyti. 
Pirmą Sekminių pavakarę (arba išvakarėse) piemenys papuošdavo vainikais visus 
galvijus ir už tai prašydavo (melsdavo) šeimininkių maisto naktį (arba kitą dieną) 
vyksiančioms sudėtinėms ustovo, piemenų ir mažesnių vaikų vaišėms130. Girvala-
kiai drauge su kitais dešimčia kaimų senovėje melstuves švęsdavo bendrai suginę 
bandas, jaučius leisdavo imčių. „Ragais pūsdavo, skudučiuodavo (net ir 36 skudučius 
kartu).“131 Gyvakarų melstuvėse „grodavo, šokdavo, skudučiuodavo ir daudytom [ragais – 
G. K.] pūsdavo“132. B. Buračas aprašė, kad Kupiškio apylinkėje bandą pargindavo 
iškilmingai, „su muzika ir dainomis <...>. Kerdžius garsiai dūduoja ožragiu, piemenys 
pritaria mediniais lumzdeliais, o piemenaitės sutartinai dainuoja senovės piemenų Sekminių 
dainą“133. Per melstuves paprastai muzikantas būdavo kerdžius. Jis pūsdavo ožragį 
su keturiomis skylutėmis. Jei kerdžius būdavo prastas muzikantas, piemenys pa-
sisamdydavo ką nors kitą134.

Ankstų Sekminių rytą, piemenims 
ilsintis, galvijus rytėlio išgindavo mer-
gaitės, jiems padėdavo kaimo bernai. Jie 
atsinešdavo muzikų: skudučių ir lumz-
delių. Taip kaimo jaunimas susiburdavo 
lyg į kokią gegužinę. Mėgstamiausia ry-
telninkų pramoga buvo „vestuves kelti“, 
„Snaudalę“ ir „Uošvelę“ žaisti135. Per vai -
dinamas vestuves muzikantai grodavo  
lumzdeliais, nors galėjo apsieiti ir be mu - 
zikos136. Antrą Sekminių dieną vykdavo 
samdinių, bundinykų, balius. Bernai jam 
taip pat pasamdydavo muzikantą137.

128 KS, p. 188.
129 KS, p. 175, plg. 191–193.
130 KS, p. 198–201. Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, 
Lietuvos kaimo papročiai, p. 257 (iš Tautosakos darbai, 
t. 3, Kaunas, 1937, p. 98–106), p. 258.

131 Pat. J. Stanionis, žr. PSSK, p. 68. 
132 PSSK, p. 69.
133 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, p. 258–259.
134 Ten pat, p. 259, plg. Buračas B. Lietuviškos Se-
kminės, Lietuvos kaimo papročiai, p. 245 (iš Ūkininko 
patarėjas, 1937, geg. 13, nr. 19, p. 12).

135 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, p. 259–260.
136 Buračas B. Mūsų sodžiaus vaidyba, Lietuvos kai -
mo papročiai, p. 510 (iš Naujoji romuva, 1937, nr. 4/5, 
p. 119).

137 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, p. 264.
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Kolektyvinio ganymo papročiai, taip pat ir su jais susijęs muzikavimas, 
Kupiškio vls. pradėjo nykti XX a. trečiojo dešimtmečio antroje pusėje, kai kaimai 
skirstėsi į vienkiemius138 ir ūkininkai nustojo bendrai ganyti gyvulius.

Vedybų papročiuose
1934–1935 m. B. Buračas Kupiškio apylinkėje surinko gausios medžiagos 

išsamiam XIX a. vidurio–XIX a. antrosios pusės kupiškėnų vedybų aprašui. Pa-
sak jo, ilgosios kupiškėnų vestuvės (kokias švęsdavo ir XIX a. pirmojoje pusėje) 
trukdavo savaitę, trumposios – tris dienas. Muzikantai būdavo samdomi ir už 
gaunamą piniginį atlygį turėdavo labai daug griežti, net ir negaudami vaišių: 

„Seniau per vestuves muzikantai turėdavo labai daug groti ne tik šokiams, bet ir dai-
noms lumzdeliais ar smuikais pritarti. Kur tik jaunieji eina, muzikantai juos palydi su 
maršu. Vestuvių svečiai taip pat pasitinkami ir palydimi su maršu. Muzikantai, būdavo, 
mažai gauna atsidvėsti, groja ir groja, o pavalgyti irgi mažai tenka <...>. Sako: kam gi 
muzikantą mylėti ir vaišinti – jis už grojimą pinigus ima, tad tegul ir groja.“139 

Kai tik muzikantai kiek ilgiau nebegriežia, moterys juos apdainuoja („Nebagroja 
muzikontai, gal kata papjova“). Dainelę „Paprašyčiau muzikontų, kad jisai pagrotų“ 
dainuodavo tie, kurie neturėdavo kuo muzikantams atsilyginti140.

Kituose vestuvių aprašuose nurodoma, kad muzikantai ir jų muzikavimas 
buvo labiau vertinami. E. Glemžaitės-Dulaitienės vestuvių aprašas kiek vėlesnio 
laikotarpio, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios. Ji nurodė, kad 

„vestuvių muzikantai mažiausiai būdavo trys: armonika, klarnetas, smuikas. Muzikantai 
buvo kviečiami dviem trim dienom, kiekvienam sumokėdavo po rublį (sidabru) per dieną. 
Be to, muzikantai gaudavo iš svečių vieną kitą pinigėlį. Mat kai tik svečių pulkas į kiemą 
įvažiuodavo, tuoj muzikantai grodami išeidavo pasitikti, – tada vienas garbingesnių svečių 
„išmesdavo“ kokią griviną. Taip pat muzikantui smuikininkui į ranką įbrukdavo pinigą 
užsakydami šokį – jis būdavo orkestro vadovas <...>. Muzikantais labai rūpindavosi, kad 
jie būtų gerai vaišinami ir pailsėtų, nes be muzikos nėra linksmumo.“141

Tarpukariu Virbališkių apyl. už grojimą vestuvėse muzikantai 

„turtų nesusikraudavo, bet būdavo laimingi, kad kitiems linksma, ir gera darydavo. Už 
muzikavimą vestuvėse mokėdavo jaunasis, o dar muzikantai susirinkdavo grodami maršą, 
pasitinkant į vestuves ateinančius svečius.“142

E. Glemžaitė-Dulaitienė nurodė, 
kad vestuvių kapela pradėdavo griežti 
šeštadienio vakare, jaunimo šokiams 
per mergvakarį143. B. Buračas teigė, kad 
muzikantai jaunosios pusėje pasirody-
davo tik kartu su jaunojo pulku. Šeš-
tadienį, per prieveselį, jaunojo pusėje 

138 Čiurlytė A. Jaunimo pasilinksminimai Virbališkių 
apylinkėje, Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, 
Kupiškio etnografijos muziejus, 2009, p. 494.

139 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 367. 
140 Ten pat, p. 367–368.
141 KS, p. 331.
142 Čiurlytė A. Jaunimo pasilinksminimai Virbališkių 
apylinkėje, p. 503.

143 KS, p. 331.
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„muzikantas ką nors pačirpina, bet niekas nešoka“144. Kraštotyrininkas kruopščiai 
užfiksavo įvairių apeiginių maršų pavadinimus. Sekmadienio rytą, tėvams pa-
laiminant ir išlydint sūnų, muzikantai griežia graudųjį, lydėtinu vadinamą maršą, 
kartu skamba žirgų pakinktų varpeliai. Jaunąją vedant gryčion, ji rauda, o mu-
zikantai griežia lydėtinį maršą. Vestuvininkams susėdus užgėrų arba pragertuvių, 
muzikantai griežia užgėrų maršą, vadinamąjį raudotinį „Atmink, sesiula, unt savi“. 
Graudųjį, jaunųjų lydėtinį maršą „Žirgeliai sukinkyti“ muzikantai jauniesiems griežia 
nuolat: jiems kylant nuo stalo, einant iš gryčios, verkaujančiai jaunajai einant 
atsisveikinti su rūtų darželiu, sėdant vežiman ir visu keliu važiuojant iš namų į 
jungtuves145. Lydėdami vestuvininkų eiseną vinčiavotiniu maršu į bažnyčią muzi-
kantai įeidavo paskutiniai. Po jungtuvių sutikdavo jaunuosius maršu ir lydėdavo 
į svočios pietus, kur jie „visą laiką linksminasi, groja, šoka ir dainuoja“146. XIX a. 
pirmojoje pusėje po jungtuvių jaunųjų pulkai persiskirdavo ir grįždavo kiekvie-
nas į savo namus. Grįžtant į jaunosios pusę, prie namų muzikantai pralenkdavo 
visus vežimus, kad prie vartų galėtų pasitikti jaunuosius arba jaunąją ir vestu-
vininkus sutiktuvių maršu. Vartus jaunimas užtverdavo tik jauniesiems grįžtant 
iš jungtuvių ir marčią vežant jaunikio pusėn. Vartininkų muzikantas pasitinka 
ir palydi vestuvininkus maršu, už tai gauna pinigų arba vestuvių pyrago147. Jei 
būdavo persiskyrę, pirmadienį vėlai vakare atvažiuodavo jaunojo šalis „su dideliu 
triukšmu, dainomis ir muzika“148.

E. Glemžaitės-Dulaitienės vestuvių apraše muzikantai griežia per daugelį 
svarbiausių vestuvių apeigų: sekmadienio rytą maršu pasitinkant jaunojo pulką, 
vedant jaunąją prie stalo užgėrų rytui, maršu išlydint jaunuosius ir vestuvininkus 
iš namų ir jei muzikantams atskirai sumoka – važiuojant į bažnyčią, palydint iki 
šventoriaus ir pasitinkant po jungtuvių. Ji taip pat pabrėžė, kad per skirtingas 
apeigas grieždavo skirtingus maršus: palydėdavo liūdesio maršu, sutikdavo links-
muoju maršu149.

Per gaubtuves nuvainikavus jaunąją, muzikantai griežia graudųjį maršą, 
jaunimas dainuoja graudžiąją dainą „Oi tu, rūta, rūta“150. Vainiką nuimdavo ir 
jaunąją šokdinant pajauniams ir piršliui. Nuėmęs vainiką vyriausias pajaunys 
(mitulys) iš pradžių pats užsideda jį ant galvos ir kiek pašoka, paskui veda šokti 
iš eilės pamerges151.

Po vaišių muzikantai grieždavo vestuvininkų šokiams per visą naktį. Jei 
užtekdavo vietos (dažniausiai šokdavo priemenėje), pašokdavo ir nekviesti svečiai 
pašalninkai152.

Kraičvežių paprotys – dėl links-
mumo kelti triukšmą, dainuoti, skam-
binti, barškinti indus, rėkti, kad esą al-
kani153. Pasak E. Glemžaitės-Dulaitienės, 
kraičvežius jaunojo šalyje sutikdavo 

„kaip tik galima juokingiau, pakeldami tokį 
triukšmą, kad net apsiklausyti sunku. Vieni 
groja su kočėlais, braukdami per kultuvę 
pagaliuku, kiti daužo mediniu samčiu į 

144 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, Lietuvos kaimo 
papročiai, p. 332, 334 (iš Tautosakos darbai, t. 1, 
Kaunas, 1935, p. 195–278). 

145 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 336–347.
146 Ten pat, p. 354–355. Vėlesniais laikais muzikantai į 
bažnyčią nebelydėdavo, likdavo jaunosios namuose.

147 Ten pat, p. 355–357.
148 Ten pat, p. 362.
149 KS, p. 331, 332, 335.
150 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 375.
151 Ten pat, p. 378–379.
152 Ten pat, p. 358, 363, 404, 411.
153 Ten pat, p. 384.
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skardinę pečiodangtę <...>. Tačiau juokingiausias būna muzikantas su smuiku [pūsline 
su žirnių pripilta kiaulės pūsle] <...>. Muzikantas, grodamas ir barškindamas smui-
ku, sutinka kraičvežius ir smar kiai smičium vedžioja, net panosėn jiems kišdamas, tada 
kraičvežiai ginasi kardais.“154

Išlydint jaunąją jaunojo šalin, muzikantai groja lydėtinį maršą, jauni mas 
dainuoja „Aušt aušrala, tak saulala, Jau mon matas išvažiuoti“ ir „Jau žirgėliai 
sukinkyti“. Muzikantai važiuoja kartu155 ir, reikia manyti, griežia per sutiktuves.

B. Buračo teigimu, jaunuosius keldavo gražiai, sutartinai kuldami glėbį nekultų 
javų, dainuodami „Kelkis, marti, ilgai miegi“. Tik vėlesniais laikais prasimanyta 
šiaip kelti triukšmą: „Mušti kultuvais į duris, skambinti krosniadangtėmis, keptuvėmis, 
pjūklais, puodais ir visokiais daiktais“156. XIX a.–XX a. pradžioje panašiomis marčiai 
skirtomis dainomis jaunuosius keldavo ir Utenos bei Ignalinos kraštuose. Nuo 
seno dainavimui pritardavo smuiku.157

Pirmorytį po keltuvių iš klėties į 
gryčią anytai vedant marčią muzikantai 
griežia „Pirmaryčių maršą“158, „Sutikimo 
maršą“159. Senas ir gajus paprotys, paval-
gius pusryčius, muzikantams griežiant, 
jaunamartei dalinti dovanas. Ji pašokda-

154 KS, p. 344.
155 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 393–394.
156 Ten pat, p. 405.
157 Kirdienė G. Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių 
muzika, p. 48.

158 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 406.
159 KS, p. 351.

Piršlį išperka iš kankinimų ir korimo. Čivonių k., Kupiškio vls.  
1934 m. B. Buračo nuotr. BB 4213
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vo su kiekvienu apdovanotuoju, pradedant anyta160, arba ją taip pat pa gal seną 
aukštaičių paprotį šokdindavo didysis pajaunys ar piršlys, žiūrėdavo, ar ji ne 
šluba. Su pajauniu ji tyčia šlubuoja, o su jaunikiu šoka gerai. Pasak B. Buračo, 
pirmą muzikantai užgriežia senovės ku piškėnų suktinį „Tu, sesiula jaunoja, tu 
esi“. Pašokinus jaunąją, vykdavo dovanų šoki nimas: su dovanomis šokdavo visi, 
dainuoda mi „Seni, jauni ir kuproti – visi nori tuncavoti“161.

Vestuvių pabaigoje svečiai, dainuodami „Svečiai begaliai namo nevažiuoja“, 
keldavo triukšmą prašydami vaišių (nors iš tikrųjų jie nealkani) ir būbnydavo „į 
patį stalą“162.

Marčią šokindavo ir jai lankantis per paveselius pas kaimynus. Pirmasis pa-
šokinęs dovanų gaudavo rankšluostį. Šokiams grieždavo kartu eidavęs vestuvių 
muzikantas163. Šokdavo ir per atameiles marčios ir jaunikio pusėje (lankant marčios 
artimuosius ir jiems lankantis pas jaunąjį)164.

1933 m. kupiškėnų kultūros puoselėtojų grupelė sukūrė senovinių kupiškė-
nų vedybų vaidinimą (pradedant piršlybų, baigiant vestuvių paveikslais), kuris 
jau 1934 m. buvo parodytas Kaune165, po karo ir pokario sunkumų atgaivintas ir 
šimtus kartų su pasisekimu keliavo po įvairius Lietuvos kraštus, buvo transliuo-
jamas per televiziją ir radiją. Vienas vaidinimo šaltinių buvo B. Buračo kupiškėnų 
vestuvių aprašas.

1968 ir 1971 m. publikuotos vaidinimo garso įrašų plokštelės166. 1971 m. 
režisieriaus Eugenijaus Šalčio sukurtame televizijos filme „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“ kapela (smuikininkas KLEOPAS MICKEVIČIUS, gim. 1890 m., gyv. 
Kupiškyje, klarnetininkas A. MATULIONIS, armonikininkas POVILAS ŽIŪKAS, 
gim. 1903 m., gyv. Kupiškyje) pasirodo vestuvininkų sutiktuvėse priešais bažnyčios 
vartus po jungtuvių ir griežia maršą, kupiškėnų muzikantų vadinamą „Vestuvi-
niu maršu“ („Senovės koncertinos maršu“ ir pan.). Tą patį maršą kapela griežia 
ir sutinkant vestuvininkus prie namų167. Po sutiktuvių ir sodo išpirkimo svočia 
prašo muzikontų pagriežti polkutę (ji dviejų dalių, pagriežtų smuikui būdingomis 
G ir D tonacijomis). Po gaubtuvių 
moterys šoka „Čiutyta rūtela“, tačiau 
be instrumentinio pritarimo. Vyrams 
nešant alaus statinę, vėl skamba tas 
pats „Vestuvinis maršas“. Pasivaišinę 
visi šoka polką.

Išvežant (išperkant) kraitį ir jau - 
najai atsisveikinant su motina, jau-
noji rauda, o muzikantai, stovėdami 
prieklėtyje, griežia tą patį „Vestuvinį 
maršą“. Pakorus piršlį ir jį išvežus, 
muzikantams griežiant, vestuvininkai 
šoka grasytinę. Išleidžiant jaunąją, mo-
terys dainuoja „Ruoškis, sesute“ be 
instrumentinio pritarimo.

Matyti, kad to meto vestuvių vai - 
dinime jau nebuvo laikytasi XX a. pir-

160 KS, p. 352.
161 Buračas B. Kupiškėnų vestuvės, p. 411–412; 
KS, p. 353.

162 Ten pat, p. 417.
163 Ten pat, p. 412–413.
164 Ten pat, p. 418–419.
165 Žebrytė J. Kupiškio Glemžų kiemas, Aš išdainavau 
visas daineles. Pasakojimai apie liaudies talentus – 
dainininkus ir muzikantus, II, sud. ir par. Danutė 
Krištopaitė, Vilnius, Vaga, 1988, p. 83.

166 Apie 1968 m. Kanadoje pasirodė 600 egz. tiražu 
išleista plokštelė „Lietuviškos vestuvės“, pasklidu-
si ne tik Kanados, bet ir JAV, Australijos ir kitų 
šalių universitetuose, kuriuose buvo studijuoja-
ma baltistika. Žr. http://lt.wikipedia.org/wiki/
Kupiškėnų_vestuvės. Senovinės kupiškėnų vestuvės. 
Etnografinis vaidinimas [dvi plokštelės]. Režisierius 
Povilas Zulonas, chormeisteris Vladas Zinkevičius, 
garso režisierius Vilius Kondrotas. Įvado autorius 
Juozas Baltušis, Ryga, Melodija, 1971.

167 Šį maršą mokėjo ir įrašams pagriežė dauguma 
kupiškėnų muzikantų.



22

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

mojoje pusėje dar gyvavusios tradicijos griežti tam tikrus maršus kiekvienai ves-
tuvių apeigai (per išleistuves – graudžiuosius lydėtinius maršus), kaip ir pritarti 
dainoms bei seniesiems, taip pat ir vokalines atmainas turintiems šokiams.

XX a. Kupiškio vls. kapelos ir orkestrai
Kupiškio krašte, kaip ir kitur Aukštaitijoje, buvo mėgstama smuiko, klarneto 

ir armonikos kapela. Kartais prisidėdavo būgnelis ar būgnas, bosinis strykinis 
instrumentas – retenybė168. Kupiškėnų muzikavimas klarnetu, kaip ir kapelos su 
smuiku ir armonika, įamžintas tik vestuvių vaidinimo plokštelėse ir televizijos filme.

Miliūnų apylinkėje kaimo jaunimas susiburdavo ir į lūpinių armonikėlių, 
kurias vadino vargonėliais, kapelą: „O vargonėliais! Būdavo, vargonėlius vienodus nu-
parkam bent pinki, šeši, katrie moka grot. Didžiausia kapela išeina, labai gražiai pagroji 
vargonėliais.“169

Kupiškio vls. styginių kapelos, orkestrai buvo reti. Jie būdingesni Biržų 
vls., kur prieškariu „daugiausia buvo styginiai orkestrai, nes armonikas buvo sunkiau 
gauti“170. XX a. ketvirtąjį dešimtmetį 
Atžalyno kaime, šiaurinėje Kupiškio 
vls. dalyje, „sau, ne uždarbiui“ muzi-
kuodavo orkestras: LEONAS ir JUOZAS 
MEŠKINAI grieždavo smuikais, JONAS 

„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidintojai. Pirmoje eilėje (iš kairės): 
Kleopas Mickevičius (smuikas), Juozas Jakšys (būgnelis), Aleksandras 
Kriūka (koncertina), Alfonsas Valma (standartizuota rusiška armonika). 
Apie 1975–1980 m. KEM PF 7063

168 Plg. Baika A. Kaimo armonikos, p. 81–82.
169 MFA KF 6010/7a, pat. S. Pučėta.
170 EIA, pat. Konstantinas Markutis, gim. 1908 m. 
Degėsių k., Sodeliškių ap., Biržų r., 1989 m. užr. 
J. Mockevičiūtė, V. Kubilytė.
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GRUODIS skambindavo balalaika, jo 
motina KONSTANCIJA GRUODIENĖ 
mušdavo būgną. Klausytojų nuostabai, 
ji taip pat puikiai mokėjo pritarti šo-
kiams ir dainoms, kairės rankos nykščiu 
braukdama per stalą, o dešiniu kumščiu 
tai smarkiau, tai švelniau suduodama 
į jį – tarsi grodama būgneliu171. Rit-
minis pritarimas kupiškėnams buvo la-
bai svarbus. E. Glemžaitės-Dulaitienės 
teigimu, net ir mergos, 

„kai muzika užgrodavo, tuoj alkūnėmis į 
sieną pradėdavo daužyti ir, muzikai pri-
tardamos, dainuodavo“172.

1934–1937 m. Paberžių k. (Kupiš-
kio sen.) gyvavo Jono Augulio vado-
vaujamas jaunalietuvių stygų orkestras, 
kurį sudarė nuo dešimt iki dvylikos 
muzikantų, vaikinai ir merginos. Vado - 
vas griežė smuiku, dvi merginos skam-
bino gitaromis, kiti – mandolinomis, 
vienas griežė tristyge basetle (kontrabo-
su), dar galėjo prisidėti balalaika. Mu-
zikuodavo iš klausos, nes natų neturėjo. 
Vadovas 1935 m. sausį pakartotinai rašė Jaunalietuvių sąjungos Literatūros ir me - 
no sekcijos valdybai, prašydamas atsiųsti „lengvų šokių bei maršų“ gaidų, pritaiky -
tų jo orkestro sudėčiai: smuikui, mandolinai, gitarai, balalaikai ir kontrabosui. 
Tačiau tinkamų gaidų valdyba neturėjo, tik 1936 m. buvo išleistas šapirografuotas 
natų rinkinėlis styginių orkestrams. Paberžių styginių orkestras dažnai muzikuo-
davo per gausias jaunalietuvių šventes ne tik savo, bet ir kitose apylinkėse173.

Tarpukariu Kupiškyje veikė net trys pučiamųjų orkestrai – Lietuvos kariuo-
menės pulko, gaisrininkų ir Leonardo 
Leščinsko. Anksčiausiai veiklą pradėjo  
gaisrininkų orkestras. Po Pirmojo pa - 
sau linio karo Kupiškyje apsigyvenęs  
L. Leščinskas (gim. 1892 m. Ry goje, mi  - 
ręs 1979 m. Kupiškyje) „nuo pirmų Ku -
piškyje gyvenimo dienų įsitraukė į gaisri-
ninkų dūdų orkestrą“174. Jis mokėjo groti 
visais dūdų orkestro instrumen tais, taip  
pat ir smuiku, rašyti natas. Taip pat ir  
visa jo šei ma muzikavo susibūrę į an - 
samblį: pats griežė smuiku, žmona skam - 

Klarnetus pučia broliai Jonas ir Jurgis  
Bardauskai. XX a. pr. KEM. Gauta iš  
Aistės Bardauskaitės

171 Žebrytė J. Kaip stobrys dainos‘ įaugus, Aš išdai-
navau visas daineles. Pasakojimai apie liaudies talentus – 
dainininkus ir muzikantus, p. 93–94 (iš muzikalios 
šeimos kilusi pateikėja K. Gruodienė, gim. 1883 m. 
Gudgalio k., Vabalninko vls., augo Tetervinų k., 
netoli Alizavos, Kupiškio vls., senatvėje gyveno 
Kupiškyje. Jos tėvas buvo muzikantas ir armonikų, 
smuikų meistras, visi keturi broliai mokėjo griežti 
armonika, bandonija ir styginiais instrumentais).

172 KS, p. 290.
173 Žebrytė J. Paberžių jaunalietuviai ir jų vadas Jonas 
Augulis 1932–1940 m. (Kupiškio r. Kupiškio sen.), Vil-
nius, Vilniaus universiteto leidykla, 2000, p. 52–53.

174 Atsiminimai. 2011 m. užrašė Elzė Lešinskaitė-Ka-
lytienė, Ričardas Kalytis, KEM.
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Paberžių skyriaus jaunalietuvių stygų orkestras. Pirmoje eilėje (iš kairės): Akvilė Žalytė  
(Puponių k.), Paulina Kavaliauskaitė ir vadovas Jonas Augulis (Paberžių k.), Elena Vaicekauskaitė 
(Šalnakundžių k.), Julė Ragauskaitė (Noriūnų k.); antroje eilėje: Juozas Kriaučiukas (Pašepečio k.), 
Povilas Juodakys (Račiupėnų k.), Juozas Ragauskas (Paberžių k.), Jonas Žekonis ir Petras Masiulis  
(Šalnakundžių k.). Apie 1935–1936 m. KEM

Kupiškio gaisrininkų dūdų orkestras. Pirmas iš kairės klarnetą pučia Leonardas Leščinskas.  
Apie 1930 m. KEM. Gauta iš Ričardo Kalyčio
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bino gitara, sūnus Leonardas (gim. 1917 m., miręs tremtyje Sibire) pūtė klarnetą. 
Vėliau prasigyvenęs įsigijo pučiamųjų orkestro instrumentus, sukūrė orkestrą, 
kuriam ir vadovavo. 1944–1954 m. L. Leščinskas buvo kalinamas Norilske, vė-
liau Taišete. Kalinimą Taišete palengvino iš Lietuvos parsisiųstas smuikas. Šeima 
1948 m. buvo ištremta į Sibirą, Talcus, vėliau Bolšąją Rečką, Irkutsko sr. 1964 m. 
L. Leščinskas su žmona grįžo iš tremties į Daugpilį, kadangi Lietuva nepriėmė. 
Be leidimo vaikai 1968 m. tėvus parsivežė į Kupiškį175.

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje „iškilmingomis progomis, kada susitikdavome su 
visuomene ir atvykdavo karo vadai“, grodavo kariuomenės pulko dūdų orkestras176.

XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje  
gimusių kupiškėnų muzikavimas
Iš turimų duomenų matyti, kad Kupiškio vls. 1892–1918 m. gimę muzikantai 

dažniausiai grieždavo dumpliniais instrumentais: Peterburgo armonika, bandonija 
ar koncertina ir „Hohner“ ar Vienos armonikomis. Pavyko rasti tik keturis (iš jų 
įrašyti tris) smuikininkus, nors XX a. pirmojoje pusėje jų būta ir daugiau: smuiku 
grieždavo kai kurių armonikininkų tėvai, neretai ir XIX a. gimę skudučių, ragų 
ir lumzdelių muzikantai.

Jau minėto žymaus Kupiškio smuikininko Kleopo Mickevičiaus repertuaras 
buvo gausus (1972 m. įrašams jis pagriežė daugiau kaip 20 kūrinių). Jį sudarė 
keli maršai177 ir ne tik lietuviški (grasytinė, krakoviakas, suktinis, polkos), bet ir 
kitų tautų (latvių, lenkų, rusų, vokiečių ar vengrų, prancūzų, žydų) kilmės šokiai. 
Vieni tuo metu jau buvo įsišakniję aukštaičių tradicijoje (papiljonas, plg. „Turiu 
kotį rainuotų“, lendleris, padispanas, padikatras, latviška polka „Gailitis“, lenkiška 
polka „Usiasiūsia“, tiesa, pastaroji būdingesnė rytų aukštaičiams)178, kiti – retesni, 
ne taip prigiję (karobuška, slovakų šokis, žydų ratukas „Beigila“, Vokiškas valsas, 
valsas „Du broliai“, Lenkiškas valsas)179.

Kupiškėnų maršai originalūs, pagrįsti kraštui būdingomis intonacijomis, nors 
kai kurie ir instrumentinės, plačios apimties melodikos (taip pat ir užrašyti XX a. 
pirmojoje pusėje). Jie galėjo būti perimti iš tarpukariu Kupiškyje gyvavusių, o gal 
ir senesnio laikotarpio, pučiamųjų orkestrų.

K. Mickevičius kūrinius griežė smuikui būdingomis G ir (arba) D tonacijo-
mis, beveik visus uždara dviejų kontrastingų dalių forma. Jo smuikavimo stilius 
pasižymi melodikos vingrumu, lumzdeliui būdinga melodine puošyba. „Šilgalio 
polkos“180 trelės tarsi imituoja paukščio 
čiulbėjimą. Jis mėgo atskirai griežti net 
ir smulkios ritmikos gaidas bei pritarti 
laisvomis stygomis.

Smuikininko VINCO BAGDO-
NAVIČIAUS (1897–1990, Karaliūnų k.,  
Noriūnų ap.) repertuarą sudarė polkos 
(taip pat ir E. Glemžaitės-Dulaitienės 
paminėta „Polka pliauškutė“, plg. „Mė-
nesėlis“), valsai, kiti tradiciniai šokiai 
(krakoviakas, padispanas) ir net trys 

175 Atsiminimai, KEM. Apie 1957 m. pučiamųjų or-
kestrus turėjo Kupiškio rajoniniai kultūros namai, 
apie 1980 m. – Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinė 
mokykla (dab. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazija).

176 Puskarininkio Felikso Manionio atsiminimai. 1996 
01 23, KEM.

177 MFA KF 6010/24 (kupiškėnų „Vestuvinio maršo“ 
atmaina), 25 (Maršas „Suk suk ratelį“), 34; 1972 m. 
užrašė E. Vyčinas, M. Urbaitis, U. Vilčinskaitė.

178 MFA KF 6010/17–20, 22, 27, 30–31, 35, 36–37.
179 MFA KF 6010/26, 28–29, 32–33, 38–39.
180 MFA KF 6010/36–37.
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maršai181. Jis buvo taip pat ir puikus dainininkas. Jaunystėje 
jam teko ganyti gyvulius: pateikėjas balsu paimitavo ustovo 
triūbos signalą karvėms sušaukti, padainavo ganymo dainelių. 
Jo smuiku griežiamos melodinės puošmenos kartais primena 
lumzdelį. V. Bagdonavičius vakaruškose, jaunimo suėjimuose 
kartais smuikuodavo ir vienas, tačiau vestuvėse dažniausiai 
grieždavo trise su klarnetininku ir armonikininku182. Įrašams jis 
pasmuikavo G ir D tonacijomis (siekdamas aukštas gaidas iki cis3, d3). Dauguma 
kūrinių būdavo dviejų dalių. Griežė labai tiksliai metroritmiškai, stipriu garsu, 
galingais akcentais. Kartais melodijai pritardavo laisvų stygų burdonu.

Virbališkių apylinkėje būta smuikininkų, tačiau prieškariu labiausiai ver-
tindavo armonikininkus, jų ir buvo daugiausia. Jau minėtas Palėvenėlės (Miliū-
nų), Virbališkių ap., muzikantas S. Pučėta griežė ne tik senaisiais pučiamaisiais 
instrumentais, taip pat dambreliu, lūpine armonikėle, bet ir smuiku, armonika, 
akordeonu. Muzikanto repertuare ne tik tradiciniai šokiai (grasytinė, papiljonas, 
padikatras, suktinis), bet ir ratelis „Mirė močiutė“, užbaigiamas jam pritaikyta polka, 
bei kelios dainos183. Armonika jis mėgino pagriežti šešių dalių ir polkos kadrilį. 
Jo ketvirta dalis („Atiduok“) būdinga 
ne tik gretimo Šimonių vls., bet net 
ir baisogališkių, šeduviškių aukštaičių 
kadriliui184. Penktoji S. Pučėtos pagriež-
to kadrilio dalis – maršas „Suk suk 
ratelį“. S. Pučėtos smuikavimo, kaip ir  
griežimo armonika, stilius pasižymi im - 
provizaciškumu, gana laisva metrorit-
mika. Melodika dažniausiai gana siau-

181 MFA KF 6260/29–38, 1974 m. užr. R. Naktinytė, 
J. Barkauskaitė. 

182 Pat. V. Bagdonavičiaus duktė Aldona Mickuvienė, 
gim. 1938 m., gyv. Vilniuje; 2014 m. užr. G. Kirdienė.

183 MFA KF 6010/2–16, 6260/14–21. Dainos „Ar aš 
tau, sese, nesakiau“ transkripcija paskelbta Kir-
dienė G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje 
kultūroje, p. 267–268.

184 MFA KF 6010/1 (S. Pučėta), 6263/1 kadrilis, 
bandonija pagriežė Kazys Maldeikis, gim. 1895 m. 
Migonyse, Šimonių ap.

Vincas Bagdonavičius 
smuikuoja Karaliūnų 
kaimo suėjime. Apie 
1960 m. Iš jo dukters 
Aldonos Mickuvienės 
albumo 
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ros – kvintos, sekstos – apimties. Griežiant smuiku, melodika gana gausiai puošia-
ma ir beveik visada pritariama laisva styga arba pirmu pirštu išgaunama gaida.

Iš Gindvilių k. kilusi Virbališkių mokyklos mokytoja Aldona Čiurlytė (gim. 
1923 m.) 1981–1982 m. vadovavo jauniesiems kraštotyrininkams ir kartu su jais su rin - 
ko nemažai vertingos medžiagos apie vakaruškų, gegužinių ir vestuvių muzikantus,  
gimusius XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Gindvilių kaime smuiku (skripka) griežda vo 
POVILAS BALČIŪNAS ir POVILAS VIČINAS, tačiau pagrindiniai muzikantai buvo  
bandonija, armonika griežę VITALIUS BABICKAS (gim. apie 1902 m.) ir PETRAS 
ŠVEL NIA. Per vestuves kartais prisidėdavo klarnetas. Jei pagrindinių muzikantų ne - 
bū davo, juos pakeisdavo armonikininkas POVILAS ŠVELNIA. Armonika dar griežda -
vo PRANAS VAITIEKŪNAS. Jų repertuarą sudarė įvairūs šokiai: ne tik polka, valsas, 
bet ir suktinis, krakoviakas, kadrilis. Žiemą vakaruškas užbaigdavo „Baltu valsu“.

Daug muzikantų buvo Virbališkiuose: JURGIS GABRĖNAS, VINCAS GLINS-
KIS, STEPONAS KAIRYS, PETRAS KERŠULIS, ANTANAS VAITIEKŪNAS, JUO-
ZAPAS VILIMAS. Kaimuose būdavo tiek daug jaunimo, kad tekdavo rengti kelias 
atskiras vakaruškas ir muzikantų trūkdavo. Nesant geresnės muzikos, tikdavo 
ir grojantys mandolina, šukomis (PETRAS JANILIONIS) ar lūpine armonikėle, 
šukomis (POVILAS KAIRYS).

Biriečių kaime armonikomis grieždavo POVILAS DOVYDAS, DOMINYKAS 
KUKENYS ir VLADAS VIRBICKAS. Tolimesnių kaimų muzikantai buvo J. BAR-
DAUSKAS, POCEVIČIUS, DAINIUS KRUČAS. Garsesni muzikantai grieždavo visuose 
kaimuose ne tik savo apylinkėje, bet Kupiškyje, siekdavo ir Skapiškio apylinkes185.

Vis dėlto įžymiausias muzikantas, gyva legenda ne tik Virbališkių apylinkėje, 
bet ir visame Kupiškio valsčiuje (vėliau rajone) buvo LEONAS JUREVIČIUS, gim. 
1903 m. Miliūnų k., Pandėlio apyl., 
Rokiškio r. (keturiolika kilometrų nuo 
Virbališkių; į mokyklos šventes jį visada 
atsiveždavo)186. Jis nepaprastai meistriš-
kai ir preciziškai griežė įvairiais instru-
mentais: smuiku, klarnetu, koncertina, 
bandonija, akordeonu (be to, armonikas 
meistravo ir taisė). L. Jurevičius buvo 
sektinas to meto kupiškėnų muzikantų 
pavyzdys, ne vienas iš jo mokėsi grie-
žimo armonika meistriškumo.

Įžymiausias XX a. kupiškėnų mu - 
zikantas, vienas vestuvių vaidinimo da - 
lyvių, kurio muzika 1967–1989 m. ne kar - 
tą įrašyta, taip pat ir Lietuvos radijuje  
ir televizijoje, bei skelbta, buvo ALEK-
SANDRAS KRIŪKA (gimė 1911 m. Sankt  
Peterburge, mirė 1994 m. Pyragių k., Ku - 
piškio r.)187. Jo vardu buvo pavadinta ir 
tradicinė kupiškėnų muzikos šventė 
„Aleksiuko bandonija“.

185 Čiurlytė A. Jaunimo pasilinksminimai Virbališkių 
apylinkėje, p. 500–503, 509. 2014 m. G. Kirdienė 
autorę kalbino, tikslino duomenis.

186 Čiurlytė A. Jaunimo pasilinksminimai Virbališkių 
apylinkėje, p. 500.

187 LRT B 16664/11–16, K 2573–2585 (koncertina, 
Peterburgo armonika), užr. 1967 07 03; MFA KF 
6263/33–58, 6265/38–53 (koncertina-konstantinka), 
1974 m. užr. Rimantas Astrauskas; MFA KFL 
380/18–27, 381/1–3, 5–6, 9–16 (Peterburgo armonika), 
4 (akordeonas), 7 (vokiškas bajanas), 8 (koncertina), 
1982 m. užr. Albertas Baika; MFA KLF 867/69–70 
(bandonijomis pagriežė A. Kriūka ir A. Mackevičius; 
MFA KLF 1367/40–41, 42–50 (koncertina), 42–43 
(armonika), 51 (piemenų žaidimas), 1989 m. užr. 
R. Zaleckaitė, G. Petronis. 

 Publikacijos: „Senovinė kupiškėnų polka“ (Pyragių 
bandonijų trio: A. Kriūka, K. Ruželė, A. Macke-
vičius), Ant marių krantelio. Folklorinių ansamblių 
šventė [vykusi 1984 m. birželį], sud. Vida Jurkutė 
[plokštelė], įrašyta 1986 m. melodija, 1987; „Luka-
vičiaus polka“, „Šeškaus polka“, „Sesytės valsas“, 
polka „Mos“, valsas „London“, maršas, Aukštaitija. 
Valsai, polkos, maršai. Liaudies muzika, sud. Arūnas 
Lunys. Įrašyta 1990, Lituanus (plokštelių įrašų 
studija), Ritonis, 1990; „Pyragių kaimo polka“ 
(A. Kriūka, konstantinka), užr. 1967 m., Lituanie. 
Le pays des chansons [CD], Paris, 1997, nr. 20.
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Muzikantas pradėjo griežti maž-
daug trylikos metų, pirmiausia išmo-
ko polką. Jo dėdės buvo muzikantai: 
motinos brolis JONAS BUKYS griežė 
armonika, brolio tėvas Povilas Kriūka, 
pas kurį šeima apsigyveno apie 1918 m. 
grįžusi į gimtinę, – smuiku, lumzdeliu. 
Aleksandro tėvas Jonas Kriūka, dirbęs 
mašinistu Sankt Peterburgo popieriaus 
fabrike, buvo vienas Pyragių muzikantų, 
kurių lumzdeliu (vamzdeliu) atliekama 
muzika įrašyta 1935 m. A. Kriūka turėjo 
didžiulį troškimą tapti muzikantu. Ne-
baigęs mokyklos jis išėjo tarnauti, kad 
užsidirbtų pinigų armonikai nusipirkti, 
ir buvo labai laimingas, kai už 60 Lt 
nusipirko trieilę Peterburgo armoniką. 
Vos po dviejų savaičių jis jau taip gerai griežė, kad kaimo bernai pradėjo jį vežiotis 
į vakaruškas. Kur kas vėliau, jau sukūręs šeimą ir visus metus taupęs, A. Kriūka 
iš L. Jurevičiaus, tapusio jo muzikavimo idealu, už didžiulę sumą – 550 Lt – įsigijo 
koncertiną (konstantinką)188.

A. Kriūka per gyvenimą griežė maždaug trijuose šimtuose vestuvių, dažnai 
grieždavo vakaruškose, krikštynose, vardinėse, įkurtuvėse189. Muzikantas šiek tiek 
pažino natas, turėjo didelę dumplinių instrumentų kolekciją ir visais griežė: Peter-
burgo armonika (pataburska; F, C, G, D tonacijomis, greičiausiai, in C), koncertina 
(konstantina, konstantinka, kastantinka), maža koncertina, bandonija (pastaraisiais 
instrumentais grieždavo G, D, A, E tonacijomis), taip pat ir akordeonu, vokišku 
bajanu (mygtukiniu akordeonu) bei maždaug nuo 1970-ųjų – standartizuota rusiška 
armonika (chromka). Jis turėjo ir būgną bei Jurgio Stankevičiaus išdrožtą lumzdelį190.

Reikia pastebėti, kad kupiškėnai, matyt, C derinimo Peterburgo armoni-
ka (kaip neretai ir kitomis armonikomis) dažniausiai griežė net keturiomis – 
F, C, G, D – tonacijomis. Įdomu, kad būtent tokiomis tonacijomis griežė ir 
1935 m. įrašyti Pyragių lumzdininkai. Be to, tokios tonacijos patogesnės griežti 
ansamblyje su smuiku negu Es, B, F tonacijos, kuriomis dažniausiai griežta 
gretimuose Rokiškio ir Utenos kraštuose B derinimo Peterburgo armonikomis. 
Liaudies muzikantai žinojo, kad pastarosios patogesnės griežti ansamblyje su 
klarnetu arba kornetu191. Molėtų krašte dažniau griežta C derinimo Peterburgo 
armonikomis.

Beje, Račiupėnuose gyvenęs ar-
monikų meisteris KRIAUČIUKAS, atsi-
žvelgdamas į muzikantų poreikį griežti 
įvairiomis tonacijomis, apie 1960-uosius 
buvo sukonstravęs net penkiaeilę Pe-
terburgo modelio armoniką. Ji turėjo 
mygtukinio akordeono bosus.

188 Morkūnaitė V. Didis mažas žmogus, Kupiškėnų 
mintys, 2011, kovo 10, p. 5.

189 EIA, 1989 m. užr. G. Petronis, R. Taluntytė. 
190 Baika A. Kaimo armonikos, p. 71 (autorius teigė, 
kad A. Kriūka gerai griežė koncertina ir Peterburgo 
armonika; paskelbė bajanu griežiančio A. Kriūkos 
nuotrauką).

191 Garsonas R. Utenos krašto muzikantai, Utena, 
2007, p. 83.

Aleksandro Kriūkos koncertina (šiuo metu  
priklauso Albertui Martinaičiui). 2014 m.  
Vilmos Juozevičiūtės nuotr. 
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A. Kriūkos namai Aukštupėnuo-
se buvo tapę tikru kupiškėnų muzi-
kantų centru. Susirinkę jie iki sutemų 
šnekučiuodavosi ir grieždavo, griežda-
vo. A. Kriūka mielai grieždavo kartu 
su smuikininku Kleopu Mickevičiumi 
ir dumplinių instrumentų muzikan-
tais FELIKSU GASPARIONIU, VLA-
DU KELMU, JONU MINKEVIČIUMI, 
BRONIUMI NAVARSKU, K. RUŽELE 
(iš Pyragių), KAZIMIERU SRIUBIŠKIU, 
BRONIUMI VILIMU, taip pat būgneli-
ninku JUOZU JAKŠIU192.

Milžiniško A. Kriūkos repertuaro 
pagrindą sudarė įvairūs tradiciniai šo-
kiai (jų įrašyta 12): diržaulis (dirižablis), 
dikapu, grasytina, izvožčikas (plg. tuste-
pą), kadrilis „Eisim namo noktį“193, kra-
koviakas, kuchanuška, „Noriu miego“ 
(polka), padispanas, suktinis, trvoržikas, 
vingierka. Gausu polkų: „Girtuoklių“, 
„Konstantinkos“, „Kupiškėnų“, „Mer-
gaičių“, „Lietuvių vestuvinė polka“194, 
„Lipk ant sienų“, „Liver“, „Lukavičiaus“,  
„Mos“ („Mospolka“), „Ninos“, „Peterbus-
ka“, „Pyragių kaimo“, „Sartų“, „Sena 
polka“, „Senybinė“, „Senovinė vestu-
vių“, „Šeškaus“, „Špokelis“ (išmokta iš 
gaidų), „Varšavska“, „Vyturiuko“. Daug 
ir valsų: „Ant melsvo ežero bangų“, 
„Broliukai, gerk“, „Pyragių ežerėlio“ 
(„Ežerėlio valsas“), „Gvazdikas rausva-
sis“ (plg. „Sėdėjau aš daržely“), „Gim-
nazistų“, „London“, „Kaimo“, „Plaukia 
sau laivelis“, „Rugiagėlė“, „Sėdėjau aš 
daržely“, „Senovės“, „Sesytės“, „Šiau-
rės“, „Tu graudžių ašarų neliek“, „Val-
sas, atgrotas 180 vestuvių“, „Varpelis“.  
Įvairūs maršai: „Koncertinos, arba se-
novės“ (plg. „Vestuvinis kupiškėnų 
maršas“), „Koncertinis“, „Liaudiškas“, 
„Vestuvinis pasitinkant ir išleidžiant“, 
„Vestuvinis maršas palydint, einant“ 
(„Kupiškėnų išleistuvių maršas“)195. Įra-
šytas ir vienas kitas fokstrotas („Oi, 

Kriaučiukas griežia savo sukonstruota penkiaeile  
Peterburgo modelio armonika. Apie 1964–1966 m.  
KEM. 1969 m. gauta iš Kriaučiukienės

Aleksandras Kriūka ir Bronius Vilimas griežia 
bandonijomis. 1946 m. KEM. Iš A. Kriūkos 
žmonos albumo

192 Morkūnaitė V. Didis mažas žmogus, p. 5. 
193 MFA KF 6264/43 (grieždavo anksčiau, prisiminė 
tris dalis).

194 MFA KF 6264/38; keturių dalių. Muzikanto pastaba: 
„Užrašyta vieno vokiečio. Bekeris [ją] truputį pakeitė ir 
dabar ji vadinama Bekerio.“

195 Vokiška koncertina A. Kriūkos pagriežtus „Kon-
certinos maršą“ ir „Kupiškėnų išleistuvių maršą“ 
1982 m. įrašė, transkribavo ir 1998 m. paskelbė  
A. V. Baika, Muzika armonikoms. Armonika, ban-
donija, koncertina, nr. 4–5.
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Mari“) bei dainos („Daug daug dainelių“, „O, jūs susiedai“, 
ukrainiečių liaudies daina „Ei, dziavčina“). A. Kriūkos grieži-
mo stilius pasižymi laisvoka metroritmika, vingria melodika, 
greitokais tempais ir sulėtintomis bei pratęstomis užbaigomis – 
galbūt jos susiformavo dėl dažnų koncertinių pasirodymų.

Minėtas kupiškėnų vestuvių vaidinimo muzikantas P. Žiū - 
kas griežė Vienos arba „Hohner“ armonika196 F, C, G, D to-
nacijomis, vidutiniu tempu (polkų tempas 120–126 ketvirtinės per minutę), labai 
tiksliai metroritmiškai. Kai kurias polkas, panašiai kaip ir A. Kriūka, jis užbaigė 
išretintu ritmu (dvi ketvirtinės ir pusinė).

Didžprūdžių kaimo bandonininkas JUOZAS BUROKAS, gim. apie 1912 m.197, 
mokėsi iš A. Kriūkos, su kuriuo dažnai muzikuodavo, ir L. Jurevičiaus. Peterburgo 
armonikos muzikantas DOMAS MUKULIS, gim. apie 1912 m., gyv. Pasuosių k., 
Noriūnų apyl., mokėjo šiek tiek griežti ir bandonija198, kartais muzikuodavo kartu 
su smuikininku V. Bagdonavičiumi199. 
Jis griežė taip pat F, C, G tonacijomis. Jo 
pagriežtų polkų, suktinio ir net maršo 
tempai greiti – apie 132 ketvirtinės per 
minutę. Kūrinių pabaigas jis truputį 
sulėtina, išretina ritmą. 

Kelis kūrinius įrašams pagriežė 
Kupiškio armonikininkai ANTANAS 
GARASTAS, gim. 1909 m.200, ir AL-
FONSAS DŪDA, gim. 1919 m.201

Dauguma 1919–1940 m. gi mu - 
sių kupiškėnų liaudies muzikantų griežė 

A. Kriūka su  
bandonininku  
Broniumi Vilimu  
ir smuikininku  
muzikuoja suėjime. 
KEM

196 MFA KF 6009/6–18, 1972 m. užr. E. Vyčinas, 
M. Urbaitis, U. Vilčinskaitė. Čia, kaip ir nema-
žoje dalyje kitų užrašymų, nėra tiksliai nurodyta 
armonikos rūšis. Ją nustatyti pagal įrašus autorei 
padėjo A. Kirda. 

197 A. Kirdos asmeninis archyvas, užr. 1988 m. ir 
LRT K 8233–8234, užr. 1994 m.

198 MFA KF 6259/1–7, 6260/44–49, 1974 m. užr. 
R. Naktinytė, J. Barkauskaitė. 

199 Jis buvo V. Bagdonavičiaus dukters Aldonos 
krikšto tėvas.

200 MFA KLF 1368/25–28, 1989 m. užr. D. Lasionis, 
M. Nagaitis.

201 MFA KLF 1370/92, 1989 m. užr. A. Jarašiūnaitė, 
R. Malciūtė.
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Babickas griežia bandonija, jo sūnus pučia klarnetą. KEM

Kupiškėnų vestuvių vaidinimo muzikantai Kleopas Mickevičius  
(smuikas), Alfonsas Valma (standartizuota rusiška armonika),  
Vladas Jakšys (būgnelis) su rašytoju Juozu Baltušiu ir  
vaidinimo režisieriumi Povilu Zulonu. Apie 1975 m. KEM
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dumpliniais instrumentais, retas kuris smuiku ar klarnetu. Pažymėtina, kad iki XX a. 
pabaigos gana gerai buvo iš laikyta jų įvairovė: bandonija, koncertina (konstantina), 
Peterburgo armonika, galbūt ir „Hohner“ ar Vienos armonika, akordeonas arba 
rečiau vokiškas mygtukinis akordeonas (vadintas taip pat kaip ir rusiškas – bajanu). 
Po Antrojo pasaulinio karo, maždaug nuo 1946 m., kupiškėnų kapelas paprastai 
sudarė vien tik armonikos arba akordeonai, tik kartais prisidėdavo klarnetas202. Buvo 
ir šeimų kapelų: apie 1973 m. Narkevičių šeima iš Juodupėnų muzikavo bandonija, 
dviem akordeonais ir būgnu su lėkšte203. Kaip minėta, tradicinę smuiko, klarneto 
ir armonikos kapelą XX a. septintajame dešimtmetyje dar buvo išlaikęs kupiškėnų 
vestuvių vaidinimas, tačiau apie 1975-uosius net ir jo muzikantai grieždavo jau ne 
tik senojo modelio armonikomis, bet ir standartizuota rusiška armonika.

PETRAS RINKEVIČIUS, gim. 1919 m. Varaniškių k., griežė koncertina (kons-
tantinka) arba bandonija. Jo repertuarą sudarė polkos („Senelio ir bobutės“, „Su-
stumtinė“, „Vestuvinė“) ir valsai („Gimnazistų“, „Londono“)204. Armonika (galbūt 
„Hohner“, A, E, H tonacijomis) griežė STASYS JUODAKYS, gim. 1925 m. Aukš-
tupėnuose205, ir BRONIUS VAITONIS, gim. 1924 m. Pakarklių k., Noriūnų apyl.206

POVILAS VALMA (gim. 1926 04 01 Siaurių k., Kupiškio vls., gyv. Ožki-
nių k.), pagal profesiją batsiuvys, griežė bandonija, akordeonu, bajanu, armonika. 
Jis mokėsi griežti iš L. Jurevičiaus207. Jo brolis Alfonsas Valma, gyvenęs Kupiškyje, 
buvo vienas kupiškėnų vestuvių vaidinimo muzikantų, griežė standartizuota ru-
siška armonika. Povilo Valmos repertuarą sudarė daugiausia valsai („Kaip gražu 
miške“, „London“, „Jurevičiaus“, „Kaimo“, „Vokiečių“) ir polkos („Bandonijos“, 
„Vestuvių“, „Vestuvių bandonijos“, „Ninos“, „Špokelio“). Jis pagriežė kelis maršus: 
„Jurevičiaus“, „Naujokų išleistuvių“, vestuvinį „Sutiktuvių“208. Kad muzikantui buvo 
svarbi bandonija, rodo ne tik kūrinių pavadinimai, bet ir bandoniją primenantis 
skambėjimas, net griežiant bajanu.

VYTAUTAS ŠEREPKA, gim. 1927 m. Kupiškio vls., gyv. Raudondvaryje, Kau - 
no r., konstantinka grieždavo tradicinius šokius („Ant kalno karklai“, klumpakojį, kra -
koviaką) ir maršus („Kupiškietiškas iš-
leistuvių maršas“, „Senovinis maršas“)209.

Reikia pasakyti, kad gerokai už 
bandoniją mažesnė koncertina pasižy-
mi skaidriu, aukšto tembro skambesiu. 
Galima manyti, kad būtent dėl garso 
spalvos tarp kupiškėnų koncertina buvo 
tokia populiari. Gal ir nesąmoningai, 
bet siekta senajai muzikavimo pučia-
maisiais instrumentais tradicijai būdin-
go aukšto tembro, skaidraus skambesio.

Kupiškio muzikantai ALFON-
SAS MACKEVIČIUS, gim. 1932 m.210, 
JONAS BUTĖNAS, gim. 1931 m.211, 
ir JURGIS MAŽYLIS, gim. 1940 m., 
griežė bandonijomis. Bandonija griežė 
ir bene vienintelė užrašyta kupiškėnė 

202 EIA, pat. Povilas Valma, 1989 m. užr. V. Palu-
binskienė, A. Kirda.

203 KEM nuotrauka.
204 MFA KLF 817/29–35, 1986 m. užr. M. Bulotaitė, 
S. Tamonis, KLF 1370/37–45, 1989 m. užr. R. Mon-
trimaitė, D. Tumėnaitė.

205 MFA KLF 1372/57–63, 1989 m. užr. A. Jarašiūnaitė, 
A. Petrošius, L. Laurinavičiūtė, R. Baublinskas.

206 MFA KLF 1368/37–38, 1989 m. užr. D. Lasionis, 
M. Nagaitis.

207 P. Valma buvo pirmasis būsimo profesionalaus 
akordeonininko, bandonininko ir etnomuzikologo 
Arvydo Kirdos (gim. 1966 m. Ožkiniuose, gyv. 
Vilniuje) mokytojas, mokė jį tradiciškai griežti 
akordeonu.

208 MFA KLF 1371/39–48, 1989 m. užr. V. Palubins-
kienė, A. Kirda.

209 MFA KLF 89/23–28, 1981 m. užr. A. Baika.
210 MFA KLF 1370/93–97, 1989 m. užr. A. Jarašiūnaitė, 
R. Malciūtė, R. Kapičiauskaitė.

211 MFA KLF 1368/39–40, 1989 m. užr. D. Lasionis, 
M. Nagaitis; LRT K 8238–8240, užr. 1994 m. 
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muzikantė VILHELMA MACKEVIČIŪTĖ-ELSKIENĖ, gim. 1932 m. Aukštupėnų k.212 
Bandonininkų PETRO PUZINO213 ir JONO KIREILIO214 gimimo data neužrašyta.

Retas kuris šios kartos kupiškėnas muzikantas griežė smuiku, juolab senaisiais 
pučiamaisiais instrumentais. JURGIS STANKEVIČIUS (1928–2000, gim. Sineliškiųk., 
Kupiškio vls., Panevėžio apskr., gyv. Rudilių k., Noriūnų apyl.) puikiai griežė 
smuiku, pūtė lumzdelį, skudučius, birbynes, klarnetą, mokėjo groti ir gitara, 
akordeonu. Jis buvo ir nagingas lumzdelių, birbynių ir kitų muzikos instrumentų 
meistras, turėjo didelę muzikos instrumentų kolekciją. Pasak paties, jo „tėvas gie-
dojo, motina dainavo, o dėdė grojo klarnetu“215. Pūsti lumzdelį J. Stankevičius pradėjo 
aštuonerių, o būdamas dvylikos iš vidugiriečio PETRO TVASKAUS išmoko puikiai 
lumzdžiuoti. Mokėjo groti ir dviem lumzdeliais išsyk. Daug melodijų jis išmoko 
iš kaimynų muzikantų JANULIONIŲ: ANTANAS ir VITALIS grieždavo armoni-
komis, LIONGINAS – klarnetu ir lumzdeliu. Smuikuoti J. Stankevičius mokėsi 
iš anuomet plačiai pagarsėjusio Didžiagrašių kaimo muzikanto Z. Lukavičiaus216. 
Vestuvėse J. Stankevičius negrieždavo, tik vakaruškose ir kituose suėjimuose.

1949–1956 m. J. Stankevičius buvo politinis kalinys, kalinamas iš pradžių 
Lietuvoje, vėliau Kazachijoje. Grįžęs 
1965–1976 m. gyveno Puponių kaime, 
kur nuo 1974 m. kaip muzikantas da-
lyvavo liaudies dainininkų ansamblyje 
ir aktyviai koncertavo. Paskelbta jo 
lumzdeliu ir smuiku pagrotos muzikos 
garso įrašų ir transkripcijų217.

J. Stankevičiaus repertuare gana 
daug įvairių tradicinių šokių (grasyti-
nis, kadrilis (pirmas punktas), „Mikita“ 
(polka), „Noriu miego“, suktinis) ir 
polkų (taip pat ir „Lakštingalų polka“, 
imituojanti virtuoziškas šių paukščių 
giesmininkų treles). Taip pat jis griež-
davo vieną kitą valsą, maršą, dainą 
(„Šėriau šėriau sau žirgelį“). Jo mėgsta-
miausia tonacija buvo G, smuiku kartais 
grieždavo ir D, C, o lumzdeliu – ir 
Gis, H, Des tonacijomis (tiesa, jos tik 
pustoniu skiriasi nuo G, C ir D, galbūt 
taip buvo ir suvokiamos).

Smuiku, armonika, nors dažniau-
siai akordeonu griežė ir kiek jaunesnės 
kartos muzikantas, pagal profesiją agro-
nomas LIUDAS ŠEŠTOKAS, gim. 1935 
02 19 Miliūnuose (vakarinėje valsčiaus 
dalyje). Pamokytas Kibų, smuikavo nuo 
keturiolikos metų, nes „labai norėjo, 
pirmą smuiką pats ir pasidarė“218.

212 Ji buvo viena liaudies teatro „Senovinės kupiškėnų 
vestuvės“ vadovų. MFA KLF 1372/57–63, 1989 m. 
užr. A. Jarašiūnaitė, A. Petrošius, L. Laurinavičiūtė, 
R. Baublinskas.

213 MFA KLF 1370/63–69, 1371/9–10, 1989 m. užr. 
A. Jarašiūnaitė, R. Malciūtė, R. Kapičiauskaitė.

214 MFA KLF 1371/1–7, 1989 m. užr. L. Macevičiūtė, 
L. Maldūnaitė. Muzikantas grieždavo G, D ir A 
tonacijomis.

215 EIA, 1989 m. užr. L. Macevičiūtė, L. Maldūnaitė.
216 Žebrytė J. Jurgis Stankevičius – paskutinysis kupiškė-
nų lamzdelininkas. Kompiuteriu spausdintas aprašas, 
užrašė J. Žebrytė, 2002. 

217 Įrašai: MFA KF 6063/25–30, 6064/1–2, 1973 m. 
užr. D. Krištopaitė, J. Žebrytė; MFA KF 6264/22–35, 
6265/7–17, 1974 m. užr. R. Astrauskas; MFA KFL 
867/64–65, užr. 1987 m.; LKA V 28, 1989 m. užr. 
E. Vyčinas (griežė ansamblyje su pateikėju antru 
smuiku); LRT K 8235–8237, užr. 1994 m.; Lietuvių 
liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių, Lietuvių liaudies 
instrumentinė muzika, sud. ir par. Gaila Kirdienė, 
Vilnius, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, 
p. 19, 25, nr. 24, 49; plg. Baltrėnienė M., Apa-
navičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, 
p. 97–98; „Polka linksmuolė“ (J. Stankevičius 
lumzdeliu), Ant marių krantelio. Folklorinių ansamblių 
šventė [vykusi 1984 m. birželį], sud. Vida Jurkutė, 
įrašyta 1986, Melodija, 1987; „Kaimiška melodija. 
Polka“ (lumzdeliu), „Lakštingalų polka (smuiku), 
Aukštaitija. Valsai, polkos, maršai. Liaudies muzika, sud. 
Arūnas Lunys, įrašyta 1990, Lituanus (plokštelių 
įrašų studija), Ritonis, 1990; Puponių kaimo dainos 
(kompaktinė plokštelė), sud. Varsa Zakarienė, 
Jonė Žebrytė, Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, 2007, nr. 13, 27; Vyliūtė J., Kirdie-
nė G. Lietuviai ir muzika Sibire, Vilnius, Lietuvos 
kompozitorių sąjunga, 2013, p. 503–504. 

218 EIA, 1989 m. užr. R. Montrimaitė, D. Tumėnaitė 
(Kibai garsėjo kaip smuikininkai. Labai geras smui-
kininkas buvo Povilas Kibas, gyvenęs Ilgalaukių k., 
netoli Vabalninko, Biržų apskr.). 
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XX a. 3–4-ąjį dešimtmečiais gimusių muzikantų repertuare dominuoja kraštui 
būdingų melodinių tipų polkos ir valsai, jie pagriežė ir po vieną kitą fokstrotą, 
tango (J. Stankevičius) bei maršą. Kitų tradicinių šokių, ratelių ir dainų dauguma 
dumplinių instrumentų muzikantų įrašams išvis nepagriežė. Šią tradiciją išlaikė 
tik J. Stankevičius ir koncertina griežęs V. Šerepka. Dominuojanti išliko uždara 
kontrastinga dviejų dalių kūrinių forma.

A. Baikos teigimu, šiaurės aukštaičių armonikų muzikos stiliui (su pasitai-
kančiu sudėtingu sinkopiniu ritmu, sekundų sąskambiais ir netgi klasteriais) įtakos 
turėjo sutartinės219. Sinkopavimo ir sutartinėms bei skudučių, ragų muzikai būdingų 
sinkopių (aštuntinė, ketvirtinė, aštuntinė) pasitaiko ir kupiškėnų (K. Mickevičiaus, 
J. Stankevičiaus), kaip ir kitų šiaurės (rytų) aukštaičių smuikininkų, muzikoje220. 
Kitos intonacinės ir ritminės smuiko ir dumplinių instrumentų muzikos sąsajos 
su senąja tradicija dar turėtų būti geriau ištirtos.

Išvados
Kupiškio vls. nuo seno buvo paplitę įvairūs styginiai (lentelės smuikas, pūslinė, 

kanklės), saviskambiai (bandūrėlis, terkšlė, kleketas) instrumentai ir membranofonai 
(būgnas, būgnelis). Tyrimas leido pastebėti archajiškų penkiastygių kanklių sąsajas 
su vestuvių atsiskyrimo apeigomis jaunosios pusėje ir išryškinti šokių vietą šių 
kanklių repertuare. Vis dėlto XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje (kai kur ir vėlesniais 
dešimtmečiais), kaip jau pažymėjo ir kiti autoriai, labiausiai buvo vertinami senieji 
pučiamieji muzikos instrumentai ir ypač vienarūšių instrumentų (ragų, skudučių 
ir dviejų–keturių lumzdelių) ansambliai. Jais kupiškėnai muzikavo per visus kaimo 
bendruomenės papročius ir šventes, taip pat ir bažnyčioje. Jaunimas mėgo gru-
pėje muzikuoti ir lūpinėmis armonikėlėmis (vargonėliais) ar net bandūrėliais. Šiais 
instrumentais grožimasi ir žavimasi, pabrėžiamas jų aukštas ir skambus tembras 
bei garso stiprumas. Kita vertus, muzikavimą jais tarpukariu jau prireikė gaivinti.

XIX–XX a. pradžioje gimę kupiškėnų muzikantai puikiai mokėjo ne tik pūsti 
senuosius pučiamuosius instrumentus, bet ir griežti dumpliniais instrumentais arba 
smuiku, klarnetu. XX a. pirmojoje pusėje net ir per vestuves kapelose su armo-
nika ir smuiku kupiškėnai neretai pūsdavo ne klarnetą, o lumzdelį. Prisidėdavo 
būgnas, strykinio boso nebūdavo.

Taip pat ir XX a. antrojoje pusėje kai kurie kupiškėnai muzikantai grojo 
lumzdeliu arba smuiku, nors jau XX a. viduryje (ir juolab XX a. antrojoje pusė-
je) daugelis griežė dumpliniais muzi-
kos instrumentais. Kupiškio vls. buvo 
paplitusios Peterburgo ir Vienos (ar 
„Hohner“) armonikos. Jų ir 1935 m. 
įrašytos Pyragių lumzdelių muzikos 
tonacijos sutampa (F, C, G, D). Be to, 
kupiškėnai mėgo bandoniją ir ypač 
koncertiną, pasižyminčią aukštu, skai-
driu tembru, atitinkančiu senajai mu-
zikavimo pučiamaisiais instrumentais 
tradicijai būdingą įvaizdį.

219 Baika A. Kaimo armonikos, p. 114, 158.
220 Pvz., papiljono pirmos dalies visi lyginiai taktai 
(MFA KF 6010/2), lendlerio devintos eilutės pradžia 
(MFA KLF 6010/22), pat. K. Mickevičius, transkri-
bavo E. Vyčinas; polkos „Šėškus gauda voverytį“ 
antros dalies eilučių užbaigos (pat. J. Stankevičius, 
žr. Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių, p. 96); 
plg. Pandėlio polkos antros dalies visi nelyginiai 
taktai abiejose partijose; su skudučių partijomis 
galima sieti ir antro smuiko partijos ritminius 
piešinius su pauzėmis taktų pradžioje (pat. Mikas 
Marciukas ir Kazys Latvėnas, gyv. Vabalninko vls., 
Biržų apskr., žr. Aukštaitijos dainos, sutartinės ir 
instrumentinė muzika, p. 182–183).
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XX a. viduryje ir antrojoje pusėje senieji muzikavimo židiniai išliko Kupiškio 
vls. centre (Kupiškio apylinkėje) ir šiaurės rytuose (Virbališkių apylinkėje, stiprios 
sąsajos su Pandėlio vls.). Beveik išnyko stiprus, su salamiestėnais susijęs senojo 
muzikavimo židinys šiaurvakarinėje valsčiaus dalyje, tačiau daug muzikantų už-
rašyta pietvakarinėje dalyje (Panevėžio kryptimi).

XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės kupiškėnų instrumentinio repertuaro 
žanrai labai įvairūs. Instrumentinių ansamblių (išskyrus polifoniškus skudučius 
ir ragus) repertuaro pagrindą sudarė įvairūs senieji tradiciniai šokiai. Didelę jų 
dalį sudarė sutartinių ir kapelijų šokiai (pasitaikė ir ratelių, žaidimų) bei polkos, 
maršai ir dainos. Stiprios instrumentinio ir vokalinio muzikavimo sąsajos. Instru-
mentinės muzikos sankloda taip pat įvairi: nuo monofonijos iki burdono, linearinės 
polifonijos, paralelinių tercijų bei vėlesnio, homofoninio daugiabalsumo. Kūrinių 
forma gali būti laisva (piemenų signalai, tirliavimai) arba ciklinė (instrumentinė 
polifonija, sutartinės, kapelijos) bei uždaros vienos dalies ar dviejų panašių ar kon-
trastingų dalių. Senųjų šokių muzikos ritmika pasižymi skudučių, ragų muzikai 
ir sutartinėms būdingomis sinkopėmis.

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje gimę kupiškėnų muzikantai grieždavo daug 
įvairių tradicinių šokių, taip pat kadrilių ir polkų, valsų, maršų. Tačiau jų repertuare 
išnyko sutartinių, kapelijų šokiai bei kitokie senieji šokiai ir dainos. XX a. 3–4-ąjį 
dešimtmečiais gimusių muzikantų repertuare daugiausia polkų ir valsų. Retas kuris 
muzikantas dar grieždavo ir kitus tradicinius šokius, pritardavo dainoms.

XX a. vidurio ir antrosios pusės kupiškėnų instrumentinėje muzikoje išlaikyta 
dviejų, paprastai kontrastingų dalių forma. Tik kai kurie vėliau prigiję kūriniai, 
polkos, valsai ir maršai, yra trijų ar dėl stilizuotų sovietmečio kapelų repertuaro 
įtakos net ir keturių dalių. Taip pat ir kai kurios muzikos stiliaus ypatybės (sin-
kopinė ritmika, melodinė puošyba, polkos, imituojančios paukščių giesmininkų 
lakštingalos, vyturio / treles) leidžia teigti, kad to meto instrumentinė kupiškėnų 
muzika, nepaisant milžiniškų sovietinės okupacijos, Antrojo pasaulinio karo ir 
pokario sukrėtimų, nenutraukė gyvybinių saitų su senąja tradicija.
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