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Kupiškio valsčiaus folkloro ansambliai:  
egzistuojantys ir nebe...
Aušra Zabielienė

Įvadas
Kiekvienas meno kolektyvas, kad ir kokio žanro būtų, turi pradžią, veiklos 

istoriją, tos istorijos tęsinį arba pabaigą. Nagrinėjant įvairių folkloro ansamblių 
veiklą, autorę domino daugybė tokio fenomenalaus reiškinio kaip folkloro an-
samblis veiklos aspektai. Tai – veiklos motyvacija, apranga, muzikavimo tradicijų 
tęstinumas, repertuaro sudarymo, pasirinkimo kriterijai, koncertų geografija ir t. t.1 
Tačiau iki šiol liko neanalizuotas dar vienas ansamblių veiklos aspektas, beje, jo 
nekliudė ir kitų mokslininkų žvilgsniai.

2012 m. rugsėjo 25–27 d. kartu su būriu kitų mokslininkų buvau pakviesta 
į „Versmės“ leidyklos ir Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojos Aušros Jonu-
šytės organizuotą etnografinę ekspediciją. Rinkdama lauko tyrimų medžiagą apie 
Kupiškio krašto folkloro ansamblius pastebėjau išskirtinį dalyką. Šis valsčius iš 
kitų mano apvažiuotų ir daugiau kaip dešimtmetį tyrinėtų išsiskiria tuo, kad čia 
daug nebeegzistuojančių kolektyvų. Todėl nusprendžiau, kad šio straipsnio tikslas 
ir bus išnagrinėti pagrindines priežastis, lėmusias aštuonių Kupiškio valsčiaus 
folkloro ansamblių išnykimą. Straipsnio objektas – tradicinio folkloro ansambliai2 ir 
jų veiklos realijos. Straipsnyje pateikiamas folkloro ansamblių su(si)kūrimo, veiklos 
ir dabartinės situacijos (egzistavimo arba veiklos nutrūkimo) tyrimas paremtas 
atskirų atvejų analize. Duomenys kaupti struktūrinio arba laisvo pokalbio būdu. 
Naudoti analitinis aprašomasis ir lyginamasis metodai.

Veikiantys ansambliai
Prieš vykdama į ekspediciją visuomet tyrimą pradedu nuo aiškinimosi, kiek 

tame krašte esama veikiančių folkloro kolektyvų. Šiuo atveju Kupiškio savivaldybės 
kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Vytautas Knizikevičius 
pateikė duomenis apie tris Kupiškio 
rajono folkloro kolektyvus. Tai – Ku-
piškio rajono Salamiesčio pagrindinės 
mokyklos vaikų folkloro kolektyvas 
„Vijūnytė“, vadovė Alma Pustovaitie-
nė, Kupiškio kultūros centro suaugu-
siųjų folkloro ansamblis „Kupkėmis“, 
vadovė taip pat Alma Pustovaitienė ir 
Kupiškio rajono Adomynės laisvalaikio 
centro suaugusiųjų kolektyvas „Jara“, 
vadovė Vaiva Mališauskienė. Gavus šių  
kolektyvų kontaktinius duomenis, buvo 
sudėliotas ekspedicijos maršrutas, sude-
rintas susitikimų su šių trijų kolektyvų 

1 Zabielienė A. Folkloro ansambliai dabartinėje Lietu-
voje. Etnologinis aspektas, Vilnius, 2010.

2 Kalbėdami apie tradicinio folkloro ansamblius 
turėsime omenyje tuos folkloro ansamblius, kurių 
repertuaro pagrindą sudaro ansamblio atstovauja-
mo krašto dainos ar šokiai. Šių ansamblių nariai 
dažniausiai yra vietos gyventojai, tiesiogiai tęsiantys 
gyvąsias savo tėvų ir senelių muzikavimo tradicijas. 
Pats repertuaras daugiausia surinktas iš vietinių 
pateikėjų arba ansamblio narių (buvę etnografiniai 
ansambliai). Taip pat šiai ansamblių kategorijai 
priskirsime miestų folkloro ansamblius, kurie jau ne 
visada atlieka tik savo reprezentuojamo krašto ar 
regiono muzikinį repertuarą. Šių folkloro ansamblių 
nariai atkuria nutrūkusias muzikavimo tradicijas. 
Senąsias dainas ar šokius jiems tenka ne prisiminti, 
o jau mokytis. Šių ansamblių repertuaras suren-
kamas iš įvairių šaltinių: tai ir ekspedicijų metu 
apklausti pateikėjai, ir archyviniai garso įrašai, ir 
įvairūs dainynai.
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vadovais ir dalyviais laikas. Vėliau, jau ekspedicijos metu, paaiškėjo, kad Alizavos 
pagrindinėje mokykloje veikia vaikų folkloro ansamblis „Sodėlis“, kuriam vado-
vauja Žydrūnė Rakauskaitė, o Antašavos kultūros namuose nuo 1987 m. dainuoja 
„Sidabrinė gija“ (vadovė Virginija Ramanauskienė).

Pirma pažintis su Adomynės laisvalaikio centro suaugusiųjų kolektyvo „Jara“ 
vadove Vaiva Mališauskiene įvyko gražiame 1998 m. restauruotame mediniame 
dviaukščiame klasicistinio stiliaus Adomynės dvare. Išlikusiose dvaro gonkose ir 
vyko mūsų pokalbis (1 pav.). V. Mališauskienė ir prie jos prisijungusi Adomynės 
laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė pasakojo, kad pirmieji Adomynės 
kultūros namai buvo įkurti dar 1955 m. buvusioje parapijos salėje. Žmonės šiame 
miestelyje buvę labai aktyvūs: vaidino, šoko, grojo ir dainavo. Veikė mišrus choras, 
kuriam vadovavo puikus specialistas, žmonių labai gerbiamas vargonininkas Jonas 
Karosas. Nuo kultūros namų įkūrimo per 57 veiklos metus keitėsi vadovai, vieni 
buvo aktyvesni, kiti pasyvesni. Geru žodžiu minimos nuo 1957 m. Adomynės 
bibliotekai ir meno saviveiklai vadovavusi Ona Bačiulytė-Rimkuvienė, 1963 m. ją 
pakeitusi Aldona Rimšienė, vėliau kultūrinę Adomynės gyventojų veiklą aktyviai 
puoselėjo kultūros namų direktorė Laima Maniušienė ir meno vadovė Rožė Gikytė-
Lapienienė. Nuo 1994 m. Adomynės laisvalaikio centrui vadovavo, net spektaklius 
kūrė Aldona Matarienė. O 2002 m. buvo sumanyta šiame krašte gyvenančius 
ir iš šių vietų kilusius žmones sukviesti į Antaninių šventę, nes Adomynė nuo 
seno garsėjo Šv. Antano atlaidais. Kaip tik nuo tos pirmos Antaninių šventės 
„Jaros“ folkloro ansamblis ir pradėjo skaičiuoti savo gyvavimo metus. Jį įkūrė 
Sandra Kirdienė ir Rima Lapienienė. Vėliau kurį laiką kolektyvui vadovavo Sigutė 
Kovienė, o nuo 2011 m. kovo 1 d. „Jaros“ folkloro ansambliui vadovauja jauna, 
energinga meno vadovė Vaiva Mališauskienė. Ansamblis yra pagrindinis tradicine 
jau tapusios Antaninių pakermošio šventės dalyvis, taip pat rengia Adventines 
popietes, Užgavėnes, Derliaus šventę, visuomet mini Motinos dieną. Reikšminga 
yra tai, kad net aštuoni „Jaros“ dalyviai giedojo (dalis ir dabar gieda) bažnyčios 
chore ir per laidotuves. 1929 m. gimusi pateikėja pasakojo, kad bažnyčioje ir 

1 pav. Adomynės 
dvaras. 2013 m.  
A. Zabielienės nuotr.
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per laidotuves giedojo nuo paauglystės. Bažnyčios chore ji giedojo iki 1958 m. 
„Retkarčiais ir dabar laidotuvėse pagiedu, kai kas nors paprašo.“3

Kitas, kaip patys prisistato, – etnografinis kolektyvas „Sidabrinė gija“, 2007 m. 
gražiai atšventęs veiklos 20-metį, savo gretose turi ir Antašavos, ir Uoginių kaimo 
dainininkų, kuriems vadovauja Virginija Ramanauskienė. Apie šį ansamblį išsamiai 
rašė Jurgita Žiukaitė, tad plačiau ties juo ir neapsistosime4.

Mokslininkai pastebi, kad žmonių pasaulėžiūrą, vertybes, tarpusavio ry-
šius, jų tapatumą ir pokyčius formuoja aplinka, kultūros paveldas, socialinės ir 
istorinės jų perėmimo, naudojimo ir įprasminimo sąlygos5. Ryškiausias kultūrinio 
paveldo ir kultūrinio tapatumo naudojimo ir įprasminimo pavyzdys Kupiškyje yra 
folkloro ansamblis „Kupkėmis“. Jam nuo 1995 m. vadovauja Alma Pustovaitienė. 
Ekspedicijos metu 2012 m. rugsėjį ansamblio branduolį sudarė 20 dalyvių – 12 
moterų ir 8 vyrai. Grojama bandonija, smuiku, birbyne, kanklėmis, basetle, ra-
gais, skudučiais, daudytėmis. Apie šio kolektyvo atsiradimą, jo pradžią paprašyta 
papasakoti ansamblio vadovė prisiminė: 

„Tuo metu aš vadovavau kitam ansambliui – Paketurių kaimo „Vidumedžiui“, o Kupiškio 
mieste nebuvo nė vieno folkloro kolektyvo, todėl Vandos Samulionienės ir Vilijos Mor-
kūnaitės paraginta ir subūriau „Kupkėmį“. Veiklą pradėjome nuo Sekminių gegužinės ir 
visai greitai įsibėgėjome kaip reikiant.“6 

Jau kitais metais buvo sukurta Vėlinių programa, kuri, atliekama miesto kapinėse, 
tapo prasminga tradicija. Mėgstamos ir kitos kalendorinės šventės. Ansambliečiai 
švenčia Jurgines, Jonines, Užgavėnes, rengia Adventines vakarones. Ypač reikšmingas 
buvo 2000 m. pagal Vandos Rastenytės-Balsienės scenarijų „Kupkėmio“ pastatytas 
etnografinis vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“. Apie šią garsiųjų „Kupiškėnų vestuvių“ 
tradicijos tąsą straipsnio autorė jau yra rašiusi7. Ansamblis aktyviai koncertuoja 
ne tik Kupiškio rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Yra dalyvavęs ir įvairiose televi-
zijos laidose: „Duokim garo“, „Gero ūpo“, „Krašto garbė“. Tačiau didžiausia šio 
ansamblio vertybė yra sukauptas didžiulis Kupiškio krašto muzikinis repertuaras, 
kurį sudaro jau gerokai per 200 kupiškėnų tarme atliekamų dainų ir sutartinių, 
per 100 šokių ir ratelių. Repertuaras 
rankiotas po kruopelytę, mokytasi iš 
šviesiausių Kupiškio krašto žmonių. Pati 
ansamblio vadovė minėjo, kad „įsidėjusi 
į kuprinę sunkų magnetofoną dviračiu esu 
apvažiavusi Miliūnus, Antašavą, Puponis, 
Varniškius“8. Šiose ekspedicijose surink-
tos dainos tapo „Kupkėmio“ repertu-
aro pagrindu. Taip pat šią medžiagą 
Alma Pustovaitienė sėkmingai panau-
doja dirbdama ir su kitu ansambliu. 
Tai – Salamiesčio pagrindinės mokyklos 
vaikų folkloro ansamblis „Vijūnytė“. 
Šį gausų (27 nariai) jaunųjų folkloro 

3 Pokalbis su Kupiškio r. Adomynės kaimo folkloro 
ansamblio „Jara“ dalyve O. Birkuviene. 2012 m. 
rugsėjis.

4 Žiukaitė J. Dvidešimtmetė „Sidabrinė gija“ dai-
nuotų nors ir kasdien, Kupiškėnų minčių priedas 
Vėrinys, 2007, geg. 19, p. 4.

5 Merkienė I. R. Karšatis ir laidotuvės, Šiaurės 
Lietuvos kultūros paveldas 1. Papročiai, Kaunas, 2007, 
p. 137–159.

6 Pokalbis su Kupiškio miesto folkloro ansamblio 
„Kupkėmis“ vadove Alma Pustovaitiene, 2012 m. 
rugsėjis.

7 Zabielienė A. Trejos kupiškėnų vestuvės, Liaudies 
kultūra, 2004, nr. 1, p. 29–33; Zabielienė A. Folkloro 
ansambliai dabartinėje Lietuvoje: etnografinis aspektas, 
Vilnius, 2010.

8 Pokalbis su Kupiškio miesto folkloro ansamblio „Kup -
kėmis“ vadove Alma Pustovaitiene, 2012 m. rugsėjis.
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entuziastų būrį nuo 2000 m. rugsėjo auklėja, pažindina su tradicijomis, Kupiš-
kio krašto dainomis ir šokiais taip pat Alma Pustovaitienė. Apie šį kolektyvą 
išsamiai rašiusi Jurgita Žiukaitė pažymi, kad „Vijūnytės“ veiklos kryptis – savo 
krašto liaudies kūrybos propagavimas, ir kolektyvo nariai vienbalsiai tvirtina, jog 
jiems ši veikla labai patinka, o iš spindinčių vaikų akių matyti, kad juos vienija 
prasmingos saviraiškos siekis, noras populiarinti savo krašto tradicijas, išsaugoti 
ir išlaikyti tarmę9. Kalbantis su ansamblių vadovais apie savo krašto etnokultūros 
puoselėjimą ir populiarinimą, buvo akcentuoti du būdai. Vienas – renginiai, šven-
tės, vakaronės, kitas – tai folkloro rinkimas, kūrybinės stovyklos. Šį būdą išbandė 
ir „Vijūnytės“ ansamblio vaikai. Folkloro rinkimas ekspedicijose yra ypač svarbi 
edukacinė veikla. Bendras darbas ir tikslas – rinkti savo krašto žmonių kūrybinį 
palikimą – sutvirtina ansamblio dalyvių tarpusavio ryšius. Vaikai, patys rinkdami 
dainas, tautosaką, švenčiantys šventes natūralioje kaimo aplinkoje, kaip pažymi 
Inija Trinkūnienė, labiau vertina ir geriau suvokia jų turinį. 

„Per ekspedicijas surinktos medžiagos – dainų, pasakų, šokių ar žaidimų – poveikio efektas 
keleriopas: suvokiamas ne tik kūrinio meninis vaizdas, bet išlieka ir pateikėjo atlikimo 
maniera, pagaliau pati situacija, kai kūrinys buvo užrašinėjamas.“10 

Geriausia, kai pradedama nuo artimiausių apylinkių. Tuomet surinkta folklorinė 
medžiaga atspindi vietines tradicijas. Ekspedicijų dalyviai gali geriausiai ir tiesiogiai 
iš pateikėjų perimti konkrečiam kraštui būdingą tradicinį muzikavimo stilių. Kadangi 
Salamiestis anksčiau garsėjo skudučiais ir ragais, „Vijūnytės“ ansamblio vaikai taip 
pat noriai skudučiuoja – tęsia savo tėvų tradicijas. Ypač sėkmingi buvo 2005 m., 
kai balandžio 17 d. Kaune vykusiame respublikiniame vaikų ir moksleivių liaudies 
kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ ansamblio skudutininkai tapo laureatais.

Dar vienas „gyvas“ Kupiškio valsčiaus ansamblis yra Alizavos pagrindinės 
mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Sodėlis“, kuriam vadovauja Žydrūnė Rakauskaitė. 
Vadovė šį ansamblį įkūrė 2009 m. Sėkmingai penkerius metus gyvavęs ansamblis 
dėl abejingo, o gal ir tendencingo mokyklos vadovybės požiūrio vienus metus 
buvo nutraukęs veiklą, nes vadovei buvo sumažintas darbo krūvis. Tačiau Žydrū-
nės Rakauskaitės entuziazmo dėka veikla visiškai užgesusi nebuvo. Greitai buvo 
vėl suburtas ansamblio branduolys, dainuojamos sutartinės. Dvi „Sodėlio“ vaikų 
įdainuotos sutartinės kartu su kitomis yra 2013 m. rudenį išleistoje ir visuomenei 
pristatytoje kompaktinėje plokštelėje. Ansamblis, tik atnaujinęs veiklą, dalyvavo 
edukaciniame projekte, o jau 2014 m. mokslo metų pabaigoje – Panevėžio rajone 
organizuotose Vaikų Sekminėse. Vadovė pokalbio metu pabrėžė, kad gaus ar negaus 
už vadovavimą ansambliui atlyginimą, bet vis tiek dirbs, nes negali likti abejinga 
didžiuliam vaikų norui muzikuoti. Kadangi mokyklos Alizavoje dar neplanuojama 
uždaryti (Lietuvoje 1998–1999 m. buvo 
2 375 mokyklos, o 2010–2011 m. liko 
1 321 mokykla11. Matematika paprasta – 
per dešimt metų buvo uždarytos 1 054 
mokyklos), tai tikėkimės, kad „Sodėlis“ 
gyvuos dar ilgus metus.

9 Žiukaitė J. „Vijūnytė“ – savo krašto tradicijų puo-
selėtoja, Kupiškėnų mintys, 2005, geg. 7, p. 6.

10 Trinkūnienė I. Vaikų folkloro ansamblių auklė-
jamoji reikšmė, Liaudies kūrybos palikimas dabarties 
kultūroje, Kaunas, 1989, p. 101.

11 Prieiga per internetą: http://www.respublika.lt.
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Nebeveikiantys ansambliai

Būtent mokyklos uždarymas ir buvo ta priežastis, kodėl neliko Virbališkių 
pagrindinės mokyklos etnografinio ansamblio (2 pav.). Atšventusi garbingą 135 
metų jubiliejų, mokykla tapo šiuolaikinei Lietuvai nebereikalinga ir nebepakeliama 
našta. 2009 m. uždarius mokyklą, nebeliko ir mokyklos pasididžiavimo – mokinių 
etnografinio ansamblio. Jį 1971 m. įkūrė mokytojos Kazimiera Danutė Sokienė ir 
Aldona Švelnienė. Būtina pasakyti, kad buvo vadovauta labai gerai jaučiant, ge-
rai suvokiant, kokiu keliu reikia eiti. Juk tuo metu, būtent apie 1970 m., vaikų 
ansambliai Lietuvoje tik pradėjo kurtis12, jų veiklos gairės dar tik ryškėjo. Vienas 
pirmųjų tokių ansamblių ir buvo Virbališkių pagrindinės mokyklos vaikų etnografinis 
ansamblis, ir Kupiškio kraštas galėjo pelnytai juo didžiuotis. Jau pirmajai ansam-
blio programai buvo naudota tik pačių mokytojų ir jaunųjų kraštotyrininkų nuo 
1965 m. iš artimiausių apylinkių – Virbališkių, Laukminiškių, Gindvilių, Vėžionių 
kaimų surinkta medžiaga. Pirmoji programa buvo dar visai trumputė: 5 dainos, 
4 rateliai ir 1 šokis, tačiau atlikta prieš respublikinę kraštotyrininkų konferenciją 
Kupiškyje, ji buvo įvertinta labai gerai. Antroji programa jau buvo kur kas dides-
nė, ji rodyta per televiziją, plačiai aprašyta rajono ir respublikos spaudoje, rodyta 
rašytojui Juozui Baltušiui, Aukštaitijos kraštotyrininkams, mokytojams, koncertuota 
Alizavoje, Juodupėnuose. Veiklai įsibėgėjus, kolektyvas koncertuodavo maždaug 
10–12 kartų per metus. Apvažiuoti svarbiausi Lietuvos folkloro festivaliai: „Ant 
marių krantelio“, „Skamba skamba kankliai“ ir kt. Dalyvauta televizijos laidose „Ku-
piškėnų vakaronė“, „Tele bim bam“, „Užeikit, sveteliai“. Nuo 1991 m. iki 1994 m. 
beveik kasmet ėmė keistis ansamblio vadovės, o maždaug nuo 1995 m. ansamblis 
pasivadino „Narštupėliu“ (3 pav.) ir jam vadovavo etnokultūros mokytoja Lidija 
Mačiulienė. Lietuvių kalbos mokytoja 
Palmira Keršulytė pasirūpino nauja an-
sambliečių apranga. Kolektyvas aktyviai 
koncertavo, parengė naują programą 

2 pav. Virbališkių 
pagrindinės mokyklos 
vaikų etnografinis 
ansamblis. Antroje 
eilėje centre iš  
kairės – Kazimiera 
Danutė Sokienė ir 
Aldona Švelnienė. 
KEM

12 Zabielienė A. Etnokultūrinio tapatumo raiška: 
Varėnos rajono vaikų folkloro ansambliai, Lituanis-
tica, 2010, t. 56, nr. 1–4 (79–82), p. 144–154.
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„Aik, sasuta, daržėlin“, dalyvavo vai-
kų folkloro šventėje „Aš pasėjau veiną 
popą“ Telšiuose. 1997 m. gautas kvie-
timas ir dalyvauta Respublikinėje moksleivių ir jaunimo dainų šventėje, o kitais 
metais – ir Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Šią gražią ir labai prasmingą koncertinę 
veiklą lydėjo nepertraukiamas kraštotyros darbas, pradėtas mokykloje dar 1965 m. 
Tad šio ansamblio praradimas Lietuvos etnokultūrai yra daugiau negu skaudus. 
Uždarius mokyklą, neliko ir ansamblio.

Kita priežastis, dėl kurios įkurti ansambliai nustoja egzistavę, yra vadovų 
išėjimas. Būtent dėl šios priežasties nebeliko visų kitų septynių Kupiškio valsčiaus 
ansamblių. Net keturis kolektyvus – Paketurių kaimo suaugusiųjų etnografinį 
ansamblį „Vidumedis“, vaikų folkloro ansamblį „Armojėlis“, paauglių kolektyvą 
„Vijūnas“ ir stilizuoto folkloro grupę „Dėnoja“ įvairiu metu įkūrė Alma Pusto-
vaitienė. Vėliau, nebeaprėpdama įvairiausių darbų, suburtų kolektyvų neturėdama 
kam perduoti, juos vadovė apleisdavo. Kaip tai vertinti? Nežinau. Puiki Kultūros 
centro specialistė, Salamiesčio pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja, tikra savo 
darbo žinovė, dviejų ansamblių – „Kupkėmis“ ir „Vijūnytė“ įkūrėja ir vadovė – tai 
tas pats žmogus. Gal čia ir yra šuo pakastas? Ar įmanoma suspėti dar daugiau? 
Įkurdavo vadovė ansamblį, įsukdavo jo veiklos ratą, pragyvuodavo jis metus, kitus 
ir nerasdavo tinkamo vadovo, kuriam galėtų kolektyvą ramia širdimi perduoti. 
Problema akivaizdi – specialistų trūkumas, antra vertus, gal reikia prieš buriant 
žmones gerai pasverti ir įvertinti savo galimybes.

Dar trys patys seniausi Kupiškio valsčiaus folkloro kolektyvai baigė egzista-
vimą dėl to, kad išmirė didžioji dalis jų dalyvių, paseno vadovai, praktiškai nebe-
liko kam juose dainuoti. Tai – Puponių 
kaimo etnografinis ansamblis13, Naivių 
kaimo folkloro ansamblis „Obelėlė“ ir 

3 pav. Virbališkių pagrindinės mokyklos vaikų 
folkloro ansamblis „Narštupėlis“. KEM

13 Žebrytė J., Jankauskas V. Puponių dainininkai, 
Kupiškėnų enciklopedija, p. 703.
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4 pav. Vladislovas Ruplėnas.  
2013 m. A. Zabielienės nuotr.

5 pav. Šimonių etnografinis  
ansamblis. Centre sėdi  
V. Ruplėnas. KEM
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garsusis Šimonių kaimo etnografinis kolektyvas. Pastarojo veikla nutrūko 2001 m. 
jo vadovui Vladislovui Ruplėnui išėjus į pensiją (4 pav.). Tai buvo vienas pir-
mųjų ansamblių Lietuvoje, tad jis mums ypač svarbus (5 pav.). 1959 m. jį įkūrė 
mokytojas Vladas Zinkevičius, o jo pirmoji sudėtis buvusi tokia: A. Braknienė, 
K. Adomelienė, O. Burkauskienė, M. Geležienė, K. Pajarskienė, E. Paknienė, 
Z. Valickienė14. Pirmasis viešas pasirodymas įvyko Kupiškyje 1961 m., kur buvo 
dainuojamos dainos: „Unt aukšto kalnalio“, „Tai gražumai duktarytas“, „Sveiki 
gyvi svėteliai“, „Nedėlios rytelį“.

Ilgametė dainininkė Aldona Braknienė, paprašyta prisiminti jų ansamblio pir-
muosius žingsnius, pasakojo: „Vietiniai žmonės į mūsų koncertą ėjo kaip ir pasišaipydami. 
Girdi – bobos susirinko koncertuoti.“15 Vėliau jau tie patys šaipūnai prašėsi priimami į 
ansamblį. 1962 m. V. Zinkevičiui išvykus iš Šimonių miestelio, ansambliui trumpai 
vadovavo E. Viskantaitė, o nuo 1963 iki 2001 m. (38 metus) – V. Ruplėnas. Jis yra 
kilęs iš Biržų rajono, baigęs Panevėžio muzikos technikumą ir jau per 40 metų 
gyvena Šimonyse. Per daugiau kaip 40 ansamblio veiklos metų apkeliauta visa 
Lietuva, dalyvauta beveik visose rajoninėse ir respublikinėse šventėse, etnografinių 
ir folkloro ansamblių konkurse „Ant marių krantelio“ Rumšiškėse, Kupiškio miesto 
465-ųjų įkūrimo metinių minėjime. Ansamblis dalyvavo I ir II pasaulio lietuvių 
dainų šventėse (6 pav.). Šis ansamblis Lietuvos etninės kultūros gaivinimo ir puo-
selėjimo istorijoje yra įrašęs dar vieną, o gal net ir svarbiausią puslapį. Būtent šio 
ansamblio narių dėka buvo atgaivintos žymiosios „Kupiškėnų vestuvės“16.

Visi Kupiškio valsčiaus folkloro kolektyvai – ir egzistuojantys, ir jau ne – 
saugojo ir tebesaugo senąsias šio krašto muzikavimo tradicijas. Ir nors tradicijos 
apibrėžime ir akcentuojami perimamumo, saugojimo ir išliekamumo aspektai, vis 
dėlto etnomuzikinė tradicija, kad ir kokiame krašte gyvuotų, yra ne statiškas, pa-
stovus objektas, o dinamiškas, įvairuojantis ir kintantis procesas. Tradiciją keistis 
skatina daugybė veiksnių – visų pirma 
žmogiškasis faktorius, taip pat globali-
zacija, deteritorizacija, įvairios medijos, 
politinių sistemų, individualių vertybių, 
gyvenimo būdo ir tempo kaita17.

6 pav. Paminklas 
Šimonyse etnografinio 
ansamblio 40-mečiui. 
2013 m.  
A. Zabielienės nuotr.

14 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių 
tautosakos rankraštynas, b. nr. 6733, l. 14.

15 Ten pat.
16 Zabielienė A. Folkloro ansambliai dabartinėje Lietu-
voje: etnologinis aspektas, Vilnius, 2010.

17 Tomlinson J. Globalizacija ir kultūra, Vilnius, 2002. 
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Išvados
Kupiškio valsčiuje aprašyti penki folkloro kolektyvai aktualizuoja ir įprasmina 

senąjį muzikinį šio krašto paveldą. Jų istorijos, veiklos sąlygos, dalyvių amžius 
ir vadovai yra skirtingi, tačiau jie visi turi vieną bendrą bruožą – reprezentuoja 
Kupiškio kraštą, kuris gali būti drąsiai vadinamas folkloro ansamblių lopšiu.

Nebeegzistuojantys net aštuoni ansambliai nutraukė veiklą dėl trijų priežasčių.
Vienas ansamblis iširo, nes buvo uždaryta mokykla ir nebeliko vieno se-

niausių Lietuvoje Virbališkių pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblio.
Keturi ansambliai iširo dėl žmogiškojo faktoriaus – juos visus įkūrusi vadovė 

Alma Pustovaitienė nerado sau pamainos – kitų vadovų, o pati dirbti su įkurtais 
kolektyvais nebeturėjo galimybių.

Trys seniausi Kupiškio krašto kolektyvai baigė veiklą dėl demografinių 
priežasčių. Visoje Lietuvoje kaimas sensta. Senieji dainininkai ir jų vadovai išmirė 
arba yra labai garbingo amžiaus, o nauji nariai į jų vietą nebeatėjo.
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