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Ramygalos krašto dainuojamoji tradicija
Daiva Vyčinienė (Račiūnaitė)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Esminiai žodžiai: Ramygalos kraštas, Upytės žemė, rytų aukš-
taičiai, pietų ir šiaurės panevėžiškiai, dainos, sutartinės, ho-
mofoninis daugiabalsiškumas, melodinis tipas.

Straipsnio objektas: Ramôgalos krašto dainuojamasis fol-
kloras, jo gyvavimo aplinkybės ir atlikimo ypatumai. 

Darbo tikslai: ištirti etnomuzikologų iki šiol netyrinėtą 
lokalią teritoriją; remiantis dainuojamojo folkloro pavyzdžiais, 
išskirti vietinę dainavimo tradiciją reprezentuojančius bruožus.

Tyrimo metodai: istorinis ir tipologinis lyginamasis, struk-
tūrinis analitinis aprašomasis.

Ramôgalos kraštas – tai pietinė buvusios Panevėžio 
apskrities teritorija. Iki 1950 m. Ramygalos valsčiui priklausė 
Aukštådvario, Bãrklainių, Dubårų, ̈ riškių, Jotainºlių, Jotãinių, 
Língerio, Påpiškių, Pašiliÿ, Ramôgalos ir Žùdžių apylinkės 
(1947 m. dalis teritorijos perduota Truskavõs valsčiui). Api-
brėžti Ramygalos valsčiaus (Ramygalos krašto) teritorijos ribas 
etnomuzikologiniu požiūriu yra labai sudėtinga, nes tam tikros 
muzikinės ypatybės yra būdingos daug didesnei teritorijai, 
nei mus dominančiam Ramygalos kraštui. 

Susipažinus su ~2 000 dainų garso įrašų (saugomų 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikologijos 
instituto (MI) Etnomuzikologijos skyriaus MFA ir Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyve), išanalizavus 
jų melodijas, galima teigti, kad Ramygalos apylinkėse vyrauja 
homofoninės faktūros melodijos, kurioms būdingos kvintinė 
arba terckvintinė dermės (anot etnomuzikologės Genovaitės 
Četkauskaitės, tos dainos, „kuriose ilgiau užtęsta dermės tercija 
ir kvinta (pastaroji dar ir kartojama), ne-
retai skamba ilgesingai ar net graudžiai“1). 
Ramygaliečių dainininkų balso tembrai 
gana šviesūs. Tačiau šie bruožai, autorės 
pastebėjimu, yra bendri kone visos rytų 
Aukštaitijos dainuojamajai tradicijai.

Panašiai galima būtų teigti ir 
apie tarmę: kaip žinoma, dauguma 
panevėžiš kių yra išlaikę bendruosius 
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1 Četkauskaitė G. Lietuvių liaudies dainų melodijų 
tipologija, Vilnius, 1998, p. 28.
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rytų aukštaičių tarmės bruožus. Vis dėlto panevėžiškių tarmė, kaip ir senosios 
dainos, turi daug specifinių bruožų. Pagal pagrin dinę skiriamąją ypatybę – trum-
pųjų balsių suplakimą galūnėse (balsių re  dukciją) – ir pagal kitas ypatybes pa-
nevėžiškiai skyla į pietinius (Sîesikai, Tauj¸nai, Truskavâ, Ramôga la, Ra guvâ, 
¨riškiai, Mîežiškiai, Ka»sa kiš kis) ir šiaurinius (Panevėžýs, Sidab råvas, Šeduvâ, 
Rozalímas, Pakrúojis, Pùšalotas, Pasvalýs, Linkuvâ, Žeimìlis, Bíržai)2. Riba tarp 
šiaurės ir pietų pa nevėžiškių eina maždaug žemiau Va balni¹ko ties Gelìžiais, 
Piniavâ, Påne vėžiu, Naujåmiesčiu, Sidabravù. Į šiaurę nuo Panevėžio miesto, tai 
yra dalis Panevėžio rajono, rytinė dalis Radvíliškio rajono, beveik visas Pakrúojo 
rajonas, visas Påsvalio rajonas, didesnė dalis (šiaurės vakarų) Bíržų rajono – šiau-
rės panevėžiškiai. Į pietus nuo Panevėžio miesto, tai yra pietinė Panevėžio rajono 
dalis, šiaurinė Kėdãinių rajono dalis, šiaurinė Ukmergºs rajono dalis, vakarinė 
Anykščiÿ rajono dalis – pietų panevėžiškiai. 

Norint išskirti bruožus, būdingus Ramygalos krašto dainuojamajai tradici-
jai, pastarąją tenka gretinti su aplinkinių teritorijų dainuojamąja tautosaka. Etno-
muzikologai jau gana seniai atkreipė dėmesį į faktą, kad beveik tokios pat arba 
labai panašios melodijos dažnai skamba kiek didesniame plote, nesutampančiame 
su vieno konkretaus rajono ribomis (tai rodo seną melodijų kilmę ir galimą jų 
ryšį su senųjų genčių (žemių) kultūriniu palikimu). Ramygaliečių dainos, kaip 
pastebėta, pagal stilistiką yra artimos kaimyninių rajonų (Ukmergės, Kėdainių, 
Anykščių) dainoms. Visos jos drauge padeda susidaryti bendresnį šio krašto mu-
zikinio stiliaus vaizdą. 

Pasigilinus į kaimyninio Ukmergės rajono (Déltuvos, Lyduõkių, Pabãisko, 
Sîesikų, Šešuõlių, Tauj¸nų, Vìprių, Vídiškių, Žélvos ir Žema¤tkiemio apylinkių) 
dainas, gausiai publikuotas aukštaičių dainų rinkiniuose3 ir saugomas LMTA MI 
Etnomuzikologijos skyriaus Muzikiniame folkloro archyve, galima pagrįstai kalbėti 
apie lokalias tam tikros didesnės teritorijos dainavimo stiliaus ypatybes. Autorės 
atlikti tyrimai rodo, kad saviti dainų melodikos bruožai aptinkami teritorijoje, 
iš dalies sutampančioje su pietinių panevėžiškių tarmės teritorija (muzikinis di-
alektas nebūtinai turi tiksliai sutapti su tarmių ribomis – dažnai galime išskirti 
didesnius ar mažesnius plotus, kur paplitę saviti lokaliniai muzikiniai stiliai).

Tiesa, pietų panevėžiškių tarmės ribos vis dar nėra iki galo išaiškintos ir 
tiksliai apibrėžtos. Antai lietuvių di-
alektologijos žemėlapiuose kalbininkų 
nevienodai yra traktuojamas šiaurės 
rytų kampas (apie Giedraičius). Pavyz-
džiui, Vìprių šnekta skiriama tai pi-
etų panevėžiškiams, tai širvintiškiams 
(Valdimanto Markevičiaus teigimu, ji 
turėtų priklausyti panevėžiškiams4). 
Dar daugiau problemų kalbininkams 
kelia Vídiškių ir Kavãrsko šnektos. 
Nors „Lietuvių dialektologijoje“ šiedu 
punktai priskiriami panevėžiškiams, 
V. Markevičiaus nuomone, šios abi 

2 http://www.mch.mii.lt/tarmes/Tarmes/T_rapyl.
htm.

3 Stambiausias spausdintas aukštaičių dainų rinkinys 
yra „Aukštaičių melodijos“ (1990). Šiame Laimos 
Burkšaitienės ir Danutės Krištopaitės parengtame 
leidinyje paskelbta daugiau negu dešimt Ukmergės 
rajono melodijų. Kitame aukštaičių dainuojamajai 
tradicijai skirtame leidinyje „Aukštaičių dainos. 
Šiaurės rytų Lietuva“ (Lietuvių liaudies muzika II“, 
sud. ir par. G. Četkauskaitė, 1998) ukmergiškių 
dainų randame kiek daugiau (skaičiuojant su po-
lifoninėmis sutartinėmis – apie 20).

4 Markevičius V. Kelios rytų aukštaičių širvintiškių 
ir pietų panevėžiškių tarmių vokalizmų ypatybės, 
Baltistica XXXVII(1), 2002, p. 104.
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Taigi intonacija g-a-d(h)-a-g, kuria prasideda gana daug Raguvos apylinkių 
dainų, autorės nuomone, galėtų būti laikytina viena iš skiriamųjų šio krašto me-
lodikos ypatybių9. Autorės pastebėjimu 
(tai dėl mažo ištirtumo laipsnio kol kas 
nepretenduoja į rimtus mokslinius api-
bendrinimus), ji pasitaiko tam tikrame 
apibrėžtame plote – savotiškame tri-
kampyje. Būdinga intonacija užfiksuota 
į pietus nuo Panevėžio, vieną liniją 
vedant per rytinę Kėdainių rajono dalį 
maždaug iki Ukmergės–Jonavos rajonų 
ribos, kitą – piečiau Ukmergės, aprė-

šnektos turėtų priklausyti širvintiškiams5 (tai jau bandė įrodyti ir Žaneta Mar-
kevičienė6). 

Nusakyti muzikinio dialekto ribas yra dar sudėtingiau nei kalbos, nes di-
alektologiniai muzikinio folkloro tyrimai kol kas yra labai negausūs. Vis dėlto, 
kaip jau minėta, savitų muzikinių bruožų paplitimas leidžia apibrėžti lokalų 
muzikinį dialektą. 

Pastebėta, kad kai kuriose panevėžiškių dainose (ypač – esančiose į pietus 
nuo Panevėžio) gana dažnai pasitaiko intonacijos g-a-d bei a-g-d7. Šias intonacijas 
straipsnio autorė jau kiek detaliau analizavo Raguvos apylinkių (t. y. teritorijoje 
netoli Ukmergės ir Anykščių rajonų ribų) dainose8. Autorės pastebėjimu, ragu-
viškiams ypač būdinga yra intonacija g-a-(g)-d – ja prasideda nemaža dalis šio 
krašto dainų: „Aš mažu užaugdamu“, „Vakar vakar vakarėlį“ (Níbragalio k.), „Aš 
turėjau gaidelį“ (Férmos k.), „Oi aš gavo bernelį“, „Aikš čian, mielu siasutėlu“, 
„Giagutyte sodely kukava“ (Raguvõs m.), „Kas tin ataina“, „Ko tu nuliūdai“ 
(Šilÿ k.) ir kt. Antrasis dermės laipsnis jose dažniausiai yra labai svarbus – tai 
vienas iš atraminių garsų, formuojančių dainos melodiją. Beje, netgi populiarusis 
vestuvinis apdainavimas „Mūsų muzikontus“ visoje Lietuvoje paplitęs daugmaž 
viena melodija (žr. V 2731-2742), Raguvos apylinkėse pradedamas dainuoti aukš-
čiau aptartu g-a-d-a-g intonaciniu dariniu.

Kai kurių raguviškių dainų pradinė intonacija yra pagrįsta tarsi veidrodi-
nio atspindžio principu: g-a(g)-d-a-g. Grafiškai tai atrodytų kaip didelė simetriška 
banga ar piramidė: 

5 Ten pat.
6 Markevičienė Ž. Dar kartą apie rytų aukštaičių 
tarmių ribas, Kalbotyra, 1994, kn. 43(1), p. 85–87.

7 Linos Kirsnytės teigimu, jos yra išvestinės iš pradinės 
intonacijos g-d (Kirsnytė L. Panevėžiškių vestuvės ir 
vestuvinės dainos (diplominis darbas (darbo vadovė 
doc. Laima Burkšaitienė), Vilnius, 1994, rankraščio 
teisėmis).

8 Rač iūna i tė (Vyč in ienė ) D. Raguvos dainų 
melodikos ir dainavimo stiliaus ypatumai, Raguva, 
Vilnius, 2001, p. 819–829.

9 Ten pat, p. 821.
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piant šiaurinę Širvintÿ dalį, link Mol¸tų, trečią – apytiksliai nuo Molėtų šiaurės 
vakarų kryptimi (maždaug per Anôkščius) link Panevėžio. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad gana daug šiame plote užrašytų dainų me-
lodijų iš viso neturi IV dermės laipsnio („Tykus vakars pavasarėlia“ (AM 428), 
„Per girią jojau“ (AD 38), „Aušta aušrela, jau zara“ (AD 41), „Užugde mani 
močiute“ (AD 68) ir kt. Aukštaičių dainų tyrinėtoja Laima Burkšaitienė šias melo-
dijas traktavo kaip „išlaikiusias ankstyvosios sandaros bruožus“10. Ši traktuotė leidžia 
patvirtinti ir anksčiau aptarto intonacinio darinio g-a-d(h)-a-g (jame taipogi nėra 
IV dermės laipsnio) pirmapradiškumą, mįslingą jo užsikonservavimą apibrėžtoje 
erdvėje. Kas tai lėmė, kol kas suku pasakyti. Veiksniai, nulėmę tam tikrą dainų 
melodikos bruožų koncentraciją apibrėžtoje teritorijoje, galėjo būti geografinė pa-
dėtis, gamtinės, istorinės ir kitos sąlygos. Galbūt vertėtų kalbėti apie savitų šios 
teritorijos dainų melodikos bruožų paplitimo ryšį su istorine Aukštaitija (maždaug 
prieš 1 000 metų dabartinis Panevėžio rajonas „įėjo“ į aukštaičių genties teritori-
ją11; remiantis istoriografine tradicija, prie Aukštaitijos žemių priskiriamos Nalšiâ, 
Déltuva, Upôtė, Lietuvâ, rečiau minimos Neris, Deremela12)? 

Vis dėlto pastebėta, kad aptartoje teritorijoje būta nevienodų laidojimo 
papročių. Visose aukštaičių žemėse II tūkstantmečio pradžioje buvo paprotys 
mirusiuosius laidoti pilkapiuose, o Upôtės žemėje – plokštiniuose kapinynuose. 
Tuo remdamasis, Tomas Baranauskas Upytės žemę laiko žemaičių žeme (Bara-
nauskas T. Lietuvos valstybės ištakos, Vilnius, 2000, p. 131). Zabielos nuomone, 
šią problemą būtina tyrinėti plačiau – viso Vidurio Lietuvos laidosenos ir žemių 
struktūros kontekste (Zabiela G. Aukštaitijos žemės, Aukštaičių tapatumo paieškos, 
Panevėžys, 2006, p. 26).

O gal vertėtų ieškoti čia gyvavusios Upytės žemės kultūrinių pėdsakų? 
Kaip žinoma, Panevėžio apskrities pirmtake laikytina Upytės žemė, susikūrusi 
pietinėje dabartinės apskrities dalyje (Panevėžio apskritis buvo įkurta po 1831 m. 
sukilimo, pervardijus Upytės apskritį Panevėžio apskritimi)13. Tai svari dalis di-
desnės teritorijos, kurioje, manoma, nuo 
senų senovės klestėjo žemdirbystė – tai 
lėmė mūsų kraštovaizdyje derlingiausi 
velėniniai karbonatiniai ir velėniniai 
jauriniai dirvožemiai ant priesmėlio ir 
lengvo priemolio14. Geografo Rimvydo 
Kunsko nuomone, įvairiais laikotarpiais 
velėninių karbonatinių dirvožemių ruo-
žai išlaikė daugiau ar mažiau sėslių 
artojų gyvenvietes: 

„Artojų migracija galėjo būti labiau vietinė, 
neišeinanti iš tų dirvožemių arealo ribų – 
išaugusių bendruomeninių laukininkų gy-
venviečių bei giminių centrų spietimas į 
laisvus plotus. Kai kur dar kilnotasi lydi - 
mus keičiant.“15 

10 Burkšaitienė L. Aukštaičių liaudies dainų me-
lodijos, Aukštaičių melodijos, sud. ir par. Laima 
Burkšaitienė ir Danutė Krištopaitė, Vilnius, 
1990, p. 28.

11 Vaškevičiūtė I . Žiemgalių ir aukštaičių ryšių 
beieškant, Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūks-
tantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009, p. 8.

12 Zabiela G. Aukštaitijos žemės, Aukštaičių tapatumo 
paieškos, Panevėžys, 2006, p. 21. 

13 Istoriko Edvardo Gudavičiaus nuomone, Upytės 
žemės ribos pietuose apėmė šiaurinę dabartinio 
Kėdainių rajono dalį, vakaruose – Šeduvą, šiaurėje 
nesiekė Pasvalio, o rytuose driekėsi iki dabartinės 
Rokiškio rajono ribos (cit. iš: Girininkas A. Upytės 
žemės priešistorė, Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 
750 metų (konferencijos pranešimai, 2004 09 14), 
sud. A. Astramskas, J. Gaidelienė, Panevėžys, 
2004, p. 9).

14 Kunskas R. Paleografijos pastabos apie Nevėžio 
lygumą ir Upytės apylinkę, Upytė, Vilnius, 1986, 
p. 15–16.

15 Ten pat.
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1 pav. Aukštaitijos žemės 
pagal T. Baranauską.  
Punktyrine linija pažymėta 
aukštaičių genčių riba  
(Baranauskas T. Lietuvos  
valstybės ištakos, Vilnius, 
2000, p. 132; 22 pvz.)

2 pav. Upytės žemė XIII–
XVI a. Sudarė Ona  
Maksimaitienė16

16 Maksimaitienė O. Upytės se -
novė, Upytė, Vilnius, 1986, p. 22.



6

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. TAUTOSAKA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA II

© 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 2023 03 17.

Upytės žemės teritorijos uždarumą (taigi, galima manyti, ir vietinių gyven-
tojų sėslumą) liudija ir naujausi archeologų tyrimai. Gintauto Zabielos nuomone, 
Upytės žemė II tūkstantmečio pradžioje apėmė derlingas Nevėžio vidurupio 
teritorijas. Šiaurėje jos ribojosi su Žiemgala, rytuose – su Sėla, pietryčiuose – su 
Deltuva, vakaruose – su žemaičių žemėmis. Nuo jų Upytė buvo atskirta plačiomis 
miškų juostomis. Pietuose Upytės riba yra neaiškiausia, ėjo maždaug Kėdainių 
apylinkėmis17. 

Gali būti, kad toks teritorinis uždarumas, iš dalies nulemtas geografinės 
pa dėties, turėjo įtakos ne tik savitai gyvensenai, papročiams, bet ir vietiniam 
muzi ki niam žodynui formuotis. Manytina, kad dainų melodijų, užrašytų apie 
Panevėžį (maždaug pietų panevėžiškių tarmės plote) XIX a. pabaigoje–XX a. pra-
džioje, pagrindiniai intonaciniai dariniai galėjo susiformuoti daugiau kaip prieš 
keletą šimtų metų, o gal ir dar daug anksčiau. Tačiau palyginti neseniai užrašytų 
dainų melodijų datavimas – tai ypač sudėtingas klausimas, reikalaujantis ilgų ir 
nuoseklių etnomuzikologinių tyrinėjimų. Todėl šiame straipsnyje jis nebus detaliau 
nagrinėjamas. Lygiai taip pat būtų sudėtinga atsakyti ir į klausimą, su kokio-
mis istorinėmis žemėmis (gentimis) galėtų būtų sietina anksčiau aptarta savitos 
melodikos dainų paplitimo teritorija. Kol kas tegalima apibendrintai teigti, kad 
specifinis intonacinis darinys, arba incipitas18, gausiausiai aptinkamas į pietus nuo 
Panevėžio: kuo toliau krypstama nuo Panevėžio į šiaurę, tuo jis retesnis. 

Trumpa dainų rinkimo apžvalga
Peržiūrėjus gausius Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – LLTI) 

rankraštyno fondus, galima teigti, kad Ramygalos kraštas nuo seno nestokojo 
tautosakos rinkėjų dėmesio. Pirmuosius dainų užrašymus šiame krašte aptinkame 
jau XIX a. pabaigoje. Antai sutartinė „Kadu buva, kadu jau“ užrašyta 1875 m. 
„Panevėžio, Ramygalos ir Upytės kertelėje“ (iš N. Bauko-Venclavičiaus raštų; 
sp. SlS I 311). Kiek vėliau, 1896 m., Ramygalos apylinkėse 59 dainas užrašė 
Baltrūnas (LTR 3473; rinkinį sudarė ir pristatė K. Karosienė-Baltrūnaitė 1961 m.). 
1931 m. 62 dainas Ramygalos valsčiuje užrašė P. Maldeikis (LTR 277), 1933 m. 
A. Gailiušis – 101 dainą (LTR 331), 1936 m. 69 dainas – Jonas Petronis (LTR 
785; LTR 864). Tas pats J. Petronis 1937 m. Bãrklainiuose, Ramygalos apylinkėje, 
užrašė 25 dainas (LTR 1007). Daug tautosakos Ramygaloje užrašė Kazys Janionis: 
1936 m. – 18 dainų (LTR 859; LTR 909), 1937 m. Dubùlių kaime – 106 dainas 
(LTR 1084), Ramygalos valsčiuje – 203 dainuškas, 97 šokius ir žaidimus (LTR 
1149), 1939 m. – 9 dainuškas, 9 šokius ir žaidimus (LTR 2045). 1938 m. 2 dainas 
Uli¿nuose užrašė Jonas Grigaliūnas (LTR 1594). 1939 m. 44 dainas Ramygalos 
valsčiuje užrašė Kazys Nemanis (LTR 2225 (29 dainos); LTR 2356 (15 dainų). 
1956 m. 7 dainas Ramygalos rajone užrašė J. Ramoška (LTR 2973), 1957 m. 11 
dainų – J. Varkalienė (LTR 3035). 

Ypač daug tautosakos Ramygalos 
krašte užrašė A. Valantinas. Tačiau 
beveik visus jo rinkinius sudaro dviejų 
rajonų – Ramygalos ir Šeduvos – me-
džiaga, todėl sunku tiksliai pasakyti, 

17 Zabiela G. Upytės žemė II tūkstantmečio pirmoje 
pusėje, Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, 
Panevėžys, 2004, p. 33–34.

18 Incipitas [lot. incipit – pradeda], pradinis muzikos kū -
rinio fragmentas, pagal kurį atpažįstamas kūrinys.
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kiek kuriame rajone užrašyta kūrinių. Vien tik 1959 m. A. Valantinas pristatė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui 17 tautosakos rinkinių! 1960 m. A. Va-
lantinas pateikė dar 7 tų pačių rajonų tautosakos rinkinius. Tautosaką užrašinėjo ir 
Ramygalos vidurinės mokyklos mokiniai. LLTI rankraštynui buvo atiduota keletas 
jų sudarytų tautosakos rinkinių: LTR 3803, užrašyta 1956–1957 m. (234 dainos), 
LTR 3951, užrašyta 1968 m. (73 dainos) ir LTR 4614, užrašė Ramygalos vidurinės 
mokyklos kraštotyrininkai 1973 m. (42 dainos).

LLTI archyve saugomi ir keli nežinomų tautosakos rinkėjų rinkiniai: LTR 
6346, užrašyta 1938 m. Ramygalos valsčiuje (169 dainos) ir LTR 5832, užrašyta 
1947 m. Ramygalos apylinkėse (36 dainos).

Atskiro dėmesio verta Alberto Ulio 1948–1959 m. Uli¿nų apylinkėse užra-
šyta tautosaka (iš viso – daugiau kaip 800 dainų), atiduota LLTI (LTR 3154; LTR 
3217). Dalis šios tautosakos buvo publi kuota monografijoje „Uliūnai“ (1993). Tai 
raudos (rypavimai), kolektyvinės sutartinės, daug vestuvinių dainų (tarp jų išskir-
tinę vietą užima vestuvininkų apdainavimai), taip pat nemažai karinių istorinių, 
partizanų dainų ir kt.19 

Uliūnų apylinkėse tautosaką užrašinėjo ir Juozapas Račiūnas (gim. apie 
1885 m.) – mano prosenelis. Mano tėvo Bronislavo Račiūno tvirtinimu, J. Račiūnas 
buvo surinkęs nemažai liaudies dainų. Dainas užrašinėjo tvarkingai20, ant atskirų 
lapų. Juose būdavo užrašyta, kas, kada, iš kurio kaimo padainavęs dainą21.

Visuose anksčiau išvardytuose rinkiniuose yra sudėti tik dainų tekstai, bet 
jų melodijos neužrašytos. Tai didelė netektis etnomuzikologijos mokslui, spraga, 
kurios šiomis dienomis, deja, nebegalima panaikinti. 

Pirmosios Ramygalos krašto dainų melodijos užrašytos gana anksti – 1910 m. 
Jas užrašė Bronislavas Liesis – Ramygalos bažnyčios vargonininkas. Tautosakos 
rinkinį, atiduotą Lietuvos Mokslo Draugijai (LMD I 916), sudaro 74 dainos (su 
melodijomis), B. Liesio ir E. Krikščiūno užrašytos Panevėžio ir Šiaulių apskrityse 
1910–1913 metais (3 pav.). 

Nepaisant nedidelio melodijų kiekio, tai nepaprastai vertingas rinkinys, ats - 
pindintis XX a. pradžios Ramygalos krašto melodikos ypatumus. Lyginant šio 
rinkinio melodijas su užrašytomis XX a. pabaigoje, galima daryti išvadas apie 
Ramygalos dainų melodikos stabilumą arba kaitą (apie tai bus kalbama toliau).

Tarp senųjų LLTI garso įrašų (LTRF v), padarytų Zenono Slaviūno 1942 m., 
randame 9 Ramygalos apylinkių dainas. Tai „Raškiau sode obałėlį“ (LTRF  
v 145), „Ateis šaltas rudenėlis“ (LTRF v 146(1), LTR 2449(22), „Žiba žiba žibu-
rėlis“ (LTRF v 146(2), „Dienele parvaikščiojau“ (LTRF v 146(3), „Pašily pašily 
linelius roviau“ (LTRF v 146(4), LTR 
2449(23), „Kūmas kūmą mylėjo“ (LTRF 
v 146(5), „Valioj mano grėblelis“ (LTRF 
v 147(1), LTR 2449(24), „Augo kieme 
dagiłėlis“ (LTRF v 147(2), LTR 2449(25) 
ir „Po kalnelį vaikščiodama“ (LTRF 
v 147(3). Visas šias dainas padainavo 
¨riškių dainininkės Kunskienė, Dzvon-
kienė ir kt. 

19 Apie keistą šios tautosakos likimą sovietmečiu 
A. Ulys parašė savo straipsnyje (Ulys A. Kaip 
rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta uliūnietiška 
daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 325–326).

20 Manos dėdės ir tetos gerai prisimena, kad J. Račiūno 
dainų užrašymas buvo nepaprastai kruopštus, jo 
raštas – kaligrafiškas, su visokiais „išraitymais“. Šios 
J. Račiūno užrašytos dainos, atrodo, yra dingusios.

21 Račiūnas B. Iš Uliūnų krašto kultūrinio gyvenimo 
prisiminimų, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 183.
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Penkios dainos su melodijomis pa  skelbtos monografijoje „Upytė“ (1986). Jos 
užrašytos 1970 m. kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje Upytės apylinkėje. Ypač 
didelės meninės vertės yra Onos Urbonienės padainuotos dainos „Tai gražumas 
vasarėlės“ (LTR 4331(9), LTRF 1173(9), „Žiūriu aš pro langą“ (LTR 4331(8), LTRF 
1173(8). Beje, jų variantų (tik ne tokios laisvos metroritmikos) užrašyta ir XX a. 
pabaigoje (4 pav.).

3 pav. 
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Vis dėlto dainų su melodijomis Ramygalos apylinkėse iki XX a. pabaigos 
užrašyta palyginti nedaug. Taigi, kalbant apie Ramygalos krašto dainuojamąją 
tradiciją, apie dainų melodiką, tenka remtis daugiausia vėlyvais dainų užrašymais. 
Labai sėkminga laikytina Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (tuometės – LTSR 
valstybinės konservatorijos) studentų folkloro ekspedicija, vykusi 1985 m. Pane-
vėžio apylinkėse22. Nors ekspedicijos dalyviai gyveno Uliūnuose (Onos ir Mykolo 
Račiūnų troboje), tautosaka buvo renkama ne tik Panevėžio krašte, bet ir Kėdainių 
bei Ukmergės rajonų pakraščiuose. Didesnis tyrimo plotas pasirinktas neatsitik-
tinai – platesniame kontekste geriau išryškėja vietiniai dainuojamosios tradicijos 
bruožai. Iš viso ekspedicijos metu buvo užrašyta per 1 500 dainų, ratelių ir šokių. 
Tautosakos pateikėjai – labai įvairaus amžiaus. Vieni jų, gimę dar XIX a. pabai-
goje, savo atmintyje išsaugojo seniausią dainų sluoksnį, kiti, pavyzdžiui, broliai 
Račiūnai, gimę prieškariu, atspindi jau pakitusią dainavimo tradiciją (nors dalis 
repertuaro yra ta pati, kaip ir senųjų dainininkų).

Vietinis repertuaras ir jo ypatumai
Ramygalos (plačiau – Panevėžio) apylinkėse būta įvairios stilistikos dainuo-

jamosios tautosakos. Net ir XX a. pabaigoje, kai tyrinėtojai visoje Lietuvoje kons-
tatavo ypač spartų senųjų tautosakos žanrų nykimo laikotarpį, aplink Panevėžį 
užrašyta ne tik visoje Aukštaitijoje išplitusių homofoninio stiliaus dainų (dvibal-
sių, rečiau – tribalsių), bet ir polifonijos (grupinės ir kolektyvinės sutartinės) bei 
monofonijos (archajiška piemenų tautosaka, vaikų dainos, garsų pamėgdžiojimai 
ir kt., taip pat vėlyvesnės vienbalsės melodijos) pavyzdžių. 

Ramygalos valsčių galėtume laikyti sutartinių židinio Ukmergės krašte 
tąsa, labiausiai į šiaurės vakarus nuo Ukmergės nutolusia teritorija (tolimiausias 
sutartinių užrašymo taškas nuo Panevėžio į šiaurę – Pušalotas). Viena populia-
riausių apie Panevėžį užrašytų šios 
teritorijos sutartinių – „Kadu buva, 
kadujo“. Ankstyviausias jos variantas 
„Kadu buva, kadu jau“ (SlS 311) užra-
šytas 1875 m. Ramygalos krašte23. Šios 
sutartinės komentaruose patikslinama, 
kad ji užrašyta Panevėžio, Ramygalos 
ir Upytės kertelėje (iš N. Bauko-Ven-
clavičiaus raštų). Rankraštyje pažymėta: 

„Šito išėjus iš mados. Daina dainuodavasi 
per banketus, ge rint su šaukštais iš bliuda 
virintą, mieštą (su medum) arielką. Dai-
nuodavasi ji sutartinėm šiteip:

4 pav. 

22 Ekspedicijos dalyviai buvo dabar žymūs meno ir 
mokslo žmonės: Nacionalinės premijos laureatas, 
kompozitorius Šarūnas Nakas, kompozitorius, pe-
dagogas Arūnas Dikčius, aktorius Audrius Nakas, 
etnomuzikologės dr. Austė Nakienė-Bareikytė, 
dr. Aušra Žičkienė-Navasaitytė, muzikologės Eglė 
Ulienė-Timukaitė (netrukus po ekspedicijos ištekėjusi 
už uliūniečio Alberto Ulio), Jolanta Vaišvilienė-
Kubilytė, Jūratė Gudaitė, birbynininkas Rimantas 
Baublinskas (dabartinis Uliūnų mokyklos muzikos 
mokytojas), dainininkė Sigutė Trimakaitė, etnologė, 
VDU doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, LMTA 
etnomuzikologai – instrumentologas doc. Evaldas 
Vyčinas, šio straipsnio autorė D. Račiūnaitė-Vyčinie-
nė ir kt. Apie šią ekspediciją plačiau žr. Račiūnaitė, 
1993.

23 Kiti jos variantai užrašyti Pušaloto (SlS 309), Pinia-
vos (SlS 306) ir Deltuvos (SlS 308) apylinkėse.
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1. Auga bitys, kadujo,
 Kaip telyčios, kadujo.
 Kadujo, kadute kadujo,
 Kadujo, kadute kadujo.

2. Bitinėliai, kadujo,
 Kaip veršeliai, kadujo.
 Kadujo, kadute kadujo,
 Kadujo, kadute kadujo.

3. Neše medų, kadujo,
 Daržiniuosi, kadujo.
 Kadujo, kadute kadujo,
 Kadujo, kadute kadujo.

4. Dirba korys, kadujo,
 Rezginiuosi, kadujo.
 Kadujo, kadute kadujo,
 Kadujo, kadute kadujo.

Pastarojo ir prieš 110 metų užra-
šyto sutartinės varianto tekstai mažai 

Pirmus: Kadu buva,
Antrus: Kadu jau,
Pirmus: Geri metai,
Antrus: Kadu jau,
Trečis: Kadu jau, kadu jau,
ir teip toliau...“

Anot Zenono Slaviūno, iš šio aprašymo sutartinės atlikimo būdas neaiškus24. 
Vis dėlto sutartinės užrašymo struktūra primena trejines atitartines, kai giedotojos 
refreną pasidalija trumpomis atkarpomis ir gieda jas pasikeisdamos. 

Vėlyviausias šios sutartinės variantas „Auga bitys, kadujo“ užrašytas 1985 m. 
folkloro ekspedicijoje (MFA KLF 643(36), padainavo Lionginas Kuodis, gim. Ve-
lykių k.) (5 pav.):

5 pav.

24 Slaviūnas Z. Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liau-
dies dainos, Vilnius, t. 1, 1958, p. 757.
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tesiskiria – tai įrodo sutartinės vietinę kilmę ir populiarumą šiame krašte (tiesa, 
XIX a. pabaigoje užrašyta sutartinė neturi melodijos, tad apie šių dviejų variantų 
melodikos dėsningumus spręsti negalima):

1. Kadu buva, kadu jau,
 Geri metai, kadu jau.
 Kadu jau, kadu jau.

2. Auga bitys, kadu jau,
 Kaip telyčios, kadu jau.
 Kadu jau, kadu jau. 

3. Bitinėliai, kadu jau,
 Kaip veršeliai, kadu jau.
 Kadu jau, kadu jau.

4. Siuvė korį, kadu jau,
 Daržinėsi, kadu jau. 
 Kadu jau, kadu jau.

5. Nešė medų, kadu jau,
 Rezginėsi, kadu jau
 Kadu jau, kadu jau.

Keleto kitų sutartinių (užrašytų be melodijų) metrika tiksliai nenurodyta, 
tik pažymėta, kad sutartinė užrašyta Panevėžio apskrityje25. Pavyzdžiui, „Ketin 
genys zylį vesti“ (SlS II 862) spausdinama iš Jono Jablonskio archyvo, iš Tauto-
sakos skyriaus „Dainos“ II, XLV. Kiti du jos variantai užrašyti Ukmergės krašte. 
„Ketina štarelis gegelų vesti“ (SlS I 466) – Lyduõkių (pad. E. Balžekienė), „Ketina 
štarelis gegelę vesti“ (SlS II 673) – Vìprių apylinkėse (pad. P. Burokas). Šiedu 
variantai, užrašyti Ukmergės krašte, leidžia daryti prielaidą, kad Panevėžio aps-
krityje užrašyta sutartinė „Ketin genys zylį vesti“ galėjo būti užfiksuota į pietus 
nuo Panevėžio – teritorijoje, besiribojančioje su Ukmergės kraštu.

Iš Jono Jablonskio archyvo (Tautosakos skyriaus „Dainos“ II) spausdinama 
ir sutartinė „Ugdina ugdina“ (SlS III 1236), neturinti jokios konkrečios metrikos, 
tik nuorodą, kad yra užrašyta Panevėžio apskrityje. Pastarosios trejinės atitartinės 
sutartinės variantai gausiai užrašyti Ukmergės krašte: Deltuvoje (SlS III 1234 a, 
b), Vidiškiuose (SlS III 1235) ir Taujėnuose (SlS III 1237a, b), tuo tarpu vienintelis 
sutartinės variantas, giedamas papras-
tosios trejinės (kanono) būdu, užrašytas 
į šiaurę nuo Panevėžio – Papilyje (SlS 
III 1238). Šis faktas ir vėl leidžia da-
ryti prielaidą apie sutartinės „Ugdina 
ugdina“ gyvavimą pietinėje Panevėžio 
apskrities dalyje. 

25 Panevėžio apskrities pirmtake laikytina Upytės žemė, 
susikūrusi pietinėje dabartinės apskrities dalyje. Nors 
administracinis centras iš Upytės išsikėlė į Pane-
vėžį, jos pavadinimą teritorinis darinys išlaikė dar 
beveik 300 metų. Panevėžio apskritis buvo įkurta 
po 1831 m. sukilimo, pervardijus Upytės apskritį 
Panevėžio apskritimi.
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Dėmesio vertos kelios kolektyvinės sutartinės, užrašytos A. Ulio 1959 m. Uliūnų 
apylinkėse. Jos užrašytos be melodijų, tačiau su ypač vertingais dainininkių ko-
mentarais (jais autorė jau ne kartą naudojosi įvairiuose savo straipsniuose26). Antai 
„Du skrylė, trys virtinė“ – „laluška-kudakavimas“ (pad. M. Ulienė ir O. Misienė); 
O. Misienės pastaba: „Čia tokia laluška, bobos išgėrę lodavo. Visos pradeda iš karto, 
tik vis kitus žodžius, kaip katra išmislijus; kad nei tie žodžiai nesistasavoja. O loti gali 
nors šimtas bobų iš karto savais balsais. Tokias labai retai kas temokėjo, kai piemenės 
buvom.“; M. Ulienės pastaba: „Aš da ni pemene nebuvo tadu, tik girdėjo kaip šešios 
kukios bobos susikabinė ainu i: kudy – kuda, kudy – kuda dainuoji. Tos bobos, nu, mano 
mamos kartos buva, jo visos išmire. Kur či beatminsi, ka pati nedainavo.“27; „Turi sese 
karułėlį“ – „kudakavimas“ (pad. M. Ulienė ir D. Kučytė); D. Kučytės pastaba: „Tadu 
da piemene buvo. Či jo mana mamos buva dainuojamu. Gera mum, ka pinkios būdavom 
seserys, ti, būdava, mamu i saka: ti jūs vėl kudakuojat. Gražė išeidava. U biarnė ti kartės 
tyči, – „bym bym“, – iškreipi. Katros pritari, ti net seilės tišku, – žinam, tyči: tprunda, 
tprunda.“28; „Diliūnele bobu“ – sutartinė (pad. P. Urbonienė); pastaba: „Ta jaunima 
daug buva, ti viska išsigalvodavom. Gi katro kaip saka, teip giarė būdava. Būdava kuks 
aštuonios a dešims sustos – i dui. Paskui nebedainavom, ka gražesnių būdava. U daba 
nebesuvein tiek, nebedainuoji.“29 Šios dainininkių pastabos leidžia spręsti ne tik apie 
kolektyvinių sutartinių atlikimo aplinkybes Panevėžio krašte (tai „senų bobų“ dainos, 
girdėtos, kai dainininkės „dar piemenės buvo“; sutartinės būdavo čia pat kuriamos, 
improvizuojamos; jas nustojo dainuoti, nes „atsirado gražesnių“ dainų ir pan.), bet ir 
apie pasikeitusį žmonių požiūrį į sutartines antrojoje XX a. pusėje. Kaip matome, 
sutartines dainininkės vadina „kudakavimu“. Šis apibūdinimas (arba pasakymas „kaip 
vištos kudakuoja“), autorės manymu, gali turėti kelias prasmes30. Viena vertus, jis 
atspindi pagrindinius tradicinių sutartinių atlikimo bruožus: atskirų balsių akcen-
tavimą (kai kurios sutartinės vadintos „kapotinėmis“), skirtingų melodijų ir tekstų 
skambesį vienu metu – bendrą klegėjimą (pavyzdžiui, „Tos trijõs, keturiõs, kai iš tolo 
klausais, tai kaip vištos kudoja. Kai sutarydavo, regis, tai pagražu būdavo. Mano eilioj 
nebelabai begiedodavo.“, pad. K. Rasimavičienė)31, kita vertus, XX a. pasikeitusią muzi-
kos estetiką. Sutartinės aplinkiniams vis 
mažiau keldavo estetinį pasigėrėjimą, 
o jų giedotojos pradėtos išjuokti: „Kai 
pašidydavo, kad kaip vištos kudakuoja, tai iš 
vieno giedodavo“, – pasakojo Elzbieta Ja-
navičienė, gimusi 1841 m.32 Taigi galima 
manyti, kad XX a. pradžioje sutartinių 
gretinimas su vištų kudakavimu reiškė 
jau nebe tam tikrus melodikos ir arti-
kuliavimo ypatumus, bet klausytojams 
nebegražų, nebesuprantamą, chaotišką 
giedotojų klegesį33. Tai pasakytina ir 
apie Uliūnų apylinkėse užfiksuotas ke - 
lias kolektyvines sutartines, kurios, dai - 
nininkių pasakojimais, kėlė aplinki-
niams daugiau juoką nei pasigėrėjimą.

26 Račiūnaitė (Vyčinienė) D. Dviejų pradų – vo-
kalinio ir instrumentinio – susipynimas sutartinėje 
„Buvo dūda Vilniuj“, Lietuvos muzikologija, Vilnius, 
2000, p. 89–103; Račiūnaitė (Vyčinienė) D. Apie 
liaudies muzikos kodus, Broniaus Kutavičiaus muzika. 
Praeinantis laikas, Vilnius, 2008, p. 175–205 ir kt.

27 Ulys A. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta 
uliūnietiška daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 334.

28 Ten pat, p. 334–335.
29 Ten pat, p. 335.
30 Lietuvių kalboje veiksmažodis kudakuoti turi 2 
reikšmes: 1. „katėti, kadaguginti (apie vištas)“; 2. 
prk. „garsiai kalbėti, plepėti, klegėti“: „Supaisysi, 
ko bobos kudakuoja“ (http://lkz.mch.mii.lt).

31 Paliulis S. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. 
Pučiamieji instrumentai, sud. ir par. Stasys Paliulis, 
Vilnius, 1959, p. 268.

32 Ten pat, p. 414.
33 Račiūnaitė (Vyčinienė) D. Sutartinių giedojimas 
tarsi paukščių giesmė: gamtos ir kultūros santykis, 
Lietuvos muzikologija, Vilnius, 2010, t. 11, p. 167–168.
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Raudos (rypavimai) – dar vienas iš archajiškų, Aukštaitijoje pastaruoju metu 
jau visiškai išnykusių, dainuojamosios tautosakos žanrų. Kelias raudas, užrašytas 
Ramygalos valsčiuje, pavyko aptikti LTR rankraštyne. Dar keletas rypavimų, užrašytų 
A. Ulio 1959 m., yra publikuota Uliūnų monografijoje. Rypavimą „Matuti mana, 
matuti“ parypavo O. Misienė, pridurdama, kad „taip ant Uliūnų kapų duktė Palmira 
iš Trakų (Kučių k. vieta – nuošali trobelė krūmuose) raudojo savo močios, išrokavo. Dar 
mažutė buvau. Čia tikras dalykas. Grabas kaip lovis, ne sklepistas buvo. Pavasarį tas 
buvo.“34 Tokias pat autentiškas raudos „Brulalio tu ma na“ rypavimo aplinkybes 
atskleidė M. Ulienė: „Taip rypavo prieš kokį 50–60 metų sesuo Domincė ant Uliūnų 
kapų, apraudodama savo brolį Izidorių Lukošiūną iš Uliūnų, kurį per vakaruškas Uliūnų 
kaime užmušė berniokai.“35 „Tetušėli tu mana“ – tai jau nebe senoji tradicinė rauda, 
bet raudos parodija. Tą liudija ne tik pakitęs raudos tekstas („...Tetušėl! / Kas mani 
besutiks? / Kas mani bemylės? / Tivutėl tu mana! / Kas man bonko bepastatis?..“), bet 
ir M. Ulienės komentaras: „Čia toks žmonių pasakojimas – rauda. Kokiam tai kaime 
žentas uošvio raudojo girtas.“36 Gaila, kad visi šie rypavimai užrašyti be melodijų, 
taigi nieko negalima pasakyti apie šio krašto raudų melodiką. XX a. pabaigos eks-
pedicijoje aptikti raudų (rypavimų) pėdsakų nebepavyko. Vis dėlto 1991 m. Dainai 
Snicoriūtei dar pavyko užrašyti keletą prisiminimų apie senąją laidojimo papročių 
tradiciją – apraudoti mirusiuosius: „Anksčiau raudodava. Ir dabar kas raudu, garsiai, 
tiesiog su žodžiais. Išrypuoji, išrukuoji, koks tu gerus buvė. Či žmogaus ašaros. Kaimuose 
būdava, aš girdėjau, kad raudot‘ sumdydava“ (papasakojo B. Grinkienė (Ul: 294). 

Vertinga Ramygalos krašto repertuaro dalis – pasakos su dainuojamai-
siais intarpais, iš kurių galima spręsti apie ankstyvos kilmės vietinės melodikos 
ypatumus (5 pasakos užrašytos iš Onos Urbonienės (Tarutytės); jas išmoko iš 
savo senelės, gyvenusios Raguvėlėje, užrašė N. Vėlius 1970 m. (LTR 4334(1–5), 
melodijas iš LTRF 1098(1–5) iššifravo L. Burkšaitienė (sp. monografijoje „Upytė“, 
p. 197–218). Šių penkių pasakų („Devynsieksnė kumelė“, „Elenytė ir Jokūbėlis“, 
„Onytė ir Joniukas“, „Sedulėlė“ ir „Apie gaidelį“) dainuojamieji intarpai – tai 
archajiški aukštaičių monofonijos pavyzdžiai, skirtini senõs sandaros dainų klodui 
(šiam klodui priklauso raliavimai, ridavimai, raudos, verkavimai ir kt.). Atkreiptinas 
dėmesys, kad vyraujanti visų šių pasakų intarpų intonacija – žemyneigė didžioji 
tercija, užpildyta pereinamuoju garsu (dis-cis-h) (6 pav.): 

34 Ulys A. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta 
uliūnietiška daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 332.

35 Ten pat.
36 Ten pat, p. 333.

6 pav.
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Tokia intonacinė slinktis būdinga visoms be išimties Bír žų ir Vabalni¹ko 
krašto seniausioms vienbalsėms dainoms – tą rodo gausūs melodijų pavyzdžiai, 
publikuoti 1916 m. Adolfo Sabaliausko sudarytame rinkinyje „Lietuvių dainų ir 
giesmių gaidos“37 (melodijų priede prie 1912 m. išleisto rinkinio „Lietuvių dainos 
ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“38): SbG 423, 424 (ripavimai), SbG 425, 426, 426, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 (dainuojamieji pasakų intarpai), SbG 439, 
440, 441 (raliavimai), SbG 442 (ridavimas), SbG 1, 2, 7, 436 (kitos piemenų dainos), 
SbG 438 (lopšinė), SbG 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 437 (įvairios vaikų dainelės ir 
žaidimai), SbG 10 (advento žaidimas „Snaudalė“), SbG 443 (Velykų sūpuoklinė 
daina). Minėto trichordo (h-a-g) intonacijomis pagrįsti ir vėliau – XX a. viduryje 
ir pabaigoje – šiaurės rytų Aukštaitijoje užrašyti dainų melodijų pavyzdžiai39. 

Taigi ramygaliečių pasakų dainuojamieji intarpai savo melodikos bruožais, 
galima sakyti, yra giminingesni šiaurės nei pietų panevėžiškiams (minėta intonacija, 
pirminiais autorės tyrimų duomenimis, vyrauja seniausiuose muzikinio folkloro 
žanruose į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Panevėžio). Tai verčia galvoti apie ki-
tokius šių archajiškų muzikinių darinių teritorinius ir etninius ryšius nei visos 
likusios vėlyvesnės ramygaliečių dainos (išskyrus sutartines, kurios, kaip minėta, 
galėtų būti „atklydusios“ nuo Ukmergės pusės). Tačiau tai ateities tyrinėjimų tema. 

Senajam dainuojamosios tautosakos sluoksniui priklauso ir piemenų bei vaikų 
dainos, kurių ypač gausiai užrašyta 1985 m. folkloro ekspedicijos metu. Tarp pie-
menų dainų bene populiariausia Ramygalos krašte laikytina „Šiū namo pargeno“ 
(LDK D 1028; variantai – LDK D 1029–1034): „Šiū namon, pargenon“ (KLF 632(3), 
pad. S. Aksimavičienė; „Šiū namo, pargeno“ (KLF 632(9), pad. M. Samulienė; 
„Šiū namo, pargeno“ (KLF 631(53), pad. K. Sviderskienė; „Šiū namo, pargeno“ 
(KLF 632(51), pad. Ona Taruškienė; „Šiū namo“ (KLF 633(21), pad. O. Urbonienė-
Taručiukė; „Šiū gyt, šiū gyt“ (KLF 632(4), pad. S. Aksimavičienė, ir kt. Užrašyta 
ir keletas raliavimų: „Ralio ralio“ (KLF 632(10), pad. M. Samulienė; „Ralio ralio 
ralio“ (KLF 632(35), pad. M. Vertelkienė, ir kt. Nemažai vaikų erzinimų prisiminė 
M. Šegamogienė: „Tupi Jurgis obelėj“ (KLF 633(23), „Iškaitiečiai, raganiečiai“ (KLF 
633(24), „Mari, tava vyrų kari“ (KLF 633(25), „Untanai, špintanai“ (KLF 633(26), 
„Ano pusė“ (KLF 633(27). Užrašyta ir įvairių vaikų dainų: „Ei, duku“ (KLF 
633(48), pad. A. Pukienė; „Auga žirnis ir pupa“ (KLF 635(21), pad. O. Siaurienė; 
„Kai aš mažaus buvau“ (KLF 632(25), 
pad. K. Kasmauskienė; „Šarku šarku“ 
(KLF 633(35), pad. A. Smilgienė. Savitą 
varlių pamėgdžiojimą „Urši, Urši“ pri-
siminė M. Šegamogienė (KLF 633(28).

Tarp darbo dainų išskirtinę vietą 
užima šienapjūtės dainos, arba valia-
vimai, gana gausiai užrašyti Panevėžio 
apylinkėse: „Eisim, broliai, šiena pjau-
ti“, pad. J. Grinkus40; „Man grėblalis 
risavotas“ (KLF 631(45), pad. K. Svi-
derskienė; „Grėbio šieno po kelmy-
nį“ (KLF 632(11), pad. A. Smilgienė 

37 Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos. 
Lietuvos šiaurės rytuose surinko kun. A. Sabaliaus-
kas, Helsinkai, 1916 (toliau – SbG).

38 Niemi A. R. ir Sabaliauskas A. Lietuvių dainos 
ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje, Annales academiae 
scientiarum Fennicae. Seraj. B, t. VI. Helsinki, 1912, 
t. XXIV. 

39 Vieną kitą tokių pat intonacijų archajišką melodiją, 
užsilikusią šio krašto garbaus amžiaus dainininkų 
atmintyje, galima užfiksuoti net ir mūsų laikais, 
pavyzdžiui, dainą „Aik, oželi, vandenia“ Kazimieras 
Kalibatas užrašė 2001 m. iš Bronislavos Martinai-
tienės, gim. 1919 m. Titonių k., Pašvitinio apyl., 
Pakruojo rajone.

40 Upytė (str. rinkinys), red. komisija: N. Vėlius (ats. 
redaktorius) ir kt. Vilnius, 1986, p. 192.
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(7 pav.); „Grėbio šieno“ (KLF 633(11), pad. A. Pukienė; „Man grėblalis išrašytas“ 
(KLF 632(37), pad. M. Vertelkienė (8 pav.), ir kt. Vertingą pastabą prie valiavimo 
„Valioj dalgė“ (Valioj dalgė, dalgės kot(a)s, / Dar nepjautas pievos šmots, valioj, / 
Oi, valioj!) pateikė A. Samsonas. Anot jo, „oi, valioj“ skaičių padidina – sulig 
ūpo“ (LTR 1084(105). Šis komentaras atspindi improvizacinę daugelio valiavimų 
struktūrą, neretai ir atvirą formą. Visi Ramygalos krašto valiavimai, nors ir 
užrašyti palyginti nedideliame plote, yra labai skirtingi, kiekvienas jų – savitas, 
atspindintis vietinę (kaimo ar apylinkės) dainavimo tradiciją. 

7 pav. 

8 pav.

Bene daugiausia Ramygalos krašte užrašyta vestuvinių dainų. Stebina, ly-
ginant su kitomis Aukštaitijos teritorijomis, čia užfiksuotas didelis vestuvininkų 
apdainavimų kiekis. Ankstyviausi pavyzdžiai yra užrašyti K. Janionio 1927 m., 
pavyzdžiui, „Kokie čia svečiai“ (LTR 1084(53), pad. V. Janionytė:

Kokie čia svečiai modūliai, (2)
Jų liežuvia, kaip bruzguliai (2).

Kokie svotai storalūpiai, (2)
Graužia kaulus prisitūpę (2)...
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10 pav. Ramygaliečiai vestuvininkai, užėmę jaunųjų vietą, šmaikščiai 
juokaudami apdainuoja svočią, piršlį, pamerges ir kitus vestuvių  
dalyvius Nikštelių vestuvėse. Iš Angelės Nikštelienės asm. archyvo 

9 pav. Ramygalos pavasarininkų orkestras groja Gritėnų vestuvėse
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Ypač populiariu Ramygalos krašte laikytinas pamergių apdainavimas „Pa-
mergė pirmoji“, kurio pirmasis posmas yra beveik identiškas visuose teksto 
variantuose (pavyzdžiui, „Pomergė pirmoji“ (LTR 1084(70), pad. M. Janionienė, 
užr. K. Janionis): 

Pomergė pirmoji sėdži prie jaunųjų,
Ji apsisnergłėjus, nenušluosto nosies,
Tu, pomergėle, negražu,
Nušluostyk nosį su ražu...

Tuo tarpu kiti apdainavimo posmai jau gerokai varijuoja. K. Janionio teigimu, 
M. Janionienė nebeatsimena daug: „Kitos senesnės moterys taip pat primiršę daug, 
nes nebėr kur bedainuot apie pamerges, kai net tada, kai kelia vestuves, yra ne daugiau 
3–4 pamergių. O seniau būdavo 9–10 pamergių, ir visas apdainuodavo.“ Tą paliudija 
iš M. Ulienės užrašytas41 (užr. A. Ulys 1959 m.), visas to paties apdainavimo, 
skirto 9 pamergėms, variantas: 

Pomergis pirmoji sėdži pri jaunosios, 
Apsisnergłėjis, nesišluosta nosės. 
Oi, pumergėlu, negražu, 
Ka nereiktų nosės trint ražu.

Pomergis untroji labė valgyt nori,
Kaip kondu kąsnelį, labė įsižioji.
Oi, pumergėlu, negražu, 
Reiki valgit pamažu.

Pomergis trečioji žvirblių nupeštoji,
Ka ji prastu buva, užtat isižioje.

Pomergis ketvirtu jinai labė tvirtu,
Kilbasų prijėdus pastałė pavirta.
Ji atsikelt negałėje,
Su šuni pastalė gułėje.

Pomergis pinktoji kuki ji nedaili,
Ji kėta pinigų ani kiek negaili.
Ka jai tuksė atsirastų,
Su čerkialu mylio nuvestų.

Pomergėla šeštu kuki ji neprastu,
Vaikščiuje pasišiaušus, ki vanaga peštu.
Jai spadnitėla nusmukus,
Kujałės unt šonus išklypus. 41 Ulys A. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta 

uliūnietiška daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 352.
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Pagal tą patį melodijos modelį šaipomasi ir iš pajaunių (svotų). O. Siaurie-
nės padainuotame apdainavime „O tasai svotelis iš numaria pirmas“ (MFA KLF 
635(8) iškoneveikti 7 svotai, nors dainininkė sakė, kad yra ir dar daugiau, tik 
neprisiminė. Anot O. Misienės, padainavusios šio svotų apdainavimo variantą („Iš 
numaria pirmus“), tai „Veselni. Pojaunių išdainavimus, išlujimus, išgarbavojimus. Teip 
visus pojaunis išrukuoji pu aili, kuks tik papuolu pojaunis, tip i apdainuoji: a kaip apsi-
vilkės, kuki čiprynu.“42 Tas pats melodinis 
„kurpalis“ naudojamas ir kitu tekstu 
apdainuojant svotus („Susėda svotelė“; 
MFA KLF 635(10), pad. Ona Siaurienė: 

Pomergis septintu labė uliavoje,
Pareinant namolei ji susivulioje.
Duokit svutelė, jai nole (toks vynas),
Ka parsivilktų namolei.

Pomergis aštuntu labė panabricku,
Nulaidus akelus, kaip kalala dvarcku.

Pomergis paskutine41a geru gaspadine,
Sviesto iškabina, kopūstus dalina.

Šio pamergių apdainavimo variantai buvo itin gausiai užrašyti 1985 m. eks-
pedicijoje. Juos padainavo A. Vareikienė (MFA KLF 636(20), M. Šegamogienė (KLF 
633(29), O. Kučienė (MFA KLF 636(20), O. Janickaitė su D. Barkuliene (MFA KLF 
640(8), O. Siaurienė (MFA KLF 635(9) ir kt. Pastaroji dainininkė prisiminė net 7 
pamergėms skirtus posmus (tuo tarpu kitos dainininkės tik 4–6 posmus). Visi šio 
apdainavimo variantai galėtų būti sakytinės tautosakos tyrinėtojų dėmesio vertu 
objektu – juose teksto kanonai gražiai dera su šmaikščiais posmais – individualia 
dainininkų improvizacija (arba konkretaus kaimo bendruomenėje prigijusia tradi-
cija). Pastebėtina, kad visiems variantams (nežiūrint skirtingų užrašymo vietovių) 
būdinga viena ir ta pati, beveik visiškai nekintanti, melodija – tai rodo apibrėžtą 
šių apdainavimų funkciją – „aplojoti“, iškoneveikti vestuvininkus (9 pav.).

41a Arba kabline (kituose variantuose – galine).
42 Ulys A. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta 
uliūnietiška daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 353.

9 pav. 
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Susėda svotelė už stala valgyti,
Prašam kožnas vienas mūsų paklausyti,
Oi, tų svotelių gerklalas – 
Lygė kad melnyčių kašeras,
Viskas paraina dėl svotų,
Džiaugiasi su pilvu bagotu.

Pyli gaspadyne kopūstų,
Kad tiem svotam pilvė išpūstų.
Žiūrėkit, svotelė, kad būt gražu,
Kad nereiktų kulnų trint ražu.

Svotai per vestuves būdavo ne tik peikiami, bet ir giriami: „Kaip pajaunė 
nustata stalo ir myli bobus, jom viska duodu, – tadu išgiri pojaunis.“ Pasakojo Katryna 
Palionienė (Žastautaitė), gim. 1887 m. Joskilų kaime: „Tė rūtelių tė žalumus, / Tė 
pojaunių tė gražumus, / Tė pojaunių tė gražumus, Tė veidelių jų skaistumus...“43 

Svočios taip pat susilaukdavo šmaikščių patyčių. Apdainavimą „Svočiula 
vis sava, visu geru ne sava“, anot O. Misienės, „dainuoja per vestuves, kada svočia 
neapdovanoja visų bobų ar nesiskaito su bobom. Taip apdainuoja, išnarsto visus svočios 
aprėdus.“44 Paskui: „ki svočia visus bobus priryda, ti tadu nebepeiki, ale girt prade-
du. Išrukuoji visko, ko tik unt stala svoči padėje i ka bobom teka kaštavot.“ Pasakojo 
O. Misienė45:

Tė svočiulas tė gražumus,
Piragėlių tė gardumus.
Kad mum duotų paragauti,
Ti širdela atsigautų.

Tė svočiulas tė gražumus,
Karvujėlia tė gardumus.
Kad mum duotų paragauti,
Ti širdela atsigautų...

Šio svočios gyrimo variantą padainavo ir ėriškietės O. Taruškienė su A. Truš - 
činskiene („Tai svočiulas tai gerumas“; MFA KLF 632(61); čia giriami ne tik 
svočios „piragėlė“, bet ir „bliuskełė, nažutkėłė, spadnitėłė, kvartukėlis, čeverykė“. Ra-
mygalos krašte užfiksuotas ir kitoks svočios gyrimo teksto ir melodijos variantas: 
„Atvažiava mūsų svoči“ (MFA KLF 632(32); pad. N. Sipavičienė:

Atvažiava mūsų svoči už visų gražiausi, (2)
Mūsų svočios suknytėle už visų gražiausi. (2)

Atvažiava mūsų svoči už visų gražiausi, (2)
Mūsų svočios nuometėlis už visų puikiausi(s). (2)

43 Ten pat, p. 353.
44 Ten pat, p. 350–351.
45 Ten pat, p. 352.
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Atvažiava mūsų svoči už visų gražiausi, (2)
Mūsų svočios pyragėlė už visų skaniausi. (2)

Keletas apdainavimų skirti ir piršliui: „Piršlys šelmu melagis“ (MFA KLF 
632(33); pad. N. Sipavičienė, „Piršlys melagis ilgaliežuvis“ (MFA KLF 635(13), 
pad. O. Siaurie nė ir kt.

Tokia vestuvininkų apdainavimų įvairovė ir gausa, užfiksuota XX a. pa-
baigoje, rodo kadaise Ramygalos krašte buvus labai stiprią ir turtingą vienos iš 
svarbiausių šeimos švenčių – vestuvių – bendruomeninio šventimo tradiciją. Ne-
atsitiktinai, net ir gerokai apnykus (arba išnykus) vietiniams vestuvių papročiams, 
šmaikštūs apdainavimai ilgam užsiliko dainininkų atmintyse. Prie to, be abejonės, 
prisidėjo labai paprastos, akcentuotos ritmikos, lengvai įsimenančios apdainavimų 
melodijos – vienas ir tas pats melodinis modelis, tinkantis daugelio tekstų laisvai 
kūrybinei plėtotei.

Ramygalos krašto žmonių bendruomeniškumą, tradiciją ir pomėgį drauge 
vaišintis („baliavoti“), o vaišinantis – gausiai dainuoti, liudija ir 1985 m. ekspe-
dicijoje užrašytos vaišių dainos (kai kurios jų – vestuvinės): „Gėrio alutį, saldų 
midutį“ (MFA KLF 631(82), pad. Z. Matulevičienė; „Vis gėriau, vis gėriau“ (MFA 
KLF 632(57), „Nu alaus galva skaus“ (MFA KLF 632(58), „Išgėriau aštuonis“ 
(MFA KLF 632(59), pad. O. Taruškienė ir A. Truščinskienė; „Oi, alau“ (MFA KLF 
633(16), pad. O. Urbonienė; „Valgykit, valgykit“ (MFA KLF 633(30), pad. M. Še-
gamogienė; „Valgykit, valgykit“ (MFA KLF 635(11), „Užmušiau uodų“ (MFA KLF 
635(12), pad. O. Siaurienė ir kt.

Tarp Ramygalos apylinkėse užrašytų įvairių vestuvinių dainų variantų gausa 
išsiskiria mergvakario daina „Oi aš keleliu keliavau, zylę zylelę sugavau“ (LDK 
V 747): „Sesute kely keliavo“ (MFA KLF 639(22), pad. A. Gritėnienė; „Sesutė 
krėsle sėdėja“ (MFA KLF 639(2), pad. A. Baltuškienė ir kt. Jų melodijos labai 
artimos variantui „Kad aš kelutį keliavau“, užrašytam L. Burkšaitienės Radviliš-
kio rajone 1985 m. (AM 203). Ne mažiau populiari Ramygalos krašte ir piršlybų 
daina „Šuneliai sulojo“ (LDK V 81): „Kurtelė suloja, bernelė atjoja“ (MFA KLF 
639(48), pad. seserys J. ir V. Jarmalaitės, gyvenančios Ramygaloje, „Šuneliai su-
lojo“ (MFA KLF 636(25), pad. A. Verikienė (gim. Šilagalio k.); „Šunelis suloja, 
bernelis atjoja“ (MFA KLF 631(64), pad. Z. Matulevičienė, gyvenanti Truskavos 
kaime, Kėdainių rajone); „Kurtelė suloja“ (MFA KLF 633(59), pad. A. Pukienė, 
gyvenanti Kučių kaime, Uliūnų apylinkėje). Ši daina buvo mėgiama ir jaunesnės 
kartos dainininkų – ją giminės susiėjimuose dainuodavo 4 broliai Račiūnai (gimę 
prieškariu Uliūnų k.). Atkreiptinas dėmesys, kad dainos teksto variantai įvairiose 
vietovėse gerokai skiriasi, tuo tarpu melodija išlieka beveik nepakitusi.

Dar viena gausiai užrašyta piršlybų daina – „Tamsiojoj naktelėj“ (LDK V 
111). Įdomu tai, kad Ramygalos krašte 
ji gyvuoja dviem skirtingais melodiniais 
tipais46: vienas jų („Ilgumas dienelių, 
tamsumas naktelių“ (MFA KLF 638(58), 
pad. S. Antanaitienė (10 pav.), artimas 
melodiniam tipui, keliais giminingais 

46 Melodijų (melodinis) tipas – „tos pačiõs melodijos 
temiškai giminingų variantų visuma“ (Četkaus -
kaitė G. Šiaurės rytų aukštaičių dainos ir jų 
interpretavimo bruožai, Lietuvių liaudies muzika 2: 
Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva (3 CD), par. 
Genovaitė Četkauskaitė, Vilnius, 1998, p. 12).
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Kitas variantas („Nors tamsi naktelė, bet giedri dienelė“) užrašytas iš Veprių 
apylinkėje gyvenančios A. Pavasarienės (12 pav.):

variantais užfiksuotam Veprių apylinkėje, Ukmergės rajone. Vieną jų („Tamsi nak-
tele, bet giedri dienele“) padainavo M. Gujienė (11 pav.)47. 

11 pav.

10 pav.

47 Dainininkės pastaba: „Kai dainuodavom šitą dainą, 
tai kiti ūksėdavo: ūch ūch (nesvarbu, vyrai ar mote-
rys).“ Ekspedicijos vakaro metu, melodiją vedant 
M. Gujienei, buvo pabandyta atkurti dainavimą 

su ūksėjimu; vis dėlto taip ir liko neaišku, ar 
kai kuriems balsams reikia ūksėti visą laiką, ar 
tik tam tikrose melodijos vietose.
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„Lyriškasis“ dainos „Tamsiojoj naktelėj“ variantas užrašytas ir B. Liesio 
1910 m. iš Onos Žukytės, gyvenusios Truskavos parapijoje (LMD I 916(31) (14 pav.).

Šioms melodijoms būdinga akcentuota ritmika ir keliskart besikartojanti ta 
pati ritmo formulė. 

Kito tipo melodijos, kurių variantus padainavo Uliūnų apylinkių daininin-
kės K. Šipelienė48 (MFA KLF 641(23) (13 pav.) ir A. Pukienė (MFA KLF 633(52), 
yra lyriškesnės prigimties, turinčios lanksčią, puošnią melodijos liniją, gana laisvą 
metroritmiką, lėtesnį dainavimo tempą.

13 pav.

14 pav.

48 K. Šipelienė (Rečiūnaitė), kompozitoriaus Antano 
Račiūno pusseserė.

12 pav.

Šios melodijos giminingos dainų melodijoms, užrašytoms Šeduvos apylin-
kėse: „Tamsios naktelės, ilgi kelaliai“ (pad. I. Šulienė) ir „Tamsios naktelės, jilgi 
kelaliai“ (pad. E. Brajinskienė). Vis dėlto Uliūnų apylinkių melodijų variantai 
yra daug puošnesni už šeduvių, juose daugiau individualios improvizacijos.

Iš vestuvinių dainų dar minėtina 
jaunojo sutiktuvių „Oi, broli brolužėli“ 
(LDK V 941) – jos variantai „Oi, brolio 
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broliukėlio“, užrašyti Uliūnų ir Ramygalos apylinkėse (nors panašia melodija daina 
žinoma ir Radviliškio rajone). Vienas iš variantų užrašytas jau XX a. pradžioje 
B. Liesio (pad. Nastė Narsutytė iš Ramygalos; LMD I 916(19) (15 pav.).

15 pav. 

Mėgiama šiame krašte ir mergvakario daina „Ko pavytai, rūtele žalioji“ 
(LDK V 881) – panašūs melodiniai variantai užrašyti Panevėžio, Ukmergės ir 
Kėdainių apylinkėse. Beje, vienas iš melodinių variantų – „Vyta rūtele daržely 
būdama“ (MFA KLF 640(20), pad. I. Tarulienė), netikėtai šiam melodiniam tipui, 
prasideda ne I, bet V dermės laipsniu, tik kituose posmuose nusistovi įprasta 
I–II–III–II–V–III–II laipsnių seka, tarsi patvirtindama melodijos „priklausomybę“ 
Ramygalos kraštui.

Kita visoje Lietuvoje (ir ypač Aukštaitijoje) labai mėgiama mergvakario dai-
na – „Ko nuliūdai, sesele“ (LDK V 2019). Ramygalos krašte užrašyta keletas šios 
dainos melodinių tipų, kurių kai kurie, pavyzdžiui, „Ka liūdi, sesuti, ka liūdi“ 
(MFA KLF 635(15), pad. O. Siaurienė (16 pav.), yra artimesni šiaurės panevė-
žiškių melodiniams tipams (melodija, kaip ir dauguma šeduvių, pakruojiečių ir 
pasvaliečių šios dainos melodijų, baigiama II dermės laipsniu, plg. AM 289, 290). 
Tik ramygaliečių variantas turi kitokią – kintamą metroritmiką, tai suteikia šiai 
melodijai daugiau gyvybingumo ir tarsi lengvo „sūpavimosi“.

16 pav. 
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Uliūnietiškam melodijos variantui „Ųžałėli žaliunėli“50 (pad. O. Misienė) 
būdingas kitoks incipitas – melodija prasideda užtęsta kvinta (V–II–V–III–
II laipsnių intonacija), antrojoje me-
lodijos dalyje taip pat akcentuojamas 
kvintos intervalas. Tokia pačia me-
lodija šią dainą padainavo ir broliai 
Račiūnai. 

Retesne šiame krašte49 laikytina piršlybų daina „Per šilelį jojau“ (LDK V 
330), užrašyta tik keliais variantais. Juos padainavo O. Budrienė iš Kairių kaimo 
(MFA KLF 639(45), uliūnietė A. Pūkienė (MFA KLF 633(54) ir ėriškietė J. Liberienė 
(LTR 1175(7).

Daug Ramygalos krašte užrašyta karinių istorinių dainų. Populiaresnės: „Augin 
tėvas du sūneliu“ (MFA KLF 632(62); „Oi motina, ar tu neatmini“ (MFA KLF 632(19), 
„Stovi žirgelis kiemi pabalnotas“, „Visi bajorai“ ir kt. Pastarosios dainos variantas, 
užrašytas XX a. B. Liesio („Visi bajorai į Rygą jojo“, LMD I 916(35), pad. Petras 
Vertelka iš Midžiūnų k. (17 pav.), artimas žemaitiškoms laisvos ritmikos melodijoms.

49 Ši daina labai plačiai paplitusi Dzūkijoje ir Suval-
kijoje.

50 Ulys A. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įka -
linta uliūnietiška daina, Uliūnai, Vilnius, 1993, 
p. 359–360.

18 pav. 

XX a. antrojoje pusėje Ramygalos krašte užrašytų variantų melodika labiau 
akcentuota, naujoviškesnė. Naujesniam melodikos sluoksniui priklauso Z. Matu-
levičienės padainuotas variantas (MFA KLF 631(59). Melodija gyvesnio tempo, 
kintamo metro (6/8 ir 3/4), su ryškiai ankcentuota viršutine kvinta. 

Labai populiarios visoje Lietuvoje dainos „Ąžuolėli žaliūnėli“ ankstyviausias 
variantas „Ąžuołėlio žaliūnėlio“ užrašytas B. Liesio 1910 m. (pad. Ona Samsonytė 
iš Ramygalos; LMD I 916(11) (18 pav.), panašia melodija šią dainą 1985 m. pa-
dainavo ir K. Sviderskienė (MFA KLF 631(51). 

17 pav. 
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Iš brolių Račiūnų (19 pav.) užrašyta ir daugiau karinių istorinių dainų: „Stovi 
žirgeliai kiemi pabalnoti“, „Bereik, mutinėla, mane auginə“, „Čiulba čiulbute, gieda 
lakštute“, „Jauna mergužėla kaip rūtela vysta“, „Šėrio žirgelį per savaitėłė“, „Oi, 
kareivi kareivėli“ ir kt. Po keletą jų prisimindavo ir kiti pateikėjai vyrai, kurių 
nedaug teužrašyta. 

Verta paminėti ir gausiai Ramygalos krašte užrašytus ratelius (žaidimus)51. 
Tai „Žydi jurginėlis vidury darželio“ (MFA KLF 635(19), „Žydi žirniai ir vikiai“ 
(MFA KLF 635(20), „Mano Šimas dėdė“ (MFA KLF 635(23), „Mikytis rugius sėjo“ 
(MFA KLF 635(24), „Aš, Lietuvos bernužėlis“ (MFA KLF 635(22), „Stoviu ant 
tiltelio“ (MFA KLF 635(25), „Kaip įvėjo į darželį“ (MFA KLF 635(26), „Mes ėjom, 
mes ėjom“ (MFA KLF 635(27), „Šių giedrių naktełį“ (MFA KLF 635(28), „Aukštas 
dangus, šviesios žvaigždės“ (MFA KLF 635(29), „Auga žilvitis tėva sodi“ (KLF 
635(30), „Virsim grybus, ale baravykus“ (MFA KLF 635(31), „Čigonėliui duos duos“ 
(MFA KLF 635(32)52, „Štai, žiūrėkim, 
mes visi“ (MFA KLF 636(17), „Kaunas – 
mūsų miestas“ (KLF 635(18) – pad. Ona 
Kučienė, gimusi 1901 m. Lepšių kaime, 

19 pav. Prie savo trobos Uliūnuose dainuoja broliai Račiūnai (iš kairės): 
Bronius, Zenius, Simas ir Kazys; kairėje sėdi Rasa Račiūnaitė (Kazio 
duktė), stovi Inga Krivickaitė ir (už dainininkų nugarų) Virginijus  
Lialys; dešinėje sėdi seserys Račiūnaitės, Anelė ir Alfa. 1985 m.  
Fotografuota ekspedicijos vakaronės metu. Sigutės Trimakaitės nuotr.

51 Pluoštas Uliūnų apylinkių ratelių išspausdintas 
monografijoje „Uliūnai“ (užrašė B. Račiūnas).

52 Visus juos padainavo O. Siaurienė.
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Ramygalos krašte užrašyta ir kitų žanrų dainuojamosios tautosakos pavyz-
džių: jaunimo, meilės, šeimos, partizanų dainų, dainų apie gamtą, baladžių ir kt. 
Kiek retesniu, dar mažai tyrinėtu žanru laikytinos katalikiškų giesmių parodijos. 
Viena jų – „Pagedosim mes gesmełį apie raudoną gaidelį“ (LTR mg. 1173(8), 
pad. O. Urbonienė – paplitusi įvairiose Lietuvos vietose. Joje apdainuojama gaidžio 
mirtis. Kitos parodijos – „Kopūstėlio žaliasai“ – Panevėžio apylinkėse užrašyta keli 
variantai. Vieną jų padainavo Nastė Šlikienė-Jasaitė, gyvenanti Jotãiniuose (užrašyta 
1936 m.): Kopūstėlio žaliasai, kas tavi pasėjo? / Verskis per galvą! Pateikėjos komentaras: 
„Šią dainą dainuodavo bernai, eidami namo iš vakaruškų. Jos gaida – kaip litanijos, kuri 
giedama lydint numirėlį. Dainuoja bernai ją ir dabar. Ne tik Jotainiuose – plačiai.“ (LTR 
1084(82). Panašiomis aplinkybėmis būdavo dainuojama ir Piniavos apylinkėje. „Pus-
bernė išeidava naktes ir rėkdava tas litanijas aidami par uličio.“ (pat. Kotryna Rindeikienė 
iš Pamarliškių kaimo, Piniavos apylinkės; užrašė V. Skuodis 1971 m., LTR 1598(21):

Saldžiausi kopūstėlio,
Kas tavi pasudina?
– Senute babute,
Verskis par galvo.
– Saldžiausi kopūstėlio,
Kas tavi palaiste?
– Senute babute,
Verskis par galvo...

Ši laidotuvių giesmių parodija, autorės dabartinėmis žiniomis, gyvavo Pa-
nevėžio apylinkėse.

Velžio valsčiuje gyvenanti Uliūnų kaime. Galima pastebėti, kad panevėžiškiai ne 
tik labai mėgsta ratelius, bet ir kai kurioms dainoms (pavyzdžiui, mergvakario 
dainai „Lėk, sakalėli, per ežerėlį“) prideda judesius, paversdami jas rateliais.

Vyriausios kartos dainininkų atminties dėka pavyko užfiksuoti ir kai kuriuos 
vienetinius šiame krašte dainų variantus – pavyzdžiui, „Ir atjoja trys broliukai“ 
(MFA KLF 640(9), pad. K. Šipelienė (20 pav.) – pagal Lietuvių liaudies dainų 
katalogą, ji skiriama Velykų lalautojų dainoms (LDK Kl 490):

20 pav.
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Tokių vienbalsių dainų melodijų užrašyta ir XX a. pradžioje, ir to paties am - 
žiaus pabaigoje. Kai kurių jų panašūs melodiniai variantai aptinkami ne tik Aukš-
taitijoje, bet ir kituose Lietuvos regionuose, pavyzdžiui, „Lakštute paukštute“ (LTR 
1175(10), pad. J. Liberienė, užr. 1970 m., „Gale sodo rymavau“ (pad. pusseserės J. Li - 
berienė ir O. Taruškienė54 (22 pav.) ir kt. 

Kai kuriose vienbalsėse melodijo-
se esama tam tikrų svetimybių. Antai 
„Par girio giružį saulyte tekėja“ (MFA 
KLF 640(31), pad. K. Šipelienė, me-
lodijos baigiamoji kadencija pagrįsta 
lietuvių liaudies dainoms nebūdingu 
taškuotu (arba „lenkišku“55) ritmu ir 
III–II–I laipsnių intonacija (23 pav.). 

Nuošalėje liko partizanų dainos ir romansai, kurių Ramygalos krašte, kaip 
ir kitose Lietuvos vietose, užrašyta gausiai. Jie dar gyvi daugelio jaunesnės kartos 
dainininkų atmintyje, neretai yra pagrindinė jų repertuaro dalis. Romansų melodijos 
dažniausiai nebeatspindi vietinių melodikos ypatumų – jos yra daugmaž panašios 
visoje Aukštaitijoje (arba visoje Lietuvoje).

Dainų melodikos bruožai, dainavimo  
ypatumai
Kaip jau minėta, Ramygalos krašte užfiksuota įvairios stilistikos dainuojamosios 

tautosakos kūrinių. Tai homofoninės faktūros daugiabalsės dainos, kurios šiandien 
yra vyraujančios, polifoninės sutartinės, jau išnykusios iš kaimo žmonių vartosenos, ir 
monofoniniai mažos formos kūrinėliai (piemenų, vaikų dainos, pasakų dainuojamieji 
intarpai ir kt.), kurių vis dar įmanoma užrašyti iš garbaus amžiaus dainininkų. Liko 
neaptartos vėlyvesnio klodo vienbalsės dainos. Jų Ramygalos apylinkėse užrašyta 
palyginti nedaug, tačiau šios dainos vertos atskiro dėmesio, nes atspindi tam tikrą 
bendrą lyrinių monofoninių dainų raidos Aukštaitijoje etapą53. Be abejo, šiandieninėje 
homofoninio stiliaus dainų apsuptyje šios melodijos atrodo gana keistai, net šiek 
tiek „skurdžiai“, lyg joms kažko trūktų, pavyzdžiui, kvarttoninės dermės „Šviesus 
dangaus kraštas“ (pad. Nastė Narsutytė iš Ramygalos, užr. B. Liesis 1910 m., LMD 
I 916(20) (21 pav.):

21 pav.

53 Plačiau apie tai žr. autorės straipsnyje „Vienbal -
su mas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės mono - 
fo ni nės dainos“ (Račiūnaitė (Vyčinienė) D. 
Vien bal sumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės 
monofoninės dainos, Lietuvos muzikologija, Vilnius, 
t. 6, 2005, p. 150–160).

54 Upytė (str. rinkinys), red. komisija: N. Vėlius (ats. 
redaktorius) ir kt. Vilnius, 1986, p. 196.

55 Apie „lenkišką ritmą“ plačiau žr. Dahlig-Turek, 
2005.
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Lenkų dainų melodikos įtaką galima justi ir kai kuriose kitose melodijose. 
Pavyzdžiui, dainos „Sėdi broliai už stalelio“ (LTR 1175(46), pad. J. Liberienė ir O. Ta -
ruškienė, užr. 1970 m. melodija yra plačios apimties (oktavos), joje pastebimos lietuvių 
melodijai nebūdingos intonacinės slinktys. Šios vienbalsės Ramygalos krašto melodijos 
galėtų padėti tolimesniems bendriems lietuvių liaudies dainų melodikos tyrimams.

Etnomuzikologų požiūriu, itin vertingos yra dainos, paveldėtos vyriausios 
kartos dainininkų iš savo tėvų ar senelių. Būtent tokios dainos dažniausiai  atspindi 
vietinės melodikos ypatumus. Tokių dainų užrašyta iš O. Urbonienės (Ėriškiai), 
K. Šipelienės (Midžiūnai), A. Smilgienės (Barklainiai), S. Aksimavičienės, A. Pu-
kienės (Kučiai), seserų Peleckaičių – A. Tručinskienės ir O. Taruškienės (Ėriškiai), 
O. Siaurienės (Šilagalis), O. Kučienės (Uliūnai) ir daugelio kitų.

Įdomu, kad kai kurios ramygaliečių homofoninio stiliaus dainos yra artimos 
žemaičių dainų melodikai, neretai jos pradedamos V dermės laipsniu ir baigia-
mos II laipsniu (nemažai tokių melodijų gyvuoja šiaurės panevėžiškių teritorijoje, 
ypač Šeduvos apylinkėse – kai kurių dainų melodiniai tipai čia yra bendri su 
žemaitiškais). Pavyzdžiui, reta karinė daina „Žada mane karalium statytų“ (LMD 
I 916(40), pad. P. Vertelka iš Midžiūnų (24 pav.), „Pasakyk gi, mana Marušaite“ 
(MFA KLF 641(24), pad. K. Šipelienė (25 pav.) ir kt. 

Vis dėlto dauguma senųjų melodijų atspindi vietinį intonacinį žodyną. Pri-
minsiu, kad Ramygalos krašto (ši sąvoka mūsų vartojama gana didelei, bendrai 
pagal stilistiką teritorijai, išeinančiai už Ramygalos valsčiaus ribų, apibrėžti) dainų 
melodikos specifika galima laikyti melodijos pradžios intonacinį darinį iš garsų 

22 pav.

23 pav. 
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26 pav.

27 pav.

24 pav.

25 pav.
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Kai kuriose Ukmergės, Molėtų ir Kėdainių krašto melodijose staigų balso 
„nušokimą“ pakeičia glissando iš III į I laipsnį, pavyzdžiui, šienapjūtės (LDK D 
202) dainoje „Oi, Dieve mano“56 (AD 28, 
užr. Kamėnų k., Šėtos apyl. 1974 m.) 
(29 pav.).

Gali būti, kad tai yra reliktinis 
senojo dainavimo stiliaus bruožas. Pa-

g-a-d-a-(g)-d-h-g. Labai dažna pradinė melodijų intonacija yra g-a-d-(a)-(g)-(h), pa-
vyzdžiui, „Sesutėlu jaunoji“ (MFA KLF 633(40), pad. N. Kupčiūnienė, „Pavasario 
dienelą“ (MFA KLF 633(45), pad. S. Kerulienė, „Oi alo, oi alo“ (MFA KLF 633(16), 
pad. N. Kupčiūnienė, „Atplaukė bernelis par jūres, marelas“ (MFA KLF 640(7), 
pad. O. Janickaitė (veda) ir D. Barkulienė (taria) ir kt. Tiesa, galimos ir šiek tiek 
kitokios tų pačių garsų (I–II–V laipsnių) intonacinės kombinacijos, pavyzdžiui, 
g-g-a-(g)-d-a, ypač dažnai pasitaikanti vestuvinėse dainose: „Pasiklonik motinėlai“ 
(MFA KLF 633(3), pad. N. Kupčiūnienė (26 pav.), „Už balta stala sėdėjo“ (MFA 
KLF 632(67), pad. O. Urbonienė, gimusi 1895 m. (27 pav.) ir kt.

Kartais melodijos pradžioje „šokama“ iškart iš I į V laipsnį (be jokių 
paruošiamųjų garsų), pavyzdžiui, „O tai dėkui, motuti“ (MFA KLF 663(63), 
pad. A. Pukienė, „Ar negaila vainikėlia“ (MFA KLF 636(11), pad. A. Vareikienė, 
„Unt ežerėlio rymojau rymojau“ (MFA KLF 663(58), pad. A. Pukienė, „Oi, ko 
liūdi, panela“ (MFA KLF 636(22), pad. A. Vareikienė, „Par šilalį jojau“ (MFA KLF 
633(54), pad. A. Pukienė, „Apynėli žaliasai“ (MFA KLF 636(9), pad. A. Vareikienė, 
„Ganio žirgo žalioj lankoj“ (MFA KLF 638(57), pad. S. Antanaitienė ir kt. 

Tarp ramygaliečių dainų galima aptikti ir vieną iš ypač charakteringų ukmer-
giškių dainavimo ypatybių – staigų balso „nušokimą“ iš dermės III (rečiau – II) 
laipsnio į I laipsnį atskirų frazių ir visos melodijos pabaigose, pavyzdžiui, dainoje 
„Oi, neduok, Dievi“ (MFA KLF 640(29), pad. K. Šipelienė (28 pav.), kurios melo-
dinis tipas ar timas tipams, gausiai užrašytiems Ukmergės ir Kėdainių apylinkėse 
(plg. „Oi, Dieve mano“ (AD 28), „Per girią jojau“ (AD 38), „Voi rūta rūta“ (AD 
50), „Ar jau visi sugu la“ (AD 59), „Pajauniukai rituliai“ (AD 62), „Išlaidžiu ožkų 
miškan riešutautų“ (AD 77), „Stovi žirgelis kieme pabalnotas“ (AD 90), „Ramūs 
vakarai pavasarėlia“ (AD 92) ir kt.). 

28 pav.

56 Anot Laimos Burkšaitienės, šiam melodiniam tipui 
būdingi vietiniai Ukmergės–Molėtų muzikinio dia-
lekto bruožai (Burkšaitienė Laima, Krištopaitė 
Danutė (sud. ir par.). Aukštaičių melodijos, Vilnius, 
1990, p. 637, pastaba prie dainos „Ne dėkui tėvui 
ir matinutij“, ten pat, p. 122).
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našus reiškinys žinomas ir Žemaitijoje: tai balso „numetimas“ iš ilgai tęsiamo 
dermės III laipsnio į I laipsnį melodijos pabaigoje – kai kurie dainininkai šitaip 
mėgsta užbaigti kone visas savo dainas (į šį žemaičių dainavimo stiliaus bruo-
žą jau gana seniai buvo atkreipusi dėmesį etnomuzikologė Jadvyga Čiurlionytė: 
„<...> pasitaiko atvejų, kai dainininkas, dainuodamas vienas, be pritariamųjų balsų, pa-
čioje pabaigoje užtęsia terciją ir nuo jos šoka žemyn į toniką“57). Tą patį reiškinį šio 
straipsnio autorė yra pastebėjusi ir kai kurių aukštaičių, išsiskiriančių senovišku 
dainavimo būdu, repertuare (pvz., tai būdinga baisogalietės Ievos Šulienės, ilgą 
laiką gyvenusios tremtyje, toli nuo Lietuvos, padainuotoms dainoms).

Ramygalos krašte galima aptikti ir homofoninės-unisoninės faktūros melo-
dijų – tokių gausiai užrašyta Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio (pietva-
karinės dalies) rajonuose (gana daug jų skelbta įvairiuose dainų rinkiniuose58). 
Anot G. Četkauskaitės, jų esama „uždaresnėse, atokiau nuo administracinių centrų 
esančiose, upių ar ežerų apsuptose vietovėse“59. Joms būdingos intonacijos g-(h)-
d-(h)-a-(h)-g-(d), kurios gali būti įvai-
riai varijuojamos. Horizontalioji V–II  
laips nių seka, G. Četkauskaitės ma-
nymu, teikė atlikėjams nemaža este tinio 
pasigėrėjimo. Dainuojant dainininkų 
grupei, pritariantieji balsai II laipsnį 
dainuoja unisonu su pirmuoju balsu, 
nenusileisdami į subkvartą (V laips-
nį), kaip įprasta „tradiciniam” aukš-
taitiškam pritarimui. II laipsnis šio 
tipo melodijose dažnai jungiamas su 
I laipsniu, tad būdinga intonacinė se - 
ka II–I–(II) skamba unisonu (tai bū-
dinga Ukmergės ir Kėdainių krašto 

29 pav.

57 Čiurlionytė J . Lietuvių liaudies dainų melodikos 
bruožai, Vilnius, 1969, p. 307.

58 Burkšaitienė L. Aukštaičių liaudies dainų melodi-
jos, Aukštaičių melodijos, sud. ir par. Laima Burk-
šaitienė ir Danutė Krištopaitė, Vilnius, 1990, 
p. 167, 189, 209, 216, 238, 446; Četkauskaitė G. 
Šiaurės rytų aukštaičių dainos ir jų interpretavimo 
bruožai, Lietuvių liaudies muzika 2: Aukštaičių dai-
nos. Šiaurės rytų Lietuva (3 CD), par. Genovaitė 
Četkauskaitė, Vilnius, 1998, p. 28, 38, 59, 63, 68 
ir kt.

59 Četkauskaitė G. Šiaurės rytų aukštaičių dainos 
ir jų interpretavimo bruožai, Lietuvių liaudies mu -
zika 2: Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva (3 CD), 
par. Genovai tė Četkauskai tė , Vilnius, 1998,  
p. 29.
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Išvados
Ramygaliečių dainuojamoji tau-

tosaka, užfiksuota įvairių tautosakos 
rinkėjų per visą XX a., leidžia spręsti 
apie Ramygalos krašto dainavimo tra-
diciją. Dainos su melodijomis, ypač 
gausiai užrašytos XX a. pabaigoje, rodo 
šiame krašte buvus gilias dainavimo 

dainoms60: „Oi, Dieve mano“ (AD 28), „Per girią jojau“ (AD 38), „Ar jau visi 
sugula“ (AD 59), „Buva piršlys melagis“ (AD 63), „Ar jau visi sugula“ (AM 
238), „Užugde mani mačiute“ (AD 68) ir kt.), pavyzdžiui, ramygaliečių daina „Oi 
Dievi mana“ (MFA KLF 642(44), pad. A. Masionienė ir V. Virbickienė) (30 pav.).

31 pav.

60 Beje, toks pat homofoninis-unisoninis melodijų san-
tykis (tarp I ir II balso partijų) būdingas ir Nibragalio 
kaimo (Panevėžio r.) homofoniniam-burdoniniam 
daugiabalsiškumui (galbūt tai nulemta būdingos 
intonacijos g-a-d-a-h). Bosuojamose nibragaliečių 
dainose, atmetus trečiojo balso partijoje nuolatos 
skambantį V laipsnį, turėtume melodijų faktūrą, 
labai artimą ukmergiškių, molėtiškių ir kėdainiškių 
dainoms. Tokios yra nibragaliečių dainos „Ar jau 
visi sugula“, „Pavasario dienełį“, „Gulbelių pulkelis“, 
„Kai aš mažas buvo“ ir kt. 

30 pav.

Dar vienas ramygaliečių dainoms gana būdingas bruožas – kintamas me-
tras, teikiantis melodijoms gyvybingumo, judrumo, savotiško „pagavumo“ dai-
nuojant būriu. Tokios yra „Aš, jaunas bernelis, tėvų sūnaitėlis“ (MFA KLF 633(5), 
pad. N. Kupčiūnienė (31 pav.), „Visus dainavo, visus rukavo“ (MFA KLF 632(49), 
pad. O. Taruškienė (veda) ir A. Truščinskienė (taria), „Pasiklonyk motinėlai“ 
(MFA KLF 633(3), pad. N. Kupčiūnienė, „Ūkanio dienelė“ (MFA KLF 632(16), 
pad. A. Smilgienė ir daugelis kitų.
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tradicijos šaknis. Net ir nutrūkus įprastam bendruomeniniam dainavimui, garbaus 
amžiaus žmonės 1985 m. dar neblogai prisiminė jaunystėje dainuotas arba iš tėvų 
(senelių) girdėtas dainas. 

Išanalizavus ramygaliečių dainų melodikos ypatumus ir palyginus juos su 
kaimyninių rajonų dainų melodikos bruožais, galima teigti, kad Ramygalos kraštas 
priklauso bendram muzikiniam dialektui, apimančiam Panevėžio (pietinės dalies), 
Kėdainių, Ukmergės (iš dalies – Molėtų ir Anykščių) rajonus arba jų dalis. Šie 
bruožai yra:

– incipitiniai intonaciniai dariniai, pagrįsti garsais g-a-d, įvairiomis jų kom-
binacijomis: a-g-d; g-a-(h)-d-(h)-a-g; g-(h)-d-(h)-a-(h)-g-(d) ir kt.;

– pasitaikantis staigus „nušokimas“ iš III į I dermės laipsnį melodijos pa-
baigoje;

– intonacinės sekos II–I–(II) dainavimas dviem balsais unisonu, pritariančiam 
balsui nenusileidžiant į subkvartą, kaip įprasta bendrinėje aukštaitiškoje pritarimo 
tradicijoje.

Tam tikroje lokalioje teritorijoje išskirti melodikos bruožai leidžia ją iš da-
lies tapatinti su pietų panevėžiškių tarmės plotu. Be abejo, paliekant galimybę 
kai kurioms riboms nesutapti (juo labiau, kad ir kalbininkų šios ribos dar nėra 
griežtai nustatytos). 

Pastebėta ir dainų melodikos ryšių su šiaurinių panevėžiškių tarmės ploto 
dainomis (pavyzdžiui, archajiški ramygaliečių dainuojamieji pasakų intarpai yra 
pagrįsti žemyneige didžiosios tercijos intonacija, vyraujančia Biržų–Vabalninko 
krašte), taip pat šiek tiek ir su žemaičių dainų melodijomis. Visa tai leidžia kelti 
prielaidą apie vietinio muzikinio dialekto ryšį su tam tikra istoriškai ir kultūriš-
kai susiformavusia uždara teritorija (galima pastebėti kultūrinius Upytės žemės 
pėdsakus). 

Ramygalos krašto dainuojamosios tradicijos tyrimai dar tik pradėti. Labai 
trūksta ir aplinkinių rajonų dainų melodikos tyrimų. Todėl kai kurios autorės 
įžvalgos laikytinos tik pradinėmis, reikalaujančiomis daug nuoseklesnių tyrinėjimų.

Pabaigos žodis. Dainavimas Ramygalos krašte nuo seno buvo vertinamas. 
Ėriškių dainininkė Barbora Peleckienė (Drąsutytė) (1872–1978) prisiminė, kaip 
tėvas sakydavo: „Dainuokit, vaikai, kad Dievas danguj girdėtų.“61 B. Peleckienės 
dainas neblogai mokėjo ir dukros – O. Taruškienė ir A. Truščinskienė (nemažai 
jų užrašyta 1985 m. ekspedicijoje), jos mėgdavo visos kartu padainuoti. Dukrų 
pasakojimu, ir sena būdama mama negalėjusi be dainos. Žiūrėk, ir sako: „Šiandien 
toki nesmagi diena, kad nepadainavom.“62 Gražiu dainavimu būdavo gėrimasi – ne 
veltui uliūnietis Povilas Rečiūnas dėl savo puikaus balso visam gyvenimui buvo 
„pakrikštytas“ Šaliapinu. 

Prie ramygaliečių dainuojamosios tradicijos išlikimo daug prisidėjo dainin-
gos šeimos ir ištisos giminės, kurios buvo žinomos ne tik savame kaime, bet ir 
gretimuose. Uliūnų kaime viena tokių 
šeimų buvo Račiūnų, kurioje augo 7 
vaikai (iš gimusių 10): 5 broliai ir 2 
seserys. Per kiekvieną giminės suvažia-

61 Upytė (str. rinkinys), red. komisija: N. Vėlius (ats. 
redaktorius) ir kt. Vilnius, 1986, p. 188.

62 Ten pat, p. 189.
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vimą (dažniausiai – per šv. Onos atlaidus) būdavo dainuojama iki paryčių. Mama 
Ona Račiūnienė (Labanauskaitė), mano senelė, taip pat neidavo gulti, snausdavo 
prie stalo, o kai nubudusi neišgirsdavo dainuojant, tuoj sakydavo: „Dainuokit, dai-
nuokit – man teip rod(u) paklausyt...“ Ėriškiuose seserys Liberytės garsėjo dainomis 
(jų motina buvo Drąsutytė, anksčiau minėtos B. Peleckienės sesuo). Šeimoje augo 
5 seserys ir 3 broliai. Visi buvo dainininkai. „Pamelžę karves, susėsim visi ratu ant 
kriaušelės ir dainuojam. Ne tik mes penkios buvom – buvo Kunskaitės, Peleckaitės po 
keturias. Išgirsi – per kaimą keliose vietose daina skamba. Ateidavo berniukai ir iš kito 
kaimo.“63 Tokios šeimos dažniausiai dainuodavo ne tik savo laikmečio dainas, 
bet ir tas, kurias natūraliai perimdavo iš savo tėvų (senelių) repertuaro. Taip jų 
atmintyje daug įvairių klodų dainų išliko iki pat mūsų dienų. 
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