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Aktualu „Tramtatulio“ dainininkams
Kūriniai atliekami laikantis stilistinių reikalavimų:
◦ žanrinių,
◦ muzikinių (faktūra, melodika, ritmika, ornamentika),
◦ atlikimo (dainavimo būdas, ištarmė, muzikinė artikuliacija, tembriniai niuansai)

Liaudies dainas atlieka: vienbalses – vienas, dvibalses – du, tribalses – trys asmenys.
Pastaba: iškilus klausimams ar esant netipiniams atvejams – konsultuotis su LNKC Folkloro specialistais, konsultantais

Sutartines gieda: dvejines – dvi, trejines – trys, keturines – keturios giedotojos.

Dainuojama tarmiškai.
Pageidautina, kad programa ir apranga atitiktų atstovaujamą regioną, o savo pasirodymą pristatytų patys vaikai.
Dainoms su tradicinių instrumentų pritarimu akompanuoja patys atlikėjai.
Pastaba: iškilus klausimams ar esant netipiniams atvejams – konsultuotis su LNKC Folkloro specialistais, konsultantais

2021: Atlikėjai galėtų rinktis ankstyvąsias liaudies kūrybos formas, atspindinčias senąjį pasaulėvaizdį, apeiginius
veiksmus: piemenų folklorą, darbo, kalendorinių, šeimos švenčių dainas, sutartines ir pan.

Lietuvių muzikiniai dialektai (1)
AUKŠTAITIJA (pagal tarmę – rytų aukštaičiai): rytinė Liet. dalis nuo Nevėžio iki Nemuno: Biržų,
Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Šiaulių (dalis), Radviliškio, Kėdainių, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio,
Utenos, Ukmergės, Širvintų, Anykščių, Zarasų r, Visaginas, dalis Kauno r.
Sutartinių arealas: Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Ignalinos, Švenčionių, Ukmergės, Širvintų r., dalis
Panevėžio, Utenos, Anykščių r.
ŽEMAITIJA (šiaurės ir pietų žemaičių patarmės):
Š.v. žem.: Skuodo, Mažeikių, Akmenės r.

Vid. žem. Kretingos, Plungės, Telšių r. (be Varnių apyl.), Šilalės r.
P. žem.: Varnių apyl., Kelmės, Raseinių, Tauragės r., dalis Šiaulių, Jurbarko r.,
Pajūrio žemaičiai: Palangos, Šventosios apyl.

Lietuvių muzikiniai dialektai (2)
DZŪKIJA (pietų aukštaičių tarmė):
P., v. dz.: Alytaus, Varėnos r., Druskininkai
R. dz.: Trakų, Švenčionių, Ignalinos r.
Kaišiadorys – tarp dz. ir aukšt.
Prienai – tarp dz. ir suv.
Nepamirškime! Salos Baltarusijoje: Gervėčiai, Astravo, Breslaujos, Gardino, Lydos apskr.;
Lenkijoje – Punskas, Seinai
SUVALKIJA (vakarų aukštaičių tarmė):
Dalis Jurbarko r., Kauno r. (Vilkija, Veliuona, Garliava), Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų r.,
Kazlų Rūda.

MAŽOJI LIETUVA (vakarų žemaičiai; Klaipėdos, Šilutės r., Pagėgiai, Neringa)

Liaudies dainų žanrų paplitimas
Aukštaitija - daug senųjų apeiginių žanrų: sutartinės, ganymo, vaikų, darbo dainos,
verkavimai ir kt.
Žemaitija - nedaug apeiginio sluoksnio dainų. Beveik nėra kalendorinių dainų, mažai
darbo dainų. Išsiskiria oliavimai, šienapjūtės valiavimai. Daugiausia – šeimos ciklo,
karinių ir įv. lyrinio sluoksnio dainų, nemažai vaikų dainų, dainų apie gamtą.
Dzūkija - daug senųjų apeiginių žanrų: darbo dainos, pilnas kalendorinis ciklas, vaikų
dainos, vestuvinės dainos, raudos. Išsiskiria rugiapjūtės, grikių rovimo, avižapjūtės d.,
piemenų verkavimai, jaučių ganymo, advento-Kalėdų dainos, lalavimai, javų lankymo,
jurginių, sūpuoklių dainos.
Suvalkija - apeiginiai žanrai: oliavimai, rugiapjūtės, šienapjūtės d., pavieniai kalendorinių
dainų pavyzdžiai, raudos; gana daug vestuvinių apeiginių dainų.
Mažoji Lietuva - mažai apeiginio sluoksnio dainų, daug lyrinių žanrų. Yra mitologinių
tekstų.

Apeiginiai žanrai
•Griežta funkcija
•Buvo dainuojama tik tam tikrų apeigų metu arba tam tikru kalendoriniu
laikotarpiu
•Dainavimas:
1) daugiau ar mažiau rečitatyvinis, susijęs su kalbos intonacija ir ritmu;
2) motorinis, sutampa su darbo, šokio, judesio ritmu;

3) laisvas, pratisas, gana rėksmingas (lauko darbų dainos).
Kalendorinės, kai kurios darbo (avižapjūtės, grikių rovimo, linų rovimo, rugiapjūtės, šienapjūtės) dainos,
piemenų ganymo dainos, vestuvių, laidotuvių apeigų dainos, kai kurios karinės-istorinės dainos, sutartinės,
raudos, verkavimai.

Neapeiginiai žanrai
•Neturi tiesioginio ryšio su apeiga
•Dainuojama bet kada
•Dainavimas:
1) akcentinis, balsas atviras, skardus, melodijos linksmos, skambios;
2) lyrinis banguojantis – tęstinės, netolygaus tempo, laisvo ritmo dainos.
3) romansinis – estetizuotas, įtakotas akademinės manieros.

Arimo, naktigonių, vėlyvosios šienapjūtės, rugiapjūtės, linų rovimo dainos, kai kurios vestuvių,
šeimos, vaikų, jaunimo-meilės, vaišių, kai kurios karinės-istorinės dainos, meilės romansai.

Repertuaras mažesniems
Siauros apimties, trumpos, aiškios struktūros (šūksninės arba ramesnės, melodingesnės)
Pamėgdžiojimai, gamtos garsai – lavina raišką
Piemenų šūksniai išlaisvina balsą
Archajinės melodijos - pasikartojantys melodiniai ir ritminiai dariniai
Tematika – atitinkanti amžių, susijusi su pasaulio gamtos, gyvūnijos pažinimu

Smagūs priedainiai su garsažodžiais
Formulinės (grandininės, komuliatyvinės) dainos – žaidybiškumas, naudingumas (kvėpavimui,
atminčiai, pažinimui...)
Dainuojami rateliai – ratuojamos, žaidžiamos dainos (prasidainavimui, dainavimo įgūdžių lavinimui, kartais
tinka įtraukti į repertuarą, bet būtina pasikonsultuoti)

Repertuaras vyresniems
Platesnės apimties, melodingos, aiškios struktūros dainos, - vienbalsės ir daugiabalsės
(su „turavojimu“)
Antifoninės (pakaitinės dainos)

Heterofoninio stiliaus dainos
Sutartinės
Subtilesnės dainos su neįprastomis melodijomis

Jaunimo, meilės, šeimos, mitologinės, karo, darbo, kalendorinių apeigų dainos, dainos
apie gamtą
Vyresniesiems paaugliams – apeiginės ir neapeiginės vestuvių dainos

Muzikiniai stiliai (pagal faktūrą)
Vienbalsumas
Heterofonija

Daugiabalsumas
Polifonija
Vaizdo pamokos apie muzikinius stilius -

https://www.traditionalsingingcourse.com/
TSC pamoka #5/1 – #5/5

Aktualu žemaičiams: vienbalsė ar
daugiabalsė daina?
Vienbalsės:
•Išplėtotos lopšinės
•Kvartos apimties („Plaukė pylelė“ tipas ir kt.)

•Oliavimai, valiavimai
•Kvintos (vingrios melodijos, su aiškiu numetimu į I l. arba su II l pabaiga)
•Apeiginės vestuvių dainos (daina-verkavimas, ačiavimas)

•Sužemaitėjęs kuršininkų ir mažlietuvių repertuaras
Daugiabalsės, bet gali būti ir solisto atliekamos (jei atlikimas pasižymi improvizaciškumu, laisva
metroritmika).

Aktualu aukštaičiams: ką dainuoti
solistams jaunuoliams?
Ignalinos, Širvintų, Švenčionių, Zarasų r. – rytų dzūkų muzikiniam dialektui artimos vienbalsės
ištisinės ir antifoninės (pakaitinės) apeiginės ir neapeiginės dainos (darbo, vestuvių, šeimos,
jaunimo, sūpuoklinės, paruginės, jurginių). Tai – daugiausia 20 a. I pusėje užrašytos minorinio
atspalvio arba senovinių dermių vienbalsės melodijos.

Vienbalsių dainų yra kai kurių aukštaičių dainų pateikėjų – Elenos Zaukienės, Jono Širvio (Obelių
apyl., Rokiškio r.) – repertuaruose, pavienių variantų užrašyta apie Kupiškį, Anykščius, Panevėžį,
Vabalninką ir kt.
Repertuaro šaltiniai:

• Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė. II pataisytas ir papildytas leidimas, LMTA, 1999. Prieiga
per internetą (1938 m. leidimas) - https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000017980
• Aukštaičių melodijos, parengė L.Burkšaitienė, D.Krištopaitė, Vilnius: Vaga, 1990.
• Ekspedicijų rinkiniai LLTI Tautosakos rankraštyno, LMTA Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvuose

Melodika, ritmas, ornamentika
Minorinė (Dzūkija, Suvalkija, Mažoji Lietuva)

Mažorinė (Aukštaitija, Žemaitija)
Daug senovinių dermių, būdinga dermėkaita (Dzūkija, Suvalkija, Mažoji Lietuva)
Archajiškos derminės struktūros (visų regionų seniausio sluoksnio melodijos)
Rečitatyvas
Tikslus apeiginis ritmas (retas žemaičiuose)
Laisvas ritmas ir sudėtingos ritmo sistemos (būdinga dzūkų lauko dainoms, žemaičių tęstinėms dainoms, pasitaiko
suvalkiečių repertuare).
Būdinga metroritmikos kaita (suvalkiečiams, lietuvininkams)
Saikinga (suvalkiečių, lietuvininkų), ekonomiškos puošmenos (aukštaičių, suvalkiečių)

Daug melizmų, puošmenų (dzūkų, žemaičių)
Savitas vibrato (aukštaičių)

Dainavimo būdas, dainų atlikimas (1)
AUKŠTAITIJA

ŽEMAITIJA

Dainuojama dažniausiai aukštai, balsas aiškus, lakus

Dainuojama žemai, garsiai, pratisai, melodija tarsi
išlinguojama

Būdingas balsių išdainavimas, garsas formuojamas
labiau vertikaliai

Garsas gramzdus, klampus, su „įvažiavimais“

Pakankamai tolygiai išringuojamas dainos tekstas
(nesudėtinga ritmika)

Artikuliacijai būdingas balsių gaubimas, tęstinių garsų
„išskleidimas“

Artikuliacijai būdinga minkštesnė dikcija, skiemenys
tarsi „suklijuojami“

Dainavimas neskubrus, kartais net vangokas

Garso nuslydimai
Saikinga melizmatika, stilingas vibrato
Sutartinėms būdingas pratisas arba kapotas
dainavimo stilius, tiksli ritmika

Fakultatyviniai balsiai po priebalsių ir dvibalsių
Paskutinio skiemens nukandimas ar numetimas

Laisva ritminė pulsacija
Svarbūs kvintos intonacinio lauko akcentai
Dažna melizmatika

Dainavimo būdas, dainų atlikimas (2)
DZŪKIJA

SUVALKIJA

Atviras ir gana plokščias dainavimas – priekinis balso formavimas

Gana griežtas, išlaikytas tonas, nešauksminga intonavimo maniera, rami
ekspresija.

Garsas pratisas, kartais net kiek smailokas
Senovinis intonavimas, derminė įvairovė

Tolygi ritminė tėkmė su nežymiais nelygumais – ekonomiškumas 

Vienodas balso (pobalsio) slėgis, bet yra peršokimų į aukštesnį registrą

Priebalsių vokalizavimas, suvalkietiškųjų balsių (tarmiškų) akcentavimas
(ritminės sinkopės)

Aiški dikcija, priebalsių artikuliacija, ryškus, atviras pirmas dvibalsio sandas

Vienbalsumas ir senovinio intonavimo požymiai

Puošmenos: foršlagai (priešgarsiai), nachšlagai, glisandavimai (garso
numetimai), dvigubi foršlagai

Tikras tribalsumas

Dainavimo stiliai: ritminis (apeiginės, kalendorinės, kitos d.), laisvas (lauko d.)

Naujo romansinio stiliaus įtaka
MAŽOJI LIETUVA

Individualūs tembriniai pavyzdžiai

Rami, išlaikyta, nešauksminga vokalinė maniera (artima akadem.formav.)
Svarbu logika – atramos tonų ir kitų garsų santykis, ritmo dariniai, ritmo figūrų
nelygumai, ištarmė
Garsai aiškūs, svarūs, aiškiai sudėlioti
Įvairūs tembriniai variantai ir lengvos puošmenos
Ritmas: griežtas, akcentuotas; ramiai banguojantis su ritmo laisvės elementais
Tarmė su vokiečių fonetikos įtaka, vokalizuojami priebalsiai
Sudėtingas, turtingas pritarimas kanklėmis autentikoje nesutinkamas

Instrumentinis pritarimas
Iš esmės nebūdingas
Galima pritarti senaisiais (smuiku, kanklėmis, ryla, dūdmaišiu, lamzdeliu, būgnu ir kt.)
atitinkamame regione paplitusiais instrumentais, jei:
•instrumentinis pritarimas dainoms tinka žanro, funkcijos, charakterio požiūriais
•instrumentinis pritarimas nesuardo dainos struktūros, ritmo, stilistikos

Pastaba: dėl pritarimo instrumentu, atlikėjų skaičiaus ir pan. rekomenduojama pasitarti su LNKC
Folkloro specialistais, konsultantais

Balsų santykis
Visi balsai lygiaverčiai, ypač sutartinėse, antifoninėse, pakaitinėse dainose, heterofoniniu stiliumi atliekamose
dainose.
Daugiabalsės dainos veda vienas vedantysis, kiti „turavoja“. Pritariantieji klauso vedančiojo.
Homofoninėms dainoms būdingi tercijos (pritarimas paralelinėmis tercijomis), kvartos, kvintos intervalai.
Saviti „turavojimo“ būdai tam tikrose Aukštaitijos vietose, pvz., apie Molėtus, Ukmergę ir kt. (būtina atkreipti
dėmesį, patartina konsultuotis)
Apie Nybragalį (Panevėžio r.), Utenos apyl., Raseinių r., Kelmės r. užfiksuotas burdoninis pritarimas. (patartina
konsultuotis)
Kai dainos melodija banguojanti, tai kiekvieną posmą pradeda vedantysis, kiti įsijungia vėliau.
Vedančiojo „užbėgimas“ (pradedant naują posmą, pilnai nenuskambėjus buvusio posmo paskutinės frazės
sąskambiui) nebūdingas.

Balso, dainavimo grožis
Aukštaitija: „Giedodavau, tai kaip varpu skambindavau.“
Žemaitija: „Kaip trūbais trūbija.“
Suvalkija: „Dainuot reikia taip, kad daina nebūt vienalentė ir balsas kad nebūt pliuškęs.“

Dzūkija: „Vienan balsan ir pro šypseną, rodos lūpų nekrucina.“

Garsus, tvirtas dainavimas būdingas apeiginėms, lauko, karo dainoms.

Ramus, subtilus dainavimas – lyrinių dainų specifika.
Aiški dikcija, priebalsių artikuliacija.
Išdainavimas, ne skiemenavimas, kapojimas ar lojimas.

Konkurso dalyvio (dainininko) tikslas
•Įveikti iššūkį?
•Išmokti nugalėti scenos baimę, suvaldyti jaudulį?
•Gerai pasirodyti ir pereiti į kitą etapą?
•Tapti laureatu?
•Praplėsti repertuarą, patobulinti dainavimo įgūdžius, techniką?

•Įsigilinti, perprasti ir įsisavinti pasirinkto regiono / stiliaus / žanro dainavimo
subtilybes?

Kas padeda siekti tikslo?
•Noras ir tinkamas nusiteikimas
•Savivertės, pasitikėjimo didinimas veikiant kartu ir atskirai
•Tinkamo repertuaro parinkimas pagal:


amžių,



individualias charakterio ir balso tipo savybes,



fizines galimybes ir įgūdžius



įspūdį

•Kūrinio konteksto, teksto, muzikinės-intonacinės struktūros suvokimas, įsiklausymas į jo nuotaiką
•Prigimtinė kalba / tarmė / šnekta
•Prigimtinis kūrinio stilius, susijęs (jei susijęs) su etninėmis šaknimis
•Mokymasis sudominant, leidžiant kurti, interpretuoti, bet neišeinant iš tradicijos rėmų

Patarimai
Išsaugoti ir stiprinti turimą prigimtinį ryšį su dainavimo tradicija – klausyti tarmiškos kalbos, senų žmonių
pasakojimų, dainų, bendrauti su jais.
Atrasti tinkamą repertuaro šaltinį:
pateikėjai
garso įrašai (publikuoti / prieinami internete)
publikuoti dainų rinkiniai, LLTI Dainynai (ypač su CD)

Ypatingą dėmesį atkreipti į melodijos ir žodžio ryšį, dainos ištarmę
Klausyti archyvinių įrašų, stengtis pajausti, suprasti:
kaip dainuoja, kaip skamba balsas,
ką dainuojantysis akcentuoja, kaip išdainuoja mintį, frazę,
kaip tarmė sąveikauja su melodija.
Mokantis dainų iš spausdintų šaltinių, palyginti su panašiomis dainomis (žanro ir stiliaus atžvilgiu), ieškoti bendrų
stiliaus bruožų ir savito sprendimo konkrečiai dainai.

Etninio dainavimo tęstinumas. Veiksniai
Sąmoningumas
Etninio dainavimo tradicija susijusi su visomis etniškumą formuojančiomis sritimis, kryptimis ir tendencijomis.
Pajautimas
Suvokti etninio dainavimo tradicijos esmę:
pastebėti dainų struktūros elementų žaismę,
įsiklausyti į teksto ir melodijos santykį,

pajausti dainos tėkmę, kvėpavimą,
Atrasti individualų santykį su atliekamu kūriniu
Natūrali artikuliacija
Dainavimo artikuliacija neatskiriamai susijusi su vietine šnekta, jos ypatumais.
Dirbtina rekonstrukcija su specialiomis pastangomis neretai kenkia natūralumui!
Interpretacija
Interpretacija susijusi su muzikinio mąstymo dėsningumais, pasaulėžiūra ir pasaulėgirda.

Folklorinio balso formavimas
Atrasti, suvokti ir įvertinti savo balsą.
Tinkamai derinti kvėpavimą ir garso išgavimą; nuolat atlikti kvėpavimo pratimus.
Atrasti patogias dainavimo pozicijas “šaukimui” ir ramiam dainavimui. Nuolat atlikti kontrastingus
balso skambumo lavinimo pratimus.

Formuoti erdvinį garso skambėjimą, atitinkamą garso ataką.
Išgirsti ir pajusti regioninius dainavimo skirtumus, pritaikyti juos savo praktikoje.
Pradiniame etape šiek tiek kopijuoti dainavimo būdus, manieras iš įrašų, bet vėliau – kurti savo
dainavimo stilių. Subtilybės pagauti, o ne kopijuoti.

Nekopijuoti balso, jo tembro – ieškoti savo balse tembrinių spalvų, artimų pasirinktam stiliui.
Pasirenkant tinkamą tempą, aukštumą, atlikimo stilistiką, atsižvelgti į dainos žanrą, paskirtį, melodijos
sandarą.
Dainuojant garsą atremti, formuoti jį giliau nei įprastai kalbant.

Garsas turi laisvai sklisti, skleistis, dainuojantysis turi mėgautis dainavimu.

Koks ir kada dainavimas įtikina, įtraukia
• Kai dainininkas yra tiesiogiai perėmęs tradiciją, repertuarą, jaučiasi laisvai ir gali improvizuoti.

• Kai dainininkas yra gerai pasiruošęs, pasitiki savimi ir tiki savo atliekamu kūriniu.
• Kai dainininkas šypsosi. Išgąstis, pasimetimas nepadės atsiskleisti.
• Kai dainininkas yra ramus, išlaikytas, bet gerai nusiteikęs - dainos nuotaika atitinka tempą ir kvėpavimą.
• Kai dainininkams patogus dainavimo aukštis, kai balso stygos neįtemptos, dainuojant neforsuojama (skamba aiškiai, švariai, skaidriai)
• Kai dainavimas yra tvirtas, su aiškia ataka ir garso atrama.
• Kai dainavimas yra unikalus, kitoks, įdomus, net keistokas, bet estetiškas ir su tinkamu pojūčiu.
• Kai atlikimas turi etninio dainavimo stiliaus ženklus, požymius, elementus.
• Kai kvėpavimas tinkamai valdomas - išlaikomas frazės pabaigos arba atsikvėpimas nepertraukia minties. Įkvėpimas gilus.
• Kai dainininkas perteikia mintį, frazę ir organiškai jungia tai su vokaline technika. Ne skiemenuoja, ne skanduoja.
• Kai dainininkas tinkamai frazuoja, jausdamas atraminių ir kitų garsų santykį, kulminacines vietas (speciali dinamika nereikalinga).
• Kai metroritmika nėra tobulai tiksli. Tegu prisitaiko prie atlikėjo nuotaikos, minties interpretacijos poreikių ir individualaus santykio su
daina.

Prieigos internete
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto duomenų bazės - https://archyvas.llti.lt/lt/
Lituanistikos paveldo informacinė sistema aruodai.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus
duomenų bazės - http://folkloras.lmta.lt/
◦ Neteikia informacijos apie vietą, pateikėją
◦ Paieška galima pagal dainos pavadinimą
Organizacijos AGATA platforma pakartot.lt
YouTube
• Folklorininkų vaizdo įrašai, grojaraščiai
• Folkloro renginių įrašai

Ačiū už dėmesį!

Loreta Sungailienė
8686 55373

l.sungailiene@lnkc.lt

