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Tradicijos

Pakutuvėnuose - žemaitiškos dainos festivalis „Esam ė būsem“

Penktadienį ir šeštadienį Pakutuvė
nuose, šalia Šv. Antano Paduviečio bažnytė
lės, surengtas trečiasis žemaitiškos dainos
festivalis „Esam ė būsem“. Jį organizavo Šv.
Antano Paduviečio vienuolynas ir Žemaičių
kultūros draugijos Plungės skyrius „Gon
dinga“. Renginio globėjas - Mažesniųjų bro
lių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos
ministras Astijus Kungys OFM.
Penktadienį į Pakutuvėnus susirinkę
žemaitiškos dainos gerbėjai pirmiausia
pakviesti į žemaitiškas šv. mišias, kurias
tarmiškai aukojo broliai pranciškonai
Astijus Kungys OFM ir Gediminas
Numgaudis OFM. Po mišių visi pasi
sotino prie suneštinių vaišių stalo, vė
liau, nepabūgę krapnojančio lietaus, visi
patraukė į vakaronės vietą.
Pirmąjį vakarą Pakutuvėnuose ka

mybė, kalbanti tar
miškai. Anot jos,
gal kam ir atrodo,
kad žemaičių tar
mė - „mužikiška“,
bet tik ne jai. „Kal
bėdama tarmiškai,
tikrai nesijaučiu
mužike. Atvirkš
čiai - didžiuojuosi
tuo, kad moku savo
tarmę. Kartais net
per televiziją že
maičiuoju, nors ir
gaunu už tai pylos“,
- smagiai atviravo
L. Sungailienė.
Jai Žemaitija pat s graž iaus ias
kraštas. Ir tos kal
Scenoje - šateikiškiai folklorininkai. vos, lyg duonos ke
palai, pūpsančios, ir
aukšti piliakalniai, ir sava tarmė. „Vos
pervažiuoju Dubysą, bendrinę kalbą
pamirštu ir rokuojuosi tik žemaitiš
kai“, - juokavo moteris. Anot Loretos,
šiemet - Tarmių metai, tad daug dis
kutuojama apie jų išlikimą. „Kai aš
nuvažiuoju į vyro tėviškę Alsėdžius, ir
išgirstu žemaitiškai besirokuojančias
mergelkas, esu rami - mūsų tarmė dar
ilgai gyvuos“, - tokia L. Sungailienės
nuomonė.
Prie prasidedant folklorinininkų
pasirodymams, vedėja Loreta papa
sakojo ir apie žemaitiškas dainas, ku
rios - dainuojamos iš visos širdies, visu
kūnu ir visa gerkle. „Žemaitėška daina
vėins šauk, vo kėtė untšauk. Tik riektė
navalnu“, - sakė Loreta. Pasak jos, taip
jau įprasta, kad pagrindinis daininin
kas pradeda dainą, vedžioja melodiją, o
Vakaronę vedė Loreta Sungailienė.
kiti jam pri
raliavo folkloras. Susirinkusiuosius taria.
linksmino Plungės rajono folkloro
Pras id ė
ansambliai: „Šateikee“ iš Šateikių (va jus vakaro
dovė Laima Domarkienė), „Platelee“ nei, pirmie
iš Platelių (vadovas Aivaras Alminas), ji pasirodė
„Vaisgamta“ iš Kulių (vadovai Mirga ir šateikiškiai.
Audronis Gulbinskai) ir „Gondinga“ iš K a d a n 
Plungės (vadovė Dalia Stasikėlienė). gi renginys
Renginį vedė žemaitė nuo Skuodo, na vyko Šatei
cionalinės televizijos laidos „Duokim kių sen iū
garo!“ vedėja Loreta Sungailienė.
nijos terito
„Sveiki susirinkę į nibres. Juk būtent rijoje, tai ir
taip - nibrėmis - žemaičiai vadino vaka pirmenyb ė
rones, kurių metu patys dainavo, šoko, suteikta šei
o jei ko nemokėjo, mokėsi iš kitų“, - į mininkams.
šventę sugužėjusius žmones sveikino Kolektyvas
vedėja Loreta.
ap š i l i m u i
Loreta Sungailienė sakė „dūšioj“ u ž t r a u k ė
esanti tikra žemaitė ir, jei tik yra gali dainą „Bieg

Ansambliui „Šateikee“ vadovauja Laima Domarkienė (dešinėje).

opelė vėngordama“. Paklausiusi darniai
ir stipriais balsais atliktos dainos, vedėja
Loreta pasiteiravo, kiek metų ansamblis
gyvuoja, kad taip puikiai susidainavę.
Paaiškėjo, kad „Šateikee“ gyvi jau ket
virtį amžiaus.
Šateikiškių vadovė L. Domarkienė
susirinkusiesiems pasiūlė paklausyti
dar vienos jų kolektyvui labai brangios,
labai saugomos dainos - „Plauk golbielis
par jūrelė“. „Mums tą dainą padainavo
vienos mūsų ansamblio narės mama.
Taigi dabar esame to seno autentiško
kūrinio saugotojai, atsakingi už jį“, kalbėjo L. Domarkienė.
Na, o po dainų visi pakviesti pajudėti
- pašokti bendrame ratelyje „kad erkės
baidytųsi ir į pažastis nelįstų“.
Geros nuotaikos ir smagios muzikos
susirinkusiesiems negailėjo ir kiti festi
valio kolektyvai „Platelee“, „Vaisgamta“
ir „Gondinga“.
Na, o kitą dieną - šeštadienį - į Pa

kutuvėnus rinkosi žemaitiškus kūri
nius traukiantis jaunimas ir įžymūs
žemaičiai. Kaip sakė Žemaičių kultūros
draugijos Plungės skyriaus „Gondinga“
pirmininkas Vidmantas Gendvilas,
už tai, kad festivalis vyksta ir kad ja
me netrūksta jaunų atlikėjų, labiausiai
dėkoti reikėtų plungiškiui, buvusiam
„Saulės“ gimnazijos direktoriui Juo
zui Milašiui.
Taigi šeštadienį žemaitiškos dainos
koncerte dalyvavo Povilas Girdenis, J.
Milašius ir grupės „Ironija“ bei „Savi“,
Monika Petreikytė, grupė „Liūts, mer
giala ė dvė žovis“, grupė „Saulės broliai“,
Paulius Saulius ir Ugnė Klimauskaitė,
žymusis Andrius Kulikauskas su drau
gais ir Petras Vyšniauskas su sūnumi
Dominyku.
Žemaitiškos dainos skambėjo iki pat
vakaro. Renginys baigtas, kaip ir pra
dėtas, šventomis mišiomis Pakutuvėnų
bažnyčioje.

Platelių folkloro ansamblis.

Šateikiškiai visus pakvietė į ratelį.

