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kęstutisVAit KuS

„Esam ė bū sem“, 
ar ba Tar mių me tais – Že mai tiš kos 
dai nos fes ti va lis

Šių me tų lie pos 12-13 d. Pa ku tu vė nuo se (Plun gės r.) su reng tas jau tre-
čia sis Že mai tiš kos au to ri nės dai nos kon kur sas „Esam ė bū sem“. Jo me tu 
dar kar tą įsi ti ki no me, jog že mai tiš kai ga li ma ne tik šne kė tis ar dai nuo ti 
mū sų pro tė vių su kur tas dai nas. Že mai čių kal ba tin ka ma ir kū ry bai: teks tų 
ra šy mui, ei lia vi mui ar au to ri nių dai nų at li ki mui.

Nukelta į 7 psl.

PirmajamekoncertekonkursepriePlinijospiliakalnio.2011m.gegužės14oji.

MinintBaltųvienybėsdieną,koncertassurengtasprieGondingospiliakalnio.2011m.
rugsėjo22oji.

Festivaliopirmosios
dienosvakaronęrikiavo
žemaičiųfolklorožinovėL.
Sungailienė.

Vakaronėsratelis.

Konkursiniokoncertovedė
jas–A.Raudonius.

DainininkėE.Beivydaitė.

Grupės„Ironija“vadovas
KęstutisJuškevičius

MuzikantėAustėjaGend
vilaitė.

„Jautretėmetā
vīkst“

Pirmasis konkursas su-
rengtas 2011-aisiais prie
Plinijos piliakalnio, pasi-
baigus Žemaitukų žirgų
ištvermės varžyboms ku-
nigaikščių Oginskių pe-
reinamajai taurei laimėti.
Jau tadamuzikantų dėka
sportinisrenginystapotikra
žemaičių švente. Nekon-
kursinio žemaitiškų dainų
koncertogalėjomepasiklau-
sytiirtųpačiųmetųrugsėjo
22-ąją,minėdamiBaltųvie-
nybėsdienąprieGondingos
piliakalnio. 2012-aisiais
konkursas vyko Plungėje,
Miestošventėsmetu.Deja,
šiskoncertas„ištirpo“gar-
siųmuzikantųpasirodymų,
kitųrenginiųbeimugėsšur-
muly...Todėl šiemet buvo
pasirinktaskitas„formatas“
–dviejųdienųŽemaitiškos
dainos festivalis „Esam ė
būsem“.Pirmąjądienąvyko
vakaronė,kuriojedalyvavo
Plungės rajono folkloro
ansambliai „Platelē“, „Ša-

teikē“, „Gondinga“ (Plun-
gė) ir „Vaisgamta“ (Ku-
liai).Renginįvedėžemaičių
folklorožinovėmuzikologė
Loreta Sungailienė.O jau
kitądienąvykokonkursinė
šventės dalis, kurią lydėjo
bardoPoviloGirdenio,gru-
pės „Saulės broliai“,And-
riausKulikauskobeiPetro
Vyšniausko ir jo sūnaus
Dominykokoncertai.

„Žemaitėjės
žemėtalėntās
taškuos!“

Žemaitiškosdainoskon-
kursinį koncertą rikiavo
bardasArūnasRaudonius,
kitadosbaigęsPlungėsmu-
zikosmokyklą.Jispristatė
Plungės„Saulės“gimnazi-
jos grupes „Esam“ ir „Sa-
vi“, Šiaulių universiteto
grupę „Liūts, mergiala ė
dvė žovis“, solistę iš Žli-
binų (Plungės r.)Moniką
Petreikytę ir plungiškių
grupę „Ironija“.Angaras,
kuriame vyko konkursinis
koncertas, buvo sausakim-

šas. Susirinkusieji galėjo
pasiklausytipačiosįvairiau-
siosmuzikos:nuofolkloro
interpretacijų(pvz.,dainos
„Pjuovėlonkuošėina“,ku-
riąoriginaliaiatlikogrupės
„Ironija“vokalistėEvelina
Beivydaitė)ikibliuzo(pvz.,
grupės„Savi“atliktokūri-
nio „Šėndėin tēp, vo rītuo
– kėtēp“, kuriam žodžius
parašė daugybės žemaičių
muzikantųmokytojasJuo-
zasMilašius).Buvo tikrai
puikiosmuzikos.Neveltui

BardasP.Girdenis,vienasvertinimokomisijosnarių.

PakutuvėnuosegalėjomepasiklausytiirvirtuozoA.Kuli
kauskodainų.

A.Raudonius susižavėjęs
šūktelėjo: „Žemaitėjės že-
mė talėntās taškuos!“. O
daugumaklausytojųturbūt
buvo įtikinti, jog galima
(ir reikia!.. –K.V.) ne tik
apskritaidainuotižemaitiš-
kai,betšiakalbaįmanoma
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atlikti įvairiausių stilių ar
žanrųkūrinius!

„Vėinamīrsunkē“

Pasibaiguskonkursiniam
festivaliokoncertui, žemai-
tiškųdainųvertinimokomi-
sija išėjo pasitarti. Į sceną
pakilobardasPovilasGirde-
nis.Jis,kaipkomisijosnarys,
atidavėsavo„verdiktą“,sura-
šytąantlapo,opotodainavo
savokūrybosdainas,kurių
tekstai-jotėvoAleksoGir-
denio,dabartinės žemaičių
rašomosioskalbos iniciato-
riaus bei geriausio specia-
listoeilės.Komisijosnarių
nuomonės,beabejo,šiektiek
skyrėsi.Bet lemiamą žodį

Atkelta iš 6 psl.

Pirmojivieta–M.Petrei
ky tei!

Grupės„Ironija“kompaktinėplokštelė,skirtažemaitiš
kosmuzikosmėgėjams.

Grupės„Liūts,mergialaėdvėžovis“kompaktinėsplokš
telėsinformacija.

Uždainą„Auksažovės“
grupei„Liūts,mergialaė
dvėžovis“paskirtatrečioji
vieta(žodžiai–išA.Gend
vilaitėsatsiųstųtekstų;
redaguota).

Trečiojivietapaskirtair
Plungės„Saulės“gim
nazijosgrupei„Esam“
uždainą„Rėitratā“(S.
Juršienėseilėspaimtosiš
svetainės„Žemaitija“–
www.samogit.lt).

tarėplungiškis,J.Milašiaus
ugdytinis,visamepasaulyje
žinomasmuzikosvirtuozas
P.Vyšniauskas,kurįkomisi-
jaišsirinkosavopirmininku.
Jispareiškė,kadsunkiausiai
yradainuotiacappella,(t.y.
vienam,bemuzikiniopritari-
mo),otaipuikiaiatlikoMo-
nikaPetreikytė,padainavusi
savo pačios sukurtą dainą
„Dėivāli,dėivāli“.Kaipčia
neprisiminsiA.Raudoniaus,
pristačiusiošiąsolistę,pasa-
kymo: „Vėinam īr sunkē“!
Kitikomisijosnariaipritarė
tokiamsprendimui.Antroji
vieta skirta grupei „Ironi-
ja“uždainą„IŽemaitėjė“.
Paskirtosnetdvi trečiosios
vietos. Jas„užėmė“grupės
„Liūts,mergialaėdvėžovis“
(už dainą „Auksa žovės“)
ir „Esam“ (uždainą „Rėit
ratā“).

„Lēdakapnomūs
pasėšnekietė“

ŠiuosžodžiuspasakėA.
Raudonius, primindamas,
jog2013-iejipaskelbtiTar-
miųmetais. Žinoma, nie-
kas nedraudžia ir dainuoti
ta kalba, kuria šnekama
namuose.TadPakutuvėnų
angarežemaitiškaidainavo
irkonkursinėsfestivalioda-
liesdalyviai,irjauminėtas
bardasP.Girdenis.Popietų
jauamfiteatremuzikavoA.
Kulikauskas.Klausėmėsjo
sukurtųdainų,kuriasatlie-
kairdaugybėkitųLietuvos

dainininkų.Betžemaitiškos
dainos „Būn tēp“ turbūt
niekasnepadainuotųgeriau
už jos autorių.O žymusis
muzikantas (dar vienas J.
Milašiausmokinys!) imp-
rovizavo:„Ēnisaužmuogos
gatvė–Plungie,/.../Galdā
sosėtėksem – če, Pakutu-
vienūs“...
Paskui visi vėl „persi-

kraustė“įangarą.Čiakon-
certavogrupė„Saulėsbro-
liai“.Kadangituometukeli
„broliai“buvoužsieniuose,
Sauliui Petreikiui į pagal-
bąatėjo išŠkotijosgrįžusi
UgnėKlimauskaitė.Ji,pri-
tardama gitara, padainavo
keletądainųlietuviškai.Bet
paskuiS.Petreikisužtraukė
savožemaitiškądainą „Ėi,
vākā!“, kuriai džiaugsmin-
gaipritarėirklausytojai.Pa-
baigaijisatliko„afrikietėška
dainelė“,sukurtąSalantuo-
se:skambantneįtikėtinoms
melodijoms, atliekamoms
pačiais įvairiausiaispučia-
maisiais instrumentais iš
visų pasaulio kraštų, neti-
kėtai „išsirutuliojo“ žodis
„Žemaitėjė“!..
Koncertą užbaigė P.

Vyšniauskas (irgi J.Mi-
lašiausmokinys!) su sū-
numi Dominyku. Garsu-
sis instrumentalistas sakė
buvęs nustebintas, gavęs
pakvietimą į Žemaitiškos
dainos festivalį. Tačiau
išeitisbuvorasta:skambant
muzikai, Pakutuvėnuose
buvo perskaitytas Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės
žemaitiškas pasipasakoji-
mas„Najiesi–nadėktousi“.

Vyšniauskų„perskaityto“vieno„pasipasakojimo“išS.
ČiurlionienėsKymantaitėsRaštųtrečiotomo(Vaga,1988)
frag men tas.

VakaronėjePlungėskultūroscentrofolkloroansamblis„Gondinga“.

„Kuokėidiekingė
žmuonis“

Žmonėsnuoširdžiaidėko-
jomuzikantamsužpuikius
pasirodymus.Oapdovanoti
buvonetikkonkursoprizi-
ninkai.ŠtaiPlungėsmeras
AlbinasKlimasapdovanojo
dainininkęE.Beivydaitę(A.
Klimas:„Čenekuomisėjės
vertėnėms,če–mona...“).A.
Kulikauskasasmeninįprizą
(savokompaktinęplokštelę
sudedikacija)įteikėjauna-
jamgitaristuiOvidijuiPine-
vičiui.Šmaikščiaiprisistatęs
(„AšesoGlikmansėšPlun-
gės...“)garsus sportininkas
dėkojo J.Milašiui („Sava
šėrdiided,anumšėrdispajo-
dėn...“).Žemaičiųkultūros
draugijosPlungės skyriaus
„Gondinga“,organizuojan-
čiošįkonkursą,narėDiana
Gendvilienėdėkojovedėjui
A.Raudoniui,okitanarė–
JolantaSkurdauskienė–dė-
kojoŠv.AntanoPaduviečio
vienuolynui, padėjusiam
surengti šį festivalį. Savo
ruožtuA.Raudonius kon-
certometunetkeliskartus
išvardinofestivaliorėmėjus,
kurių dėka susirinkusieji
galėjęnemokamaipasiklau-
sytipuikiosmuzikos.OA.
Kulikauskas jį vežusiam
A.Raudoniuitaręstrumpai
drūktai: „Kuokėi diekingė
žmuonis“...
Žemaitiškosdainosfesti-

valistampatradiciniu.Šiemet

jampapildomųimpulsųturbūt
suteikėtai,kad2013-iejibuvo
paskelbtiTarmiųmetais.Beje,
2014-uosiussiūlytapaskelbti
Etnografiniųregionųmetais,
betapsispręstatąpadarytidar
kitaismetais,nesvasarąmūsų
laukiaPasauliolietuviųdainų
šventė.BetjukirDainųšven-
tė–puikipaskata surengti
darvienąŽemaitiškosdainos
festivalį!

Plungė
KęstučioVaitkausnuotr.

Festivaliotautodailininkųmugėje–meistrasAlioyzas
PociusišSalantų.

Klausytojai išgirdo tarsi
nedidelę žemaitišką „ora-
toriją“...Pojosmuzikantai
saksofonais ir trimitais at-
liko dar keliasmuzikines
miniatiūras („Nuotrīnas“,
„Pīlė“, „Katėls“ ir kitas).
Beje,A.Raudonius pasa-
kė, ką jautęs kažkada se-
niau išgirdęsVyšniauskų
muzikavimą („Bova tuoks
ispūdis, ka tievs so sūno
šnekas“)irkąjaučiąsPaku-
tuvėnuose(„Vodabātuoks
ispūdis,kadabodotonpati
saka...“).




