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ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

Kęstutis Vaitkus

„Esam ė būsem“,

arba Tarmių metais – Žemaitiškos
dainos festivalis
Šių metų liepos 12-13 d. Pakutuvėnuose (Plungės r.) surengtas jau tre
čiasis Žemaitiškos autorinės dainos konkursas „Esam ė būsem“. Jo metu
dar kartą įsitikinome, jog žemaitiškai galima ne tik šnekėtis ar dainuoti
mūsų protėvių sukurtas dainas. Žemaičių kalba tinkama ir kūrybai: tekstų
rašymui, eiliavimui ar autorinių dainų atlikimui.

Vakaronės ratelis.

Pirmajame koncerte-konkurse prie Plinijos piliakalnio. 2011 m. gegužės 14-oji.
„Jau tretė metā
vīkst“

Pirmasis konkursas su
rengt as 2011-ais iais prie
Plinijos piliakalnio, pasi
baig us Žem ait uk ų žirg ų
ištvermės varžyboms ku
nig aikšč ių Oginsk ių pe
reinamajai taurei laimėti.
Jau tada muzikantų dėka
sportinis renginys tapo tikra
žem aič ių švent e. Nek on
kursinio žemaitiškų dainų
koncerto galėjome pasiklau
syti ir tų pačių metų rugsėjo
22-ąją, minėdami Baltų vie
nybės dieną prie Gondingos
pil iak aln io. 2012-ais iais
konkursas vyko Plungėje,
Miesto šventės metu. Deja,
šis koncertas „ištirpo“ gar
sių muzikantų pasirodymų,
kitų renginių bei mugės šur
muly... Todėl šiemet buvo
pasirinktas kitas „formatas“
– dviejų dienų Žemaitiškos
dainos festivalis „Esam ė
būsem“. Pirmąją dieną vyko
vakaronė, kurioje dalyvavo
Plung ės raj on o folkl or o
ansambliai „Platelē“, „Ša

teikē“, „Gondinga“ (Plun
gė) ir „Vaisg amt a“ (Ku
liai). Renginį vedė žemaičių
folkloro žinovė muzikologė
Loreta Sungailienė. O jau
kitą dieną vyko konkursinė
šventės dalis, kurią lydėjo
bardo Povilo Girdenio, gru
pės „Saulės broliai“, And
riaus Kulikausko bei Petro
Vyšn iausk o ir jo sūn aus
Dominyko koncertai.
„Žemaitėjės
žemė talėntās
taškuos!“

Žemaitiškos dainos kon
kurs in į konc ert ą rik iav o
bardas Arūnas Raudonius,
kitados baigęs Plungės mu
zikos mokyklą. Jis pristatė
Plungės „Saulės“ gimnazi
jos grupes „Esam“ ir „Sa
vi“, Šiaul ių univ ers it et o
grup ę „Liūts, merg ial a ė
dvė žovis“, solistę iš Žli
binų (Plungės r.) Moniką
Petr eik yt ę ir plung išk ių
grupę „Ironija“. Angaras,
kuriame vyko konkursinis
koncertas, buvo sausakim

šas. Susirinkusieji galėjo
pasiklausyti pačios įvairiau
sios muzikos: nuo folkloro
interpretacijų (pvz., dainos
„Pjuovė lonkuo šėina“, ku
rią originaliai atliko grupės
„Ironija“ vokalistė Evelina
Beivydaitė) iki bliuzo (pvz.,
grupės „Savi“ atlikto kūri
nio „Šėndėin tēp, vo rītuo
– kėtēp“, kuriam žodžius
parašė daugybės žemaičių
muzikantų mokytojas Juo
zas Milašius). Buvo tikrai
puikios muzikos. Ne veltui

Festivalio pirmosios
dienos vakaronę rikiavo
žemaičių folkloro žinovė L.
Sungailienė.

Dainininkė E. Beivydaitė.

Konkursinio koncerto vedė
jas – A. Raudonius.

A. Raudonius susižavėjęs
šūktelėjo: „Žemaitėjės že
mė talėntās taškuos!“. O
dauguma klausytojų turbūt
buv o įtik int i, jog gal im a
(ir reikia!.. – K.V.) ne tik
apskritai dainuoti žemaitiš
kai, bet šia kalba įmanoma
Grupės „Ironija“ vadovas
Kęstutis Juškevičius

Min int Balt ų vienybės dien ą, koncert as sur engt as prie Gondingos pil iakalnio. 2011 m.
rugsėjo 22-oji.

Bardas P. Girdenis, vienas vertinimo komisijos narių.

Nukelta į 7 psl.

Muzikantė Austėja Gend
vilaitė.

Pakutuvėnuose galėjome pasiklausyti ir virtuozo A. Kuli
kausko dainų.
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Vakaronėje - Plungės kultūros centro folkloro ansamblis „Gondinga“.

Grupės „Ironija“ kompaktinė plokštelė, skirta žemaitiš
kos muzikos mėgėjams.

Grupės „Liūts, mergiala ė dvė žovis“ kompaktinės plokš
telės informacija.
Atkelta iš 6 psl.

atlikti įvairiausių stilių ar
žanrų kūrinius!
„Vėinam īr sunkē“

Pasibaigus konkursiniam
festivalio koncertui, žemai
tiškų dainų vertinimo komi
sija išėjo pasitarti. Į sceną
pakilo bardas Povilas Girde
nis. Jis, kaip komisijos narys,
atidavė savo „verdiktą“, sura
šytą ant lapo, o po to dainavo
savo kūrybos dainas, kurių
tekstai - jo tėvo Alekso Gir
denio, dabartinės žemaičių
rašomosios kalbos iniciato
riaus bei geriausio specia
listo eilės. Komisijos narių
nuomonės, be abejo, šiek tiek
skyrėsi. Bet lemiamą žodį

tarė plungiškis, J. Milašiaus
ugdytinis, visame pasaulyje
žinomas muzikos virtuozas
P. Vyšniauskas, kurį komisi
ja išsirinko savo pirmininku.
Jis pareiškė, kad sunkiausiai
yra dainuoti a cappella, (t.y.
vienam, be muzikinio pritari
mo), o tai puikiai atliko Mo
nika Petreikytė, padainavusi
savo pačios sukurtą dainą
„Dėivāli, dėivāli“. Kaip čia
neprisiminsi A. Raudoniaus,
pristačiusio šią solistę, pasa
kymo: „Vėinam īr sunkē“!
Kiti komisijos nariai pritarė
tokiam sprendimui. Antroji
vieta skirta grupei „Ironi
ja“ už dainą „I Žemaitėjė“.
Paskirtos net dvi trečiosios
vietos. Jas „užėmė“ grupės
„Liūts, mergiala ė dvė žovis“
(už dainą „Auksa žovės“)
ir „Esam“ (už dainą „Rėit
ratā“).

dainininkų. Bet žemaitiškos
dain os „Būn tēp“ turb ūt
niekas nepadainuotų geriau
už jos autorių. O žymusis
muzikantas (dar vienas J.
Milašiaus mokinys!) imp
rovizavo: „Ēni sau žmuogos
gatvė – Plungie, /.../ Gal dā
sosėtėksem – če, Pakutu
vienūs“...
Paskui visi vėl „persi
kraustė“ į angarą. Čia kon
certavo grupė „Saulės bro
liai“. Kadangi tuo metu keli
„broliai“ buvo užsieniuose,
Sauliui Petreikiui į pagal
bą atėjo iš Škotijos grįžusi
Ugnė Klimauskaitė. Ji, pri
tardama gitara, padainavo
keletą dainų lietuviškai. Bet
paskui S. Petreikis užtraukė
savo žemaitišką dainą „Ėi,
vākā!“, kuriai džiaugsmin
gai pritarė ir klausytojai. Pa
baigai jis atliko „afrikietėška
dainelė“, sukurtą Salantuo
se: skambant neįtikėtinoms
melodijoms, atliekamoms
pačiais įvairiausiais pučia
maisiais instrumentais iš
visų pasaulio kraštų, neti
kėtai „išsirutuliojo“ žodis
„Žemaitėjė“!..
Konc ert ą užb aig ė P.
Vyšn iausk as (irg i J. Mi
laš iaus mok in ys!) su sū
num i Dom in yk u. Gars u
sis instrumentalistas sakė
buvęs nustebintas, gavęs
pakvietimą į Žemaitiškos
dain os fest iv al į. Tač iau
išeitis buvo rasta: skambant
muz ik ai, Pak ut uv ėn uos e
buvo perskaitytas Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės
žemaitiškas pasipasakoji
mas „Najiesi – nadėktousi“.

Už dainą „Auksa žovės“
grupei „Liūts, mergiala ė
dvė žovis“ paskirta trečioji
vieta (žodžiai – iš A. Gend
vilaitės atsiųstų tekstų;
redaguota).

Festivalio tautodailininkų mugėje – meistras Alioyzas
Pocius iš Salantų.

Klaus yt oj ai išg ird o tars i
nedidelę žemaitišką „ora
toriją“... Po jos muzikantai
saksofonais ir trimitais at
liko dar kelias muzikines
miniatiūras („Nuotrīnas“,
„Pīlė“, „Katėls“ ir kitas).
Beje, A. Raudonius pasa
kė, ką jautęs kažkada se
niau išgirdęs Vyšniauskų
muzikavimą („Bova tuoks
ispūdis, ka tievs so sūno
šnekas“) ir ką jaučiąs Paku
tuvėnuose („Vo dabā tuoks
ispūdis, kad abodo ton pati
saka...“).

„Lēda kap nomūs
pasėšnekietė“

Pirmoji vieta – M. Petrei
kytei!

Šiuos žodžius pasakė A.
Raudonius, primindamas,
jog 2013-ieji paskelbti Tar
mių metais. Žinoma, nie
kas nedraudžia ir dainuoti
ta kalb a, kur ia šnek am a
namuose. Tad Pakutuvėnų
angare žemaitiškai dainavo
ir konkursinės festivalio da
lies dalyviai, ir jau minėtas
bardas P. Girdenis. Po pietų
jau amfiteatre muzikavo A.
Kulikauskas. Klausėmės jo
sukurtų dainų, kurias atlie
ka ir daugybė kitų Lietuvos

Vyšniauskų „perskaityto“ vieno „pasipasakojimo“ iš S.
Čiurlionienės-Kymantaitės Raštų trečio tomo (Vaga,1988)
fragmentas.

„Kuokėi diekingė
žmuonis“

Žmonės nuoširdžiai dėko
jo muzikantams už puikius
pasirodymus. O apdovanoti
buvo ne tik konkurso prizi
ninkai. Štai Plungės meras
Albinas Klimas apdovanojo
dainininkę E. Beivydaitę (A.
Klimas: „Če ne kuomisėjės
vertėnėms, če – mona...“). A.
Kulikauskas asmeninį prizą
(savo kompaktinę plokštelę
su dedikacija) įteikė jauna
jam gitaristui Ovidijui Pine
vičiui. Šmaikščiai prisistatęs
(„Aš eso Glikmans ėš Plun
gės...“) garsus sportininkas
dėkojo J. Milašiui („Sava
šėrdi ided, anum šėrdis pajo
dėn...“). Žemaičių kultūros
draugijos Plungės skyriaus
„Gondinga“, organizuojan
čio šį konkursą, narė Diana
Gendvilienė dėkojo vedėjui
A. Raudoniui, o kita narė –
Jolanta Skurdauskienė – dė
kojo Šv. Antano Paduviečio
vien uol yn ui, pad ėj us iam
surengti šį festivalį. Savo
ruožtu A. Raudonius kon
certo metu net kelis kartus
išvardino festivalio rėmėjus,
kur ių dėk a sus ir ink us iej i
galėję nemokamai pasiklau
syti puikios muzikos. O A.
Kul ik ausk as jį vež us iam
A. Raudoniui taręs trumpai
drūktai: „Kuokėi diekingė
žmuonis“...
Žemaitiškos dainos festi
valis tampa tradiciniu. Šiemet

Trečioji vieta paskirta ir
Plungės „Saulės“ gim
nazijos grupei „Esam“
už dainą „Rėit ratā“ (S.
Juršienės eilės paimtos iš
svetainės „Žemaitija“ –
www.samogit.lt ).

jam papildomų impulsų turbūt
suteikė tai, kad 2013-ieji buvo
paskelbti Tarmių metais. Beje,
2014-uosius siūlyta paskelbti
Etnografinių regionų metais,
bet apsispręsta tą padaryti dar
kitais metais, nes vasarą mūsų
laukia Pasaulio lietuvių dainų
šventė. Bet juk ir Dainų šven
tė – puiki paskata surengti
dar vieną Žemaitiškos dainos
festivalį!
Plungė

Kęstučio Vaitkaus nuotr.

