
Nu sena þemaitëðkâ raðë ë kûrë daug ëð Þemaitëjës këlusiu
þemaitiu. Prisiminkem Daukonta Sëmuona, Pabrieþa Jurgi, Kle-
menta Ontuona, Þemaitë ër këtus autuorius. Isëtvërtënos lietoviu
bëndrënç kalbâ, përmëijç gaivintë þemaitëðka raðta jiemies 1936
metâs i Ðiauliûs poeta Anglickë Stasë suorganizouta þemaitiu raðî-
tuoju konfërëncëjë (konvënta) sosërinkë tou laiko Lietovuo jau gerâ
þënuomë þemaitiu kûriejç. Anëi sotarë ikortë Þemaitiu raðîtuoju
sambûri (draugëjë). Ons veikë 1936–1945 metâs. Tou laikuotarpio
nemaþâ þemaitëðkâ paraðîtu gruoþënës literatûra kûrëniû ër
þemaitëðkâ oþraðîtas tautuosakas bova paskelbta Þemaitëjuo
leidamûs savaitraðtiûs „Þemaièiø prietelius“ ër „Þemaièiø þemë“.
1938 m. þemaitëðku kûrëniû bova paskelbta ër tâs metâs Kauna
spaustovie „Sakalas“ iðspausdintuo þemaitiu pruozas ër poezëjës
antuoluogëjuo „Þemaièiai“ (sodarë, redagava Anglickis Stasîs).

Sovietu laikâs naujû þemaitëðkâ sokortû ër vëiðâ paskelbtû
gruoþënës literatûras kûrëniû Lietovuo nebova gërdietë. Këik pla-
tiau tuokiuos kûrîbas sparnus skleidë oþsëinie gîvenë þemaitç (pla-
tiausç bova þënuomë JAV gîvenosë lituanista „dûnininka“ Bagduo-
na Apuolinara þemaitëkë eilieraðtç).

Përmâsçs Lietovuos atgëmëma metâs tâ vëinamë, tâ këtamë
Þemaitëjës ër Klaipiedas laikraðtie pasëruodë trumpë þemaitëðkâ
paraðîtë tekstelç. Nuors raðîtë sava prigimtënë muotinas kalbo
stëpriejë, skaitîtë tuokius tekstus puoreikis auga, tad 1991 m. so-
laukiem përmuojë þemaitiu kalbo leidama laikraðtë – „A mon sakâ?“
(redaktuorë Mukienë Danutë). 1993 m. vëituo anuo bova pradiets
leistë perëjuodënis kultûras ër istuorëjës þornals „Þemaièiø þemë /
Þemaitiu þemë“ (ejë iki 2017 m.). Jau përmâsçs „A mon sakâ?“ ër
„Þemaitiu þemë“ leidîbas metâs redakcëjë solaukë nemaþâ
ivairiuos Lietovuos vëituos gîvenontiu autuoriu þemaitëðkâ paraðî-
tu kûrëniû. Geriausë eilieraðtç sogolë i 1998 m. „A mon sakâ?“
redakcëjës ëðleista þemaitëðkas poezëjës rinktënë „Sava muoti-
nas kalbo“. 2018 m. solaukiem ër „Þemaitiu gruoþënës literatûras
antuoluogëjës „Þemaitç / Þemaièiai“ katruo îr paskelbtë ne tik
þemaitëðkâ paraðîtas poezëjës, bet ër pruozas, dramas kûrënç (ëðlei-
da Regëjuonu kultûrëniu inicetîva cëntros, katros îr periemës „A
mon sakâ?“ redakcëjës funkcëjës). Par 30 atkortuos Lietovuos
nepriklausuomîbës metu solaukiem ër keliû deðimtiû këtû
þemaitëðkâ paraðîtu kûningu. Torem ër þemaitëðkas raðîbas pa-
grindus, tad tëms, katrëi tor okatas ër pakankamâ sopratëma, kâp
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rç þemaitëðkâ raðîtë, îr ëð kuo muokîtëis ër pavîzdi jimtë.
Jau daug metu dëdliausë þemaitëðkas kalbuos ër raðîbas

sergietuojç îr Skouda þemaitç. Tuo rajuona Ruomoalda Granauskë
vëiðuoji bëbliuoteka îr sokûrusi ër administroun interneta svetainë
„Þemaitiu kalba 24/7" (adresos http://zemaiciukalba.lt/).

Skouda bëbliuoteka daugiau kap prîð dešimti metu paskelbë ër
përmouji þemaitëðkas kûrîbas konkursa „Koram þemaitëðkâ“. Bëb-
liuoteka anamë dalîvautë kvëit vësus pu plati pasauli pasklëdusius
þemaitius, katrëi kor þemaitëðkâ ë jau î gerâ ivaldë þemaitëðkas
raðîbas pagrindus (konkursa dalîvç îr praðuomë atsiûstë kûrinius,
paraðîtus laikontëis skoudëðkë kalbininka prof. Pabrieþas Jûzapa
ër ëð Telðiû rajuona këlosë, ëlgâ Maþëikiu kraðtë gîvenosë, Vëlniou
muokslënë karjera kielosë garsë kalbininka prof. Gërdenë Aleksëndras
(1937–2011) parëngtû þemaitëðkas raðîbas patarëmu (pagrindû).

Organizatuorç noruoda, kad konkursa tëkslos – puopolerintë
þemaitiu kalba ër raðîba. Îr laukamë  naujë, niekor dâ neskelbtë,
nedëdëlies apimtëis kûrënç. Ver tënont anus daugiausç îr
atsëþvelgama i  kûrëniû menënë vertë, itaigoma, þemaitëðkas kal-
buos tor tingoma, autuoriu sogebiejëma sava mintës oþraðîtë
taisîklingâ þemaitëðkâ.

2021 m. jau dëvinta kartâ skoudëðkiu organizuotam respub-
lëkënem þemaitëðkas kûrîbas konkursou „Koram þemaitëðkâ“
poezëjës kûrënius atsiuntë 22 soaugosiûju grupç prëskëramë au-
tuorç, vuo pruozas kûrënç bova gautë ëð 20 autuorç. Konkursa orga-
nizatuorë solaukë ër vëinuos muoksleivës – Jautakîtës Gabrielës –
kûrëniû. 2021 m. konkursa dalîvavë gîven Maþëikiu, Plungës,
Kretinguos, Klaipiedas, Tauragies, Kurðienu, Telðiû,  Rëitava, Ðiauliû,
Skuoda, Jonavuos kraðtûs ër JAV.

Tarp pruozininku geriausçs bova pripaþintë Daukantâtës Adelës,
Dargienës Zitas, Adolpë Viluckë ër Straþinskâtës-Glinskinës Ire-
nas kûrënç, vuo tarp puoetu – Baranauskienës Silvëjës,
Straþinskâtës-Glinskinës Irenas, Daukantâtës Adelës, Rudelîtës
Daivas eilieraðtç. Diemesë vertus kûrënius konkursou atsiuntë ër
poets Maksvîtis Jûzaps, Mieþetienë Regina, pruozininkâ Jurgi-
levîèienë Stasë, Monèienë Al’duonë Jedvîga, Bliûdþiuvienë Regina,
Raèkos Auksios, Pauliuvienë Danguolë ër kt. Konkursou atsiûstus
kûrënius vertëna  trîs ëð Skouda rajuona këlë þemaitç: prof. dr.
Pabrieþa Jûzaps, poets, kningu redaktuorios Kubilios Justîns, kningu
autuorë, leidiejë ër þornalistë Mukienë Danutë.

Konkursa lauretâ bova apuovënuotë  2021 m. lapkrëstë 19 d.
vakarë Skouda mena mokîkluo soorganizoutamë rëngënie. Anam
vîkston tën pat „Þemaièiø þvaigþdës“ regalëjës bova iteiktas Zabi-
tienç Dalç, Skouda rajuona laikraðtë „Mûsø þodis“ redaktuorç, Lieto-
vos raðîtuoju sâjungas ër Þemaitiu kultûras draugëjës narç,  Skouda
literatu kluba „Nojus“ prezidëntç,  etnënës kultûras, þemaitiu kalbuos
puoselietuojç, katra raða poikius eilieraðtius ne tik lietoviu, bet ër
þemaitiu kalbo.

Skouda þemaitç jau îr soorganizavë ër 9 konkursus „Skaitîkem
þemaitëðkâ“. Paskutinis vîka 2019 metâs. Ir planoujema pu vësû
pandemëju ër këtû negandu tou konkursa atnaujintë.

Skouda rajuona bëbliuoteka nu 2017-ûju kuoþnâs metâs organi-
zoun ër þemaitëðka dëktanta (anuo dalîvç tor raðîtë laikîdamies kal-
bininka Pabrieþas Jûzapa parëngtû þemaitëðkas raðîbas patarëmu).
Ðçs metâs tuoks konkursos vîks vaserë 8 d. 18 adîna. Platiau aple
anou skaitykët bëbliuotekas interneta svetainie (poslapë adresos http:/
/svb.lt/renginiai/27/skouda-rajuona-savevaldbes-ruomoalda-
granauske-veisuoji-bebliuoteka-organezou-zemaitiu-kalbuos-dektan-
ta/event-27 ) ër mûsa þornala straipsnie „Skoudëðkç pënkta karta
kvëit raðîtë þemaitëðka dëktanta“.
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