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TRĪS ŠVĖNTĖS DALIS

PĖRMUOJI DALĖS. PRI DĖDIUOSĖS 
ŽEMAITIU SĖINAS
Paradou komandava ė vėsus rėkiava Telšiū kul-

tūras cėntra režisierė Gintalienė Alina.
Pri oždėngtuos lėntuos sostuojė: pluokštė sokū-

rės skulptuorios Šimkevīčios Mindaugs, Žemaitiu 
vīskops Jurevīčios Agėrds, Lietovuos Respublikas 
Seima narie Šalaševičiutė Rimantė, Telšiū savėval-
dībės mers Gusaruovs Kēstutis ėr Žemaitiu kultū-
ras draugėjės pirmininks Žebrausks Algėrds. 

ŠIMKEVĪČIOS MINDAUGS: 
„Pradieso Daujotītės Vėktuorėjės žuodēs: „Že-

Telšiūs Dėdiuojė 
Žemaitiu sėina 
pasėpoušė dā veino
pluokštė
 

Lėipas 13-uojė – Dorbės mūšė ėr 
Žemaitiu tautuos vėinībės dėina. 
Šēs metās šešės Žemaitėjėjės sa-
vėvaldībės 2022 metus īr paskel-
bosės Žemaitiu kalbuos metās. 
Telšiūs, Dėdiuojie Žemaitiu sėinuo, 
šiū metu lėipas 13 dėina bova atė-
dėngta naujė pluokštė. Ana skėrta 
žemaitiu kalbā pagērbtė. Tad to-
rem  jau paminkla ė žemaitėškam 
žuodiou. Anuo idiejės autuorē – 
do pruofesorē: Žemaitiu kultūras 
draugėjės pirmininks, arkitekts Že-
brausks Algėrds ėr anuo pavaduo-
tuos kalbėninks Pabrieža Jūzaps 
(ons tam paminklou parinka patius 
poikiausius žemaitėškus žuodius). 
Pluokštė sokūrė Šimkevīčios Min-

GRICIENĖ Genoveita

maitiu žuodēs, sakėnēs ė intonacėjuom pasinero i 
pasauli, katruo be tuos kalbuos nie ė būtė negal“. 
Sokortė menėnė pluokštė žemaitiu kalbā nebova 
tuoks paprasts dalīks, kap ka gal pasėruodītė ėš 
kārta, bet ė nebova tuoks sodietings, kap gal pasė-
ruodītė ne ėš karta. Padiejė tas, ka tamė žemaitėš-
ku žuodiu pasaulie gīveno nu gėmėma. Padiejė ėr 
telšėškė poeta Stolpėna Vītauta žuodē: žemaitėškā 
šnekietė īr kap kūlius rėtintė. Kuožnos matīsėt ė 
skaitīsėt kap nuoriesėt, bet aš, kap autuorios, dou-
so ė kelis nuruodīmus. Menėnė pluokštė žemaitiu 
kalbā īr sodarīta ėš pėnkiū daliū: reljefėnė akmė-
nėnė, deginta vėršaus pluokštė ė ketorė Žemaitėjės 
laukū kūliokā so ėšgraviroutās žemaitėškās žuodēs. 
Savuotėšks žemaitiu žemės žemielapis. Tėi kūlē, 
kap kalvas, kalnā, pėlekalnē, salas… so bronzėniem 
plaketiem. Rasėt ė muoderniškūji kuoda, katros 
leis išgėrstė žemaitėšku kūliu rėtėniejėma.“

Pri Dėdiuosės Žemaitiu sėinas naujuosės pluokštės 
kalba saka anuos autuorios – skulptuorios Šimke-
vīčios Mindaugs. Dešėnie posie – Gintalienė Alina 

Pluokštės atėdėngėma ėškėlmies koncertava Telšiū 
vākū polkluora kolektīvs „Čiočoroks“ (vaduovė 
Macėjauskienė Rita)
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(Nukelta i 4 p.)

ŽEMAITIU VĪSKOPA
A. JUREVĪČIAUS 
PALAIMĖNĖMA 
MALDA:
„Dėivė, vėsū žmuoniū Kū-

riejau ė Tievė, to esi Pradė ė 
Pabonga, esi Alfa ė Omega. To 
esi Istuorėjės Viešpats, atsiūn-
tės sava sūno Jėzu Kristu mūsa 
gelbietė.

Palaimink mūsa pastongas 
puoselietė žemaitiu kalba ė 
perdoutė anon ateinuntiuoms 
kartuoms.

Palaimink šiou atmėnėma 
lėnta, skelbontė žemaitiu tapa-
tībė, besireiškontė par kalba. 
Tebūs ta kalba gīva ne akmėnie 
ar metala plastikuo, bet žmuo-
niū šėrdies ėr lūpuos.

TELŠIŪ SAVĖVALDĪBĖS
MERS GUSARUOVS 
KĒSTUTIS:
„Džiaugous, ka Dėdiuoji 

Žemaitiu sėina paėlgiejė, nes 
če atsėrada paminklos mūsa 
kalbā. Diekou sumanītuojems 
ož poikė idiejė ėr kūrėnė autuo-
riou ož gera kūrėni. Džiaugo-
us, ka dėdėliū Žemaitėjės vīru ė 
muotrėšku pastongū dieka 2022 
metā Žemaitėjuo īr paskelbtė 
Žemaitiu kalbuos metās. Mūsa 
savėvaldībės narē par Tarības 
puosiedius vės drōsiau rokou-
nas žemaitėškā. Vės daugiau pri 
nomū matuos Žemaitėjės viele-
vu, vės daugiau mūsa kraštūs īr 
ėr žemaitėšku pavadėnėmu, ož-
rašū. Mīliekem ė gerbkem sava 
kalba, pouškēm Žemaitėjės 
suostėnė Telšius. Kou daugiau 
būs žemaitėškoma, tou iduo-
mesnė būsem pasauliou.“

LIETOVUOS RESPUBLIKAS SEIMA NARIE, ŽEMAITIU
PARLAMĖNTĖNĖS GROPĖS PIRMININKĖ 
ŠALAŠEVIČIŪTĖ RIMANTĖ:
„Nu 2019 metu, ka Lietovuo bova paskelbtė Žemaitėjės metā, pra-

sėdiejė dėdesnė darbā diel Žemaitėjės. Vės drōsiau žemaitē rokounas že-
maitėškā ne tik Žemaitėjuo. Dėdėli atgarsi sokielė ėr Telšiūs, Kuršienūs 
vīkės tarptautėnis simpuozioms, katrame ėšgėrduom ėr api kašubu 
kalbuos padieti Lėnkėjuo, ėr api latgaliu Latvėjuo. Prijimta rezoliucėjė 
leida Seima žemaitiu gropės žmuonėms tvėrtiau darboutėis Žemaitėjės 

Pri atėdėngtuos Dėdiuosės Žemaitiu sėinas naujuosės pluokštės stuov 
(iš kairies): A. Žebrausks, K. Gusaruovs, R. Šalaševičiūtė, dvė moksleivės,  
A.Gintalienė, M. Šimkevīčios, Telšiū vīskops A. Jurevīčios

Dėdiuosės Žemaitiu sėinas naujuosės pluokštės atėdėngėmsa ėškelmiu 
dalīvē. 2022 m. lėipas 13 d.
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naudā. Jē ne drōsi Telšiū laikīsėna, kažėn ar šešiuos 
savėvaldībies būtom paskelbtė Žemaitiu kalbuos 
metā ėr ar būtom vīkduomas dėdesnės a mažesnės 
pruogramas. Maluonē stebėn ė šėrdi linksmėn Tel-
šiū vīskopa puožiūris i žemaitiu kalba Žemaitėjuo. 
Vīskopa pastongū dieko bažnīčiuos praded skom-
bietė žemaitėšks žuodis.

Nuoro iteiktė Žemaitėjės apduovėnuojėma – 
žėnkla „Už nuopelnus Žemaitėjē“ Telšiū vīskopou 
Jurevīčiou Algėrdou ėr palinkietė anam siekmies 
muokuontėis žemaitiu kalbuos.“

ŽEMAITIU KULTŪRAS DRAUGĖJĖS
PIRMININKS ŽEBRAUSKS ALGĖRDS:
„Kalba, papruotē ėr žemė... Trīs kūlē, katrus to-

rem keravuotė ė brongintė. Džiaukimies, ka žemai-
tiu kalba īr gīva. Bet... Ana dā ne tėik gīva, kėik ga-
lietuom ė torietuom būtė gīva. Kožnuo Žemaitėjės 
truobuo ana torietuom būtė i vāka lūpas idieta. Že-
maitiou rēk atgautė sava unuora savo kalbo šnekie-
tė. Mūsa stėprībė – vėinībie. Nedraskīkemuos tarp 
savės, neardīkem, negriaukem tou, kas jau ī sokorta. 
Dėrbkem dėdėlius darbus mūsa Žemaitėjē.“

ONTRA DALĖS – PRI PAMINKLA, 
SKĖRTA DORBĖS MŪŠĖ PERGALĒ

MAŽUOJĖ SKAITUOVĖ DAUBARĪTĖ
MARIJĖ:
„Eso nuognē laiminga, ka Pondėivielis leida 

monėi gimtė Telšiūs, Žemaitėjės suostėnie, ė lig 
panagiū žemaitiu šeimuo. Nu maža gėrdiejau vėsus 
žemaitėškā šnekont, vu babūnelė ė vėsuokiūn mun-
driūn, senuovėniu žuodiu muni ėšmuokė. Žėnau, 
kas īr abrūsos, šieps ė šiepielis, budinks, veizuolā, 
blezdinga, cīrulis.... Liūb jims jouks: muokīkluo 
pasakā kuoki babūnelės žuodi ė nieks nasupront. 
Gīvouk par umžius, mona Žemaitėjė, jug ož tavi že-
maitē pri Dorbės sava galvelės padiejė.“

RĖNGĖNIE KALBIEJĖ ĖR TELŠIŪS
ŽEMAITIUS I BŪRI SPĖITOUS 
DACIOS ANDRIOS
„Keravuodamė sava gimtoujė žemaitiu kalba, 

neužmėrškēm ė mūsa papruotiū. Jug priderietom 
duoram žemaitiou pasisiūdintė tradicėni mūsa 

drabuži, pasėdirbintė batus kap prider. Ė skrībe-
li diel strajaus ne pro šali torietė. Norvegā, matā, 
gal dėdžioutėis, vu mes dā giedėjemuos. Ba rēkala. 
Kėkvėins pagal sava ėšgalės ė biški daugiau prisė-
diekem pri Žemaitėjės garbies. Šiuokė dėina Telšē 
toriejė paplūstė nu Žemaitėjės vielevu. Nustuokem 
bėjuotė sava kriautovės ė restoranus vadintė žemai-
tėškās žuodēs. Rašīkēm ė skaitīkēm žemaitėškā. 
Sunkē? Vu kuoks rimts darbs ī lėngvos?“

***
Rėngėnie kalba pasakė ė Telšiū rajuona savėval-

dībės mers Gusaruovs Kēstutis, Žemaitiu kultūras 
draugėjės pirmininks Žebrausks Algėrds, 33 metus 
Žemaitiu kultūras draugėjē vaduovavės Kasperavī-
čios Stanisluovs.

Vu pakalnie tīlē bangelės varėniedams vėskuo 
klausies gražuolis Māstė ežers. Tarp kalbū ėr pu kal-
bū dainiava latviu vīrā, pasėvadėnaė poikio „Vilkės“ 
vardo. Ė bova juntama bruoliu latviu ė žemaitiu 
tautū vėinībė. Ėškėlmingas ė griaudės īr mūsa kara 
dainas, vu ka braliokā uždainiava lietovėškā, kāp 
mūsa kareivielis, seselės išlīdiets, mėrtėna kulipkelė 
pagava, ne vėinam ė ašara par žondus norėitiejė.

TRETĖ DALĖS – ŽEMAITĖŠKĀ 
DAINIOUJĖNTI „SKĪLIE“
Tuo koncerta poikoma reikiejė patem išgėrstė 

ė pamatītė. Aprašėnietė nier verta. Jau pati koncer-
ta vėita soteikė dėdėli ėškilmingma: ons vīka šalėp 

Mukienės Danutės portėgrapėjuio – paminklos, 
skėrts Dorbės mūšė pergalē iomžintė. Telšē, 2022 m.  
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Māstė ežera – Telšiū amfitētrė. Temstot. Gero uoro. 
Klausiaus ėr pėrma mintės, katra atejė i galva bova: 
„tuokiuo vėituo ėr tuoki amfitētra gal sotvertė tik 
be gala sava miesta mīlous žmuogos“...

PAŠNEKINTĖ KELĖ ĖŠ MĖNIUOS 

ŠĖLGALIS ŽĖLVĖNS, VĖLNIAUS 
MIESTA TARĪBAS NARĪS:
Žemaitėjė, žemaitiu kalba īr politika. Ė daug kam 

nuorės darītė iš tuo politika, vu dā jē priš rinkėmus... 
Vu ėsėgėlintė i istuorėjė, soprastė Žemaitėjės nuo-
pelnus Lietovuos ėšlėkėmou ne daug kas pasėvar-
gėn. Kortė valstībė ni šėndėin nier paprasts rēkals. 
Vu griesmiū kartās matuom tėn, kor anū nier ė 
būtė negal. Ėr so žemaitėškās rēkalās tas pats. Bet 
pėrmiausē mes patīs, žemaitē, torem sava žemaitėš-
koma gerbtė. Ėš kėtū regėjuonu atvažiavė džiaugas 
mūso kalbo, mūsa žemaitėškās ožrašās, mūsa viele-
vuom. Atsėrada cėntrė „Kepts gaidīs“... Paskaitā ė 
nusėjouki, ė ožeitė nuorės... Mes sava šeimuo rokou-
jemies žemaitėškā. Kėik mūsa vākā tuo šnekiejėma 
ėšsineš, būs matītė. Ėr būtė žemaitio Vėlniou nier 
gieda. Esam gerbamė ož darbštoma, tėisoma, smar-
koma. Tegīvou Žemaitėjė!“

 
BANĪS RAMŪNS, VĖLNIAUS DAILĖS 
AKADEMĖJĖS TELŠIŪ FAKULTETA 
DEKANS:
„Žemaitėjės suostėnė tor torietė sava žėnklus, 

katrėi būtom išskėrtėnē, aukšta menėnė līgė. Mon 
īr poikės žemaitėškas ėškabas, mon poikē, ka daug 
vielevu, poikē, ka aplinkou gėrdo žemaitėškā besė-
rokoujėntius žmuonis, vo jē dā ė vākus! Dėdiuo-
ji Žemaitiu sėina ėš vėsa ī unikalos mena kūrinīs. 
Dorbės mūšė pamėniejėms karto so bruolēs latvēs, 
so žemaitėškās koncertās pritrauk mėnės telšėškiu ė 
anū svetiū. Galvuojuo, ka žmuoniū provincialoms 
so laiko apmažies. Mes dėdžiousemies tou, diel kuo 
šėndėin kai kas ėš mūsa dā nadrīst džiaugtėis, kou 
šėndėin dā nemuokam paruodītė.

Švėntės atein ė praein, bet lėikt palėktė žėnklā, 
lėikt ė daugiau žemaitėškoma Žemaitiu žemie.“

Meškauskė Rolanda portėgrapėjuos – akimirkas 
ėš naujuos pluokštės Dėdiuojie Žemaitiu sėinuo (Tel-
šē) atėdėngėma ėškėlmiu 2022 m. lėipas 13 dėina

Nu vėršaus: skulptūra „Žemaitėjės legendas“, pa-
minklos „Fontans“, skėrts žemaitė, raketu teuorėjės 
pradininka, pasaulėnė šluovė pelniosė veikala „Dė-
diesis artilerėjės mens“ (1650 m.) autuorė Sėmonavī-
čė Kazėmiera atmėnėmou iomžintė.  Abėjū skulptū-
ru autuorios – Kvints Romualds, arkitekts  – Žeb-
rausks Algėrds. Mukienės Danutės portėgrapėjės


