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– Kas naujė Žemaitiu kultūras draugėjuo? Kuo-
kiuoms veikluoms paskotėnēs mienesēs skėrat dau-
giausē diemesė? Tuoki klausėma mūsa redakcėjė pa-
teikė Žemaitiu kultūras draugėjės pirmininkou prof. 
ŽEBRAUSKĖ ALGĖRDOU.

– Vasara – laiks, ka vėsėms ne pruo šali atsėpūs-
tė. Bet, kap saka žemaitē,  svarbo napadaugintė, ka 
atsėpūtėms natapto gīvenėma būdo. Tad po šiou 
pavasari, gegužės 21 dėina, ivīkosė Žemaitiu kultū-
ras draugėjės (ŽKD) IX sovažiavėma, katramė pa-
sėtvėrtėnuom draugėjės artėmiausiu metu veikluos 
pruograma, nieka nelaukdamė, kėbuom i darbus. 
Pradiejuom ruoštė atnaujuntus ŽKD īstatus ėr  Že-
maitiu kultūras draugėjės atrėbutėkas žėnkla (viele-
va), ėr kortė ontspaudus (dizaineris Vaičātis Tuoms). 
Tou darba pabėngos, Žemaitiu kultūras draugėjė 
pradies nauduotė sava draugėjės vieleva, kėta sim-
buolėka, katra nebus tuoki pat, kap Žemaitėjės.

Sožėnuojuom, kad padedont JAV univerite-
ta kalbininkams nasenē reguos negalė torėntėms 
žmuonėms bova sokorta ėr iteisinta Brailė rašta 
abėcelė kašubu, līviu ėr uigūru kalbuom.   Atsėda-
vosė  jauna žemaitė Udovīčė Arna pastonguom jau 
īr pradieta kortė žemaitiu kalbuos Brailė rašta abė-
celė. Sokūros anou, jimsemies tuos abėcėlės iteisė-
nėma darbū. Tou ožsėjims ėr Lietovuos kalbininkā. 

Rogsiejė 10 d. žemaitē bova sosėrinkė i sava 
tradicėnė talka Varniū regėjuonėnemė parkė ont 
Vėmbūtū pėlėkalnė. Ta talka, kāp ėr onkstiau, bova  
gražos ė prasmings kultūrėnis rėnginīs.

Daugelie Žemaitėjės rajuonu vasara vīka ėr da-
bar, rudėni, vīkst torėningė, vėns ož kėta iduomesnė  
rėngėnē, skėrtė Žemaitiu kalbuos metams.

– Paskotėnēs metās gėrdas kai koriū savėm Že-
maitėjės patrėjuotās vadėnontiu žemaitiu nepasė-
tėnkėnėms dabartėnė Žemitėjės heraldėka, katra 
Žemaitiu kultūras draugėjės inicetīvo bova sokorta 
1994 m. bėndradarbiaujint istuorikams ėr  heral-

Kas naujė 
Žemaitiu kultūras
draugėjuo?

dė-kas specialistams. Ar īr numatīta kou nurs keistė 
Žemaitėjės heraldėkuo?

– So istuorėkās, heraldėkas specialistās, atsi-
žvelgont i naujus Lietovuos heraldėkas rēkalavė-
mus, pradedam ėr Žemaitėjės heraldėkas (herba, 
vielevas ėr ontspauda) atnaujėnėma darbus. Lig 
šiuol nauduojuom dar 1994 m. Lietovuos heral-
dėkas kuomisėjės patvirtinta Žemaitėjės heraldė-
ka, katruo svarbiausė īr tuokėi žėnklā, simbuolē: 
meška – istuorėnė, so ontkaklio; istuorėnės žemės 
statusos – konėgākštė keporė; istuorėnė Euruopas 
žemė – lotīnėšks šūkis „PATRIA UNA“  („Tiėvī-
nė vėina“); ipatings indielis Lietovuos istuorėjē ėr 
valstībigomou – laikītuojē; naiteisinta istuorėnė 
Žemaitėjės žemė ėr anuos kalba – atvėrs kards, Že-
maitėjės žemė so jūro  – inkars). Tas darbs īr dėdelē 
svarbos, nes, kap jau žėnuot, šėndėin tarp žemaitiu 
daugiausē pasėmetėma kėlst DIEL ŽEMAITĖJĖS 
HERBA. Žemaitėjė mīlontėms, bet istuorėjė ne-

Žemaitiu kultūras draugėjės pėrmininks prof. 
Žebrauks Algėrds. Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

Lietovuos heraldikas komisėjės 1994 m. patvirtinta 
Žemaitėjės vieleva
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sėiduomaujėntėms žmuonėms 
kažkas pripūtė i galvas vieju,  
ka  Žemaitėjės meška tor būtė 
ba ontkaklė, ka  ontkakli meškā 
oždiejė  krīžeivē, katrėi nuorie-
jė pažemintė žemaitius... Jem 
jouks gėrdont tuokės keistas ėr 
toštės kalbas.  

– Kuokēs faktās remontėis 
bova korama dabar nauduoje-
ma Žemaitėjės heraldika ėr korēs 
vadovaujeties rėngdamė anuos 
atnaujėnėma pruojektus?

– Eso nebluogā sosėpažėnės 
so Žemaitėjės istuorėjė. Mon 
dar 1990 m. teka Žemaitiu he-
raldėkas sokūrėma darbus inici-
joutė ėr organizoutė, tad galio 
truopnē pasakītė :

1. Žemaitėjės  žemės heral-
dika galiejė pradiejė formou-
tėis tik pu  Žemaitėjės krėkšta 
(1413m.) ėr  Melna taikuos  
(1422 m.), ka Žemaitėje sava 
nuoro sosėjungė su Lietovuos 
Dėdioujė Konėgaikštīstė. Tad  
krīžeivē pri Žemaitėjės heral-
dikas prisėdietė nagaliejė. Dar 
daugiau – krīžeiviu suostėnie, 
Marienburga pėlie,  īr sauguoms 
Žemaitėjės kanauninka krieslos 
so Žemaitėjės lotinėško vardo 
ėr  krīžeiviu parinkto Žemaitė-
jės herbo – Šv. Kristafuoru. Tad 
nier nikuokė pagrinda sakītė, 
kad KRĪŽEIVĒ  ŽEMAITĖ-
JĖS MEŠKĀ ONTKAKLI 
OŽDIEJĖ. 

2. Kėta svarbi  Žemaitėjės 
heraldėkā data īr 1441 metā, 
ka  Lėnkėjės karaliaus ėr Lieto-
vuos Dėdiuosės Konėgaikštīs-
tės (LDK) dėdiesis  konėgākštis 
Kazėmiers Jogailātis  soteiktė 
pėrmoujė  prėvėlegėjė Žemaitė-
jē  ėr  Žemaitėjė tapa konėgaikš-

tīstė (tituls nauduots 1441–1918 
metās). 

3. PĖRMS mumis pasėikės  Že-
maitėjės herbs īr  pavaizdouts unt 
Lėnkėjės karaliaus ėr LDK dėdiuo-
jė  konėgākštė Aleksandra Juogailā-
tė 1492 m. tauries (Kruokova, tau-
rės kuopėjė sauguoma Valduovu 
rūmūs Vėlniou), katruo ŽEMAI-
TĖJĖS MEŠKA ĪR  PAVAIZ-
DOUTA SO ONTKAKLIO. 

4. Dar rēktom pridietė, kad par 
vėsa  800 metu Žemaitėjės rašta 
istuorėjė ėšlėkosiūs  PIEŠĖNIŪS, 
PAVEIKSLŪS, FRESKUOS, ŽE-
MIELAPIŪS, PORTĖGRAPĖ-
JUOS, PAMINKLŪS, MEDA-
LIŪS, HERBŪS ŽEMAITĖJĖS 
HERBĖ MEŠKA ĪR VAIZDOU-
JEMA SO ONTKAKLIO.

Tėi  kelė faktā  iruoda ėr  aiškē   
paneig  „tėkrū Žemaitėjės mīlietuo-
ju“   aiškėnėmus,  ka  „tėkra Žemai-
tėjės  meška īr ba  ontkaklė“.   Mūsa 
buočē  na tik žėnuojė,  bet ėr gerbė 
Žemaitėjės istuorėjė. Anon žėnuo-
jė ėr mūsa valduovā, katrėi tvėrtėna 
herbus. Heraldėkuo nier bepras-
miu žėnklū  ėr ana nakeitama bet 
kam ožsėmanios.  Žemaitėjės herbė 
ont meškuos kakla esous ontkalis 
heraldėnė kalbo simbolizoun  na 
„verguovė“, kap ka saka tėi, katrėi 
Žemaitiu herbė nuorietom matī-
tė meška ba ontkaklė, vuo  mažne 
200 metu (1236–1422) trokosi 
Žemaitėjės  kara  so krīžeivēs,  ban-
dīma  Žemaitėjė pavergtė. Žemai-
tėjė tik sava pastonguom, žiaurē 
dėdėlė kaina atsėlaikė tarp dvėjū 
vuokītiū ordėnu  ėr kap  LAISVA  
ŽEMĖ (pri meškuos ontkaklė  nier 
grondėnės, katra reikšto priklausī-
ma kam nuors)  sava valė, kap sa-
kuoma aštouniū valduovu prėvė-
legėjuos,  Žemaitėjė  1422 m., anā 

Dabar galiuojėntis Žemaitėjės 
herbs so laikītuojēs

Daugėrda Tada sokorts 
Žemaitėjės herbs. XX a. I p. 
ėšleista atvėrėlė fragmėnts

XVI–XVIII a. nauduots Žemaitėjės 
konėgaikštīstės herbas(Nukelta i 4 p.)
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soteikos tam tėkras salīgas (privilegėjės), sosėjungė 
so LDK. Tad HERALDĖNĖ  ontkaklė  ont meš-
kuos reikšmie – „DO ŠIMTMETIUS MIEGIN-
TA PAVERGTĖ,  BET  SAVA    LAISVĖ  APGĪ-
NOSI ŽEMAITĖJĖ“. Tėi, katrėi siūluo atsėsakītė 
Žemaitėjės meškuos ontkaklė, tīčiuoms  ar ėš naėš-
manīma skalda Žemaitėjės žmuonis, neig ton, kuo 
nasopront, miegėn revizoutė  garbinga ėr išskėrtėnė  
mūsa krašta istuorėjė.

Jē mīlam Žemaitėjė, telkemuos bėndrėms Že-
maitėjē skėrtėms darbams,  mīliekēm  anuos garbin-
ga istuorėjė, savėtoma ėr natėmkem vėskuo ont sava 
korpalė, mīliekem anou  so vėsās tuo krašta istuorė-
jė liūdėjontēs žėnklās, nes istuorėkā ėr heraldėkas 
specialistā  naabejuo – ISTUORĖNIS  ŽEMAI-
TĖJĖS HERBS – MEŠKA SO ONTKAKLIO.   

Tėms, katrėms heraldėka īr vākū zabuova, katrėi  
linksmā  pri  bokala alaus  gal lēstė sau nusprėstė, 
kuoks  tor būtė  „tėkros  Žemaitėjės herbs“, primin-
so, kad  MEŠKA BA ONTKAKLĖ  ĪR  B E R L Ī-   
N A HERBS  – NA ŽEMAITĖJĖS.  

Lietovuos etnėnės kultūras gluobuos tarības 2022 m. sausė 25 d. nutarėmo TN-3 „Dėl Lietuvos etno-
grafinių regionų žemėlapio patobulinto varianto patvirtinimo“ patvirtints Lietovuos etnuograpėniu regė-
juonu žemielapis su tū regėjuonu dabartėniu suostėniu herbās

Telšiū senamiestė vaizds. Žebrauskė Algėrda 
portėgrapėjė


