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Jau ne pėrms dešimtmetis kāp žemaitėškam 
žuodiou vės daugiau erdvies Lietovuos viešājemė 
gīvenėmė. Nebsėsarmatėnam žemaitėškā ėš trėbū-
nu ruoda vestė, skoudėškē net ė par savėvaldībės 
oficelius rėngėnius sava gimtoujė muotinas kalbo  
vėsus rajuona rēkalus aptar. Radėjės ė televizėjės 
laiduos žemaitėšks žuodis vielek vėitas rond. Teks-
tā, parašītė ė ėšspausdintė žemaitiu kalbo, tēp pat 
jau nieka nebstebėn – leidamas kningas, daug  že-
maitėškā parašītu straipsniu ī spauduo, internetė. 
Īr Žemaitėjuo ė laikraštiu, katrėi  tor skīrelius, vuo 
kartās ė atskėrus, gražiuom portėgrapėjuom ilius-
troutus poslapius, skėrtus žemaitėškėms tekstams. 

Preitās metās daug kam i ronkas pateka Plungie 
pradiets leistė laikraštė „Žemaitis“ prieds „Žemaitē 
īr“. Bova ėšspausdintė ketorė anuo numerē. A so-
lauksem daugiau?

Tuo ožklausiem ė paprašiem trumpā laikraštė 
istuorėjė papasakuotė anuo redaktuorio – kalbi-
ninka, Vėlniaus universiteta Šiauliū akademėjės 
pruofesuorio Pabrieža Jūzapa:

„Istuorėjė tuoki:  „Šiauliū krašta“ laikraštė re-
daktuorios Vertelis Vlads pasiūluojė mon pamislītė 
diel kuokė nuors žemaitėška prieda. Plungės rajuo-
na laikraštis „Žemaitis“ priklausa „Šiauliū krašta“ 
laikraštiu gropē, tad nosprėndiem pradiuo pri tuo 
laikraštė leistė prieda „Žemaitē īr“. Mona nuors 
bova vėsus straipsnius spausdintė žemaitiu kalbo. 
V. Vertelis ikalbiejė bėnt vėina straipsni numerie 
spausdintė ėr lietuviu kalbo, ka leidėnīs pritrauk-
tomem daugiau skaitītuoju. Sotėkau. 2021 m. galė 
parašiem pruojekta ė pateikiem paraiška Spau-
duos, radėjė ė televizėjės riemėma fuondou diel 
pruojekta dalėnė finansavėma. Gavuom maža da-
lelė prašītu piningū ėr palei tou notariem 2023m. 

Rašuom ė laikraštius leidam žemaitėškā

Jocė Virgėnėjaus portėgrapėjuo (ėš kairies): Šiauliū 
žemaitiu kultūras draugėjės „Saulaukis“ pirmininkė 
pedaguogė, poetė Baranauskienė Silvėjė ė Vėliaus 
universiteta Šiauliū akademėjės pruofesuorios kal-
bininks Pabrieža Jūzaps Skouda rajuona savėvaldī-
bės Romualda Granauskė viešuosės bėbliuotekas 
atėdarīma rėngėnie. 2023 m. kuova 3 d.

kuožna ketvirti ėšleistė pu vėina prieda. Ėšējė ketorė 
numerē. Pėrmuojė numerė ivadėniamė straipsnie 
ėšdiestiau anuo pruograma – noruodiau, ka prieda 
svarbiausės temas būs trīs kertėnē žemaitėškas tapa-
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tībės kūlē: kalba (atsakings Pabrieža Jūzaps), istuorė-
jė (atsakings arkitekts, dabartinis Žemaitiu kultūras 
draugėjės pirmininks Žebrauskis Algėrds), papruo-
tē, tradicėjės (atsakinga etnuoluogė Kuprelītė Al-
dutė). Ož žemaitėška kūrība sotėka būtė atsakinga 
žornalistė ė poetė Zabitienė Dalė. Tēp ė dėrbuom. 
Toriejuom vilti, ka tuoks prieds ateitie galietom 
eitė vėsuo Žemaitėjuo. Bet... Parašiem pruojekta 
tėsini 2023 metams ėr... negavuom juokiuos para-
muos. Diel tuo kuol kas darbus pristabdiem. Kāp 
būs tuoliau, dar nežėnuom.  Atsėlėipėmu aplė tou 
prieda torem gerū.“

Tuo laikraštė ketvėrta numerė ėšspausdintamė 
straipsnie „Žemaitiu kalbuos dvasė Granauskė Ro-
mualda kūrībuo“ Pabrieža Jūzaps raša:

„Sava miegstamiausė rašītuojė Granauskė Ro-
mualda kūrība eso parskaitės vėsa, vuo kai korius 
kūrėnius ėr ne pu vėina karta. Dėdlē vertėno ėr 
dėdžioujous, ka teka šėik tėik laimės pažintė ėr 
pabėndrautė so rašītuojo ėr mon. Vuo tas īr nutėkė 
par mona Didžiuoji muokītuoji kalbininka pruo-
pesuorio Girdėni Aleksa. A. Girdėnis ėr R. Gra-
nauskis bova artėmė prietelē, kėlė ėš tuo patėis 
Mažėikiu krašta ėr daug bėndravė gīvendamė Vėl-
niou. Tas pėrmāsis mūsa sosėtėkėms ivīka 1975m. 
vasara. Aš, Vėlniaus universiteta ontrakursis, ėr 
mūsa diestītuos A. Girdėnis grīžuom ėš dialektuo-
luogėnės ekspedicėjės Žagarie ėr trumpam stab-
teliejuom Mažėikiūs. Ėš tėn mon reikiejė tuoliau 
keliautė i gimtōji Skouda, vuo Gėrdeniou jau čia 
pat ronko pasėikamė Daubarē, kor gīvena anuo 
mama ėr seserėis šeimīna. Jau autuobusu stuotie 
do žemaitē nuoriejuom atsėsveikintė, bet netikie-
tā ėšvīduom tretīji žemaiti– rašītuoji Granauski 
Romualda. Tou karšta vasaras dėina ons vėsā basos 
šmiriniejė pu Mažėikiu autuobusu stuoti ėr, aiško, 
do prietelē mažeikėškē poulė vėins kėtam i gliebi. 
Rašītuojou bovau pristatīts ėr aš. Kuo tik šviežē 
bova išējosi garsiuoji R.Granauskė kninga „Duo-
nos valgytojai“. R. Granauskis aplė tou so pakėlė-
mo pranešė, bet tujau pat jau kėik liūdniau paap-
gailestava, ka nebturis nė vėinuos kningas, katras 
nuorietom ožrašītė ėr vedoms. Bet Granauskis 
būtom ne Granauskis, je čia pat nebūtom radės 
sprėndėma. Staigē mumis nusivedė i Mažėikiu 
vėišuojė bibliuoteka ėr griežtā palėipė bibliuote-
kėninkē doutė dvė jau bibliuotekas soantspaudou-
tas kningas. Ėr ta septīniuolėktamė poslapie onts-

paudouta kninga „Duonos valgytojai“ so rašītuojė 
īrašo ėr parašo īr mon ipatingā brongi. [...]“

Nuorint tradicėnio (spausdintėnio) būdo leistė 
laikraštius, žornalus rēk torietė daug liešū – kaštou 
juk ne tik laikraštė parėngėms spaudā, bet ė puopie-
rios, spaustovės darbs. So tuom pruoblemuom kuož-
na laikraštė leidiejē sosėdor. Ka tū piningū trūkst, šēs 
laikās ī daug kam jau priimtėna ėšeitės – elektruonė-
nės laikraštiu, atskėrū straipsniu versėjės, skelbamas 
internetė. Sava žornala „Žemaitiu žemė“ tēp pat dabā 
tik elektruonėni skaitītuojems pateikam. Plungėš-
kē, negavė piningū laikraštė „Žemaitis“ prieda „Že-
maitē īr“ leidībā tradicėnio būdo, ronku nenoleida 
ėr laikraštė „Žemaitis“ interneta svetainės skīriou 
„Žemaitē īr“ (https://www.zemaiciolaikrastis.lt/
zemaite-ir) tuoliau skelb žemaitėškā ė lietovėškā pa-
rašītus straipsnius aple Žemaitėjė, anuos istuorėjė, 
kultūra, etnuograpėjė, ivairius rėngėnius. Tad vėsė, 
katrėms kompiuteris jau gers draugs, tou skīrieli gal 
nesunkē sosėrastė. Če ī paskelbts ė vėsos  J. Pabriežas 
straipsnis „Žemaitiu kalbuos dvasė Granauskė Ro-
mualda kūrībuo“. Paskaitīkem!

 Parėngė Čižiūns Gintauts

Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė viešuo-
sės bėbliuotekas atėdarīma rėngėnie bėbliuotekas 
kolektīva sveikėn arkitekts, Žemaitiu kultūras drau-
ėjės pirmininks, Lietovuos naciuonalėnės kultūras ėr 
mena premėjės laurets, Vėlniaus dailės akadepėjės 
pruofesuorios Žebrauskis Algėrds. 2023 m. kuova 3 d.  
Jocė Virgėnėjaus portėgrapėjė


