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LEMBO
KAIMAS
P ARENGË J URGA SAULËNAITË

Lembas – kaimas Ðilalës rajono Kvëdarnos seniûnijoje, kairiajame Jûros upës krante. Netoli nuo
kaimo vingiuoja ir Jûros intakas Aitra. Keturi kilometrai á ðiauræ nuo Lembo – Kvëdarna.
Gyvenvietë istoriniuose ðaltiniuose pradëta minëti nuo 1566 metø. 1575 m. teismø aktuose jau
paminëtas Lembo dvaras. Raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad 1638 m. Lembo kaime buvo
15 sodybø, 1923 m. – 33 sodybos, gyveno 235
þmonës. Vëliau jø palaipsniui ëmë maþëti: 1970 m.
buvo 232, 1979 – 124 þmonës. Gerokai sumaþëjo
gyventojø pastaraisiais metais.
Labiausiai ðis kaimas dabar traukia kalbininko
ir kunigo Kazimiero Jauniaus darbø puoselëtojus,
nes kaime nuo 1990 metø veikia Kazimiero Jauniaus (1848–1908 m.) memorialinis muziejus.

K. Jaunius Lembo kaime gimë ir augo. Troba,
kurioje jis gyveno, buvo nugriauta 1947 m., vëliau, po 9 metø (1956-aisiais), nugriauta ir jo tëviðkës klëtis. Gimtojoje K. Jauniaus sodyboje ið jo
laikø yra iðlikæ tik senesni sodybos medþiai ir tvartas. K. Jauniaus tëvø sodybos klëtis buvo atstatyta Lietuvos atgimimo metais.
Ðioje klëtelëje trijose patalpose atkurta senoji
Jauniø ðeimos gyvenimo buitis. Stendai pasakoja
apie apie kalbininkà, jo artimuosius. Muziejaus teritorijoje atkurtas ðulinys, yra autentiðkas tvarto-
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darþinës pastatas. Teritorija aptverta tvora, kokiomis savo sodybas aptverdavo ðio kaimo þmonës
seniau. K Dabar K. Jauniaus klëtelë priklauso Ðilalës kraðto muziejui. Ðis muziejus buvo pradëtas
kurti dar 1962 m., kai tik ásisteigë Lietuvos kraðtotyros draugijos Ðilalës skyrius. Jis 1976 m. pradëjo veikti treèiame atstatytos sudegusios Vaikø muzikos mokyklos aukðte. Ið pradþiø muziejus buvo
visuomeninis, já globojo Telðiuose veikiantis Þemaièiø muziejus „Alka“. 1980 m. muziejus tapo valstybiniu ir perëjo Ðiauliø „Auðros“ muziejaus þinion.
1990 m. muziejus neteko turëtø patalpø, eksponatai buvo perkelti á miesto centrinæ bibliotekà.
1991 m. muziejus perëjo paminklotvarkos tarnybos þinion. 1994 m. muziejui suteiktas kraðto muziejaus statusas. Nuo 1998 m. jis buvo pavaldus
Ðilalës rajono savivaldybës Vieðajai bibliotekai,
nuo 2003 m. – Ðilalës rajono savivaldybës kultûros centrui. 2005 m. spalio 1 d. Ðilalës rajone
ásteigta biudþetinë ástaiga Ðilalës kraðto muziejus.
2006 m. Ðilalës rajono savivaldybës tarybos sprendimu muziejui suteiktas Vlado Statkevièiaus vardas.
2006 m. rugpjûèio mën. muziejaus ekspozicija perkelta á naujas patalpas (S. Gaudëðiaus g. 4).
Lembo kaime viena ið labiausiai lankomø vietø
yra kryþius, pastatytas penkiems Lembe ir jo apylinkëse þuvusiems partizanams. Kaip liaudies meno paminklas saugoma ir kaime esanti mûrinë XIX–
XX a. sandûroje pastatyta koplytëlë (atnaujinta
1937 m.).
Tie, kas domisi ypatingais Þemaitijos kraðto akmenimis, aplanko ir Aitros upelyje, ties Lembo kaimu,
arèiau kairiojo kranto gulintá akmená, kuris Velnio Krase vadinamas. Jo ilgis yra 2 metrai, plotis – 2,4 m,
aukðtis – 1 m. Akmens virðuje – ádubimas.
Pavaþiavus apie kilometrà nuo Velnio Krasës,
auga storas (6 m. apimties) Lembo àþuolas (ðis
medis – jau Rietavo savivaldybës teritorijoje).

ÞEMAIÈIØ
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Þemaièiø kraðto sodos (kaimai) [1] iðsiskiria savo
nuolat rûpestingai priþiûrimomis þemaitiðkomis (paþulniomis, ið trumpø karèiø padarytomis, vadinamomis statinëmis) tvoromis, jø dideliu kiekiu ir paèiais aptvarais.
Iki mûsø laikø iðlikusiose senoviðkose þemaièiø sodose ið karto pastebime, kad èia labai daug tvorø. Pirmiausia tenka pasakyti, kad didelë dalis iðlikusiø, á
viensëdijas neiðsiskirsèiusiø kaimø yra ne gatviniai
kaimai, o kaimai, sudaryti ið atskirø sodybø (gyvenimø), lyg tai bûtø atskiri vienkiemiai, nors jø þemë yra
rëþiais padalinta, kaip kad bûna áprasta kaimuose. Tokiø kaimø sodyboms (gyvenimams) – maþiems ar dideliems – priklauso po kelis hektarus þemës. Tuos plecius (þemës plotelius) tveria „tvorø tvoromis“. Vadinamuose negatviniuose þemaièiø kaimuose kiekvienas gyvenimas (sodyba) su susiedais (kaimynais), susisiekia
keliuku (sodos gatve), einanèiu per „tvorø tvoras“. Kiekvienoje tvoroje yra vartai, kurie visada uþkelti.
Pavyzdingo þemaièio, ypaè èielininko (valakininko),
gyvenimas, be paties tvoromis (aptvarais) „aptverto gyvenimo“ padalintas á atskiras dalis. Kiekviename gyvenime daþniausiai yra bent trys specialûs aptvarai. Pvz.,
daugelyje sodybø, uþ ûkio trobesiø, þymi sodybos dalis – naminës pievos. Ði sodybos dalis, be vadinamosios rubeþinës tvoros, dar atitverta skersai sodybà –
nuo ûkio trobesiø skirianèia tvora. Tai jau atskiras aptvaras. Naminës pievos ar kitoje kurioje sodybos dalyje bûna atskiras aptvaras – þardis (þarduks). Tai neerdvûs aptvarëliai, skirti laikyti jauniems verðeliams [2].
Ðioje apylinkëje daugelyje gyvenimø, ypaè ten, kur kûèiø (tarmiðkai s t a l d a i) nëra laidarø, jø vietoje
kiemo dalis bei kur nors prieðais kûtes, karvëms ypaè
melþiamoms laikyti ir ypaè vasaros metu per naktá galvijams laikyti, padaromi specialûs aptvarai, pastauninkais vadinami. Paminëtø á viensëdijas neiðsiskirsèiusiø
(Nukelta á 26 p.)

