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DURBËS
MÛÐIOU –
750
PRUÐINSKIS K O N S T A N T Î N S

1260 metu lëipas 13 d. dabartënës Latvëjës terëtuorëjuo (onkstiau kurðiu þemës), Lëipuojës rajuona Durbës miestelë apîlinkies, pri Durbës eþera, jungtënës þemaitiu pajiegas, pri katrû prisëdiejë ið Kryþiuotiu ordina persimetë kurðç ër estâ, sumuðë krîþiuotiu pajiegas. Durbës mûðis, kâp tvërtën daugelis istuoriku, bova dëdliausis XIII ër XIV omþiaus laimiejëms prið Ordina. Tas mûðis paruodë, kuoki îr stëpri Þemaitiu konfederacëjë, kuokëi iðtvermingë þemaitç.
Pu tuo mûðë daug kou pasëkëitë puolitënë sitaucëjë pri Baltëjës jûras: ið Durbës ër Georgenburga piliû
Ordins bova priversts iðvestë sava karënës pajiegas,
sokëla kurðç, þiemgalç, estâ prið anû kraðta uþkariavusi Ordina, prasëdiejë 14 metu (1260–1274 m.) oþtrokës Prûsu sokëlëms, katram vaduovava Herkus Mants.
Pu Durbës mûðë Ordinou paaiðkiejë, ka anuo planâ
greitâ uþgruobtë Þemaitëjë îr sunkç igîvendënamë. Dorbës pergalë lig pat XIII omþiaus 8 dëðimtmetë sostabdë Ordina skverbëmuos i Rîtus. Tuokë puolitënë pa-
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dietës sodarë galëmîbë sostëprietë Lietovuos valstîbç.
Durbës mûðë reikðmie mûsa Lietovuos istuorëjuo îr
iðskërtënâ dëdëlë. Tou pripaþîst tëik Lietovuos, tëik ër
uþsienë ðaliû istuorikâ. Tik këtë ðiû dëinû lietovç nedaug kou aple tou mûði þëna, dar retiau anëi patë mûðë vëita Latvëjuo lonka. Tou isëtëkëna ër mûsa leidënë
leidiejç pernâ vasara aplonkë Durbë ër paðnekënë vietas gîventuojus. Bova lëkë vos metâ laikâ lig jubiliejaus, bet juokiû pasërëngëma anam þënklû Durbie nesëmatë ër nesëgërdiejë.
Ðçs metâs, ka Lietovuo ër Latvëjuo bova platç mënavuojems Þalgërë mûðë 600 metu jubiliejos (mëslëjem, ka Lietovuo ne tëik platç, këik bova galëma tëkietëis, ka ër krizës sâlîguom), vësos diemesîs bova
skërams tam mûðiou. Ër tik aktîviû kai kuriø puolitëku,
vësuomenëniu organizacëju, Baranauskienës Ingas ër
grupës këtû veikliû istuorëjës puoselietuoju dieka tas
Durbës mûðë jubiliejos solaukë vësuomenie ðiuokë tuokë atgarsë. Valdiuos vîru ër muotrëðku par maþos diemesîs Durbës mûðë jubiliejou paskatëna ne vëina radëkaliesni þemaiti „ëiðkuotë teisîbës“ ër dar karta
primintë, ka Þemaitëjë bova, îr ër bûs. Tou anëi darë
ivairiausiuom formuom.
Ðçs laikâs deðimtîs istuorëku, muokîtuoju, diestîtuoju tëik vësuo Lietovuo, tëik ër Þemaitëjës regëjuonë, je
jau kou raða, diesta aple mûsa garbinga praeiti, vës
Þalgiri mënavuo, vuo Durbë lëikt nuoðalie. Metâ eit, vuo
inpormacëjës aple anou vës maþiau ër maþiau. Tçp ta
istuorënë atmintës ër prarondama. Bluogâ, ka tuos svarbës mûsa istuorëjës datas îr prisimënamas tik par jubiliejus. Ër dar... Vës îr galvuojema, ka kas nuors këts,
vuo ne að pats tor pasërûpintë tou, kas mon îr svarbo.
Tad, je oþmërðuom valdiuos vîrams pasiûluotë priimtë
valsîbënë Durbës mûðë pruograma, je tou pruograma
patis nepadiejuom anëms parëngtë, nie kuo, musintâs,
ðëndëin kaltintë. Aiðko, kâp jau îprasta tuo mûsa Lietovelie, përðtâ nëiþt vës, ka ë maþiausç pruogâ
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pasëtaikios, nuorint aple savëm këtëms primintë (dâ
mes gîvë, dâ toriem balsa!) pakedentë valdiuos vîru,
atsakingu uþ valstîbiniu pruogramu kuravëma, èiuprîna,
bet... Përmiausç matît torem patis savëm kaltintë, ka
dërbam neplaningâ, ka daug kou atsëmënam tik paskotënë akimirka. Tad èe ne rezuoliucëjës priiminietë,
matît, rçktom, vuo kuoþnâs metâs mintë platesnius takus i tas istuorënës vëitas ër anâs keliautë pakvëistë
vësus, kas gal garëntoutë istuorënë atminti.
Tëi, katrëi tou rûpënuos, ðiou tou nuveikë ër diel Durbës mûðë jubiliejaus. Pernâ Lietovuos Respublikas Seimë
net bova iregistrouts pasiûlîms 2010-ûsius metus paskelbtë
Lietovuos nepriklausuomîbës, Þalgërë ër Durbës mûðiu
metâs. Gailo, ka tas pasiûlîms pasiûlîmo tik ër lëka. Ðëik
tëik vëitas Durbç atsërada pasërëngëma Þalgërë jubiliejaus pruogramuo. Bova organizoutë kelë keliautuoju þîgç
ivairiuom transporta priemuoniem, tçp pat ër dvëratçs, i
Durbë, graþi ðvëntë sorëngta Rëitava savëvaldîbie, bëndruom þemaitiu ër latviu jieguom pasësekë suorganizoutë prasminga ðvëntë Durbie. I tus rënginius isëtraukë Seima pirmininkë Degutienë Irena, atsërada kas tus rçkalus
kurouto ër Kraðta apsauguos ministerëjuo. Atsërada ër
lietovëðka interneta svetainë Durbës mûðiou skërta.
Lëipas 9 d. elektruonënis portals „Lietuvos rytas“
straipsnie „Latvijoje minimas Durbës mûðio 750-metis“
paskelbë, ka tou dëina Latvëjuo îr mënavuojems Dur-
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bës mûðë 750 metu jubiliejos. Këtë leidënç tam îvîkiou
dëdlç dëdlç maþâ vëitas teskîrë. Lietovëáðkuos televizëjës laiduos maþne nieka aple tou negaliejç pamatîtë.
No vuo tou lëipas 9 dëina ðvëntënë pruograma
Durbie pradiejë Latvëjës ër Lietovuos istuorikâ muokslënë konfërëncëjë „Durbës mûðiou – 750“. Këta dëina
(lëipas 10), aikðtie pri Dorbës baþnîèës, vëikë amatininku torgos, koncertava Lietovuos ër Latvëjës folkluora ansamblç, Durbës maþuojie Dûmuo bova atëdarîta paruoda
„Dorbë giliuo senuovie“, pri Dorbës vëdorënës muokîklas
veikë „Vëdoromþiu këims“, sava pruogramas ruodë senuovës kuovû mena grupë „Vilkatlakai“ ër amatininkâ.
Pavakarie prasëdiejë oficeliuoji ðvëntës dalës, katruo
dalîvava Latvëjës ër Lietovuos seimu vaduovâ. Durbës
apîgardos tarîbas pirmininks vedë ekskursëjë pu Durbë.
Þmuoniû lonkuomuo Durbës pëlëis terëtuorëjuo vîka aukura soneðëma ër ognëis rituals, ognëis ër mozikas ðventë, skërta vësëms, katrëi atvîka i tus jubiliejënius rëngënius. No vuo lauþâ degë, þemaitëðkas ër latvëðkas dainas Durbie tou nakti skombiejë ligi pat auðruos.
Bova ër tuokiû þemaitiu ër ne þemaitiu, katrëi tou
jubilieju iprasmëna ër konkretçs darbâs.
Lëipas 13 d. Kaunë, Vîtauta Dëdliuojë kara muziejou bova pristatîts Lietovuo platç þënuoma þemaitë dailininka Griuðë Prana paveikslos „Durbës mûðis“. Tou
pruogo muziejou bova surëngta vëina kûrënë paruoda
ër pristatîts paskotënçs metâs daugiausç aple Durbës
mûði vieðâ kalbiejosës ër anuo reikðmë garsënosës Baranauskienës Ingas istuorinis ruomans „Durbës mûðis.
Nepasëdavæ lemèiai“.
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