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Mûsa keliuonës i Ðëlalës rajuona tëkslos bova aplonkîtë rajuona seniûnëju cëntrus, gîvenvietës, katruos stuov baþnîèës, ër þîmesnius tuo kraðta pëlekalnius.
Ið Vëlniaus pakëluom onkstëi rîta, tâ geruokâ prið devînës jau
bovuom Bijuotûs. Simbuolëðkâ keliuonë pradiejuom nu tuos gîvenvietës. Èe – Diuoniza Puoðkas gimtuosës vëitas, tuo patëis, katros
dâ 1812 metâs ikûrë përmouji Lietovuo kraðtuotîras muziejo. Èe,
Bijuotûs, D. Puoðkuos laikâs liuob rinktëis Lietovuos ðvëisuolç.
Pasakuojema, ka D. Puoðka i sava dvara atëtëmptamë dëdlçjemë
baublie raðë sava nemirtingouji kûrëni „Moþëks Þemaitiu ër Lietovuos“.
Ðin karta þënuojiem, ka keliuonë bus sunki. Tou rugpjûtë ðeðtadëini sënuoptikâ Lietovuo pruognuozava 34–37 laipsniu karðti. Tëik
anuo toriejë bûtë paviesie, vuo juk mums reikiejë ër pu pëlekalnius
paruopënietë, ër aplonkîtu miestieliu bënt jau svarbiausius kultûras, ðvëitëma uobjektus apveizietë, nosëportëgrapoutë. Ka iveiktomem ið onksta sodarîta plana, ðuoperis nikuokiû paðalëniu sostuojëmu neþadiejë, tâ pravaþioujemu eþerû ër opalieliu, oþvës Jûras, ondou ðin dëina atruodë tëkros iðganîms, tik skërts ne mums,
patëms tuokë dëina keliuonç ëðrinkosëms.
Ðëlalë – þemaitiu „dûnininku“ kraðts. Ðiû eilutiu autuorë dounininkë. Bet, keliuonës pradiouo sava puotarmë oþkalbënë përmû-
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sius sotëktus ðëlalëðkius, nikuokë diskomporta nepajotuom – prijiemë mumis kap savus, soprata ëð posës þuodë ër kieli paruodë.
Tad, tuokio pat kalbo – dounininku tarmë – notariem ër tuos keliuonës îspûdius ëðgoldîtë; mëslëjem, ka sopras ne tik ðëlalëðkç, bet
ër këtë þemaitç dûnininkâ bei lietovç.
Pri Bijuotu „Hortënzëjës“ kavënës siediejë vîrâ (anëi èe nu
onkstîva rîta lënkë vëina alaus buokala puo këta). Ka pri anû priejuom
ër ruoda pradiejuom, akiû i ðuona nesoka, tik kateguorëðkâ pareiðkë, kad puotuograpoutëis netor nikuokë nuora. Nenuoriejë puotuograpoutëis ër Kviedarnas baþnîèës ðvëntuoriaus vartus prið Þuolëniu
atlaidus daþë jaunë, madinguom, maþne vësa kûna iðraiþiosiuom
tatuiruotiem pasëpouðë jaunë vîrâ. Nenuor, tâ nenuor, svarbo, kad
vëinë këtus soprontam. No vuo portëgrapoutë Ðëlalës rajuonë ër be
pri „Hortënzëju“ vîrëðka ruoda savaitgalçs nu pat rîta vedontiû vîru
îr kou. Bet tas „Hortënzëjës“ vës tëik dâ nuorietomem prisëmintë.
Ër përmiausç diel tuo, ka èe tû vîru miegstamû lonkîtë îstaigu iðkabas miestaliûs kâp „Hortënzëjë“, tçp „Hortënzëjë“. Èe tû alaus
miegieju netrûka ër dëinuois vëdorie, ka ðiou vasara iki Lietovuo dâ
nepatërta karðtë saulë bova ikaitënosi þemë. No vuo tou tarpo anû
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muotrëðkas, matît, sava gielînâs ër þuolînas uþsëjëminiejë, nes
tëik kvietku, alpinariumu, gielînu ër dâ tçp graþç þîdontiû kap èe,
vaþëniejont pu Þemaitëjë, niekor nebova tekë matîtë. Patîs graþiausë – pri muokîklu, baþnîèiu, gîvenvietiu cëntrûs, pri paminklu. Pastarûju Ðëlalës rajuonë – kor tik pasësoksi. Sosëdariem tuoki vaizda, ka je jau baþnîtkaimis, tâ paminklos, katros þënklën kuoki nuors
svarbiesni Lietovuos nepriklausuomîbës jubiliejo, atminti aple Vîtauta Dëdliouji, bûtëniausç tor bûtë. Je ne miestelë cëntrë, tâ pri baþîèç
ons, veiziek, jau ë stuov. Paskotënçs metâs daug pristatîta paminklu ër puokarë metâs sovietu valdç nepaklososëms, i mëðka iðejosëms ër tën þovosems tuo kraðta þmuonëms. Këta dalës paminklu – baltas Jezaus Kristaus, Ðvè. Mergelës Marijës, Ðv. Uonuos ër
këtû ðvëntûju skulptûras baþnîèiu ðvëntuoriûs. Ið gipsa a cëmënta
anuos nulipdîtas, ið përma paveiziejëma ni nepasakîsi. Tëms, kam
anuos èe pastatîtas, nedëdëlç tas ër rûp. Dëdëlës, graþës, savuotëðkâ didingas ër paslaptingas, tad anuos èe – kap tik. Keistâ tik,
kad tuokiû pat meistrû nulipdîtu ër tuokiû pat siuþetu skulptûru,
iðskîrus Jezaus Kristaus, tonkç gali pamatîtë ër pri muokîklu. Veiziek, jau ër stuov kuokemë þemaitëðkamë, graþç irëngtamë gielînë
„Ðvënta Uona muokîtuojë“ arba „Ðvè. Mergëlë Marijë so Vaikelio“.
Pastarâsis èe jau tik dëdliesnis. Tëik ðvëntuoriûs, tëik ër èe tuos
skulptûras ligo snëigs baltâ nudaþîtas. Nedaug îr tuokiû, katrëi sogalvuotom par vëina dëina maþne vësa Ðëlalës rajuona apvaþioutë,
tad nedaug kas ër tus sotapëmus gal pamatîtë, bet pamatios këlst
klausëms, kâp èe tçp iðeit: a tëi, katrëi tas skulptûras tiesiuogënë
tou þuodë prasmë keptënâ kep, muok sava prekë isiûluotë, ar þmuonis anas perk, neþënuodamë, kou perk ër kam.
Tuokiû pasëkartuojëmu, nuors ër ne tëik daug, Ðëlalës rajuonë
matiem ër tarp pakelies ër miesteliûs stuovëntiû krîþiu.
Ðëlalë, kâp jau sopratuot, nier ðiû eilutiu autuorës gimtuoji þemë. Eso ið Skouda rajuona, Daukonta Sëmuona ër Pabrieþas Jorgë
þemës. Kalvç, Sriauptâ, Veèç, Daukðç, Muosiedis... Èe auga mona
tievâ, èe að pati vaikîstie vësus takelius nomîniau. Èe so mamo i
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ougas, katrû daugîbë tâs laikâs liuob bûtë mëðkûs pri pat Latvëjës
ër Lietovuos robeþiaus, kor þemaitiu Ðvëntuojë vingoriou, liuobau
eitë. Èe, pëivuos ër paupiûs, karðtuom vasaras dëinuom karto so
seserim, bruolçs ër mamo, katruos jau këlë metâ unt ðiuos þemës
nebier, ðëina liuobam griebtë. Net neþënau, kâp tumet gîvënuom,
kâp tâs laikâs bova, bet ka mes, vâkâ, katrëi vasaruom nu rîta lig
vakara liuobam paopçs mauruotë, pëivuos siostë, sava vaikîstie ni
erkës, ni këtuokë sunkesnë lëga sokelontë gîvë nepaþënuom. Nç
mumis vapsvas tumet poulë, nç gîlç. Vësâ kas këts bova mëðkuos
tûnontës gîvatës. Tû liuobam sauguotëis kap kaþën kuo, anû bëjuojiem, dâ lig ðiuol, kas ðliauþ, îr ðalts, kel dëdliausi pasëbjauriejëma. Prisëmëniau tou sava vaikîstë përmiausç diel tuo, ka tas Ðëlalës rajuons ni ið tuola nepanaðos i mûsa Þemaitëjës ðiaurës vakarû
kraðta, kor këik akis oþmata vën lîgomas ër lîgomas. No vuo tuos
erkës... Par kelës deðimtis pastarûju metu anû tëik prisëveisë, ka
ðëndëin, iðejë i gamta, vës keravuojemuos, ka tik ið takelë neiðsoktomem, ka tik i dëdlesnë þuolë pakrûmalie neipoltomem. Nu pat
rîta lig vakara, atsësokës radëjë, vës gërdi, ka rçk tû erkiu sauguotëis, nes kuoþnâs metâs vës kelis kartus daugiau sosërgusiu nu
anû ikondëma. Gal èe këik ër reklamas rçkals (farmacininkâ pininga tor, tâ so anâs gal ër „pagrajîtë“, kad þmuonis mirtingëijç daugiau tuos vakcinas përktom), bet tëi parspiejëmâ net ër þmuogo
metûs i baimë ivara, tad ër mes ðin karta, ka ër bûdamë pëlekalniu,
upiu ër eþerû kraðtë, vëns këtam prisëþadiejuom tuolëj ið kelë nesoktë ër tû erkiû neparsëneðtë. Nedëdëlç soktë ër reikiejë, nes pri
vësû graþiausiu, þënuomiausiu tuo kraðta pëlekalniu raduom geriausç sotvarkîtus privaþiavëmus, tonkç dâ ër lëntuom iðgrîstus ar
þvîro iðpëltus takelius, vo kor kalns aukðtiesnis, dâ ër laiptelç padarîtë. Pri tû kalnû – inpormacënës lëntas, ruodîklës. Raduom ër
ðtolpelius, ont katrû pritvërtintas nuoruodas, ka èe – valstîbës sau-

(Nukelta i 6 p.)
Apatiuo – Ðëlalës rajuona kraðtuovaizdis
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Ðvëisos ër tëisos kels bova i rogsiejë përmâjç pasëruoðosë Naujuojë
Obelîna (Ðëlalës r.) muokîkla

(Atkelta ið 5 p.)
guomë paminklâ. Vëinor – jau naujë, këtor – senëijç, dâ suovietmetio pastatîtë, tik santrumpuo LTSR nutrintas raidës TSR. I tus
praejusiu laikû þënklus dëdlç panaðë ër kai kuriû sovietmetio bovusiu ganîklu pakraðtiûs iðlëkusiu tuorû cëmëntënç, þmuogaus ûgë,
spygliouto vielo vëns so këto sojungtë ðtolpelç. Kuoþnâs metâs anû
mûsa Lietovuo gali pamatîtë vës maþiau ë maþiau. A nebus greitâ
so anâs kap ër so tou Vuokîtëjës sëina – iðsëneðiuos atmënëmou
anou þmuonës pu ðmuotieli. Kol kas tuokiû ðtolpieliu bënt jau Þemaitëjës muziejûs dâ neteka matîtë, bet mes, keliuonës dëina anus
ne vëinuo portëgrapëjuo iomþënuom ër tas portëgrapëjës – nuors i
paruoda siûsk; kas gal pasakîtë, ka anuos – ne ðçs laikâs vës dâ
ont banguos esontë konceptualiuojë mena pavîzdç... Bet, nuors uþraðos Vilniou, ont Lietovuos dailininku sâjungas pastata, saka, ka
kuoþnos ið mûsa îr menininks, tik ne kuoþnos aple tou þëna, mes,
vaþëniedamë pu Ðëlalës rajuona, so tëkroujë ðiuos þemës menininkë nedrîsuom ni ið tuola savës lîgintë. Ta dailininkë – pati muotina GAMTA. Tuokiû peizaþu, kuokiû ana èe pripieðë, prikûrë, tuokiû
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nuotaiku, kuokës ana sava kûrënçs þmuonims gal sokeltë, nikuoks
dailininks neistëngtom þmuogou paduovënuotë.
Graþiausë vaizdâ èe atsëver nu Medviegalë, Piliuoriu kalna, Aukðtagërës, Biliuoniu pëlekalnë, Kaltinienu dvasingoma parka kalna.
Karðta vasaras dëina uþlëpi unt tû kalnû, saulë tçp isisiorb i
kûna, kad atruoda, juk vëituo iðtirpsi. Vo to, atsëstuojës ont aukðtiausë Þemaitëjuo kalna, Medviegalë, vës pleðkini puotoaparato i
vësas posës ër bëngtë negali, vës atruoda, ka maþâ ër maþâ. Ër
tumet, nosëleidos i apatë ër isiedos i maðina, dâ gera valonda
negali atsëgautë nu patërta îspûdë. Ër tumet jau neaiðko, diel kuo
vësos tava kûns deg – nu tuo alënontë vasaras karðtë ar nu sovuokëma, ka èe, Þemaitëjuo, tëkrâ ka dongos îr këtuoks ër þemë këtuokesnë, nego vësor këtor. Tik èe gali soprastë ër kou reiðk tëi Þemaitëjuo tonkç taramë þuodç Suostapëlis, Dievkalnis, diel kuo lig ðiû
dëinû ëðlëka padavëmâ aple pëlekalnius sopîlosius mëlþënus.
Èe – þemaitiu konëgaikðtiu ër dëdvîriu þemë. Raðau tou jau ne
përma karta, bet, kuo gera, ër ne paskutini. Tik èe aiðkç gali pajostë, diel kuo tçp i tou kraðta verþies kalavëjçs ginkloutë neprietelç ër
diel kuo þemaitç tçp sava þemë gînë. Graþesnë kraðta anëms nebova ër nebus. Diel tuo lig pat ðiuol ër tas anû dëdliausis nuors ëðlaikîtë sava simbuolika, kalba, tradicëjës, papruotius.
Vaþëniejuom pu Ðëlalës rajuona ër dþiaugiemies, stebiejuomies,
matîdamë tâ pri vëinuos, tâ pri këtuos seniûnëjës pastata karto so
Lietovuos trëspalvë ëðkelta ër Þemaitëjës regëjuona vieleva. No
vuo patemë Ðëlalës miesta cëntrë, unt kultûras cëntra pastata paradënës posës, ër dëdliausis Þemaitëjës herbs pritvirtints. Ðalëp
anuo – Ðëlalës rajuona herbs. Komentaru èe nerçk ër bûtë negal.
Nuorës tik ronka paspaustë rajuona vaduovams, þmuonëms, katrëi
inicijava tuokius dalîkus. Gerâ bûtom tik, kad anëi ið tuo patrijuotizma
puolitikas nedarîtom ër anuo pëktam par sava rinkimënës kampanëjës nepanauduotom.
Nustebëna Ðëlalës rajuonë ligo stëklos iðblizgintas muokîklas.
Tën, kor lonkiemies, ðvëitë ne tik muokîklu aplinka, bet ër anû
longâ. Lig rogsiejë përmuosës bova maþne trîs savaitës, vuo èe jau
vësks daþâs kvepiejë. Tuokë geltuonoma ër baltoma muokîklu sëinu nebova tekë lig ðiuol pamatîtë niekor. Kuo gera prieþastës èe ne
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daþû kuokîbë, vuo pats rajuona valdiuos ër vësû þmuoniû puoþiûris
i ðvëitëma, augontë jaunoujë karta.
Net ër maþiausiûs rajuona miesteliûs dþiaugiemies ër graþç
sotvarkîtâs, skuoningâ nodaþîtâs nomelçs. Kartâs atruodë, ka matâ
ne pri gatvës stuovinti noma, vo veizîs i þaislini, kû tik nupërkta
noma maketa.
Skëras Ðëlalës rajuons ëð këtû Þemaitëjës vëitu ër sava lurdu
gausîbë. Anû èe rasi ër kapënies, ër pri baþnîèës, ër Kaltinienu
dvasingoma parkë.
Vâkðtiuodamë pu Girdëðkës kaima senuosës kapënës, pastebiejuom ër retâ kor bepasëtaikontiu senûju tradicëju piedsaku – artëmûju omþena puoëlsë vëitas paþîmietë medëniem kuoplîteliem. Lig
pat ðiuol koplîtelës èe graþç tvarkuomas, bet... Paskotënçs metâs
unt tû patiû kapû, prîðâs koplîtelës, papëlduomâ dâ pradedamë
statîtë ðlipouta marmura paminklâ. Vëizîs ër nesopronti, kas èe
vîkst, diel kuo mes, þemaitç, tçp pasëdoudam madâ, diel kuo serëjënius daiktus daugiau vertënam uþ tou, kas îr nepakartuojema...
Tuos patiuos Girdëðkiu kapënies, netuolëj marmurënë paminkla
uþstuotuos medënës koplîtelës, stuov sovietmetio sokorts ër pastatîts cëmëntinis antkapinis paminklos konëgou Andriukaitiou Kazëmierou. Paminklos simbuolizoun Gedimina ðtolpus. Gedimina
ðtolpâ par tus patius sovietmetius, jouduojë ateizma laikuotarpi,
iðbova ër Dëdkiemë ðvëntuoriaus vartûs. Vuo dabâ... Koplîtelës,
tuo senuojë mûsa tradicënës kultûras relikta, nogriautë vës dâ
neiðdrîsuom, bet anou tou joudo blëzgontio marmuro prisliegiem
ër... lëkuom nesoprastë, nes ta koplîtelë ðimtus kartu vertingesnë
uþ tou ðlipouta marmura. Tad tik palinkietë rçk, kad ta koplîtelë ër
tuoliau nebûtom apleista, lëkëma valç palëkta. Ër... Gal i anou Vielëniu nakti kuoþnâs metâs sosërinks tuos gëmënies mërusiûju dvasës pasëmëlstë uþ gîvûsius sava bruolius ër seseris, draugus ër
paþîstamus. Þemaitëjës kraðta tîrënietuojë Mickevîèë Jûzapa, katros
îr ne vëinus metus gîvenës ër tautuosaka, arkeuoluogënës þënës
rinkës Ðëlalës rajuonë, ronkraðtiûs radau pasakuojëma, ka tçp bûn.
Tas pasakuojëms tuoks itaigos, ka atruoda, ka këtçp ër bûtë negal...
Vo dabâ pavâkðtiuokem pu vëina ið graþiausiu, tvarkingiausiu ër
ðërdç bënt jau mums, keliauninkams, mieliausiu bovusiu Ðëlalës
rajuona gîvenvietiu – Girdëðkë. Baþnîèë èe maþne tuoki pat kap ër
Palonguo, Salontûs, nuors èe, miestalie, – tik vëina tëkra gatvë.
Graþi ne tik baþnîèë, bët ër anuos ðvëntuorios. Diemesi patrauk ër
nesenç padarîtë vëinë baþnîèës ðvëntuoriaus vartâ. Anëi ligo sopintë
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Kairie posie – paminklos Girdëðkës kapënies palaiduotam 1959 m.
mërosem konëgou Kazëmierou Andriukaitiou

ið nuþëivintu medë iduomiû ðakû. Panaðç padarîta tvuorelë ër pri
ðalëp baþnîèës veikontiuos kavënës. Tçp èe þmuonës miegëna
pratçstë baþnîèës altuoriu kûrieju somanîma baþnîèës puoðîbâ
panauduotë medë ðakas.
Tou ðeðtadëinë vakara, ka, baisiausemë vasaras karðtie padërbiejë 12 valondû, vaþiavuom i Vëlnio atgal, nuors ër alpuom nu
karðtë, tçp bova unt dûðç gerâ, ka bovau prisëþadiejosi paraðîtë
Ðëlalës rajuonou himna. Përmiausç uþ tus gielînus, katrus tën matiau. Uþ iðèiustîtus miestelius ër gîvenvietës, uþ graþç tvarkuomus,
priveizamus pëlekalnius. Uþ atminti, katrou ðëlalëðkç muok sauguotë ër sauga. Tas himns iðejë këik þemëðks, so „Hortënzëjuom“,
puozoutë nenuorëntçs vîrâs, ër ðçs laikâs þmuoniû skirtingâ soprantamo kultûras paveldo ër bûtënîbë anou sauguotë.
Te nepîkst tëi darbðtë, graþë tuo kraðta þmuonis, je anëms
atruoda, ka kou nuors ër ne tçp, kap reikiejë, paraðiau. Eso þemaitë... Ër dâ. Ka aplonkâ Medviegali, ka vëizîs i mielënus Þemaitëjus tuolius nu Kaltinienu aukðtomû, nu Aukðtagërës buokðtu, nuorës bûtë þemaitio...
Þemaitëjë nu Medviegalë kalna

Ið kairies: graþç tvarkuoma Pajûrë Birþëðkë Stanisluova gimnazëje – vëina ið dëdliausiu bëndruojë lavënëma muokîklu Ðëlalës rajuonë; Laukovuos
Vieliaus Norberta gimnazëjë
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