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Ðis numeris, kâp bova planouta ið onksta, îr skërts rimtesnem
pasëþvalgîmou pu Þemaitëjës rajuonu kultûras cëntrus, pasiiduomavëmou, kuoks diemesîs anû veikluo îr skërams kraðta savëtomou ëðlaikîtë, etnënës kultûras gluobâ. Þvalgîtëis tëkrâ ka îr kor ër
aple kou kalbietë, raðîtë îr.
Paskotënçs metâs, ka Lietovuo vîka kultûras îstaigu reorganizacëjë (parktëðkâ vësor – cëntralizacëjë), stëprç Lietovuo somaþiejë veikontiû kultûras îstaigu. Ne iðimtës ër Þemaitëjës etnuograpënis regëjuons. Diel tuo tâ garsiau, tâ tîkiau dejava ër tebdejou vësë
kultûras darbuotuojç, vuo daugiausç – perëferëjuo, Lietovuos rajuonûs, gîvenontîs þmuonis.
Ka pradedi mëslîtë, kâp torietom bûtë, vësuokës mintîs lend i galva.
Kuo gera, îr tçp, kâp ðçs laikâs pas mumis, Lietovuo, ka ër
toriejë bûtë. Juk tas cëntralizacëjës, decëntralizacëjës, reorganiza-

cëjës ne kas nuors këts, vuo mûsa patiû þmuonis îteisën ër îgîvendën. Vëina karta – spaudamë puolitëku, këta – stëprç somënkosë
valstîbës biudþeta, trieti – atsëþvelgdamë i ðiû dëinû kultûrënë gîvenëma tëkruovë ër puoreikius.
Dâ atmëno tus laikus, ka kuoþnamë dëdesnemë kaimë bova pu
bëbliuoteka, kultûras nomus, pradënë muokîkla. Bet tâs laikâs ni
duorû keliû, katrëi sojungë vëina gîvenvietë so këto, ni televizuoriu,
ni lëngvûju maðinu, i katras siedë par keliuolëka mënotu atsërondam pas kaimînus gretëmamë miestalie, nebova. Maþiejë kaimâ,
nîka vëikiemç, vîsties kraðta infrastruktûra, maþiejë ër tû kaima
kultûras îstaigu skaièios, kultûrinis gîvenëms vës daugiau koncentravuos rajuonu, miestieliu cëntrûs, tas kultûrinis gîvenëms, katros
îr ið valstîbës biudþeta palaikuoms, katrou valstîbë tor galëmîbë ër
nuor, tor tëksla palaikîtë.
Vësks këts... Nuori kaima gëlomuo, pamëðkie îkortë privati muziejo, nieks tau ðëndëin tuo nedraud. Toriek tam tik nuora, piningû,
rink ekspuonatus, kaupk, tîrëniek anus, ekspuozicëjë îrënk, rûpinkis ër skleisk þënë aple anou – nieks tau tuo darîtë netrokda. Tas
pats ër so kraðta tradicëju, papruotiû puoseliejëmo. Je tik Dëivalis
davë pruota soprastë, kad þmuogos, kad ër i kuokës vërðûnës pakëlës, tor atmintë, ka përmiausç îr sava þemës vâks, ka tou þemë,
vëskou, kas èe îr gera, nu omþiu mûsa tievû ër pruotieviu bronginta,
rçk sauguotë ër ið kartuos i karta perdoutë, darîk tou iðsëjousës.
Bet... Kol þmuogou tuoks sopratëms ateit, ons aple tou tor iðgërstë
ër tou patërtë. Tor anam nu maþëns bûtë iðugdîts ër sopratëms, kad
sava þemë, gimtuojë kraðta tradicëjës ër papruotius rçk brongintë.
Ðeima, muokîkla... Ër vëina, ër këta pri tuo torietom prisëdietë.
Bet... ne vësumet ta ðeima ðçs laikâs tuoki, kuoki torietom bûtë ër
ne vësumet anuos narç tuokëi, ka soprastom, þënuotom, kas ðiuo
þemie îr tëkra auksa verties.
Diel tuo ta valstîbë vës tam tradicënës kultûras puoseliejëmou,
puopolerënëmou ër skër lieðû. Vëskou juk negali palëktë savieigâ.
Je pati valstîbë nesërûpins sava þmuoniû ugdîmo, vëina dëina gal
atsëtëktë tçp, ka patës dëdëliausës vertîbës bus tuos, katruos þmuogo nu gîvuolë nikou neskër. Gal èe ër par „sûrç“ pasakîta, bet juk, je
ðëndëin paanalizousem, këik televizëjës þiûruovu jau îr „prirakintë“ televizëjës laidû, katruos svarbiausis tëkslos – aple iðkërptiu,
krûtû dëdoma, ðëknu dailoma, naktëniûs pasilinksmënëmûs „so-
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þëbosës“ „þvaigþdës“, anû padarîtus ër nepadarîtus „griekus“ pakalbietë, pamatîsem, ka èe tuo jouka ne tëik jau ë daug îr lëkë.
Tuokiû ër panaðiû laidû ka ër mûsa Lietovelie vës daugie ër daugie,
vuo þmuoniû sopratëms aple paprastiausius gîvënëmëðkus rçkalus vës maþie ër maþie. Ka vëizîs „Klausëmieli“, kartâs ni sava
ausîm negali patëkietë, ka tuos graþç noaugosës mergâtës, i puonës panaðçs garbinga omþiaus solaukosës muotrëðkas tëkrus niekus ðnek ër dâ ni këik nerauduonoun. Atruoda, ka tëi interviu ne
mûsa rajuonu ër miestu gatvies, vuo speceliû puoreikiu muokîkluos,
katruos muokuomë atsëlëkë mûsa tautietç, îr jememë.
Pasëiduomavos, kas Þemaitëjës rajuonûs etnënës kultûras sritie daruoma, matuos, ka ðçs laikâs ta tradicënë kultûra ligo ont
banguos. Përmiausç diel tuo, ka ðëndëin rajuonûs jau dërb dëdëlis
bûrîs nebluogus etnënës kultûras pagrindus Klaipiedas, Ðiauliû,
Kauna, Vëlniaus aukðtuosies muokîkluos gavusiu specelistu, katrëi tou darba muok dërbtë ër þëna anuo reikðmë. Këta prieþastës ta,
ka puoseliedamë etnënë kultûra, mena saviveikluo, ivairiûs këtûs
bûreliûs dalîvaujëntîs þmuonis tor galëmîbë iðsëskërtë ið këtû ër
tuo kraðta savëtoma îtvërtintë. Gerâ tën, kor nieks nieka dërbtënâ
nedara. Je miestelie vîkst Uonëniu atlaidâ, tâ pri tuo þmuoniû ðormolë pu pamaldû organizavëma natûralç îsëjung ër kultûras þmuonis. No vuo Uþgavienës, kaliedënius rëngënius, këtas þîmesnës
Þemaitëjuo nu sena graþç pamënavuojemas ðvëntës þmuonës
vëinçp a këtçp ðvëntën maþne vësûs rajuonûs. Daug kor tuos ðvënties îr stilizoutu, sumuodernintu dalîku, bet oþtaisos îr tas pats –
mûsa kraðta tradicëjës ër papruotç. Je kas ër nedëdëlç pataika,
ðëik tëik i ðuona nuvaþioun, tâ tik diel nesopratëma, mënkuos kvalifikacëjës. Ðëndëin jau ne tëi laikâ, ka þmuogos neþënuotom senuos Dieva mûkelës, uþraðîtas senuoliu dainies a mozëkas verties. Brongënam ër senoujë arkitektûra, ðiû dëinû buitie graþç pritaikuom tradicënius keramëkas dërbënius, medë druoþënius. Je tik
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torietom vëitas, tonkç mûsa jaunamar tës ër kraitë skrînës isëtaisîtom, i anou sava ronkdarbius sokrautom. Èe pruoblemas ligo
dëdëlies ër nebûtom. Bet... Lietova ðëndëin îr savuotëðkuo krîþkelie. Vëinë Lietovuo lëikt, këtë i svetës ðalis patrauk, patiuo Lietovuo
þmuoniû asimiliacëjë dëdliausë. Îr nemaþa tëkëmîbë, kad bënt daugoma tû, katrëi sava laimës ëiðkuotë pasok i svetës ðalis, sunkiau
ëðlaikîs sava gimtuojë kraðta dainas, legendas, papruotius ër
tradicëjës. Ðëndëin galvuojem aple tus, katrëi lëikt Lietovuo, katrëi
sava gîvenëma ba tievû þemës isëvaizdoutë negal. Tëms – ër tëi
mûsa rajuonûs, miestûs veikou kultûras cëntrâ, katrû veikla Lietovuo koordinou Lietovuos liaudës kultûras cëntros.
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