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ISTUORËJË

Þemaitëjë.
Istuorëjës ë
kultûras
bruoþâ
BUTRËMS A DUOMS

Restaurouts bovës Kraþiu kolegëjës bëndrabutë (dabar – Kraþiu
M. K. Sarbievijaus kultûras centros) pastats. Mukienës Danutës 2013 m.
portëgrapëjë

Dëdiâjam skolptuoriou ledînou sotvieros Þemaitiu kraðta gamta
i skulptûrini relijiefa – kraðtuovaizdi, ëð anuo tërpsma vondënû po
biðki susidarë opelç i eþerâ, vuo vieliau mëðkâ i laukâ prësëpëldë
gîvoma. Dâ atðiauros, toðts, be gîvîbës i þmuogaus kraðtuovaizdis
XV–XIII tûkstontmetie pr. Kr. bova tinkams tik përmësëms gîventuojems – mamotams, katrû kaulu sorasta Vërvîtës i Patekluos santakuo, Barzdûnûs pri Ðëlotës. Dëdiausi seniausiu Þemaitëjës
gîventuoju piedsakâ aptëktë pëitinie Þemaitiu aukðtumuos dalie –
Bërþoli-Lûksta eþerînë, këtçp Varniû dauborio dâ vadënamuo vëituo.
Ðiaurës elniu medþiuotuojç – përmëjç kraðta gîventuojç, katrû
stuovîklas aptëktas Dreniû kaimë, tarp Sterva i Bërþolë eþerû. Vieliau apgîventa Bërþolë sâsmauka, Ðërmës kalns, Spigina rags i
kitas vëitas. Permëjç gîventuojç, be ðiaurës elniu, vuo vieliau i
këtû þvieriû medþiuoklës, oþsëimdava i þvëjuojëmo, gamënuos
kaulënius þeberklus, vuo paskiau – i tinklus. Gîvenëms ið esmies
pasimainë neuolëta laikuotarpio, V–IV tûkstontmetiu sandûruo, ka
senëjç Þemaitëjës gîventuojç iðmuoka lëpdîtë poudus, ið pradiû
smailçs dognâs, vuo vieliau – i pluokðtçs, vërtë maista i iðlaikîtë
anuo atsargas. Þvejuojëmou bova nauduojemë ne tiktâs þeberklâ.
Ðvëntuosës, Korðiu nerijës i Þemaièiu aukðtumuos neuolëta lai-

kuotarpë gîvenvieties gausç atrondama tinklû ið lëipas karnuos
padërbtû, akmëniniu i tuoði suvîniuotu anû pasvarû, plûdiu, buèiu i
këtu þvejîbas îronkiu. Tuo meta gîvenvietës poikç iðlaikë vësas tuo
meta boitëis lëikanas: medë, kaula i raga, tëtnaga îronkius, kërvius, strieliû i jietiû ontgalius, lonkus i strielës, gremþtokus i gramdokus uodâ i këtuoms medþeguoms apdërbtë, senûsius butus, þmuoniû i þvieriû atvaizdus, padërbtus ëð medë, kaula i raga.
Tuo laikuotarpë pabaiguo, III tûkstontmetie prið Kristu, i Kurðiu
Nerëjë, Pajûrë þemoma, Þemaièiu aukðtoma jiemë skverbtëis indoeuropieèiu gëntis. Anuos atkeliava so laivënçs kërvçs, so dâ
nematîtâs ligi ðiuolç nomënçs gîvuolçs – avims i uoþkuoms, këtâs
raguotçs, pradiejë augintëis i kiaulës. Augëna i përmûsius nomënius augalus: kanapës, ðuorus, piliaruoþës, uobelis.
Aple 1700 m. pr. Kr. rîtinies Baltëjës i Nemuna pakronties pasëruodë përmëjç metala dërbënç. Patis përmëjç bûtom dorklos ið
Veliuonas apîlinkiu, Vërvîtës i Reðketuos santakuo rasts þalvarinis
kuovuos kirvis i masîvos smeigtoks so spëralënë galvotë. Dëdiuojë dalis ëð 200 þënuomu II–I tûkstontmeë pr. Kr. þalvarë dirbiniû î
atrasta Þemaièiûs, dëltuo, ka anëi bova artiausç prekîbas keliû.
Pri opiu santaku, aukðtesniuos vëituos, þalvarë omþiou îrengtë
përmëjç pëlkalnç, jau musintâs tumet lîdîts i gintara iðmainîts þalvaris. Ruomienëðkoujo laikuotarpio diel prekîbas gintaro Ruomas i
anuos pruovincëju përklç pasiekë i ðëndëinini, vuo tumet aisèiu
(korðiu) gîventa, rîtû Baltëjës pajûri. „Gintara kelio“ i korðiu terëtuorëjës pateka Ruomas muonetas, segës, emalë i stëkla karuolç.
Musintâs ka katruos þemaitiu gentis greièiausç baigë formoutëis V omþiou puo Kristaus. Vakarûs anû kaimînâ bova korðiu gentis,
uþiemosës platës terëtuorëjës ðëndëinënës Lietuvuos i Latvëjës
pajûrë þemës, ðiaurënç kaimînâ bova þiemgalç, gîvenë dabartënie
ðiaurës Lietuvuo i pëitû Latvijuo, vuo rîtûs – lietuviu (aukðtaièiu)
gëntis, pëitûs – skalvç.
Veizont i Þemaitëjës (bovusiu korðiu, þiemgaliu, skalviu i þemaièiu) kraðtuovaizdi përmiausç matuos kuovuoms sukortas vëitas.
Kraðtuovaizdie „soraitë“ þemaitëms bûdingë karîbas istuorëjës
dalîkâ – pëlkalnç, gînîbënç griuovç, anû gropës, kûlgrindas i medgrindas, dëdëliausës gînîbënës i signalënës sistemas. Tuos îr Nemuna, Jûras, këtû opiu gînîbënës sistemas, dëdëjç Þemaitiu aukðtumuos kalnâ – Ðatrëjë, Megviegalis, Muoteraitis, Sprûdë, Gërgþdotë, këtë galingë þiemiu gînîbas centrâ. Struktûras, katruos garantava saugoma, senûju þemaitiu vësuomenës gîvasti. Pasëruoðëms
karams – gînîbiniu îtvërtënimu, piliû statîms, ginklu tuobulënëms –
svarbi senûju Þemaitëjës gîventuoju istuorëjës dalës. XIII–XIV omþiou, karû su Vuokietiu uordëno i Lëvuonëjë laikuotarpio, þemaitiu
terëtuorëjës pasiekë Baltëjës jûra. Anuos tapa atkakliausiu kuovû
arena, vuo þemaitiu laikîsena, greièiausç i karë dvasës turiejëms,
leida tou regëjuona iðlaikîtë Lietuvuos valstibës ronkuos, neveizont
daugkartiniu Þemaitëjës duovanuojëmu vëinam a këtam uordënou,
vuo dvëm posbruolem – Juogailâ i Vîtautou – padiejë tou kuonflikta
galotënâ iðsprçstë Þalgërë mûðie 1410 metâs. Tuo terëtuorëjuo fuormavuos þemaitiu þemës, vieliau vadintas valsèçs, i istuorënius
ðaltënius patekosës XII–XIV omþiou, kâp i anû þiemiu valduovâ –
konëgaikðtç: Ariuogalas, Paðtuvuos, Junigeduos (Vieliuonas), Raseiniu, Vëdoklës, Kaltinienu, Kraþiu, Ðiauliû, Medininku, Pagraudës
i këtû. Tuos þemës dâ XIII–XV omþiou ëðlaikë tam tëkra savaronkëðkoma, vuo anû konigaikðtç – Erdvëls, Vîkints, Algmëns, Buliuonç (Bulevëèç) – pasiþîmiejë aktîvomo i savarankiðka laikîsena
formoujontëis Lietuvuos valstîbç. Karto ruodies i këta tendëncëjë:
Þemaitç nuoriejë taptë Lietuvuos valstîbës dalim, i senuoji Lietuvuos valstîbë atsërada kap dvëjû pagrindiniu etnuosu – þemaitiu i
lietuviu (aukðtaitiu) – susijungëma rezultats.

