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DURIS
PRUÐINSKIS K AZËMIERS
Vilniaus dailës akademëjës duocënta dailininka
Inèirauskë Romualda kûrënç vësumet atkreip diemesi
sava temuom, aukðto menënio lîgio. Ka Telðiûs gëmë
mintës Þemaitëjës 600 metu jubiliejou sokor të
metalënës Telðiû katedras pagrindënës duris – menëðka
reljefa, skërta Þemaitëjës vîskupîstës ákûrëmou ër anuos
përmuosiem baþnîèiuom, meistra (dailininka) tuolëj
ëiðkuotë nereikiejë – tuokem darbou geresnë kâp
Romualds vësuo Lietovuo negalietomi atrastë.
Pats Romualds tuo darba jiemies so dëdliausë
atsakuomîbë. Përmiausç – ëlgiausës Þemaitëjës
istuorëjës studëjës: nu pat paguonëðkas Þemaitëjës laikû
iki Vîtauta Dëdliuojë, ðiû dëinû. Þingsnis pu þingsnë,
lapielis pu lapieli dieliuojë ons vëina pu këta svarbiausius
Þemaitëjës vyskupîstës (pu 1926 m. – Telðiû) istuorëjë.
Giedraitis Merkelis, Daukða Mëkaluojos, Giedraitis
Jûzaps Arnulfs, Valonèios Motiejos... Uþ kuoþna ëð
anû – vës këts istuorënis laikuotarpis, vës këtas
svarbës mûsa kraðta ër vësuos Lietovuos îvîkç.
Duris bova paðvëntintas 2009 m. bërþelë 13 dëina,
par Ðv. Ontuona atlaidus, katrëi pagal tradicëjë Telðiûs
vîkst nu 1450 metu.
Duris, katruos kainavo aple 350 tûkstontiu litu, –
pats dëdliausis R. Inèirauskë metala plastikas kûrënîs.
Ons ið menininka pareikalava dvijû so posë metu
darba. Par tou laika metams R. Inèirausks bova
pasëtraukës ër ið darba Vilniaus dailës akademëjës
Telðiû dailës skîriou. Romualdou, atlëiktont teknënius
darbus, liuob prikëbtë Mickevîèë Rimis.
Katedras duru arkitekts – Telðiû rajuona vîriausiesis
arkitekts Þebrauskis Algërds,
Tai jau ontrâsis paminklos, katros Telðiû rajuonë îr
skërts Þemaitëjës krëkðta jubiliejou. Përmâsis bova
altuorios. Ons papouðë bovosë Þemaitëjës dvasënë
cëntra – Varniû miestelë – katedra.
Telðiû katedras reljefa dailininks ið pradiû lëpdë ið
plastilina ër gipsa. Ka vëskou, kou padarës, liuob
nudailintë, liuob jimtëis silikuonëniu formu. Vieliau liuob
su tuom formuom dërbtë pagal specelë teknuoluogëjë.
Duris sudara kelë temënç reljefâ. Vësus anus apjung
dvë pagrindënës temas: Þemaitëjës krëkðts ër
katalëkybës raida Þemaitëjuo. Rada èe dailininks
vëitas ër trumpâ krëkðèiuonîbës Þemaitëjuo
prieðistuorç. Daugiausç diemesîs koncentroujems XIV,
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XVI, XIX ër XX omþems, katrëi Þemaitëjës katalëkîbës istuorëjuo bova dëdëlçs
lûþçs, permainuom paþîmietë. Tûs reljefûs atsakingâ dailininks ved pasakuojëma
aple mûsa maþâ þënuoma ikikrëkðèiuonëðkoujë Þemaitëjë, pakvëit prisëmintë
Vîtauta Dëdliuojë laikmeti, ontrouji þemaitiu krëkðta M. Giedraitë laikâs, ka
Þemaitëjuo bova parëngta përmuoji lietovëðka knînga, iðleista Lietovuos Dëdliuojie
Konëgaikðtîstie. Tçp keliaudamë ateinam lig vîskupa M. Valonèiaus laikû, Baþnîèës
atgëmëma Lietovuo XIX omþiou, 1926 m. ikortuos Telðiû vîskupëjës, Telðiû konëgû
semënarëjës. Ër vësks tas èe, Þemaitëjuo, katruos svarbiausis simbuolis ër ðiûs
reljefûs – þemaitiu meðka. Simbuolçs uþkuodouta ër daug këtû kraðta istuorëjës
îvîkiu. Uþ iðrîðkintu patiû svarbiausiu Þemaitëjës istuorëjç bovusiu asmenîbiu
portretu – deðimtis këtû, maþiesniu, figûru, miestu ër baþnîèiu kontûrâ... Tas duris
rçk muokietë ër iprastë skaitîtë. Dailininks subtilç ved mumis par tus svarbiausius
kraðta istuorëjës poslapius. Ne tik mumis, bet ër vësus këtus, katrëi ðëndëin
atvaþioun pas mumis. Tçp pat, kâp ka ër mes, nuvaþiavë i Italëjë, Prancûzëjë ar i
këta katalëkëðka kraðta, eitam pasëgruoþietë ër pasëdþiaugtë tou valstîbë
garsënontçs katedru duru reljefâs...
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