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„Švyturys“
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„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.
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buvo knyga „Živatas“, parašyta 
šiaurės žemaičių kretingiškių tar-
mės pagrindu. Žemaitiškam raštui 
ypač svarbus buvo XIX amžius, 
tada žemaičių tarme rašė Simonas 
Stanevičius, Liudvikas Jucevičius, 
Dionizas Poška, šiaurės žemaičių 
pagrindu – tokie „riktingi“ žemai-
čiai kaip Jurgis Pabrėža, Simonas 
Daukantas, Motiejus Valančius. 
1855 metais Juozas Čiulda buvo 
parašęs gramatiką „Trumpi sam-
protavimai apie žemaičių kalbos 
taisykles“, kurią M. Valančius ža-
dėjo išleisti. Deja, taip neįvyko. 
Ta gramatika buvo išleista tik po 
beveik pusantro šimto metų  – iš-
vertus iš lenkų kalbos ji išleista 

j. Pabrėža: „Mylėkime žemaičių tautos kertinį kūlį – žemaičių kalbą“

PARODA

kelionė iš praeities į dabartį
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus parodų salėse atidaryta Klaipėdos krašto tautodailininkų kū-
rybos darbų paroda „Kelionė iš praeities į dabartį“. Joje daugiau negu 90 autorių 
eksponuoja apie 400 darbų.

Kretingiškis Adolfas Andriejus viluckis pirmąją vietą regioniniame 
„Aukso vainiko“ konkurse laimėjo už skulptūrų grupę.

Parodoje „Kelionė iš praeities į dabartį“ savo darbus eksponuoja per 90  
Klaipėdos krašto kūrėjų.

Renginio metu tylos minute pa-
gerbti Amžinybėn šiemet išėję tau-
todailininkai,  pasveikinti Žemaitijos 
regiono menininkai, kurių darbai 
atrinkti į konkursinę respublikinę 
liaudies meno parodą „Aukso vaini-
kas“ bei respublikinės Dainų šventės 
„Vardan tos...“ liaudies meno paro-
dą „Gyvos jungtys“. Susirinkusiems 
koncertavo Kretingos kultūros centro 
jaunimo folkloro ansamblis „Kėtep“, 
vadovaujamas Vitalijos Valeikienės, 
sveikino vicemerė Danutė Skruibie-
nė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Rudzinskas.    

Audėjų, verpėjų, medžio drožėjų, 
margučių meistrų, kalvių, skulpto-
rių, tapytojų, keramikų, kryždirbių 
ir kt. kūrybą vertino Lietuvos naci-
onalinio kultūros centro Tautodailės 
poskyrio vadovės Teresės Jurkuvie-
nės vadovaujama komisija: to paties 
poskyrio vyresnioji specialistė Da-
rija Čiuželytė, Kretingos muziejaus 
vyriausioji muziejininkė-istorikė 
Danutė Šorienė, Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos pirmininkas J. 
Rudzinskas ir sąjungos Žemaitijos 
skyriaus pirmininkė Vida Šmitienė.

Tarp laimėtojų – trys Kretingos 
rajono atstovai. Už vaizduojamosios 
liaudies dailės kūrinius  pirmoji vieta 
skirta kretingiškiui Adolfui Andrie-
jui Viluckiui (skulptūrų grupė), už 
kryždirbystę pirmoji vieta atiteko 
kretingiškiui Aleksui Eugenijui Kul-
viečiui, antroji – kūlupėniškiui Anta-
nui Lubiui. Pirmųjų vietų nugalėtojų 
darbai bus eksponuojami finalinėje 

respublikinėje liaudies meno paro-
doje „Aukso vainikas“.    

„Klaipėdos mieste įsikūręs Lietu-
vos tautodailininkų sąjungos Žemai-
tijos skyrius  vienija  apie 500 Klai-
pėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės, 
Tauragės rajonų bei Palangos tauto-

dailininkų, – „Švyturiui“ sakė viena 
iš parodos organizatorių Danutė 
Šorienė. – Nuo 2008 metų, išskyrus 
2009 m., Klaipėdos regiono LTS Že-
maitijos skyriaus konkursas „Aukso 
vainikas“ ir Klaipėdos krašto kūrėjų 
paroda  kasmet vyksta Kretingos 
muziejuje.  Kadangi ne visi meistrai 
dalyvauja konkurse „Aukso vaini-
kas“, ši paroda yra bene vienintelė 
proga savo kūrinius eksponuoti 
bendroje  Klaipėdos regiono  meis-

trų kūrinių parodoje. Labai norėjau, 
kad parodoje dalyvautų kuo daugiau 
Kretingos rajono kūrėjų, kad savo 
darbus parodytų galbūt mums dar 
nežinomi kūrybingi žmonės, juo 
labiau, kad konkurso regiono etape 
gali dalyvauti visi. Išsiunčiau elek-

troninius laiškus rajono seniūnams, 
tačiau atsiliepė vienintelė Kūlupėnų 
seniūnė Rita Lubienė. Kūlupėniškiai 
atvežė trijų naujų kūrėjų darbus, iš 
kurių moksleivės Nedos Varpu-
kauskaitės kūrybinis darbas kartu su 
kitų žinomų rajono kūrėjų darbais 
atrinktas į respublikinės Dainų šven-
tės „Vardan tos...“ liaudies meno par-
odą „Gyvos jungtys“. Lieka tik apgai-
lestauti, kad kiti seniūnai neatkreipė 
dėmesio, neparagino savo kūrėjų – 

daugiau darbų iš seniūnijų nebuvo“.
Konkursinių parodų „Aukso vai-

nikas“ ciklu, kurį 2005 metais suma-
nė Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras, siekiama išsaugoti vertin-
giausius tradicinės lietuvių liaudies 
dailės bruožus šiandienos kultūroje.  
Geriausi kūrėjai, įveikę savivaldybių 
ir regioninius turus, pasirodo respu-
blikinėje Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro rengiamoje parodoje. 
Nominuojama už geriausius pasku-

tiniųjų penkerių metų laikotarpiu 
sukurtus kūrinius.

Konkurso rezultatų paskelbimo 
šventė tradiciškai vyksta sausio 6-ąją 
per Trijų Karalių šventę kaskart vis 
kitoje Lietuvos vietoje. Iškilminga 
2013 metų respublikinio konkurso 
„Aukso vainikas“ laureatų vainika-
vimo ceremonija vyko Kretingos 
muziejuje.  

Paroda „Kelionė iš praeities į dabar-
tį“ Kretingos muziejuje veiks mėnesį.     

kalbininko Giedriaus Subačiaus 
pastangomis. Kas žino, jeigu ši že-
maičių kalbos gramatika būtų bu-
vusi išleista laiku, gal tai būtų buvęs 
tas lemiamas faktorius, galėjęs nu-
sverti svarstykles į žemaičių kalbos 
pusę, kai buvo svarstoma, kurios 
kalbos – žemaičių ar aukštaičių – 
pagrindu formuoti bendrinę lietu-
vių kalbą. XIX a. labai nedaug trū-
ko, kad žemaičių kalba būtų tapusi 
lietuvių bendrine kalba“.

Nors žemaičių kalba ir netapo 
lietuvių bendrinės kalbos pamatu, 
žemaičių rašto, kalbos poreikis, 
anot J. Pabrėžos, išliko. Prieškario 
metais nuo 1925 iki 1940 m. Tel-
šiuose buvo leidžiamas laikraštis 

„Žemaičių prietelius“, jame buvo 
skyrelis „Žemaitiška pastogė“, ku-
riame tekstai buvo spausdinami 
žemaitiškai. Karo metu ėjo laikraš-
tis „Žemaičių žemė“, kuriame taip 
pat buvo skyrelis žemaičių kalba 
„Žemaitėškuojė kertelė“. Šiandien, 
sunorminus žemaičių rašybą, že-
maičių rašytinė kalba tekste įsi-
siūbavo kaip reikiant, nes ja yra 
rašomi ne tik straipsniai, leidžia-
mi laikraščiai, žurnalai („A mon 
sakaa“, „Žemaičių žemė“), bet ir 
gero lygio knygos. Žemaitiškai 
rašo prozininkai Edvardas Rudys, 
Teklė Džervienė, Donatas Butkus 
ir kt. autoriai, daug išleista poezijos 
rinkinių, tokių kaip „Sava muotinu 

kalbo“, kurioje sudėti 41 autoriaus 
eilėraščiai. Žinoma šalies moksli-
ninkė profesorė Viktorija Daujo-
tytė-Pakerienė per pastaruosius 
septynerius metus parašė keturias 
knygas savo pietų žemaičių dūni-
ninkų tarme, žemaitiškai rašo po-
etas Apolinaras Bagdonas.

 „Jeigu jau leidžiamos knygos 
žemaitiškai, yra aiškus įrodymas, 
kad ta kalba yra. Gerbkime ir my-
lėkime savo žemaičių tautos kertinį 
kūlį – gyvą ir savitą žemaičių kalbą, 
jos nuostabiąsias tarmes ir daugybę 
spalvingų šnektų šnektelių“, – kretin-
giškius ragino J. Pabrėža. 

 Knygos „Žemaičių kalba ir ra-
šyba“ tiražas – 1200 egzempliorių. 

Autoriaus teigimu, knygynuose 
jos nebus: monografija bus plati-
nama susitikimuose su visuome-
ne.

Susitikimo dalyvių ir visų že-
maičių vardu už knygą J. Pabrėžai 
padėkojo Savivaldybės Kultūros 
skyriaus vyr. specialistė Dalia Čin-
kienė. „Žemaičių kalba – mūsų 
pamatas. Išversim jį – išgriūsim. 
Ačiū, kad padedat tą pamatą tvir-
tai laikyti. Vyresniems dėl žemaičių 
kalbos negėda, jie drąsiai ja kalba. 
Po tokios jūsų kalbos ir padrąsini-
mo bei paraginimo ir jaunimas ti-
krai nebebijos kalbėti žemaitiškai“, 
– įteikdama dovanų svečiui sakė D. 
Činkienė.

(Atkelta iš 7 p.)

Aisto Mendeikos nuotr. 


