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XVIII a. pabaigoje atsiradusio Baisógalos herbo istorija beveik nesiskiria nuo
kitø Lietuvos miesteliø herbø raidos. Apie juos daug kartø raðyta ir bûtø galima
bendriausius dalykus praleisti. Taèiau, turëdami galvoje regioniná knygos pobûdá,
esame linkæ kai kuriuos teiginius pakartoti, kad vietos skaitytojas turëtø aiðkesnæ nuomonæ apie herbo atsiradimo aplinkybes ir tolimesnes peripetijas okupacijø ir aneksijø
laikotarpiais.
XVIII a. antrojoje pusëje nusilpusi ir vidiniø prieðtaravimø draskoma jungtinë
Lenkijos ir Lietuvos valstybë, arba Abiejø Tautø Respublika, tapo lengvu stipresniø
kaimynø grobiu. Pagal Rusijos, Prûsijos ir Austrijos 1772 m. susitarimus, kuriems prigijo nelabai tikslus pirmojo Lenkijos ir Lietuvos valstybës padalijimo vardas, Rusija
uþgrobë apie 92 tûkst. kvadratiniø kilometrø Lietuvos teritorijos: didesnæ dalá Polocko
vaivadijos, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijas bei Minsko vaivadijos rytiná pakraðtá su
Gomeliu1. Politinæ krizæ kraðte gilino didikø anarchija ir savivalë, sustiprëjæs beteisiø
valstieèiø ir miestelënø pasiprieðinimas vietos seniûnams. Buvo aiðku, jog pirmasis
padalijimas  tai tik tolimesnës agresijos áþanga. Skubiai reikëjo rasti bûdø ðià padëtá
taisyti. Juolab kad netrukus tam atsirado palankios sàlygos. Rusija, 1787 m. ásitraukusi á karà su Turkija dël Krymo, nebegalëjo aktyviai veikti vakaruose ir buvo priversta
agresyviuosius këslus prieð Lenkijos ir Lietuvos valstybæ atidëti vëlesniems laikams.
Ðiuo atokvëpiu ir buvo pasinaudota. 1788 m. á Varðuvà sukviestas seimas
uþtruko iki 1792 m. ir buvo pramintas Didþiuoju, Reformø arba Ketveriø metø
seimu. Jo tikslas  reformuoti valstybæ, sustiprinti ekonomiðkai, kad bûtø galima
pasiprieðinti kaimynø uþmaèioms. Tarp svarbiausiøjø Seimo nutarimø minëtinas
1791 m. balandþio 18 d. Miestø ástatymas ir garsioji bûsimos reformuotos valstybës
Geguþës 3-iosios konstitucija. Pagal Miestø ástatymà visi pavietø centrai, kuriuose
vykdavo bajorø seimeliai, buvo skelbiami valstybës laisvaisiais miestais. Jø teises
valdovas specialiomis privilegijomis þadëjo patvirtinti vëliau. Senieji miestai, kurie
1776 m. reformos metu neteko savivaldos teisiø, jas galëjo atkurti, taèiau privalëjo
árodyti tokiø teisiø buvimà praeityje ir gauti ið valdovo renovacinæ (atnaujinimo)
privilegijà. Maþesni miesteliai, kuriø veiklos pobûdis atitiko miestams keliamus reikalavimus, taip pat galëjo tapti laisvaisiais miestais, bet prieð tai turëjo gauti valdovo Stanislovo Augusto pasiraðytà lokacinæ (ákûrimo) privilegijà. Tokiø miestø
1
Kiaupa Z., Kiaupienë J., Kuncevièius A. Liemiestieèiai buvo iðlaisvinti ið seniûnø
tuvos istorija iki 1795 metø, Vilnius, 1995, p. 386
valdþios, gavo teisæ savarankiðkai dispo387, 401.
nuoti jiems skirta þeme, verstis amatais 2 Materiaùy do dziejów sejmu Czteroletnego, t. 4, oprac.
i przyg. do druku J. Woliñ s k i i inn., Wrocùaw,
ir prekyba, isirinkti savus valdþios ir
1961, s. 9197. Plg.: Kryþevièius V. Lietuvos priteismo organus, kuriø valdþiai privalëvilegijuotieji miestai. XVII a. antroji pusëXVIII a., Vilnius, 1981, p. 8990; Kiaupa Z. Lietuvos miestø
jo paklusti visø luomø gyventojai2.
savivalda XIVXVIII a., Lietuvos heraldika, kn. 1,
Ketveriø metø seimo priimti nusud. ir parengë E. Rima , Vilnius, 1998, p. 181
183.
tarimai tarsi atriðo Lietuvos miestieèiø
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ir miestelënø rankas. Per 7,5 mënesio (1791 lapkritis1792 birþelis) Stanislovas
Augustas patvirtino net 74 laisvøjø miestø teises, ið jø apie 86 proc. etnografiðkai
lietuviðkose þemëse3. Pakilimas buvo didþiulis. Dalis senøjø miestø, taip pat ir kai
kurie miesteliai steigë savivaldas, rinkosi valdþios ir teismo pareigûnus net neturëdami valdovo privilegijø. Nepaskutiná vaidmená èia suvaidino 1789 m. Didþiosios
Prancûzijos revoliucijos idëjos. Jos iðkelti visø luomø Laisvës, lygybës, brolybës
ðûkiai Lietuvoje rado atgarsá ne tik tarp miestieèiø, bet ir tarp dalies bajorø. Naujieji
miestieèiai kartu su bajorais prisiekinëjo Geguþës 3-iosios konstitucijai, þadëjo uþ
jà net gyvybæ atiduoti, këlë patriotinius ðûkius Uþ laisvæ, lygybæ ir visos tautos
laimæ4. Lietuvos sostinëje Vilniuje kai kurie didikai ásiraðë á miestieèiø luomà, o
miestieèiø virðûnës buvo skelbiamos bajorais5. Tokiu bûdu tarp ávairiø demokratiðkai nusiteikusiø gyventojø sluoksniø pradëjo ryðkëti konsolidacijos tendencijos,
turëjusios kilstelëti visuomenæ á kokybiðkai aukðtesná lygmená.
Bûtent ðio visuotinio pakilimo me- 3 R i m  a E. 17911792 m. Lietuvos miestø savivaldos privilegijos kaip heraldikos ðaltinis, Lietu Baisogalos miestelënai tapo miestietuvos miestø istorijos ðaltiniai, kn. 1, sud. Z. Kiaup a ir E. R i m  a , Vilnius, 1988, p. 138139,
èiais ir buvo tarp pirmøjø, áteisinusiø
lent. 3. Paþymësime, kad XVIII a. pabaigoje
laisvojo miesto statusà Lietuvos Didþiojo(1791 lapkritis1792 birþelis) panaðûs procesai
je Kunigaiktystëje6. Kita vertus, 1791 m.
vyko ir Lenkijai priklausiusioje Deðiniakrantëje
Ukrainoje: Kijevo, Braclavo ir Podolës vaivadilapkrièio 10 d. Stanislovo Augusto pasijose. Tiesa, èia savivaldà gavo daug maþiau miesraðytoje laisvojo miesto steigimo (lokacitø, tik 22 (Ã ð å ÷ è ë î À. Çàòâåðäæåííÿ ãåðáiâ ìiñò
ÏðàâîáåðåæíîE ÓêðàEíè â 17911792 ðð., ÊèEâËüâiâ,
nëje) privilegijoje raðoma, kad jos praðë
1997, ñ. 46).
Þemaitijos kunigaikðtystës Baisogalos 4 K r y þ e v i è i u s V. Lietuvos privilegijuotieji miestai,
p. 120121.
miesto kilmingøjø: burmistro, vaito, ta5
J u r g i n i s J., M e r k y s V., T a u t a v i è i u s A. Vilrëjø, suolininkø, taip pat visø miesto gyniaus miesto istorija nuo seniausiø laikø iki Spalio
ventojø vardu Ponø Taryba ir kiti aukðti
revoliucijos, Vilnius, 1968, p. 187.
6
1791 m. lapkrièio 9 d. pirmieji laisvojo miesto
valdovo patarëjai7. Privilegijoje iðvardyteisiø privilegijas gavo Ðiauliai ir Prienai, o kità
ti pareigûnai; tai leidþia manyti, kad
dienà, lapkrièio 10,  Baisogala, Punia ir Liudvinavas (R i m  a E. 17911792 m. Lietuvos miestø
Baisogaloje, kaip ir kai kuriuose kituose
savivaldos privilegijos <...>, p. 138139, 3 lent.).
Lietuvos miesteliuose, savivaldos uþuo- 7 Lietuvos Metrika, kn. 556, p. 9 (originalas saugomas Rusijos valstybiniame senøjø aktø archyve, Maskmazgos galëjo atsirasti dar iki oficialaus
va, f. 389. Mikrofilmà turi Lietuvos valstybës istosavivaldos áteisinimo, galbût 1791 m.
rijos archyvas, toliau  LVIA).
rugpjûèio mën. pradþioje8. Prie praymo 8 Pagal 1791.VII.15 universalà, miestø valdþios ir
teismo organø rinkimai turëjo ávykti rugpjûèio 1 d.
valdovui buvo pateiktas Augusto II
(Materiaùy do dziejów sejmu Czteroletnego, t. 4, s. 318
1700 m. spalio 10 d. privilegijos iraas
319, § 12).
i Lietuvos Metrikos9, ið kurio aiðkëja, 9 Lietuvos Metrika, kn. 148, l. 761769.
10
1636 m. privilegijos surasti nepavyko. Ji minima
kad Augustas II buvo patvirtinæs revizo1700 m. Augusto II privilegijoje (ten pat). Neaiðku, kodël liko nepaminëta laisvojo miesto teiriø nuostatus ir tam miesteliui dar Vlasiø suteikëjo Stanislovo Augusto 1780 m. prividislovo Vazos 1636 m. rugpjûèio 18 d.
legija, kuria valdovas leido treèiadieniais rengti
duotas muges10. Taigi miestelio statusà
turgus ir patvirtino net tris muges (M e i l u s E.
Þemaitijos kunigaikðtystës miesteliai XVII a. II pusëBaisógala galëjo turëti jau 1636 m.11, o
jeXVIII a. (Raida, gyventojai, amatai, prekyba), Villaisvojo miesto teises ir herbà ágijo tik
nius, 1997, p. 163).
11
Ankstesnëje literatûroje nurodomi 1637 m. (A l e po pusantro amþiaus, 1791 m.
x a n d r o w i c z S. Geneza i rozwój sieci miastecNedideliems miesteliams iðsirûzek Biaùorusi i Litwy do poùowy XVII w., Acta
BalticoSlavica, t. 7, Biaùystok, 1970, s. 73.)
pinti privilegijà buvo ne taip paprasta.
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Reikëjo vykti á Varðuvà, ten árodyti, kad gyvenvietë gali bûti laisvuoju miestu, gauti
Stanislovo Augusto pasiraðytà privilegijà. Reikia nepamirti, kad patekti pas valdovà
eilinis Baisogalos miestelënas negalëjo. Privilegijai iðrûpinti maþesni miesteliai paprastai samdydavo bajorus (kilminguosius), didþiøjø miestø arba apygardø centrø
miestieèius. Tik jie galëjo Lietuvos raðtinëje surinkti reikalingus dokumentus (iðraðus
ið Lietuvos Metrikos), patekti pas valdovà ar bent Lietuvos vicekanclerá, tvarkiusá
laisvøjø miestø reikalus. Pavyzdþiui, Rietavas kartu su Veivirþënø miesteliu privilegijoms ágyti samdë Þemaitijos vëliavininkà kilmingàjá Aloyzà Montvilà12. O Ðiauliø,
Ðakynos, Akmenës ir kai kuriø kitø Þemaitijos laisvøjø miestø privilegijomis Varðuvoje rûpinosi kilmingasis Vincentas Laucevièius13. Galimas daiktas, kad Laucevièius
tvarkë ir Baisogalos miestelio reikalus. Turëjo bûti ir paèiame miestelyje iniciatyviø
þmoniø, þinojusiø ástatymus ir gebëjusiø sutelkti kitus gyventojus, nes tai kainavo
nemaþus pinigus. Jø reikëjo ir privilegijai iðpirkti, ir paèiai savivaldai kurti (patalpoms, aktø knygoms, raðtininkui ir kt.).
Kad ir kaip ten buvo, 1791 m. lapkrièio mën. Baisogala jau turëjo geidþiamà
privilegijà, kurià netrukus áraðë á Raseiniø þemës teismo aktus14. XIX a. jos originalas
buvo iveþtas á Rusijà ir pateko á Archeografiniø dokumentø kolekcijà; ðiuo metu
saugomas Rusijos mokslø akademijos Istorijos instituto archyve Sankt Peterburge15.
Privilegija labai puoni. Ji surayta dviejuose dideliuose pergamento lapuose. Tekstas
apvestas juodu rëmeliu, valdovo titulas paraðytas paauksuotomis raidëmis. Antrojo
lapo virðuje nupieðtas spalvotas miesto herbas. Be valdovo Stanislovo Augusto paraðo, privilegijos tikrumà liudija karmazininiu (tamsiai vyðniniu) raiðèiu prikabintas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës maþasis raudono vaðko antspaudas, ádëtas á bronzinæ dëþutæ. Dar Varðuvoje privilegija buvo áriðta á kietus virðelius, aptrauktus ruda oda.
Jø abiejose pusëse buvo áspaustos paauksuotos vinjetës su valstybës herbu viduryje
ir laisvojo miesto pavadinimu lenkø kalba pirmajame kietvirðyje: MIASTO RZ(eczypos)P(o)L(i)TEY BEYSAGOÙA (Respublikos miesto Baisogalos). Tokia privilegija kainavo nemaþus pinigus. Pavyzdþiui, tà paèià dienà Varðuvoje gavæ privilegijà Punios
miestieèiai uþ jà sumokëjo 19 raudonøjø auksinø, arba 342 lenkiðkus auksinus16.
Be originalo ir jo áraðo Raseiniø þemës teismo aktø knygoje, iðliko dar vienas
lygiavertis originalui ðaltinis  privilegijos áraðas Lietuvos Metrikoje su perpieðtu
miesto herbu. Ir ðis mûsø heraldikos ðaltinis dar XVIII a. pabaigoje buvo iveþ12
Rima E. Rietavo herbas, Rietavo apylinkës, spautas á Rusijos sostinæ Sankt Peterburgà,
dai parengë V. B û d a , V. M i l i u s , L. M u l e v i dabar saugomas Rusijos valstybës senøèius, R. Sabaliauskaitë , I. Seliukaitë, N. Vël i u s , Kaunas, 1992, p. 71.
jø aktø archyve Maskvoje. Tiek origina13
1792 m. Ðiauliø reparticijos protokolai, LVIA, f. SA,
le, tiek Lietuvos Metrikoje prie Baisogab. 15138, l. 9.
los herbo pieðinio iðkilmingai raðoma: 14 1791 m. Baisogalos privilegijos 1792.II.1 áraðas
O kad tas miestas, antspauduodamas tiek
teismo, tiek miesto valdymo reikalø iðraðus
ir oficialius raðtus, patirtø tikrà garbæ, suteikiame jam toká herbà, koks èia yra matyti
nupieðtas, tai yra deðinëje pusëje pasaga,
ant kurios tupi paukðtis, laikantis snape þie-

Raseiniø þemës teismo aktø knygoje. Jà pateikë
ponas Tomaðas Pisanka (LVIA, f. SA, b. 14798,
l. 640644 v).
15
1791 m. Baisogalos privilegijos originalas, Rusijos
mokslø akademijos Istorijos instituto skyriaus Sankt Peterburge archyvas, kolekcija 114, kartonas III, b. 123.
Kolekcijos aprae tvirtinama, kad ji sudaryta 1837
1838 m.
16
Rima E. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës miestø
antspaudai, Vilnius, 1999, p. 485.
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dà, kairëje gi pusëje  Dievo Apvaizda; ðá herbà leidþiame tam miestui naudoti antspauduose ir visokiuose þenkluose.

1791 m. Baisogalos
laisvojo miesto herbo
pieiniai privilegijos

Pagal to meto madà herbas nupieðtas ne skyde, o já atstojan- originale ir Lietuvos
èiame apskritime. Perskelto apskritimo deðinëje (heraldiðkai), ar- Metrikoje
ba priekyje, raudoname (karmazininiame) lauke vaizduojama
balta (Lietuvos Metrikoje sidabrinë) pasaga, ant kurios tupi juodas (tamsiai rudas)
paukðtis ir laiko snape baltà (Lietuvos Metrikoje auksiná) þiedà. Kairëje, arba apskritimo uþpakalyje, mëlyname lauke nupieðta geltona Dievo Apvaizdos akis (Lietuvos
Metrikoje spinduliai auksiniai). Apskritimas apvestas geltonu (Lietuvos Metrikoje auksiniu) rëmeliu, turinèiu rausvai raudonà ðeðëlá17.
1791 m. Baisogalos privilegijoje, kaip ir daugelyje kitø to meto ðaltiniø, neraðoma, kà reiðkia miestui suteikti simboliai, kas juos iðrinko. Ypaè paslaptingas pirmasis
simbolis  ant pasagos tupintis pauktis. Tà paèià dienà panaðø simbolá  apverstà
pasagà su á virðø ið jos kylanèia strële gavo Punia, tik jos herbe pasaga su strële
17
Aby zaú toý miasto w rzeczach sàdowych, jako i
buvo pavaizduota uþpakaliniame lauke.
rzàdowych miejskich, na wypisach i dzieùach urzædowych pewnego zaýywaùo zaszczytu, onemu herb taki,
Galimas daiktas, kad tarp ðiø simboliø
jaki siæ tu odmalowany widzieã daje, to jest: na prayra ryðys. Pasagos, paukðèiai su þiedais
wej stronie podkowa, na niej stojàcy ptak, trzymajàcy
w dziobie pierúcieñ; na lewej zaú Opatrznoúã Boska;
snapuose, strëlës ganëtinai daþni kilminktórego to herbu na pieczæciach i wszelkich oznakach
gøjø heraldikoje. Baisogalos herbe ant patemuý miastu uýywaã dozwalamy (1791 m. privilegijos áraðas Lietuvos Metrikoje, kn. 556, p. 10).
sagos tupintis paukðtis labai primena lenLietuvos Metrikos spalvotas herbo pieinys skelbtas:
kiðkà Naktikovo (Úlepowron) herbà: mëlyLietuvikoji heraldika, Statyba ir architektûra, 1988,
nr. 6, p. 21; Lietuvos heraldika, kn. 1, p. 33; nename lauke sidabrinë pasaga su auksiniu
spalvotas: Rima E. 17911792 m. Lietuvos mieskryþiumi, vir kurio tupi juodas naktikotø savivaldos privilegijos, áklija. 1968 m. Baisogalos herbà ið Lietuvos Metrikos perpieðë Arûnas
vas ir laiko snape þiedà. Kadaise lenkø
Tarabilda. Jo pieðinys saugomas Lietuvos kultûros
tyrinëtojas Marijanas Gumowskis tvirtipaveldo mokslinio centro archyve.
no, kad ðis herbas priklausë Suchodols- 18 Gumowski M. Herby miast litewskich, Ateneum
wileñskie, rocz. 10, Wilno, 1935, s. 258. Naktikokiams, kurie, pasak jo, ilgà laikà valdë
vo herbas (Gajl T. Herby szlacheckie RzeczypospoBaisogalà, kol perleido Komarams18. Talitej Obojga Narodów, Gdañsk, 2003, s. 230).
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èiau nëra jokiø duomenø, kad kada nors Baisogala, juo
labiau privilegijos gavimo laikotarpiu, bûtø priklausiusi
Suchodolskiams. XVIXVIII a. jie turëjo valdø Slonimo,
Mstislavlio, Volkovysko ir kituose Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës pavietuose, tik ne Þemaitijoje. Be to, ir
jø herbas buvo truputá kitoks19. O visi iandien þinomi
XVIII a. antrosios pusës Baisogalos savininkai ir nuomininkai Naktikovo herbu nesinaudojo.
Kita vertus, jei paaiðkëtø, kad Baisogalos privilegija rûpinosi mûsø minëtas Vincentas Laucevièius, pasaga su ant jos tupinèiu paukðèiu galëjo atkeliauti á
Baisogalos herbà ið jo heraldikos. Laucevièiø giminë turëjo lenkiðkà Vanago (Jastrzæbiec) herbà: mëlyname lauke
auksinë pasaga su kryþiumi joje, o herbo alme juodas
vanagas, laikantis kojoje tà paèià pasagà su kryþiumi20.
Miesto heraldikoje, kad skirtøsi nuo privataus asmens
herbo, pasaga ir paukðtis galëjo bûti kitaip sudëlioti ir
nuspalvinti, papildyti naujais elementais. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës heraldikoje tokiø dalykø pasitaiko. Ðiaip ar taip, ðis klausimas lieka atviras, nors pasagos ir paukðèio ryðys su kilmingøjø heraldika akivaizdus.
Daug aiðkiau dël antrosios herbo figûros. Dievo
Apvaizdos akis buvo bene svarbiausias Ketveriø metø
seimo, kurio metu miestai gavo savivaldas ir herbus,
ideologinis simbolis. Ji daþnai minima Seimo pasiuntiniø kalbose, vyrauja iðkilmiø apraðymuose, miestø puoðyboje, valdovo dvaro ceremoniale. Dievo Apvaizda tar- Lenkiðki Naktikovo ir Vanago
si pabrëþë, kad visi Seimo darbai yra daromi su Dievo herbai. Pagal T. Gajlá
valia, jam pritariant. Tuomet ðis simbolis pateko net á
septyniø Lietuvos miestø herbus. Pirmi Dievo Apvaizda pasipuoðë Ðiauliai, po to Baisogala, Kalvarija, Plungë, Stakliðkës, Þieþmariai ir Breslauja. Reikia nepamirðti dar
vieno dalyko. Hagiografijoje Dievo Apvaizda paprastai simbolizavo Ðvè. Trejy19
Niesiecki K. Herbarz polski, t. 8, wyd. J. N. Bobbës baþnyèià. Jeigu 1781 m. atstatyta ir
r o w i c z , Lipsk, 1841, s. 559.
paventinta Baisogalos baþnyèia, kaip ir 20 G a j l T. Herby rodów szlacheckich Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego (Wystawa w bibliotece uniwersytetu
dabartinë, turëjo Ðvè. Trejybës titulà21, bûMikoùaja Kopernika w Toruniu), Gdañsk, 2003, s. [11].
tø galima manyti, kad neseniai atstaty- 21 M i s i u s K., Ð i n k û n a s R. Lietuvos katalikø baþnyèios: Þinynas, Vilnius, 1993, p. 157158. 1539 m.
tos baþnyèios titulas buvo vienas ið preÞygimanto Senojo privilegijoje raðoma, kad jis
tekstø antrajai herbo figûrai atsirasti. Ðiuo
Ðvè. Trejybës garbei funduojàs Baisogalos miesatveju bûtø galima kalbëti ir apie vietos
telyje baþnyèià (Codex Mednicensis seu Samogitiae
dioecesis, pars 1 (1416.II.131609.IV.2), collegit
gyventojø átakà parenkant bent vienà
P. J a t u l i s , Roma, 1984, p. 286, nr. 186). Nors
herbo figûrà. Taèiau, jei taip buvo ið tikis pasakymas taikomas veiksmui motyvuoti, galimas daiktas, kad jau pirmoji baþnyèia buvo parøjø, baisogaliðkiø pasiûlytas vietos simðventinta Ðvè. Trejybës vardu. Dievo Apvaizdà
bolis visai atitiko Ketveriø metø seimo
su baþnyèios titulu siejo ir M. Gumowskis (Gum o w s k i M. Herby miast litewskich, s. 258).
dvasià ir jo ideologines nuostatas.
© www.llt.lt
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XVIII a. pabaigos miestø ðaltiniai labai skurdûs. Apie Baisogalos savivaldos
darbà taip pat nieko neþinoma. Tai nereiðkia, kad ji neveikë ir herbas nebuvo naudojamas. Apie tai galësime daugiau pasakyti, kai bus atlikti iðsamûs Lietuvos ir
uþsienio archyvø tyrimai. Kita vertus, Baisogalos savivalda gyvavo neilgai, nes po
pusës metø padëtis kardinaliai pakito. 1792 m. geguþës mën. Lenkijoje susikûrë Rusijos palaikoma, prieð Ketveriø metø seimo reformas ir naujuosius miestus nukreipta
Targovicos konfederacija. Netrukus panaði konfederacija atsirado ir mûsø kraðte, pasivadinusi Lietuvos generaline konfederacija. Á Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ pradëjo verþtis Rusijos kariuomenë. Seimo veikla buvo nutraukta, o ið visø pusiø spaudþiamas valdovas Stanislovas Augustas buvo priverstas atðaukti revoliucinius Seimo
nutarimus, naujai ákurtas savivaldas uþdaryti. Todël Baisogala laisvojo miesto teisëmis galëjo naudotis tik apie 10 mënesiø. Tolesni ávykiai padëtá dar labiau sukomplikavo. 1793 m. pradþioje Peterburge Rusija ir Prûsija pasiraðë sutartá dël antrojo
valstybës padalijimo. Nuo tuometinës Lietuvos buvo atplëðta visa Minsko vaivadija,
rytinë Vilniaus vaivadijos dalis su Breslauja, buvusios Polocko vaivadijos likuèiai bei
kai kurios Bresto ir Naugarduko vaivadijø sritys su Pinsku, Nesvyþiumi, Slucku.
Pagaliau 1795 m., kai Peterburge Rusija ir Austrija po nepavykusio Kosciuðkos sukilimo pasiraðë sutartá dël treèiojo valstybës padalijimo, beveik visos Lietuvai priklausiusios þemës atiteko Rusijai, o Uþnemunë, kurioje nuo 1794 m. ðeimininkavo prûsø
kariuomenë, Prûsijai22. Lietuva ilgiau nei ðimtmeèiui pateko Rusijos imperijos sudëtin.
Miestø savivalda buvusiems miestieèiams liko svajone.
Tiesa, i pradþiø Baisogalos gyventojai kartu su aplinkiniø kaimø valstieèiais
dar bandë prieðintis, raðë raðtus Rusijos valdþiai prie juos þiauriai skriaudþiantá
seniûnà Vaitiekø Puslovská. Bet ði palaikë seniûno pusæ. Didëjant pasiprieðinimui,
1802 m. rudená Rusijos imperatorius Aleksandras I ásakë panaudoti net karinæ prievartà, jei baisogalikiai nepaklus23. Negalëdami atsispirti ginkluotai jëgai, miesta
Beysogalas ir aplinkiniø kaimø valstieèiai buvo priversti suraðyti nuolankø raðtà,
kuriuo isiþadëjo turëtø teisiø ir prisiekë visada bûti paklusnûs imperatoriui ir jo
paskirtiems valdytojams. Ðtai keletas to lietuviðkai raðyto raðto þodþiø:
O tun priwileju, kurius turiejom auksciaws iszrozitoms sodzioms
ciesu Ùanku sluzyiæciu iszsyzadam no tàn, jog ant fundamenta anu
apey iszmyslita, a mumis nu pyktu zmoniu negieyray iszrozita waùnasti
niekumet ani priminty neturem, ale tikastie buty pasùuszneys, wysumet, patey tiktay wienay szwásiawsey waley auksciawse imperatoriaws, yr nug io wysu dydziawses maces pastanawintims ponams
wiecznims24.
Þlugus Baisogalos savivaldai, miesto herbas nuëjo á uþmarðtá. Já prisimindavo nebent istorijos darbø autoriai. Bene pirmasis apie Baisogalos herbà, gavæs
duomenø ið Sankt Peterburge dirbusio Simono Daukanto, uþsiminë Motiejus Valanèius. Jis XIX a. viduryje raðë, kad Bai-

Kiaupa Z., Kiaupienë J., Kuncevièius A. Lietuvos istorija iki 1795 metø, p. 400, 401 (padalijimø þemëlapis), 406.
23
Lietuvos valstieèiø ir miestelënø ginèai su dvarø valdytojais: Dokumentø rinkinys, d. 3 (17951844), sud.
M. J u è a s ir R. J a s a s , paruoðë spaudai M. J u è a s , Vilnius, 1968, p. 84, nr. 44.
24
Ten pat, p. 86, nr. 47.
22
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sogala 1791 m. gavo mandaburijos ástatymà su þyme
<...> vienoj pusëj apveizdas, o antroj pasaga, arba padkava25. XX a. pradþioje daugiau duomenø pateikë Janas
Obstas, tyrinëjæs tuomet á Maskvà perveþtà Lietuvos
Metrikà. Be kitø dalykø, jis perraðë ir paskelbë privilegijos duomenis apie Baisogalos herbà, nurodë jo svarbiausias spalvas26. Kadangi vëliau sovietinës Rusijos
archyvai tapo nepasiekiami, Obsto paskelbta medþiaga
naudojosi beveik visi tyrinëtojai, tarp jø ir M. Gumowskis, palyginti tiksliai nupieðæs ir 1935 m. paskelbæs
Baisogalos herbà27.
XX a. pradþioje Lietuvos heraldikai ypaè daug Baisogalos herbas. 1935 m.
nuveikë muziejininkas ir archeologas Tadas Daugirdas Pagal M. Gumowská
(1919 m.). Dar tebevykstant Pirmajam pasauliniam karui, jis vietos spaudoje pradëjo skelbti duomenis apie senuosius Lietuvos valstybës
ir miestø (piliø) herbus. Ir jam pagrindinis heraldikos ðaltinis buvo Janas Obstas.
Daugirdas nupieðë per 20 nespalvotø miestø herbø, tarp jø pirmàjá po 1791 m.
Baisogalos herbo atvaizdà, ir iðleido juos kaip atvirukø rinkiná28. Po Daugirdo mirties,
pasinaudojæs velionio palikimu, miestø herbus ið naujo perpieðë, papildydamas nemaþa
dalimi naujø, Bronius Ðaliamoras. Jis taip pat iðleido herbiniø atvirukø rinkiná, tik
spalvotà29. Ðaliamoro atvirukai padarë labai didelæ átakà tuometinei miestø heraldikai,
netgi tapo savotiðku etalonu, nors niekada nebuvo oficialiai áteisinti.
Tiek Daugirdo, tiek aliamoro pietuose Baisogalos herbuose atsirado keli netikslumai. Ant pasagos tupintis paukðtis (naktikovas) buvo atgræþtas á deðinæ pusæ,
tai yra taip, kaip jis vaizduojamas bajoriðkame herbe. Autoriai neatkreipë dë- 25
Pirmà kartà Þemaièiø vyskupystë iðleista Vilniuje
mesio á tai, kad Baisogalos herbe vaiz1848 m. Èia naudojamës akademine publikacija:
Valanèius M. Þemaièiø vyskupystë, Ratai, t. 2,
duojamos dvi figûros. Tokiuose herbuose
tekstà paruoðë B. V a n a g i e n ë, ávadà ir paaiðkifigûros, turinèios kryptá, dël kurtuazijos
nimus paraðë V. M e r k y s , Vilnius, 1972, p. 389,
126 nuoroda.
privalo þiûrëti á savo kaimynæ. Taip ir
26
O [ b s t ] J. Herbarz litewski: Herby miast, Litwa
buvo padaryta 1791 m. Baisogalos heri Ruú, t. 1, Wilno, 1912, zesz. 1, s. 48. J. Obsto
þinias apie Baisogalos herbà pakartojo A. Chobe. Kita vertus, abu autoriai Baisogalos
mickis (C h o m i c k i A. Herby miast i ziem polsherbà papuoðë senajai Lietuvos heraldikich, Warszawa, 1939, s. 16).
kai nebûdinga penkiø bokðtø auksine 27 G u m o w s k i M. Herby miast litewskich, s. 258.
28
24 Lietuvos piliø þenklai, ileido T. D a u g i r d a s ,
mûro karûna. Panaðias karûnas miesKowno, b. m., nr. 5 (Baisogala).
tams 1809 m. ávedë Prancûzijos impera- 29 40 þenklø: Lietuvos valstybës  Vytis. Þemaièiø. Gedimino. Vytauto ir Lietuvos senovës piliø, sulig J. Obstorius Napoleonas. Ið Prancûzijos jas peto pieðë B. aliamoras , ileido J. Ðeðkevièius
rëmë kiti kraðtai, XIX a. antrojoje pusëje
ir Bvë, Kaunas, b. m., nr. 22 (Baisogala). Jo pieinys
ne kartà skelbtas reprezentaciniuose ir enciklopeRusija, ið kur greièiausiai tai atkeliavo
dinio pobûdþio leidiniuose (Vytauto Didþiojo mirá Lietuvà. Karûnø spalvos, bokðtø skaities 500 metø sukaktuvëms paminëti albumas. 1430
1930, spaudai paruoðë H. S e r a f i n a s , Kaunas,
èius, kaip ir kiti heraldikos dalykai, tu1933, p. 373; Lietuvikoji enciklopedija, t. 2, Kaurëjo aiðkiai nustatytas prasmes. Pavyznas, 1934, p. 742; Lietuviø enciklopedija, t. 2, So.
Boston, 1954, p. 60; K v i k l y s B. Mûsø Lietuva.
dþiui, Rusijoje auksinë penkiø bokðtø
Kraðto vietoviø istoriniai, geografiniai, etnografiniai
mûro karûna reiðkë gubernijos centrà,
bruoþai, t. 2, Boston, 1965; 2-as fotogr. leid., Vilnius, 1991, p. 434 ir kt.).
turintá 50 tûkstanèiø ir daugiau gyven© www.llt.lt
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tojø, sidabrinë trijø bokðtø  apskrities centrà30. Suprantama, kad Baisogalai, kuri niekada neturëjo didelio administracinio centro statuso ir kurioje prieð Antràjá pasauliná karà tebuvo apie 1 000 gyventojø31, penkiø
bokðtø auksinë mûro karûna visai netiko. Mûsø dailininkai, nesigilindami á heraldikos reikalavimus, karûnà vir Baisogalos skydo uþdëjo dël groþio, o ne dël
jos prasmës.
Reikia pasakyti, kad Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais miestø heraldika labiau domëjosi dailininkai negu oficiali valdþia. Bûtent jø sukurti herbai plito
po savivaldybes, mokyklas, naudoti informaciniuose ir
proginiuose leidiniuose. Bet ir kituose kraðtuose miestø
heraldika XX a. pirmojoje pusëje buvo primirðta. Lietuvoje galutinai jà suþlugdë sovietinë okupacija. Herbas
tapo burþuazine atgyvena, netinkanèia darbininkø ir
valstieèiø valstybei.
Europoje miestø heraldika atgijo po Antrojo pasaulinio karo, ypaè XX a. antrojoje pusëje, kai atsirado
naujø bendravimo formø, mezgësi miestø giminystës ryðiai. Herbais ëmë puoðtis miestø sportininkai, meno kolektyvai, herbinë gairelë tapo tradicine delegacijø, sportininkø pasikeitimo forma. Pamaþu miestø herbai ëmë
lauþyti ir geleþinæ sovietinæ uþdangà. Geresnës sàlygos
heraldikai atgyti susiklostë chruðèiovinio atðilimo laikotarpiu. Lietuvos valdþia, pasinaudodama susiklosèiusiomis aplinkybëmis, 1966 m. pabaigoje leido prie Kultûros
ministerijos ákurti Respublikinæ heraldikos komisijà, kuri rûpintøsi senøjø herbø atgaivinimu ir naujø herbø Baisogalos herbas. XX a.
kûrimu32. Tiesa, tuomet neapsieita be istoriniø herbø ko- pradþia. Pagal T. Daugirdà
rektûrø. Ypaè nepalankiai buvo þiûrima á religinæ simbo- ir B. aliamorà
likà. Ðventøjø atvaizdø visai atsisakyta, o kiti simboliai
perdaryti taip, kad nepiktintø partinës valdþios. Baisogalos herbas taip pat uþkliuvo.
I nedatuoto Respublikinës heraldikos komisijos sekretoriaus Alfonso Andriuðkevièiaus laiðko Baisogalos vykdomajam komitetui aiðkëja, kad komisija svarstë istorinio herbo atkûrimà, bet parekomendavo religiná elementà (Apvaizdos aká) pakeisti
saulute. Laiðke raðoma, kad atkurti Baisogalos herbà pavesta dailininkui Petrui Repðiui, bet bûtina jo kuriamà etalonà uþsakyti Dailës kombinate. Turbût taip ir buvo
padaryta, nes 1969 m. rugsëjo 12 d. Repðys pateikë komisijai jau herbo eskizus,
kuriuose pavaizduotas ant pasagos tupintis paukðtis ir saulutë. Sprendþiant 30
Rima E. Heraldika. Ið praeities á dabartá, 2-oji paið lakoniðko posëdþio protokolo, dailipildyta laida, Vilnius, 2004, p. 45, 108, 161162.
ninkui siûlyta vengti natûralizmo, ieð- 31 Vadovas po Lietuvà, red. P. Barkauskas ir A. Vab a l a s , Kaunas, 1938, p. 248.
koti dekoratyvumo ir stilistinio vienodu- 32 Ð i l i n i e n ë B. Lietuvos heraldikos komisija, Lietuvos heraldika, kn. 1, p. 157159.
mo tarp abiejø herbo figûrø. Dar kartà
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herbo eskizas svarstytas 1970 m. birþelio 17 d. Po dailininkø smulkiø pastabø dël
stilistikos bei pasiûlymo paukðèio snape vaizduoti þiedà be akies galutinai parengtà
herbo etalonà nutarta tvirtinti darbo tvarka33. Matyt, herbo etalono nespëta laiku
padaryti, o vëliau dël pasikeitusios politinës situacijos jis tapo nebeaktualus. Liepos
mën. antrojoje pusëje Vilniuje ávyko Respublikinë dainø ðventë, skirta 30-osioms sovietø valdþios paskelbimo metinëms paminëti. Tos ðventës svarbus akcentas buvo
iðkilminga eisena á Vingio parkà. Susirinkusi visa Lietuvos valdþia, sveèiai ið Maskvos ir kitø sovietiniø respublikø pirmà kartà po Antrojo pasaulinio karo iðvydo
rajonø delegacijas, iðkilmingai neðanèias senuosius ir naujai sukurtus miestø herbus,
vëliavas ir kitus transparantus. Partiniams ortodoksams tai buvo didþiausias nusiþengimas. Ypaè nepalankiai herbus vertino Centro komiteto antrasis sekretorius
Valerijus Charazovas, apkaltinæs heraldikos kûrëjus ir puoselëtojus lietuviðku nacionalizmu. Charazovo inspiruota herbø byla baigësi tuo, kad po ðventës Heraldikos
komisijos veikla buvo nutraukta, vieðas miestø herbø naudojimas uþdraustas34.
Vis dëlto pradëtas heraldikos darbas visai veltui nenuëjo. Uþdraudus miestø herbø vieðà demonstravimà, juos buvo galima rasti atokiau nuo partinës valdþios akiø
esanèiuose miesteliuose, dvaruose ir net muziejø ekspozicijose. 1979 m. straipsnio autoriui lankantis Ðeduvos muziejuje, jame buvo rodomas bronzinis medalis, skirtas
1952 m. ásteigtam Lietuvos gyvulininkystës institutui. Jo pagrindinis motyvas  ðiek
tiek modifikuotas Baisogalos herbas. Ant pasagos tupintis paukðtis snape laikë penkialapá gëlës þiedà (matyt, aliuzija á Instituto þemdirbikà profilá arba klaidingai suprastas raðytiniuose ðaltiniuose minimas þiedas), o kitame lauke vietoj Dievo Apvaizdos 
Respublikinës heraldikos komisijos proteguota saulutë.
Tuo pat metu analogiðkà Baisogalos herbà, iraiþytà me- Baisogalos miestelio herbas.
dyje, teko matyti Baisogalos dvaro rûmuose.
1992 m. Dail. A. Kaþdailis
Taèiau prireikë maþdaug 20 metø, kad Lietuvos
miestø herbai iðlástø ið pogrindþio ir uþimtø jiems skirtà vietà visuomenës gyvenime. Prie to prisidëjo Sovietø
Sàjungoje prasidëjusi gorbaèiovinë perestroika ir netrukus vis labiau ásisiûbuojantis kraðto Atgimimas, kurá
vainikavo Lietuvos Sàjûdis, o po to ir nepriklausomos
Lietuvos valstybës atkûrimas. Subyrëjus sovietinei sistemai, atsirado visos galimybës Baisogalos istorinei heraldikai sugráþti. Jos pagrindu tapo 1791 m. privilegijos
duomenys. Baisogalos herbo etalonà padarë dailininkas
Arvydas Kaþdailis. Jame vaizduojamas á du laukus perskeltas skydas. Priekiniame raudoname lauke  sidabrinë pasaga su ant jos tupinèiu, á kairæ
pusæ atsigræþusiu juodu naktikovu, lai- 33
Susiraðinëjimo su Baisogalos valdþia, Respublikikanèiu snape auksiná þiedà, uþpakalinës heraldikos komisijos posëdþiø protokolai ir
kita medþiaga saugoma Kultûros paveldo centro
niame mëlyname  auksinë Dievo Aparchyve.
vaizdos akis. Atkurtà ir 1992 m. sausio 34 Isamiau apie Respublikinës heraldikos komisijos
veiklà ir jos likimà raðo tuometinis kultûros mi23 d. Lietuvos heraldikos komisijos apnistro pavaduotojas ir komisijos pirmininkas Vyrobuotà Baisogalos miestelio herbà Lietautas Jakelaitis (Jakelaitis V. Saulei leidþiantis 
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tatoks buvimas drauge, t. 2, Vilnius, 2002, p. 218225).
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Baisogalos miestelio herbinës
vëliavos projektas

rybos Prezidiumas patvirtino 1992 m. geguþës 6 d.35
Tai buvo antrasis oficialus Baisogalos herbo patvirtini- Baisogalos seniûnijos herbinio
mas po 200 metø pertraukos.
antspaudo projektas
Aprobuoto herbo pagrindu dailininkas A. Kaþdailis sukûrë Baisogalos miestelio herbinës vëliavos ir 1992 m. Dail. A. Kaþdailis
seniûnijos herbinio antspaudo projektus. Juos Lietuvos
heraldikos komisija patvirtino 1992 m. kovo 19 d. Vëliavos audeklas statmenai padalytas á mëlynà ir raudonà juostas, ant kuriø uþdëtas baltas rombas su herbu
viduryje. Laisvieji kraðtai apvesti baltais (sidabriniais) kutais. Ploèio ir ilgio santykis  1:2. Kotas mëlynas, jo virðuje ant auksinio antgalio auksinis naktikovas. Antspaudo vaizdulys perskeltas á du laukus. Priekiniame vaizduojamas ant pasagos
tupintis naktikovas su þiedu snape, uþpakaliniame  Dievo Apvaizdos akis. Aplink
vaizdulá áraðyta Baisogalos seniûnijà nurodanti legenda36.
1992 m. patvirtinus atkurto istorinio Baisogalos herbo etalonà bei herbinës
vëliavos ir antspaudo projektus, buvo sukurta visa ðiuolaikinë Baisogalos heraldika.
Galima sakyti, po daugelio metø ji ið naujo sugráþo á kraðto visuomeniná gyvenimà.

Iðvados
Apibendrinant galima tvirtinti, kad Baisogala herbà gavo ið Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Stanislovo Augusto 1791 m. lapkrièio 10 d.
Jame pavaizduoti simboliai  pasaga su ant jos tupinèiu paukðèiu ir Dievo Apvaizdos akis  atspindëjo bendràsias to meto herbø kûrimo tendencijas. 1792 m.
viduryje, pasikeitus politinei situacijai, Baisogala savivaldos ir herbo neteko. Herbas
ið naujo atkurtas ir oficialiai áteisintas tik 1992 m., praëjus 200 metø nuo jo panaikinimo.

35
36

Valstybës þinios, Vilnius, 1992, nr. 15-414.
Baisogalos herbinës vëliavos ir seniûnijos antspaudo
projektai saugomi Lietuvos heraldikos komisijos archyve (Baisogalos herbo byla).
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Straipsnio priedai, skelbiami atskirai (specializuotuose rinkinio skyriuose):
1. Straipsnio santrauka anglø kalba.
2. Þinios apie autoriø.
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