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Ðakynos ir Gruzdþiø herbai
Edmundas Rimða
Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës laikais miestø heraldika buvo glaudþiai susijusi su miestø savivalda, kuri mûsø kraðte pradëjo plisti XIV a. pabaigoje. Iki XVIII a.
pabaigos Magdeburgo, reèiau Kulmo ir kitokias teises gavo apie 250 miestø ir miesteliø.
Savivaldûs miestai kûrë savas valdymo ir teismo institucijas, kurios, kaip teisiniai subjektai, pagal savivaldos teisæ privalëjo turëti antspaudus su vienokia arba kitokia simbolika. Ið pradþiø antspaudiniai simboliai á miestø herbus nepretendavo. Tik vëliau,
veikiant riterijos ir kitø institucijø heraldikai, miestø antspaudiniai simboliai buvo pradëti heraldinti, jie imti vaizduoti skyduose, spalvinti. Pagaliau XVI a. viduryje atsirado
pirmosios miestø herbinës privilegijos arba savivaldos teisiø privilegijose specialiai
herbams skirti straipsniai, kurie áteisino tiek naujus, tiek jau esamus herbus, nustatë
jø naudojimà. Senojoje Lietuvos miestø heraldikoje, kaip ir kituose Vakarø ir Vidurio
Europos kraðtuose, vyravo viena, reèiau dvi ir daugiau figûrø. Taip sukurti herbai gerai
reprezentavo savivaldø miestà, buvo aiðkûs ir suprantami visiems aplinkiniams.
Literatûroje neretai tvirtinama, kad Ðakôna Magdeburgo miesto teises, taigi ir
herbà, gavo prieð 1766 m. Vëliau tos teisës buvusios patvirtintos 1791 ir 1792 m.1
Deja, ðiø teiginiø kol kas negalima patvirtinti në vienu patikimu ðaltiniu. Pagaliau
naujausieji Þemaitijos miesteliø tyrimai parodë, kad 1775 m. Ðakyna tebuvo prie
dvaro ásikûræs miestelis, neturëjæs net turgø ir mugiø privilegijos2. Ið tikrøjø Ðakyna
savivaldos teises iðsirûpino XVIII a. pabaigoje, dideliø ávykiø ir permainø laikotarpiu.
Kaip þinia, XVIII a. antrojoje pusëje nusilpusi ir vidiniø prieðtaravimø draskoma
valstybë 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 tûkstanèius kvadratiniø kilometrø
Lietuvos teritorijos: didesnæ dalá Polocko vaivadijos, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijas
bei Minsko vaivadijos rytiná pakraðtá su Gomeliu3. Politinæ krizæ kraðte gilino didikø
anarchija ir savivalë, sustiprëjæs beteisiø valstieèiø ir miestelënø pasiprieðinimas vietos
seniûnams. Buvo aiðku, jog pirmasis padalijimas tai tik áþanga tolimesnei agresijai.
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 1 Kviklys B. Mûsø Lietuva. Kraðto vietoviø istoriniai,
geografiniai, etnografiniai bruoþai, South Boston, 1966
uþtruko iki 1792 m. ir buvo pramintas
Didþiuoju, Reformø, Ketveriø metø sei- 2 (naujas fotogr. leid., Vilnius, 1991), t. 3, p. 43.
M e i l u s E. Þemaitijos kunigaikðtystës miesteliai XVII a.
mu. Jo tikslas  reformuoti valstybæ, suII pusëjeXVIII a. Raida, gyventojai, amatai, prekyba,
stiprinti jà ekonomiðkai, kad bûtø gali- 3 Vilnius, 1997, p. 32, 169.
K i a u p a Z., K i a u p i e n ë J., K u n c e v i è i u s A. Liema pasiprieðinti kaimynø uþmaèioms.
tuvos istorija iki 1795 metø, Vilnius, 1995, p. 386
387, 401 (padalijimø þemëlapis).
Tarp svarbiausiøjø Seimo nutarimø minëtinas 1791 m. balandþio 18 d. Miestø
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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 miestieèiai buvo iðlaisvinti ið seniûnø valdþios, gavo teisæ
savarankiðkai disponuoti jiems skirta þeme, verstis amatais ir prekyba, iðsirinkti savus
valdþios ir teismo organus, kuriems privalëjo paklusti visø luomø gyventojai4.
Ketveriø metø seimo priimti nutarimai tarsi atriðo Lietuvos miestieèiø ir miestelënø rankas. Per 7,5 mënesio (1791 m. lapkritis1792 m. birþelis) Stanislovas Augustas patvirtino net 74 laisvøjø miestø teises, ið jø apie 86% etnografiðkai lietuviðkose þemëse. Pakilimas buvo didþiulis. Dalis senøjø miestø, taip pat ir kai kurie
miesteliai steigë savivaldas, rinkosi valdþios ir teismo pareigûnus net neturëdami
valdovo privilegijø. Ne paskutiná 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 laimæ5.
Lietuvos sostinëje Vilniuje kai kurie didikai ásiraðë á miestieèiø luomà, o miestieèiø
virðûnës buvo skelbiamos bajorais6. Taip tarp ávairiø demokratiðkai nusiteikusiø gyventojø sluoksniø pradëjo ryðkëti konsolidacijos tendencijos, turëjusios kilstelëti visuomenæ á kokybiðkai aukðtesná lygmená.
Bûtent ðio visuotinio pakilimo metu Ðakônos miestelënai tapo miestieèiais.
1792 m. birþelio 12 d. Stanislovo Augusto pasiraðytoje laisvojo miesto teisiø privilegijoje raðoma, kad jos praðë Ðakynos laisvojo miesto burmistro, vaito, tarëjø, suolininkø ir visos bendruomenës vardu Ponø
Taryba ir kiti aukðti valdovo patarëjai7.
Privilegijoje iðvardyti pareigûnai leidþia 4 Materiaùy do dziejow sejmu czteroletnego, oprac. i przygotowali do druku J. W o l i ñ s k i , J. M i c h a l s k i ,
manyti, kad èia, kaip ir kai kuriuose kiE. R o s t w o r o w s k i , Wroclaw, 1961, t. 4, p. 91
tuose Lietuvos miesteliuose, savivalda
97. Plg.: K r y þ e v i è i u s V. Lietuvos privilegijuotieji
miestai. XVII a. antroji pusëXVIII a., Vilnius, 1981,
buvo ákurta dar iki privilegijos gavimo,
p. 8990; K i a u p a Z. Lietuvos miestø savivalda
galbût 1792 m. balandþio pradþioje. TuoXIVXVIII a., Lietuvos heraldika, sud. ir parengë
E. R i m ð a , Vilnius, 1998, kn. 1, p. 181183.
met visoje valstybëje buvo renkami nauji
5
K r y þ e v i è i u s V. Lietuvos privilegijuotieji miestai,
8
miestø valdþios ir teismo pareigûnai .
p. 120121.
Nedideliems miesteliams iðsirû- 6 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. Vilniaus miesto istorija nuo seniausiø laikø iki Spalio
pinti privilegijà buvo ne taip paprasta.
revoliucijos, Vilnius, 1968, p. 187.
Reikëjo vykti á Varðuvà, ten árodyti, kad 7 Lietuvos Metrika kn. 556, l. 138V, f. 389 (originalas saugomas Rusijos valstybiniame senøjø aktø argyvenvietë gali bûti laisvuoju miestu,
chyve, Maskva, mikrofilmà turi Lietuvos valstybës
gauti Stanislovo Augusto pasiraðytà priistorijos archyvas, toliau  LVIA).
vilegijà. Reikia nepamirðti, kad patekti 8 Pagal 1792. III. 12 valdovo universalà miestø valdþios ir teismo organø rinkimai buvo numatyti
pas valdovà eilinis Ðakynos miestelënas
balandþio 7 ir 14 d. (Materiaùy do dziejów sejmu
czteroletnego, t. 5, p. 363).
negalëjo. Paprastai privilegijai iðrûpinti
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maþesni miesteliai samdydavo bajorus (kilminguosius), didþiøjø miestø arba apygardø centrø miestieèius. Tik jie galëjo Lietuvos raðtinëje surinkti reikalingus dokumentus, patekti pas valdovà ar bent Lietuvos vicekanclerá, tvarkiusá laisvøjø miestø reikalus. Pavyzdþiui, Rietåvas kartu su Veivírþënø miesteliu privilegijoms ágyti samdë
Þemaitijos vëliavininkà kilmingàjá Aloyzà Montvilà9. O Ðiauliø, Ðakynos, Akmenës
ir kai kuriø kitø Þemaitijos laisvøjø miestø privilegijomis Varðuvoje rûpinosi kilmingasis Vincentas Laucevièius10. 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.).
Kaip ten bebuvæ, 1792 m. V. Laucevièiui pavyko gauti Ðakônai laisvojo miesto
teises. Privilegijos originalas, birþelio 12 d. pasiraðytas valdovo Stanislovo Augusto,
XIX a. antrojoje pusëje dar buvo Lietuvoje. Já matë Jonas Prekeris, padarë jo nuoraðà,
kuris vëliau su kitais Prekerio raðtais pateko á Jogailaièiø bibliotekà Krokuvoje11.
Tolimesnis privilegijos originalo likimas neþinomas. Sprendþiant ið kitø iðlikusiø
originalø, jo bûta labai puoðnaus. Paprastai per pusæ sulenktas didelis pergamentas
antrajame lape turëjo nupieðtà spalvotà miesto herbà. Be valdovo paraðo, privilegijos
tikrumà liudijo Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës maþasis antspaudas, ádëtas á
bronzinæ dëþutæ ir prikabintas prie pergamento karmazininiu ðilko raiðèiu. Dar Varðuvoje privilegija buvo áriðta á kietus virðelius, aptrauktus ruda oda. Abiejose jø pusëse buvo áspaustos paauksuotos vinjetës bei jungtinis Lenkijos ir Lietuvos
9
R i m ð a E. Rietavo herbas, Rietavo apylinkës, spauvalstybës herbas (du ereliai, du raiteliai
dai parengë V. B û d a , V. M i l i u s , L. M u l e v i è i u s , R. S a b a l i a u s k a i t ë, I. S e l i u k a i t ë, N. V ë bei Poniatovskiø verðis skydo ðirdyje), o
pirmajame virðelyje áraðytas ir laisvojo 10 l i u s , Kaunas, 1992, p. 71.
1792 m. Ðiauliø reparticijos protokolai, LVIA, f. SA,
miesto pavadinimas. Tokia privilegija kaib. 15138, l. 9.
11
J. Prekerio perraðyta intituliacija, paraðai ir kiti
navo nemaþus pinigus. Pavyzdþiui, Pudalykai leidþia tvirtinti, kad jis turëjo privilegijos
niõs miestieèiai uþ savo privilegijà suoriginalà (1792 m. Ðakynos privilegijos nuoraðas,
Jogailaièiø biblioteka, Krokuva, rankr. 6321 IV, 1.
mokëjo 19 raudonøjø auksinø, arba 342
281282V. Nuoraðo mikrofilmà turi Vilniaus uni12
lenkiðkus auksinus .
versiteto biblioteka, f. 83-109).
Be originalo, iðliko dar vienas ly- 12 R i m ð a E. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës miesgiavertis ðaltinis  privilegijos áraðas Lie- 13 tø antspaudai, Vilnius, 1999, p. 485.
Ýeby zaú przerzeczone miasto Szakinów tak w rzetuvos Metrikoje su perpieðtu miesto herczach sàdowych, jako i rzàdowych miejskich pewnego
zaýywaùo zaszczytu, onemu herb taki, jaki siæ tu odbu. Joje prie herbo pieðinio raðoma:
O kad minëtas Ðakynos miestas tiek teismo,
tiek miesto valdymo reikaluose patirtø tikrà
garbæ, suteikiame jam toká herbà, koks èia yra
matyti nupieðtas, tai yra riterá su skydu, ant
kurio áraðyta: Uþ ástatymà (teisingumà) ir
laisvæ. Ðá herbà leidþiame tam miestui naudoti antspauduose ir visokiuose þenkluose13.
Lietuvos Metrikoje pagal to meto madà
ganëtinai primityviai nupieðtas ant þe-

malvany widzieã daje, to jest rycerz z tarczà na której
napis Pro Lege et Libertate nadajemy; którego to
herbu na pieczæciach i wszelkich oznakach temuý miastu uýywaã pozwolamy (1792 m. privilegijos áraðas
Lietuvos Metrikoje, kn. 556, l. 140v, nr. 68). Lietuvos
Metrikos spalvotas herbo pieðinys skelbtas: Lietuviðkoji heraldika, Statyba ir architektûra, 1988, nr. 7,
p. 21; Lietuvos heraldika, sud. E. R i m ð a , Vilnius,
2004, kn. 2, p. 180; S a m a l a v i è i u s S., J a n u ð o n i s S. Heraldika, Kultûros barai, 1968, nr. 10,
p. 30 (A. Tarabildos pieðinys, saugomas Lietuvos
kultûros paveldo centre, nespalvotas); R i m ð a E.
17911792 m. Lietuvos miestø savivaldos privilegijos kaip heraldikos ðaltinis, Lietuvos miestø istorijos ðaltiniai, sud. Z. K i a u p a ir E. R i m ð a , Vilnius, 1988, kn. 1, áklija.
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mës stovintis ðarvuotas riteris su kardu ir minëtu skydu.
Tolumoje lyg per rûkà matyti kalnai ir neaiðkûs medeliai.
Panaðiø simboliø XVIII a. pabaigoje gavo ne vienas Lietuvos miestas. Pavyzdþiui, Da÷gø riteris vaizduotas stovintis ant kalvos, Kernavºs  miesto vartuose, o Jósvainiø,
Lípniðkiø ir Veivírþënø herbuose  jojantis ant þirgo.
XVIII a. pabaigoje miestø herbams suteikti simboliai atspindëjo kraðto realijas. Kariai, riteriai, patrankos
bei kiti ginklai rodë, kad tik ginklu bus galima apsiginti
nuo kaimyniniø valstybiø agresijos. Kita vertus, ðarvuotas riteris su devizu skyde Pro Lege et Libertate privalëjo ne tik Ðakynos miesto
saugoti kraðtà, Ðakynos miestà ir miestieèius, bet ir ginti ágytas herbas. 1792 m.
laisves, áraðytas á 1791 m. balandþio 18 d. Miestø ástatymà, Ge- Lietuvos Metrika
guþës 3 d. konstitucijà. Galimas daiktas, kad devizo idëja priklauso minëtajam Laucevièiui. Bent jo kità dienà (birþelio 13) iðrûpintoje Akmìnës
laisvojo miesto privilegijoje herbe vaizduota strëlë su áraðu ant jos Pro Libertate15.
Sunku pasakyti, ar Ðakôna XVIII a. pabaigoje spëjo savo herbà panaudoti, nes,
kai gavo Stanislovo Augusto privilegijà, kraðte jau ðeimininkavo Rusijos palaikomi
Reformø seimo prieðininkai  konfederatai. Jie pareikalavo naujai ákurtas savivaldas
uþdaryti, o ið gyventojø jiems prisiekti iðtikimybæ ir pasiaiðkinti, kas juos sukurstë
kurti miestus, ið kur gavo pinigø privilegijai bei kitiems reikalams. Tuo tikslu 1792 m.
rugsëjo 28 d. á reparticijos centrà Ðiaulius atvyko buvæs Ðakynos burmistras Rokas
Zejmovièius (Zeymowicz), Antanas Lipta (Lippta), Jonas Jankovskis ir kiti gyventojai,
ið viso 19 asmenø. Prisiekæ konfederatams, jie aiðkino, kad juos ákurti savivaldà ir
iðrinkti valdþios pareigûnus paskatino 1791 m. Geguþës 3 d. konstitucija bei kiti
poástatyminiai aktai. Tam reikalui visi miestelënai padarë rinkliavà. Ið surinktø pinigø 77 raudonieji auksinai buvo perduoti ponui Vincentui Laucevièiui, kuris, kaip
minëta, rûpinosi privilegijos ágijimu, dar 3 raudonuosius auksinus iðleido korespondencijai su juo, ið viso 80 raudonø auksinø, arba 1 440 lenkiðkø auksinø16.
Taigi 1792 m. ákurta Ðakynos savivalda veikë labai trumpai ir buvo panaikinta
tø paèiø metø viduryje, netrukus po privilegijos iðdavimo. Nëra jokiø duomenø, kad
ji vëliau bûtø buvusi atgaivinta. Ðaltiniuose minimi tik á valdinius sugráþæ miestelënai.
Kardinaliai pakito ir politinë situacija. 1793 m. pradþioje Peterburge Rusija ir Prûsija
pasiraðë sutartá dël antrojo valstybës padalijimo. Nuo tuometinës Lietuvos buvo atplëðta visa Minsko, 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 pasiraðë
sutartá dël treèiojo valstybës padalijimo, beveik visos Lietuvai priklausiusios þemës
atiteko Rusijai, o Uþnemunë, kurioje nuo
1794 m. ðeimininkavo prûsø kariuome- 14
R i m ð a E. 17911792 m. Lietuvos miestø savinë, Prûsijai17. Lietuvos Didþiosios Kunivaldos privilegijos (áklija).
15
heraldika, Vilnius, 1998, kn. 1, p. 2728.
gaikðtystës þemës ilgiau nei ðimtmeèiui 16 Lietuvos
Ið 1792 m. áraðo Ðiauliø reparticijos protokoluopateko Rusijos imperijos sudëtin. Prieð
se, LVIA, f. SA, b. 15138, l. 99 v.
17
K i a u p a Z., K i a u p i e n ë J., K u n c e v i è i u s A. Liekeletà metø Ðakynos ágytas herbas taip
tuvos istorija iki 1795 metø, Vilnius, 1998, p. 400,
401 (padalijimø þemëlapis), 406.
pat nuëjo á uþmarðtá.
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Bene pirmasis apie já XX a. pradþioje uþsiminë Janas Ðakynos miesto
Obstas. Jis, Maskvoje susipaþinæs su Lietuvos Metrikos duome- herbas. 1935 m.
nimis, tvirtino, kad Ðakynos herbe vaizduojamas riteris su sky- Pagal M. Gumovská
du, ant kurio uþraðyta Pro lege et libertate18. Remdamasis Obsto informacija, lenkø tyrinëtojas Marijanas Gumovskis nupieðë Ðakynos herbas.
ir 1935 m. paskelbë savàjá Ðakynos herbà. Kadangi prie Lietuvos 1999 m.
Metrikos negalëjo prieiti (ji iki ðiol saugoma Maskvoje), herbe Dail. Rolandas
pavaizdavo riterá, vienoje rankoje klaidingai laikantá nuleistà Rimkûnas
kalavijà, kita atsirëmusá á gotikiná skydà su miesto lotyniðku
Ðakynos vëliava
devizu: PRO LEGE ET LIBERTATE19.
Ðiuo metu Ðakynos miestelis  Ðiauliø rajono savivaldybës (ðtandartas). 1999 m.
seniûnijos centras. Atkuriant istoriná Ðakynos herbà, jo figûrà, Dail. R. Rimkûnas
atsiþvelgiant á dabartinius heraldikos reikalavimus, teko supaprastinti. Siekta iðsaugoti tik senàjà kompozicijà ir svarbiausias spalvas. Herbo etalonà,
remdamasis vieninteliu iðlikusiu originaliu Lietuvos Metrikos pieðiniu, padarë dailininkas Rolandas Rimkûnas. Já Lietuvos Respublikos Prezidentas oficialiai patvirtino
1999 m. geguþës 3 d.20, tai yra ið naujo áteisino po 200 metø nuo jo atsiradimo. Mëlyname lauke ant þalios skydo papëdës vaizduojamas ðarvuotas sidabrinis riteris, deðine
ranka rodantis á apaèià. Prie kairiojo peties ovalus sidabrinis skydas (kraðtas auksinis)
su lotyniðku devizu: Pro lege et libertate. Riterio sijonas ir deðiniojo peties papuoðimas
þalias su auksiniais kraðtais. Per deðinájá petá permesta raudona juosta, laikanti sidabriná kardà su auksine rankena. Ðalmas sidabrinis, papuoðtas dviem raudonomis (pirma
ir treèia) ir dviem sidabrinëmis (antra ir ketvirta) stilizuotomis struèio plunksnomis.
Riterio plaukai ir ûsai juodi, veidas ir deðinioji ranka natûralios kûno spalvos.
Prezidentui áteisinus Ðakynos herbà, Lietuvos heraldikos komisija patvirtino
Ðakynos herbinës vëliavos, tiksliau  ðtandarto, projektà. Geltono audeklo viduryje
vaizduojamas miestelio herbas, kutai auksiniai. Ploèio ir ilgio santykis  10:11. Ið
dviejø galimø audeklo spalvø, geltonos
ir baltos, pasirinkta geltona, kuri papras18
O [ b s t ] J. Herbarz litewski. Herby miast, Litwa
tai heraldikoje reiðkia kilnumà, dorumà.
i Ruú, Wilno, 1912, t. 2, zesz. 1, p. 52.
Kadaise ji sieta su ðviesos simboliu sau- 19 G u m o w s k i M. Herby miast litewskich, Ateneum
wileñskie, Wilno, 1935, rocz. 10, p. 276. Gumowle, o pastaràjà reprezentavo sekmadieskio netikslumus pakartojo ir kiti autoriai (K v i k nis, daugelyje pasaulio ðaliø vadinamas
l y s B. Mûsø Lietuva, p. 43).
20
saulës diena (Sonntag, Sunday).
Valstybës þinios, Vilnius, 1999, nr. 40-1255.
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Gruzdþiÿ miestelis  Ðiauliø rajono savivaldybës
seniûnijos centras. Vietovë ið pradþiø priklausë Ðiauliø
Karaliðkajai ekonomijai, nuo XVIII a. pabaigos Zubovams, nuo XIX a. vidurio Naryðkinams. Prie Gruzdþiø
dvaro ásikûræs kaimas pirmà kartà Gruzdþiø vardu pavadintas 1623 m., o miesteliu  1636 m. Katalikø baþnyèia èia atsirado dar vëliau, apie 1670 m. Praeityje
Gruzdþia¤ savivaldos teisiø ir herbo neturëjo. Þinomas
tik XIX a. Gruzdþiø miestelio valdybos antspaudas su Kauno XIX a. Gruzdþiø
gubernijos herbu: obelisku 1812 m. karui atminti. Já 1843 m. miestelio valdybos
birþelio 11 d. naujai ásteigtai Kauno gubernijai savo ranka pa- antspaudas
tvirtino Rusijos imperatorius Nikolajus I21. Minëtà obeliskà naudojo ir kiti Kauno gubernijos neetatiniai miesteliai, ypaè privatûs, pavyzdþiui, Këdãiniai22.
Á Gruzdþiø miestelio antspaudà ádëtas gubernijos herbas atstojo kitur panaðiuose
antspauduose naudotà Rusijos valstybës dvigalvá erelá ir kartu rodë, kad Gruzdþiai
priklauso Kauno gubernijai.
Ieðkant simbolikos naujam Gruzdþiø herbui, pastebëta, kad ði vietovë ið seno
garsëja Ðv. Roko (ðventë  rugpjûèio 16 d.) atlaidais. Baþnyèioje saugomas vertingas
XVIII a. antrosios pusës ðventojo paveikslas. Prie jo kulto paplitimo Gruzdþiuosê bei
jø apylinkëse prisidëjo ir vietos medþio droþëjas dievdirbys Aloyzas Gendvila (1845
1919), þmoniø pramintas Rokdirbiu; jo mëgstamiausia kûrybos tema buvo ðv. Rokas.
Ðios aplinkybës paskatino naujame Gruzdþiø herbe pavaizduoti ðv. Rokà.
Ðv. Roko gyvenimas nëra visai aiðkus. Vieni autoriai teigia, kad jis gyveno 1295
1327 m., kiti, kad ðventasis gimë 1345 ar net 1350 m., o mirë tarp 13771379 m. Þinoma,
kad jis gimë Prancûzijoje, Montpellier, pasiturinèioje ðeimoje. Anksti netekæs tëvø,
paveldëtà turtà iðdalino vargðams, baþnyèiai, o pats, apsirengæs maldininko drabuþius, iðkeliavo á Romà. Italijoje tuomet siautusi baisi maro epidemija (didþiausia
1348 m.). Dël to Rokas kiekviename miestelyje pirmiausia aplankydavæs prieglaudø
ligonius ir juos slaugydavæs. Keletà metø praleidæs Romoje, patraukë á Palestinà,
bet Piacenzoje pats sunkiai susirgo. Nenorëdamas uþkrësti kitø, apsigyveno miðke
ir atsidavë Dievo valiai. Atsiskyrëlá pradëjæs lankyti vietos gyventojo Gotardo ðuo,
kuris kasdien Rokui atneðdavæs nuo savo pono stalo duonos riekæ. Pasveikæs iðsirengë á tëvynæ, bet pakeliui buvæs suimtas, apkaltintas ðnipinëjimu ir ámestas á
kalëjimà, kuriame po 5 metø miræs. Jau XV a. imtas garbinti kaip ðventasis. Á já
paprastai kreipdavosi pagalbos þmonës, susirgæ maru ir kitomis uþkreèiamomis
ligomis. Pamaþu jis tapo ligoniø, po to gydytojø, vaistininkø, farmacininkø globëju.
Já, kaip savo ðventàjá globëjà, garbina Montpellier, Parmos, Venecijos ir kiti miestai.
Aiðkiø duomenø nëra, kada buvo kanonizuotas. Dar 1629 m. leista já garbinti tik
tose baþnyèiose, kurios anksèiau buvo
pastatytos ðv. Roko garbei23. Galimas
21
Lietuvos heraldika, Vilnius, 2004, kn. 2, p. 14, 2223.
daiktas, kad Lietuvoje ðv. Roko kultas
Plaèiau apie Kauno gubernijos herbà þr.: R i m ð a E.
pradëjo plisti XVII a. Matyt, neatsitikKauno miesto herbas XVXX a., Vilnius, 1994, p. 8594.
tinai Vilniaus vyskupas Konstantinas 22 R i m ð a E. Kauno miesto herbas, p. 95.
23
Podræczna encyklopedya koúcielna, Warszawa, LubBþostovskis 1713 m. jo garbei ásteigë rolinÙódê, 1914, t. 3334, p. 286287; J ö c k l e C.
kitø vienuolijà. Hagiografijoje ðventasis
Encyklopedia of Saints, London, 1997, p. 390392.
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Gruzdþiø herbas
ir vëliava. 1999 m.
Dail. R. Miknevièius

paprastai vaizduojamas su maldininko lazda, apsiaustu ir skrybële, taip pat su
maldininkà simbolizuojanèia kriaukle. Ið kitø ðventøjø maldininkø iðsiskiria tuo,
kad rodo þaizdotà kojà, ðalia turi legendiná Gotardo ðuná su duonos rieke dantyse.
Toká já randame Lietuvoje ne viename paveiksle, dievdirbiø iðdroþtose skulptûrose,
o dabar  ir Gruzdþiø miestelio herbe, kurá puikiai sukûrë dailininkas Raimondas
Miknevièius.
Gruzdþiø herbà Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 1999 m. rugsëjo
24
24 d. Auksiniame lauke vaizduojamas ðv. Rokas su juodos spalvos ðunimi ir drabuþiais. Kûnas natûralios spalvos, kairës kojos þaizda juoda, barzda, marðkiniai ir
kriauklë sidabriniai, apavas, krepðys ir lazda rudi.
Prezidentui áteisinus Gruzdþiø herbà, Lietuvos heraldikos komisija patvirtino miestelio vëliavos (standarto) projektà. Mëlyno audeklo viduryje vaizduojamas
Gruzdþiø herbas tik ne standartiniame, o ovaliame skyde, be to, audeklo kampai
papuoðti maldininkø simboliais  sidabrinëmis kriauklëmis. Laisvieji vëliavos kraðtai apvesti sidabrine juostele. Ploèio ir ilgio santykis  5:6. Mëlynas audeklas
pasirinktas todël, kad hagiografijoje ir veksilologijoje ðventieji mëgstami vaizduoti
mëlyname lauke, simbolizuojanèiame dangø, taip pat iðtikimybæ, pastovumà bei
dieviðkàjà iðmintá.

Priedas

Apie Gruzdþiø ir Ðiupyliø herbø kûrëjus
Gruzdþiø herbo autorius grafikas Raimondas Miknevièius gimë 1937 m. birþelio 13 d. Kaune. 1961 m. baigë Lietuvos valstybiná dailës institutà, grafikos katedrà. Po studijø buvo paskirtas dirbti vyr. dailininku Klaipëdos dailës kombinate.
1964 m. priimtas á Lietuvos dailininkø sàjungà. Nuo 1965 m. dalyvauja dailës parodose. 1966 m. gráþæs á Vilniø dirbo apipavidalintoju Taros ir ápakavimo biure.
Nuo 1988 m.  Vilniaus dailës akademijos Grafikos katedros dëstytojas. Dirba lakðtinës grafikos srityje.
Dailininkas aktyviai ásijungë á atkurtos Lietuvos valstybës kultûriná ir visuomeniná gyvenimà, dalyvavo pirmøjø lietuviðkøjø pinigø-talonø, litø monetø, paðto
þenklø konkursuose. Taèiau ypaè sëkmingai dirba heraldikos srityje. Jis sukûrë arba atkûrë Ariogalos (2001), De- 24 Valstybës þinios, Vilnius, 1999, nr. 81-2396.
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beikiø (2002), Gruzdþiø (1999), Marijampolës (1997), Kauno Dail. Raimondo
(1993), Kernavës (1969), Lekëèiø (1999), Maþeikiø (1996), Rau- Miknevièiaus
donës (1998), Rumðiðkiø (1998), Skirsnemunës (2002), Sudargo kurti Gruzdþiø
(2000), Ðeduvos (1994), Ukmergës (1970, 1992), Utenos (1996), herbo variantai
Veivirþënø (1992), Ventos (1999), Zarasø (1969, 1996) herbus.
Sulaukæs uþduoties sukurti Gruzdþiø herbà, dailininkas atidþiai susipaþino su
miestelio istorija, su seniûno Jono Dundulio perduotais gruzdieèiø pageidavimus.
Herbo pagrindu siûlytas Baltasis kryþius, turgavietëje nuo 1924 m. þaliuojantis Vilniaus àþuolas, miestelá iðgarsinæ skietai, Gruzdþiø dvaro rûmø elementai, ðv. Rokas.
Kadangi pastarojo garbinimas èia turi gilias tradicijas, Ðv. Roko atlaidai yra tapæ
pagrindiniu metiniu gruzdieèiø susibûrimu, iðkilia ðvente, buvo nutarta, kad miestelio
herbà puoð bûtent ðis ðventasis.
Kûrybinio proceso metu dailininkas permàstë keletà herbo ir spalvinio sprendimo variantø, o Heraldikos komisijai buvo pristatytas ir jos priimtas optimalus.
Ðakynos istoriná herbà atkûrë Lietuvos dailininkø sàjungos ir Lietuvos grafinio
dizaino asociacijos tikrasis narys Rolandas Rimkûnas, dirbàs estampo, grafinio dizaino, heraldikos, knygos grafikos srityje. Jis sukûrë arba atkûrë Bubiø, Kruopiø,
Ðiauliø rajono ir apskrities, Viekðniø ir per pusðimtá kitø miestø bei miesteliø herbø.
Straipsnio rankraðtis gautas 2005 04 17, serijos Lietuvos valsèiai
Mokslo darbø komisijos ávertintas 2009 07 29, skelbti parengtas
2009 08 21.
Straipsnis spausdintas Lietuvos valsèiø serijos monografijoje
Gruzdþiai, I dalis, Vilnius, Versmë, 2009, p. 229236
(vyr. redaktorius ir sudarytojas Damijonas Ðniukas).
Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorës Vida
kasparavièienë, Rasa Kaðëtienë, anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas
Pranas Knabikas.
Straipsnio priedai, skelbiami atskirai (specializuotuose rinkinio skyriuose):
1. Straipsnio santrauka anglø kalba.
2. Þinios apie autoriø.
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