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Suvalkijos (Süduvos) herbas

Istoriniai duomenys. Suvalkija (senesnis pavadinimas Süduva) yra vienas iS penkiu

Lietuvos etnografiniu regionu, plytintis Salies pietvakariuose. Nors teritorija kaip Zudua (Süduva)

pirmq karta Saltiniuose ivardinta XIII a. knygoje „Liber censuum Daniae" (1202—1241 m.), süduviu

gentis pirmq karta ivardinta II a. Klaudijaus Ptoleméjaus veikale „Geografija". Süduvos

pavadinimas lotynßka forma buvo vartojamas iki XVII a. Urbanizacijos procesai dél nuolatiniu

kovu su kryiiuoéiais Sioje teritorijoje prasidéjo kur kas véliau, nei kituose Lietuvos regionuose.

Pirmosios Magdeburgo teisés Süduvoje buvo suteiktos Prienams 1512 m. Per beveik pusantro Simto

mety (iki 1660 m.) jos buvo suteiktos dar penkiems miestams: Viötyéiui, Naumieséiui, Kybartams,

Virbaliui ir Vilkaviökiui. PO 1795 m. ivykusio treéiojo Lenkijos-Lietuvos valstybés padalijimo,

kuomet Süduvos krastas atiteko Prüsijai, Süduvq imta vadinti Uinemune. Pastaroji 1867—1915 m.,

iki vokieéiu okupacijos, pateko i naujai carinéje Rusijoje sudaryt4 Suvalku gubernij4. Suvalku

miestas buvo Sios gubemijos centras. 1938 m. Jonas Totoraitis, publikavqs „Süduvos Suvalkijos

istorijq", atskleid2ia, kaip Südava tapo Suvalkija. Anot jo, bütent nuo minétos Suvalku gubernijos

pavadinimo Uinemunés teritorij4 imta vadinti Suvalkija. XX a. kaip sinonimai buvo vartojami visi

trys pavadinimai: Süduva, Uinemuné ir Suvalkija. Vis délto 1924 m. ßleistoje Juozo Tysliavos

redaguotos knygos „Süduva. Suvalkieéiq poezijos antologija" ivadinéje dalyje, kuri4 paraSé Pranas

Maöiotas, iöskiriamos Süduvos ir Uinemunés sqvokos. Teigiama, kad: „Taigi po lenkmeéio

abiejuose Nemuno Sonuose buvo susidariusios lietuviams skirtingos sqlygos. Jos negaléjo

neatsiliept vidujiniame kaimieéio gyvenime, jo nusiteikime. Süduvos kaimietis jautési laisvesnis,

didesnis savo artimiausiu reikalu Seimininkas, nekaip uhemunietis." Same cituotame tekste

Süduva suprantama kaip teritorija, esanti kairiajame Nemuno krante, o U%nemuné — deöiniajame. IS

to iSplaukia ivairialypé etnografinio regiono pavadinimo situacija. Vis délto neabejotina, kad

Süduvos terminas nusako kur kas gilesnq, toliau i praeiti orientuotq minimo regiono istorij4,

menanéiq pirmuosius amiius po Kristaus gimimo.
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Suvalkija (Süduva) istorinio herbo neturéjo. 2014 m. pradéjus herbo kürimo procesq, tiek

Suvalkijos (Süduvos) regioniné etninés kultüros globos taryba (toliau —Suvalkijos (Süduvos)

EKGT), tiek Lietuvos heraldikos komisija pasisaké ul vieningq Lietuvos etnografiniu regionu

heraldikos stilistikq.

Suvalkijos (Süduvos) EKGT, Lietuvos heraldikos komisijai teikdama pasiülymus dél Süduvos

herbo simbolikos, pasisaké animalistinés simbolikos vaizdavimq Sio etnografinio regiono

heraldikoje ir pateiké tris variantus: elniq arba briedi, Suni ir taurq. Diskusiju su Lietuvos heraldikos

komisija metu vieningai nutarta herbe vaizduoti taurq — energingumo, didZiadvasiSkumo ir taurumo

simboli. Be to, tauras — Süduvos regione kadaise buvo plaéiausiai paplitçs gyvünas. Taurai Lietuvos

giriose buvo mediiojami jau nuo Neolito laiku.

Suvalkijos (Süduvos) etnografinio regiono herbe naudojamos dvi spalvos: raudona ir sidabras,

kurios laikomos svarbiausiomis ir garbingiausiomis senosios Lietuvos heraldikos spalvomis.

Raudona spalva reiSkia meilç, narsq, pralietq kraujq ui Tèvynç, o sidabras — dorumq, nekaltumq ir

sqiiningumq. IS esmès Sios spalvos dominuoja Lietuvos etnografiniy regionu heraldikos kontekste.

Stengiantis iSlaikyti tradicijq, Süduvos herbe, kaip ir kitu etnografiniu regionu heraldikoje

vaizduojamas devizas. Vis délto, skirtingai nuo Zemaitijos, Dzükijos ir AukStaitijos herbu, kuriu

deviai yra lotyniSki, atitinkamai: PATRIA UNA (Tévyné viena), EX GENTE BELLICOSISSIMA

POPULUS LABORIOSUS (IS karingiausios genties darbStüs Zmonés) ir PATRIAM TUAM

MUNDUM EXISTIMA (Savo Tévynç laikyk visu pasauliu), Suvalkijos (Süduvos) herbo devizui

parinkti Zodiiai lietuviu kalba, t. y. Lietuvos himno paskutinioji eiluté — VIENYBÉ TE2YDl. Taip

nusprçsta dèl to, jog Sios Tauti<kos giesmés autorius Vincas Kudirka, kilçs iS Süduvos. Naujovè

Lietuvos etnografiniu regionu heraldikoje — skydininku atsisakymas Suvalkijos (Süduvos) herbe,

nors büta siülymu kaip skydininkus pavaizduoti Suni ir elniq. Vietoje ju — herbq iS abieju pusiu

puoSia dvi sidabrinés qiuolo Sakelés su gilémis, kurias juosia jau minétasis devizas. 4211010

simbolika — aliuzija i beveik tükstantmetç istorijq turint omenyje pirmaji Süduvos paminèjimq XIII

a.

Suvalkijos (Süduvos) herbq sukürè dailininkas Rolandas Rimkûnas. Ji Lietuvos heraldikos

komisija suderino 2015 m. balandZio 2 d. (Komisijos posédZio protokolas Nr. 6K—l (485)).

2021 m. Suvalkijos (Süduvos) EKGT ir Etninés kultüros globos taryba vèl kreipèsi i Lietuvos

heraldikos komisijq dél apraSomo herbo, nes isigaliojus Lietuvos Respublikos valstybès herbo, kitu

herbu ir herbiniu Zenklu ir Lietuvos Respublikos valstybés vèliavos ir kitu véliavu istatymu

pakeitimams, Lietuvos etnografiniu regionu simbolikos naudojimas tapo reglamentuotas istatyminiu
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lygiu. Be to, etnografiniu regionu herbai Lietuvos heraldikos komisijos teikimu yra tvirtinami

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais. Dél to atsirado poreikis atnaujinti Süduvos heraldikos

bylq. Turint omenyje, kad ateityje bus tvirtinami visu penkiq Lietuvos etnografiniu regionq herbai,

nutarta ivesti vieningesnq Siu herby sistemq. hemaitija metu naudoja tris su Lietuvos heraldikos

komisija suderintus herbus: skydq su me"a, skydq su meöka ir kunigaikötßka kepure virö jo, o

didiji herb4 dar papildomai puoöia skydininkai ir devizas. Aukötaitijos ir Dzükijos etnografiniq

regionu herbus irgi skydininkai bei devizai. Visa tai yra büdinga didiesiems herbams, o jei

yra didysis herbas, paprastai heraldikoje yra numatoma galimybé, kad bütu naudojamas ir maiasis.

Iki 501 etnografiniu regiontl herby maiieji herbai — skydai su juose vaizduojama pagrindine herbine

figüra — nebuvo oficialiai suderinti ar aprobuoti. Lietuvos heraldikos komisijos nuomone, kuomet

Lietuvos etnografiniu regionu herbai pradedami oficialiai iteisinti auköéiausiu lygiu — Prezidento

dekretais — reikia Siq spragq u)pildyti. Tuo labiau, kad nors prioritetinis démesys turés büti

teikiamas regionq didiesiems herbams. taéiau mailliu herby naudojimas kai kuriais atvejais gali büti

parankesnis. Etnografiniu regionu herbu naudojimo tvarkq turi nustatyti Etninés kultüros globos

taryba.

Suvalkijos (Süduvos) etnografinio regiono herbo etalonus pagal 2015 m. pieöinius parengé

dailininkas Rolandas Rimkünas. Suvalkijos (Süduvos) didiji ir mai4ji herbus Lietuvos heraldikos

komisija aprobavo 2021 m. birielio 10 d. (Komisijos posédiio protokolas Nr. 6K—10 (590)).

Svarbesné literatüra: E. Rimöa. Heraldika. I' praeities i dabarti, Vilnius, 2004; Lietuvos

etnografiniai regionai/Ethnographic Regions in Lithuania/sudaré Virginijus Jocys, Vilnius, 2015;

Süduva. Suvalkieéiu poezijos antologija/redagavo Juozas Tysliava, Kaunas, Marijampolé, 1924 m.

Didiiojo herbo Sidabriniame lauke raudonas tauras (akys ir dantys

sidabriniai). Skydq iö abieju pusiq puoöia sidabrinés qiuolo su gilémis, apaéioje juosiamos

sidabriniu kaspinu, kuriame raudonomis raidémis iraöytas devizas: VIENYBÉ TEZYDI.

Maiojo herbo Sidabriniame lauke raudonas tauras (akys ir dantys — sidabriniai).

Komisijos pirmininké Agné Railaité-Bardé
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