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Þ EMAITIJOS

MIESTELIAI

ÞVINGIAI
P ARENGË D ANGUOLË ÞELVYTË
Þvingiø herbas. Dailininkas Arvydas Kaþdailis

Þvingiai – Ðilalës rajono gyvenvietë kairiajame Jûros upës krante,
apie 15 km á pietvakarius nuo Ðilalës ir apie 25 km á ðiaurës vakarus nuo Tauragës. Ðalia Þvingiø, kitoje Jûros upës pusëje, – Bikavënai. Spëjama, kad Þvingiø kaimo pavadinimas kilæs ið senovinio
þodþio þvingys (posûkis, vingis).
Þvingiai pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose pradedami minëti
1537 metais, Þvingiø dvaras – taip pat XVI amþiuje.
Þvingiø miestelis pradëjo formuotis XVII a. pradþioje. Tuo laiku èia
pastatyta baþnyèia (1588–1604 m.). Ið pradþiø jà aprûpino karalius
Þygimantas III). Spëjama, kad ið karto po to, kai buvo ákurta Þvingiø
parapija, prie baþnyèios pradëjo veikti mokykla. Tuo laiku baþnyèiai priklausë nemaþai jai valdovo paskirtos þemës ir valstieèiø.
Anksèiau Þvingiai buvo Þemaitijos valsèiaus ir dvaro centras.
Jis darë didelæ átakà ðio kraðto ekonomikai. Pro já ëjo pasienio
prekybos keliai, tad èia buvo nemaþai smukliø (1537 m. – 5 alinës,
1 alaus parduotuvë, 1538 m. – 9 alinës, 1 midaus parduotuvë),
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kuriose buvo prekiaujama ðá kraðtà garsinusiu midumi ir alumi.
1744 m. Zigmantas Vaza Þvingiams suteikë teisæ ketvirtadieniais rengti turgus.
1778 m. pastatyta medinë Þvingiø ðv. Kryþiaus Atradimo baþnyèia. Þvingiø baþnyèiai kurá laikà yra priklausiusios Didkiemio ir
Þygaièiø filijos. Pagal donacinius raðtus Þvingiø kunigai turëjo mokëti kalbëti lietuviðkai, iðlaikyti tarnus ir mokytojà. Baþnyèios patronu yra buvæs ne tik karalius, bet ir didikas Jeronimas Valavièius.
Prie baþnyèios ilgà laikà veikë Ðv. Juozapo brolija.
1792 m. geguþës 15 d. karalius Stanislovas Augustas Þvingiams
suteikë Liustracijos privilegijà (miesto teises ir herbà). Dokumente
sakoma, kad tam, jog tas miestas „patirtø tikrà garbæ ir didþiuotøsi
atskiru nuo kitø miestø herbu, jam suteikiame toká herbà, kaip èia yra
nupieðtas, tai yra lauro vainiku apjuostus kalavijà, ietá ir kardà.“ Po
kurio laiko, kraðtà alinusiø negandø metu, ðis herbas buvo pamirðtas, o Þvingiai á miestà taip ir neiðaugo.
1841 m. Þvingiuose gyveno 350 gyventojø, Þvingiø katalikø parapijoje buvo 3 755 parapijieèiai, juos aptarnaudavo 3 kunigai.
XIX a., Þemaièiø vyskupo M. Valanèiaus laikais, prie Þvingiø
baþnyèios buvo atkurta parapinë mokykla. 1853 m. joje mokësi 12
mokiniø. Tais metais Þvingiø parapijoje skaityti mokëjo 891 þmogus, 1863 m. – 989.
1885 m. buvo atnaujinta medinë Þvingiø parapijos baþnyèia. XIX a.
pab. tai buvo viena graþiausiø mediniø baþnyèiø Lietuvoje. Jos ðventoriø juosë mûrinë siena, kurioje buvo 14 Kryþiaus kelio stoèiø.
1897 m. Þvingiuose buvo 213 gyventojai.
1899–1916 m., tautinio atgimimo laikotarpiu, Þvingiø klebou buvo kunigas, tautinio judëjimo aktyvus dalyvis kunigas Kazimieras
Pakalniðkis (Dëdë Atanazas), kuris daugelá parapijos gyventojø átraukë á tautiná judëjimà, nelegalios lietuviðkos literatûros platinimà.
1912 m. istorikas Janas Obstas, tyrinëdamas Lietuvos metrikà,
surado þiniø apie senàjá Þvingiø herbo pieðiná.
Pirmojo pasaulinio karo metais Þvingiø baþnyèia sudegë.
1832 m. rusø valdþia nusavino Þvingiø parapijos turtus.
Lietuvos nepriklausomybës metais Þvingiai priklausë Vainuto
valsèiui.
1923 m. Þvingiuose buvo 173 gyventojai.
1938 m. Ðvëkðnos dekanatui priklausiusioje Þvingiø parapijoje
buvo 2 516 katalikø. Parapijos teritorijoje buvusiuose Vizbarø, Stokaièiø ir Bikavënø kaimuose buvo koplyèios.
1938 m. Þvingiuose per Jûros upæ pastatytas naujas gelþbetoninis tiltas.
1939 m.atstatyta Þvingiø katalikø baþnyèia.
1944 m. Þvingiø katalikø baþnyèia susprogdinta. Per Antràjá pasauliná karà susprogdintas ir medinis tiltas per Jûros upæ. Kilæs gaisras
sunaikino dalá miestelio gyvenamøjø ir kitos paskirties namø.
Sovietmeèiu Þvingiai buvo kolûkio ir apylinkës centras.
1959 m. Þvingiuose buvo 213 gyventojø. Pastaraisiais metais
Þvingiuose yra apie 200 gyventojø.
Dabar miestelá puoðia 1939 m. pastatyta medinë Ðv. Kryþiaus
iðaukðtinimo baþnyèia.
Gyvenvietëje veikia pagrindinë mokykla, biblioteka.
2009 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
patvirtintas Þvingiø miestelio herbas. Istoriná Þvingiø miestelio herbà atkûrë dailininkas Arvydas Kaþdailis. Herbo raudoname lauke iðdëstyti auksinë ietis ir áþambiu kryþiumi – sidabrinis kardas bei kalavijas. Ginklai apjuosti þaliu laurø vainiku su auksinëmis uogomis.
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