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ÞYGAIÈIAI

P ARENGË K ONSTANTINAS PRUÐINSKAS
Danutës Mukienës nuotraukos
Þygaièiø herbas. Dailininkas Rolandas Rimkûnas

Þygaièiai – to paties pavadinimo Tauragës rajono seniûnijos centras rajono ðiaurës vakarinëje dalyje, prie kelio Tauragë–Vainutas ir nedidelio Trumpës upeliuko. Tai labiausiai á vakarus nutolusi Tauragës rajono
gyvenvietë. Þygaièiø apylinkes
raiþo Eþeruona ir jos intakai Balèia, Dabrupis, Elbertas, Kerupys, Ringë, Tyrelupis. Tai lygumø kraðtas. Nuo Þygaièiø iki
Tauragës – 21 kilometras. Netoli Þygaièiø vësa kvëpuoja
Draudenio eþeras. Prie ðio eþero ir Eþerûnos upës senovëje stovëjo
Ariðkiø (Ariðkënø) pilis. Didþiausi ðios seniûnijos kaimai – Sartininkai (apie 400 gyventojø), Aukðtupiai, Kæsèiai, Visbarai. Gaudaièiø kaimas jau yra susiliejæs su Þygaièiais. Netoli Þygaièiø –
Priðmantai, kurio apylinkëmis teka Priðmantës upelis.
Þygaièiø apylinkëse þmonës gyveno nuo seno. Ðiose vietose
yra rasta akmeniniø ámoviniø kirviø. Eþeruonos upës krante 1932 m.
ûkininkas Vincas Merkelis rado 1626 ir 1671 m. datuojamø Lenkijos-Lietuvos kunigaikðtystës pinigø.
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1561 m. raðytiniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëtas Þygaièiø kaimas. Jam tada priklausë 17 valakø þemës. Èia buvo 15 kiemø, veikë viena smuklë.
1608 m. Þygaièiuose buvo pastatyta katalikø baþnyèia (tikëtina,
kad koplyèia). Ji buvo medinë. Baþnyèios statyba rûpinosi Kerbedys.
XIX a. viduryje trenkus þaibui, 1785 m. statyta medinë Þygaièiø
katalikø baþnyèia sudegë.
1859–1861 m. Þygaièiuose pastatyta nauja mûrinë neogotikinë,
trijø altoriø katalikø baþnyèia. Jos statyba rûpinosi Vincentas Norvaiða ir parapijieèiai. Ðios baþnyèios altoriai yra mûriniai.
Vertingi baþnyèios bokðte esantys du varpai. Vienas jø yra iðlietas 1772 m., kitas – 1785 m. Varðuvoje.
1863 m. Þygaièiø parapijoje skaityti mokëjo 834 gyventojai.
XIX a. pab. – XX a. pr. Þygaièiuose, kaip ir daugelyje kitø Tauragës
rajono kaimø, buvo vienas ið lietuviðkos spaudos gabenimo á Lietuvà
centrø. Knygneðiai, perneðæ knygas per sienà, jas daþnai paslëpdavo pas Þygaièiø kunigà Vincentà Norvaiðà. Ið þymesniø to kraðto
knygneðiø èia gyveno Antanas Kerðulis. Kunigà V. Norvaiðà caro
valdþia susekë. Uþ knygneðiø globojimà, 1863 m. sukilimo dalyviø
rëmimà jis 1870 m. buvo suimtas, nuteistas ir iðtremtas á Tomsko
gubernijà. V. Norvaiða 1853 m. buvo baigæs Varniø kunigø seminarijà. Ryðá su Tilþës spaustuvininkais jis uþmezgë ir su jais bendradarbiauti pradëjo 1858 metais. Tremtyje kunigas iðbuvo iki 1882 metø.
Seniûnijos teritorijoje esanèiame Sartininkø kaime stovi 1787 m.
pastatyta medinë katalikø baþnyèia. Jos altoriuose – XIX a. tapyti
paveikslai. Baþnyèià puoðia liaudies meistrø tapytos Kryþiaus kelio stotys, Nukryþiuotojo skulptûros. Vertinga ir baþnyèios ðventoriuje stovinti liaudiðkos architektûros varpinë, kurioje saugomi
1928 m. lieti varpai. Tame paèiame ðventoriuje – 1886 m. pastatytas 5 m aukðèio akmeninis reljefinis kryþius.
Ðios seniûnijos Visbarø kaime yra buvæ du dvarai. Jø pastatø jau
nebëra. Yra iðlikusios tik dvejos jau neveikianèios dvaro kapinës.
Vienas þymi tik kryþiai, antràsias – XVIII a. pastatyta koplyèia. Ji èia
atsirado Visbarø dvaro savininko Gimbuto rûpesèiu. Koplyèioje
1764 m. buvo palaidotas Gimbuto sûnus. Po Pirmojo pasaulinio
karo koplyèios kriptos apnaikintos.
Visbarø kaimà ilgus metus garsino dievdirbys Juozas Dapkus
(1908–1986).
(Nukelta á 62 p.)
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Virðuje – Þygaièiø ðv. apaðtalø Petro ir Pauliaus baþnyèia. Kairëje nuo
virðaus: Þygaièiø ðv. apaðtalø Petro ir Pauliaus baþnyèia, Þygaièiø
gimnazija, Þygaièiø bendruomenës pastatas ir viena ið Þygaièiø gatviø

(Atkelta ið 61 p.)
1861 m. Þygaièiø mokykla veikë smuklës patalpose. Vëliau mokykla buvo perkelta á Gaudaièiø kaimà.
1863 m. Þygaièiuose ásteigta valdiðka pradþios mokykla. Èia
mokydavosi apie 60 vaikø.
1861–1863 m. Þygaièiuose pastatyta Ðv. apaðtalø Petro ir Pauliaus baþnyèia. Jos statyba rûpinosi kunigas Vincentas Norvaiða.
Áspûdingi baþnyèios altoriai. Centrinis yra dviejø aukðtø. Jis papuoðtas kolonomis, evangelistø skulptûromis. Á centriná altoriø panaðus deðinysis. Jame yra ðv. Jurgio, ðv. Kazimiero, ðv. Ambraziejaus, ðv. Jeronimo ir ðv. Roko skulptûros. Kairájá altoriø puoðia ðv. Domininko, ðv. Klavos, ðv. Augustino, ðv. Grigaliaus, Marijos Maloningosios ir Marijos Sopulingosios skulptûros.
Nepriklausomos Lietuvos metais Þygaièiai buvo valsèiaus centras.
1923 m. Þygaièiuose buvo 43 sodybos, 298 gyventojai. Tuo laikotarpiu miestelyje pastatyta nauja mokykla, buvo valsèiaus savivaldybë, veikë paðtas, sveikatos punktas, policijos nuovada, veiklà buvo iðplëtojæs kooperatyvas, smulkaus kredito draugija, veikë
kelios amatø dirbtuvës, parduotuvës. Aktyvûs buvo miestelio ðauliai, jaunalietuviai, pavasarininkai, tautininkai.
Þygaièiai buvo vienas ið tokiø Tauragës rajono miesteliø, kuriuose negyveno þydø tautybës þmoniø.
1934 m. baþnyèios ðventoriuje pastatyta betoninë koplytëlë, kuri
èia stovi iki ðiol.
Gyvenvietë stipriai nukentëjo Antrojo pasaulinio karo metais.
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Sovietmeèiu Þygaièiai buvo apylinkës ir kolûkio centras
Dabar Þygaièiuose veikia gimnazija, paðtas, ambulatorija, bendruomenës centras.
Þygaièiø seniûnijai 2010 m. vadovavo Vytautas Juðka, pakaitiniu seniûno pavaduotoju dirbo Aivaras Betingis.
Þygaièiø seniûnijoje ásteigtos Aukðtupiø, Bûdvieèiø, Draudeniø,
Kæsèiø, Pryðmantø, Sartininkø, Skirþemës, Ðikðniø, Visbarø, Þygaièiø seniûnaitijos. Seniûnijos teritorijoje veikia trys bendruomenës: Þygaièiuose – „Þygava“, Sartininkuose – „Sartupietis“, Aukðtupiuose – „Aukðtadabrupis“, Kæsèiuose – „Elbenta“.
.
2005 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
patvirtintas Þygaièiø miestelio herbas (sukûrë dailininkas Rolandas
Rimkûnas). Jame pavaizduotas raktas ir kardas.
Þygaièiuose paskutiniais metais nuolat gyvena apie 700 þmoniø.

Nuotraukose: koplytëlë-paminklas Ðventøjø 1934-øjø metø atminimui
Þygaièiø katalikø baþnyèios ðventoriuje, paminklas pirmosios Þygaièiø
katalikø baþnyèios vietoje ir Þygaièiø miestelio kryþiai
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