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1. Lyncenich herbyno LDK herbų puslapis. XV a.
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Vytis – legendos ir faktai

„1278 m. Lietuvą pradėjo valdyti Vytenis ir sugalvojo 
sau ir visai Lietuvos Kunigaikštystei herbą:  ginkluotą 
riterį ant žirgo, tokį, kokį dabar vadina Vyčiu“, – rašo
ma Jipatijaus metraštyje:.

Tais laikais panašius spaudus turėjo visi Lietuvos 
kaimynai – rusai, lenkai, kalavijuočiai ir kryžiuočiai. 
Su jais pagoniška Lietuva kariavo ir iš jų mokėsi karia
vimo būdo, rašto, pilių architektūros ir diplomatijos. 
Be to Lietuva valdė didelius rusų gyvenamų žemių 
plotus, kuriose ypač buvo garbinamas šv. Jurgis Nuga
lėtojas, jų valdovų spauduose vaizduotas kaip raitelis, 
ietimi nuduriantis slibiną. Vytenis, norėdamas būti 
lygus kaimynams ir priešams, pasidarė tokį patį spau
dą,tačiau jis iki mūsų dienų neišliko.

Kiek vėliau Lietuvos metraštyje, vadinamame 
 Bychovco kronika užrašyta, kad spaudą su raitelio 
atvaizdu turėjo Gedimino sūnus Narimantas, spaudas 
išliko ir datuojamas 1338 m.

XIX a. lenkų istorikas Tadeušas Čackis (Tadeusz 
Czacki) liudija matęs kito Gedimino sūnaus – Algirdo 
antspaudą su raiteliu, prikabintą prie 1366 m. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sutarties su Lenkija.
Tas spaudas neišliko. Tačiau mums gerai žinomi gau
sūs Gedimino vaikaičių, Algirdo sūnų – Jogailos, Skir
gailos, Lengvenio, Kaributo, Švitrigailos, Vyganto, –  
spaudai, datuojami XIV a. pabaiga. Taigi lietuviško 
spaudo su raiteliu amžių galima skaičiuoti nuo Vyte
nio ( XIII a. pabaiga), nuo Gediminaičių (XIV a. pir
ma pusė) ar nuo Algirdaičių (XIV a. pabaiga) laikų, 
t. y. apie 700 metų.Vadinasi mūsų Vytis yra tarp se
niausių Europos valstybių herbų.

2.  Šv. Eustachijaus plokštė Šv. Mykolo sobore 
 Kijeve. XII a.

3.  Šv. Jurgio Nugalėtojo ikona. Rusija XIV a.
4.  Kryžiuočio riterio de Rose antspaudas. 1323 
5.  Pskovo kunigaikščio Narimanto Gediminaičio 

 antspaudas. 1338
6.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos mažasis 

herbinis antspaudas. 1382
7.  Kernavės kunigaikščio Vygando antspaudas. 1388
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Spaudų hierarchija

Spaudas ankstyvaisiais viduramžiais buvo labai svarbus 
visiems juridinę galią turintiems asmenims – nuo kara
lių, įtakingų didikų, žemių valdytojų iki bajorų.

Lenkijos karaliumi karūnuotas Jogaila atsisakė 
jo anksčiau naudoto LDK spaudo ir naudojo tuomet 
Europos Vakarams įprastus spaudus. Svarbiausias jų, 
dabar vadinamas sosto spaudu, buvo didžiausias, apie 
10 cm skersmens (tuomet antspaudo dydis ir spalva 
buvo svarbūs atributai). Jame vaizduotas soste sėdintis 
valdovas, o aplink jį išdėstyti jo valdomų žemių herbai, 
pradedant nuo svarbiausių: Jogailos dešinėje – Lenkijos 
karalystės Erelis, kairėje – LDK Vytis ir t. t. Vaizdą supa 
legenda – visų karaliaus titulų išvardijimas lotyniškai. 

Antras pagal svarbą –didysis herbinis spaudas. 
Jo apskritime vaizduotas skydininko angelo prilai ko
mas keturių laukų Lenkijos karalystės herbas su Ereliu, 
Vyčiu ir dviejų svarbiausių Lenkijos žemių – Kališo ir 
Kujavijos – simboliais. Kompoziciją supo Karaliaus 
įvardijimo legenda. Vėliau ši kompozicija buvo pakeis
ta – vaizduoti  du Ereliai ir du Vyčiai, o vėlesniuose 
spauduose ją supo Lenkijos karalystės žemių herbų 
 vainikas.

Mažąjį herbinį spaudą sudarė tik Lenkijos ir Lietu
vos konfederacijos jungtinis keturių laukų herbas su 
dviem Ereliais bei Vyčiais ir legenda aplink jį.

Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tapęs Vytautas 
nebuvo pirmasis asmuo kunigaikštystėje, juo buvo Jo
gaila – supremus princeps – aukščiausias kunigaikštis. 
Tačiau Vytautas siekė savarankiškumo, iš tikrųjų jį pa
siekė ir turėjo panašius spaudus: sosto, didijį her binį ir 
mažajį herbinį.

12.  Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
sosto antspaudas. 1388

13.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sosto ants
paudas. 1407

8.  Žygimanto Senojo didysis herbinis antspaudas. XVI a. pr. 9.  Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos 
didysis herbinis antspaudas. 1386

10.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mažasis herbinis ants
paudas. 1397

11.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto didysis herbinis 
 antspaudas. 1398
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dvigubas kryžius 
ar Gediminaičių stulpai

Istorikai teigia, kad popiežius už pagoniškos Lietuvos 
pakrikštijimą Jogailą apdovanojo Krikštytojo kryžiumi. 
Tokiu kryžiumi tūkstantaisiais metais buvo apdovano
tas Vengrijos karalius Steponas už vengrų pakrikštiji
mą. Šio kryžiaus vertikalė turi dvi kryžmas– viršutinė 
trumpesnė, o apatinė ilgesnė. 1387 m. Jo gaila juo, kaip 
savo giminės simboliu, papuošė Algirdaičių raitelį – 
prie kairiojo peties pridėjo skydą su auksiniu Krikšty
tojo kryžiumi. Kryžius, tapęs Lenkijos ir Lietuvos her
bo figūra, ilgainiui keitėsi, kryžmos suvienodėjo ir 
dabar jis vadinamas Dvigubu kryžiumi.

Vytautas, siekdamas valdyti Lietuvos Didžiąją 
 Kunigaikštystę, atsisakė iš tėvo Kęstučio paveldėto 
spaudo, vaizdavusio stovintį riterį su skydu ir kalaviju 
rankose ir 1384 m. pasigamino spaudą su raiteliu. 
Iš pradžių jo raitelis buvo be skydo ir jojo į priešingą 
pusę, vėliau, 1397 m., jo spaude žirgas jau pasuktas 
heraldiškai į dešinę, o raitelio skydas papuoštas 
jo  giminės ženklu – Gediminaičių stulpais.

Gediminaičių stulpai negalėjo būti sugalvoti tam, 
kad jais Vytautas papuoštų savo spaudus ir monetas. 
Be abejonės, jie turėjo būti naudojami anksčiau ir ga
lėjo pasirodyti bent jau XIV a. pradžioje. Jie minimi 
legendoje apie lietuvių kilmę iš romėnų, be to, senųjų 
lenkų herbynų autoriai teigia, kad lietuvių kunigaikš
čiai Stulpų simbolį naudojo nuo X a. pradžios.

16.  Žygimanto Senojo maldynas. XVI a. pr.
17.  Vytis Bergshammar herbyne. XV a. pr.

14.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos kaldintų monetų 
 aversas ir reversas. Po 1387

15.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kaldintų monetų 
 aversas ir reversas. XV a. pr.
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Vyčių įvairovė

Lietuviškas raitelis spauduose iš pradžių buvo laikomas 
kunigaikščio portretu. Spaudus su raiteliu turėjo tik 
Algirdo sūnūs, vėliau Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
tapus Vytautui, tokį pasigamino ir jis. Taigi spaudų 
savininkų buvo nemažai, juos gamindavo skirtingi 
meistrai, todėl net to paties savininko spaudai būdavo 
nevienodi: raitelis vaizduotas šuoliuojantis į vieną ar 
kitą pusę, stovintis vietoje, riteris būdavo su ietimi ar 
kalaviju, su skydu ant peties ar be jo.

XIV a. pabaigoje, raitelio simboliui tapus LDK 
herbu, vaizdui pritaikytos heraldikos taisyklės: žirgas 
pasuktas heraldiškai į dešinę, riteris laiko kalaviją virš 
galvos, skyde prie jo kairiojo peties pavaizduotas Dvi
gubas kryžius arba Gediminaičių stulpai. XV a. pra
džioje herbas pateko į Vakarų Europos herbynus ir įgi
jo spalvas: raudoname skyde sidabrinis riteris ir žirgas, 
jo pakinktai mėlyni su auksiniais papuošimais, ant pe
ties laikomas skydas mėlynas su auksiniu kryžiumi. 
Vytauto herbe tas skydas raudonas su auksiniais Gedi
minaičių stulpais.

Herbas vaizduotas architektūroje, ant vėliavų, val
dovo daiktų, ne visuomet skyde, gamintas iš įvairių 
medžiagų, įvairiomis technologijomis, skirtingų meis
trų. Kartais tolimose šalyse meistras, nematęs lietuviš
ko raitelio jį vaizduodavo tokį, kokį matė šalia savęs. 
Per šimtmečius sukurtų Vyčių įvairovė yra didelė. Visai 
nesvarbu ar žirgo uodega pakelta, ar nuleista, kalavijas 
laikomas horizontaliai ar įstrižai, svarbu, kad raudona
me skyde – sidabrinis raitelis su pakeltu kalaviju ir prie 
peties laikomu mėlynu ar raudonu skydeliu, kurį puo
šia aukso spalvos Dvigubas kryžius arba Gediminaičių 
stulpai. Tas vaizdas Lietuvos Vytis.

22.  Vytis „Plato works“ herbyne. 1491
23.  Vytis Müncheno bažnyčioje šalia Sofijos Jogailaitės 

sūnaus Albrechto portreto. XVI a.

18.  Žygimanto Senojo ceremoninio kalavijo papuoši
mo plokštė – Vytis. Apie 1520

19.  Zigmanto Vazos laikų patrankos papuošimo – 
ATR herbo fragmentas Vytis. XVII a.

20.  Rusėniška Vyčio modifikacija – Polocko herbas. 
XVII a.

21.  Vytis užsieniniame herbyne. XVI a.
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Jungtiniai herbai ir skydo laukų 
hierarchija

XIII a. Vakarų Europoje pasirodo jungtiniai herbai. 
Pasitaikydavo, kad motinos giminė būdavo gerokai 
kilmingesnė ir sūnus, tradiciškai paveldėdamas tėvo 
herbą, norėdavo pasididžiuoti ir motinos giminės sim
boliais. Tokiems atvejams XIII a. Ispanijoje su galvotas 
jungtinis herbas – dviejų ir keturių laukų skydas, kuria
me būdavo įkomponuoti tėvo ir motinos simboliai. 
Kartu nustatyta skydo laukų hierarchija. Jei skydas iš 
keturių laukų – pirmasis yra svarbiausias, o ketvirtasis 
mažiausiai svarbus. Išdėstant du simbolius pakaitomis, 
tėvo simbolis įkomponuojamas pirmame ir ketvirtame, 
o motinos – antrame ir trečiame lauke,taip abu simbo
liai vienodai pagerbiami. Tą heraldinę lygybę demons
truoja ir jungtinis į konfederaciją susijun gusių Lenkijos 
ir Lietuvos valstybių karaliaus Jogailos herbas.

Spaudas su jungtiniu karaliaus Jogailos herbu buvo 
pagamintas 1386 m. Keturių laukų skyde išdėstyti Len
kijos Erelis, Lietuvos Vytis ir dviejų svarbiausių Lenki
jos teritorijų – Kališo ir Kujavijos simboliai. Įdomu, 
kad čia Vytis turi skydą su Dvigubu kryžiumi, bet de
šinėje laiko ne kalaviją, o horizontaliai kiek į viršų nu
kreiptą ietį. Vėlesniuose spauduose jau vaizduojami 
du Ereliai ir du Vyčiai.

24.  Jungtinis Lenkijos Karalystės Žygimanto Senojo 
herbas. XVI a.

25.  ATR vėliava su žemių herbais. XVI a.
26.  Jungtinis Lenkijos ir Lietuvos valdovo herbas. 

XVI a. pr.
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Konstanco bažnyčios susirinkimo 
herbynai

1414–1418 m. Konstance vyko visuotinis Katalikų 
Bažnyčios susirinkimas, kuriame dalyvavo daugelio 
Europos valstybių valdovai ir jų atstovai. Be kitų vi
sai Europai svarbių klausimų, buvo svarstomas Lie
tuvos skundas prieš Vokiečių ordiną dėl Žemaitijos 
priklausomybės, taigi ten dalyvavo Jogailos ir Vytau
to delegacijos.

Viduramžiais gyvavo paprotys, kad svetimame 
mieste apsistoję didikai prie namo iškabindavo skydus 
su savo herbais, o heroldai sudarydavo suvažiavu sių 
svečių herbyną. Konstance tokius herbynus paren gė 
garsūs to laiko heroldai Ulrichas von Richentalis, Kon
radas Grünenbergas ir kiti. Išlikusiuose herbynuose ar 
jų kopijose yra pirmieji įgudusių heroldų ranka nupieš
ti, tiksliai datuoti, spalvoti Jogailos ir Vytauto herbai. 
Garsūs heroldai padarė ir pataisymų ir klaidų: U. von 
Richentalis, siekdamas išryškinti Jogailos keturių laukų 
skydą su dviem Ereliais ir dviem Vyčiais, nusprendė 
sukeisti Vyčio simbolio ir jo lauko spalvas ir nupiešė 
raudoną Vytį sidabriniame lauke.

K. Griunenbergas savaip suprato Vytauto herbo 
aprašymo žodžius „Stulpų vartai“ – turbūt taip tada 
buvo vadinamas Kęstutaičių simbolis – ir vietoj Gedi
minaičių stulpų, kaip dabar vadinamas šis simbolis, 
nupiešė renesansinį vartų portalą. Klaidų su Stulpų 
simboliais pasitaikė ir vėliau.

27.  Lenkijos ir Lietuvos konfederacijos herbas 
K. Grünenbergo herbyne. 1480

28.  Lenkijos ir Lietuvos karalystės vėliava Portugalijos 
heroldo, apsilankiusio Konstanco susirinkime ir 
paruošusio jo dalyvių herbyną. 1418

29.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas 
U. Richtentalio herbyne. XV a.

30.  Lenkijos ir Lietuvos karaliaus Jogailos herbas 
U. Richtentalio herbyne. XV a.

31.  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas 
K. Grünenbergo herbyne. 1480
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herbo širdis

Lenkijos ir Lietuvos konfederacijos keturių laukų her
bas buvo sukomponuotas vos Jogailai tapus Lenkijos 
karaliumi. Tačiau šis herbas nebuvo populiarus abiejo
se valstybėse ir Jogailaičiai – Konfederacijos valdovai – 
dažniausiai naudodavo abiejų valstybių herbų skydus, 
statydami juos greta – lenkų Erelį pirmiau, lietuvių 
Vytį šalia.

Situacija pasikeitė po Liublino unijos, kai buvo su
kurta Abiejų Tautų Respublika ir patvirtintas jos ketu
rių laukų herbas su dviem Ereliais ir dviem Vyčiais – jis 
tapo privalomas. Dar labiau ji pasikeitė mirus paskuti
niam Jogailaičiui karaliui Žygimantui Augustui ir pra
dėjus karalius rinkti iš tolimų Jogai laičių giminaičių, 
o kartais iš visai svetimų Europos šalių didikų. Iškilo 
reikalas atskirti karalių valdymo laikotarpius ir į Abiejų 
Tautų Respublikos (ATR) herbo centrą pradėta dėti va
dinamąją herbo širdį – ak tua laus valdovo šeimos herbą.

Tokia heraldinė kompozicija pirmą kartą panau
dota XIV a. pabaigoje: Danijos karaliaus herbo skydo 
centre uždėtas jo tuomet valdytos Norvegijos herbas. 
Vėliau tokia herbo struktūra Vakarų Europoje buvo 
naudojama giminystei pažymėti, ant vyro herbo užde
dant jo žmonos herbą.

Jogailaičiai dažnai savo herbus papuošdavo motinų 
herbais juos įdėdami į savo karališko herbo širdį. Tai 
darydavo Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Austrijie
tės, pagimdžiusios 13 vaikų, palikuoniai, taip elgdavosi 
ir Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos sūnus Žygiman
tas Augustas.

32.  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Stepono Batoro herbas su jo giminės 
 herbu širdy. XVI a. pab.

33.  Lietuvos valdovų rūmų krosnies karnyzinis 
 kok lis – herbas su keturių laukų simboliais 
ir  Vyčiu herbo širdy. XVI a.

34.  Abiejų Tautų Respublikos herbas su karaliaus Zig
manto Vazos giminės simboliu Javų pėdu širdyje. 
XVII a. pr.

35.  Siuvinėtas kartušas su ATR ir Švedijos valdovo 
Zigmanto Vazos, jo ir jo žmonos Konstancijos Aust
rės giminės simboliu Juosta herbo širdyje. 1650

36.  Karaliaus Zigmanto Vazos stalo servizo sidabrinio 
indo fragmentas su herbų kompozicija. 1600
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Jogailaičių moterų herbai

Vakarų Europoje didikų dukterys, paveldėdamos tė
vo herbą, kartais jį įdėdavo į rombo skydą, tačiau Len
kijos ir Lietuvos valstybėje ši heraldikos taisyklė nebu
vo taikoma. Ištekėjusios dukterys savo herbo simbolius 
dėdavo šalia savo vyro simbolių arba į vyro herbo širdį.

Daugiavaikio Kazimiero Jogailaičio sūnūs karalia
vo kaimyninėse valstybėse, o dukterys nutekėjo į Euro
pos didikų dvarus. Ypač sėkmingai ištekėjo Žy gimanto 
Senojo dukterys. Po pirmosios žmonos mirties jis vedė 
italę Boną Sforcą, kuri pagimdė sūnų, būsimą karalių 
Žygimantą Augustą, ir penkias dukteris. Jos iš sisklaidė 
po įvairias šalis ir tėvo herbą – Erelį ir Vytį – išnešiojo 
po visą Europą. Kotryna ištekėjo už Švedijos karaliaus 
Vazos Jono III, Izabelė – už Vengrijos karaliaus Jono 
Zapojajo, Jadvyga – už Brandenburgo kurfiursto, Zofi
ja – už Braunšveigo kurfiursto ir tik Ona pasiliko na
mie, bet ji priėmė užkurį vengrų didiką Steponą Bato
rą, kuris tapo Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu.

Todėl dabar Vytį galima pamatyti ant Kotrynos 
kapo Upsaloje, Jadvygos herbą – šalia jos vyro herbo 
prie Burghauseno pilies vartų, ant Onos kapo Kroku
vos Vavelio katedroje Žygimanto koplyčioje ir daugy
bėje vietų kitur.

40.  Kotrynos Jogailaitės sarkofago heraldinė plokštė 
su jos herbu Upsalos katedros Jogailaičių koply
čioje. 1584

41.  Karaliaus Jono Sobieskio dukros ir jos vyro 
 Bavarijos kunigaikščio herbai Münchene 
 Theatiner bažnyčios timpane. XVII a.

37. Jadvygos Jogailaitės ir jos vyro Bavarijos 
 kunigaikščio Jurgio Turtingojo herbai virš 
 Burghauzeno pilies vartų. XV a. pab.

38. Karaliaus Zigmanto Vazos dukros Kotrynos 
 gobelenas su jos herbu. 1630

39. Žygimanto Senojo herbas ant padovanotos 
 dukrai Jadvygai skrynutės kojelių. 1553



20 21

Ordino grandinė heraldikoje

Išrinkus Žygimanto Senojo dukters ir Švedijos valdovo 
Jono III sūnų Zigmantą Vazą ATR karaliumi, labai 
pasikeitė ATR herbo kompozicija: į skydo centrą buvo 
įdėtas Švedijos Karalystės herbas – keturių laukų sky
das su Švedijos simboliais – Trimis karūnomis ir Got
lando liūtais, o jo širdyje – Vazų giminės Javų pėdas. 
Šiuo atveju, kai ant herbo širdies yra uždėtas dar kitas 
herbas, pirmasis yra vadinamas viduriniuoju skydu, 
o ant jo uždėtas – herbo širdimi.

Herbų kompozicija apsupta puošnia tais laikais 
ypač garbingo Aukso vilnos ordino grandine su ant jos 
kabančiu avinėliu.Šis ordinas buvo įsteigtas XV a. pla
čiai Europoje paplitusios ir labai gerbiamos Habsburgų 
giminės. Ji pati ir apdovanodavo nusipelniusius įvairių 
šalių didikus ir valdovus už ypač didelius nuopelnus 
katalikybei ir Bažnyčios plėtrai. Aukso vilnos ordino 
riteriais tapo Žygimantas Senasis, Žygimantas Augus
tas, Zigmantas Vaza, Jonas Sobieskis, didikai – Adomas 
Čartoryskis, Adomas Stanislovas Sapiega, Stanislovas 
Sanguška ir daugelis kitų, tačiau ne visi apdovanotieji 
puošdavo savo herbus ordino grandine.

42.  Auksinė Zigmanto Vazos moneta su jo herbą 
puošiančia Aukso vilnos ordino grandine. 1621

43.  ATR herbas auksiniame kartuše angelųskydinin
kų prilaikomas su Jono Sobieskio giminės herbu 
skydu širdy. XVII a.

44.  Žygimanto Augusto herbas kartuše apgaubtas 
šv. Michaelio ordino grandine. 1550
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heraldika pirmosiose spausdintose 
knygose

XVI a. Lenkijoje, po Johano Gutenbergo (Johanes Gu
tenberg), spaudos išradimo įsibėgėjo knygų leidyba ir 
pasiekė nemažus tiražus. Tuomet Krokuvoje ir užsienio 
spaustuvėse išleista daug Lietuvos istorijai ir heraldikai 
reikšmingų leidinių: Aleksandro Gvagninio (Alessandro 
Guagnini) iliustruota kronika „Europos Sarmatijos ap
rašymas“ (Sarmatiae Europeae descriptio), išspausdinta 
1581 m. Spiroje, Motiejaus Strijkovskio (lenk. Maciej 
Stryjkowski) „Lenkijos, Lietuvos, Žemaitijos ir visos 
Rusios kronika“ (Kronika Polska, Litewska, zmódzka y 
wszyztkiej Rusi) – 1582 m. Karaliaučiuje, Marcino Bels
kio (Marcin Belski) „Lenkijos kronika“ (Kronika Pols
ka) – 1597 m. Krokuvoje, Alberto KojalavičiausVijūko 
„Lietuvos istorijos pirmoji dalis“ (Historiae Lituanae 
pars prior)1659 m. Antverpene.  Tuomet Krokuvoje 
1584 m. išspausdintas ypač didelę reikšmę Lietuvos 
heraldikai turėjęs Bartošo Paprockio(Bartosz Paprocki) 
herbynas „Lenkijos riterijos herbynas“ (Herby rycerst
wa polskiego). Jame nemažai dėmesio skirta LDK he
raldikai.

Knygos gausiai iliustruotos graviūromis, kuriose 
vaizduojami valdovai – karaliai, vainikuoti savo tėvų 
herbais, prilaikomais angelų skydininkų, apsupti jų 
valdomų žemių herbų girliandomis. Turtingai deko
ruotuose rėmuose gausu batalinių scenų, imaginacinių 
portretų, ypač puošnios skyrių antraštės. Prieš pus
penkto šimtmečio A. Gvagninio kronikoje paskelbti 
XIII–XV a. Lietuvos kunigaikščių imaginaciniai por
tretai įaugo į lietuvių sąmonę ir mes sunkiai įsivaizduo
jame kitokius Vytenį, Gediminą ar Kęstutį, nors puikiai 
žinome, kad tie patys portretai kituose to meto leidi
niuose įvardijami kitų šalių valdovų vardais.

Kuklesnius leidinius spausdino brolių Kuzmos ir 
Lukos Mamoničių spaustuvė, 1574 m. įkurta Vilniaus 
senamiesčio centre. Ji daugiau orientavosi į rusėniškus 
religinius leidinius, bet išspausdino ir LDK teisės leidi
nių – kelis Lietuvos Statutus ir kt. Jie papuošti heraldi
nėmis graviūromis ir ornamentais.

45.  Karalius Vladislovas Jogaila. Knygos „Kronika 
Marcina Bielskiego“ iliustracija. 1597

46.  Vilniaus Mamoničių spaustuvėje atspausdintos 
knygos „Constitucie seymu walnego“ titulinis 
puslapis. 1590

47.  A. Dürerio graviūra vaizduojanti 1515 m. Vienos 
suvažiavimo dalyvius: šv. Romos imperatorių 
Maksimilijaną, Vengrijos–Čekijos sosto įpėdinį 
Vladislovą Jogailaitį ir Lenkijos–Lietuvos karalių 
Žygimantą Senąjį. Kiekvieną valdovą žymi prie 
jų kojų pastatyti herbai. Po 1515

48.  B. Paprockio „Lenkijos riterijos herbyno“ vienas 
iš LDK herbams skirtų puslapių. 1584
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Vietoj skydo – kartušas

Įsigalėjus barokui labai madingas tampa kartušas – 
 sudėtingas simetriškos formos skydas. Tai iš turnyrinio 
skydo, viršuje kairėje turinčio apvalią išpjovą iečiai pra
kišti ir užfiksuoti, atsiradęs dekoratyvinis skydas, ku
riame vietoj vienos išpjovos yra simet riškai iš abiejų 
pusių dvi–trys gausiai ornamentuotos išpjovos. Skydas 
praranda ankstesnį gynybinį pobūdį, tampa puošniai 
dekoruotu rėmu herbui. Rokoko klestėjimo laikais jis 
pasidaro asimetriškas ir dekoracinėse kompozicijose 
jau naudojamas ne tik herbams įrėminti, bet ir kaip 
ornamentas.

Toks kartušas su herbu, papuoštas rolverkais, akan
to lapais, paauksuotas, karūnuotas karaliaus karūna, 
prilaikomas ant paties rėmo įsitaisiusių skydininkų – 
sparnuotų amūrų ar angelų, buvo labai mėgstamas rū
mų papuošimas ir viduje, ir išorėje.

49.  Kartušas su Vyčio herbu. XVI a.
50.  Vytis kartuše. 1566
51.  Mūsų laikų kartušas. Dailininkų P. Repšio ir 

A. Gursko sukomponuota atminimo lenta ATR 
valdovui Steponui Batorui – Vilniaus universiteto 
įkūrėjui. 1994

52.  Auksuotame kartuše karūnuotas ATR herbas 
su Saksonijos kurfürsto herbu širdyje. 1710

53.  LDK vėliavoje išsiuvinėtas Vyčio herbas karū
nuotas LDK kunigaikščio kepure. 1734
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rokoko laikų heraldika

Saksų valdymo laikotarpis sutapo su rokoko stiliaus 
įsigalėjimu. Šis stilius,išsirutuliojęs iš vėlyvojo baroko, 
siejamas su dvarų kultūra. Lengvų proporcijų rokailio 
ornamentais papuoštoje banguojančioje neramių for
mų architektūroje virė lengvabūdiškas, teatrališkai ko
ketuojantis gyvenimas. Praturtėjusių didikų reik mėms 
dirbo gausybė amatininkų ir menininkų – architektų, 
dailininkų, juvelyrų, siuvinėtojų, porceliano, stiklo ir 
gobeleno meistrų. Mėgti brangūs niekučiai, pagaminti 
iš aukso ir inkrustuoti deimantais, žavėtasi trapiu por
celianu, branginti mechaniniai žaisliukai. Daiktai puoš
ti herbais, tačiau čia herbas buvo tik pretekstas sukurti 
daugiaplanę kompoziciją. Herbui skirta nedaug dėme
sio–  čia nėra vietos kur įsibėgėti autoriaus fantazijai – 
įprasta skydo laukų tvarka, įprastos herbų figūros, ta
čiau ir jos susmulkintos sunatūralintos, jei judančios, 
piešiamos gamtos aplinkoje su krūmais ir debesėliais. 
Savo talentą autorius panaudoja herbui įrėminti – tam 
skirtas visas gaminio paviršius: įmantrūs kartušo orna
mentai, ant jų skraidantys putlūs skydininkų amūrėlių 
kūneliai, karūnos, vėliavos, patrankos, gausybės ragai 
ir visur gėlių girliandos ir puokštės. 

Tuo laiku meistrai pasiekė savo rankų miklumo 
ir meistriškumo viršūnę, savo fantazijos ribas. Po ro
koko klasicizmo laikais prasidėjo pramonės revoliucija 
ir rankų darbas neteko prioriteto.

57.  Stručio formos taurė su ATR ir Saksonijos her
bais. 1734

54. ATR Saksų epochos herbas ant emaliais tapytos 
stiklinės. XVIII a.

55.  Lenkijos karaliaus, LDK kunigaikščio Augusto II 
siuvinėtas kartušas su herbu. XVIII a. pr.

56.  Rokoko stiliaus herbas ant porcelianinio laikro
džio. XVIII a.
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LdK žemių ir miestų heraldika

Žemių herbai Lietuvoje pasirodė tik XV a., pradžioje Vytauto sos
to spaude. Keturių laukų skyde pavaizduoti keturi simboliai: tai 
Vilniaus raitelis, Voluinės kryžius, Trakų riteris ir einanti meška. 
Pirmieji trys herbai istorikams nekėlė jokių abejonių, tačiau dėl 
meškos ilgai ginčytasi: iš pradžių laikyta, kad tai Žemaitijos, vė
liau – kad Kijevo, o dabar manoma, kad tai Smolensko herbas.

Žemaitijos herbas – raudoname lauke ant užpakalinių kojų 
stovinti juoda meška su sidabriniu antkakliu – pirmą kartą pami
nėtas B. Paprockio herbyne (1584).Jame aprašyti ir kiti LDK vaiva
dijų herbai:  Kijevo – baltas angelas raudoname lauke, Smolensko – 
raudona vėliava pilkame lauke.

Daugelis rusėniškų teritorijų ir miestų, prijungtų prie LDK, 
kaip savo ženklą naudojo Vytį, kad ryškiau pabrėžtų savo priklau
somybę Lietuvai, o ne Maskvos kunigaikštystei. Tai Vitebskas, Po
lockas, Minskas, Mstislavlis. Vytį savo herbuose turi dabartinės 
Baltarusijos miestai – Mogiliavas, Sluckas, Lepelis, Drisa, Rečica, 
Lipniškės ir kt.

Pirmieji miestai spaudus ir savivaldą gavo dar XIV a. pabaigo
je. Vilnius tokią teisę gavo 1387 m., kiek vėliau didysis ir mažasis 
spaudai atsirado Kaune. Ir vieno, ir kito miesto spaudo simboliai, 
įdėti į skydus, tapo miestų herbais. Kitiems miestams ir mieste
liams gerokai vėliau, tik maždaug po 100 metų, karalius suteikė 
tokias privilegijas. Daugumas dabartinės Lietuvos miestų ir mieste
lėnų herbus kartu su savivaldos teisėmis gavo tik XVIII a. – heral
dikos nuosmukio laikais.

58.  Lietuvos statuto antraštinis lapas su LDK ir jos 
žemių herbais. 1614

59.  Vilniaus žemės herbas „Armorial Lyncenich“ 
herbyne. XV a. pr.

60.  Polocko vaivadijos herbas „Didžiajame herbyne“. 
1583

61. Žemaitijos herbas Didžiajame herbyne. 1583
62.  Kauno miesto herbinis antspaudas. XV a.
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didikų ir bajorų herbai

Lietuvos didikai ir bajorai jau XIII a. susidūrė su her
bais – juos turėjo ir jų simboliais pažymėtais spaudais 
paliaubų su lietuviais sutartis tvirtindavo jų tuometi
niai priešai – kalavijuočiai, kryžiuočiai ir lenkai. Pir
mosios užuominos apie lietuviškus herbus ir spaudus 
yra to paties laiko: Ipatijaus metraštis pasakoja apie 
Vytenį, pasigaminusį spaudą su raiteliu, XVI a. pra
džios šaltiniai liudija apie legendinius kunigaikščius – 
iš Italijos atsineštus romėnų herbus – Kentauro, Rožių 
ir Kolonų, apie Dausprungą, kurio sūnus Narimantas 
Kentaurą pakeitė į Raitelį. 

1413 m. Horodlės suvažiavime 27 Lietuvos bajo
rų  giminės priėmė lenkiškus herbus, o vėliau, kilus 
nesutarimams, kai kurie jų atsisakė, motyvuodami tuo, 
kad lietuviai nuos seno naudojo savus herbus. Jie tur
būt turėjo omeny linijinius nuosavybės ženklus, kurie, 
prasidėjus herbų madai, buvo įdėti į skydus ir tapo 
herbais.

Dar prisiminkime ir vėlesnius jau po krikšto atsira
dusius herbus, kurie ir lenkiškuose herbynuose išlaikė 
lietuviškus vardus Korybut, Skirmunt, Rimwyd, Gie
droyc, Rustejko, Dowgird ir daug kitų.

Kalbėdami apie savo herbus Lietuvos bajorai daž
niausiai juos vadina lenkiškais vardais, jei įmanoma, 
išverčia į lietuvių kalbą.

63.  LDK didikų rusėnų Ostrogiškių herbas Dubno 
pilyje. XVII a.

64.  Gediminaičių Čartoriskių herbas. XIX a.
65.  Herbas Korybut šiuolaikiniame lenkiškame 

 herbyne. 2003
66.  Herbas Rusteyko šiuolaikiniame lenkiškame 

 herbyne. 2003
67.  Gobelene išaustas jungtinis herbas su Gedimi

naičių ir Radvilų simboliais. XVII a.
68.  Rokoko laikais ištapytos LDK didiko karietos 

durelės. XVIII a.
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XIX a. sukilimų heraldika

Trys pikti kaimynai – Rusija, Prūsija ir AustrijaVeng rija 
pasidalijo ATR ir jos neliko Europos žemėlapyje.

ATR sudariusios trys tautos – lenkai, lietuviai ir ru
sėnai – nesusitaikė su savo nelaime. Jau prieš paskutinį 
padalijimą 1794 m. jie susivienijo ir bandė ginklu su
laikyti kaimynus. Vėliau, subrendus naujai kovotojų 
kartai, maždaug kas 30 metų kildavo suki limai. Juose 
dalyvaudavo nemažos pajėgos, permainingai kovoju
sios su profesionalia carinės Rusijos kariuomene. Su
kilėliai skelbė savo valdomų teritorijų valstybingumą, 
leido savus pinigus, dokumentus, turėjo savo atributi
ką, vėliavas, ženklus. Pirmame sukilime 1794 m. ir na
poleonmečiu sukilėliai naudojo ATR herbą. 1831 m. 
sukilimui buvo naudojamas Erelis ir Vytis perskelta
me skyde, o 1863 m. pridėjo ir trečią simbolį – rusė
nų Angelą.

Per kelis amžius jungtinis Lenkijos ir Lietuvos her
bas patyrė kelis heraldikos specialistų bandymus patai
syti herbą – Vytį komponuoti mėlyname lauke ir  taip 
išryškinti keturių laukų ATR herbo skydą. Pataisymai 
neprigijo ir herbas išlaikė savo pirminį vaizdą iki pat 
valstybės žlugimo. Dar kartą tai padarė 1863 m. sukili
mo herbo kūrėjai: jie sukūrė skirtingų spalvų trijų lau
kų herbą: lenkų Erelį įkomponavo raudoname lauke, 
lietuvių Vytį – mėlyname, o rusėnų angelą – baltame 
sidabriniame. Tokį Vytį mėlyname lauke išsivežė suki
lėliai į JAV ir ten jis kelis dešimtmečius puošė lietuvių 
susivienijimų atributiką.

69. Napoleono laikų Lietuvos ulonų uniforma. 1812
70.  Sukilėlių vėliava. XIX a.
71.  Sukilėlio diržo sagtis. XIX a.
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Gedulas po sukilimų

Sukilimų ir napoleonmečio karo tauta jau buvo išvar
ginta. Po paskutinio sukilimo prasidėjo ypač negailes
tingos represijos: tūkstančiai nužudyta, įkalinta, iš
tremta. Liūdinčios šeimos – vaikai, žmonos, tėvai, 
seneliai išvaryti iš namų. Tūkstančiai, vengdami repre
sijų, pasitraukė į Vakarus – į Europą ir Ameriką. Naš
lės, seserys, motinos gedėjo savo artimųjų – meldėsi, 
juodai rengėsi, saikingai puošėsi, nešiojo sages, diržus 
su sukilimų heraldika. Populiarūs buvo ir rankdarbiai 
su Ereliu ir Vyčiu, reiškiantys ne tik gedulą, bet ir patri
otinius jausmus, pasipriešinimą okupantui. Pajutę pa
klausą daugelis Centrinės Europos, Čekijos, Vokietijos, 
net carinės Rusijos valdomos Rygos indų manufaktūrų 
pradėjo gaminti servizus, vazas su buvusios valstybės 
heraldika. Populiarūs buvo medaliai, medalionai, net 
atvirukai su erškėčių vainiku „papuoštu“ sukilėlių herbu.

AustrijosVengrijos valdomoje Lenkijos dalyje 
lenkai turėjo visišką kultūrinę autonomiją. Visai kito
kia padėtis buvo carinės Rusijos valdomoje dalyje, ypač 
Lietuvoje. Čia okupantas nusprendė galutinai lietuvius 
atskirti nuo lenkų ir juos surusinti: uždrausta spauda 
lotyniškais rašmenimis, uždarytos visos lietuviškos 
mokyklos, uždrausta net viešai kalbėti lietuviškai, baž
nyčiose melstis lietuviškai draudė  sulenkėję kunigai. 
Tie keli dešimtmečiai pareikalavo nemažai aukų ir ge
rokai suvėlino jau ir taip vėluojantį tautinį atgimimą.

72.  ATR herbas ant A. Mickevičiaus paminklo Lvove. 
1904

73.  Lenkijos Erelis ir Lietuvos Vytis šv. Severino 
 bažnyčioje Paryžiuje. XIX a.

74.  Medalis nukaldintas 1831 m. sukilimo 
 trisdešimtmečiui paminėti. 1861

75.  Atvirukas išleistas 1863 m. sukilimo atminimui. 
XIX a. pab.

76.  Lėkštė, pagaminta sukilimų atminimui. XIX a. 
antra pusė.
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Istorijos atgimimas

Po ATR padalijimų, po pralaimėtų pirmųjų sukilimų 
šviesiajai visuomenės daliai beliko tik prisiminimai 
apie praėjusius laikus. Pietinė Lenkijos dalis su lenkų 
valstybingumo centru Krokuva ir dalis Ukrainos su 
Lvovu buvo ir administruojama AustrijosVengrijos – 
liberalesnių tradicijų ir įstatymų valstybės. Ten buvo 
susitelkusi nemaža lenkų šviesuomenės dalis – didikai, 
turtingi dvarininkai, menininkai. Jų privatūs archyvai 
ir bibliotekos sudarė geras sąlygas domėtis istorija. Kilo 
istorinių reliktų kolekcionavimo ir tyrinėjimo mada: 
turtingieji kolekcionavo, mokslininkai tyrinėjo ir pu
blikavo, menininkai – rašytojai, dailininkai kūrė istori
nėmis temomis.

Tada istorija buvo bendra. Tai, kas buvo nuveikta 
XIX a. Čartoriskių muziejaus steigėjo Vladislavo Čar
toriskio (Wladyslaw Czartoryski), mokslininkų Joachi
mo Lelevelio (Joachim Lelewel), Tadeušo Čackio (Ta
deusz Czacki), kolekcininko Emeriko Čapskio Huteno 
(Emeryk CzapskiHutten), menininkų Jano Mateikos 
(Jan Matejko), Adomo Mickevičiaus (Adam Mickie
wicz), Henryko Senkevičiaus (Henryk Sienkiewicz), 
piešėjo Kajetano Vincento Kielisinskio (Kajetan Vin
centy Kielisiński) ir daugelio kitų, priklauso abiem 
tautoms.Vieni iš jų save laikė „koroniažais“, 
kiti„litvinais“ ir tik vėliau, įsibėgėjus tautiniams ju
dėjimams, imta dalintis ATR palikimą. 

XIX a. antroje pusėje prasidėjęs tautinis lietuvių 
atgimimas daugiausia rėmėsi lenkų mokslininkų ir 
menininkų darbais. Nors istoriniai broliai lenkai šiek 
tiek iš aukšto žiūrėjo ir vaizdavo jaunesniuosius gimi
naičius lietuvius, dailininko J. Mateikos „Žalgirio mū
šis“, A. Mickevičiaus poezija, H. Senkevičiaus romanai, 
daugelio mokslininkų straipsniai tapo lie tuvių atgimi
mo pamatu ir kelrodžiu.

80.  Jogailos antspaudas. K. V. Kielisinskio 
 piešinys. 1841

81. Emeriko HutenoCzapskio medalių ir 
 monetų katalogo viršelis. 1871

77.  Jogailos sarkofago Vytis. K. V. Kielisinskio 
 piešinys. 1841

78.  Kazimiero Jogailaičio sarkofago Vytis 
 K. V. Kielisinskio piešinys. 1841
79.  Vytauto, Kaributo ir Lengvenio antspaudai. 
 K. V. Kielisinskio piešinys. 1841
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Išeivijos heraldika

Nesėkme pasibaigus 1863 m. sukilimui, daugelis jo 
dalyvių, vengdami repesijų, pasirinko emigraciją dau
giausia – į vakarus, į JAV. Ten po nuo ankstesnių sukili
mų buvo susidariusi nemaža buvusios ATR piliečių 
kolonija. Vieno likimo broliai, išeiviai iš Lenkijos kara
lystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, bėglių 
vargus kentėjo drauge: kartu meldėsi bendromis jėgo
mis statytose bažnyčiose, kartu leisdavo laiką savaitga
liais parkuose ar saliūnuose, savo draugijas vadino 
Unijos, Jogailos, šv. Kazimiero ir kitais abi tautas vieni
jančiais vardais, save identifikavo vienas greta kito 
komponuojamais herbais – Ereliu ir Vyčiu. Simboliai 
kaip ir sukilimų laikais buvo vaizduojami skirtingų 
spalvų laukuose – Erelis raudoname, o Vytis mėlyname. 

Gausėjant lietuvių kolonijai, susipratusių bendra
taučių raginami lietuviai pradėjo save skirti nuo len
kų, tada prireikė ir savų bažnyčių ir savų draugijų. 
Pirmosios lietuviškos savišalpos draugijos susikūrė 
apie 1875 m. Jos vadintos ne tik šv. Kazimiero, bet 
ir senųjų Lietuvos kunigaikščių – Kęstučio, Vytauto 
vardais, tačiau simbolis Vytis taip ir išliko mėlyname 
skyde. Ilgainiui draugijoms įgaunant stipresnius eko
nominius pagrindus, sukurta jų atributika – vėliavos, 
ženkliukai, uniformos. Atributika nebuvo originali, 
panašią naudojo daugelis iš Europos kilusių JAV ma
žumų, lietuviška iš kitų išsiskyrė tik simboliais, užrašais 
ir dominuojančia mėlyna spalva. Tik Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir jos herbui naudojant istorinį Vytį 
raudoname lauke pamažu keitėsi ir išeivių atributika.

82. Lietuvių Šv. Antano draugijos vėliava. 1903
83.  Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos vėliava. 1889
84.  V. Kudirkos tautiškos draugijos vėliava. 1909
85.  Lietuvos sūnų draugijos ženklelis–vėliavėlė. 1905
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Tarpukario Vyčiai

Tarpukario Lietuvoje sukurtas gausybė Vyčio modifi
kacijų, bet plačiausiai pasklidusios buvo trys: Antano 
Žmuidzinavičiaus, Adomo Galdiko ir Juozo Zikaro. 
Respublikos vyriausybės patvirtinto herbo etalono ne
buvo ir minėtų trijų modifikacijų populiarumas pri
klausė nuo įstaigų vadovų skonio. Vytis buvo nevie
nodas net Lietuvos banko leidžiamuose piniguose: 
jie buvo sukurti skirtingų dailininkų, skirtingu laiku, 
skirtingos kompozicijos. J. Zikaras litų monetas supro
jektavo ir reljefus nulipdė 194 m., A. Galdikas 100 litų 
banknotą nupiešė 1924 m., o A. Žmuidzinavičius 
10 litų banknotą – 1927 m. Kompozicijos centre jie 
visi vaizdavo valstybės herbą Vytį, bet kiekvienas savą
ją Vyčio modifikaciją. Joms paplitus, tos pačios modifi
kacijos buvo reprodukuojamos įstaigoms, mokykloms 
ir privatiems butams papuošti,tos pačios naudojamos 
iškaboms, vėliavoms, kariuomenei, policijos ir kitų 
institucijų uniformoms papuošti.
Nepaisant karų ir okupacijų dešimtmečių, visos trys 
Vyčio modifikacijos gana gausiai išliko buvusių pirmo
sios Lietuvos Respublikos piliečių prisiminimuose ar 
giliai paslėptos.Tuo galima paaiškinti jų dominavimą 
Sąjūdžio atributikoje ir mitinguose. J. Zikaro mone
toms skirta modifikacija tapo pirmuoju oficialiu at
kurtos Lietuvos Respublikos herbo etalonu.

86.  A. Žmuidzinavičiaus Vyčio reprodukcija. 
 XX a. 4asis dešimtmetis.
87.  A. Galdiko Vytis. 1935

88.  J. Zikaro Vytis ant lito monetos averso. 1926
89.  A. Varno Vytis ant 100 litų banknoto. 1922
90.  Lietuvos herbas su kunigaikščio mantija ir kepure. 

M. Dobužinskio piešinys. 1930
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Atkurtos Lietuvos herbo etalonas

Dar prieš Aukščiausiajai Tarybai paskelbiant Lietuvos 
Nepriklausomybę Heraldikos komisijos iniciatyva or
ganizuotas Valstybės herbo atkūrimo konkursas. He
raldikos komisijos pirmininkas istorikas dr. Ed mundas 
Rimša parengė rekomendacijas, kaip, remiantis istorine 
medžiaga, turėtų atrodyti jau septintą šimtmetį skai
čiuojantis senasis LDK raitelis.

Šiuolaikinis herbas turi būti lengvai pagaminamas 
ir tiražuojamas šiuolaikinėmis technologijomis, toks, 
kurį būtų galima nepažeidžiant esmės, sumažinti ar pa
didinti, pakeisti jo struktūrą atsisakant spalvų ir vaiz
duojant skulptūriniu reljefu ar grafine linija.

Konkurso nugalėtoju buvo pripažintas dailininkas 
Arvydas Každailis ir jo projektas 1991 m. patvirtintas 
Atkuriamajame Seime kaip Lietuvos Respublikos her
bo etalonas. Išrinkus Prezidentą dailininkas sukūrė 
Prezidento herbą bei sukomponavo kitą Vyčio modifi
kaciją Valstybės vėliavai ir monetoms.

Herbo etalonas yra oficialus valstybinis herbas ir jo 
negalima keisti ar iškraipyti.Tokį Vytį naudoja įvairios 
valstybinės institucijos – Prezidentas, Vyriausybė, ka
riuomenė, įstaigos ir visuomeninės organizacijos. Her
bą savo reikmėms ne komerciniais tikslais gali naudoti 
ir Lietuvos Respublikos piliečiai: kelti vėliavą su Vyčiu 
prie savo namo, herbu puošti savo privatų automobilį, 
nešioti marškinėlius su Vyčiu ir t. t.

91.  Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas 
papuoštas vėliavomis ir Vyčiu. 1990

92.  A. Každailio nupieštas ir Aukščiausiosios Tapy
bos patvirtintas Lietuvos Respublikos herbo eta
lonas. 1991

93.  A. Každailio suprojektuotas ir skulptoriaus 
 A. Žukausko nulipdytas lito aversas. 1996

94.  A. Každailio suprojektuotas LR Prezidento herbo 
reljefas. Reljefo autorė J. Noreikaitė. 1993

95.  Skulptūra „Geležinis vilkas“. Autorė J. Noreikaitė. 
Apie 2010
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dailininkų Vyčiai

Dailininkams, atliekantiems kūrybinius užsakymus 
dažnai tenka susidurti su heraldinėmis užduotimis, 
o ypač su Vyčiu. Jų kompozicijos – vitražai, gobelenai, 
skulptūros – turi savo technologinius reikalavimus, 
savo stilistiką ir nuotaiką ir ne visuomet tinka Valstybės 
herbo etaloną sprausti į jam svetimą aplinką. Pagaliau 
ir pats autorius nori sukurti savitą, vieningą kompozi
ciją ir imasi kurti savąjį Vytį. Pasitaiko, kad autorius, 
nieko negirdėjęs apie etaloną, heraldinių taisyklių rei
kalavimus, aišku, matęs daugybę įvairiausių Vyčio mo
difikacijų, kuria herbą su tokiu pat užsidegimu kaip ir 
visą kūrybinį darbą ir dažniausiai papildo Vyčio vaizdų 
albumą nauju brandžiu kūriniu.

Dailininkų autorinius kūrinius gina tarptautinė 
autorių teisė, ir niekas neturi teisės autorinio kūrinio, 
taip pat ir Valstybės herbo, be autoriaus sutikimo nau
doti visuomeniniams ar komerciniams tikslams.

96.  A. Každailio Vytis. Piešinys. 2012
97.  S. Juchnevičiaus Vytis. Piešinys. 2005
98.   G. Karoso Vytis. 1980
99.   N. Baublio Vytis. Vitražas. 2015
100. P. Repšio Vytis. Medalis. 1994
101. K. Vildžiūno Vytis. Projektas Seimo sienai. 2010
102. J. Galkaus Vytis. Piešinys guašu. 2018
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Vytis Lietuvoje ir pasaulyje

Atgimusi Lietuva greitai tapo pačių svarbiausių tarp
tautinių šiandienos organizacijų – SNO, NATO ir Eu
ropos Sąjungos – nare. Lietuva tapo ne tik atvira pasau
liui, bet ir aktyvia pasaulio įvykių dalyve. Jos Trispalvė 
plaikstosi Niujorke, Briuselyje ir Strasbūre prie Euro
pos Sąjungos reprezentacinių rūmų, posėdžių salėse ir 
holuose. Lietuvos ir  kitų NATO valstybių kariai dažnai 
kartu dalyvauja bendrose pratybose, įvairiose karinėse 
ir sutaikymo operacijose, bet sidab rinis Vytis ant kepu
rių ir ekipuotės mūsų karius skiria iš sąjungininkų bū
rio. Prisimintos bendros lietuvių ir lenkų kovos prie 
Žalgirio, Oršos, Salaspilio ir buvo sudarytas jungtinis 
Lietuvos ir Lenkijos batalionas „LitPolbat“, kurio ženk
las – greta viena kitos abiejų valstybių herbai ir kalavijai.

Ypač gausūs sporto renginiai, kur Lietuvos sporti
ninkai pasirodo su Vyčiu ant krūtinių. Mes juos iškart 
atpažįstame Olimpinėse žaidynėse, Dakaro automobi
lių lenktynėse ar jachtų varžybose.

Pastaruoju metu ypač populiari senoji Valstybės 
vėliava – raudona su baltu raiteliu. Įvairių patriotinių 
švenčių, sportinių žaidynių metu matome vėliavas iš
keltas prie privačių namų, daugiabučių languose ir bal
konuose, jomis apsisupusius sportininkus ir eisenų 
dalyvius. Nepaprastai išpopuliarėjo dar okupacijos 
metais JAV lietuvių išeivio G. Karoso sukurtas Vytis – 
kai kada jis net lenkia Valstybės herbo etaloną.

103. G. Karoso Vytis ant Lietuvos geležinkelio 
 šilumvežių. 1970–2018

104. Lietuvos ir lenkijos kariuomenių jungtinio 
 bataljono LitPolbat apdovanojimo ženklas. 

  Aut. L. Gedminas. Apie 2000
105. Popiežiaus Jono Pauliaus II pagerbimo lenta 

Krokuvoje. Apie 2000
106. Vytautas Didysis su palyda per Žalgirio mūšio 

inscenizaciją minint Žalgirio mūšio 600ąsias 
metines 
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