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LIETUVOS   ISTORIJOS   METRASTIS.   1986   METAI.   VILNIUS,   1987
EXEroflHHK  14cTopl4H  jlHTBbl.   ron  ig86.  BHJlbHroc.   ig87

§IAULIU  EKONOMIJOS  MIESTU  IR MIESTELIU  GENEZES
IR  0KINES-ARCHITEKTORINES  RAIDOS  KAI  KURI0S  YPATYBES

ALGIMANTAS    M I  S K I N I S

Lietuvos  Didziojoje  Kunigaik§tysteje  buvo  nemazai  pasaulie5iu  ir  dva-
sininku  feodall,±  (Radvilu,  Sapiegu,  Chodkevi5il!,  Pacu,  Oginskiu,  Zemai6iu
ir  Vilniaus  vyskupu)  bei  valstybiniu  valdu  (Alytaus,  Gardino,  Siauling  eko-
nomijos),  kurios  ne  tik  uzeme  dideles  teritorijas,  bet  ir  daugeliu  atzvilgiu.
buvo  tvarkomos  gama  autonomi§kai,  tad  ir  ne  visai  vienodai.  Daugiausiai
del  to,  o  i5  dalies  ir  del  kitu  priezas6iu,  `€iose  valdose  susidare  tarn  tikros
tikines,   demografines   ir   stat,ybines-architektdrines   ypatybes.   Itin   ryskios
jos  buvo  kai  kuriose  priva5iose  valdose   (Radvilu,   Chodkevi6iu,  Zemai6iu
vyskupo),  maziau  pastebimos-valdovo  ekonomijose,  kurios  buvo  admi-
nistruojamos  daugiau  laikantis  visoje  LDK  tuo  ar  kitu  metu  egzistavusios
tvarkos,  nors  kai  kada  gerokai  priklaus6,  ir  nuo  atskiru  valdytoju  iniciaty-
vos.  Siame  straipsnyje  meginama  atskleisti  ir  panagrineti  Siauliu  ekono-
mijos   (toliau -SE)   miesti!  ir  miesteliu.  genezes  ir  tikines-architekttirines
raidos  kai  kurias  ypatybes  nuo  ekonomijos  iktirimo  1589  in.  iki  jos  likvida-
vimo  1795  in.   (kai  ekonomija  buvo  dovanota  grafui  Platonui  Zubovui).

Tyrimo objektas -miestai ir miesteliai, kurie,  SE riboms kei6iantis, visa
laika  jai  priklause.  Del  to  prie  nagrinejamu  objektu  nepriskirti:  Pakruojis
(ekonomijai  priklause   1639  ir   1649  in.I,   \1775  in.   buvo  Upytes   paviete2),
Padubysys  (ekonomijos ribose buvo  1657 in.3,1789 in. jai nepriklause 4),  Ly-
gumai   (ekonomijoje  buvo  XVI  a.  pabaigoje-XVII  a.  pradzioje5,1795  in.
priklause  Upytes  pavietui6)   ir  Seduva   (kuri  laika  buvo  SE,  veliau  pagal
valdovo  privilegija  nuo  jos  atskirta7).  Prie  nagrinejamu  miesteliu  nepri-
skirta  ir  Sakyna,  kuri  SE  buvo  visa  arba  beveik  visa  laika8,  bet  neigijo
-...

Api.2oTfiti:yu°vsofiBRreffo#qk]X±:dbeffa]ifj°otse]::it:I?nneksr%:#otse£#s]¥in(ktr°a]!%¥ngT#iugs(}6iFa.u9i
MAB  RS). Mf. 272.

2  Lietuvos  TSR  centrinis  valstybinis  istorijos  archyvas   (toliau-CVIA).  F.11.  Ap  2.
8.  268.  L.  33.

3   CVIA.  Mf.  4174.
4   CVIA.  F.11.  Ap.  2.  8.  29.  L.  5.
5  MAB  RS.  F.  267-1168.  L.  240-241.
6  CVIA.  F.11.  Ap.  2.  8.  268.  L.  33.
7   PienecTpbl    H   H,aHHIIciH:    CBioH   iMaTep`II.ajl,on   ;|JI'fl    HCToPH,'H   eBpeieiB    8    PocoHH    (8o    r.-

1800  I.).  C.-HeTep6ypr,1910.  T.  2.  C.  300.
8   CVIA.  F.11.  Ap.  2.  8.162.
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prekybos ir amatLf centro funkciju, nors  1647 in.  pavadinta  „Naujuoju  mies-
teliu" 9,  1732  in.~ miesteliu t°,  o  XVIII  a.  antrojoje  puseje  net  gavo  Mag-
deburgo  teises ]].  Tad  §iame  straipsnyje  apsiribojama   Siauliu  ir  Joni§kio
miestu,  Radvili5kio,  Gruzdzing ir Me§kui6iL!  miestelii!, taip  pat Zagares  mies-
telio  dalies  pietiniame  Svetes  upes  krante   (SE  egzistavimo  laikotarpiu  tai
buvo  savaranki§kas  Naujosios  Zagares  miestelis)   nagrinejimu.  Visi  sumi-
neti  miestai  ir  miesteliai  (be Me§kui6iu,  kurie  administracines  reik§mes  ne-
turejo)  uzfiksuoti  1781  in.  SE Zemelapyje.

Straipsnyje  remiamasi  nagrinejamu  miesti!  ir  miesteliu.  istorines-urba-
nistines  raidos   apybraizomis,  kurios  para,Sytos   panaudojant  visa  Zinoma
archyvine  bei  spausdinta  medziaga  ir  paskelbtos:  apie  Siaulius   (pagrindi-
niai centro raidos bruozai)  -§io miesto centro transporto problemoms skir-
tame  leidinyje ]2,  apie  Joni§ki,  Gruzdzius  ir  Zagare -Lietuvos  statybos  ir
architekttiros  mokslinio tyrimo instituto  testiniuose  leidiniuose 13,  apie  Rad-
vili5ki -5io  rajono  laikrastyje 14,   apie  Me5kui6ius -Vilniaus  inzinerinio
statybos  instituto testiniame leidinyje 15.

Tiriant  SE  miestus  ir  miestelius,  laikytasi  bendros  programos,  kurioje
akcentuojama:  1)  genez6,,  2)  flkine  veikla  ir  demografija,  3)  planas,  uzsta-
tymas  ir  vaizdas.   Siame  straipsnyje,   del  ribotos  jo  apimties,  tyrimu  me-
dziaga  pateikiama  sutrumpintai,  o  duomenu.  §altiniai  i5  apybraizu  nekar-
tojami.

Geneze

Keturi  i5  §e§iu  nagrinejamu  miestu  ir  miesteliu  istorijos  Saltiniuose  pa-
mineti   arba   pagristai   spejami   isiktire   pries   SE   isteigima.   Tai   Siauliai
(1236 in.), Joni§kis  (1289 in.-kaip  Ziemgaliu  pilis ir gyvenviete  Sidabre, o
dabartineje vietoje -nuo  XVI  a.  pabaigos),  Zagare  (1253  in.-kaip  Ziem-
galiu  srities  celitras,   1490  in.-dabartineje  vietoje)   ir  Radvili5kis   (XV  a.
pabaiga-XVI  a. pradzia).

.          _                     _                                     :                                                                          I

9  MAB  RS.  F.  372,  2-A.  L.1.
]°  CVIA.  LM-162.  L. 956-957.
11  Mi5kinis     A.      Privilegijuotosios   Lietuvos   gyvenvietes   ir  jng   tinklo   vystymasis

XIII-XVIII  a.  //''  Lietuvos  TSR  aukstuju  mokyklng  mokslo  darbai.  Statyba  ir  architekttira.
1963.  T.  3,  sas.  3.  P.134,135,142;     Kryzevi6ius    V.    Lietuvos  privilegijuotieji  mies-
tai.  V.,1981.  P.  88.

12  M`Isk inis    A.     Centro  raidos  bruozai  //  Siauling  centro  transpor[o  prob]emos.  V.,
1975.  P.  6-17.

]3  T` y I a    A.,    M i 5 k i n i  s    A.  Joniskis  //  Lietuvos  TSR  urbanistikos  paminklai.1981.
T.  4.  P.  68-113,124-13-5;    Mi5kinis    A.    Gruzdziq  istorine  urbanistine  raida  //  Lie-
tuvos  TSR  architekttiros  klausimai.1979.  T.  6,  sas.I.  P.  62-80;     Mi5kinis     A.     Za-
gare  //    Lietuvos  TSR  urbanistikos  paminklai.  V.,  1984.  T.  7.  P.  55-134,  137-144,   148-
154.

14  Mi5kinis     A.      Kada   isiktire   Radviliskis?   //   Komunizmo   au§ra.1978.   Birz.   28.
Nr.\27   (3650).  P.  7;    Mi5kinis    A.    Radvili5kis  nuo  XVI  a.  iki  XVII  amziaus  vidurio  //
Ten  pat.1978.   Rugp.  30.   Nr.   36   (3659).   P.  5;     Mi  Skini  s    A.     Radviliskis  nuo  XVII   a.
vidurio   iki   Tyzenhatlzo   reformu   //'  Ten  pat.1978.   Spal.11.   Nr.   42   (3665).   P.   7;     Mi5-
ki n i s    A.    Radvili5kis  Tyzenhauzo  reform!  metu  ir  valstybes  Zlugimo  isvakar6se  //  Ten
pat.1978.   Gruod.  6.  50   (3673).  P.  7.

]5  Miskiiiis     A.     Me5kui6iu   istorine   urbanistine   raida   //   Lietuvos   TSR   auk5ti!ju
mokyklu   mokslo   darbai.   Urbanistika   ir   rajoninis   planavimas.   Kaimo   gyvenvie6iu   plana-
vimas.1986.  P.107-116.
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Nors yra  duomenl!, kad VIII-X a.  vakariniame Tal§os ezero krante bu-
vo  keletas  gyvenvie€iu,  be  to,  buvo  pareik§ta  nuomoniu   (V.  Lastas),  kad
Siauling  miestas  ktiresi XI-XIII  a.,  iki  §iol  nepavyko nustatyti,  ar tuo metu
dabartinio  miesto  vietoje  jau   galejo    btiti  gyvenviete-miesLelio,   veliau
miesto,  uZuomazga.  Iki  XV  a.  vidurio  apie  Siaulius  duomenu  beveik  nera,
nes  intensyviau  pletotis  jie  pradej.o  turbtit  tik  po  Zalgirjo  ir  Pabaisko  kau-
tyniu.  1445  in.  buvo  pastatyta  pirmoji  medina  bazny€ia -vadii.iasi,  gyven-
viete  galejo  btiti  nema'Za  ir  gama  svarbi.  J?,  matyt,  ugde  prek}'biniai  keliai,
eje  per  Siaulius  i3  Vilniaus  i  paji-iri  ir  nuo  Rygos  link  Tilzes  (per  Krazius
ir   Kaltinenus).    1522   in.   minimas   Siauling   vals€ius.   Miesteiis   pazymetas
1555   in.   Kasparo   Vopelos   sudarytame   Europos   Zemelapyj.e   (vadinamas
Sovli) .

Vadinasi,  keturiems  miestams  ir  miesteliams,  iki  SE  isteigimo  jau  eg-
zistavusiems  btisimos  ekonomijos  teritorijoje,  naujo  administracinio  viene-
to suktirimas aptariamu aspektu negalejo tur€ti kotlkretaus poveikio, nebent
tuo  atveju,  jei  kuris  i§  ju  veliau  btitu  buves  perkeltas  arba  persikeles  i  kits
vieta.  0  tai  kaip  tik  tinka  Joni5kiui,  kurio  vieta  po  1594  in.  gaisro  pasikei-
te -i§  Ziemgaling  Sidabres  (veliau -Kalnelio)  miestelis  persikele i  dabar-
tine  vieta.   Kiti   du   miesteliai   (Gruzdziai   ir  Meskui5iai)   buvo  ikurt].    jau
isteigus ekonomij?.

Tikslesnis  Gruzd7,ing gyvenvietes  atsiradimo laikas nei5ai§kintas.1568 in.
Gruzdziai  atiteko  Jonui  Chodkevi€iui,  ta€iau  nera  duomenu,  ar  dvare  tuo
metu jau  buvo kaimas -dabartinio miestelio uZuomazga.  Gruzdziu kaimas
istorijos  5altiniuose  pirma  karta  paminetas   1623  in.,  o   1636  in.  jo  vietoje
isteigtas  miestelis   („ . .miasteczko  Zamusze  nowo  w  roku  1636  zalozone,
gdzie przedtym bylo siolo Gruzdzie. . .") .

Dazniausiai  nurodoma,  kad Me5kui6iai   istorijos  `Saltiniuose  minimi  nuo
XVII  a.  pradzios.  Galimas  daiktas, kad tuo metu ar kiek veliau jie ir isteigti,
nes  1649  in.  kaime  sura§yta  17  valaku,  is  kuriu  buvo  apgyventa  tik  8]/8.

Taigi ir Gruzdziai,  ir Meskui6iai turbtit !siktire XVII  a.  pirmojoje puseje.
Tai  buvo  laikotarpis,  kai  eme  ry5keti  Respublikos  dkinio  smukimo  simp-
tomai,  todel  i§  dalies  del  §ios  priezasties  nauju  gyvenvie6iu,  juo  labiau -
prekybos  ir  amatu  centru„  LDK  buvo kuriama  gerokai  maziau  liegu  XVI  a.
antrojoje  puseje ]6.  Daugiau  rtipintasi  palaikyti  ju  tikini  lygi,  pla6iau  tei-
kiant  prekybines  privilegijas  arba  savivaldos  teises.  Gruzdzing  ir  Me§kui6iL±
kaimu  isteigima  ir  Gruzdziu  kaimo   (kuriame  iki  tol  buvo  10  valakng)   per-
tvarkyma i  miesteli  galejo  stimuliuoti  ir poreikis  atkurti  gyvenvietes,  o gal
ir pakoreguoti ju tinkl? po  ]610 ir  1630 in.  SE nusiaubusio maro. Tai  galbtit
patvirtina  ir  duomenys,  kad  mazdaug  tuo  metu  ekonomijoje  buvo  isteigta
(arba   atkurta)   ir  daugiau  gyvenvie6iu:   1647  in.   minima  Domeikos  Zeme
prie  naujo     Sakynos     miestelio      („...pod     Nowym     miasteczku   Szaki-
niem. . ."  ]7),  kitos  naujos  gyvenvietes.  Taigi  Gruzdziu  ir  Me5kui6iu  iktiri-
ma,  kaip  atrodo,  daugiau  lime  lokalines  vystymosi  ypatybes  negu  bendri
-lFiinTrzevi6ius    V.    Min.  veik.  P.10  (1551-1575  in.  pirma  karta  istorijos  5alti-

niuose pamineta  123,1576--1600 in.-27l,1601-1625 in.-23  ir  1626-1655 in.-64  LDK
miestai  ir miesteliai).

17  MAB  RS.  F.  372,  2-A.  L.I.
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visai  LDK poreikiai:  SE XVII  a. pirmojoje puseje susidare 33,30/o  visu mies-
tu ir miesteliu, o LDK -tik  lo,70/o .

Savitos   SE  s?lygos   grei€iausiai  nuleme  ir  Joni5kio  isiktirima  naujoje
vietoje  (persikelim? is  Sidabr6s-Kalnelio), nes XVI  a.~XVII  a.  pirmojoje
puseje   LDK   miestai   bei   rniesteliai   itin   retai   keisdavo   savo   viela.   Bene
didziausia reiksme tarn gal6jo tureti reformos, kurios buvo ivykdytos  1572-
1616  in.  Radviloms  valdant  SE.  Nutiesus  nauja  kelia  i5  Siauliu  link  Min-
taujos  ir  Rygos,  senoji  to  kelio  trasa  per  Kalneli  neteko  ankstesnes  reik§-
mes,  o  tai  neigiamai  paveike  Joni§kio  prekyba  ir  augima.  Ta€iau  miestelio
persikelimui pradzia  grei€iausiai  dave tik  1594 in.  gaisras.

Okine veikla ir demografija    `

Miestu  ir  miest,eling  [!kine  veikla  nusako  duomenvs  apie  turgus  ir  pre-
kyme6ius,  kar€emas,  krautuves,  amatininkus  ir  pan., ~demografija -gyven-
toju  skai€ius  ir  strukttira   (verslai,  tautybe,  socialine  padetis  ir  pan.).  Pa-
Z,ymetina,  kad  tiek  vieni,  tiek  kiti  duomenvs  apie  SE  miestus  ir  miestelius
nepakankamai  issamtis,  kai  kurie  gal  ir  n-e  visai  tiksltis.  Didziuma  ju  pa-
teikta lenteleje.

Turgtis  ir  prekyme€iai -ryskiausia  miestt!  ir  miesteliu  tikines  veiklos
charakteristika.  Nera  tikslii±  Ziniu  apie  ju  atsiradimo  laika  daugumoje  SE
miestu  ir  miesteliu,  be  to,  neaisku,  ar  jie  buvo  oficialiai  leisti  pries  istei-
giant  SE,  ar  vyko  spontani`Skai.  Sprendziant  is  netiesioginiu  duomenu,  at-
rodo,  kad  turgtis  ir  prekyme€iai  Siauliuose  em6  rinktis  ne  veliau  kaip  nuo
XV  a.  vidurio,  Joni5kyje -nuo  miestelio  persikelimo  i  nauj?  vieta  (anks-
6iau  vykdavo  ir  senoje  vietoje),  N.  Zagareje-apytikriai  nuo  XVI  a.  vi.
durio  (nors §alia, uZ  Svetes upes -S. Zagareje, turgtis ir prekyme€iai buvo
leisti   dar   1495  in.   privilegija;   N.  Zagarei   analogi§ka  privilegija  suteikta
-tik  1687  in.),  Radvili.a,kyje -nuo XVI  a.  pradzios  (oficialiai  leisti  1687 in.),

Gruzdziuose -turbtit nuo miestelio isteigimo  1636 in., Meskui€iuose ~ tik-
.riausiai  nuo  turgaus  ir  prekyme6io  privilegijos  suteikimo   1691   in.]8  Taigi
dviejuose  i5  §e§iu  miestu  ir  miesteliu,  isteigus  SE,  atsirado  turgtis  ir  pre-
kyme6iai.  Abiem  atvejais  jie  susidare  jau  ekonomjjoje  isteigtose  gyvenvie-
tese  ir  buvo  oficialiai  leisti.  Nors.Gruzdziams  privilegija  nebuvo  suteikta,
ta€iau  ja  tarn tikra  prasme  atstojo  tai, kad  1636  in.  steigiant  miesteli  buvo
leista  ismatuoti  turgaus  aik§te.  Me§kui6iuose  leisti  turgtis  buvo  anuliuotj
po  16  metl!,  t.  y.   1707  in.,  ta6iau  iki  to  laiko  neabejotinai  vyko,  nes  kitaip
nebtitu   susidariusi   1707  in.   minima  turgaus   aik5te.   Turgu  panaikinimas
.Me§kui€iuose -beprecedentinis  faktas  LDK,  jo  priezastis  kol  kas  ne  visai
+ai5ki.  Juo  labiau,  kad  turgtis  buvo  panaikinti  maziausiai  tinkamu  tikinej
`veiklai  SE  koreguoti  laikotarpiu -Siaures  karo  metu.  Kadangi  tai  speci-
fi5kas  SE `tikinio  gyvenimo  ivykis,  del  kurio  XVII  a.  pabaigoje-XVIII  a.
pradzioje miesteliu  buve Meskui6iai  po  Siaures karo sunyko ir virto kaimu,
.ji reiketng kiek panagrineti.

Vargu  ar  Me`Skui6iu  turgaus  panaikinimas  galejo tureti  ka  nors  bendra
su  neoficialiais  turgumis  ar  „pakampiu"  prekyba,  SE  vykusia  dar  XVII  a.
-.._

18  CVIA.  LM-146.   L.  209;   Lettivos  TSR  Moksli.!   Akademijos  Lietuving  kal.Dos  ir  litera-
`,ttiros instituto  rarikra§€iij  skyrius. F.  I   (SD)-69.
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pirmojoje  puseje,  kuri?  palaike  ne  tik  i§  Kur§o  atvykstantys  prekiautojal,
bet  ir  kaimuose  apsigyvene  Zydai.  Nes  jiems,  laikantis  „senu  papro€il£"  ir
p.agal   1650  in.  Jono  Kazimiero  privilegija,  XVII  a.  dar  nebuvo  leista  gy-
venti  ir prekiauti  SE  miestuose  jr miesteliuose.  Pirma kart?  tokia  neoficiali
prekyba   SE  buvo  uzdrausta   1631   in.;   draudimas  kelet?  kartng  pakartotas
1674--1682 in., po to -1718 in.  LDK buvo nemaza miestt! ir miestelit!  (ypa5
Stiduvoje),  kuriuose  Zydams  buvo  draudziama  kurtis.  Bet  dazniausiai  tai
btidavo pacing miesti! iniciatyva, ne visada  susilaukdavusi valdovu paramos,
kaip  kad  SE.  Taigi  XVII  a.  nelegaliai  prekiave  kaimuose  Zydai  netiesiogiai
smukde  SE miestus ir miestelius  (ypa6 Joni§ki), bet kazin ar galima  laikyti,
kad  tokia  nelegali  prekyba  vyko  ir  turgaus  privilegij?  1691  in.  gavusiuose
Me5kui6iuose.

Matyt,  Me5kui6iu  tLirgtis  buvo  panaikinti,  siekiant  suformuoti  didesnes
tikines  veiklos  zonas t9  Siauliams  ir  Joni§kiui -SE  miestams,  turintiems
magdeburgines   savivaldos   teise,   kuriu   prekyba   buvo   nepakankamai   i5-
vystyta.  Neai§ku,  kas  stabde  prekybos  pletotg,  nes  SE  miestu  ir  miesteliu
tinklas  buvo  retesnis  negu  LDK   (3,5  miesto  ir  miestelio  1000  km2  teritori-
j'oje,  tuo  tarpu  LDK-4,3/1000  km2)  20.  Kadangi  Me§kui6iuose,  kurie  ne-
turejo  miesto  teisiL!,  turgaus  mokes5iai  buvo  mazesni  negu   Siauliuose  ir
Joni§kyje,  i  5i  miesteli  suvaziuodavo  nemaza   apylinkes  valstie€iu,  tad  ir
Zemes  tikio  produktus  superkan€iu  pirklil!.  0  tai  jiems  buvo  patogu, ,nes
per  Me5kui6ius  ejo  kelias  i5  Siauliu  i  Ryga.  Galimas   daiktas,  kad  naiki-
nant   neapgalvotai   leistus   1691   in.   Meskui6it!   turgus,   daugiausia   siekta
naudos   ekonomijos   administraciniam  centrui   Siauliams,   kurie  gyventoju
skai6iumi,  o  kai  kada  ir  prekybos  intensyvumu  nusileido  Joni5kiui  ir  net
Zagarei   (t.  y.  abiems  Zagares  miesteliams,  juridi§kai  savaranki5kiems,  o
faktiskai  sudariusiems  garia  vieninga  stamboka  tikini  kompleksa),  nors  §i
buvo  maziau  privilegijuota  uZ  Siaulius.  Visa  tai  matyti  i5  lenteles  duome-
nu.  Pries  1649  in.  gaisrus  Siauliuose  sura§yta  120  namu,  Joniskyje -183,
N.  Zagareje-Ilo   (su  S.  Zagare-apie  155).  Tuo  metu  Siauliuose  buvo
turgus ir 254  kar6emos,  Joniskyje -turgus  ir  179 kar6emos,  N.  ir  S.  Zaga-
reje-du  turgtis,  muitine  ir   126  kar6emos.1755  in.   Siauliuose  buvo   169
dtimai  ir  40  kar6emi!,  Joniskyje -180  nami!  ir  67-87  kar6emos,  N.  ir  S.
Zagareje -159  dtimai  ir  83  kar6emos.  Beveik  nepasikeite  5i  proporcija  ir
XVIII  a.  pabaigoje.  Siauliams nepadejo  net ta  aplinkybe, kad Cia  anks€iau-
siai  buvo  leista  kurtis  Zydams.  Nuo  1708 in.  Zydai  jau  prekiavo  Siauliu  tur-
guose;   1738  in.   mieste  buvo  5,1755  in.-35,1783  in.-65  Zydng  §eimos.
Joni§kyje  Zydai  turbtit  apsigyveno  po  1737  in.,  kai  buvo  paskelbta  Augusto`
Ill  privilegija  Siauliams  ir  Joni§kiui.  Pagal  §i?  privilegij?,  i  abu  miestus,
ju  prekybos  pletojimo pretekstu,  buvo  kvie€iami  ne  tik Zydai,  bet ir  graikai
bei  armenai.  Joniskyje  Zydai  gyveno  apytikriai  nuo  1753  in.;  N.  Zagareje
-lriJ'=rTsiauliu  iki  Me§kui6ing  buvo  apie  20  kin,  tuo  tarpu  iki  Radvili§kio  ir  Kur5enng --

f:nik5¥i'o£££uvGoriizkdzp£:ij£.2Lky£:]#oTa:§uaza299ar}:mLi2kg£ksfrkzeer±!#eTfs3:rkGmr.ufivi2ifjuii£%{2££m:u°
20  Mi§kinis    A.,    Se5elgis    K.    M.iesto  gyvenvie6it!  tinklo  vystymasis  Lietuvoje

iki  XX  a.  vidurio   (1940  in.)   //  I,ietuvos  TSR  auk§tuju  mokyklt!  mokslo  darbai.  Statyba  ir.
architekttira.   1965.   T.   4,   s?s.   2.   P.   224;   Mazoji   lietuvi5koji   tarybine   enciklopedija.   1971~
T.  3.  P.  392   (SE  plotas  artie  i700 km2.\.
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isiktire  veikiausiai  po   1742   in.   tikiniu  ir  administraciniu   SE   reformu.
in.  miestelyje  gyveno  25,1783  in.-54  Seimos.1784  in.  Zydai  pirma

kart?  pamine|i  i-r-GrLizdziuose   (5  Seimos),1789  in.-Meskui6iuose   (1   §ei-
ma).  Radvili5kis  jL!  neisileido  iki  XVIII  a.  pabaigos.

Tik  Siauliuose,  atrodo,  beveik  visais  laikais  buvo  daugiau  amatininku
negu  Joni§kyje  ir  Zagareje.   1649  in.  Joniskyje  ir  Siauliuose  ju  sura§yta  po
30,  N.  Zagareje -15.  Yra  Zinoma,  kad Joni§kyje  1617 in.  i.steigtas batsiuviu
cechas   (privilegija   konfirmiiota   1618  in.).   Tuo   tarpu   Siauliuose   1660  in.
nurodoma  net   12  c,echu   (skerdiku,  siuv6,ju,  kailiadirbiu,  kalviu,  Saltkalviu,
stikliu,  stalin,  kubilit2,  ra6iu,  baldziu,  tekintoju  ir  pakinktu  dirbeju)  2t;  deja,
kol  kas  nera  duomenL!  apie {ai, kada  Sie  cechai  isteigti ir kiek juose  1660 in,
dirbo  amatininku.   Iki   5iol  neisaiskintas  ir   1755  in.  cechu  bei   amatininku
skai€ius   Siauliuose   (1795  in.  buvo  32   amatininkai)   ir  Joni5kyje;   N.   ir  S.
Zagareje  tuo  metu  buvo  apie  25  amatininkus.  Kaip  ten  bebritu,  amatu  ga-
mybos tradicijos bei  i¥,v\j'styta  linininkyste SE  galej6 tureti tarn tikros reik§-
mss,  steigiant  Siauliuo-se  viena  pirmuju  Lietuvoje  verpimo-audimo  manu-
fakttiri} su  skyriais Joni5kyje, Zagareje ir Radvili5kyje.

Taigi,  lyginant  SE  miestu  ir  miesteliu  rikines  veiklos  ir  dydzio  duome-
nis,  matyti,  kad  ekonomijos  administracinis  centras  Siauliai  nedominavo
nei  tikiniu  atz-`-ilgiu,  nei  dydziu ---kaip  kad  Varniai  Zemaj6ing  vyskupo  ar
Birfai   Radvilu  valdose.   Siaulit!    ugdymas   kitng    prekybos    centru   s?skai-
ta   (Me5kui6ing  atvejis),  papildomas  administracinis  stimuliavimas   (i5  Tel-
§iu  i  Siaulius  po   1765  in.  buvo  perkelti  apygardos  teismai)   bei  kitos  pro-
tekcionistines  priemones  net A. Tyzenhauzo vykdytos „antimiesti§kos"  poli-
tikos22   laikotarpiu   pasirode   nepakankamos.   Tai   gama   svarbi   SE   miestu
ir  miesteliu  raidos  ypa{ybe,  kurios  priezastis  ateityje  dar  reikes  atskleisti.

1§   lenteleje  pateiktu  duomenu  susidaro  vaizdas,  kad  tikines  veiklos  ir
gyventoju  skai€iaus  svyravimas  SE  miestuose  ir  miesteliuose  beveik  nesi-
skyre  nuo  visos  LDK;  tarn  daugiausiai  reik5mes  turejo  XVII  a.  vidurio  ir
Siaures  karu  pasekmes.  Tiesa,  SE  miestus  ir  miestelius  paliete  ir   1678-
1679  in.  5vedu  Zygis  per  Zemaitij?  i  Prdsija. bei  pries  pat  Siaures  kara  eko-
nomijoje  sutelkta  saksu  kariuomene.  Rygai  pulti,  ta6iau  §iu  ivykiu  padari-
niai  atskiriems  SE  miestams  ir  miesteliams  vargu  ar  buvo  sunkesni  negu
gaisru,   daznai  juose  siautusiu  ir  turejusiu  atsitiktini  pobtidi.  Juo  labiau,
kad  ir  karai  skirtingai  paveike  atskirus  miestus  ir  miestelius.  Pavyzdziui,
po   Siaures   karo   Radvili§kyje  visai   neliko   gyventoju,   tuo   tarpu   kiti   SE
miestai  ir  miesteliai  nukentejo  gerokai  maziau,  nors  taip  pat  nevienodai.

Planas,  uzstatymas  ir  vaizdas

Iki  SE  isteigimo isiktlre  Siauliai  ir  N.  Zagare  statesi  pagal  savaimingai
•susidariusi radialini plana.  Senasis Joni§kis  (Kalnelyje)  buvo sta€iakampio

plano, o persikeles XVI  a. pabaigoje-XVII  a.  pradzioje i  dabartine vieta ~
radialinio.  Zemoje  ir  pelketoje  lygumoje  isiktires  Radvili§kis,  turint  ome-
nyje  to  meto  keliu  tinkla,  galejo  btiti  linijinio  arba  radialinio  plano.  Ma-

i                       .,..                         _                        _       _     __

21   Kryzevi€ius   V.    Mjn.  veik.  P.  30.
22  Ten  pat.  P.11   ir  kt.
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tuojant valakus  Siauliq vals€iuje, apie  1557 in. Zag.ares ir Radviliskio planas
buvo  pertvarkytas  i   sta6iakampi,    naudota   daugeliui    prekybos  ir  amatu
centru  LDK  formuoti.    Siau]iu  radialinis  planas,    esant  susiformavusiam
miestui,  i  sta6iakampi  tuo  metu  tikriausiai  nebuvo  pakeistas.  Tad  steigiant
SE,  i§  joje  buvusing  keturiu  miestu  ir  miesteliu   (iskai6iuo].ant  ir  senaji  Jo-
ni5ki)  vienas buvo radialinio plano, trys -sta€iakampio. Tuo tarpu XVII  a.
pirmojoje puseje isteigtng Gruzdziu ir Me§kui€iq kaimng planas pradzioje tik-
riausiai  buvo  linijinis,  t.  y.  iprastas  to  meto  Zemdirbiu  gyvenvietese.  Kiek
veliau  abieju  gyvenvie6iu  planas  pasikeite.  Gruzdziuose  tai  ivyko  1636  in.,
kaima  pertvarkius  i  miesteli,-1638-1640  in.  jau  buvo  suplanuotoji  kvad-
ratine  aik§te.  Me§kui6iL!  linijinis  planas  persitvarke  i  radialini  po  1691  in.
savaime:  leidus  turgus,  prie  bazny€ios  susidare  prekybine  aikste,  o  i  ja  ne-
trukus  isijunge  nauji  keliai.  Taigi  XVII   a.   pabaigoje  500/o   SE  miestu  ir
miesteliu  buvo  sta€iakampio,  500/o    (tal.p  ju  ir  kitoje  vietoje  atsirades  Jb-
ni§kis)  -radialinio  plano.  Tai  liudija  Zymiai  auk§tesni,  palyginti  su  LDK,
to  meto  SE  prekybos  ir  amatL!  centru  urbanizavimo  lygi,  dideslli  ju  plano
formos ir tikiniu. funkciju atitikima 23.

XVII  a.  pabaigoje  susidare  SE  miestu  ir  miesteliu  planai  nesikeite  iki
1765  in.,  kai  A.  Tyzenhauz.1.s,  peremgs  administruoti  ekonomija,  padare  ne
tik  tikiniu-ekonominiu,  bet  ir  urbanistiniu  reformu   (tiesa,  pasak  jo,  refor-
mos  „neturejo  realios  reik§mes  pajamu  pozir!riu").  A.  Tyzenhauzo nurody-
muose  ekonomijai  tvarkyti  buvo  para§yta,  kad  „nuo  Siol  Siauliu,  Joni§kio
jr  Zagares  miestai  nebus  kitaip  statomi,  kaip  tik  pagal  ekonomijos  mati-
ninko nurodyma".  Taigi urbanistiniai  pertvarkymai buvo numatyti tik svar--
biausiuose  prekybos  i.r  amaiu  centruose.  Tuo  tarpu  realizuoti  jie  buvo  vien
Siauliuose;   Joniskio  rekonstrukcijos .projektas  buvo  pradetas  igyvendinti
tik  uZ  miesto  ribu,  nors  ir  jo  Zemese;  N.  Zagareje  pasitenkinta  keliolikos`
pastatu  statyba.  Radvili§kio  ir  Gruzdzil!  miesteliuose,  taip  pat  Me§kui€iuo-
se,  kurie  tuo  metu  jau  buvo  virte  kaimu  pagal  tikines  veiklos  pobtidi,  kad.
ir  neprarad?  miestelio  plano  formos,  pastatyta  tik  po  keleta  pastatu  (dva-
ruose  ar  palivarktlose,  viena  kita  kar6ema),  nors  §alia  buvo  nutiesti  keliai
ar  atlikti  kiti  darbai   (kaip  ir visoje  ekonomijoje).  Taigi  A.  Tyzerihauzo  ur-
banistines reformos is esmes pakeite tik Siauliu plana.

Nera  tiksliu  duomem!  apie  tai,  koks  buvo  Siauling  planas  iki  rekonstruk-`
cijos 24,  kuri   1774  in.  pradeta  centrineje  dalyje,  pertvarkant  gatviu  tinkle
ir  aik§te  pagal  klasicistines  architekti]ros  principus.  Buvo  nutiesta  Naujoji
Mintaujos  (dabar  Vilniaus)  gatve,  suprojektuota  sta6iakampe,  didesne  ne-
e.u  buvo,  aik5t6.  IS    jos  i  §iaurvakarius,  iki  dvaro  sodybos,    buvo  nutiesta
Skersine  gatve  (dabar V.  Kapstiko  gatves rytine  dalis).  Sios gatves tasoje,,
aik§tes  pietry6iu  ,Some,  greta  bazny5jos,  buvo  pastatyti  teismo  rtimai.  Tokiu
btidu  centre,  tarp  dvaro  sodybos ir  teismo,  buvo  formuojama  vieria  i§  dvie-
ju  numatytu  kompozicijos  a§iu.  Antraja  a.Si  turejo  sudaryti  taip  pat  nauja
-T5-TMTgTk i n i s   A.    Lietuvos  miesteling  i§planavimo  ir  erdvines  strukttiros charakteris-

¥§aR/#:eetu]V9°4SoTins.Rbua;:,:i:2ekiE::tsukj]ra'LsiFs?:.ifngv.ifni.?iz{.pTan£.t:iej]o°427(,I;So/o:5r3ad+i#iv=
56'5:%3'fitfsjfian|Ps£ +5§?:%i}i„  urbanjstin6s  raidos bruozai  //'  Statyba  ir architekttira.  1986-
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gatve ~ kelias  i  Ryga,  numa+Lytas  tiesli  i  §iaurry6ius  nuo  aikstes  (anks6iau
kelias  i§  Siauliu  i  Ryga  atsi.§akojo  vakariniame  miestelio  pakrastyje  nuo
.Kur5enu  kelio).  Pa6ioje  aik5teje,  simetri5kai  Rygos  keliui,  buvo  numatytos
prekybos  eiles,  pa§tas  ir  austerija   (kar6ema).  Plane  buvo  numatyta  regu-
liuoti ir buvusia  Dvaro bei kitas  gatves.

Aplink  aik5te,  Naujojoje  Mintaujos,  Skersineje  ir  Dvaro  gatvese  buvo
numatyta  pastatyti   loo  vienaauks5iu  r]aml!.   PirlT}iausiai  ,jie  buvo  statomi
Naujojoje  Mintaujos  gat\'ej.e  ir  aik5tes  pietvakariu.  ir  pietry6it!  5onuose.  Iki
Tyzenhauzo  nu`Salinimo  nespeta  pastat}'ti  namng  aik§tes  5iaurvakariu  gone,
taip  pat  dvaro  rtimi+„  kurie  turejo btiti  Skersines  gatves  gale.  Teismas,  pa§-
Jias,  austerija  ir  kiti  visuomeniiii`1i  pastatai  buvo  statomi  pagal  illdividua-
lius  projektus,  th'la`siei`stinio  sliliaus,  i5  plytu,  o  gyvenamieji  iiamai -pagal
3 ar 4 tipinius  („pavyzdinius")  projektus: 26 namai i§ plytt!, 24 -i§ medzio
su plytu siena gatves puseje i[-34 -mediniai.

Siauliu  rekonstrukcijos  plana  ir  pastatu  projektus  turbtit  renge  vienas
i§  Tyzenhauzo  administracijoje  dirbusil2  architektu -italas  majoras  Dziu-
zepe  Sakas   (Sacco),   gimes   Veronoje   1735  in.   ir  mires  Vilniuje   1798  in.
Tyzenhauza  rlusalinus,  architektas,  matyt,  retkar€iais  atvykdavo  i  Siaulius
prizidreti  baigiamu  statybu:   1783  in.  inventoriuje  nurodoma,  kad  viename
nauju  namu  Naujojoj.e  Mintaujos  gatveje  gyvena  statybininkas  („pan  bu-
downiczy" ) .

Taigi  Siauliai  XVIII  a.  pabaigoje  taip  pat  igavo  taisyklinga  sta€iakam-
pi,  klasicistines   architekttiros  principais  suformuota  plans.  Vadinasi,  net
keturi  i5  §e§iu  SE  miestu  ir  miesteliu  buvo  suplanuoti,  o  tai,  lyginant  su
LDK,  rodo,  kad  ekonomijos  prekybos  ir  amatu  centru  urballizavimo  lygis
dar  labiau  pakilo.

SE  planuoti  ir ivykdyti  urbanistiniai  pertvarkymai tarsi  kiek prie5tarau-
ja  A.  Tyzenhauzo  ekonominei  politikai  miestl!  ir  miesteliu  atzvilgiu,  nors
fakti§kai  buvo  5ios  politikos  dalis.  Tad  del  §iu  pertvarkymu,  kurie  i§ lauke
i§  siekimo  miestus  ir lkai  kuriuos  miestelius  tvarkyti  Vakaru  Europ
vyzdziu,  vis?  A.  Tyzenhauzo  mjestu,  ir  miesteliu  politik?,  kuri  pana
in?  igavo  ir  kitose  jo  administruojamose  LDK  ekonomijose,  vargu  ar, gali-
ma  be i5lygu laikyti  „antimiesti§ka" 25.  Klausima,  matyt,  dar reiketu  patiks-
linti.  0  tai,  kad  pertvarkant  miestus,  anks6iau  uzstatyta  jl!  teritorija  buvo
vienaip   ar   kitaip   rekonstruojama26,   nors   ir   pazeide   §iu   magdeburginiu
lniestu  statusa,  buvo  veikiausiai  nei5vengiama.  Ai5ku  tik vieiia,  kad  A.  Ty-
zenhauzo numatyti  ir pradeti  realizuoti  SE  (kaip  ir kitu ekonomiju)  miestu
bei  miesteliu  pertvarkymai  to  meto  LDK valstybiniu ir priva6iu  miestu  sta-
tybos  fone  yra  i§imtis  tiek  uzmoju,  tiek  sLlmanymo  gilumu  bei  naujovisku-
mu.  Tai,  kad  §iu  pertvarkymu  poveikis  buvo  nepakankamai  stiprus   (i5sky-
rus  Siaulius) ,-jau A.  Tyzenhauzo pa5alinimo rezultatas.

Apie  SE  miesti± ir miestelili uzstatyma  nera  pakankamai  duomenu.  Turi-
mos  medziagos   (beveik  vien  apra5ymu)   palyginimas  su  LDK  duoda  pa-
grinda.  teigti,  kad  iki   1765  in.  uzstatymas  beveik  visur   (i§imti  sudaro  tik

.--.                           _                             :       _    _            i_    _      _

25   Kryzevi€  ius   V.    Min.  veik.  P.11  ir  kt.
26  Ten  pat.  P.   122,   123   (autorius  nurodo,  kad  rekonstruojant  Siaulius,  A.  Tyzenhauzo

iniciatyva  i5  miesto  buvo  paimta  25  valakai  Zemes,  panaikinta  90  sodybq  i5  208,  jng  vietoje
pastatyta  dvaro  sodyba,  plytine,  mall-inas  ir  nuomai  skirti  namai).
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miestas.  Istoriniai  bruozai.  Siauliai,  1930.  P.   18;  1777  in.-CVIA.  F.  717.  Ap.  1.  8.  98;  1778
in.-Ten pat.  8.134;  1778-17791n.-Ten pat.  8.  139;  1783 in.-CVIA.  SA-4035;  1784 in.-
Zytkowicz  L.  Recenzia  //  Ateneum  Wilefiskie.  Wilno,1935.  R.10.  S.  438;   1786  in.-CVIA.
SA-4035;   1789  in.-CVIA.   SA-4058;   1792  in.-CVIA.   F.  717. 'Ap.1.   8.   297.  2)   Lenteleje
ira5ytas  to meto dokumentuose  duotas kar6emu skai6ius  nerodo kar6emu pastatu skai6iaus.
Kar€ema   btidavo  vadinama  vienos   rti5ies   gerimams   parduoti   (,,5inkuoti")   skirta  patalpa
miestie6io   ar  miesteleno  name.  Jei  tame  pa6iame  name  btidavo  parduodami   dvieju  arba
t££ej#y:tit§ifkuri8::i]an[a]kes€:i:£2u:sdsaavm°as,kfedsypraate2ktafrbbae3bakzanry6€e£Ts°Sj.u:i)sd¥kaofsk#:i;emt:nudr(£p€£.?-
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Gruzdzit±  ir  Zagares-1777-1795  in.).    4)   Sutrumpinimai:  s. -sklypai,  v.-valdos,  n.-
namaj,§._§e]mos,g._g¥t±n:onj]:jt,{nz£.nTazjyd\9:,I.=TaTaukoaT,]nfnvka::t.tLftvojfst::::tax;.e,d,.i:.TtikaarL..
6emos,   kr.-krautuves,
5)   Tose  pat  skiltyse  pateikti  skai€iai  neturetu  btlti  sumuojami.  Juos  reikett!  suprasti  taip:
210  s.,169  d.=210  sklypu,  juose -169  dtimai;  arba -128  5.,  52  Z.  5.,  28  n.  5.= 128  §eimos,
i5  ju  52  Zydu  5eimos  ir  28  nuomininku  §eimos.

didziausieji  LDK  miestai)   buvo  toks  pat  arba    labai  pana5us:  daugumas
pastatu-vienaauk56iai,   mediniai,  ju  padetis  aplink  aik§tes,  prie   gatviu
ir  sodybose -beveik  vienoda,   daugiausiai  priklausiusi  nuo  bendruju  bei
lokaliniu statybos  s?lygl! ir tradiciju,  teritorijos tinkamumo statybai ir pan.
Juo  labiau,  kad,  kaip  ir  LDK,  visi  SE  miestai  ir  miesteliai  kentejo nuo  daz-
nu  gaisru,  del  kuriu  uzstatymas  daugiausiai  keitesi   (pavyzdziui,  Siauliai
dege  XVII  a.  viduryje  ir  XVIII  a.  pradzioje,  Joniskis-1636,1649,1676,
1735,1738,  apie   1742,1748,1753,1755  in.,  N.  Zagare-1636,1649,1710,
1757,1758,1775,1776  in.).  Tik  A.  Tyzenhauzo  iniciatyva  SE  pradejus  sta-
tyti plytines ir reguliuoti uzstatyma  (kad btitu. „didesne tvarka") , miestuose
ir miesteliuose padidejo pastatu kapitali5kumas, uzstatymo  taisyklingumas,
atsirado  daugiau  ctvjauk§Eiu  pastatlj.  Daugiau  kapitaliniu   (akmens,  „prti-
si§ko  mtiro",  net  molio)   pastatu  buvo  statoma  Joni5kyje  ir  Zagareje,  tuo
tarpu   Siauliuose   rek.onstrukcijos   metu   i§   84   naujl!,   numat)'ti!  i§nuomoti
bei parduoti  gyvenamL!jif nami! net 26  (300/o )  buvo pastatyti i§ plytu, o 24 -
i§ medzio ir plytng.  Pirma karta Lietuvos statybos praktikoje Siauliuose buvo
panaudoti  standartiniai  gyvenamieji  namai -pana§iai  kaip  kitose  A.  Ty-
zenhauzo   administruojamose    ekonomijose    (Gardine,    Pastovuose   ir    ki-
tur) .

Nera  tiesioginiu.  autenti§ki!  duomenu  ir  apie  SE  miestu  bei
`'aizda  ekonomijos  egzistavimo   la].kotarpiu.   Bene  vienintele   §io  po
medziaga-tai  miestL±  ir  miesteliu  Zenklai   1613  ir  1781   in.  Zemelapiuose.
Pirmajame  Zemelapyje  uzfiksuoti  keturi  i5  5e5iu  nagrinejam'4  objektu -
Siauliai, Joni5kis,  Zagare ir  Radvili5kis,  antrajame -dar  ir Gruzdziai  (nei
viename,  nei kitame nera  Meskui6iu).

1613  in.   LDK  Zemelapyje  keturi  nagrinejami  miestai  ir  miesteliai   (be
ju,  ir  „Naujuoju  miesteliu"  veikiausiai  vadinama  Sakyna)   pavaizduoti  pa-
na5iai,   nors  ir  ii]dividualizuottli.  Visuose  ju   Zenkluose  matyti   vertikales:
Siauling,   Zagares,  Joni5kio   (ir  Sakynos)  -beveik   identi5kos   (su  smailiu
bok§tu),  skiriasi  tik  Radviliskio.  Taigi  atrodytu,  kad  tik  Radvili5kyje  ne-
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buvo bazny€ios.  Ta€iau  i§ tikrtjju XVI  a.  pabaigoje-XVII  a.  pradzioje  (kai
galejo  btiti  renkama  medziaga  Zemelapiui)   bazny€ios  buvo  tik  Siauliuose
ir N.  Zagareje.  I.  naijja  vieta  persike]usiame `Joni5kyje  (tik Cia  miestelis tuo
metu  ir  galejo  btiti  pazymetas)    bazny€ia  pastatyta  1626  in.   (Sakynoje-

]nrema±:§tse6]£±anguzEfkpiai6]86°i3mri.kz£:ari%i#;j=enn:Ftiii=Tka]E:2t#k)o.sTbatifgifes;Eno¥:ejs]teu,
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kaip   mineta,-indi.vidualizuoti,   bet  tai  turbtit  padaryta   s?,lygiskai,  o  ne
siekiant  realumo.  Todel  Sie  Zenklai  neatspindit XVII  a.  pradzios  SE,  kaip,
beje, ir kitng  LDK miestu bei  miesteliu, vaizdo.

Pana§iai  gali  btiti  vertinami  ir  1781  in.  SE  Zemelapyje  pateikti  miestng
bei  miesteliu Zenklai.  Matyt, jtf  pagrindinis  tikslas -pavaizduoti  ekonomi-
jos   administracini   suskirstym?.   Miestai   ir   miesteliai   Zymimi   vienokiais
Zenklais  (kazkodel  tik  R.adviliskio  ir  N.  Zagares  jie  sudetiniai,  o  Siauliu  ir
Joni§kio -paprasti),  guberniju  ir raktu centrai -kitokiais.  Viena  i§  mies-
to  Zenklu  sudetiniu  daling -bazny€ia.  Zinant,  kaip  atrode  to  meto  mtirine
Joniskio bazny6ia,  dar galima sutikti, kad ji Sio miesto Zenkle fiksuota gana
realisti§kai  (gal  tai  ir  atsitiktinumas).  Tuo tarpu  Siauliu  Zenkle ji  toli  gra-
Zu ne tokia, kokia buvo i§ tikruju  (XVII  a.  pirmojoje puseje pastatyta  mtiri-
ne renesanso stiliaus bazny6ia ir XVIII  a. pabaigoje nedaug skyresi nuo da-
bartines) .

Tad  apie  SE  miestu  ir  miesteling  vaizd?  nuo   1589  iki   1795  in.   galima
spresti tik i§  netiesioginiu  duomenu.  Esant pana§iam  SE ir  daugumos  LDK
miestu  bei  miesteliu  uzstatymui,  ju  vaizdo ypatybes ir  skirtybes  galejo  nu-
lemti  visuomeniniai  pastatai  ir  kompleksai,  kurie,  palyginti  su  gyvenamai.
siais  namais,  buvo  didesni  ir kitokios  architekttiros  (ivairii.I  konfesiju  baz-
ny5ios, vienuolynai, rotuses ir pan.} .

Steigiant SE, ba.-Zny€ios jau buvo Siauliuose, N. Zagareje ir senajame Jo-
ni§kyje,  t.  y.  trijuose  i5  keturiu  to  meto  miestu  ir  miestelit!.  Tad  tuo  metu
SE labiau negu LDK  (kur tik apie 430/o  miestu ir miesteliu XVI a. pabaigoje
buvo  bazny€ios)   prekybos  ir  amatu  centru  vaizdas  atitiko  funkcijas.   Iki
XVII  a.  pabaigos  bazny€ios  buvo  pastatytos  ir  kituose  SE  miestuose  bei
miesteliuose  (Radvili§kyje -1619 in.;  Gruzdziuose -1636 in.  reformatu, o
pries  pat  1696  in.,  bet.  ne  veliau  kaip   1699  in.-kataliku;  Me§kui€iuose-
1677 in.). Vadinasi, XVII  a.  pabaigoje visl!  SE miestu ir miesteliu  (LDK -
tik  720/o)  vaizdas  skyresi  nuo  kaimu -labiau  atitiko  funkcijas,  buvo  indi-
vidualesnis.  Sie  skirtumai  dar  labiau  i§ry§kejo,  Siauliuose  ir Joni§kyje  pa-
sta5ius  rotu§es,  o  XVIII  a.  pabaigoje--sinagogas,  verpimo-audimo  fab-
rikus  ir  kitus  pastatus.  Atkreiptinas  demesys  i  tai,  kad  tik  Joni5kyje  buvo
jezuitu misija, tuo tarpu stambesni vienuolynu kompleksai nebuvo pastatyti
ne viename  SE  mieste ar miestelyje.

Reziumuojant  matyti,  kad  SE  miestuose  ir  miesteliuose  nuo   1589  iki
1795  in.   del  lokaliniu  vystymosi  salygu,  palyginti  su  LDK,  i5ry5kejo  kai
kurios  ypatybes.  Genezeje  jos  pasirei§ke  intensyvesniu  prekybos  ir  amatu
centru  bei  kaimo  gyvenvie€iu  steigimu  XVII  a.  pirmojoje  puseje,  tikineje
veikloje -nepakankamu,  nepaisant  tan tikru  protekcionistiniu  priemoniu,
ekonomijos  centro  -Siauling  miesto -dominavimu   ir  nepakankamai   i§-
vystyta  magdeburginiu  miestu   (Siauliu  ir Joniskio)  prekyba,  retesniu  pre-
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kybos  ir  amatu'  centrl!  tinklu;  plane,  uzstatyme  ir  vaizde ~-gerokai  auk5-
tesniu  miestng  ir  miesteling  urbanizavimo  ]ygiu,   didesniu  jLf  plano  formos
bei  vaizdo  ir  funkciju  atitikimu.   Lokalines   SE  salygos  nuleme  ir  bepre-
cedentini   LDK   turgaus   privilegijos   anuliavima   Me§kui6iuose   bei   Joni5-
kio  miestelio  persik6lim?  i  kit?  viet?.  Kazin  ar  A.  Tyzenhauzo  sumanyti
ir  pradeti  vykdyti  i§imtiniai  pagal  uzmoji,  sumanymo  giluma  bei  naujo-
vi5kuma miestu  ir kai kuriu miesteliu  pertvarkymai  gali btiti  laikomi  „anti-
miesti§kais".

HEKOTopblE  ocoBEHHocTH  rEHE3Hon
H  x03flHCTBEHHO-APXHTEKTypHoro  pA3BHTHH  ropoI|OB

H  MECTEtlEK  mflyd[flHCKOH  9KOHOMHH

A.   MHmKldHHc

P e 3 ro M e

06beKT  ,Hocjle;ioBaHHH -c   1589  `no   1795  r.   HaxoriiHBHHeeH  8  mpaiHHilrax  exormM,HH  ro-
po;ia   IHHy"H  H   HOHHIII,KIIc,   MeoretlK'H   Paj|BHjTHmKne,   rpyanxjlH,  Melmcyfi"H  H   HayfioHH
}Karape.    HCCJleAOBaHIIe    IIpoBo;uHJIOcb    c    aranoJlb3`oBaiHHeM    iMaTep.H'a7IOB    ony6jHlrmBaHHHx
otleproB  ,HcropHKo-yp6aiHHc"qecKono  Pa3iBIITHH   3r"x  io6beKroB.   iHPH  'Hocjlej|ioBa.rmH  oorlou-
Hoe   ,BHH'MalEHe   06paura7IOcb   Ha:    I)    reHe3Hc;    2)    xi03HfroTBeHHoe   tpa3BITTIHe   iH   HHHaM`H`Ky   ue-
MCxp'adyHH;   3)    nJlaHHpoBKy,   3acTpoincy   H   `o6II|;IIH   o67mK   ropo;|oB   H   iMecneueK.

a   tn,pol|ecce   HccjlieAOBaHHH   6H7ro   y.cTa,H,Ci87Ie`IIO,   qTo   ffla'H6orlee   HHnellcHiBHoe   Bo3`H,HKHo-
BeHHe   HOBHx   ueHTPoB    Topiro87IH   'H   PeMecerl,   'a   TaKxe   iceJII]CK.Hx   `naceneHHfi   .a   3ffcoHouHH
rrpoHcxoj|Hjlo   ,8   .ne,PBOH   IIouoBHIIe   XVII   iB.   HeciMo'TPH   ra   iHeKoropHe   IIpoTexlprolrllcreKiHe
MepollpHHTHH,   HanpaB/IeHHEle   Ha   6o7Iee  6HCTPoe   Pa3BHTHe   a;LM`HHHCTpaTHBHol`o  HieHTpa   9Ko-
HOMHH   r,opo;|a   IIIHyjljlH    (6m7Ia   aiHHy7rHpoBaim   ToproBaH   rmpHBHJnen"   MecTerKa   MelllKyfi-
"H -6eenpeuer|enTHHfr   cjlytl,aft   iB   Be7IrmcioM   ,KH'HxecT`Be   JIHTOBexoM   3a   iBce   apeiml   ero
cyurec"oBa'\HiHH) ,  error  ropoLn  6ml  neHbme  ropoHa  HonHmKHica  H  MecTenma   X'araipe.   BCB-
MOxHO,   tlTO   Hejioona,ToqHO   iH!HTeneHiBIIoe   pa3BITTHe   :TioproBjm   iEo   Bcex   Iiop,O;lax   H   iMecTeT-
Kax   9KOHOM,rm   noBjl!Hfljlo   'Ha   Hx   ioeTb:   oHa   6rma   iMeHee   ryoroH   Ho   tcp'aBHieH.Hro   c   oc`rajlb-
HOE   Tep`pHTopHefi   JliHTBH.    OnHaiKo   I.ypoBJellb   iyp6a,HH3al|,HH   3Aeeb    6HJI   i6ojree    BHcoRElrM,    a
njlaHHpoBKa,    xa`PaKTep    3acTPoELcll   iH    io6H|HH    o6jmK   \6oJlee   coioTBeTtcTBOBajill    xo3LjlficTBeH-
HEM   dyyH.K`I|'HflM.

!teikta   1986  in.  geguzes  men.
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