
Virtuali ekskursija po 

senąją Šilutę



Nuo smuklės iki miesto

- Šilutė, Šilokarčema, vok. Heydekrug – šiais vietovardžiais

penkis šimtmečius buvo vadinama Mažosios Lietuvos

gyvenvietė istoriniame Klaipėdos krašte;

- Šilutės miestas paskelbtas urbanistinio paveldo paminklu;

- Pagal 1422 m. Melno taikos sutartį Klaipėdos kraštas, taigi ir

dabartinė Šilutė, buvo pripažintas Vokiečių ordinui;

- 1511 m. vasario 22 d. Klaipėdos komtūras Michaelis

Švabenas ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė

privilegiją laikyti smuklę. Ši data laikoma Šilutės įkūrimo

metais;

- Nuo 16 a. viena šalia kitos kūrėsi gyvenvietės: Šilokarčema,

Verdainė, Žibai, Cintjoniškiai, kurios 20 a. pradžioje buvo

sujungtos į vieną miestą;



- 1722-1730 m. buvo parengti Šilokarčemos miesto kūrimo

planai ties Šyšos kilpa (dabar Turgaus aikštė) su rotuše ir

dviaukščiais amatininkų ir pirklių namais, tačiau tam

priešinosi Klaipėdos taryba, pirkliai ir Prūsijos karalius dėl

mažo gyventojo skaičiaus neleido kurtis miestui;

- Nors Šilokarčema, Žibai ir Verdainė 1910 m. susijungė,

tačiau miesto teises Šilutė gavo tik 1941 m.



Kelias į Šilokarčemą

- Šilokarčema kūrėsi pusiaukelėje tarp Tilžės ir Memelio

(Klaipėdos) miestų;

- Karčema stovėjo palei Tilžės-Rusnės kelią, žemoje vietoje

prie Šyšos upės (dabartinės Šilutės savivaldybės pastato

vietoje);

- Pirmoji karčema Šilokarčemoje buvo pastatyta ne palei

Tilžės – Klaipėdos kelią, nes iki 1730 m. pašto kelias iš

Klaipėdos į Tilžę ėjo maršrutu Klaipėda-Saugos-Norkaičiai-

Lapynai-Verdainė-Gaideliai... Rukai-Tilžė, aplenkiant

Šilokarčemą;



- Kelias iš Tilžės į Rusnę ir Šilokarčemą nuo Verdainės ėjo

pagal Šyšos upę dešiniuoju krantu (dabartinio pylimo

vietoje), o link Rusnės kairiuoju;

- Tik 1850 m. buvo nutiestas plentas Tilžė-Klaipėda per

Žibus ir Šilokarčemą, taip pat iš Šilokarčemos į Rusnę.

Pratęsta kelio trasa nuo Žibų iki Verdainės;

- 19 a. pabaigoje nutiestas kelias iš Žibų į Ramučius ir iš

Verdainės iki Kulėšų.



Šilutės gyvenvietės ir jų funkcijos

- Seniausia gyvenvietė buvo Verdainė XVI-XVII a. religijos ir

kultūros centras. Seniausia bažnyčia, dvi smuklės, seniausios

kapinės, dvi mokyklos, malūnas, dvaras. Labiausiai sunykusi.

Rusai sugriovė 1657 m., Tarybų Sąjunga sunaikino 1945-

1955 m.;

- Žibai buvo amatų administracijos ir justicijos centras. Iškilo

19 a. vid. po kalėjimo pastatymo, kelio iš Traksėdžių durpių

kraiko įmonės nutiesimo (Kudirkos g.), geležinkelio iš

Klaipėdos į Tilžę per Žibus nutiesimo. Čia veikė teismas,

pirmoji ligoninė (Melioratorių kv., Aukštaičių g.), babtistų

bažnyčia, katalikų bažnyčia, paštas, mokykla ir daugelis

amatininkų dirbtuvių, spaustuvės;



- Šilokarčema garsėjo dideliais turgumis, prekyba. Iškilo 19 a.

pabaigoje – 20 a. pradžioje H. Šojui nupirkus dvarą. Veikė

labai dideli turgūs – Senasis ir Naujasis (baldų fabriko

vietoje), pašto pastatai (senasis ir naujasis), sinagoga, maldos

namai, evangelikų bažnyčia, keturios mokyklos. H. Šojus

išnuomojo dvaro žemę visuomeniniams ir 120 sklypų

gyvenamiesiems namams statyti.



Šilutės gyvenviečių urbanistika

- Verdainė formavosi savaimingai pagal linijinį planą (per

gyvenvietę eina kelias, kuris baigiasi aikšte), tačiau Verdainė

neįtraukta į urbanistikos paminklų sąrašą dėl sunykusių

objektų ir neišlikusių istorinių elementų;

- Žibai formavosi savaimingai pagal radialinį planą su dviem

originalios trikampės formos aikštėmis (Lietuvininkų, M.

Jankaus ir Tilžės; Tilžės, Dirvų, Valstiečių). Įtraukta į

urbanistikos paminklų sąrašą;

- Šilokarčema formavosi pagal radialinį planą (į turgaus aikštę

sueina keliai iš keturių pusių – Lietuvininkų, Klaipėdos,

Rusnės, Aukštumalės). Įtraukta į urbanistikos paminklų

sąrašą.



Šilutės architektūros bruožai

Šilutės architektūrą apibūdina žinomi Mažosios Lietuvos

architektūros tyrinėtojai dr. Martynas Purvinas ir Marija

Purvinienė.

Kodėl Šilutėje nebuvo įspūdingų architektūros stilių 

viduramžiškų pastatų kaip Vakarų Europoje ar Lietuvos 

miestuose?

- Šilutė buvo atokus Prūsijos pakraštys;

- Ilgaamžis konkuravimas su Tilže, Memeliu ir Rusne;

- Egzistavo pavienės atskiros gyvenvietės (Šilokarčema,

Verdainė, Žibai);

- Valstybinė liuteronybė neskatino statyti didingų ir puošnių

pastatų.



Kodėl architektūrinių pastatų Šilutėje atsirado tik 19 a.?

- 1815 m. įsteigta Šilutės apskritis lėmė miesto plėtrą ir amatų

vystymą;

- Klaipėdos-Šilutės-Tilžės kelio ir geležinkelio atsiradimas;

- Pastatomas klasicizmo stiliaus Šilutės dvaras;

- Iškyla istorizmo (neogotikos) stiliaus pastatai: Teismo rūmai

ir kalėjimas 1848 m.; Žibų bažnyčia 1854 m.; Verdainės

bažnyčia 1848 m.;



Kokio stiliaus pastatai buvo statomi 19 a. pabaigoje – 20 a. 

pradžioje?

- Eklektikos (sumaišyto dekoro) jugendo stiliaus pastatai (muitinės

pastatas-Lietuvininkų g. 10; keli gyvenamieji namai Lietuvininkų,

Taikos, Tilžės ir Jankaus gatvėse);

- Šilutėje egzistavo (vyravo) ne valstybinių, administracinių arba

turtingų žmonių puošnūs pastatai, o „liaudies“ architektūros vidurinės

klasės atstovų-amatininkų, prekybininkų, aptarnavimo, gyvenamųjų

namų pastatai;

- Pastatų kasdieninio gyvenimo atspindėjimas, demokratiškumas, labiau

žmogiškas, o ne aristokratinis yra reikšminga vertybė ir Šilutei suteikia

savotišką žavesį. Palyginus su Plunge, Rietavu, Telšiais, Rokiškiu,

Kėdainiais, Tilže, Gumbine ir kt. – Šilutė neturėjo rotušės, katedros,

turtingų ir puošnių pastatų, bet čia geros gyvenimo sąlygos, buvo

daugiau žmonių, o ne turtingųjų nedideliam sluoksniui.



Progreso link

- 1862 m. per gyvenvietę nutiestas telegrafas, 1894 m. Telefono

linijos;

- 1875 m. per Šilutę nutiestas geležinkelis Tilžė-Klaipėda;

- 1912-1914 m. nutiesta siaurojo geležinkelio linija nuo Šilutės iki

Kulėšų ir nuo Žibų iki Šilutės uosto su stotimi Šilokarčemoje;

- Dar iki Pirmojo pasaulinio karo kas savaitę į Šilutės turgų iš

Karaliaučiaus atplaukdavo garlaivis ir motorlaiviai;

- 1914 m. Šyšos upės senvagėje įrengtas 2 m gylio uostas;

- 1842 m. Šilutėje pradėjo veikti pirmoji, didžiausia Mažojoje

Lietuvoje, sūrių gamykla;

- 1882 m. įkurtas Šilutės durpių kraiko fabrikas;

- 1907 m. Šilutėje pastatytas dujų fabrikas;

- 1940 m. Šilutėje išasfaltuotos pagrindinės-Hitlerio, Tilžės,

Klaipėdos ir Kanto gatvės.



Šilutės paštas

- Šilutės miestas – trijų gyvenviečių junginys, todėl

kiekviename turėjo būti ir pašto pastatas.

- Šiuo metu išlikę pašto pastatai:

- Šilokarčemos paštas (Lietuvininkų g. 1);

- Naujasis Šilokarčemos paštas (Lietuvininkų g. 23), pastatytas

1909 m.;

- Žibų pašto pastatas (Tilžės g. 35), minimas jau 1910 m.;

- Verdainės paštas, veikęs iki 1850 m. (neišlikęs).



Šilutės mokyklos

Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės gyvenvietėse per visą jų gyvavimo

laikotarpį veikė ne viena mokykla.

Išlikę mokyklų pastatai:

- Seniausiai veikusi mokykla Verdainėje (dabar gyvenamasis namas-

Tilžės g. 69). Pradžioje buvo bažnytinė mokykla, o nuo 1800 m.

atidaryta valdiška liaudies mokykla;

- Liaudies mokykla veikusi nuo 19 a. Šilokarčemoje (Lietuvininkų g.

38-dabar Meno mokykla);

- Žemės ūkio mokykla, atidaryta vėliau, 1897 m., o vėliau mergaičių

namų ruošos mokykla (Lietuvininkų g. 20-dabar akių ligų

kabinetas ir butai);

- 1864 m. įkurta berniukų mokykla, vėliau Herderio aukštesnioji

mokykla (Kalinausko g. 2-Pirmoji gimnazija);

- 1927 m. pradėjusi veikti Vydūno lietuviška mokykla (Atgimimo

alėja-dabar Vydūno gimnazija).



Pagrindinių Šilutės gatvių 

pavadinimai nuo 1910 m.

- Centrinė Lietuvininkų g. – Partizanų, Hitlerio, Smetonos,

Princo Joachimo;

- Tilžės g. – Vilniaus, Tilžės, Kanto;

- M. Jankaus g. – M. Melnikaitės, Stockmano, Puodžių;

- Dirvų g. – Lynkerio;

- V. Kudirkos g. – Genesio, Kreivoji

- Taikos g. – Domricho;

- Rusnės g. – Apskrities;

- Žalgirio g. – Mokyklos;

- Vytauto g. H. Zudermano;

- Uosto g. – Vandens;

- Dariaus ir Girėno g. - Pergalės



Šilutės dvarai ir jų pėdsakai

- Šilokarčemoje 1721 m. įkurtas valstybinis dvaras (Lietuvininkų

g. 4); išlikęs restauruotas. Gražiausias dvaro pastatų kompleksas

visoje Mažojoje Lietuvoje, klasicistinio tipo. Ilgą laiką dvarą valdė

dvarininkai Radkės, o 1889 m. dvarą įsigijo dr. H. Šojus ir valdė

jis bei jo šeima iki 1944 m. rudens;

- Macikų dvaras. Išlikę pastatai. Dvarą valdė aludaris J.

Zudermanas, rašytojo H. Zudermano tėvas;

- Karveliškių dvaras. Išlikę dvaro sodybos pastatai prie Šyšos

kolektyviniuose soduose (buv. gyvulių supirkimo punktas); išlikę

Karveliškių dvaro užeigos pastatai ( Šilo karčema prie stadiono);

- Barzdūnų dvaras. Išlikęs dvaro gyvenamasis namas Cintjoniškyje

(už prekybos centro Litorina);

- Verdainės dvaras. Išlikę dvaro vandens malūno užtvankos

pėdsakai ir gyvenamasis namas (šiuo metu čia įsikūręs servisas).



Šilutės kapinės

- Seniausios evangelikų liuteronų kapinės įkurtos Verdainės

bažnyčios šventoriuje, veikė iki 1832 m.;

- 1830 m. įkurtos Šilokarčemoje (dabar H. Šojaus g.) dvaro

kapinės; iš viso palaidota 20 asmenų – 18 dvarininko Radkės

giminės ir 2 Šojaus šeimos narių palaikai; dvaro kapinėse, kur

auga senas ąžuolas, A. Žibaičio „Senosios Šilokarčemos mįslės“

pamastymuose teigiama, kad po Melno taikos atklydę žemaičiai

galėjo laikytis senųjų pagonių papročių. Galėjo būti šventa vieta

laidojimui, nes čia buvo smėlio kalva, šalia miškas, tekėjo

upelis. Gal čia buvo garbinamas Perkūno medis;



- 1832 m. kapinės buvo įkurtos Verdainės gyvenvietėje (prie

geležinkelio), kur buvo laidojami vokiečiai ir lietuviai

evangelikai liuteronai; 1907 m. pastatyta koplyčia, virš durų

raidės ... („alfa ir omega“ – sen. gr. „pradžia ir galas“),

uždarytos 1962 m.;

- Katalikų kapinės buvo įsteigtos Barzdūnuose 19 a. pabaigoje,

susikūrus katalikų parapijai, veikiančios iki šiol;

- Po didelio Rusnės potvynio žydų kapinės buvo perkeltos į

Barzdūnus, kurias 1939 m. sunaikino hitlerininkai (prie vaikų

darželio „Pušelė“).



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


