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HERMANO GERLACHO NAMAS-REZIDENCIJA

Pirklio Hermano Gerlacho rezidencija (Herkaus Manto gatvė 25) - vienas iš gražiausių 

senosios Klaipėdos pastatų. Namas, kuriame pastaraisiais dešimtmečiais veikė 

I.Simonaitytės biblioteka, visu savo grožiu ypač sušvito po daugiau nei pusantrų metų 

trukusių restauravimo darbų.

Istoriniai šaltiniai liudija, kad žinomo pirklio H.Gerlacho rezidencija Klaipėdos centre iškilo 
1874 metais. Šeimininkams rūmai tarnavo iki 1935-ųjų, kol miestas statinį išpirko ir 
jame įkurdino biblioteką.

1936-aisiais, pritaikant pastatą bibliotekos reikmėms, o pokariu – įsikūrus Karininkų 
namams, rūmų puošnumas nukentėjo. Nuo 1952-ųjų, kai į šį namą vėl grįžo 
bibliotekininkai, pastatas ne kartą kentėjo nuo stichinių nelaimių, šildymo sistemos 
avarijų. Prakiurus stogui, lietaus vandeniu buvo užpilti knygų fondai, senoviniai sienų ir 
lubų lipdiniai.
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OTTO ZOEKE AUTOMOBILIŲ PARDUOTUVĖ

XIX a. viduryje šiame name, adresu - buv. Liepojos g. 37b (dab. H.Manto g.22) gyveno ir 
verslą turėjo floristas. Spėjama, kad namo kieme jis galėjo auginti ir sodinukus, kuriais 
prekiavo. XIX a. antrojoje pusėje namas perstatytas. XX a. šio namo pirmajame aukšte 
buvo komercinės patalpos, antrajame - gyvenamosios. Kieme - sandėliukai, remonto 
dirbtuvės. Kurį laiką čia buvo kuriami ir gaminami vitražai.

Po 1923 m. name buvo įsikūręs verslininkas Otto Zoeke, prekiavęs automobiliais ir 
automobilių dalimis.

1936 m. statinį įsigijo Pieno centras ir pirmajame aukšte įkūrė užkandinę. Tad pokarinė 
"Bangos" kavinė šioje vietoje nebuvo atsitiktinumas, o savotiška prieškariu suformuoto 
viešojo maitinimo verslo tęsinys. Čia buvo įsikūrusi kavinė "Banga". Šis namas, tiksliau 
- nedidelė jo dalis, tebestovi...

Šiuo metu šiame pastate veikia prekybos centras "Herkaus galerija".
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ADOLFO HITLERIO (DAR ALEKSANDRO) GATVĖ

Klaipėda neturėjo reprezentacinės aikštės. Kareivių paradai paprastai vykdavo 

turgavietėse. 1807 m. apsigyvenus karališkajai porai, Prūsijos armijos gvardiečiai 

marširuodavo po Liepų gatvės pradžioje veikusį žąsų turgų.

Apie 1935 metus lietuviai gatvę pervadino į Prezidento Smetonos alėją. Po 1939 m. 

aneksijos jai buvo primestas Adolfo Hitlerio vardas (Adolf-Hitler Strasse). 

Tarybiniais metais ji pervadinta į M. Gorkio g., nors šis rusų tarybinis rašytojas 

socialistinio realizmo literatūroje įtvirtintojas, nieko bendro su miestu neturi. XX a. 

pirmoje pusėje gatvės tąsa nuo Donelaičio a. yra vadinta Otto Boettcher Strasse. 

Vokiečiai ją pavadino stambaus klaipėdiečio pirklio, gyvenusio prie šios gatvės, 

pavarde. Lietuviai šią tąsą vadino Pailginta Liepų gatve.
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FRIEDRICHO VILHELMO ZYBERTO SPAUSTUVĖ, 

„MEMELER DAMPFBOOT“ LAIKRAŠČIO VALDYBA
Istorinių šaltinių duomenimis, "Memeler Dampfboot" pradėtas leisti 1849 metais C. E. Teuberto ir 

A. Stobbės spaustuvėje.

Iš pradžių laikraštis buvo leidžiamas kas savaitę, nuo 1850 m. - 3 kartus per savaitę, 1872 metais 
spaustuvę nupirkus F. V. Zybertui, laikraštis tapo dienraščiu, nuo 1948 m. - mėnesiniu 
laikraščiu.

Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad laikraštį leidusi Zybertų (Siebert) spaustuvė ir leidykla 
Klaipėdoje veikė 1865-1944 m. Biržos g. 8 (dabar Herkaus Manto g. 1) pastate. 1866 m. čia 
buvusiame pastate F. V. Zybertas įkūrė spaustuvę. 1872 m. atvėrė duris leidykla "Memeler
Dampfboot".

Nuo 1871 m. laikraštis vis labiau gynė Vokietijos valdžios interesus. XX a. ketvirtame 
dešimtmetyje buvo finansuojamas Vokietijos valdžios.

Dabar laikraštis leidžiamas Oldenburge ir iki šiol tebėra svarbus išeiviams iš Klaipėdos -
memelenderiams
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TURGAUS GATVĖ

1706 m. Turgaus gatvės gale baigta statyti Šv. Jono miestiečių bažnyčia (evangelikų liuteronų). XIX 

a. pradžioje Tiltų ir Turgaus gatvių sankryžoje įsikūrė ir iki 1846 m. veikė miesto rotušė (jau 

trečioji), teismas. Gatvė tapo reprezentacine miesto gatve. Per didįjį miesto gaisrą 1854 m. 

dauguma pastatų sudegė. Atstatyti jie jau istorizmo stiliumi. Daug nuostolių gatvės 

architektūrai padarė ir Antrasis pasaulinis karas...
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PAMINKLAS „BORUSSIA“
Paminklas „Borussia“ – paminklas, kuris stovėjo Klaipėdoje 1907–1924 m. ir 1939–1945 m. 

priešais Klaipėdos rotušę.

1907 m. pergalės prieš Napoleoną 100-o metų sukakties proga skverelyje priešais Klaipėdos 
rotušę buvo atidengtas „Borusijos" paminklas, kuris kartais vadinamas Tautiniu paminklu 
(Nationaldenkmal). Klaipėda buvo vienintelis Prūsijos karalystės miestas, kurio nebuvo 
okupavusi Napoleono kariuomenė.

Skulptūra buvo nuversta 1924 metais, kai čia Klaipėdoje valdžią perėmė lietuviai. Vokiečiai 
ją 1939 metais atstatė. Yra duomenų, jog 1945 metų gegužę ši skulptūra dar stovėjo. 
Sovietmečiu paminklas buvo sunaikintas, dabar čia stovi „Žvejo“ paminklas. Ilgą laiką 
„Borusijos“ vieta buvo tuščia. Nors dar 1956 metais įvyko konkursas žvejybos tradicijoms 
pamaryje įamžinti, tačiau „Žvejo“ paminklas čia atsirado tik 1971 metais.

Bronzinė keturių metrų aukščio skulptūra buvo atgabenta traukiniu iš Berlyno. Prūsiją simbolizavo 
moteris antikiniais rūbais, su romėnišku šalmu ant galvos. Kairėje rankoje ji laikė skydą ir ietį 
(prie ieties buvo pritvirtinta lentelė su užrašu: „Borussia“), o dešinėje – durklą.
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ROTUŠĖ

Klaipėdos rotušė – buvusi rotušė; istorinis pastatas, kuriame per Napoleono karus 

laikinai gyveno (1807–1808 m.) Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III su 

karaliene Luize.

Klasicistinio stiliaus namas statytas XVIII a. pab. – XIX a. pr. Priklausęs danų konsului 

Lorkui, o vėliau jo giminaičiui Consentiui.

1846 m. miesto magistras nupirko šį pastatą, kuris tapo Klaipėdos rotuše.

1877 m. pastatas perstatytas neorenesanso stiliumi. Rotušėje buvo įsikūrusi 

apskrities viršininko administracija. 1907–1924 m. ir 1939–1945 m. priešais 

rotušę stovėjo Paminklas Borussia.
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BIRŽOS PASTATAS

Klaipėdos biržos šaknys siekia XVIII amžių. Klaipėdos pirkliai prie tilto per Dangę turėjo 
savo centrą – biržą, kurioje buvo ne tik atliekamos komercinės bei finansinės 
operacijos, bet ir leidžiamas laisvalaikis. Buvo statomas naujas pastatas, nes senasis 
pradėjo darytis per ankštas. Lėšų tam surinkta nustačius specialią rinkliavą už 
išvežamas prekes.

Naujas pastatas senojo vietoje iškilo 1777 metais: už surinktas lėšas buvo pastatytas 
naujas biržos fachverkinio stiliaus pastatas. Vėliau buvo perstatytas ir stovėjo 
netoliese, kitoje Danės pusėje, dabartiniame skverelyje netoli Biržos tilto.

XX amžiaus pradžioje birža pradėta vadinti Prekybos ir pramonės rūmais, nes čia veiklą 
plėtojo ir Klaipėdos pramonininkai. Nuolat rekonstruojamas ir plečiamas biržos 
pastatas tapo dideliu kompleksu su vidiniu kiemu ir buvo svarbus Klaipėdos 
architektūrinis akcentas.
Biržos namas sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą.
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KARLO TILTAS

1826 m. kelto per Danę vietoje buvo pastatytas naujas medinis varstomas tiltas, 

kuris sujungė tarp teatro ir piliavietės įrengtą naująją prekyvietę su sparčiai 

besivystančia šiaurine miesto dalimi.

Šis tiltas, pavadintas karaliaus Frydricho Wilhelmo III sūnaus princo Karlo, 

napoleonmečiu gyvenusiu Klaipėdoje, vardu. Sutikimą vardui davė pats princas 

Karlas 1826 m. liepos 2 d. raštu.

Ant Karlo tilto veikė nedidelės krautuvėlės, kurios vėliau uždraustos.

Tiltas buvo rekonstruotas apie 1974-1976 m.
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BIRŽOS TILTAS

Biržos tiltas – plieninis varstomasis tiltas per Danės upę Klaipėdoje, tarp Herkaus 

Manto ir Tiltų gatvių. Pakeliamas 50 laipsnių kampu iš abiejų pusių.

1877 m. pagal vietinio architekto Mejerio projektą pradėtas statyti naujas varstomas 

metalinis tiltas ant mūrinių atramų. Metalinė dalis suprojektuota inžinieriaus 

Bernšteino iš Vysbadeno. Tiltą statė Gdansko firma. Atidarytas 1879 m.

Antro pasaulinio karo metu sugriautas. Atstatytas 1948 m., rekonstruotas 2006–

2007 m.
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TAUTINIS PAMINKLAS IR BIRŽOS PASTATAS 
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ŠV. JONO BAŽNYČIA 

Klaipėdos Šv. Jono bažnyčia – XVI–XVII amžiais Klaipėdos senamiestyje buvusi Šv. Jono 
vardo neogotikinio stiliaus bažnyčia. Pirmą kartą pastatyta 1258 m. Du kartus 
sunaikinta ir atstatyta, trečią kartą apgriauta 1944 m., karo metu, visiškai nugriauta 
1945 m.

Po 1854 m. gaisro atstatyta miestelėnų pastangomis 1856–1858 m., panaudojus senos 
bažnyčios pamatus ir mūro liekanas. Varpinė siekė 75 metrų aukštį (kai kur nurodomai 
76 m). Klaipėdoje tai buvo aukščiausias visuomeninis pastatas, svarbiausias miesto 
vertikalusis akcentas, geografinis miesto centras. Kaip ir bažnyčios vidus, fasadas 
stilistiniu požiūriu taip pat nebuvo vientisas. Vyravo neogotikinis stilius. Šv. Jono 
bažnyčia tokiu vardu vadinama tik nuo 1857 m. Antrojo pasaulinio karo metu 
apgriauta, pokario laikotarpiu visiškai nugriauta, išliko tik 1620 m. nulietas bažnyčios 
varpas.
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Simono Dacho paminklas–fontanas – paminklas, kuris stovi Klaipėdoje Teatro aikštėje, 
pastatytas Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Simono Dacho atminimui. 
Skulptūros autorius – Alfredas Kiunė.

XX a. pradžioje Klaipėdos magistratas svarstė, kaip geriau panaudoti Teatro aikštę. Nutarta 
aikštės viduryje statyti fontaną ir aplink jį įrengti trikampį skverelį. Fontanas 1912 m. 
buvo pastatytas, o skverelio atsisakyta. Virš fontanėlio iškilo bronzinė Simono Dacho 
eilėraščio “Taravos Anikė” herojės skulptūra, kuri vaizduoja jaunutę basą mergaitę. 
Simono Dacho fontanas buvo pastatytas iš visuomenės lėšų.

Po II pasaulinio karo skulptūra buvo sunaikinta. 1988 m. paminklo atstatymą inicijavo 
lietuvių kilmės Vakarų Vokietijos pilietis Haincas Radzivilas. Paminklas atidengtas 
1989 m. lapkričio 18 dieną.




