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Klaipeda - trecias pagal dydj Lietuvos miestas, vienintelis uostas, svar-
bus transporto, pramones, prekybos ir kulturos centras. Miestas, ikurtas 
daugiau nei pries 750 metu, yra ser\iausias Lietuvoje ir vienas is 
seniausiii Baltijos rytineje pakranteje, keleriais metais vyresnis uz 
Karaliauciii ir tik puse amziaus jaunesnis uz Ryg4- Klaipedos „ski-
riamieji zenklai" - uosto krantinese issirikiav^ kranai - jau simtmetj yra 
nekintanti miesto dominante; iki tol jo siluetci formavo vejo malur\ai ir 
baznyciu bokstai. O pirmiausia sioje vietoje buvo pastatyta pilis. 

Viduramziu miestas 
Miesto uzuomazga - 1252 m. Livonijos ordino ir Kurso vyskupo susi-
tarimu pastatyta pilis, pavadinta Memelburgu. Pilis turejo strategin^ 
paskirti: leido kontroliuoti svarbq sausumos kelig per Kursiu nerijc} ir 
Kursiu mariii jplaukq. Pilies pavadinimas kilo nuo savitai tariamo Ne-
muno upes vardo: ordino riteriai mane statg pilj Nemuno (vok. Memel) 
zemupyje, mat Kursii i marias palaike jo tcisa. Ugainiui Memelburgo 
pilies pavadinimo santrumpa - Memelis prigijo salia jos beauganciam 
miestui; vokieciai j i taip vadina ir dabar. Lietuviai, skirtingai nuo vo-
kieciii, miest^ vadina Klaipeda. Klaipedos vardas (castrum Memel alias 
Klawppeda) pirm4 kart^i minimas 1420 m. Vytauto ir Vokiecirj ordino 
derybij dokumente. Johanno Heinricho Zedlerio Didziajame univer-
saliame visit meni{ ir moksltj zodyne (1739) rasoma, jog Memelis, kursiii 
vadinamas Klaipeda, yra stipri pasienio tvirtove ir miestas prie Kursiu 
mariij. Sio vietovardzio kilme nera tiksliai nustatyta: jis siejamas su 
pelketu landsaftu ir fraze klaipe pedas, o kalbininkas Kazimieras Buga j i 
kildino is lietuviu kleipas (kliepas) ir latvii} (kursiq) klaips - duona. Taigi 
klaip-eda galejo reiksti pilj, kuriai mokama duokle. Taciau veikiausiai sis 
vardas kilijs is kursisko zodzio, reiskusio lygici, zemes vietq. 
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1-5 Kokliai is Klaipedos pilies. X V I a. I I p. 
Gretimame p.: Klaipedos panorama. Is: Ch. Hartknoch. Senoji ir Naujoji Prusija. 1684 
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Pilies ikurimas buvo siejamas su grazia vizija apie btisimEi klestintj 
miesto, kuriame jsikurs vyskupo rezidencija, keletas baznyciij. Todel 
1254 m. Klaipedai buvo duota Liubeko teise, o tai suteike puikiq jurij 
prekybos miesto perspektyvq. Deja, Viduramziais Klaipeda taip ir 
netapo nei klestinciu uostu, nei svarbiu regiono centru. Tai buvo 
nedidele gyvenviete prie pilies: XV ir X V I a. sanduroje saltiniai mini tik 
25 miestieciq valdas. Viena svarbiausiij priezasciq, nulemusiii „juod4Ji" 
Klaipedos raidos scenarijii pirmus kelis jos istorijos simtmecius, buvo 

ta, jog miestas neturejo ukinio uznugario, o jis galejo susiformuoti tik 
ordino valstybei prisijungus Zemaitijg. Taciau taip neatsitiko, isskyrus 
trumps epizodq, kai Vytautas ir Jogaila 1404 m. atidave Zemaitijq 
ordinui. Tuomet ordinas bande jkvepti miestui gyvybingumo, pradejo 
dideles statybas, bet zemaiciai - kaip ne kartg ir iki tol - nusiaube 
Klaipeda. 

Po Zalgirio musio pagal Melno taik^ (1422) sureguliavus teritorines 
Lietuvos ir ordino pretenzijas, radosi viltis Klaipedai pradeti ramq 
gyvenima(. Taciau visa paverte niekais Trylikos metu karas (1454-1466): 
Klaipeda niokojo ir zemaiciai, ir uosto konkurento Dancigo (Gdansko) 
laivynas. Padetis nepagerejo net pasibaigus karui - beveik desimtmeciui 
Klaipeda tapo jtiros piratu citadele, kurioje prieglobsti rado ordino 
laivai, grob^ prekybinius laivus. 1475 m., siekiant atgaivinti nualintg 
miestg, Klaipedai suteikta Kulmo teise. Paradoksalu, bet iki tol - bent 
formaliai - naudojusis juru prekybos miesto Liubeko teise, Klaipeda 
taip ir netapo tikru uostamiesciu, o pradejusi tvarkytis pagal sausumos 
miestui skirtg Kulmo teis^, pamazu eme igyti uostamiescio bruozu. 



1 X V I I a. smukle. Pilies muziejaus ekspozicijos fragmentas 
2 Klaipedos miesto antspaudas. 1672 

3 Klaipedos planas. X V I I a. v id . 
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Lemtingasis X V I amzius 
1525 m. ordino valstybe virto Prusijos kunigaikstija. Prasidejo ilgas 
taikos laikotarpis, teigiamai paveik^s Klaipedos raidsi. Sustiprejo pirk-
liai: sukaup? kapitalo, jie emesi statydinti jurinius laivus, juos naudojo 
uzsienio prekybai. 1597 m. pirkliams pavyko gauti gildijos teises. X V I a. 
Klaipedoje veike kurpiu, kepeju ir siuveju cechai. Taip atsirado prielai-
dos susiformuoti miestieciii luomui. Is ju sudaryta miesto taryba - svar-
biausia administracijos ir teises institucija mieste. 

Esmines permainos vyko ir kulturoje: 1525 m. Prusijos kunigaiks-
tijoje isigalejo reformacija. Klaipedoje susikiire vokieciq ir lietuviii evan-
geliku baznycios, taip pat ir lietuviska mokykla. X V l l a. baznycios 
mokykloje mokytojavo Valentinas Dachas, Klaipedoje gimusio lietuviii 
kilmes vokieciii poeto Simono Dacho giminaitis. Beje, poeto tevas, 
Klaipedos pilies ir teismo vertejas, gerai kalbejo lietuviskai. Kai kurie 
lietuviskosios baznycios kunigai prisidejo prie lietuviskosios kulturos 
puoselejimo, bene labiausiai - pirmosios originalios lietuviskos gies-
mes autorius Mikalojus Blotnas (1530-1587), istorikas ir etnografas 
Matas Pretorijus (1635-1707), giesmyno autorius Lazarus Sengstockas 
(1562-1621). 

I Klaipeda kelesi ir kitii tautybiii zmones - olandai, anglai, skotai. 
Reformacija buvo svarbi prielaida, formavusi Klaipedos daugiakultur? 
tradiciJ4, kuri^ ryskiausiai apibtidina konfesijq jvairove: evangelikai 
liuteronai, menonitai, anglikonai, judejai. Katalikii mieste buvo nedaug, 
jie turejo maldos namus, kuriuos aptarnaudavo atvykstantys kunigai. 
Tik 1865 m. pastatyta Svc. Trejybes baznycia. 

Siandien vaiksciojant siauromis tiesiomis Klaipedos senamiescio 
gatvelemis, pavadintomis kepeju, kurpiii, pasiuntiniii vardais, nekyla 
abejoniii, jog tai Viduramziu miesto palikimas: senamiescio struktura 
pradejo klostytis X V ir X V I a. sanduroje, prireikus rekonstruoti pilj ir 
iskelti salia jos buvusius gyventojus. 

Miestas-tvirtove 
Ryskii pedsakq miesto gyvenime paliko svedu okupacija (1629-1635). 
Klaipeda! valdant svedams, nebegaliojo ankstesni Prusijos valdzios apri-
bojimai prekybai ir laivybai. Taciau okupantii savivale stabde miesto 
pazangci. Klaipedos uostas ne kartq kentejo ir per velesnius Svedijos, 
siekusios viespatauti Baltijos juroje, pradetus karus: per 1674-1679 m. 
Prusijos ir Brandenburgo kar^ su Svedija (1678 m. svedai apsupo Klai 
peda, sudege priemiesciai) ir per 1700-1721 m. Siaures kam. X V l l a. pab. 
Klaipedoje gyveno tik apie 1000 zmoniii, namai buvo mazi: trijii kam-
bariq seimininkas buvo laikomas turtingu miestieciu. 


