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Kęstutis Demereckas
KURŠIŲ NERIJOS TRADICINĖ ARCHITEKTŪRA

ĮŽANGA
Ši studija apima labai platų Kuršių nerijos architektūros raidos laikotarpį – nuo seniausių laikų tradicinės
žvejo sodybos iki šių dienų architektūrinių inovacijų.
Darbui pasitelkta ne tik patyrusių restauratorių, paveldosaugos ekspertų, bet ir jaunų architektūros
specialistų. Studijoje siekiama surasti bendrus vertinimo taškus ir suformuoti kiek galima platesnį požiūrį
į šiuo metu besiformuojančia Kuršių nerijos identiteto, kaip UNESCO saugomos teritorijos problemą. Ypač
aktualiomis tapusios naujos statybos, jų projektų pateikimo variantai įvelkant į perdėto etnografiškumo, dar
vadinamo „kuršių liaudies meno“ rūbą.
Darbe detaliai aprašomi lietuviškosios dalies gyvenviečių kūrimosi, persikėlimų, raidos etapai, kurie
apsprendė gyvenviečių dydį ir pobūdį. Rusijos Federacijos dalies gyvenvietės apžvelgiamos istorinėje retrospektyvoje glaustai. Šiam darbui buvo svarbu, kiek ir kokia tradicinė architektūra formavosi šiuose kaimuose,
ir kiek ji įtakojo kitų gyvenviečių raidą, kaip išsaugojo senasias šio krašto tradicijas.
Studijuojant istorinius Kuršių neriją lankiusių rašytojų pastebėjimus, išryškėjo aksioma tampantis teiginys
– visi Kuršių nerijos žvejų namai praeityje buvo mediniai, dengti nendrių stogais su žirgeliais. (Pasargė,
Glogau, Lotto).

SENIEJI KURŠIAI IR JŲ SODYBOS

Praeityje dažniausia Kuršių nerijos nelaimė – kaimų užpustymas – įtakojo ir savitos architektūros atsiradimą. 1880 m.
graviūra „Naujosios Pilkopos užpustymas“ rodo, kad namai buvo išardomi ir dalimis plukdomi į kitą vietą. Persikraustymo darbuose plušėdavo visa šeima. E. Lotto rašė: „Kaimų užpustymai vyksta palaipsniui, tad gyventojai turi
keletą metų laiko sau naujas vietas gyvenvietei surasti, savo namus ir bažnyčią nusigriauti ir naujojoje vietoje vėl
pastatyti.“. Graviūra iš leidyklos „Libra Memelensis“ rinkinio

Šiandien visa Kuršių nerija tapusi ištisu kurortu. Jeigu XX a. pr. kurortine vieta buvo tik Juodkrantė, tai šiuo
metu ši smėlio žemė praradusi visas kitas ūkines funkcijas, tenkina keliautojų ir poilsiautojų reikmes. Žinoma,
kad tokioje vietoje išlaikyti etninę architektūrą yra labai svarbu, tačiau tai – sunkiai įmanoma siekiamybė, nes
čia dažnai pradeda imti viršų kičas ir pigi reklama. Šiuo darbu mes siekiame iškelti svarbiausius Kuršių nerijos senosios architektūros principus, puošybos kanonus, prisidėti prie etninio identiteto pajautos grąžinimo.
Didžiausias mūsų noras apsivalyti nuo kičo ir beprasmiško architektūrinio pasipūtimo, ypač nuo netikro ir
iš šalies prikišamo etnografiškumo supratimo, jo formų. Neringos žmonės tikrai nėra piktavaliai, tačiau juos
tokiems darbams parengia dažnai šio krašto etninio savitumo nesuprantantys, humanitariškai neišprusę architektai, kurie stengiasi kanonizuoti paviršutinius giliai neįprasmintus ženklus.
Kuršių nerija apgyventa labai seniai. Čia žmonės gyveno prieš keturis tūkstančius metų. Kokius būstus
jie statėsi, ir kaip juose gyveno, galima sužinoti iš archeologinių kasinėjimų duomenų. Tačiau kalbėti apie
tradicinę Kuršių nerijos architektūrą pakanka ir tų duomenų, kurie užfiksuoti rašytiniuose šaltiniuose, kartografijoje, XIX a. graviūrose ir XX a. pr. fotografijose.
Kiek bebūtų buvę diskusijų apie Kuršių nerijoje ir Kuršių marių pakrantėse gyvenusių žmonių priklausomybę
vienai ar kitai baltų genčiai, šiandien jau visi sutinka, kad šiose teritorijose buvo įsikūrusi galinga kuršių tauta,
kuri garsėjo jūriniais karo žygiais po visą Baltijos jūros regioną. Kuršių kariniai laivai aplankydavo Daniją,
Švediją, užpuldavo jų kaimus. Jie grobdavo ir savo kaimynų – sembų prekybos laivus su visu turtu. Tad su
kuršiais reikėjo skaitytis ir juos gerbti. Kaip jie gyveno, kokius būstus turėjo, išlikę labai mažai žinių.
Vienas pirmųjų kuršių sodybos aprašymų užfiksuotas Egilio sagoje (IX a.). Čia pasakojama, kad norvegų
vikingai atplaukę į Kuršių žemę, sustoję prie kranto pusę mėnesio taikiai prekiavę, o paskui pradėję žygius į
įvairias vietas ir plėšikavę. Kartą jie išsilaipino didelės upės žiotyse ir būriais patraukė per mišką. „Egilis su
dvylika vyrų perėjo girią ir pamatė plačius laukus, o juose – trobesius. Netoliese buvo sodyba, ir jie patraukė
link jos... Ten buvo daug trobesių“ – rašoma sagoje. Apie tai kad lietuvių sodyboje buvę daug trobesių pažymi
ir R. Dethlefsenas. Kiekvienam reikalui buvo atskiras pastatas. Tęsiant Egilio sagą, aiškėja daugiau detalių
apie kuršio sodybą. Kuršių sumaniai paimti į nelaisvę, užpuolikai buvo surišti ir uždaryti viename trobesyje,
tačiau Egiliui išsilaisvinus nuo virvių ir išlaisvinus kitus vikingus, jie ieškojo galimybių ištrūkti iš nelaisvės.
Pastatas, kuriame jie buvo uždaryti, kaip pažymi pasakotojas, buvo iš tvirtų rąstų, todėl belaisviams pavyko
išversti tik lentinę pertvarą į kitą patalpą. Šioje po grindimis buvo įrengtas požeminis kalėjimas belaisviams
– gili duobė su dangčiu. Iš buvusių duobėje belaisvių danų, kurie buvo paimti į nelaisvę ir jau metus tarnavo
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kuršiams bei kartą bandė pabėgti, jie sužinojo, kaip galima išsivaduoti, ir koks sodybos pastatų išdėstymas,
kokia jų paskirtis. Tad, danų patarti, jie išvertė dar vieną pertvarą ir pateko į svirną. Iš pasakojimo labai aiškus
pastato dydis. Matyt, kad po vienu stogu buvo trijų skyrių ūkinis pastatas. Patekę į svirną jie galėjo lengviau
išeiti, nes svirnas nebuvo tvirtai uždarytas, kaip kiti skyriai.
Kitas įdomus pastatas buvo šeimininko miegamasis namas, kuriame jis laikė savo ginklus ir turtą. Pastatas
buvo dviejų aukštų. Į jį galėjai patekti tik laiptais. Miegamajame buvo dangtis grindyse, per kurį galėjai nusileisti į pirmąjį aukštą, į sandėlį, kur buvo laikomos kuršio turtas ir brangenybės, kurią, beje, Egilis pasikišo
po pažasčia ir vėliau išsaugojo iki savo gyvenimo galo, bei kitas turtas.
Iš pasakojimo sužinome, kad valgiai kuršių didikui buvo ruošiami kitame name – virtuvėje, kur degė ugniakuras ir virš jo kabojo katilai. Įdomi pastaba apie ugniakurą rodo, kad čia buvo deginami ilgi rąstai, kaskart
juos pastumiant į ugnį, o svarbiausia, čia pasakotojas pabrėžia, kad toks ugniakuras buvo įprastas kuršių
žemėje. Pagriebęs degantį rąstą Egilis nuskubėjo prie trobos, kur valgė šeimininkai ir ją padegė. Ugnis beregint apėmė beržo tošimi dengtą namą. „Žmonės viduje valgė ir gėrė, ir tik tada pastebėjo gaisrą, kai liepsna
pro lubas įsimetė į vidų“. Egilis stovėjo su kardu prie užremtų durų ir žudė tuos, kurie išlaužę duris išsiveržė
į lauką. Iš šios žiaurios scenos galima spresti, kad pastatas buvo be langų, kaip ir kiti pastatai, turėjo tik duris
(Egilio saga, 119–122 psl.).
Istoriškai labai taikliai šio krašto kultūros lygį apibudino liaudies architektūros tyrinėtojas, karališkasis
Rytų Prūsijos statybų tarėjas Richardas Dethlefsenas: „Kai vokiečių ordinas su kalaviju brovėsi į Prūsiją, jis
susidūrė čia ne su kokiomis laukinėmis gentimis, bet su tvirtai įsigyvenusia žemdirbių tauta, sukūrusia savitus
gyvenamųjų ir ūkinių pastatų tipus“ (Deth.8).
Rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kuršių nerijos gyvenvietės paminėtos gana vėlai. 1286 m. Kryžiuočių
ordinas, kad apsaugotų Sembą nuo lietuvių puolimų, pastatė Noihauzeno pilį. Istoriniuose dokumentuose daugiausiai minimos pietų dalies gyvenvietės, ypač Rasytė, karčema paminėta 1389 m. Rasytėje Kryžiuočių ordinas taip pat buvo pastatęs mūrinę pilį. Pasibaigus karams su Lietuva, ir ypač po Žalgirio mūšio, nusistovėjo
taikus laikotarpis, kuris visoje pasienio su Lietuva teritorijoje leido įsikurti naujoms gyvenvietėms. 1408 m.
Klaipėdos pilies valdytojas pranešė magistrui, kad žmonės iš Kuršo apsigyveno nerijos pakrantėje. (Willo
weit. 93). Matyt, dalis gyventojų sugrįžo po pasitraukimo iš karo niokojamos žemės.
Nidos smuklė pirmą kartą paminėta 1437 m. Ordino kasos sąraše. Ji mokėjo 7 markes metinį mokestį. (Willoweit. 114) . Tai seniausia lietuviškos dalies gyvenvietė. Antroji – po dešimties metų 1447 m. minima Naglių
smuklė, mokėjusi dvigubai mažesnį 3½ markių mokestį. Vėliau minimi Kuncai – 1499 m. ir Karvaičiai –
1509 m. Karvaičiai – vienas didesnių žvejų kaimų 1569 m. turėjo net 16 žvejų sodybų. (Bezz.216, 219).
Lietuviškoji Kuršių nerijos dalis, atskirta nuo žemyno. Tai tarsi Lietuvos sala, kurią galima pasiekti tik
laivais. Praeityje, kai nerija buvo Prūsijos karalystės dalis, ji turėjo tiesioginį sausumos ryšį su Semba. Tačiau
architektūros požiūrių Kuršių nerija tradiciškai artimesnė Lietuvos pamariui, susaistyta ryšiais su Dreverna,
Svencele, Kintais, Vente ir Rusne.
Kuršių nerijos gyvenvietės kūrėsi palei marių krantą, kiek galima arčiau vandens. Laivas buvo pagrindinė
susisiekimo ir transporto priemonė. Be laivo žvejas negalėjo išgyventi. Žvejyba buvo jo verslas, pragyvenimo
šaltinis. Nuo to priklausė šeimos ateitis.
Analizuodami pamario kaimų struktūrą, architektūros tyrinėtojai pabrėžia, kad čia buvo gatviniai kai
mai, kur gatvė buvo upė. Kalbėdami apie didesnes Kuršių nerijos gyvenvietes – Nidą, Juodkrantę, apibūdina
jas kaip įprastinius gatvinius kaimus, kur gyvenamieji namai kūrėsi abipus gatvės (ILKI.I.174). Tačiau toks
gyvenvietės planas susiformavo labai vėlai, tik XIX a. pab., kai išaugo gyvenvietės ir visiems vietos marių
pakrantėje nebeužteko. Valdžia tausojo saugius pakrantės ruoželius, kur buvo galima apsigyventi nebijant
užpustymo. Juose skyrė siaurus, nedidelius sklypelius, kurie ribojosi su marių pakrante. Tame rėželyje žvejai
statėsi namus galu į marias, arčiau marių dažnai pasistatydavo ūkinį pastatą ar net klėtį. Prabangiai šonu palei
marias pasistatyti namą buvo per maža vietos.
Senojo nerijos kaimo gatvė (susisiekimo prasme) buvo Kuršių marių pakrantė. Tai – vienpusio gatvinio
kaimo struktūra. Mingėje –dvipusis. Žvejas parplaukęs iš žvejybos ar turgaus, pasistatydavo laivą pakrantėje
prie namų. Mariomis žvejai atsigabendavo būtiniausius reikmenis: statybines medžiagas, maisto produktus,
ypač šieną savo gyvuliams, nes šienaujamų pievų Kuršių nerijoje nebuvo. Jose ganiavos metu vos pramisdavo
kaimo banda.
Kuršių nerijoje naudotas seniausias ir daugiausiai medienos reikalaujantis statybos būdas – pastatai iš
medinių keturkampių tąšų, suleistų kampuose į sąsparą (kregždės uodegos formos, vėliau į statramstį).
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Kuršių nerijos žirgeliai ir lėkiai
yra tapę visos nerijos simboliais.
R.Šaliamoro 1958 m. piešinys iš
Neringos istorijos muziejaus fondų
Lietuviškos architektūros grožiu
Prūsijos mokslininkai ir dailininkai
žavėjosi jau XIX a.
1859 m. J.W. Heydeko nupiešta
lietuviška klėtis (iš MD)
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SMILTYNĖ
SANDKRUG

Smiltynės istorija siekia pačius seniausius Klaipėdos kūrimosi laikus. Dar nebuvo pastatyta Klaipėdos pilis, o pro čia jau keliavo žmonės į Europą. Šiuo keliu daugiau nei prieš 800 metų (1203 m.) keliavo lyvių vadas
Kaupas į Italiją, pas popiežių ir grįžo atgal. Ties Smiltyne buvo siauriausia Kuršių marių vieta, todėl čia buvo
patogiausia persikelti į Kuršių neriją.
Nuo seniausių laikų iš Dangės žiočių per gana platų ir sraunų bei pavojingą Kuršių marių sąsiaurį į neriją keliautojus kėlė plokščiadugniais laivais – pramais. Kaip teigia senieji Kuršių nerijos tyrinėtojai, nerija anksčiau
buvo žymiai trumpesnė. Nemuno vandenų atneštos smiltys jūros ir marių srovės sandūroje formavo seklumą,
kuri dėl išnešamo smėlio nuolat ilgėjo. 1770 m. srovė ir vėjas buvo suformavę didžiulę kopą, kuri srovės paplauta su didžiule jėga griuvo į sąsiaurį ir užpylė farvaterį. Todėl burlaiviai nebegalėjo su kroviniu išplaukti.
Nerijos augimą stebėjo ir fiksavo 1821 m. Uosto statybos inspektorius K. Veitas.
1576 m. K. Hennenbergerio pirmajame Prūsijos žemėlapyje nerijos galas užfiksuotas maždaug ties Vite,
tiksliau ties Pitkerno įlanka. Tad galima spėti, kad dar prieš 500 metų t.y. 1000-aisiais metais Smiltynė ir jos
keltų uostelis buvo paskutinis Kuršių nerijos smėlėtojo iškyšulio taškas.
Netiesiogiai galima suprasti, kad Smiltynės perkėla naudojosi įžymus prancūzų keliautojas Žilberas
de Lanua 1412 m. keliavęs iš Karaliaučiaus į Rygą ir aprašęs savo kelionę. Po Vytauto Didžiojo ir Ordino
sudarytų Melno taikos 1422 m. paliaubų suklestėjo prekybiniai ryšiai. Smiltynės perkėla įvardijama kaip muitų
už išvežamas prekes surinkimo vieta. Iki pat 1540 m. perkėloje surenkami muito pinigai buvo didžiausios
Klaipėdos miesto iždo plaukos.
Galime tvirtinti, kad keltas Smiltynėje veikia daugiau nei tūkstantį metų, tam yra visos istorinės prielaidos.
Tad turėjo būti ir prieglobstis tiems, kurie laukė atplaukiančio kelto. Ar tai buvo kokia pavėsinė, ar namelis –
nėra žinoma.
Kol kelias per nerija nebuvo saugus, keliautojai prieglobstį gaudavo pajūrio pilyse: Klaipėdos ir Rasytės.
Nusistovėjus tarp lietuvių ir kryžiuočių taikos periodui, prie šio svarbaus europinio kelio ėmė kurtis smuklės.
Pirmoji, arčiausiai Karaliaučiaus – Šarkuvos smuklė, kurios privilegija seniausia – 1408 m. Vėliau, 1437 m.
Nida, 1447 m. – Nagliai, 1506 m.– Kuncai, 1509 m. Karvaičiai ir pagaliau 1525 m. Smiltynė. (Strak.10)
1541 m. duomenimis Smiltynėje gyveno 5 žmonės. 1601 m. Smiltynės gyvenvietė išsiplėtė. Manoma, kad
čia jau gyveno 3–4 šeimos, t.y. 15 asmenų.
Pajūrio smuklės, kokia buvo ir Smiltynėje, aptarnavo keliautojus, suteikdavo pastogę, maistą, arklius,
vykdė pašto stoties funkcijas, buvo labai svarbus pašto kelio taškas. XVII a. nusistovėjo reguliarus pašto
susisiekimas trasa Ryga–Klėvė,
per Klaipėdą, Nidą, Karaliaučių,
Dancigą, Berlyną. 1655 m. karaliaus įsaku patvirtinta pašto sistema. (Strak.12)
Tad keltas tapo nuolatinio ir
reguliaraus susisiekimo su Kuršių
nerija priemone. Kelto privilegiją,
kaip ir smuklės privilegiją reikėjo
išsipirkti.

Nerijos smaigalys 1584 m. Rungės
žemėlapyje, kuriame pažymėti du
ragai. Kopija iš leidyklos „Libra
Memelensis“ archyvo
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Smiltynės karčemos laikytojas Mertenas Heinrichas 1616 m. liepos 8 d. gavo Kulmo teise už pirkimo sutartimi sumokėtus pinigus ir činšą 3 ūbus 9 margus žemės (Zem.III.75). Tai labai didelis plotas tokiam žemės
lopinėliui, kaip Smiltynė, nes vienas ūbas – 30 margų, 1 margas –25,5 aro. Tad smuklininko žemės sklypo
plotas siekė beveik 8 hektarus. Tiesa dalį žemės sudarė pieva už Briedžių rago.
Iki 1629 m. Smiltynės smuklę valdė G. Prendelis. Jam buvo suteikta teisė naudotis pieva, laisvai žvejoti ir
pardavinėti smuklėje alų, už privilegiją kasmet sumokant 6 markes metinio činšo. 1629 m. prasidėjus karui
su Švedija, švedų raiteliai smuklę sudegino. Kadangi G. Prendelis jos neatstatinėjo, valdžia perleido smuklės
žemės sklypą iš Karaliaučiaus kilusiam galvijų pirkliui M. Lau. Šis atstatė smuklę ir išplėtė verslą.
1639 m. žemėlapyje Smiltynėje vaizduojamas trijų sodybų kaimelis. Dvi sodybos arčiau vandens,
lygiagrečiai pakrantei ir viena – ant kalvelės pasukta galu į marias. Smiltynės pievose laikyta daug raguočių,
kurių paklausa augant Klaipėdos uosto jūrų prekybai buvo labai didelė. M. Lau buvo suktas verslininkas, nes
miesto taryba, 1684 m. (?) jį įspėjo, kad jis auginąs daug jaučių ir keletą karvių, o iš pravažiuojančių už pašarą
ima labai brangiai, todėl privalo sumokėti už pievą ir vietą, parduoti nustatytą kiekį alaus ir sumokėti metinį
činšą. Smuklininkas į tai atsakė savo argumentais, kad jį iš jo užimamo ploto norįs išguiti Rasytės medžioklės
inspektorius, norįs medžioklės ribas iki Smiltynės gyvenvietės vidurio nukelti. Taip jam nebūsią kur nei
karvių nei jaučių ganyti. O gindamasis dėl nevykusio šeimininkavimo, jis atsakė: „keleiviai pasitenkina tuo
maistu, kokį jis sugeba, nelįsdamas į skolas, patiekti, o alaus visai nereikalauja, todėl pastarasis surūgstąs,
tenešąs tik nuostolius. Jei jis daugiau alaus turėtų išparduoti, tai patektų į varžytines, o pastatus, skirtus
keleiviams nuo blogo oro ar audros pasislėpti, kai kitą krantą negalima persikelti, jis mieliau nugriautų“. Iš
smuklininko atsakymo pirmąkart sužinome, kad Smiltynėje, prie perkėlos jau buvo pastatų, skirtų laukiantiems keleiviams. Miesto taryba, žlugus pastangoms surasti geresnį smuklininką, paliko tą patį M. Lau tomis
pat sąlygomis – 6 M činšo ir 2 tonos parduodamo valstybinio alaus per metus. Tuo metu XVII a. viduryje
Smiltynėje gyveno 5 žmonės (Bar.17).
XVII a. antroje pusėje M. Lau smuklę pardavė kapitonui Goetz. Goetzenų šeima – viena įtakingiausi
XVII a. Klaipėdos šeimų. 1657 m. jie jau buvo nusipirkę Gedminų dvarą ir Smeltės karčemą. Fridrichas von
Goetzenas buvo valsčiaus hauptmanas.

Kuršių nerijos smaigalys 1670 m. Naronskio pieš. Smiltynėje keletas namelių, kuriuos supa žaliuojantys plotai.
Kopgalyje – pustomo smėlio kopos. Kopija iš MLIM
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XVII a. pradžioje prie smuklės įsikūrė viena žvejo sodyba, 1641–1642 m. čia jau gyveno du žvejai, kurie
mokėjo mokesčius. Žvejams kurtis buvo palankios slygos, nes jie gaudavo darbo prie kelto tarnybos, todėl
galėjo lengviau pramisti nei vien iš žvejybos. Tačiau antrasis žvejys L. Kier buvo įsigudrinęs gaudyti kilpomis
kiškius, už tai valdžia atėmė iš jo valdą, taip kovodama su brakonieriavimu (Bar.10).
Pranešama, kad ir smuklės žemė XVII a. pab. buvo nualinta, o keltas nedaug pajamų tedavė. Todėl 1696 m.
smuklę ir keltą perėmė savo žinion valsčius, kuris savo lėšomis privalėjo atstatyti smuklę ir pastatus, būtinus
pravažiuojantiems keleiviams, ypač paštininkams. Tačiau geresnio rezultato vis dar nebuvo pasiekta. 1701 m.
duomenimis Smiltynėje gyveno 5 žmonės. Matyt, čia įsikurti daugiau žmonių nebuvo galimybės. Per 1711 m.
maro epidemiją gyventojų Smiltynėje tikrai nepadaugėjo.
Nėra žinių, kaip Smiltynė atrodė iki Septynmečio karo, kai 1757 m. į Klaipėdą atžygiavo rusų kariuomenė.
Beveik visi Klaipėdos priemiesčių namai pagal komendanto įsakymą buvo sudeginti, kad nesuteiktų priešui
prieglobsčio. Tad nenuostabu, kad rusų sudarytuose gana tiksliuose Klaipėdos žemėlapiuose Smiltynės smuklė
nepažymėta. Matyt, jos tuo metu nebuvo.
Smiltynės smuklę po Septynmečio karo valdė Ekertsdorfas, sumanus ir išsilavinęs žmogus, pats pasisiūlęs
užimti pakrantės prižiūrėtojo pareigas, atstatyti smuklę ir atnaujinti verslą. 1773 m. jo smuklėje lankėsi žymus
prancūzų švietėjas, rašytojas Didro, vykęs per Kuršių neriją į Rusiją (Bar.12). Po septynmečio karo, nualinusio ne tik Klaipėdos apylinkes, bet ir visą kraštą, Kuršių nerijoje bei kitose pamario ir pajūrio vietose prasidėjo
nauji smėlio pustymai. Tai ypač tragiškai palietė daugelį nerijos kaimų (užpustė Karvaičius) ir, žinoma,
Smiltynę. 1782 m. Ekertsdorfas skundėsi karaliui, kad jo smuklė per kokius du metus bus visiškai užpustyta.
Aplink pastatą smėlis neišbrendamas, kai kuriose vietose jis siekiąs stogą. Dėl to jis, kaip smuklininkas,
turįs kęsti keleivių, ypač aukštuomenės užgauliojimus, nes į jo smuklę patekti beveik neįmanoma. Sendvario
amtmono pranešime dar tragiškesnis vaizdas – smėlis į smuklę jau byra per langus, o patekti ją galima tik iš
viršaus. Tačiau leidimo perkelti pastatą į kitą vietą smuklininkas negavo. Tad ją pardavė Klaipėdos pirkliui
I. Parciveliui, kuris dar turėjo ir pakrančių prižiūrėtojo vietą.
1772 m. pirmajame detaliame Klaipėdos uosto plane, sudarytame uosto statybų inspektoriaus Samuelio
von Lilienthalio matyti pavaizduotas Smiltynės kaimas. Plane dvi sodybos, kurių sklypai perskirti punktyrine
linija. Kiekvienoje sodyboje po tris pastatus. Smuklė „Sand Krug“ pažymėta arčiau vandens, jos pastatai
suręsti lygiagrečiai krantui. Prie smuklės pakrantėje S. Lilienthalio buvo suprojektuota ir pastatyta būna,
turėjusi nukreipti sąsiaurio vandens srovę farvaterio gilinimui po nelemto kopos griuvimo Kopgalyje.

Samuelio Lilienthalio 1772 m. sudarytas Klaipėdos sąsiaurio žemėlapis. Jame pažymėta Smiltynės kaimo vieta. Kopija
iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
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Smiltynės smuklę XVIII a. pabaigoje įsigijo pirklys Drack. 1796 m.
baiganti sunykti, užpustyta smuklė
išardyta ir pastatyta kitoje vietoje, ne
per toliausiai nuo senosios (Bar.14).
Naujoji smuklė apsaugoti nuo vėjo
pustomų smilčių buvo aptverta
aukšta tvora. Tačiau ir ji neapsaugojo. Tvora netrukus buvo užpustyta,
tekyšojo kuolų viršūnės. Taip pat
buvo užpustytas ir šalia buvęs medie
nos uostas. Netruko smėlis priartėti
ir prie naujosios smuklės. Iš vakarų
pusės ji buvo užpustyta iki stogo, o
iš marių – durys ir langai iki pusės
skendo smėlyje. Beje, tuo pat metu
buvo užpustytas ir Karvaičių kaimas.
1800 m. lapkričio 1 d. Sendvario valsčiaus rašte sakoma: „Ki- S. Lilienthalio 1785 m. plano fragmente detaliai matyti Smiltynės kaimas ir
toje marių pusėje prieš perkėlą esanti smuklė. Kopija iš J. Tatorio archyvo
Smiltynė yra taip užpustyta smėliu,
kad ten nebeįmanoma gyventi, o savininkas pirklys Drack nelinkęs jos
naujai atstatyti, netgi, jeigu netektų ir privilegijos“. Iš šiame rašte minimų inventorizuotų duomenų aiškėja,
koks tai buvo pastatas: „Smuklės pastatas statytas prieš 14 metų, yra iš gerai išsilaikiusių netašytų rąstų,
dengtas čerpėmis, yra 4 kambariai, 2 kamaros, šiaip geros būklės, išskyrus tai, kad namo išorė iki pusės langų
apnešta smėliu, langai dėl smėlio spaudimo išdužę, smėlis prasiveržęs į kambarius ir kamaras... Prie smuklės
yra gerai išsilaikiusi 18 vietų arklidė, pastatyta ant polių, kad vėjas žemai prapūstų, todėl ir smėlio mažai
apnešta... Be to, dar yra šulinys, kurio vanduo labai geras, bet dėl smėlio prie jo sunku prieiti“ (Bar.14). Iš šio
aprašymo galima spręsti, kad smuklės pastatas buvo kaip tradicinė dviejų galų (vieno nepilno) žvejo gyvenamasis namas. Šiame rašte, kuris buvo, matyt, nukreiptas argumentuoti smuklės reikalingumui pašto reikmėms
sakoma:
1. Irkluotojai, sekmadieniais ir ketvirtadieniais čia atplaukę laukti ateinančio iš Berlyno pašto, atsižvelgiant
metų laiką, kartais turi pasilikti jo laukti ištisą naktį.
2. Raitieji paštininkai su arkliais privalo rusišką paštą iš anos pusės (Klaipėdos) gauti, dėl to gali Smiltynėje
užtrukti iki 48 valandų.
3. Jei raiti paštininkai atvyksta naktį, tada žibintu duodamas signalas, bet kai audra ir tamsi naktis,
paštininkas čia privalo pasilikti tol, kol bus įmanoma estafetę perimti.
4. Panašūs atvejai taikytini kurjeriams, ekstra paštams ir keleiviams.
5. Paštininkai, kurie kurjeriui ekstra ir estafetinį paštą privalo iš Klaipėdos į Juodkrantę nuvežti, o sugrįžę
į perkėla tokiu laiku, kai jo atsiimti nebeįmanoma, dažnai ištisą naktį Smiltynėje turi likti.
Taigi, iš šių punktu matome, kad Smiltynės smuklė turėjo valstybinę reikšmę. Smuklė ir keltas buvo neatsiejami. Visi paminėti atvejai tiko ir eiliniams keleiviams, keliavusiems pašto karieta, ar paskirai.
Čia reikėtų priminti, kad kelto tarnyba, buvo pykčio bei kritikos objektu. Ypač tų, kurie negalėjo greitai
arba laiku persikelti. 1794 m. keleivio Nankės užrašuose kritikuojama Smiltynės smuklė, kurioje jis negalėjęs
įsigyti jokių maisto produktų, o žymus literatas, operos „Kryžiuočiai“ autorius, Getės poetinis priešininkas
A. Kotzebue, dažnai per Smiltynę pašto karieta vykdavęs į Sankt Peterburgą savo priekaištus Smiltynės smuklei ir keltui išreiškė garsiu, Vokietijos mokyklose chrestomatiniu tapusiu eilėraščiu: „Tai ilgai negali tęstis“
(MD.1996, Nr.6).
1802 m. buvo atnaujintos derybos su Drack, nes jis pagrasino baigiamą užpustyti smuklę nugriausiąs.
Tuomet įsikišo Pašto vyresnybė ir smuklininkas įsipareigojo smuklę jau antrą kartą perkelti į kitą vietą.
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Kadangi vyraujantys vėjai buvo šiaurės, šiaurės vakarų ir vakarų, tai smėlis slinko pietų, pietryčių kryptimi. Šia kryptimi, matyt, ir keliavo perstatoma smuklė. Tačiau šį kartą buvo padaryta išimtis – smuklė buvo
pastatyta ant supustytos kopos viršaus. Nors smuklės savininkas derybose buvo įsipareigojęs perkelti smuklę
į kitą vietą, kuri būtų apsaugota nuo smėlio. Tačiau, matyt, saugiausia vieta buvo ant kopos viršaus sulaikant
tolimesnį smėlio pustymą. Matyt, Drack buvo labai išmintingas pirklys, sugalvojęs net du būdus nugalėti
smėlį: arklidės ant polių, o smuklę ant kopos. Tuo metu Nerijoje ir Klaipėdos pajūryje vyko įnirtinga kova su
smėliu, taikant įvairius apželdinimo būdus.
Drack sutartyje pasižadėjo užeigai parūpinti gerą šeimininką, o gyvenamąjį namą su tvartu sutvarkyti taip,
kad keliautojai su arkliais, taip pat ir paštininkai turėtų pastogę (Bar.15). Už tai valstybė iš savo iždo kasmet
turėjo mokėti jam 75 talerius, o smuklei dar turėjo būti skirta 3 achteliai malkų. Tačiau karaliui nepatvirtinus
tokios sutarties, malkų buvo atsisakyta, pakeliant išmokos dydį iki 93 talerių 34 grašių ir 3 pfenigių. Taigi
smuklė tapo tikra valstybės išlaikytinė. 1804 m. naujoji smuklė jau veikė. 1807 m. sausio 8 d. Smiltynę pasiekė
karalienės Luizės karieta. Matyt, ji buvo sustojusi smuklėje, nes vėliau čia buvo pakabinta paminklinė lenta.
Pirmą detalų Smiltynės vaizdą galime įžvelgti 1809 m. Bartho graviūroje. Pačiame piešinio pakraštyje
tiesiai priešais Dangės žiotis kitoje sąsiaurio pusėje matyti ant kopos viršaus pastatyta masyvi smuklė, galu
pasukta į marias. Tokia ji ir 1814 m. žemėlapyje, kuriame aiškiai matosi, kad smuklė stovi ant kopos viršaus.
Tad Drack įsikūrė aukščiausioje nerijos vietoje, nuo kurios atsiverdavo tikrai puikus Klaipėdos reginys.
Kelto ir Smiltynės smuklės pajamos ypač sumenko didžiajam pašto keliui iš Sankt Peterburgo į Karaliaučių
pasukus tiesesniu ir patogesniu sausumos keliu per Šiaulius ir Tilžę. Tai vyko 1833 m. Šie metai, manoma
turėjo būti tragiški ne tik Smiltynei, bet ir Klaipėdai, nes iš pašto buvo gaunamos labai didelės pajamos.
Pranešama, kad smuklė Smiltynėje veikė iki 1833 m. O po keletos metų – 1837 m. ji netikėtai sudegė. Smuklininkas Degimas turėjo ir kelto privilegiją, tačiau viską 1846 m. turėjo parduoti komercijos tarėjui Masonui.
Pastarasis Smiltynėje įžvelgė visiškai kitokio verslo perspektyvą – pramogų ir poilsio, pajūrio maudyklių
ir poilsinių vilų – viso to, kas jau seniai, nuo 1816 m. klestėjo kitame nerijos gale – Cranze ir Riaušiuose.
1847 m. surašymo duomenimis Smiltynėje gyveno gana daug gyventojų – net 31. Smuklei priklausė tik 30
margų žemės, kurioje stovėjo 2 pastatai (Bar.17).
1844 m. Smiltynės pakrantė buvo išgrįsta akmenimis (Zem.II.38). Vėliau, toje vietoje, kur prisišvartuodavo
keltas, buvo iškastas mažas stačiakampio plano uostelis, kuriame saugiai galėjo tilpti du pramai. Nors kaip
pabrėžia uosto inspektorius K. Veitas, su šiais laivais niekada nėra buvę pavojingų atvejų, tačiau saugios prieplaukos prie akmenimis grįstos pakrantės būtinai reikėjo.
1856 m. valstybė anuliavo savo įsipareigojimus Smiltynės smuklei mokėti kasmetinę paramą, todėl
išmokėjo jai priklausančia vienkartinę 18 metų nuomos kainos sumą. (Bar.16). 1862 m. už 6000 talerių buvo
nupirktas ir Smiltynės karčemos sklypas (Zem.III.257).
XIX a. viduryje Klaipėdos pajūryje ypač suaktyvėjo poilsinė veikla. 1861 m. Kopgalis, Melnragė ir Giruliai,
kaip ir Juodkrantė buvo paskelbti jūros kurortais. Smiltynėje tai pat buvo daug poilsiautojų persikeliančių
vienai dienai keltu. „Rytą keltas nukėlė mane į Neriją per siaurą, vos 100 rykščių sąsiaurį. Sykiu su manimi kėlėsi keletas ponių ir ponų iš miesto, ketindami pasimaudyti, kaip vasaros metu klaipėdiečiai pratę
kasdien daryti“ – rašė 1867 m. Otto Glagau. Klaipėdos pirklių gildija 1862 m. už uoste surinktus pinigus
buvo nupirkę Smiltynę. Jie čia pradėjo statyti vasarnamius. Tokių sklypų XIX a. pab. plane matome į pietus
ir į šiaurę nuo Smiltynės smuklės. Įvertinant tai, kaip tuo metu atrodė Smiltynė, tai buvo tikrai drąstiškas
žingsnis – „išlipome į krantą netoli nuo taip vadinamos Smiltynės, kur šioje nerijos dalyje yra karčema, gi
rininko namas bei pora žvejų lūšnų. Girininko titulas užveda mintį apie girią ar bent gojelį, bet aplinkui matai
vos keletą vienišų medelių ir šiek tiek krūmų. Šis valdininkas triūsia čia lyg koks sodininkas, nes jam pavesta
rūpintis kopų apželdinimu ir prižiūrėti sodinukus, kuriuos dideliais kaštais suskato diegti Klaipėdos pirkliai“
(Liet.290). Iki pat XIX a. vidurio Smiltynė atrodė kaip Sachara.
1870 m. valstybė vėl perėmė nerijoje apsodintus plotus, kartu su Smiltyne (Zem.II.40). Smiltynės aplinka
apsodinta medžiais 1877–1881 m. Čia gyveno kopų priežiūros inspektorius ir vienas žvejas. Tad Smiltynė, kaip
žvejų gyvenvietė taip ir neįsikūrė. Smiltynės smuklė po gaisro atstatyta toje pat vietoje tik pasukta lygiagrečiai
marioms. Smuklės sklypas apėmė gana didelį žemės plotą, kurio ribos be Smiltynės kalno aplinkos siekė iki
pat uostelio ir kelio bei nedidele juosta tęsėsi už kelio. Tai buvo tie patys 30 margų (Liet.445).
Nuo 1896 m. šį sklypą valdė pirklys Gassneris (tiksliau jo žmona E. Gassner). Išraiškingoje reklamoje
išspausdintoje 1898 m, Klaipėdos adresų knygoje Gassneris per visą puslapį reklamuoja Smiltynės pliažus
pasiekiamus garlaiviu-keltu ir puikiais miško takeliais vos per 10 minučių.
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1814 m. Smiltynės smuklė stovėjo ant kopos priešais Dangės žiotis, o nerija baigėsi ties Lietuvos jūrų muziejumi. Kopija iš leidyklos archyvo
Smiltynė XIX a. pab. Kelto uostelis su laukimo nameliu keleiviams. Kopija iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
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XIX a. pabaigos plane be smuklės ant kalno ir šalia jos nedidelio ūkinio, perkėlos slėnyje matome visiškai
suformuotą užstatymą, kuris išsidėstęs abipus kelio Smiltynė–Juodkrantė. Čia matome keturis pastatus. Vienas
jų, didžiausias pastatytas prie pat perkėlos uostelio – tai didelė vieno aukšto vasaros kavinė. Kiek anksčiau jos
vietoje stovėjo nedidelis medinis namelis su pavėsinėmis kelto laukiantiems poilsiautojams ar keleiviams. Jį
matome viename iš litografinių XIX a. pab. atvirukų. Galima manyti, kad F. Gassneris išsinuomojęs smuklę
tuoj pat pastatė ir šią didžiulę medinę stilingą lauko kavinę su medžio pjaustiniais ir verandos stiliaus arkiniais
mediniais langais tuo meto ypač populiariu šveicarišku jugendo stiliumi (atvirukas 17 psl.). Priekinio fasado
stogo konstrukcija su lengvu bokšteliu, o pats fasadas su įdomiais gal būt norvegiškais vikingų piešiniais.
Kitoje kelio pusėje dar viena ilga medinė pavėsinės tipo kavinė pastatyta lygiagrečiai keliui. Jos pietų siena
aklinai užkalta, o atviroji pusė orientuota į kelią. Galas, pasuktas į marias dviem simetriškais panašiais me
diniais arkiniais langais (Tat.248). Už restorano-kavinės giliau kieme buvo pastatytas mūrinis stilingas vieno
aukšto namas kelto tarnybai, kuriame buvo galima patogiai laukti kelto šaltomis rudenio ar žiemos dienomis. Šis pastatas išlikęs iki šių dienų. Matyt, jis buvo pastatytas kaip kompensacija mažajam mediniam kelto
namukui, gaunant leidimą didžiųjų vasaros restoranų-kavinių komplekso statybai. Ir negalima sakyti, kad
F. Gassneris suklydo. Smiltynė tapo tokia populiari, kad jo restorane ir kavinėje netilpo visi norintys, todėl
teko pastatyti daugybė staliukų lauke po medžiais. Vakare kavinės buvo gražiai iliuminuotos, o į uostelį kelią
valtims rodė pakabinamas žibintas. Viename atviruke, matyt užfiksuotas ir pats šeimininkas, stovintis ant
restorano laiptelių. Ant atviruko pažymėta, kad tai esąs restoranas-sodas (Garten-Restaurant).
1901 m. atskyrus Smiltynę nuo Kliošių girininkijos, keltų prieplauka bei į pietus ir į šiaurę nuo jos esantys
vilų statyboms skirti sklypai buvo prijungti prie miesto. Nerijoje paaugus želdiniams, Smiltynė vis gražėjo
ir darėsi vis populiaresne poilsiaviete ir tinkamiausia vieta vilų statybai šalia miesto. Įsitikinęs, kad jos, kaip
jūros kurorto ir vilų rajono vystymasis būtų geriausiai miesto koordinuojamas, miestas jau 1897 m. gruodžio
mėn. pradėjo derybas su vyriausybe dėl Smiltynės pirkimo ir 1900 m. rugpjūčio 1d. nusipirko vietovę už
32 371 markę kartu su jai priklausančia teise statyti pliažo namelius paplūdimyje, taip pat (liepos 12 d. pirkimo sutartimi) keletą kopų iždui priklausiusių sklypų pamaryje į pietus nuo Smiltynės, viso 3 ha 15 arų 69
kv. m. Tuo pat metu miestas, siekdamas užtikrinti reguliarų, saugų ir pigų susisiekimą su Smiltyne, už 28 000
markių įsigijo kelto privilegiją ir perkėlos sklypus Pietų Rage Nr. 2 ir 3, bei už 11 000 markių keltą-garlaivį
„Benecke”, taip pat statinius Smiltynėje ir pliažo namelius už 13 000 markių. Dar 20 000 markių reikėjo perstatymams ir naujoms statyboms Smiltynėje, 3000 markių – pliažo nameliams ir tvoroms.
Pardavusi Smiltynę, vyriausybė patenkino jau nuo derybų pradžios 1897 m. girdimus prašymus perleisti
sklypus privatiems asmenims viloms statyti ir pardavė vienuolika sklypų į pietus ir šiaurę nuo Smėlio karčemos
su sąlyga, kad vilos bus pastatytos per penkerius metus. Šie sklypai su privažiavimo keliais ir bendruomenės
plotais 1901 m. kovo mėn. buvo prijungti prie miesto. Buvo įruošta 11 sklypų, iš kurių 10 buvo gyvenama.
Tarp jų 8 vilos, kurios taip ir pavadintos Vilų kolonijos (Villenkolonie). Pirmieji vilas ten pasistatė Altenbergas, W. Anckeris, S. J. Ehmeris, Eisenstaedtas, Gassneris, dr. Pindikowskis, Robertas Schmidtas, Schneideris
(Zem.III.247). 1905 m. Smiltynėje jau buvo elektra, o 1925 m. keičiant nutrauktą nuolatinės srovės kabelį,
nutiestas 700 metrų ilgio naujas aukštos įtampos kabelis.
Suklestėjus Klaipėdos kurortinei veiklai bei norint įteisinti miestą kaip tikrą kurortą, Smiltynėje 1907m.
pastatytas dviejų aukštų su mansarda kurhauzas. Tai vienas gražiausių kurhauzų rytiniame Baltijos pajūryje.
Statinyje vyrauja šveicariškasis stilius su jugendo elementais (Tat.247). Kurhauzo statybą finansavo specialiai įsteigta 43 narių akcinė bendrovė. Kiekvienas narys, kurių dauguma buvo Klaipėdos jūrų pirkliai, įnešė
po 1000 markių. Kurhauzas buvo pastatytas ant neaukštos kopos marių sąsiaurio pakrantėje, reprezentaciniu
fasadu į marias. Todėl labai gražiai ir viliojančiai atrodė žvelgiant iš miesto pusės. Kurhauze buvo įrengta 60
kambarių poilsiautojams, restoranas, lauko kavinė. Buvo elektra, karštas vanduo, telefonas. Kurhauzas turėjo
ir savo prieplauką, kuria naudojosi keleiviniai-kruiziniai garlaiviai.
Prie Kurhauzo buvo suformuota aikštė, kurioje pastatyta medinė estrada, veikė lauko kavinės. Čia galėjo
pasiklausyti muzikos ne tik Kurhauzo svečiai, bet ir visi Smiltynės lankytojai. Nuo Kurhauzo prie jūros
vedė miško takeliai, o prie pagrindinio tako veikė vasaros kavinės-paviljonai. Prie jūros, ant kopos 1914
m. buvo pastatytas medinis lietuvių liaudies motyvais dabintas restoranas su laikrodžio bokšteliu (Tat.247),
paplūdimyje stovėjo ilga persirengimo kabinų eilė, suręsta ant polių. Tad Smiltynėje XX a. pirmoje pusėje
buvo sukurtas europinio lygio kurortas su visa poilsio infrastruktūra.
Smiltynė per stebuklą išliko beveik nenukentėjusi per Antrąjį pasaulinį karą. Tačiau pokaryje buvo sunaikinta daug pastatų. Vienas iš jų – senoji Smiltynės smuklė.
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F. Gassnerio vasaros kavinė Smiltynėje. Atvir. iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
Nerijos apželdinimo planas nuo Juodkrantės iki Kopgalio, kuriame jau pažymėta Smiltynės vilų kolonija.
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys
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Senoji Smiltynės smuklė pastatyta ant 14,8 m kopos (pirmoji 1802 m.). Tai
tradicinis medinis didysis žvejo namas su šonine mansarda. Atvir. iš leidyklos
„Libra Memelensis“ archyvo

Smiltynė 1936 m. žemėlapyje. Nuo smuklės ir Kurhauzo jūros link veda daug pasivaikščiojimo takelių, jau nutiestas
naujasis kelias šiauriau smuklės. Žemėlapis iš leidyklos „Libra Memelensis“ rinkinio

Smiltynės kurhauzas pastatytas ant smėlio kopos 1907 m. Atvir. iš K. Demerecko rinkinio
Kurhauzo vasaros kavinė ir estrada, kurioje koncertavo ne vienas garsus atlikėjas.
Atvirukas iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
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Smiltynės kurorto vilų kolonija įsikūrė tik 1901–1906 m. miestui išpirkus žemę iš valstybės.
Atvirukas iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
Vasaros kavinių paviljonai pakeliui į pajūrį. Atvir. iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
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1914 m. pastatytas lietuvių liaudies motyvais puoštas medinis pajūrio restoranas su įstrižais apkalimo lentų raštais,
žirgeliais, langinėmis
Persirengimo kabinų statinys ant polių Smiltynės pajūryje. Atvirukai iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
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KOPGALIS
Süderspitze
Kopgalis – vėliausiai atsiradusi Kuršių nerijos dalis. Jis formavosi iš atnešamo Kuršių marių smėlio.Vėliau
tvirtinamas akmenimis, nes buvo labai svarbus Klaipėdos uosto laivybai, kol XX a. pr. pačiame smaigalyje
buvo pastatytas akmeninis molas. Pirmasis molas pastatytas 1806 m. buvo toje vietoje, kur šiandien yra Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas. Jis keliskart audrų metu buvo atskirtas nuo nerijos, tačiau didžiulių pastangų
dėka, pilant iš atplaukusių burlaivių balastą vėl sujungtas su nerija (Elert.17). Šiandieninis akmeninis molas
pastatytas daug vėliau, toliau į šiaurę nutįsusiame smėlio smaigalyje. Jo statybos darbai vyko 1900–1906 m.
Ypač patogioje uosto apsaugos vietoje – Kopgalyje norėta ne kartą statyti įtvirtinimus. Pirmieji bandymai
1812 m. baigėsi nesėkme – vėjas išpustė įtvirtinimų pylimus ir jų neliko nė žymės (Elert.32). 1865 m. Kop
galyje pradėtas statyti grandiozinis to meto mastais įtvirtinimų kompleksas – Neringos fortas. Jis kartu su
Plantažės fortu (šiandieninis Klaipėdos stadionas) turėjo saugoti jūros vartus. Šešiakampį fortą supo iškastas
12 metrų pločio vandens griovys. 1877 m. be jau esančių, įrengtos papildomos 8 jūros pabūklų pozicijos.
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad tobulėjant karinei technikai tokie įtvirtinimai neturi jokios strateginės reikšmės.
1897 m. patrankos buvo demontuotos ir fortas perduotas miesto bei uosto reikmėms. Šiandien čia labiausiai
tokiam objektui tinkanti statinių paskirtis – Lietuvos jūrų muziejus.
Kopgalis XIX a. pr. buvo ta vieta, kur galėjo gauti darbo balasto krovėjai, miško apželdintojai. Čia buvo
pastatyta keletas įvairios paskirties pastatų. 1814 m. Kopgalyje gavo žemės sklypą pirmasis žvejys. Jis pasistatė
namą ant neaukštos kopos, tačiau po 1817 m. audros turėjo jį išardyti ir perkelti į kitą vietą (Elert.48). 1819 m.
leidimą čia įsikurti gavo dar dvi žvejų šeimynos. Netrukus Kopgalio žvejų kaimelyje gyveno 5 šeimos. Tačiau
1829 m. balandžio mėn. audra nuplovė sodybų žemę ir želdinius. Kaimas turėjo keltis į kitą vietą, arčiau
Smiltynės, kur dabar pastatyta Lietuvos Jūrų muziejaus etnografnė sodyba. 1830 m. čia jau stovėjo 7 namai (Elert.51). 1840 m. Kopgalis vadinamas kaimu ir turėjo savo seniūną. Tačiau dėl įvairių priežasčių kaimas XIX a. pab. neturėjo galimybių augti: nebereikėjo iškrauti balasto, nes sumažėjo burlaivių, baigėsi kopų
apželdinimo darbai. 1913 m. Kopgalio 6 šeimoms leista rinkti gintarą.
XX a. pirmoje pusėje Kopgalio gyventojai vasaromis priimdavo poilsiautojus, kaimas ėmėsi kurortinės
veiklos. Kaime veikė Zaborovskio kavinė-restoranas, ant kopos arčiau Smiltynės pastatytos kelios vilos. Tad
Kopgalis dėsningai įsiliejo į Smiltynės kurorto infrastruktūrą. Pokariu kaimas labai nuniokotas, čia buvo
karinė pasienio zona. Septintajame deš. liko kelios sodybos, Viena iš jų (dviejų galų medinis žvejo namas)
buvo nugriauta statant Jūrų muziejaus administracinį pastatą. Kopgalio kaimo fotografijų neišliko, todėl sunku
spręsti apie jame stovėjusius pastatus.

XIX a. pab. žemėlapyje pažymėtas Neringos fortas (Nehrungsfort), šalia jo matyti buv. Kopgalio kaimas, Smiltynės
smuklė ant kopos ir kelias į Juodkrantė į pietus nuo jos. Kopija iš V. Šliogerio archyvo
Kopgalis iš lėktuvo 1936 m. Fotonuotrauka publikuota žurnale „Pajūris“ 1936 m.

Kopgalis 2010 m.
K. Demerecko
nuotr.
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JUODKRANTĖ
SCHWARZORT

Pietinė Juodkrantės dalis: Ievos
kalnas ir bažnyčia. Apie 1905 m.
fotografija iš A. Poliakovo rinkinio
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JUODKRANTĖS URBANISTINĖ RAIDA

Juodkrantės istorija nėra labai ilga. Tai vienas iš naujesnių kaimų Kuršių nerijoje, įsikūręs XVI a.
(Henennbergerio 1576 m. žemėlapis). Pavadinimas – vokiškos kilmės žodžių junginys Schwartzen Orth,
reiškiantis juodą vietą. Kada tai galėjo būti, galima tik spėlioti, anksčiausiai – XIII a. Nes tuo metu vyko intensyvi laivyba iš vokiškų kraštų steigiant rytinėje Baltijos pakrantėje savo miestus ir prekybines faktorijas.
1201 m. įkurta Ryga, 1252 m. Klaipėda. Plaukiantiesiems jūrininkams į Klaipėda juoda vieta baltų kopų
siluete buvo geras orientyras. Aišku, kad pavadinimas „Schwarzer ort“– juoda vieta yra jūrinis, locinės
reikšmės. Juodą dėmę kopų fone, matyt, sudarė senasis Juodkrantės miškas – sengirė. O. Schlichtas cituoja 1740 m. dokumentą, kuriame sakoma, kad prie
Juodkrantės buvęs aukštas
kalnas apaugęs medžiais,
kuris buvo matomas toli
jūroje, todėl kaip orientyras
buvo jūrininkų naudojamas (...von den Seefahrern
für eine Marque gehalten“
(Schlicht.162).
Kita vardo kilmės versija byloja, kad buvęs
kažkoks Juodkrantės ragas (Passargė), apaugęs
medžiais, kurie metė tamsų
šešėlį, ir dėl to vieta gavo
tokį pavadinimą. Tačiau tai
yra mažai tikėtina (Bar.45).
Pirmajame
Prūsijos
žemėlapyje, kurį sudarė ir
1576 m. išleido Kasparas
Hennenbergeris, Juodkrantė
1576 m. K. Henennbergerio žemėlapio fragmente: Juodkrantė, Nagliai ir
(Schwartzorth) fiksuojama
Karvaičiai. Kopija iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo
Kuršių marių pakrantėje.
Šalia jūroje pavaizduotas į
Klaipėdos uostą plaukiantis burlaivis, tarsi pažymi, kad Juodkrantė galėjo būti jūrinis orientyras.
1648 m. Klaipėdos apskrities žemėlapyje Juodkrantė (Schwartzer ort) vaizduojama tikrai prie miško,
bene vienintelio visoje smėlio nerijoje. Žemėlapyje nupiešti kopų kalnai ir miško lopinėliai tarp jų:
spygliuočių ir lapuočių, galbūt ąžuolyno siluetai. Jūros pusėje tik nupustyto smėlio pakrantė. Tad teiginys,
kad Juodkrantė nuo jūros prie marių persikėlė tik po 1724 m. (Bar.46) neturi pagrindo. Šiame žemėlapyje
dar pažymėta, kad prie Juodkrantės yra sugaunama labai daug ungurių – nupieši 4 ungurių siluetai.
Šiame žemėlapyje vaizduojama, kad smėlis buvo pustomas ne tik rytų (Kuršių marių) link, tačiau ir
vakarų – jūros pusėn. Nutįsę smėlio ragai į jūrą rodo intensyvių klimato pokyčių laikotarpį, stiprius ilgalaikius vėjus ir iš vakarų, ir iš rytų.
Narūnavičiaus-Naronskio 1670 m. žemėlapyje Juodkrantė (Scwartz ort) įsikūrusi Kuršių marių
pakrantėje, prie iškyšulio. Tai nedidelė, vos trijų sodybų, susispietusių tvarkingai viena prie kitos (dvi ir
priešais jas – viena), gyvenvietė. Kopos vaizduojamos kiek toliau nuo gyvenvietės. Jokios įplaukos, kaip
prie Naglių (Negel), kartografas nerodo. Tačiau prie jūros, kaip ir priešais Naglius, pakrantėje pastatyti
jūriniai navigacijos ženklai – ant kopos viršūnės stiebas su kryžiumi viršuje.
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1648 m. žemėlapyje pažymėta
Juodkrantė ir aukštas, medžiais
apaugęs kalnas prie jos. Kopija iš
MLIM

Narūnavičiaus-Naronskio 1670 m.
žemėlapyje Juodkrantėje pažymėtos
trys sodybos. Kopija iš MLIM
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Klaipėdos istorikas J. Zembrickis apie Juodkrantę rašo gana glaustai: „Girios prižiūrėtojas Hansas Christophas Boeckelis 1697 m. liepos 29 d. Kulmo teise gavo privilegiją Juodkrantės karčemai. Įsikurti ten už činšą
teisę ( SVŽK, V, Nr. 71) jau nuo 1680 m. turėjo žvejai. Privilegijos išdavimo metu čia jau buvo šešios jų sodybos. 1770 m. valsčiaus apyskaitoje Juodkrantėje nurodomi septyni šatuliniai valstiečiai, trys jų – Pietschai.“
Taigi tuos pačius faktus, paskelbtus J. Zembrickio naudoja visi (Schlicht.163). Kristopas Beokelis ėjo dykros
prižiūrėtojo pareigas.
Žvelgiant į 1670 m. Narūnavičiaus-Naronskio žemėlapį, artimiausia Juodkrantei gyvenvietė – Nagliai buvo
keliskart didesnė už Juodkrantę. Juodkrantės augimas tiesiogiai susiijęs su Karvaičių užpustymu. Karvaičių
nelaimė suteikė Juodkrantei daugiau jėgų vystytis ir klestėti.
Smuklės atsiradimas paskatino gyvenvietę plėstis. Atsirado nauji keliai per kopas, kurie vedė į Juodkrantės
smuklę. Smuklėje buvo galima pailsėti ir pavalgyti. Tai svarbus taškas keliauninkams, tokioje smėlio dykumoje, kokia buvo nerija XVII a.
1794 m. Juodkrantėje pastatyta nauja medinė bažnyčia: 45 pėdų ilgio ir 34 pėdų pločio su zakristijos
priestatėliu (Schlicht.164). Pašventinta 1794 m. birželio 28 d. (Zem. III.116). Bažnyčia pastatyta tradiciniu
būdu iš tašų sujungtų kampuose į sąsparą (kregždės uodegos formos galais). Lubos buvo dengtos ilgomis lentomis, suolai išrikiuoti palei ilgąją sieną, nei varpų, nei vargonų (Schlicht.164).

1796 m. sudaryto žemėlapio fragmentas. Originalas – Berlyno nacionalinėje bibliotekoje

Pirmoji Juodkrantės bažnyčia pastatyta gana tolokai nuo kaimo, pietų pusėje, laisvame Kuršių marių pakrantės plote.
Kaip rašė L. Passargė, pastatas buvo medinis, dengtas nendrėmis, su varpo stogeliu frontone. Pasak L. Passargės,
pastatas visai nepanašus į bažnyčią, kažkuo primenentis senąsias norvegų šventoves (Passarge,160–161). Iliustracija
iš Schlicht, 164 psl.
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1796 m. sudarytame žemėlapyje matyti, kad Juodkrantė buvo gana toli nuo pagrindinio kelio per neriją, į
ją buvo galima patekti per kopas, kurios buvo „užspaudusios“ kaimą prie pat marių kranto. Kelias iš Nidos į
Juodkrantės pašto stotį suko įstrižai nerijos. 1912 m. žemėlapyje jis vadinamas Nidos keliu (Niddener Weg).
Iš pašto stoties į Klaipėdą reikėjo keliauti jau kitu keliu, vadinamuoju Pašto keliu (Post Weg). Tai seniausi
Juodkrantės keliai.
Juodkrantę tuo metu sudarė dvi gyvenvietės: Senoji Juodkrantė ir Naujoji Juodkrantė, kurią įkūrė persikėlėliai
iš užpustytų Karvaičių. Ši kaimo dalis buvo visiškai atskirta nuo centrinės kaimo dalies, į ją net nebuvo kelio.
Žemėlapyje pažymėta, kad Ievos kalnas prisišliejęs tiesiog prie pat marių vandens. Vėliau ši pakrantės dalis
buvo dirbtinai užpilta ir taip radosi šiandieninė sausuma. Karvaičių dalyje pažymėtos trys sodybos, bažnyčia
ir kunigo namas.
Įdomu tai, kad šiame žemėlapyje užfiksuotas lietuviškas Avikalnio kopos pavadinimas – Schapen Berg ir
įlanka Schapenbergsche Bucht. Lietuviškai būtų „Šapų kalnas“ (kalnas, kuriame nebeliko miško, užpustytas,
liko tik šapai). Matyt, vokiečių kalboje duslusis p susimaišė su f ir kalnas tapo Schafenberg (Schafe – avis).
Tuo labiau, kad apie avis besiganančias ant smėlio kalno Juodkrantėje nėra žinių. Beje, nebėra ir kitų šiame
žemėlapyje užfiksuotų vardų: Ezerinas Berg (kalnas kuriame, matyt, buvo ežerėlis), Matzkallis Bruch – Matskalio pelkė ir kt.
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Juodkrantės karčemos sklypui privilegija 1697 m. liepos 29 d. buvo suteikta be žvejybos teisės; ji įgyta dėl
senaties (Verjaehrung)(Zem.III.31).
Juodkrantėje pašto stotį įkūrė Rėza iš Karvaičių. Jis buvo vedęs Nidos smuklininko ir pašto laikytojo Ka
zimiero Kuverto dukterį. Kaip rašė 1832 m. V. Beerbohmas: „Šis Rėza Karvaičiuose turėjo smuklę, kurią
perleido pusbroliui, o pats nusipirko Juodkrantės smuklę ir įkūrė čia pašto stotį“ (Beerb.). Rėzos duktė ištekėjo
už Wiedemanno, todėl pašto stotis ir smuklė perėjo jo nuosavybėn, o vėliau – sūnui Wiedemannui (1832 m.).
1785 m. duomenimis (Bezz.225) Juodkrantėje gyveno tik 7 šeimynos, kai Nidoje ir Karvaičiuose po 15.
Po dešimties metų Schroeterio žemėlapio duomenimis Juodkrantės gyveno 11 valstiečių: 9 kulmiškieji ir 2
karališkieji. Dar labiau gyvenvietė išaugo 1820 m., čia jau priskaičiuota 20 šeimų. Bažnyčios žemė ir mokykla
bei 7 ūkiai buvo karaliaus valdžioje, o 10 kulmiškųjų buvo dvaro žemėje, kurią valdė tuometis pašto laikytojas
Widemannas (Bezz.224). Tad galima teigti, kad Juodkrantė išaugo atvykus persikraustėliams iš Karvaičių.
Juodkrantės bažnyčios knygoje pirmasis įrašas sako, kad čia 1796 m. liepos 7 d. pakrikštytas Indraus Pietscho, atsikėlusio gyventi iš Karvaičių, sūnus Indrus. Kaip tvirtina A. Bezzenbergeris (Bezz.222) pastarojo krikštatėvis laisvasis valstietis Merszus Pietsch 1814 m. gavo leidimą pasistatyti namą prie bažnyčios ir
taip prasidėjęs Juodkrantės trečiosios dalies tarp Naujosios Juodkrantės (vad. Karvaičiais) ir Senosios apgy
vendinimas. Pirmieji trys atsikraustėliai iš Karvaičių pažymėti 1796 m. žemėlapyje (žr.29 psl.). Vėliau atsikėlė
dar 6 šeimos iš Karvaičių ir viena iš užpustomų Naglių (Bezz.221).
Taigi, seniausi pietinėje Juodkrantės dalyje išlikę ir Froelicho bei Dethlefseno užfiksuoti pastatai yra
XVIII a. pab. karvaitiškių žvejų atsigabenti ir pasistatyti gyvenamieji namai. Kiek galima spręsti iš 1848 m.
pateiktų skaičių, Juodkrantėje buvo 21 gyvenamasis namas, kuriuose gyveno 219 gyventojų, vidutiniškai 10
žmonių viename name. Galima būtų manyti, kad dauguma gyvenamųjų namų tuo metu buvo dviejų galų.
Juodkrantės gyvenimas pasikeitė XIX a. viduryje, kai gilinant farvaterį, čia buvo aptikta dideli kiekiai gintaro ir buvo atidaryta pirmoji Europoje gintaro kasykla.

Juodkrantės gintaro kasykla 1858–1890 m. atnešusi gyvenvietei klestėjimą ir naujas perspektyvas. Gintaro įlankoje
įsikūrusi verslovė be gamybinių pastatų turėjo ir gražų valdybos namelį su medžio pjaustiniais, o šalia jo – gintaro
sandėlį. Graviūra iš leidyklos „Libra Memelensis“ rinkinio

30

GINTARO KASYKLA
1858 m. valdiška garinė žemkasė gilino marių farvaterį prie Juodkrantės. Ten dirbantys žmonės iškastame
iš dugno smėlyje rasdavo daug gintaro gabalų, kuriuos pigiai pardavinėjo karčemoje. Vos apie tai sužinojo
Klaipėdos verslininkas Friedrichas Wilhelmas Stantienas, veiklus žmogus, pradžioje burlaivio škiperis,
vėliau – Rumpiškės malūno savininkas, 1857 m. pradėjęs ieškoti gintaro gyslų sausumoje netoli Priekulės,
tuoj pat nusprendė, kad žemės sluoksnis su gintaru driekiasi nuo Priekulės tolyn marių dugnu. Nenutraukdamas gintaro kasimo keliose sausumos vietose prie Lūžijos ir Priekulės, jis trimis pasiskolintomis rankinėmis
žemkasėmis ėmėsi bandymų mariose. Šį naują verslą plačiai aprašė J. Zembrickis „Klaipėdos apskrities istorijoje“.
Pradžioje rasto gintaro vertė net nepadengdavo dienos išlaidų, tačiau ilgainiui jo pradėta iškasti tiek daug,
kad šio verslo sėkme galima buvo neabejoti. Firma suklestėjo. Rankinių žemkasių skaičius išaugo iki dešimties,
pradėtos naudoti garinės žemkasės, ilgainiui pakeitę rankines. Pradėta dirbti dviem pamainomi –gintaro buvo
iškasama vis daugiau: 36 000 svarų (1 svaras = 467,7 g) –1864 m., 53 000 svarų – 1865 m. Gintaro realizavimo rinka iš Pietų ir Rytų Europos išsiplėtė į Indiją ir Kiniją. 1867 m. vyriausybė kasdien nuo kiekvienos
žemkasės ėmė jau 25 talerius. 1868 m. jo buvo iškasta jau 94 000 svarų.
Iš marių dugno iškastą gruntą gabendavo į krantą. Buvo užpilta įlanka prie bažnyčios. Nutiestas kelias palei
marias iki Karvaičių (Naujosios Juodkrantės). Pastebėta, kad dumblas labai pagerindavo bulvių derlių. Nuo
1875 m. „Stantien & Becker” nuo 15 žemkasių valstybei mokėjo kasmet 75 000 talerių nuomos. Gavyba vis
augo ir 1883 m. pasiekė 75 500 kg. Firma investavo į gyvenamųjų namų tarnautojams, barakų daugiau nei
500 darbininkų, dirbtuvių, uosto statybą. 1889 – 1891m. gintaro gavybos įmonės darbininkų kolonijoje veikė
atskira mokykla. 1869 m. firma pradėjo kasti gintarą iš jūros dugno Sembos pakrantėje prie Brusterorto. Baigiantis gintaro sluoksniui Juodkrantėje atidaryta nauja kasykla Palmininkuose.
1890 m. įmonė Juodkrantėje buvo uždaryta, o Palmininkų kasyklą iš M. Beckerio nupirko vyriausybė.
Staiga sustojo Juodkrantei įprastas judrus įmonės gyvenimas ir kaimas būtų skaudžiai pajutęs pinigų srauto
pabaigą, jei ne tuo metu jau įsibėgėjęs Juodkrantės, kaip kurorto ir sekmadieninių iškylų vietos vystymosi
procesas.

Gintaro kolonijos restoranas „Kalno salė”(Berghalle), pastatytas 1869 m.,
buvo lankomiausia gintaro kasėjų vieta. Litografija iš MLIM
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JUODKRANTĖ – PIRMASIS KURORTAS KURŠIŲ NERIJOJE
Kurortų kultūra Kuršių nerijoje pirmuosius žingsnius žengė tik XIX a. vid. Poilsiautojus viliojo Juodkrantės
gamta: senas miškas, tarsi oazė smėlynų jūroje, jūros pakrantė ir ramybė. Tvirtinama, kad pirmieji poilsiautojai Juodkrantėje pasirodė apie 1840 m. Tai buvę Klaipėdos jūrų pirkliai. Dar 1833 m. praradusį savo
pagrindinį pajamų šaltinį – tarptautinį pašto kelią ir pašto stotį, Juodkrantė, kaip ir visa nerija merdėjo. Tačiau
paštas, nutraukęs tarptautinių siuntų gabenimą per neriją, nusipelnė kurortinei Juodkrantės veiklai kitu būdų:
vasarą laiškai buvo gabenami garlaiviais, todėl juo poilsiautojai galėjo lengviau pasiekti Juodkrantę. Beje,
Juodkrantės pašto stotis, teisingiau smuklė tapo pirmuoju kukliu viešbučiu paskiriems vasarotojams.
Kaip rašo E. Lotto: „Juodkrantė maždaug iki 1860 m. buvo mažas vargingas ir niekam nežinomas žvejų
kaimas. Vėliau du įvykiai paskatino kaimo vystymąsi ir per 50 metų išaugo labiau negu per pirmuosius 200
metų nuo įsikūrimo. Jūros maudyklės ir gintaro kasimas išgarsino Juodkrantę.“ (Lotto.5)
Paprasta kaimo smuklė vasarotojams negalėjo pasiūlyti jokių patogumų. Net ir paskelbus 1861 m.
Juodkrantę kurortu ir išleidus Domenų iždo valdybos paruoštus Kurortų nuostatus jūros kurortams Juodkrantei, Giruliams, Melnragei ir Kopgaliui, buvo tik pradėta kalbėti apie „maudymosi sezoną” Juodkrantėje
(Zem.III.250).
„Geriau pasidarė, – rašo E. Lotto, – kai 1865 m. viešbučio savininkas iš Tilžės Eduardas Stellmacheris
nupirko valdišką smuklę ir joje vasarotojų patogumui įrengė viešbutį „Kurischer Hof” („Kuršių kiemas”). Ilgą
laiką jis buvo vienintelis viešbutis Juodkrantėje ir jo savininkui iki 1881 m. priklausė visi kurorto įrengimai.“
Viešbutis stovėjo ant kalvelės, kiek atokiau nuo marių pakrantės, prie senojo Klaipėdos kelio, kuris vedė iš
Juodkrantės jūros link.

Viešbutis „Hotel Sturmhöfel“ pastatytas 1879 m. – antras pagal amžių Juodkrantės kurorto viešbutis. Jame
buvo 24 kambariai, kuriuose galėjo apsigyventi iki 60 poilsiautojų. Tai dviejų aukštų pastatas su gyvenama
mansardine dalimi, prie pat marių kranto. Jo pagrindiniame fasade pristatyta didžiulė net per du aukštus veranda, pastato galuose – ilgi, per visą plotį balkonai. Verandos pirmajame aukšte buvo erdvūs valgomieji, su
daugybe staliukų. Viešbučio šiauriniame kampe buvo parduotuvė, kur galėjai nusipirkti įvairių suvenyrų ir
gintaro dirbinių. Galima tvirtinti, kad XIX a. Juodkrantės kurortinės ambicijos buvo patenkinamos dviem
didžiuliais viešbučiais ir daugybe mažesnių privačių vilų, kurių savininkai gyveno Klaipėdoje, Tilžėje, net
Variškų dvare (netoli Pagėgių).

Juodkrantėje
viena
gražiausių – Vilų gatvė
radosi 1881–1883 m.
Atvirukas iš G. Žulio
kolekcijos

Pirmasis Juodkrantės viešbutis „Curischer Hof“ atsirado perstačius valdišką smuklę. Žvelgiant į įspūdingą trijų
korpusų mūrinį statinį, atstatytą 1880 m. po gaisro, kuriame dviejuose pastatuose net du aukštai su kambariais mansardoje, atrodo, kad jis stovi kokio didmiesčio centre. Ilga medinė veranda, vasaros kavinė lauke priešais ją ir, be
abejo, vaizdas į Kuršių marias, sudarė tikro europietiško jūros kurorto įspūdį. Litografijos iš MLIM
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Pirmosios privačios poilsinės
vilos iškilo Juodkrantėje XIX a.
antroje pusėje. Pirmoji, pastatyta
1863 m. – vila „Logirhaus Stellmacher“. Tai didžiulis ilgas pastatas rekonstruotas iš pašto sandėlio
su dviem dviaukštėm verandom
rytų pusėje.
Juodkrantėje prasidėjus sėkmin
giems gintaro kasimo darbams vie
nas iš firmos savininkų M. Beckeris
1868 m. pasistatė įspūdinga medinę
vilą „Villa Flora“, pagrindinis fasadas atgręžtas į marių pusę. Čia
ilsėjosi ne tik savininkas, šeimoms
ar pavieniams asmenims čia buvo
išnuomojami 25 kambariai. Pastatas trijų aukštų, išlikęs iki šių dienų. Viena pirmųjų vilų Juodkrantėje – „Logirhaus Stellmacher“ pastatyta
1863 m. Litografija iš MLIM
Tačiau tikrasis vilų statybos bumas prasidėjo kiek vėliau, po gero
dešimtmečio: 1881 m. pastatytos vilos: „Villa Monbijau” (sav. ponia Dedat iš Eitkūnų), „Villa Loebell” priklausanti Tilžės miestui, „Villa Linanna”, anksčiau priklausiusi maudyklių komisarui R. Werneriui. „Villa Silvana”, pastatyta 1882 m. (sav. panelė Emma Hasford). Dar po metų 1883 m. pastatyta net kelios vilos: „Villa
Elisabeth” (sav. ponia Stellmacher), dvi vilos sudarančios Rosenthalio pensionatą (Lotto.11).
Taip XIX a. pab. Juodkrantėje radosi visas Vilų kvartalas. Vilos skyrėsi nuo viešbučių savo dydžiu ir
architektūra. Vilų gatvėje ant kopos šlaito trys vilos – „Villa Monbijau”, „Villa Jeny“ ir „Villa Loebell”
išlikusios iki šių dienų buvo tikra Juodkrantės pažiba (atvirukas 33 psl.). Šioms viloms skirta daugiausia
dėmesio fotografų ir atvirukų leidėjų darbuose.

Vienas iš gintaro kasyklos „Stantien & Becker” firmos savininkų Morisas Beckeris 1868 m. pasistatė trijų aukštų
medinę vilą „Villa Flora“ Juodkrantėje. Litografija iš MLIM
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Juodkrantės prieplauka supilta 1880 m. iš Gintaro kasykloje iškasto grunto. 1891 m. pastatyta keleivių salė.
Atvirukas iš S. Stankevičiaus kolekcijos

1910 m. E. Lotto rašė: „Vos žengę į krantą susiduriame su pasikeitimais, kuriuos Juodkrantei atnešė jos
kurorto statusas bei gintaro kasimo įmonės veikla. Prieplauka ant kurios stovime kaip ir daugelis kitų dalykų
atsirado čia sąlygojami šių abiejų faktorių. 1880 m. prieplauką pastatė vyriausybė; šiai statybai gintaro įmonė
davė 2000 markių, abu tuometiniai viešbučių savininkai E. Stellmacheris ir Stremkus – po 1000 markių. Prieplaukos supylimui buvo panaudota žemsemių iškasama žemė. Pačiame prieplaukos gale į pietus esanti atvira
laukimo salė buvo pastatyta 1891 m. už vasarotojų paaukotus pinigus. Graži kaštonų, beržų ir klevų alėja
veda į kaimą. Anksčiau Juodkrantę aplankyti nebuvo lengva, kadangi garlaiviui priplaukti arčiau 100 m prie
kranto dėl seklumų buvo neįmanoma. Keleiviai iš mariose stovinčio garlaivio buvo parplukdomi irklinėmis
valtelėmis, o esant stipriam vėjui tai abejotinas malonumas! Vėliau viešbučio savininkas, kad savo svečius
nuo jaudinimosi apsaugotų, kiek į šiaurę nuo dabartinės prieplaukos įrengė medinę lentų prieplauką, tačiau jos
dėl padidėjusio transporto greitai nepakako.
Mes žingsniuojame Prieplaukos alėja, kol ji susikerta su Kaimo gatve (Dorfstrasse). Abiejuose prieplaukos
pusėse pardavinėjamos gėlės, Juodkrantės suvenyrai ir, kas poilsiautojų šeimininkėms ypač svarbu, mėsa,
dešra, daržovės, kiaušiniai, pienas ir kiti maisto produktai.“
1881m. rugpjūčio 6 d. Juodkrantėje įkurtas Kurorto komitetas. 1900 m. birželio 29 d. Kurorto komitetą performavo į registruotą bendriją „Juodkrantės kurorto bendrovė”. Kurorto komisaro pareigas pradėjo eiti ponas
Stellmacheris (Zem.III,.322).
1902–1903 m. valstybės lėšomis už 75 000 markių pastatytas vieškelis iš Smiltynės į Juodkrantę, kurį
1910 m. kapitališkai sutvarkė apskritis: užpylė žvyru, kelkraščius apsodino medžiais (Zem.III.281).
1909 m. Juodkrantėje ilsėjosi 3000 poilsiautojų be tų, kurie atvažiuodavo ar atplaukdavo garlaviais iš
Klaipėdos, Tilžės vienai dienai (Lotto.6).
Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, Juodkrantės kurortas buvo reklamuojamas kaip sveikatingumo komplek
sas: „Ten patartina apsigyventi sveikstantiems, lengvo pobūdžio reumatikams, kvėpuojamųjų takų slogomis sergantiems ir nervingiems. Be jūros ir pliažo galima naudotis ten esančiomis moderniškomis šiltomis
maudyklėmis, mediciniškomis tynėmis, dumblo, anglies dvideginio, garų ir elektros voniomis“ – 1931 m. rašė
reklaminis leidinys „Lietuvos Pajūris“.
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Nauja mūrinė Juodkrantės
bažnyčia, pastatyta 1885 m.
ant marių kranto.
XIX a. pab. graviūra iš leidyklos „Libra Memelensis“
rinkinio

„Juodkrantės bažnyčia yra raudonų plytų gotikinio stiliaus (šiandien įvardijama kaip neogotika – red.)
pastatyta 1884–1885 m., po to kai prieš 7 metus Joninių naktį senoji bažnyčia tapo gaisro auka – 1910 m.
rašė jos kunigas Eugenijus Lotto. Įėjimas į ją iš bokšto, kuris yra 21 m aukščio, bažnyčioje yra 250 sėdimų
vietų. Žiemą ją šildo dvi krosnys. Praėjimas viduryje mus veda prie terakotinės krikštyklos, grafo Egloffstein-Arklitten įrengtos, po to prie Apsis su vitražais languose esančio altoriaus, kuris, kaip ir kairėje esanti
sakykla yra išdrožta iš medžio. Pirmajame išdrožti žodžiai „Taigi dievas pasaulį pamilo“. Ant sienos kairėje
rėmeliuose kabo auksinis jaunosios vainikas, senai mirusios poros atminimui. Du laipteliai veda į altoriaus
nišą. Altoriuje stovi nukryžiuotasis ir keturios didelės žalvarinės žvakidės, dvi didesniosios tai jos Didenybės
imperatorienės Augustos dovana naujai pastatytai bažnyčiai. Tarp jų padėta didelė vokiška altoriaus biblija.
Apėję altorių pasiekiame zakrastiją. Ant vienos sienos matome tikslų senosios bažnyčios piešinį. Ji panaši į
prastą, griūvančią daržinę, tačiau viduje buvo geriau negu klebonijoje, kurioje 7 metus po gaisro buvo laikomos pamaldos, kol buvo surinktos naujos bažnyčios statybai reikalingos lėšos, daugiausia iš savanoriškų
paaukojimų. Ant zakrastijos stalo iš abiejų alebastrinio kryžiaus pusių stovi dvi alavinės 1803 m. žvakidės.
Sugrįžę į bažnyčią dar apžiūrime vitražus, kurio viduryje viršuje Kristaus galva, iš kairės ir dešinės po angelą;
mes matome viršuje esančius chorus, kuriuose nedideli, bet bažnyčiai pakankami vargonai – gintaro kasyklos
dovana. Bokšte kabo nulietas plieninis varpas, jis naujai pagamintas, neįdomus. Kiekvieną sekmadienį, iš ryto
pusę dešimtos vyksta pamaldos vokiečių kalba, per pietus 12 val. – lietuvių kalba. Klebonijoje saugomi seni
bažnytiniai indai, tarp jų 1713 m. žvakidės, kurios buvo naudojamos senai užpustytame Naglių kaime (AltNageln), 1 mylia į pietus nuo Juodkrantės, 1775 m. puošniai išsiuvinėtas užtiesalas, du užtiesalai iš vėlesnių
laikų ir daug kt., taip pat vieno pirmųjų Karvaičių kaimo pastoriaus XVIII a. biblioteka ir 1719–1794 m.
Karvaičių bažnyčios aktai ir Juodkrantės bažnyčios aktai nuo 1795 m.“ (Lotto.22–23).
Juodkrantės bažnyčia pastatyta šventoje vietoje – sename ąžuolyną: „einame bažnyčios link, iš dešinės yra
klebonija, toli nuo gatvės dideliame tankiame sode. Jame stovi dar keletas išlikusių ąžuolų su milžiniškomis
karūnomis. 600–700 metų rievės nurodo, kad jie jau augo, kai vokiečių riterių ordinas apkrikštijęs prūsus,
čia buvo įsikūręs. Liemens apimtis 3 m, kitų dviejų arčiau bažnyčios atrodo dar didesnė, bet nenustatyta, nes
aplink juos 1–1,5 m priversta žemės“. Juodkrantės kunigo namas sename ąžuolynę netoli bažnyčios buvo
pastatytas 1832 m. (Zem.III.232).
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1832 m. sename ąžuolyne pastatytas fachverkinis kunigo namas. Sovietmečiu statant Ąžuolyno“ poilsinį kompleksą, jis
buvo perkeltas arčiau Kuršių marių kranto ir pasuktas galu į marias. Nuotr. iš knygos „Die Kurische Nehrung“
Bažnyčia buvo aptverta aukšta medine tvora. Palei pat bažnyčią ėjo naujas kelias į Karvaičius (Naująją Juodkrantę).
Fotografija iš A. Poliakovo rinkinio
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Kaimo gatvė. Atvirukas iš A. Kubilo rinkinio

1890–1910 m. Juodkrantės pietinėje dalyje, buv. Žvejų kaime, vyko gana didelės statybos – vietoj senųjų
žvejų namų, pasuktų galu į marias buvo pastatyti palei gatvę nauji dideli mediniai namai su šoninėmis mansardomis ir erdviomis verandomis. Juose buvo galima įrengti daugiau kambarių ir priimti daugiau poilsiautojų.
Pirmojoje kaimo dalyje – kaip rašė E. Lotto – „namai su mažomis išimtimis yra nauji, su čerpių stogais ir
didelėmis verandomis, tiesa sakant, tai jau ne žvejų namai. Jų savininkai juos įrengė išnuomoti poilsiautojų
šeimoms. Juose vasara gyvena poilsiautojai, tuo tarpu savininkai pasitenkina pagalbiniais pastatais“.

Juodkrantės dalis į pietus už bažnyčios buvo vadinama Karvaičiais – pagal atsikėlėlius iš Karvaičių. Senieji Karvaičių
pastatai perkelti į Juodkrantę taip pat buvo ne kartą perstatyti ir plečiami. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
Ši Juodkrantės dalis užfiksuota ne viename atviruke ir fotografijoje. Kairėje pusėje matyti klėtis su šoniniu prieklėčiu.
Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio

„Priešais bažnyčią ant marių kranto stovi 6 žvejų sodybos, kurios pastatytos 1902–1903 m. bažnyčios žemėje.
Čia gyveno: Redweik, M. Pietsch II, J. Pietsch III, Lack, M. Peleikis, M. Lauzening I.
Už bažnyčios – piečiausia kaimo dalis, Karvaičiais vadinama. Joje XX a. pr. buvo 7 žvejų sodybos“ (Lotto.24).
Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
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JUODKRANTĖS ŽVEJŲ SODYBOS

A. Bezzenbergerio 1893 m. pateikti Juodkrantės
žirgeliai labai panašūs į Cloxs graviūroje vaizduojamo namo žirgelius (Gimb. XLVIII lent.)

Seniausios Juodkrantės žvejų sodybos pirmą kartą pavaizduotos XIX a. pab. Cloxs litografijoje. Dailininkas pirmame plane nupiešė pastatą, panašų į ūkinį, tačiau su langeliais ir dvejomis durimis.
Sename atviruke panašaus pastato fragmentas, prie kurio nusifotografavę juodkrantiškiai, vadinamas „Littauische Klete“ – lietuviška klėtis. Pastarasis taip pat suręstas iš tašų, sujungtų statiniais, tačiau įdomiausia ir
gražiausia dalis – lenktas arkinis įėjimas. Tokį įėjimą vaizduoja ir litografija. Litografijoje prie pastato nupiešta
skalbianti moteris, žvejas tvarkantis ungurinę ūdą ir sėdintis prie tėvo vaikas. Sukrauti krepšiai ir vištos kieme
rodo, kad tai tikrai ūkinis pastatas. Jame įrengtas stoglangis su durelėmis ir langelis pelėdai frontone. Kiek
tolėliau stovi gyvenamasis namas, nes rūksta dūmelis ir langas įtaisytas ilgame čiukurinio stogo nuolydyje.
Aišku, kad pastatai orientuoti galais į pietus, tai rodo trumpi šešėliai. Labai įdomios formos šulinys, apkaltas
tarsi tvoros pasmailintomis lentomis. Visiškai neaišku, kokiu tikslu lentos nusmailintos į viršų. Gal, kad vaikas neliptų ant šulinio. Šioje litografijoje labai aiškiai matyti, kaip ant stogų radosi žirgeliai. Stogo viršų
sutvirtinančių sukryžiuotų pagalių eilę stogo gale užbaigia gražiai padailintais dviem žirgeliais.
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Litografijoje akivaizdžiai matyti, kad žvejo gyvenamasis namas ir ūkinis dengti nendrėmis. Nendrėms sutvirtinti naudoti
susijungiantys per išpjovą pagaliai ar lentelės. Gyvenamojo namo stogas čiukurinis. Ūkinio pastato frontonas užkaltas
įstrižai lentomis, čiukuras – horizontaliai. Ūkinio pastato kampų sujungimas rodo, kad XIX a. jau buvo naudojamas
patogesnis būdas sujungti pastato kertes, įleidžiant tašų galus į statramsčio griovelį. Durys paprastos, vertikalių lentų
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Viena seniausių Juodkrantės žvejo sodybų, fotografų užfiksuota XIX a. pab. Tai pirmoji Žvejų kaimo sodyba iškart už
viešbučio „Sturmhoefel“ (Kurhauzas May). Ant kopos už sodybos matyti „Villa Diana“. Žvejo gyvenamasis namas ir
ūkinis pastatas pastatyti viens šalia kito, tradiciškai galais į Kuršių marias. Gyvenamasis namas nedidelis, matyt, vieno
galo, dailiai suręstas su pjaustytomis vėjalentėmis. Atvirukas iš A. Kubilo rinkinio
Ta pati sodyba R. Minzloffo 1900 m. fotografijoje iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinio
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Tradicinis neturtingo žvejo vieno galo gyvenamasis namas Juodkrantėje. Nendrių stogas, tačiau stogo konstrukcija
modernesnė – be čiukuro. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
Ta pati pirmoji žvejo sodyba už „Sturmhoefel“ viešbučio. Pastatas stovėjo netoli gatvės, gražiu nendrių čiukuriniu stogu
su žirgeliais. Stogo kraigas prispaustas kartimis ir sutvirtintas šiaudų pundeliais. Pastatas suręstas iš tašų suleistų
į statinius. Prie tvarto sukrauti džiūsta ailiai. Dvivyrės durys rodo, kad pastatas buvo naudojamas įnešti venterį ar
pastatyti vežimą. Atvirukas iš S. Stankevičiaus kolekcijos
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Juodkrantės klėtis pastatyta iš ištisinių
tašų (šoninės sienos tašas – iš vieno
medžio). Kampuose sujugta senuoju
būdu į sąsparą (kregždės uodegos forma). Frontono viršus užkaltas vertikaliai
lentomis, tradiciškai paliekant dureles
pelėdai (aitvarui). Klėtės durys buvo
uždaromos iš vidaus, kaip ir Juodkrantės
klėtis. Nėra aišku, ar ši klėtis turėjo
prieklėčio statramsčius, tačiau pagal
iškišimo ilgį, tokie turėjo būti. Ši klėtis
,kaip ir visos tradicinės klėtys, neturėjo
langų. Šoninėje sienoje matyti vidinės
pertvaros vieta taip pat tradicinė. Tad
šis Juodkrantės žvejo pastatas – tikra
lietuviška klėtis.
Gali būti, kad Jurgio Gimbuto knygoje
pateiktas Juodkrantės klėties karnizo lentos piešinys (k–apačioje) darytas iš senos
fotografijos nėra tikslus. Jeigu tai ta pati
1911 m. fotografija, tai lentos pjaustiniai labiau panašūs į Lankupių klėtį (R.Detlefzenas,
4 lent. 2 pieš.)

Tikėtina, kad ši senoviška klėtis stovėjo Juodkrantės Žvejų kaimo pirmoje sodyboje. 1912 m. Generalinio
štabo žemėlapyje pirmoje sodyboje už viešbučio pažymėtas vienas ilgas pastatas (dviejų galų gyvenamasis
namas) ir už kelio priešais jį prie marių – vienas beveik kvadrato plano pastatėlis, kur ir galėtų būti klėtis. Beje,
klėtis tradiciškai buvo statoma taip, kad iš namo būtų matyti jos durys. Kad pirmoje sodyboje tikrai buvo klėtis
rašo E. Lotto: „Retai bepasitaiko ūkinių pastatų, kėtimis vadinamų, pvz., pirmoje sodyboje šalia Sturmhoefelio viešbučio yra tokia klėtis su atviru prieklėčiu“.
Klėtis unikali: papuošimo lenta (karnizas) išpjaustyta nematytu kiaurapjūvio ornamentu. Jurgis Gimbutas taip
pat mini klėtis Juodkrantėje ir pateikia vienos klėties karnizo lentos piešinį (Gimb. XXII lent.).
Klėtis Juodkrantėje. Nuotr. iš 1911 m. knygos „Das Meer das deutsche Meer“. Leidyklos „Libra Memelensis“ rinkinys

Gižo klėtis Pavelnuose. Nuotr. iš kn.
R. Dethlefsen „Das
Schöne
Ostpreussen“, 27 psl.

Galima minimos klėties vieta 1912 m.
žemėlapyje. Iš leidyklos „Libra Memelensis“ rinkinio
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Panaši klėtis užfiksuota R. Dethlefseno Pavelnuose prie Kintų. Šiame marių krante buvo labai daug įspūdingų
klėčių, patekusių į praeities architektūros tyrinėtojų leidinius. Kaip tvirtina XIX a. vokiečių mokslininkai,
klėtis – viena seniausių baltiškų pastatų formų, neturinti analogų vokiečių architektūroje, kiek kitokių formų
jos išliko skandinavų architektūroje.
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Galima teigti, kad šiame atviruke pavaizduotas tas pats ūkinis pastatas prie viešbučio „Zur Eiche“, tik fotografuota
iš kitos pusės, marių link. Žvejo šeima pozuoja prie venterių, moterys apsirengusios puošniais šventiniais rūbais su
vaikais pirmame plane. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
Tas pats ūkinis pastatas XX a. pr. fotografijoje. Šalia – mūrinis namas su lėkiu, pagal kurį nustatyta pastatų vieta.
Nuotr. iš A. Poliakovo rinkinio
Vienas seniausių Juodkrantės ūkinių pastatų, čiukuriniu nendrių stogu su žirgeliais. Fotografijoje aiškiai matyti pastato
vieta ir kitas šalia jo stovėjęs pastatas – viešbutis „Zur Eiche“. Nuotr. iš kn. „Deutsche Ostseeküste“,1900 m., p. 158

Juodkrantės pagrindinėje Kaimo gatvėje (Dorfstrasse) tarp vilų ir kitų pastatų XX a. pr. kur ne kur buvo
išlikusios žvejų sodybos, o už Sturmhoefelio viešbučio prasideda Žvejų kaimas. E. Lotto rašo: „Žvejų sodybos
ir ypač jų gyvenamieji namai labai panašūs vienas į kitą ir į senuosius, vokiečių ūkininkų namus, tačiau kai
kurie jų savitumai: didelė priemenė namo viduryje ir žirgeliai ant kraigo beveik visur iškilę. Retai bepasitaiko
ūkinių pastatų, klėtimis vadinamų, pvz., pirmoje sodyboje šalia Sturmhoefelio viešbučio yra tokia klėtis su
atvira veranda. Ant šios klėties matome lentą su užrašu „J. H. von Gent”, surastą pajūryje ir priklausiusią
audros sudaužytam laivui. Toliau eidami ir daugiau tokių pastebėsime: viena su pavadinimu „Neustadt”, kita
su užrašu „Opgaaende Soel”.
Vienas iš tokių pastatų išliko iki XX a. šalia viešbučio „Zur Eiche“. Tai senas žvejo ūkinis pastatas su
archaiškais žirgeliais, lenktu nendrių stoglangiu su durelėmis, įžambiai užkaltu frontonu, antras aukštas
šiek tiek išsikišęs. Pastatas stovėjo prie marių kranto. Tai labai patogu buvo žvejui nusinešti į laivą tinklus,
parsivežti žuvį.
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Viešbutis, įsiterpęs tarp žvejų sodybų
buvo mūrinis tinkuotas pastatas, vie
no aukšto su gyvenamąja mansardine
dalimi. Priešais centrinį įėjimą buvo
kone šimtametis ąžuolas. Šis ąžuolas
išlikęs iki šių dienų. Viešbutis
priklausė Otto Zimmermann, vėliau
E. Ilginniui. Viešbutis turėjo dvi
verandas simetriškai atsikišusias
gatvės fasado šonuose, pastatą juosė
graži medinė, įstrižai kalta tvora.
Reklamoje pažymima, kad viešbutis
turėjo savo atskirą prieplauką-lieptą.
Viešbutyje veikė konditerija.

Viešbutis „Zur Eiche“ XX a. pr. Pastatas jau kiek modernizuotas, be šoninių verandų, matyt, kad būtų galima įrengti
lauko kavinę. Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Žvelgiant į tą patį pastatą po 100 metų, galima jo ir nebepažinti. Tik pastato forma ir ąžuolai beprimena gražųjį
viešbutį su kampinėmis verandomis. Stogas – pakeltas tarsi suspaudė pastatą. Sovietmečiu lentomis apkaltas mūrinis
namas. K. Demerecko 2011 m. nuotr.

Atviruko kopija iš leidyklos „Libra
Memelensis“ archyvo

Neringos istorijos muziejuje saugomas anoniminis lėkis, žalios spalvos – yra ne
iš kur kitur, kaip iš viešbučio „Zur Eiche“. Fotografijoje jis tarp visų karpinių
gražiai įrėminta. Lėkio forma ir piešinys yra pareiginis, restorano, bet ne šeimos
ženklas. Istorinė nuotrauka iš A. Poliakovo rinkinio
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Įspūdingai aukšti klėties žirgeliai, grakštūs ir lengvi. Stogas neaukštas įprasto 45 laipsnių nuolydžio. Klėtis su
stoglangiu šiaurės pusėje. Visiškai įmanoma, kad šie trobesiai perkelti iš Karvaičių ir vėl surinkti čia. Beveik visi
karvaitiškių pastatai su žirgeliais

1890 m. graviūra vaizduoja senąjį Juodkrantės Žvejų kaimą, dar neperstatytus namus nendrių stogais, ilgus –
dviejų galų gyvenamus, arčiau marių kranto – ūkinius, siaurus sodybinius sklypus, aptvertus ilgų lentų horizontaliomis tvoromis, kuriuose ganėsi viena kita karvė

Sename atviruke vaizduojama Karvaičių (Juodkrantės) sodyba. Gyvenamasis namas pastatytas tradiciškai –
galu į marias, be kamino su verandėle, nendrių stogu. Už jo ūkinis pastatėlis nendrių stogu, pastatytas šonu,
tarsi uždaro sklypą.
Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Juodkrantės Žvejų kaimas, kuris prasidėjo tuoj už Vilų kvartalo, tęsėsi iki Ievos kalno. E. Lotto rašo: „Pirmuosiose trijose sklypuose įsikūrę žvejų sodybos (savininkai A. Peleikis, M. Peleikis, F. Sakutis). Tarp ant
rosios ir trečiosios sodybų eina naujai nutiesta šalutinė gatvė – Diendaržių gatvė (dab. Ievos Kalno) vedanti
link miško. Gatvėje tik dvi sodybos: pirmoji iš dešinės – vilos stiliaus namas prie pat miško pakraščio (sav.
E. Schiefkė), antra – truputi toliau didelį lanką darančios gatvės kairėje pusėje – žvejo ūkis (sav. G. Basti
ckas). Žingsniuojame toliau Kaimo gatve į pietus. Ketvirtame sklype sodyba (skaičiuojant nuo Sturmhoefelio
viešbučio) – pagrindinė A. Suhro firmos parduotuvė“. Toliau viešbutis „Zur Eiche“. „Už viešbučio – rašė
E. Lotto – praeiname 10 įvairaus dydžio žvejų sodybų (M. Pietscho, F. Pietscho I, Chr. Paleikio, Foegės,
F. Kakio I, J. Sakučio, Schirrmacherio, H. Gutowskio, L. Labrenzo II, M. Schillbacho). Visi namai stovi
dešinėje gatvės pusėje. Juose vasara gyvena poilsiautojai, tuo tarpu savininkai pasitenkina pagalbiniais
pastatais. Sekanti – taip pat žvejo sodyba, tačiau čia dar yra parduotuvė ir kepykla (sav. C. Gutowsky). Piečiau
– trys žvejų sodybos (F. Kairio ir J. Sturmeito, L. Pietscho, Jagschio) formuoja mažą skersgatvį į miško pusę.
Atrodytų kad Juodkrantė čia jau pasibaigia, nes aukšta, stati mišku apaugusi kalva iškyla iš vakarų pusės kaip
galinga užkarda iki pat Kaimo gatvės.“
Atsikėlusių karvaitiškių sodybos įsikūrė pietinėjė Juodkrantės dalyje gana laisvai, gyvenamieji žvejų namai
pastatyti palei marių krantą, ūkiniai ir klėtys (platus žemas stogas bei neilgas kvadrato plano pastatas rodo, kad
tai galėtų būti klėtis) kiek toliau, miško link.
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Juodkrantės žvejo gyvenamojo namo žirgeliai
gana masyvus ir archaiški (atvirukas 52 psl.).
Panašius žirgelius nupiešė 1893 m. G. Froelich (iš knygos N. Strakauskaitė, Kultūros
kraštovaizdis prie Kuršių marių., p. 68). Tačiau
atviruke ant žirgelio viršugalvio išpjaustyta
didesnė lelija ir nėra bliumažo simbolio

Seniausia Juodkrantės žvejo sodyba. Be kamino, nendrių stogu su žirgeliais. Atvirukas iš A. Kubilo kolekcijos

Sena žvejo sodyba Karvaičiuose, pastatyta arčiau marių kranto, galu į maras, o ūkinis pastatas už namo
šonu. Taip pastatytos sodybos ir Nidoje, Skruzdynėje. Galima manyti, kad tai senasis sodybos gyvenamojo
namo variantas, kur po vienu stogu buvo ne tik gyvenama, bet ir laikomi gyvuliai bei žvejybos padargai. Tai
tradicinis dviejų galų didysis lietuvio gyvenamasis namas, be kamino. J. Schumannas tvirtina, kad visi senieji
Juodkrantės žvejų namai buvo nendrių stogais ir be kamino.
L. Pasargė, aplankęs žvejo gyvenamąjį namą Juodkrantėje, kuriame gyveno mokytojas po to kai sudegė
mokykla, rašė: „Kai aš nupiešiau žirgelius privirtintus namo frontono viršuje, prie manęs priėjo vienas pagyvenęs
vyras ir prisistatė esąs Juodkrantės mokytojas. Mes susipažinome. Jis pakvietė mane į namą su žirgeliais, kuris
pastatytas taip pat kaip ir kiti žvejų namai kaime. Sienos iš tašų (Bohlen), stogas – nendrių, be kamino, ir dėl
to dūmai sklido po visą pastatą, kur viskas buvo tarsi užkonservuota nuo dūmų. Kaip senieji graikai, kuršiai
savo žvejybos padargus laikė pastogėje virš ugniakuro. Tačiau mano pašnekovas nesutiko su tuo ir manė, kad
dūmai kenkia įrankiams. Pusę namo užėmė virtuvė. Čia buvo girnos ir viskas, kas reikalinga ūkiui. Ši patalpa
buvo bendra visiems šeiminykščiams, bet ne naminiams gyvuliams, kaip vištos ar paršeliai. Kitoje namo dalyje buvo gyvenamoji patalpa su miegamuoju bei kamaromis. Niekada nepamiršiu didelio stalo kampe ir prie
jo ilgų suolų palei siena, lovos su užuolaida (Himmelbett) ir Švarcvaldo laikrodžio.“ (Pasarge.157–158).
Būtina pastebėti, kad atviruke vaizduojamą sodybą supa gražiai išpjaustytų statinių tvora. Į vidurį namo
statmenai atsiremianti tvora rodo, kad namas yra dviejų galų, jame gyvena du šeimininkai, savo sodybinį
sklypą aptvėrę tvoromis..
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E. Lotto 1910 m. rašė: „Iš prieš dešimtmetį įprastų nendrėmis dengtų be kamino žvejų namų, kurių
dar prieš 20 metų čia gausiai buvo, liko du netoli viešbučio „Zur Eiche“ (Prie ąžuolo) ir keletas pietinėje
Juodkrantės dalyje. Kiti sunyko, likusiuose pastatyti kaminai. Anais laikais, nežinantis, pastebėjęs tokį namą
galėjo susijaudinęs sušukti „Gaisras”, nes tiršti dūmai veržėsi iš visų kampų ir galų pro nendrių stogą ir
kraigo angas. Pabandžius į tokį dūminį namą įžengti, ne kiekvienam pasiseka griaužiantiems akis dūmams
pasipriešinti, daugelis turi skaudančiomis akimis ir kosėdamas kuo greičiausiai gryno oro ieškoti. Pačiame
namo viduryje, per visą jo plotį nuo durų iki durų įrengtos priemenės kairėje pusėje buvo didelis ugniakuras.
Priešais jį dvejos durys, įėjimas į mažas dažniausia neapšildomas kamaras, kuriuose miegodavo vyresnieji
vaikai, samdiniai arba svečiai, dažnai ir išimtininkai (tai yra buvę savininkai, kuriuos paveldėtojai privalėjo
išlaikyti iki mirties). Abipus ugniakuro taip pat buvo durys, kurios vedė į šeimos gyvenamuosius ir miegamuosius kambarius. Paprastai tai buvo du pailgi kambariai, kiekvienas su dviem langais – vienu ilgojoje sienos
pusėje ir kitu namo gale. Tarpusienis sukaltas iš paprastų lentų. Tarp abiejų durų stovėjo didelė krosnis.
Didesnėje patalpoje, kurioje miegodavo šeimininkas, kampe stovėjo šeimos stalas tarp abiejų langų ir me
diniai suolai. Kampas už stalo buvo garbingiausia vieta, per vestuves skiriama jauniesiems. Kambariuose dar
būdavo keletas medinių kėdžių ir lovos tėvams bei mažiems vaikams; štai ir visi baldai. Spintos ir skrynios,
buvo laikomos kamarose.
Sugrįžkime vėl į priemenę ir jau prie dūmų pripratę pamatysime, kad čia jokių lubų nėra, patalpa atvira
iki stogo. Atvirus ugniakurus, kuriuose puodas statomas ugnies viduryje arba virš ugnies katilas kabo ant
grandinės, keičia viryklės, tačiau dūmai pasiekia ant karčių viršuje kabančius kumpius, lašinių paltis ir dešras,
žiemą paskerstos kiaulės likučius, kurie persmelkti dūmų ilgai išsilaiko. Dūmai pasiekę pastogę, tarnauja ir
kitiems tikslams. Ten sudėti ir sukabinti įvairūs tinklai, daugiausia dideli venteriais vadinami statomieji tink
lai. Nuo dūmų jie patamsėja ir impregnuojasi, kad ilgiau išsilaikytų ir tinkami žvejybai būtų. Su vargu iš
tokio dūminio namo sunkiai kvėpuodami išėjus į lauką, iš tikrųjų pajunti koks gaivus, koks aiškus jūros ir
miško oras ir Juodkrantės atmosfera. Nuo tų laikų žvejų namų vidus smarkiai pasikeitė; didelė priemenė virto
siauru praėjimu, į virtuvę ir mažus prieškambarius padalinti. Įrankių kamara išplėsta į didelį kambarį dažnai
su maža virtuvėle galuose, maži kambarėliai nuo didelių atskirti ir visur atsirado 3–4 kambarių butai, visi laukiantys poilsiautojų, ir baldų daugiau atsirado negu anksčiau. Tinklai daugiau neberūkinami, bet smaluojami
ir ūkiniuose pastatuose saugomi.“ (Lotto. 19–20).
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Senas Juodkrantės žvejo namas L. Rėzos g. 18 po Antrojo pasaulinio karo dar stovėjo visas. Bet, kaip dažnai buvo,
atsikraustė nauji gyventojai ir „apgyventa buvo tik namo priekinė dalis, kita pamažu griuvo“ (Bals.39). Toks pusinis
namas šiandien ir atstatytas. Tai buvo bene seniausias didysis dviejų galų gyvenamasis namas Juodkrantės centinėje
dalyje, stovėjęs visiškai prie pat kelio. K. Demerecko 1995 m. nuotraukos

Juorkrantės centrinė gatvė, L.Rėzos 18, 20. Restauruojant L.Rėzos 18 pastatą buvo galimybė atkurti jį visą, tačiau,
matyt, pritrūkus istorinės medžiagos, jis ir liko pusinis, nepuošiantis istorinės Juodkrantės dalies.
K. Demerecko 2011 m. nuotr.

Senoje Juodkrantės fotografijoje, matyt, užfiksuotas dab. Rėzos g. 18, dviem kaminais čerpių stogu. Nuotraukos kopija
iš leidyklos archyvo

L. Rėzos g. 18 stovėjo visiškai prie kelio. Medis nugalėjo namą, nes jis liko, o namas buvo priverstas atsitraukti.
1995 m. K. Demerecko nuotr.
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Tradiciniai senieji žvejų namai pastatyti laikantis įprastos Kuršių nerijai pastato orientavimo galų į marias tradicijos.
Taip išlikę neperstatyti L. Rėzos g. 28 ir 30. K. Demerecko nuotr.
Žvelgiant į 1956 m. J. Igaunytės-Kalvaitienės fotografiją, abu namai buvo identiškomis vėjalentėmis ir meniškai
išpjautu lenktu skersiniu, sujungiančiu vėjalentes
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Juodkrantės jaunimo namai (Jugendherberge) buvo tradicinė žvejo sodyba su klėtimi. Nuotr. iš Klaipėdos
I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Kaimo gatvė (Dorfstrasse) ėjo palei pat marių krantą. Tolumoje matyti išlikęs senas gyvenamasis namas, pastatytas
galu į marias, tačiau ūkinis – palei gatvę. Atv. iš K. Demerecko rinkinio
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Žvejo Heinricho Gutovskio namas, statytas lygiagrečiai pagrindinei gatvei per visą sklypo plotį su mansardiniu
aukštu ir didele veranda. Šie pusiau kurortiniai žvejų namai pastatyti XIX a. pab. 1911 m. nuotr. iš MD, 1981, Nr.3.
Gali būti, kad tai kito – Karlo Gutovskio namas – paskutinis šonu pastatytas žvejo namas palei gatvę Žvejų kaime
(Lotto.Žr.50 psl.). Pastate dar buvo parduotuvė ir kepykla. 2011 m. K. Demerecko nuotr.

Kaimo gatvės dalis namų buvo visiškai šalia kelio,
išėjęs iš verandos patekdavai tiesiog ant kelio (dabar – šaligatvis). K. Demerecko 2011 m. nuotr.
Senoje fotografijoje iš B. Maskalio rinkinio, matyti, kad verandos langų padalijimai buvo smulkesni, virš šoninės mansardos langų buvo frezuoti
karnizai, vėjalentės smulkaus pjaustymo, o vietoj
lėkio medinė pjaustyta figūrinė konstrukcija. Tai
paprastą namą darė panašų į vilą.
Nuotrauka iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos
AdM archyvo
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Senos žvejų sodybos prie Ievos kalno, pasuktos galu į marias. Matyt, nebuvo galimybės jas perstatyti kurortinio bumo
metu, ar žvejai nenorėjo, ar nebuvo norinčių perpirkti. Ilgi siauri sodybų sklypai perkirsti kelio. Ūkiniai liko kitoje
pusėje gatvės, arčiau marių kranto. Atvirukas iš G. Žulio kolekcijos
Tradicinis dviejų galų Juodkrantės žvejo gyvenamasis namas, pastatytas galu į marias (L. Rėzos g. 42).
K. Demerecko 2011 m. nuotr.
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Pirmasis pastatas už Ievos kalno taip pat buvo didysis žvejo poilsinis namas su šonine mansarda ir langais antrąjame
(mansardiniame) aukšte. Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Juodkrantės žvejo sodyba prie Ievos kalno. XX a. pr. fotografijos fragmentas iš A. Poliakovo rinkinio
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Vaizdas nuo Ievos kalno. XX a. kaimo užstatymas nedaug keitėsi. 1900 m. dar buvo likę du namai galu į marias. Kopija iš leidyklos archyvo
1956 m. fotografijoje matyti, kad kai kurie žvejai įsiruošę vasaros laikotarpio gyvenimui kambarius klėtyse (pirmame plane) su verandomis ir vasaros virtuve. Nuotr. iš LLM, 1965

Juodkrantės panorama nuo Ievos kalno XX a. pr. fotografija iš A. Poliakovo rinkinio
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Ūkini pastatą, kurio fragmentą matome sename
Juodkrantės atviruke, kur pozuoja pagyvenusi
žvejė, reikėtų tapatinti su sodyba šalia Ievos
kalno (apatinėje fotografijoje). Atvirukas iš
S. Stankevičiaus kolekcijos
Naujos žvejų sodybos čerpių stogu pamaryje į pietus nuo Ievos kalno pastatyti dar XIX a. pabaigoje. R. Minzloffo
fotografijoje 1900 m. matyti dviejų galų žvejo gyvenamasis namas, pastatytas tradiciškai galu į marias. Stereo fotografijos kopija iš leidyklos archyvo

Ta pati sodyba 1939 m. P. Isenfels leidinyje
„Memelgebiet. Litauen“ Prie gyvenamojo namo,
arčiau marių, pasuktas galu į marias, stovi ūkinis
pastatas su paaukštinta pastoge

Vienos naujausių Juodkrantės dalių – Karvaičių žvejų namai prie bažnyčios, atsiradę tik XX a. pr. Vaizdas iš Kuršių
marių. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio

64

65

Tradicinis dviejų galų senasis žvejo namas
Juodkrantėjė, Karvaičiuose, prie bažnyčios,
tačiau kurorto plėtros įkarštyje prie jo pristatytas dviejų aukštų fachverkinis priestatas, matyt,
komerciniams tikslams. Fotografija iš K. Demerecko rinkinio
XIX a. pab. litografijoje piečiau Ievos kalno įžvelgiamos kelios sodybos, kur gyvenamieji ir ūkiniai pastatyti galu į
marias, čiukuriniais nendrių stogais. Litografija iš MLIM
Panorama nuo Ievos kalno. Šalia kunigo sodybos XX a. pr. pastatytas didelis medinis namas su dviguba veranda ir
stoglangiu. Jo frontone nebuvo lėkių, nes tai, matyt, ne žvejo namas. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
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Modernus medinis namas Karvaičiuose, be lėkio,
bet su pjaustiniais frontono viršuje. Tas pats namas matyti panoramoje nuo Ievos kalno.
Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
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Į pietus nuo Juodkrantės bažnyčios pirmoji grupė pastatų radosi XX a. pr. Tai nedideli vieno galo gyvenamieji namai,
statyti pigiausiomis sąnaudomis, mediniai, čerpiniais stogais. Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą (po 1923 m.) šalia
palei gatvę pastatyti kiek didesni išvaizdūs mediniai pastatai pagal architektų projektus su gyvenama mansarda, pusiau
valminiais čerpių stogais. K. Demerecko nuotr.

Žvejo Karlo Liacho namo Juodkrantėje, L. Rėzos g. 13 išplanavimas. Po karo, 1947 m., jame apsigyveno Michel Kairys,
o jo nuosavas namas buvo pietinėje Juodkrantės dalyje. Namas vieno galo su didele veranda, namo galai statant buvo
suleisti į statramstį, namas dažytas šviesiai mėlynais dažais. Ūkinio pastato nebuvo. Kieme arčiau marių buvo metalinė
pompa – taip jis aprašomas 1956 m. ekspedicijos metu. (LII archyvas)
Tas pats namas L. Rėzos g. 13 – vienas gražiausių pastatų Juodkrantėje – šiandien čia Vėtrungių galerija.
M. Ramanauskienės 2011 m. nuotr.

Vienas iš neturtingų žvejų namelių Juodkrantėje, L.Rėzos g. 13, aprašytas Istorijos instituto 1956 m. ekspedicijos metu.
Tai kiek modifikuotas tradicinis vieno galo gyvenamasis namas su veranda pietų pusėje.
Nuotr. iš Istorijos instituto archyvo
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Piečiausia Juodkrantės dalis – Karvaičiai. Pirmosios dvi sodybos čia pastatytos XVIII a. pab. Nežinia, ar senieji pastatai
išlaikė savo vietą, tačiau vieno iš naujesnių gyvenamųjų namų kryptis šonu palei marias atitinka senojo užstatymo
kryptį. Vienas iš tokių pastatų galėtų būti L. Rėzos 27. K. Demerecko nuotr.
Šis namas apmatuotas 1956 m. Tai dviejų galų (vienas – nepilnas) tradicinio išplanavimo gyvenamasis žvejo namas su
koridoriumi, kuris dalija pastatą beveik pusiau. Pastatas su dviem verandomis ir įrengta mansarda.
Planas iš LII archyvo
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Juodkrantė, L. Rėzos g. 27, žvejo Jarmalos namas 1956 m. Du raudonų plytų, dailiai sumūryti kaminai, čerpių stogas
rodo, kad namas galėjo būti statytas ar rekonstruotas XX a. pr. Nuotr. iš LII archyvo
Šiandien pastatas beveik nepasikeitęs, tik daugiau kaminų. K. Demerecko nuotr.
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Pirmame plane L. Rėzos g. 60. Pastatas užfiksuotas 1965 m. Už jo matyti L. Rėzos g. 58. Nuotr. iš LLM
Šie gyvenamieji namai Karvaičiuose jau stovėjo XX a. (1912 m. žemėl.)
Žvejo namas L. Rėzos g. 58 prieš rekonstrukciją. Pastatai L.Rėzos 58 ir 60 turi daug Rusnės statybos mokyklos
elementų (langų viršaus apvadai). K. Demerecko 2009 m. nuotr.
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Juodkrantės dalis – Karvaičiai 1931 m. leidinyje „Lithuanie“, iš leidyklos rinkinio
Tas pats pastatas (L. Rėzos g. 58), patyręs daugelį perstatymų sužibo geltona spalva – pirmąja Juodkrantėje.
K. Demerecko 2011 m. nuotr.
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L. Rėzos g. 68. Ta pati sodyba senoje fotografijoje ir dabar. Atkuriant
pastatą nebeliko didelės verandos.
Kaip ir senojo keliuko.
Nuotrauka iš albumo „Die Kurische
Nehrung in 144 Bildern“

L. Rėzos g. 66 (atviruke – kairėje) labiausiai tarpukariu fotografuotas Juodkrantės Karvaičių kampelis. Pastatas išlikęs iki šių dienų, tik po rekonstrukcijos pasikeitė stogo aukštis, nebeliko papuošimų, langinių. Greta – šonu
stovi kitas gyvenamasis namas – L. Rėzos g. 68 su didele ir puošnia veranda. Pastatai išlikę iki šių dienų, išskyrus
tolimiausią. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
L. Rėzos g. 66 šiandien. K. Demerecko 2011 m. nuotr.

L. Rėzos g. 68. K. Demerecko nuotr.
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Žvejo sodyboje be pastatų buvo, aišku, ir kiemas, kuris dažniausiai ribojosi su marių krantu. Pakrantėje buvo lieptelis
prieiti prie valties. Kiemas turėjo būti laisvas, kad tilptų džiovinami tinklai, venteriai ir ailiai.
Atviruko kopija iš leidyklos archyvo
Prie Ievos kalno laisvame pakrantės plote buvo įrengtos net 6 žvejų prieplaukėlės.
Atvirukas iš S. Stankevičiaus kolekcijos

Juodkrantės pietinės dalies Žvejų kaimo (prieš Ievos kalną) žvejo prieplaukėlė. Krantas tuomet buvo per 30 metrų
arčiau gatvės. Nuotrauka iš P. Isenfels išleisto reklaminio Juodkrantės prospekto „Schwarzort“. Iš leidyklos rinkinio

76

77

Anksčiau, iki pastatant prieplauką, Juodkrantę aplankyti nebuvo lengva. Garlaiviui priplaukti arčiau 100 m iki kranto
dėl seklumų buvo neįmanoma. Keleiviai iš mariose stovinčio laivo buvo parplukdomi irklinėmis valtelėmis, o esant
stipriam vėjui – tai abejotinas malonumas! Vėliau viešbučio savininkas, kad savo svečius nuo jaudinimosi apsaugotų,
įrengė ilgą medinį lentų lieptą, tačiau jo dėl padidėjusio transporto greitai nepakako. – rašė E. Lotto.
Nuotrauka iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Štai tokią dirbtinę salą pastatydavo žvejas vasarą pramogaujantiems poilsiautojams: ant dviejų medinių ožių, lentinis
grindų kvadratas su turėklais, vidury stalelis, aplink suolai, kaip smagu vakaroti, ar pasiplaukioti laiveliais, priimti
svečius, ramybėje ir marių tyloje. Nuotraukos iš Lino Julijono Jankaus asmeninio albumo

Lieptelis
tarnavo
viskam:
ir
valtelei
pasiplaukijimui
prisirišti ir pramogų salelę
įrengti, ir žvejo laivui priglausti. Ilgiausiai į marias nutįsęs
lieptelis buvo tradiciškai prie
Wiesenbergo komplekso „Villa
Curonia“. Jis, matyt tęsėsi iki
pakankamo gylio, kur net galėjo
priplaukti garlaivis. Nuotr. iš
leidyklos archyvo
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JUODKRANTĖS KURORTINĖ ARCHITEKTŪRA

O. Wiesenbergo „Villa Curonia“ prie marių. Nuotrauka iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Juodkrantės pradžioje, prie pat Kuršių marių kranto keletos pastatų grupė, vedlinės stiebas ir krantinė – senasis
Juodkrantės uostas. Čia, matyt, švartuodavosi ne tik žvejų ar prekeivių kurėnai, bet ir didžiosios vytinės. XIX a. pabaigoje uosto krantinėje stovėjo visas prekybos ir paslaugų kompleksas. Apie pastatų ir parduotuvių grupę ant marių kranto E. Lotto rašo: „Už kelio stovi didelis pastatas su mažais butais, toliau „Villa Curonia”, kurioje yra kepykla ir pieno,
kiaušinių, sviesto ir pan., taip pat ir mėsos gaminių parduotuvė. Priešais, mažame pastate pastebime įvairių prekių ir
Juodkrantės suvenyrų parduotuvę (sav. O. Wiesenbergas) ir kirpyklą. Už siauro keliuko, vedančio link trečiųjų poilsio
namų ir Vilų gatvės – kolonijinių ir pramoninių prekių parduotuvė bei žuvies prekybos įstaiga, priklausanti O. Wiesenbergui – visų šių pastatų komplekso savininkui. Čia ant marių kranto stovi vedlė (kita –prieplaukoje, trečia – žvejų kaime). Tai aukštas stiebas su iš lentelių sukaltu trikampiu viršūnėje, į kurią vakare užtraukiamas uždegtas žibintas. Vedlės
rodo laivavedžiams plaukimo kryptį, kurios jie turi laikytis, kad neišklystų iš gilaus farvaterio ir išvengtų daugybės prie
Juodkrantės esančių seklumų.“ Atvirukų kopijos iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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Naujas uostas Juodkrantėje atsirado 1880 m. Garlaiviai atgabendavo ne tik poilsiautojus, bet ir visas būtiniausias
prekes: alų statinėse, miltus maišuose. Sename atviruke prie keleivių laukimo salės stovi vežimas su poilsiautojų manta:
lagaminas ir skrynia. Tolumoje matyti O. Wiesenbergo prekybinis-poilsinis kompleksas, už jo – „Luisen-Bad“ bokštelis.
Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
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Lietuvių poilsiautojai atplaukę garlaiviu į Juodkrantę. Tolumoje matyti baltuojanti „Villa Hertha“. Nuotrauka iš K. Demerecko rinkinio
„Villa Hertha“ stovėjo arčiausiai prieplaukos. Ji buvo tokio pat dydžio kaip ir turtingesnių žvejų naujieji namai
Juodkrantės pietinėje dalyje. „Pirmąjį sklypą šalia mokyklos – rašė E. Lotto – užima „Villa Hertha“. Pagrindiniame
pastate prie gatvės, kaip ir už jo esančiuose priestatuose nuomojami kambariai poilsiautojams (savininkė ponia A. Kindermann). Už jo seka vienintelė vilų kvartale žvejo sodyba (F. Lauzeningo) su nauju dideliu gyvenamuoju namu. Priešais
jį stovi Juodkrantės suvenyrų parduotuvė (savininkas O. Wiesenbergas).“ Fotografijos fragmentas iš S. Stankevičiaus
kolekcijos

E. Lotto 1910 m. „Iliustruotame vadove po Juodkrantę“ teigia, kad vienintelė žvejo sodyba, naujas mūrinis namas, vilų
kvartale buvusi F. Lauzenigo, tuoj už „Villa Hertha“. Tačiau sename Juodkrantės atviruke matyti, kad buvo dar viena
žvejo sodyba prie pat mokyklos. Mokyklos pastatas stovėjo vos už kelių metrų nuo vaizdingo archaiško žvejo ūkinio
pastato. Atviruko pirmajame plane – džiūstantys prie tako venteriai. Ūkinis pastatas nendrių stogu su stoglangiu ir
nediduku lėkiu. Pastatą puošia senasis apkalimo lentų menas, kurio pavyzdžių nerijoje seniai nebelikę. Atvirukas iš
kolekcininko A. Kubilo rinkinio

Tvirtinama, kad „Villa Hertha“ sudegė Antrojo pasaulinio karo metu (Strak.73). Tačiau „Lietuvių liaudies meno“
1965 m. išleistame albume publikuojama jos nuotrauka. Jeigu tai ne prieškario fotografija, tai gali būti, kad vila nugriauta daug vėliau
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„Stantien & Becker” firmos savininkas klaipėdietis Morisas Beckeris 1868 m. Juodkrantėje pasistatė trijų aukštų
medinę vilą „Villa Flora“. Tai viena puošniausių vilų Juodkrantėje, du triaukščiai korpusai sujungti dviaukšte jun
giamąja dalimi su balkonu. Gausybė įvairiausių stilingų pjaustinių puošė balkoną, stogo kraigą, langų apvadus ir net
sienas. Priešais vilą buvo terasa lauko kavinei. Vila garsėjo savo sodu, gėlių laikrodžiu ir vieninteliu Neringoje fontanu.
Atviruko kopija iš leidyklos archyvo

Šiandien vila profesionaliai restauruota puošia Juodkrantės centrą. Jos buvusiame sode pastatytas paminklas L. Rėzai. K. Demerecko 2011 m. nuotr.

Tarpukario fotografijoje „Villa Flora“ terasa. Žibintai apšviesdavo laiptus. Terasoje daug išnešamų gėlių.
Nuotrauka iš Juozo Rudžio asmeninio albumo. Leidyklos rinkinys

1963 m. J. Jodikaičio fotografijoje matyti, kad sovietmečiu vila ir jos sodas buvo prižiūrimi. Nuotr. iš leidyklos rinkinio
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Artėjant keleiviniam laivui prie Juodkrantės prieplaukos matėsi kurortiniai pastatai: viešbučiai, vilos ir Luizės gydykla.
Garlaivis „Memel“ prisišvartavęs prie šiaurinės krantinės. Nuotr. iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Viešbutis „Sturmhoefel“ turėjo dviejų aukštų verandas ir balkoną tarp jų. Iš čia galėjai apžvelgti marių panoramą,
prieplauką ir pagrindinę gatvę. Atvir. iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Viešbutis „Sturmhoefel“ buvo pastatytas prie pat marių kranto. Jis turėjo net savo lieptelį. „Iliustruotame vadove po
Juodkrantę“ E. Lotto rašė: „Toliau einant pastebime didelį pastatą, priešais kurį auga kelios aukštos piramidinės
tuopos. Tai „Hotel Sturmhöfel” (viešbučio valdytojas E. Bolzas), pastatytas 1879 m., anksčiau bendruomenei priklausiusiame žemės sklype. Antras pagal amžių gyvenvietės viešbutis. Jame yra 24 kambariai, kuriuose gali apsigyventi 60
poilsiautojų“. R. Minzloffo 1900 m. stereo fotografija. Kopija iš R. Wernerio palikuonių archyvo

86

87

Viešbutis „Sturmhoefel“ (vėliau – „May“) buvo vadinamas Juodkrantės kurhauzu. Čia rinkdavosi daugybė poilsiautojų,
nes jis stovėjo prie pat centrinės gatvės. Atviruko fragmentas iš S. Stankevičius kolekcijos
Pagrindine Juodkrantės gatve iki pat Antrojo pasaulinio karo nebuvo važinėjama automobiliais. Kaštonų pavėsyje
įrengtoje vasaros kavinėje tvyrojo ramybė ir grynas oras. Atviruko kopija iš leidyklos archyvo

Šalia viešbučio – žvejo Lauzening naujas mūrinis gyvenamasis namas ir prieplaukėlė su liepteliu bei valtimi. Nuotr. iš
K. Demerecko rinkinio
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Viešbučio šiaurinėje pusėje buvo žuvies prekybos bendrovė, kolonijinių ir pramoninių prekių parduotuvė. Vasaros
kavinę apšviesdavo metaliniai kabantys žibintai. Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
J. Jodikaičio 1963 m. užfiksuotas Juodkrantės vaizdas – žvejų artelė prie „May“ viešbučio. Dar nenugriauta dviejų
aukštų trijų stogų veranda. Priešais viešbutį senas ūkinis pastatas, už ūkinio – senoji elektros stotis. Išlikusios senos
tvorelės. J. Jodikaičio nuotr. iš leidyklos rinkinio
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Viešbučio iškaboje parašyta: „Hotel May Sturmhoefel“. Tai vienas didžiausių medinių viešbučių Kuršių nerijoje.
Viešbučio sklypas ribojosi su gatve. Čia, prie pat gatvės, veikė vasaros kavinė, į ją vedė baltai dažytas įėjimas.
Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo.
Sovietmečio pabaigoje dar stovi buv. viešbučio pastatas, bet vietoj antrojo verandų aukšto – balkonas. Pirmame plane
vienas pirmųjų mūrinių gyvenamųjų namų, priklausęs žvejui F. Lauzening. K. Demerecko 1987 m. nuotr.
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Buvusi „Villa Monbijau”ir šiandien puošia buv. Vilų gatvę. palyginus dvi fotografijas, matyti, kad laiptai rekonstruoti
taip sumaniai, kad nesuprasi, jog taip net nebuvo. Nuotraukos kopija iš R. Wernerio palikuonių archyvo
K. Demerecko 2011 m. nuotrauka

Vilų kvartalas Juodkrantėje pradėjo kurtis XIX a. šeštajame deš. Vilos pastatytos taip, kad sudaro tarsi lanką, einant
nuo marių pakrantės iki miško ir pamiške sukant atgal. XIX a. pab. litografijoje matyti, kad keliukas suka ratu. Pirmoji
vila – „Villa Monbijau”, antroji – „Villa Waldfrieden”, už jos – „Villa Loebell”. Litografija iš MLIM.

Iliustruotame vadove po Juodkrante, išleistame 1910 m. E. Lotto rašo: „Platus nuo girininkijos į mišką
vedantis kelias skiria viršuje gražiai pastatytą 1881 m. „Villa Monbijau” (sav. ponia Dedat iš Eitkūnų). Prie
jos esantis sodas, kaip ir greta esantys sodai, išsidėstę terasomis. Neseniai vilos sklype miško link pastatytas
aukštas priestatas su patalpomis šeimoms. Priešais vilą, Vilų ir Mokyklos gatvių kampe tik vasarą veikia
parduotuvė (sav. A. Suhras), kur poilsiautojams pardavinėjamos kasdieninio vartojimo ir prabangos prekės.
Šalia „Villa Monbijau” yra „Villa Waldfrieden” („Miško ramybė”) (sav. ponia A. Bolz)“.
Juodkrantė, kaip ir Nida, XX a. pr. buvo didžiausios gyvenvietės Kuršių nerijoje. 1923 m. ir Juodkrantėje,
ir Nidoje gyveno po 1000 gyventojų, kai Rasytėje tik 500. (Pronskus.15)
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Vila buvo dažyta saikinga dramblio kaulo spalva, balkonas – baltai. Stogo viršus prie vėjalentės puoštas pjaustiniais.
Balkono durys ir langas dengti markizetėmis. Atvirukas iš S. Stankevičiaus kolekcijos
Vilos, pastatytos ant neaukštos kopos, turėjo labai gražią Kuršių marių apžvalgą. Jos neužstojo dekoratyviniai sodų
želdiniai, išdėstyti terasomis. Visi vilų sklypai buvo aptverti tvoromis, o „Villa Monbijau” išsiskyrė baltai dažyta metaline tinklo ir kaltinių elementų tvora su dailia pavėsine sklypo kampe. Pirmame plane – medinis gatvės nuorodos
stulpas. Nuotrauka iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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„Villa Jenny“ savininkė buvo konsulo Lui Müllerio, Klaipėdos plytinės savininko žmona (Saul.177). Vėliau, XX a. pr.
pasikeitus savininkams, vila tapo „Villa Waldfrieden“. E. Lotto rašo: „Šalia „Villa Monbijau“ yra „Villa Waldfrieden“
(„Miško ramybė“) (sav. ponia A. Bolz), viešbutis ir pensionatas, kuriam priklauso dar kelių aukštų pastatas iš miško
pusės. Pensionate 30 kambarių, 70-čiai poilsiautojų. Kaina 3,50–5,00 M“. XIX a. pab. litografija iš MLIM
K. Demerecko 2011 m. nuotr.
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Viena didesnių medinių vilų Vilų gatvėje – „Villa Loebell“. E. Lotto rašo: „Toliau kairėje gatvės pusėje įsikūrusi
1881 m. pastatyta „Villa Loebell” priklausanti Tilžės miestui, už jos, miško pusėje, mažesnė vila, tik prieš šešis
metus pastatyta, priklausanti Klaipėdos apskričiai. Abi jos ankstesnės savininkės panelės Bein testamentu
paskirtos labdaringais tikslais mokinių vasaros stovykloms“. Panelė Sesilija Bein – Variškių dvaro prie Nemuno
savininkė („Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“, 109 psl.). Litografija iš MLIM

„Vilų gatvės pradžioje, už Sturmhoefelio viešbučio, ant mišku apaugusios kopos, senų pušų pavėsyje pasislėpusi „Villa
Diana“. Ji pastatyta 1883 m., jos savininkas O. Sturmhoefelis, kuriam taip pat priklauso ką tik paminėtas, jo vardu
pavadintas viešbutis. „Dianos” viloje yra Rohdės pensionatas, kuris 18-oje kambarių gali priimti 40 poilsiautojų; pensiono kaina 3,50–4,50 M“– rašė E. Lotto. Vila buvo pastatyta statmenai Kuršių marių krantui. Atvirukas iš A. Kubilo
rinkinio

Šiandien vila gana apleista, tačiau išsaugojusi vertingus elementus. K. Demerecko nuotrauka

Buv. „Villa Elisabeth“, Kalno g. 5, tik neseniai atskleidė savo pavadinimą, užrašą ant tinko pietų fasade. Jos konstrukcijoje panaudotas ne itin populiarus Kuršių nerijoje statybos būdas – fachverkas. K. Demerecko nuotrauka
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Kai kurios Juodkrantės vilos, nors ir mažesnės buvo mūrinės, kaip ir šioji „Villa Linanna“. 1910 m. E. Lotto rašė:
„Villa Linanna“, anksčiau priklausiusi maudyklių komisarui Werneriui (dab. sav. O. Höpfneris). Ji pastatyta 1881 m.
ir maloniu akiai stiliumi. Priešais sodą, kuriame vėjui pučiant skamba Eolo (graikų vėjo dievas– red.) arfa ir stikliniai
varpeliai, gatvės viduryje, stovi didžiulė pušis su trimis viršūnėmis, kuri yra liudininkė, kad prieš 30 metų visoje Vilų
gatvėje nieko, be dalinai apželdintų smėlio plotų, nebuvo“.

Juodkrantės vilos ne visos išliko. Vietoj „Villa Linanna“ pastatytas didžiulis, daugiabučius primenantis pastatas –
poilsinė „Smilga“. K. Demerecko 2011 m. nuotr.
„Villa Linanna“ 1890 m. nuotr. iš R. Wernerio palikuonių

„Villą Linanna“ sudarė du pastatai vienas greta kito. Mažesnysis – kvadrato plano mūrinukas su karūnomis, pastatytas
lygiagrečiai gatvei. Kitas vieno aukšto medinis pastatėlis, galu į gatvę. Prie jo 1890 m. fotografijoje stovi R. Werneris
su šeima ir rėderio Schwedersky žmona. Nuotraukų kopijos iš R. Wernerio palikuonių
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Pirmasis Juodkrantės viešbutis „Kurischer Hof“, įkurtas 1865 m., rekonstruotas 1880 m. Pjaustiniais puošta ilga veranda ir medžių pavėsyje įrengta vasaros kavinė viliojo poilsiautojus. Nuotrauka iš AdM archyvo
Sovietmečiu, 1960 m., čia atidaryti poilsio namai „Gintaras“. Po 1982 m. rekonstrukcijos nebeliko verandos ir pastatą
puošusių elementų (Bals.81). Tačiau atkūrimo darbai jau prasidėjo – restauruojamas Muzikavimo namelis.
K. Demerecko 2011 m. nuotr.

Įžymioji ir buvusi saugoma pušis Vilų gatvėje. Jai išleistas net specialus atvirukas. Čia baigėsi Vilų
gatvė, toliau viešbutis „Kurischer Hof“. Atvirukas iš S. Stankevičiaus kolekcijos
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Vaizdas pro viešbučio verandos langą. Atvirukas iš A. Kubilo rinkinio
Viešbučio kiemas. Nuotr. iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Viešbučio reklaminis vaizdas iš pietvakarių pusės („Pajūris“,
1936). Reklama 1921 m. adresų knygoje skelbia, kad viešbutyje
„Kurischer Hof“ yra apie 100 kambarių, viešbutis veikia
nuo gegužės 1 d. iki spalio 1d., beje, jo savininkas A. Gudatis
turėjo viešbutį Klaipėdos senamiestyje, Žvejų g., kuris vadinosi
„Baltische Hof“. Kambarių skaičius nesikeitė ir 1939 m., tačiau
savininkė jau akcinė bendrovė Kurischer Hof.

Viešbučio „Kurischer Hof“
vasaros kavinė. Nuotrauka
iš „Lietuvos pajūris“, 1931
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Ilgai teko laukti, kad galima būtų sugretinti dvi fotografijas ir atsekti, kur Juodkrantėje nusifotografavę lietuvininkai.
Netikėtai išaiškėjo, kad senoje fotografijoje ne kokie nors poilsio namai ar vila, bet viešbučio „Kurischer Hof“ pavėsinė.
Matyti jos pjaustiniai, įėjimo medinis papuošimas bei vėliavos flagštokas. Šalia pavėsinės buvo įrengta terasa su vazomis. Būtina atkreipti dėmesį į karpytą gyvatvorę ir suformuotus dekoratyvinius krūmus, kurie suponavo dvaro rūmų
sodo pajautą. Fotografija iš K. Demerecko rinkinio
Rudolfo Wernerio palikuonių fotografijos kopijoje – Maudyklių komisaras R. Werneris su žmona, aukle, vaiku ir ponia
Schwedersky Vilų gatvėje. E. Lotto rašė: „1881 m. rugpjūčio 6 d. susikūrė Maudyklių komitetas, kuris buvo renkamas
kasmet pačių vasarotojų ir tvarkė kurorto reikalus. Komiteto veiklai ir kurorto tvarkymo darbams daugiau kaip 20 metų
vadovavo kurorto komisaras Rudolfas Werneris, kurio dėka atsirado pagrindiniai pasivaikščiojimo takai bei pajūrio
maudyklių įrengimai. R. Werneris liko komisaru ir vėliau, kai vietoj gana laisvo vasarotojų susivienijimo, 1901 m.
susikūrė Juodkrantės kurorto bendrovė su savo statutu ir privalomais kasmetiniais įnašais. Garbus amžius ir apakimo
grėsmė privertė jį 1903 m. gegužės mėn. šių pareigų atsisakyti. Jis mirė 1904 m. gruodžio 26 d.“

Viešbučio „Kurischer Hof“ veranda
buvo labai mėgiama vieta norinčių
gražiai įsiamžinti. 1927 m. fotografija
iš MD
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„Žvelgiant iš viešbučio sodo į marias matome „Villa Hubertus”, kuri pastatyta 1899 m. moderniu stiliumi su
bokštu, verandomis bei altanomis (sav. L. Stellmacheris). Joje yra paštas ir telegrafas, miško kasa, pakrantės
fogtas, be to šeimyniniai ir viengungių kambariai. Šalia stovi ūkiniai pastatai. „Villa Hubertus” su abiem poilsio
namais užima tik mažą buvusiai valdiškai pašto smuklei priklausiusios valdos dalį. Daugiau kaip prieš 100 metų
visas Juodkrantės kaimas buvo pašto stoties tvarkytojo žemėje ir jo nuosavybė. Ši valda užėmė maždaug pusę
dabartinio kaimo teritorijos.“ – rašė E. Lotto. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio
Tarpukario fotografijoje prie Juodkrantės pašto Klaipėdos pašto viršininko motociklas. Pozuoja žmona su dukra.
Matyti vilos įėjimo mediniai meniškai pjaustyti vartai ir reklaminis užrašas.
Fotonuotrauka iš Klaipėdos pašto viršininko albumo. Leidyklos archyvas
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„Villa Hubertus“ ir „Luisen-Bad“ gydykla Juodkrantėje pastatyti kiek vėliau. E. Lotto rašo: „Pasiekę Kaimo gatvę
sukame dešinėn ir vėl einame prieplaukos link. Kairėje pusėje – marios, dešinėje – dar nepaminėti Vilų kvartalo namai.
Pirmasis yra Luizės maudyklės; šiuolaikiškai įrengtos šiltos maudyklės ir sanatorija pastatytos 1905 m. Poilsiautojams
čia siūlomos ne tik karštos druskos, pušų spyglių, anglies rūgšties, bet ir purvo, smėlio ir garo maudyklės, taip pat dušai
ir vonios. Vietą statybai Juodkrantės bendruomenei padovanojo ponia Luizė Stellmacher, o bendruomenė su Kurorto
bendrove surinko statybai kapitalą. Įstaigos savininkė yra bendruomenė, valdytojas – Kurorto bendrovė. Šalia Luizės
maudyklių 1907 m. pastatyta „Villa Anne Marie” (sav. Junkuhnas iš Klaipėdos ) su trim butais šeimoms. Už jos kelias
eina link „Villa Hubertus” ir „Kurischer Hof““.
Nuotraukoje pirmame plane matyti viešoji geriamojo vandens pompa, stovėjusi „Kurischer Hof“ papėdėje, toliau „Villa Hubertus“ ir „Luisen-Bad “ bokštai. Nuotrauka iš leidinio „Lietuvos Pajūris“, 1931, leidyklos rinkinys
„Luisen-Bad“ gydykla Juodkrantėje pastatyta prie pat kapinių, tačiau jos reprezentacinis fasadas atsuktas į pietus, į
kurorto centro pusę. Vaizdas į gydyklą nuo kapinių. Nuotr. iš I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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„Villa Lilly“ – garsaus XIX a. mokslininko, kuršių kalbos, archeologijos ir etnokultūros tyrinėtojo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto Bezzenbergerio vila. Atvirukas iš H. Šojaus albumo, LMA biblioteka
Miško g. 9 buv. A. Bezzenbergerio vila pradžioje, matyt, buvo medinė, nežinia dėl kokių priežasčių prieškaryje ji buvo
perstatyta, tapo mūrinė, paaukštintas stogas, pakeista puošyba. Po rekonstrukcijos vila įgavo grakštesnes formas, tapo
stilinga ir patraukli. K. Demerecko 2011 m. nuotraukos

E. Lotto rašo: „Dabar pasukime tarp „Kurischer Hof“ ir „Villa Linanna“ sodo (buvusio Alėjų sodo) į dešinę, praeikime
palei viešbučio galinį fasadą, randame įdomią mažą „Villa Lilly“, kuri buvo pastatyta 1898 m. ir yra slaptojo tarėjo
Bezzenbergerio nuosavybė iš Karaliaučiaus. Vila apsupta gražiai sutvarkyto sodo, kurio ryškios spalvos džiugina akį.
Sezono metu viloje įsikuria Schanterio pensionatas. Dabar mes stovime Miško gatvės (Forststrasse) pradžioje, kuri eina
į dešinę link marių, ir šį savo vardą tikriausia gavo todėl, kad yra užstatyta tik viena pusė, kitoje gatvės pusėje – miškas.
Šalia „Villos Lilly“ stovi Bachmanno viešbutis (Hotel Bachmann) pastatytas 1895 m., gerokai išplėstas 1904 m. (sav.
ponia H. Bachmann). Jame yra 30 kambarių ir gali priimti 80 poilsiautojų, pensiono kaina nuo 4 – iki 5 M. Po to seka
„Villa Maria“ – šeimyninis butas poilsiautojams (sav. L. Stellmacheris). Toliau dvi vilos, pastatytos 1883 m. sudaro
Rosenthal pensionatą, kuris turi 16 kambarių ir priima apie 50 poilsiautojų. Pensiono kaina siekia 3,5–4,5 M (sav. ponia Rosenthal, 1895 m. čia mirusio maudyklių gydytojo našlė). Šalia įsikūrusi „Villa Silvana“, pastatyta 1882 m. (sav.
panelė Emma Hasford). Miško gatvė baigiasi Lehmanno pensionatu ir vasaros restoranu, seniausia tokios rūšies įstaiga
gyvenvietėje, kuri 1909 m. šventė 25 metų sukaktį (sav. panelės E. ir M. Lehmann).“
Sename atviruke – dvi vilos, matyt, tai
E. Lotto aprašytas Rosenthal pensionatas, pastatytas 1883 m.
Atvirukas iš S. Stankevičiaus rink.
Viena iš šių vilų vadinasi „Villa
Liselotte“ K.Demerecko 2002 m. nuotr.
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„Bachmanno“ (vėliau „Fors-Hotel“) viešbutis Miško gatvėje – vienas gražiausių kompleksų Juodkrantės vilų tarpe
„Villa Maria“ – raudonų plytų, dalinio fachverko, trijų aukštų su bokšteliais. Ji papuoštų bet kurį kurortą. Jos statytojai tarsi tęsė Juodkrantės pastatų su bokšteliais tradiciją. K. Demerecko 2011 m. nuotr.

Atvirukas „Hotel Bachmann“. Kopija iš leidyklos archyvo
Miško gatvės vilos buvo tarsi Vilų gatvės tęsinys, keliaujant link jūros. Atvirukas iš G. Žulio kolekcijos
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Juodkrantės Diendaržių gatvė (Rosgartenstr. dabar Ievos Kalno g.) suformuota tik XX a. pr. Pirmoji vila pastatyta
iki 1910 m. Apie šią gatvę rašė E. Lotto: „Tarp antrosios ir trečiosios sodybų eina naujai nutiesta šalutinė gatvė –
Diendaržių gatvė vedanti link miško. Gatvėje tik dvi sodybos: pirmoji iš dešinės – vilos stiliaus namas prie pat miško
pakraščio (sav. E. Schiefkė), antra – truputį toliau didelį lanką darančios gatvės kairėje pusėje – žvejo ūkis (sav. G.
Bastickas). Vila Ievos Kalno g. 4 buvo pastatyta tarp atviruke pavaizduotų vilų. 1939 m. P. Isenfels nuotraukoje matyti
visos trys vilos.
Nuotr. iš AdM archyvo. Atvirukas iš A.Kubilo rinkinio.
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Diendaržių gatvė (Rosgartenstr. ) dešinėje pusėje, palei miško ir kopos ribą buvo pastatytos 4 vilos. Trys iš jų nepažymėtos
1912 m. žemėlapyje, nes pastatytos vėliau. Viena iš vilų – „Waldesruh“ (Miško ramybė) nuotraukoje kairėje – mūrinė
su šveicariško stiliaus medžio pjaustiniais. Nuotraukos dešinėje – kita vila Iievos Kalno g. 4 pastatyta prieškariu.
1933 m. Hennigo fotografijos kopija iš leidyklos archyvo
Buvusi vila Ievos Kalno g. 4. su laiptais į sodą, romantiškais balkonais antrajame aukšte. K. Demerecko nuotr.
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Gana keistokai atrodo neseniai atkurta pirmoji Rosgartenstrasse vila. Lyginant su pastatu atviruke, ji beveik per pusę
siauresnė už buvusiąją. Atviruko fragmentas iš G. Žulio kolekcijos
Vila „Waldesruh“ išlikusi iki šių dienų nedaug tepasikeitusi– neliko medinių šveicariško stiliaus pagražinimų frontonų
viršuje. Hennigo fotografijos fragmentas iš leidyklos archyvo
K. Demerecko 2011 m. nuotraukos
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Labiausiai į šiaurę nuo centro nutolusi Juodkarntės kurorto vieta – garsioji Juodkrantės smuklė „Berghalle“.
Ji atsirado gintaro kasimo Juodkrantėje įkaštyje. Čia pralinksmėdavo po sunkaus darbo gintaro kasyklos Statien&Becker“
darbininkai. 1867 m. Juodkrantėje lankęsis žurnalistas iš Berlyno Otto Glagau rašė: „baigdami dieną, apsilankėme
„Kalno halėje“, mediniame balagane pačiame gyvenvietės pakraštyje: ji taip pavadinta pagal kopkalnį, kurio papėdėje
stovi. Halė yra tarsi gintaro kolonijos klubas, nes joje glaudžiasi parduotuvė, kur parduodami visokie maisto produktai
ir kitos prekės, ir yra dvi nedidelės svetainės lankytojams. Abi svetaines radome perpildytas ir tik per vargą gavome
vietą atsisėsti; išgėrėme čia po stiklą grogo, itin pravertusio mums šiuo šiurpiu vakaro oru.“ (Lietuvininkai, 316).
Smuklė – tai dviejų aukštų medinis namas su veranda miško pusėje ir nedideliu vieno aukšto parduotuvės priestatėliu.
Ši stereo fotografija daryta 1900 m. kai gintaro kolonija jau seniai buvo persikėlusi į Palmininkus, Sambijoje. Tačiau
smuklė išliko, ir pilsiautojų, matyt, buvo mėgiama, išlaikiusi senajį gintaro kolonijos kvapą. Fotografijos kopija iš
R. Wernerio palikuonių

Juodkrantės metraštininkas kunigas E. Lotto apie šią vietą rašė: „Už abiejų pastatų (Gintaro kolonijos), kurie priklauso
karališkajai vyriausybei, mes randame šiauriausią apgyvendintos Juodkrantės tašką – marių restoraną „Kalno salė“
(Berghalle), pastatytą 1869 m., likusį iš gintaro kasimo laikų. Kuris tuometiniams savininkams nemažą pelną davė. Dabartinis savininkas yra D. Sturmhoefel ir yra gausiai popiečiu vaikščiojančių lankomas“. Atvirukas iš A. Kubilo rinkinio
Taip atrodė gintaro įlanka klestėjimo pradžioje. Kairėje – valdybos pastatas, pastatytas laikantis šio krašto tradicijų:
puoštas pjaustytomis vėjalentėmis su medžio karpiniais apačioje ir lėkiu. Piešinio kopija iš leidyklos archyvo

Gintaro
įlanka
po
„gintaro
karštligės“
XX a. pr. atvirukas iš
S. Stankevičiaus kolek
cijos
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JUODKRANTĖS ISTORINIS MIŠKO PARKAS

Juodkrantės kurorto planas iš E. Lotto knygos „Iliustruotas vadovas po jūrų kurortą Juodkrantę“, 1910 m. Plane
akivaizdžiai matyti, kad Juodkrantės miškas buvo didžiulis parkas, su daugybe takų, memorialinių vietų, apžvalgos
aikštelių, slėpiningų daubų ir vaiskaus pajūrio. Miško parku Juodkrantę 1923 m. vadina ir J. Pronskus
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Juodkrantės istoriniame parke buvo per 50 įvairių takų, apie 30 apžvalgos ir poilsio vietų. Paslaptingiausia vieta
poilsiautojams buvo Grikinės dauba ir liepa. Atviruko kopija iš leidyklos archyvo
Grikinės liepa – šventa vieta senosios Kuršių nerijos gyventojams. P. Isenfels nuotrauka iš leidinio „Schwarzort“

XIX a. pab. vaizdas į Juodkrantę nuo Ievos kalno apžvalgos aikštelės. Palei marias ir gatvę išsirikiavę nauji žvejų
namai, kuriuos labiau tiktų vadinti vilomis. Aikštelėje suoliukai, mediniai laiptai, sutvarkyta kalno aplinka, kad jokie
krūmai netrukdytų Kuršių marių ir Juodkrantės panoramos apžvalgai
Labiausiai visų buvo lankoma apžvalgos aikštelė netoli Grikinės liepos (Blockberg), kur lankytojams pastatytas net
specialus paviljonas.
Atvirukai iš K. Demerecko rinkinio
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Juodkrantės kurorto architektūros neatsiejama dalis – istoriniai pajūrio
statiniai. Vienas įdomiausių pastatų XX a. pr. ypač Europoje populiaraus
modernizmo stiliaus vasaros restoranas „Strandhalle“ (Pakrantės salė).
Medinė pirmo aukšto kolonada laikė beveik plokščią stogą. Keturi kubai
virš stogo formavo solidaus, bet kartu ir žaisminai lengvo statinio įspūdį.
Žvelgiant nuo kopos, jis lengvai įsiliejo į persirengimo namelių eilių
ritmiką, neišsiskirdamas aukščiu. „Bendrajame pliaže – rašė E. Lotto –
ant prieškopės yra Maudyklių draugijos 1909 m. pastatyta pajūrio salėrestoranas (sav. panelė Gasze), iš kur gražiai matosi jūra ir pakrantė.
Pastaroji paprastai džiaugsmingai išdykaujančių vaikų būrių pilna. Suaugusieji padeda jiems statyti pilis ir uostus arba skaito, ar žvelgia į jūrą
sėdėdami smėlyje arba pintuose krėsluose, kurių didelį skaičių parūpino
Maudyklių draugija arba pajūrio salėje būna“. Atvirukas iš G. Žulio kolekcijos
Vaikai prie „Strandhalle“. Atviruko fragmentas iš S. Stankevičiaus kolekcijos
Juodkrantės pajūro panorama iš P. Isenfels prospekto „Schwarzort“. Leidyklos rinkinys
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JUODKRANTĖS GELBĖJIMO STOTIS

Ant apsauginės kopos stovėjusioje „Strandhalle“ 1939 m. reklamoje buvo skelbiama, kad čia yra net 10 lovų nakvynei
svečiams, o savininkė, kiek galima suprasti iš pavardės – lietuvė Elma Ilginnis, gyvenanti Juodkrantėje. Bendrame
paplūdimyje tilpo ir žvejai, jų valtys ir džiūstantys tinklai
Restorano interjeras nestokojo jūrinės romantikos ženklų. Atvirukai iš K. Demerecko rinkinio

Juodkrantės gelbėjimo stotis – tipinis pastatas visame rytiniame Baltijos pajūryje nuo Nemersetos iki
Kylio. Tai raudonų plytų vieno aukšto pastatas su beveik plokščiu stogu. Šiame pastate buvo laikoma irklinė
gelbėjimo valtis ant vežimo ir kiti gelbėjimo darbams būtini padargai. Apie Juodkrantės gelbėjimo stotį E.
Lotto rašė: „Pastatytą vokiečių skęstančių laivų gelbėjimo draugijos. Šis susivienijimas susikūrė 1865 m. ir
yra nuostabi veikla, kuri didžiausio pripažinimo plačiausiuose sluoksniuose susilaukė. Po 44 veiklos metų
draugija turi 80 stočių prie Balatijos jūros, 48 Šiaurės jūroje ir 59 dvigubas stotis su gelbėjimosi valtimis ir
raketų aparatais, 51 valčių stotį ir 18 raketų stočių. Per tą laiką buvo išgelbėtas 3561 jūroje skęstantis žmogus.
Juodkrantėje yra dviguba stotis. Valties įgula sudaryta iš savanoriškam gelbėjimo darbui įsipareigojusių
žvejų, vadovauja paprastas žvejybos meistras. Jie visi šioje tarnyboje rizikuoja savo gyvybe ir už išgelbėtus
žmones gauna premijas. Kiekvieną vasarą pakrantėje vyksta pratybos, per kurias daržinėje ant specialiai
pastatyto vežimo esantį laivą reikia kuo
galima greičiau į jūrą nuvežti ir parengti
plaukimui. Be to, kiek toliau nuo kranto yra aukštas laivo stiebas pastatytas,
kuris kaip taikinys tarnauja šaudant
raketų aparatui. Raketa, pritvirtinta ant
ilgo lyno, turi skrieti virš stiebo taip kad
ant rėjų sėdintys laivo sudužėliai galėtų
lyną pasiekti ir jo pagalba nuo kranto
tvirtą virvę prisitraukti, kurią aplink
stiebą apveja. Ant virvių yra taip vadinamas plūduras-kelnės – stiprus maišas
su skylėm dugne, taip pakabintas, kad
dviejų lynų pagalba tuoj iš sudužėlio į
krantą pritrauktas gali būti. Su šiuo įtaisu
siaučiant audrai, kai gelbėjimo laivams
neleidžiama išplaukti, galima išgelbėti
nelaimę patyrusius jūreivius, jeigu laivas
sudūžta netoli.“
Juodkrantės gelbėjimo stotis.
Nuotr. iš MD, 1984, Nr. 12
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PERVALKA

Pervalkos atsiradimo priešistorė yra labai ilga ir tragiška. Ne kartą visas kaimas su namais, laivais ir žmonėmis keliavo, bėgdamas nuo pustomo smėlio, iš vienos vietos į kitą. Senos gyvenvietės
vietose liko tik kapinės ir tai, ko nepavyko išgelbėti nuo smėlio. Todėl dauguma namų, pastatytų
Purvynėje, Preiloje ir Pervalkoje buvo atgabenti persikėlėlių iš Naglių. Gali būti, kad kai kurie jų
siekia net XVI a., t.y. tuos laikus, kai įsikūrė Naglių žvejų kaimas.
Kuršių nerijoje miško lopinėlių buvo labai mažai, ir tie patys buvo labai saugomas ir puoselėjami –
jie buvo vienintelė apsauga nuo pustomo smėlio ir vėjų. Gyvenvietės kūrėsi tokių miškelių prieglobs
tyje. Viso to išdava – mediena Kuršių nerijoje buvo labai vertinga ir brangi. Mediena namų statybai
buvo perkama ir į neriją atplukdoma iš žemyno: Kintų, Drevernos, Stariškės, Lūžijos ar Ventainės
miškų. Tad palikti užpustytą namą buvo didžiausia netektis. Nežinia, ar dėl šios priežasties, ar iš
senųjų persikraustymų tradicijų, išlikusių pamario krašto žmonių atmintyje, tačiau namai visame
Vakarų Lietuvos regione buvo statomi ypatingai – juos galėjai pastatyti be vienos vinies ir taip pat
lengvai išardyti. Pamario namai susirenka iš tąšų, kurių galai suleidžiami į statinius.
Pervalkos įkūrimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau sprendžiant iš Juodkrantės bažnyčios knygos
įrašų, ji, kaip ir Preila, galėjo įsikurti 1836–1846 m. (MD, 1979, Nr.1). Naujiesiems gyventojams
valdžia suteikė labai mažus žemės lopinėlius (Preiloje – po 5 arų 70 kv. metrų). Sklypai buvo siauro
stačiakampio formos, išsidėstę vienas šalia kito prie pat marių kranto. Todėl gyvenamieji namai
buvo statomi galu į Kuršių marias, kad liktų dar praėjimas iki ūkinio pastato, kuris buvo statomas
lygiagrečiai gyvenamajam namui, arba sklypo gale tarsi uždarydamas sklypą. Taip, persikraustę
Naglių gyventojai statėsi namus ir Purvynėje.
Pervalką aplankęs 1867 m. Berlyno žurnalistas Otto Glagau su liūdesiu rašė: „Taigi aš atsidūriau
Pervalkoje, pačioje skurdžiausioje iš visų Nerijos gyvenviečių, kaip įsitikinau vos metęs žvilgsnį
aplink. Tik pustomas smėlis ir kopų kalnai, o prie jų šeši vargingi namiūkščiai, iš kurių dveji jau
pašliję nuo vėjo tiek, jog kiekvienu momentu grėsė sugriūti. Valdžia išties turėtų susirūpinti ir įtikinti
gyventojus išsikelti kur kitur iš tėviškės; bet jei valdžia nesuteiks jiems pagalbos, tai tie žmonės
patys niekur neįstengs keltis dėl
begalinio savo skurdo“
(Lietuvininkai. 319).
Iš šio pasakojimo matyti, kad
ir atsikėlus į Pervalką smėlis
nenustojo grasinti žmonėms.
Gyventojai ir čia dar vieną kartą
turėjo perkelti savo namus toliau nuo Skirpsto kopos, arčiau
Arklių rago.

PERWELK

Lietuviškų žirgelių piešiniai vokiško
kalendoriaus lapelyje. Kiek jie tikroviški,
galima lyginti su graviūroje pavaizduotais. Iš Klaipėdos I. Simonaitytės biblio
tekos AdM archyvo

XIX a. pab. graviūroje vaizduojamas Kuršių nerijos kaimas. Namelis pastatytas tiesiog kopos
papėdėje, tokia situacija galėjo būti ir Pervalkoje. Graviūra iš leidyklos rinkinio
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Vargani Pervalkos nameliai prie sulaikytos kopos. 1905 m. fotografija iš Arnoldo Poliakovo rinkinio
Didysis žvejo gyvenamasis namas Pervalkoje, matyt, vienas iš tų namų, kurie buvo perkelti iš pustomų Naujųjų Naglių.
Viena pirmųjų šio pastato fotografijų, kur namas dar su abiem žirgeliais (Ostpr. 19)
Pervalkos gyventojas Friedrichas Peleikis su žmona Anna, gim. Labrenz, 1879 m. gavo valstybės paramą namo statybai Pervalkoje. Hipotekos knyga LVIA

Namelis visai užpustytas ir sukiužęs, bet lėkis didingai palaiko gyvenimą jame. Šis įspūdingas Pervalkos namelio
vaizdas buvo publikuojamas daugelyje leidinių. Nuotr. iš 1923 m. knygos J. Pronskaus „Lietuvos sachara“, 7 psl.
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Pirmosios šešios Pervalkos sodybos įsikūrė įlankos centre, visai netoli kopos, iš jų dvi, kaip praneša O. Glagau, jau
1867 m. buvo beveik užpustytos. 1880 m. generalinio štabo žemėlapis iš leidyklos rinkinio
Pervalkos sodybų užpustomi pastatai užfiksuoti daugelyje fotografijų. Vienas suvargęs nendrių stogu medinis žvejo
namelis, už jo – naujesnis čerpių stogu. Fotografija daryta iš trečiosios sodybos kiemo. Apie 1905 m. fotografija iš
A. Poliakovo rinkinio

1861 m. statistikos duomenimis Pervalkoje stovėjo 8 gyvenamieji namai, kuriuose gyveno 44 žmonės.
Kaimo bendruomenė valdė 19 margų žemės (Bezz.224). Kaip pažymi Otto Glagau, Pervalkoje 1867 m. ne
buvo jokios užeigos, jokio arklio ar net karvės susisiekimui, tik žvejų valtys. Vienas skurdžiausių pastatų buvo
sena molinė bakūžė (daug molio buvo prie Rasytės), matyt, iš dar senesnių laikų, kai čia galėdavo apsistoti
pietinės marių dalies žvejai, atplaukdavę pavasario žvejybai, vadinama „Fischbud“ – „nuvedė mane į vieną
bakūžę, pačią skurdžiausią iš visų šitų skurdžių pastogių. Stubelė buvo visai be lubų, vien molinės sienos su
medinėmis gegnėmis, užklotomis džiovintomis nendrėmis“. Tačiau žvejų namai, kaip pažymi rašytojas buvo
daug erdvesni: „mane įvedė į gana didelę, tik labai menkai apstatytą stubą, šeimininkė kaip mat atnešė didelį
dubenį žuvies...“ (Lietuvininkai. 320). Kopininkai statė gana didelius gyvenamuosius namus, aukštu stogu,
kur pastogėje galėjai džiovinti tinklus.
Pervalka augo labai lėtai: 1871 m. kaime buvo 11 gyvenamųjų namų, kuriuose gyveno 15 šeimų. Šie skaičiai
reiškia, kad keturi namai buvo dviejų gyvenamųjų galų, t.y. didesni ir juose gyveno po dvi šeimas, o 7 namai
vieno gyvenamo galo. Iš viso kaime buvo 59 gyventojai: 25 vyriškos, 34 moteriškos giminės; 23 mažieji
gyventojai jau buvo gimę Pervalkoje. Palyginus su Juodkrante, kur buvo 294 gyventojai, ar Nida –272, tai
Pervalka tikrai buvo miniatiūrinis kaimelis (Bezz.225). Beje, Pervalkos kapinės liko senojoje vietoje, kur
buvo ir Naujųjų Naglių kapinės. Kaimas persikėlė, o kapinės liko.
Pervalka pradėjo plėstis ir augti tik XIX a. pabaigoje. 1876 m. su valstybės pagalba pastatytas gyvenamasis
namas Dawid Freundfeld su žmona Lotte, gim. Szackies, 1879 m. namas Friedrichui Peleikiui su žmona Anna,
gim. Labtrenz ir t.t (Hipotekos knyga. LVIA). Nors žemės sodybvietėse buvo nedaug, tik po 12 arų, vėliau
suteikta po 20 arų. Taip pastatyta 10 naujų namų (matyt, senus nugriovus). Prasidėjo Pervalkos atgimimas.
Nauji mediniai namai, gražiai puošti, pastatyti nagingų meistrų iš kitos marių pusės, džiugino savininkus.
Paramos išmokėjimo pabaiga buvo numatyta po 15 metų. Keturios žvejų sodybos liko senosios, nes 1885 m.
duomenimis Pervalkoje iš viso buvo 14 gyvenamųjų namų, kuriuose gyveno 21 šeima. Viso Pervalkoje tuo
metu gyveno 97 žmonės (46 vyrai, 51 moteris). Neaišku, kurio laikotarpio duomenis pateikia 1905 m. Ge
neralinio štabo žemėlapis, jeigu jame užfiksuota 10 žvejų namų pamaryje. Kiti trys sklypai už gatvės – giri
ninkijos, apželdinimo barakų ir naujųjų kapinių. Daug tikslesnis – 1912 m. žemėlapis, kuriame pažymėti 24
pastatai prie marių išsidėsčiusiuose 13–14 sklypų. Plane matyti, kad Pervalka įsikūrusi tik vienoje pusėje
kelio, pamaryje. Už kelio vakarų pusėje nepažymėti jokie sklypai ar pastatai.
1921 m. Pervalkoje jau gyveno 125 gyventojai (Bar.86), o 1938 m. –180. Akivaizdus gyventojų augimas,
matyt skatino ir gyvenamųjų namų statybą. Gal būt ir Pervalkoje buvo tokių atvejų, kai šeima natūraliai
išaugdavo iki tokio dydžio, kad viena žvejo valtis jos jau nebegalėjo išmaitinti.
Pervalkos naujakuriams nereikėjo naujų pakrantės plotų, nes jie buvo kilę iš šeimų, kurios turėjo savo laivą
ir pakrantės plotą. Viename iš senųjų atvirukų galima suskaičiuoti 7 žvejų valtis Pervalkos marių pakrantėje:
6 kurėnus ir vieną jūrinę žvejų valtį.

Neaukšta kopa, kurią matome
prie pat sodybų – Pervalkos
skiriamasis ženklas. Atviruko
kopija iš leidyklos archyvo
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XX a. pr. atviruke matome idilišką Pervalką, ūksmingų medžių pavėsyje, apsuptą derlingais bulvių laukais, o iš tiesų –
tai daugelio metų kovos su smėlio stichija epogėjus, kai XX a. pr. kaimas sustipėjo ir ėmė augti. Atvirukas iš Klaipėdos
I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Pervalka 1912 m. Vokietijos generalinio štabo žemėlapyje. Kaimas plėtėsi šiaurės kryptimi, kiek atokiau nuo marių
pakrantės. Tuo metu Pervalkos pakrantę saugojo net 10 būnų. Žemėlapis iš leidyklos rinkinio
Pervalkos žvejų uostas ir medinės būnos. Atvirukas iš K. Demerecko rinkinio

Nerijoje buvo tvirtinamos ne tik kopos, apsaugos prireikė ir marių krantams. XIX a. pab. ypač intensyviai
buvo plaunamas marių krantas prie Nidos ir Pervalkos. Apie tai plačiai rašė J.Zembrickis: „Nidoje kilo grėsmė
žvejų sklypams ir kaimo gatvei, Pervalkoje prireikė perkelti pastatus, nes 1895 m. treji buvo iš dalies nuplauti.
1896 m. iždui priklausančio kopų kranto apsaugai prie Nidos buvo įrengtos 4 būnos. 1898 m. šeši tokie kranto
apsaugos įrenginiai buvo pradėti statyti prieš Nidos kaimą. Dar aštuoni – prieš Pervalką. Apskritis šiems darbams skyrė 2000 markių; 8900 markių gauta iš Aukščiausioje dispozicijoje esančio fondo, 3000 markių – iš
provincijos. Kranto prie Preilos sutvirtinimui apskritis skyrė papildomai 1200 markių. 1899 m. rudenį stipri
audra ir potvynis Preiloje sugriovė žvejo Neumanno namą ir sukėlė pavojų keletui kitų. 1905 m. Preilai reikėjo
statyti tris, Pervalkai – dvi naujas būnas, taip pat pasodinti tarp būnų nendres ir švendrus. Valstybė skyrė tam
5500 markių, provincija 3000 markių, apskritis 1000 markių. Šių darbų nebuvo galima atidėlioti, nes 1906 m.
kovo mėn. galingi pietryčių vėjai ir potvyniai paplovė krantus Pervalkoje, Preiloje ir Nidoje ir pastatams buvo
iškilusi tokia grėsmė, kad juos teko palikti. Naujas kranto tvirtinimo metodas pasirodė pakankamai efektyvus ir apsaugojo nuo pavojų, kol 1916 m. kovo mėn. pietryčių vėjo sukeltas didelis potvynis nuplovė krantą
prieš tris sklypus Purvyne vadinamoje Nidos dalyje ir vos nepasiekė namų. Šį kartą nuspręsta prieš tas tris
sodybas į marias pilti smėlį, gautą nukasus kalvą už jų (tuo pačiu buvo paruoštas sklypas pastatų perkėlimui).
Apskritis pradėjo šiuos darbus 1916 m. liepos 31d. Dirbo prancūzų belaisviai iš Nidos atsakomosios karo
belaisvių stovyklos. Stovykla rugpjūčio 30 d. buvo uždaryta ir apskrities užsakymu buvo atsiųsti belaisviai rusai, užbaigę darbus 1917 m. gegužės 23 d. Kartu buvo sutvirtintas krantas; tai kainavo 4500 markių, o išlaidas
padengė valstybė, provincija ir apskritis. Smėlio perkasimo darbus subsidijavo (7000 markių) valstybė“ (Zem.
III.307).
Kiek matyti iš senų atvirukų ir fotografijų būnos konstrukcija buvo nesudėtinga. Jos buvo statomos sukalus
apvalius rąstų kuolus linija dviem eilėmis nuo kranto tolyn į vandenį ir sudėjus tarp kuolų akmenis. Kadangi
jos buvo medinės ilgai atlaikyti ledų sangrūdas negalėjo.
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Pervalkos kaimo gyvenimas, Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, niekuo nepasikeitė. Tik baigėsi sunkiausias visiems krašto žmonėms ekonominio nuosmukio periodas, kai Vokietijos markė krito beprotiškais tempais ir už ją negalėjai nieko nusipirkti.
1923 m. Juozo Pronskaus knygoje „Lietuvos Sachara“ kaip kelrodis turistams nurodoma: „Pervalka, 125
žmonės, gyventojų žvejų, kalba lietuviškai ir kuršiškai. Nameliai pastatyti stačiai ant smilčių. Pavasarį šį
kaimą dažnai aplieja marių vanduo. Yra vienintelė krautuvėlė.“ (Pronskus.51). 1931 m. reklaminiame leidinyje „Lietuvos pajūris“ rašoma, kad Preila ir Pervalka gali priimti 300 svečių. „Į šiuos kaimus patariama
vykti gamtą mėgstantiems ir poilsio ieškantiems. Šalia Nidos šie du kaimai labai įdomūs ir vasarotojams
patogūs. Gyvenimas nevaržomas, kaip kaime. Švariuose žvejų namuose gaunami saulėti butai bei kambariai.
Kambarys su visu užlaikymu kaštuoja parai 8–12 Lt. Gražūs keliai ir takai veda į pajūrį. Per mišką, smėlynus,
pelkes ir krūmus galima per 15–20 minučių pasiekti pliažą.“(Lietuvos pajūris, 74). Tačiau turistų antplūdžio,
koks buvo Nidoje, Juodkrantėje ir net Preiloje, Pervalka nesulaukė – per daug skurdus gyvenimas nesuteikė
žvejams galimybės praturtėti ir įkurti kokį viešbutį ar poilsinę. Net 1933 m. Lietuvos vyriausybės nutarimas
paskelbti Pervalką ir Preilą kurortinėmis gyvenvietėmis nieko nepakeitė. Nors to meto laikraščiai viliodami
rašė: „Iš visų mažiausias kaimelis ir plačiajam pasauliui veik nežinomas, o tuo pačiu tarpu idiliškiausias
ir, mano giliu įsitikinimu, gražiausią ateitį turįs yra Pervalkos žvejų kaimelis.“ (Lietuvos keleivis, 1935 m.
birželio 28 d.). Kaip pažymi korespondentas visi lietuviškosios pusės kaimeliai turi savo dabartį, turi palyginamojo gerbūvio mėnesius, kai atvyksta vasarotojai, o Pervalkos praeitis ir dabartis yra tik vientiso vargo
vegetavimas. „Pervalkos kaimelis su 26 šeimynomis, viso 180 galvų, guli smiltynėj, prie pat Kuršių marių“ –
rašo žurnalistas. Smėlio pustymai jau sustabdyti užsodintomis pušaitėmis, tačiau gyvenimas čia labai sunkus.
Vienintelės pajamos iš sugautos žuvies, kurią nuolat nesustodami graibo Pervalkos žvejai kiudeliais mariose.
Net pavalgyt žvejams atneša šeiminykščiai į pakrantę, kiek galima arčiau žvejybos vietos. Atgal pasiimdami
sugautą žuvį, kurią čia pat išdarinėja ir parsinešę išrūkina. Tuomet sėda į garlaivį ir gabena žuvį į Klaipėdos
žuvų turgų. Ungurio svaro kaina tik 1 litas, ką gali žvejas uždirbti? (Svaras = 409 g.)
Aprašyta vienos žvejų šeimos sodyba vidutiniškai turėjo tris ketvirtadalius margo smiltynės sklypo.
Anksčiau nuomoję, dabar pavykę tą žemę išsipirkti už 200 Lt. Išilgai sklypo dar nuomojo kokių 2 metrų pločio
rėželį, už kurį metinis mokestis 3,5 Lt, už žvejybos leidimą metams nuo 40 iki 100 Lt, priklausomai nuo tinklų,
už konkorėžius renkamus miške žuvies rūkymui į mėnesį sumokamas 1 Lt, savivaldybei –18 Lt, bažnyčiai – 4
Lt, mokyklai –7 Lt – paskaičiuokite, kiek svarų ungurių reikia parduoti. (Lietuvos keleivis, 1935).
Tačiau žvejai vis dėlto sutaupydavo svarbiausiems savo gyvenimo tikslams: sukurti šeimą ir sodybą įkurti.
1935 m. laikrašis rašė: „Užaugo, susirado tame kaimelyje sau gyvenimo draugę, gavo smiltyno sklypą, ir bemant naujas namelis išauga. Pervalkoj šiemet jau kelintas toks namelis išauga.“ (t.p.).
Pastatai už centrinės Pervalkos gatvės pradėjo kurtis tik XX a. 4-ajame dešmtmetyje. Iki tol naujaku
riams užteko vietos Kuršių marių pakrantėje. Tuo labiau, kad pagrindinis pragyvenimo šaltinis ir verslas buvo
žvejyba. Tuo metu Pervalkoje gyveno 24 užregistravę verslą žvejai ir tik keli darbininkai, pensininkai (1941 m.
duomenys), teisingiau 6 didelės žvejų šeimos, kuriose, pvz. Martino Peleikio, buvo net po 6 savarankiškus
žvejus. Natūralus šeimos augimas reikalavo ir naujų būstų. Lietuvos valdžios sklypai naujakuriams, matyt buvo
skiriami tiesiog priešais tėvų sodybą, arba leidžiama statytis toje žemėję, kuria tėvai buvo išsinuomoje, kitoje
gatvės pusėje. Viena sena Pervalkos gyventoja tvirtino, kad kitoje gatvės pusėje buvę jų ūkiniai pastatai. Tad
galima manyti, kad ši žemė buvo naudojama anksčiau. pvz. daržams. 1938 m. Lietuvos žemėlapyje matome,
kad ši Pervalkos dalis užstatyta. Čia įkurtos 5 naujos sodybos. Naujoji Pervalkos dalis, matyt, pradėjo kurtis
1934 m. nuo paskutiniosios sodybos , Pervakos g. 2, nes arčiau centro, trečioji (Bastikio) sodyba statyta metais
vėliau – 1935 m.
Naujakurių gyvenamieji namai buvo projektuojami ir statomi galu į gatvę. Taip formuojamas gatvinis kaimas. Tačiau jeigu anksčiau gatve buvo Kuršių marių pakrantė, tai šiuo atveju ėmė formuotis dvipusis gatvės
užstatymas. Turtingesni Pervalkos gyventojai statėsi ir didesnius gyvenamuosius namus, tačiau vertinant Pervalkos žvejų pragyvenimo lygį 1934–1935 m. tokių buvo labai mažai. Sprendžiant iš langų piešinio, galima
manyti, kad Pervalkoje namus statė Drevernos staliai.
Pirmajame pokario žemėlapyje centrinės gatvės šiaurinėje dalyje, kairėje pusėje pažymėtos tik trys (iš
buvusių 5) išlikusios sodybos. Didžioji sovietinė kurorto pradžia 7-ajame dešimtmetyje Pervalkoje padarė
esminius pokyčius. Sunaikinta daug senųjų pastatų. Gyvenvietė nebeteko savo veido. Sovietinė spauda reklamavo muliažinius poilsio kompleksus, kaip pavyzdinius kurorto architektūros pavyzdžius.
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Pervalka 1938 m. Lietuvos generalinio štabo žemėlapyje. Matyti naujosios sodybos kitoje gatvės pusėje.
Žemėlapio fragm. iš MLIM

Tradicinis naujakurio
žvejo gyvenamasis namas su veranda, Pervalkos g. 2. Tarpukariu nauji namai jau
statyti ant betoninio
pamato. K. Demerecko
2008 m. nuotr.
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Pervalkos žvejo gyvenamasis namas. Medinis dviejų galų (vienas nepilnas) gyvenamasis namas nendrių stogu su aukštu
lėkiu ir vėjalentėmis. Fotografija iš reklaminio leidinio „Lietuvos pajūris“ (1931 m.)
Sprendžiant iš lėkio ir vėjalenčių, gali būti, kad fotografijoje iš prieškario albumo „Deutsches Land und deutsches
Volk“( 104 psl.) pavaizduotas tas pats namas. Šalia gyvenamojo namo stovi ūkinis pastatas taip pat pasuktas galu į
marias. Albumas iš leidyklos rinkinio

Neidentifikuotų Pervalkos gyvenamųjų namų liekiai, užfiksuoti PKI architektų. Šie lėkiai kiek mažesni, tačiau išsiskiria
savo simbolika. Ypač svarbus buvo lėkio pjaustinių organiškas jungimas su vėjalentėmis. Brėžiniai iš PKI archyvo
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Žvejo sodyba stovėjo visai prie pat vandens.
Nuotraukos iš Klaipėdos I. Simonaitytės bib
liotekos AdM archyvo

Neturtingo Pervalkos žvejo sodyba: kuklus vieno galo gyvenamasis namelis ir šalia toks pat nedidukas
ūkinis (nuotr. 138–139 psl.). Namelis papuoštas baltai dažytais lėkiais ir vėjalentėmis, vakarų fasade
langai su skoningai nudažytomis langinėmis, namelio mansarda, matyt, vasara gyvenama, su langeliu.
Namas pastatytas ant mūrinio pamato, apkaltas vertikaliomis lentomis ir antplyšiais. Nuotrauka iš
Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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Pervalkos kapinės 1958 m. J. Igaunytės-Kalvaitienės fotografijoje, iš leidyklos rinkinio
Pervalkos vaizdas iš Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos, 2 t., 823 psl.

Pervalkos panorama nuo apželdintos kopos. Nuotr. iš knygos „Zwischen Haff und Meer“, 56 psl., iš leidyklos rinkinio
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Pervalkos g. 23 lėkis unikalus, nepasikartojantis. Panašių lėkių buvo Preiloje ir Nidoje. Tik juos sugretinus galima
pamatyti skirtumus, nes kiekviena šeima, kiekvienas namas turėjo savo ženklų ir simbolių kombinaciją namo lėkyje.
2011 m. K. Demerecko nuotraukos. Lėkio piešinys iš knygos ILKI, 1 t.
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Pamaryje išlikę senieji pastatai Pervalkos g. 23, 25
gali būti seniausi Pervalkos pastatai, statyti XIX a. vid.
Galbūt jų medinės dalys atgabentos iš užpustytų Naujųjų
Naglių. K. Demerecko 2011 m. nuotr.
Pervalkos senoji dalis 1986 m. K. Demerecko nuotr.
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Pervalkos pietinėje dalyje seniausias pastatas – Pervalkos g. 27. Pastatytas tradiciškai galu į marias, prie pat kranto.
Tai didysis dviejų galų žvejo namas su čiukuriniu stogu. 1912 m. žemėlapyje taip arti kranto pažymėtas tik vienas pastatas – antrojo sklypo gyvenamasis namas. 2011 m. K. Demerecko nuotr.
Šiandien jau sunku nustatyti, ar tas pats pastatas užfiksuotas 1963 m. fotografo J. Jodikaičio. Taip pat dviejų galų (du
kaminai), pusiau valminiu, stogu dengtu čerpėmis. Langai su dažytomis langinėmis, vėjalentės profiliuotos, frontono
užkalimo lentų galai suapvalinti. Nuotrauka iš leidyklos rinkinio

Ne visa reklaminiame leidinyje vaizduojama naujoji poilsinių architektūra Pervalkoje pasiteisino. Gražinant unikalų ne
tik gamtos bet ir architektūros kampelį – Kuršių neriją, reikėjo daugiau išradingumo ir nuovokos.
Nuotrauka iš 1979 m. reklaminio leidinio. Leidyklos rinkinys

144

145

Gyvenamasis namas Pervalkoje su puikiu lėkiu. Paminklinė lentelė rodo,
kad namas statytas 1915 m. Tai vienas gražiausių naujosios (be čiukuro)
tradicinės statybos pastatas Kuršių nerijoje. Suręstas ant tvirtų pamatų, atokiau Kuršių marių kranto
Pokariu pirmųjų turistų aplankytoje Pervalkoje, pirmiausia dėmesį patraukė
šis žvejo namas, užfiksuotas net trijose J. Igaunytės-Kalvaitienės fotografijose
Verandėlė prilipdyta ne taip seniai. Žvelgiant į tarpukario tradicijas, ji turėtų būti daug didesnė ir erdvesnė, nes jos
paskirtis pritraukti kuo daugiau pilsiautojų. K. Demerecko 2011 m. nuotr.
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1956 m. Istorijos instituto ekspedicijos metu užfiksuotas namo lėkis – tikras
Kuršių nerijos šedevras
Vienas gražiausių Pervalkos pastatų – žvejo namas Pervalkos g. 7. Naujaisiais laikais buvo dar pagražintas, gal ir
saikingai, bet neautentiškai. Gonkelių pietų fasade niekada nebuvo, kaip ir verandos priešingoje namo pusėje, o buvusių
dviejų langų antrajame aukšte nepavyko atkurti. Pastatas perdėm teatralizuotas, todėl kelia kičinės architektūros įspūdį.
Labai gražus lėkis, bet ar paišytojas suklydo, ar pjaustytojas pridėjo ranką – viršutinėje dalyje širdies formos kiaurymė
su nauju ženklu. Lėkio atkūrime svarbios net menkiausios detalės. Gal reikėtų žaisti žaidimą „Atrask 10 skirtumų“.
K. Demerecko 2011 m. nuotraukos
Gyvenamasis namas Pervalkoje, Pervalkos g. 7. 1958 m. nuotrauka iš Igaunytės-Kalvaitienės asmeninio albumo
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Pileikio namo pagrindinis fasadas. Tačiau kur stovėjo šis namas, nenustatyta. Gali būti, kad jis buvo toje pat linijoje,
kaip ir Pervalkos g. 2, 4, 6, 8 (pagal plane nurodytą šiaurės kryptį)
Pervalkos gyvenvietė sovietinių architektų buvo labiausiai nuvertinta, nes čia tuo laikotarpiu buvo nugriauta daug
autentiškų žvejų namų. 1980 m. nuotr. iš PKI archyvo
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Žvejo Pileikio gyvenamas namas Pervalkoje dviejų galų su mansarda ir didele veranda buvo toks pat kaip ir
išlikęs žvejo Tumosos (šiandieninis Pervalkos g. 2). Abiejų pastatų verandos – identiškos. Spėjama, kad šie
namai – Drevernos dailidžių darbas. Piešiniai iš LII archyvo
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Centrinė Pervalkos gatvė 2011 m. Pastatai prie jos pastatyti tik po 1934 m.
Žvejo H. Bastikio namelis (1956 m. plane stovėjęs palei gatvę šonu, gal įsivėlė klaida nurodant pasaulio šalis, nes
1956 m. nuotraukoje tolumoje matyti dar vienas gyvenamasis namas). Todėl galima manyti, kad abu šie namai pasukti
galais į gatvę. Planas iš LII archyvo
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Pervalka, H. Bastikio namas užfiksuotas 1956 m. Istorijos instituto ekspedicijos metu. Dengtas nendrėmis, šalia nedidelis ūkinis. Tolumoje matyti kitas gyvenamasis namas. Nuotraukos ir sodybos planas iš LII archyvo
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H. Bastikio ūkinis pastatas buvo dengtas skiedromis. Nuotr. iš LII archyvo
H. Bastikio namas Pervalkoje tai dviejų galų (vieno nepilno) tradicinis medinis gyvenamasis namas, statytas 1935 m.
Jo aukštas ir puošnus lėkis savyje sukaupęs daugybę ženklų ir simbolių – nuo inkaro iki kryžiaus. Sprendžiant iš lėkio
tai – Pervalkos g. 8 pastatas. Sovietmečiu, namas, matyt, buvo nugyventas ir apgriautas.
Piešiniai ir nuotrauka iš 1956 m. Lietuvos istorijos instituto ekspedicijos. LII archyvas
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Pervalkos g. 8, statytas 1935 m., už centinės gatvės – naujosios tarpukario Pervalkos statinys. Šio laikotarpio tradicinių
pastatų Kuršių nerijoje nėra daug. K. Demerecko 2011 m. nuotraukos
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Žvejo Tumosos, Pervalkos g. 2, gyvenamasis namas yra tradicinis dviejų galų (vienas – nepilnas) pamario
žvejo-naujakurio gyvenamasis namas. Funkciniu požiūriu toks pastatas, išbandytas daugelį šimtmečių, buvo
labai patogus gyventi, nes žiemos metu šildyti reikėjo tik vieną gyvenamąjį namo galą, atskirtą nuo kitos,
mažesnės namo dalies, erdviu koridoriumi. Amžių bėgyje susiformavo toks namo išplanavimas, kuris nau
dingas visiems žvejų poreikiams: platus koridorius – „numas“, įnešti ir išnešti remontuojamiems tinklams
(venteriai turėjo plačius medinius lankus), iškart prie įėjimo – kuknė, kur gaudavai karšto maisto, už jos
erdvus kambarys, vadinamas didžioji įstuba (stuba) – poilsiui ir šventėms. Šalia didžiosios – mažoji įstuba.
Kairėje koridoriaus pusėje dvi kamarėlės, kurias buvo galima panaudoti įvairiems tikslams, net poilsiautojų
priėmimui. Beje, vėliau Kuršių nerijoje, poilsiautojus priimdavo ir antrame gyvenamojo namo aukšte – erd
vioje mansardoje. Pamario žvejų namai išsiskiria aukštu stogu, kad mansardoje tilptų džiovinami tinklai. Gyvenamasis namas pastatytas galu į marias, kartu išlaikė ir geriausią poziciją saulės atžvilgiu: kuknė ir mažoji
įstuba orientuotos į pietus, tad čia būna daugiausiai saulė šviesos, taip reikalingos atliekant virtuvės ir namų
apyvokos darbus. Veranda taip pat pastatyta namo pietų pusėje buvo visada saulės apšviesta ir patogi ilsėtis.
Verandos langai ir jų forma, regis, tapę tipiniais Pervalkos namams. Matyt dauguma namų čia statė tie patys
meistrai, spėjama iš Drevernos. Tokių pat langų yra išlikę ir Preiloje.
Medinės namo konstrukcijos buvo ruošiamos kitoje Kuršių marių pusėje, ir tik sulaukus patogaus momento (apmokėjimo, laisvo nuo žvejybos laiko) namas dalimis buvo pergabenamas per marias ir čia surenkamas. Namo puošybos elementai priklausė nuo šeimininko norų, pasirenkant statytojų pateiktus pagražinimųpjaustinių pavyzdžius. Tačiau pagrindinis gyvenamojo namo ženklas – lėkis (anksčiau – žirgeliai), matyt,
buvo pjaustomas vietoje, dalyvaujant ir išklausant šeimininko norus.
Tradiciniai iki XIX a. pab. Kuršių nerijoje ir Pamaryje vyravę gyvenamieji namai – čiukuriniu stogu, XX a.
pirmoje pusėje pradėti keisti į šlaitinius be čiukuro, gal tai čerpių stogų įtaka. Ryškiausiu šio stogų konstrukcijos pasikeitimo ženklu tapo lėkiai – stogo kraigo papuošimo lenta. Lėkiai pakeitė žirgelius, kurie būdingi
nendrių čiukurinių stogų kraigui. Lėkyje – gyvybės medį simbolizuojančioje lentoje dažniausiai išpjaustomi
kiaurapjūviu šeimos verslo ženklai. Toks lėkis puošia ir Pervalkos g. 2 pastatą. Jame išpjaustytas inkaras simbolizuoja, kad čia gyvena žvejo šeima. Kiekvienas lėkis naujam namui buvo gaminamas skirtingas.
Pastato stogas buvo dengtas nendrėmis – to meto pigiausia stogo danga, kurios laisvai galėjai prisipjauti
marių pakrantėje kasmet nuo lapkričio 1 d. Čerpės Pevalkoje buvo tikra prabanga. 1956 m. mokslinės ekspedicijos metu Pervalkoje užfiksuota 20 gyvenamųjų namų, iš kurių tik 4 dengti čerpėmis.
Žvejo naujakurio name Pervalkos g. 2 autentiškų elementų po pastato rekonstrukcijos nebelikę, tačiau
žvelgiant į harmoningą pastato eksterjerą, galima teigti, kad jis atkurtas pagal senąjį pastatą. 1976 m. vykdytos
rekonstrukcijos-restauracijos ir pritaikymo poilsio kompleksui metu buvo išsaugota ir restauravimui paruošta
bei užfiksuota ne tik visa namo konstrukcija, puošybos elementai tačiau ir veranda (apmatuota). Tai tikrai
puošnus žvejo pastato priestatas turėjęs vilioti poilsiautojus. Projekto autorius Vaidas Guogis – tikras autentikos išsaugojimo fanatikas.

Lėkio piešinys ir fotografija iš 1956 m. Lietuvos istorijos instituto ekspedicijos medžiagos. LII archyvas

Tradicinis žvejo naujakurio
namas Pervalkoje,
Pervalkos g. 2
K. Demerecko 2008 m.
nuotraukos

156

157

Nuotraukoje matyti žvejo namas prie pat marių kranto su lėkiu ir veranda. Pastatas neidentifikuotas.
Nuotr. iš J. Igaunytės-Kalvaitienės asmeninio albumo
1956 m. ekspedicijos metu užfiksuota Pervalkos g. 2 veranda su nuostabiu ažūriniu lėkiu, kurio forma visiškai skiriasi
nuo namo kraigo, pagrindinio lėkio. Meistrai demonstravo savo meistrystės sugebėjimus. Gyvenamojo namo rytų fasade mansardiniame aukšte buvo du langai, vakarų – tik vienas. Nuotraukos iš LII archyvo
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Sodyba buvusi Pervalkos kaimo šiauriniame gale, visai prie pat bevardžio rago, nuo kurio nedidelė įlankėlė
veda į šiaurę link Arklių rago. Namas pastatytas lygiagrečiai marių krantui, tačiau žvelgiant iš įlankos, jis
stovi galu į marias. Ūkinis pastatas lygiagrečiai gyvenamajam buvo pastatytas tiesiog ant rago. Sodyba iki šių
dienų neišliko. Tačiau 1960 m. albume „Kuršių nerija ir marios“ (Gudelis, 143 psl.) ji dar džiugino akį
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PREILA
PREIL

1936 m. fotografija. Visas gyvenimas Preiloje dar vyko
prie marių ir centrinė gatvė tik pradėta užstatyti, vėliau
tapusi Preilos gatve. Kopija iš Klaipėdos I.Simonaitytės
bibliotekos AdM archyvo
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Preila – viena naujausių gyvenviečių Kuršių Nerijoje, atsiradusi tik XIX a. viduryje. Jos ištakos kaip ir Pervalkos slypi Naujųjų Naglių tragiško likimo išdavoje. Smėlio kopai užpusčius Naujuosius Naglius gyventojai
turėjo pasitraukti į kitą vietą. Dalis jų persikėlė į Purvynę prie Nidos, dalis įkūrė naują žvejų kaimą Preilą, o
likusioji apsistojo Pervalkos įlankoje ir įkūrė Pervalką.
Preilos ir Pervalkos gyvenviečių įkūrimu baigėsi ilgas kelių šimtų metų laikotarpis, kurio metu beveik visi
Kuršių nerijos kaimai (išskyrus Rasytę) dėl pustomo smėlio turėjo ne kartą kraustytis iš vienos apgyventos
vietos į kitą. Preilos gyventojų persikraustymas buvo bene paskutinis Kuršių nerijoje, nes kaip tik tuo laikotarpiu buvo pasiekti įtikinami rezultatai apsodinant pustomas kopas ir sulaikant keliaujantį smėlį. Iki šio, paskutinio persikraustymo Naglių kaimo bendruomenės dalis per daugelį kartų patyrė ne vieną persikraustymo vajų.
Iš valdžios gavę leidimą persikraustyti kaimo gyventojai išardydavo savo namus, dalimis sukraudavo į laivus
ir nuplukdydavo į kitą saugią vietą, o ten vėl surinkdavo savo būstus. Kapinės dažnausiai likdavo senojoje
vietoje. Regis, labai paprasta, tačiau kiek vargo ir kančių.
Daugiausia persikraustymų patyrė Preilos gyventojai. Jiems ir jų protėviams teko persikraustyti net šešis
kartus. Kol galiausiai įsikūrė naujme, toli į marias supustytame Kuršių nerijos rage, kuris vėliau gavo Ožkų
rago vardą. Šis ragas atsirado smėliui užpusčius senąjį Karvaičių kaimą. Preila įsikūrė pietinėje rago pusėje
buvusios Preilos įlankos pakrantėje. Nuo šios įlankos vardo pavadinimą gavo ir gyvenvietė.
Preila kaip kaimas pirmą kartą minimas 1846 m., dvylika Naglių sodybų su 84 gyventojais, tarp kurių ir
seniūnas Pelleikis persikėlė į Preilą (MD, 1972, Nr.6). Nagliuose pasiliko penkios sodybos su 22 gyventojais, kurie vėliau persikėlė į Pervalką. Pirmieji persikraustėliai užfiksuoti Juodkrantės bažnyčios knygoje,
kur rašoma: „Nageln (Preil) Maryke, geboren 1, September 1846“, mirusiųjų sąraše: „David Sakuth, Wirt zu
Nageln (Preil), gestorben 23 Januar 1846“.
Iš Naujųjų Naglių perkelti ir vėl pastatyti nameliai buvo labai vargani, nes jiems teko iškęsti ne vieną
perstatymą. Vyriausybė padėjo žvejams, suteikdama paskolas naujų namų statybai. Pirmasis Preiloje valstybės
lėšomis pastatytas dviejų galų žvejo gyvenamasis namas perduotas savininkams Michael ir Dorothea Gulbis
1848 m. spalio 19 d. dekretu. Antroji sutartis su žveju Johann Michael Rademacher pasirašyta 1848 m.
balandžio 6 d. Namai atiduoti savininkui pagal 1851 m. spalio 28 d. dekretą. Hipotekos knygų įrašuose,
matyti visa šeimos istorija, kaip per kelias kartas išmokami pasiskolinti pinigai valstybei „Grund-Buch von
Preil, Kreis Memel, Blatt Nr.1 (Nr. 989)“.

Hipotekos knygoje saugomi įrašai apie pirmuosius Preilos gyventojus. Pirmasis Preiloje valstybės lėšomis pastatytas dviejų galų žvejo gyvenamasis namas perduotas savininkams Michael ir Dorothea Gulbis 1848 m. spalio 19 d.
dekretu (LVIA, Hipot.)

Matyt, iš užpustytų Naujųjų Naglių perkeltas žvejo gyvenamasis namas – varganas sudurstytas, be žirgelių.
Tokių namų Preiloje buvo ne vienas. Nuotr. iš albumo „Praeities reginiai“, 46 psl.

162

163

PREILOS URBANISTINĖ RAIDA

Į Preilą atsikraustė Naujųjų Naglių kaimo branduolys, manoma, su seniūnu, gal šiam kaimui sekėsi daug
geriau, nei persikrausčiusiems į Pervalką. Matyt, nuo tų senų laikų iki šiol tęsiasi šis skirtumas.
1849 m. į Preilą iš Naujųjų Naglių perkelta mokykla (MD). Tai buvo nedidelis medinis namas dengtas
nendrėmis. Ją lankė ir Pervalkos mokiniai, mokytojas Jauzims su 40 talerių metine alga.
Kaip pažymi Otto Glagau lankęsis Preiloje 1867 m.: „ Preila vos dvylikos trobelių žvejų kaimelis, toks pat
skurdus kaip ir Pervalka“. Jis pažymi, kad „nerijos kaimai stovi pamaryje, nes kopos čia geriau saugo juos
nuo nepaliaujamų vakarų vėjų, o ir gyventojai šioje pusėje tesuranda geriamojo vandens“ (Lietuvininkai.
325). Labai vaizdžiai Berlyno žurnalistas aprašo Preilos kapines: „Nuo slenkančios kopos atsikiša marių
pusėn tokia pakiluma. Tai senosios Karvaičių kapinės, kuriose dar šiandien laidoja savo mirusiuosius. Tik tokį
melancholišką vaizdą teikia šios mažutės kapinaitės. Nė ženklo aptvaro nei kapų kauburėlių, kuriuos vėjas
bemat išdraiko. Regi tik keletą mažyčių kryželių, kyšančių iš nuogo smėlio, užpustytų iki skersinių, iškrypusių
į visas šalis arba bebaigiančių griūti“. Niokojimo paveikslą autorius papildo: „daugiausia vėjų draskomoje
pusėje kyšo pajuodęs karsto galas, veikiai gresiąs visai išvirsti. Klaikus vėjas užpusto gyvuosius ir išpusto iš
smėlio numirėlius“.
Žvelgiant į 1798 m. žemėlapį galima manyti, kad senosios Karvaičių kapinės tikrai liko neužpustytos
gyventojams išsikėlus į Juodkrantę ir Naujuosius Naglius. Prie keletos likusių Naujųjų Karvaičių namelių
matome tamsų lopinėlį žemės su pastatu šalia, prie kurio parašyta Schull Hause (mokykla).
Kaip ir N. Nagliuose naujiesiems Preilos gyventojams smėlis nedavė ramybės ir čia: pirmiausia buvo
užpustytas mokyklos šulinys, vėliau pradėtos pustyti kapinės. Keletas namų turėjo pasitraukti nuo slenkančios
kopos į kitą vietą (MD). Tik 1877 m. pirmą kartą buvo apsodinta apsauginė kopa pajūryje prie Preilos.
1878 m. R. Naujoks įkūrė Preiloje pirmąją materialinių prekių parduotuvę. Be to, čia jau veikė smuklė,
netrukus atsirado ir pirmasis viešbutis. Preilos ir Pervalkos žvejai statistiniuose pranešimuose ilgą laiką buvo
pateikiami kartu: „Prail & Perwelk“. 1872 m. duomenimis čia žvejyba vertėsi 16 tikrųjų ir 48 nauji žvejai. Jie
turėjo 8 didžiuosius žvejybinius kurėnus.
1871 m. statistikos duomenimis Preiloje stovėjo 18 gyvenamųjų namų, kuriuose gyveno 123 žmonės. Kaimo bendruomenė valdė 19 margų žemės (Bezz.224). Palyginus su Juodkrante, kur buvo 294 gyventojai, ar
Nida –272, Preila tikrai buvo nedidelis kaimelis (Bezz.225).
Preila pradėjo plėstis ir augti tik XIX a. pab. 1895 m. duomenimis Preiloje jau buvo 26 gyvenamieji namai,
kuriuose gyveno 133 žmonės (Bar.72). 1905 m. generalinio štabo žemėlapyje pažymėta, kad Preilos sodybos
išsidėsčiusios nuo kapinių į šiaurę pamariu, prie pat vandens. Tuo metu Preiloje buvo 24 gyvenamieji namai ir
kaime gyveno 207 gyventojai. Daug tikslesnis – 1912 m. žemėlapis, kuriame pažymėti nauji pastatai į pietus
nuo kapinių. Tai trys naujos sodybos pamaryje. Prie pagrindino kelio, vėliau tapusio gatve, jokių pastatų tuo
metu dar nebuvo (žemėlapis172 psl.).
1919 m. Preiloje jau gyveno 238 gyventojai (Bar.71). 1921 m. P. Mitmano brošiūroje reklamuojama, kad
Preiloje yra du viešbučiai: vienas Detzkaičio, kurio pavadinimas „Zum Preiler Elch“ reklamuojantis Briedžių
raistą, kitas Rademacherio. Kaime – 250 gyventojų (Bar.86). Akivaizdus gyventojų skaičiaus augimas, matyt,
skatino ir gyvenamųjų namų statybą. Preiloje buvo tokių atvejų, kai šeima natūraliai išaugdavo iki tokio
dydžio, kad viena žvejo valtis jos jau nebegalėjo išmaitinti, kaip Kakio šeima, kur su seneliais prie stalo
susėsdavo net 16 asmenų. Tad teko žvejui parduoti savo laivą bei būstą ir išsikelti į žemyną – į kuriamą
naujakurių koloniją Ruguliuose, prie Krokų Lankos (MD,1979, Nr.1).
Preilos kaimo gyvenimas, Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, ėmė gerėti.
Lietuvos Respublikos laikais didėjo vasarotojų skaičiaus Kuršių nerijoje, tuo pačiu ir Preiloje. 1931 m.
reklaminiame leidinyje „Lietuvos pajūris“ rašoma, kad Preila ir Pervalka gali priimti 300 svečių. 1933 m.
Lietuvos vyriausybė paskelbė Pervalką ir Preilą kurortinėmis gyvenvietėmis.
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Preilos smuklė ir viešbutis tebuvo klėties dydžio pastatas su prieklėčiu ir iš šono pristatyta
didele veranda. Viešbutis stovėjo žvejo sodyboje į vakarus nuo gyvenamojo namo. Pastarasis – dviejų galų didysis žvejo namas.
Atviruko kopija iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Naujas gyvenamasis namas Preiloje, nendrių stogu su lėkiais, išorės sienos – balintos kalkėmis. Lėkiai arfos formos su
gėle viršuje, jungiamoji vėjalentė meniškai išpjauta. Gražiausia dalis – nedidelis priebutis, dabintas spalvinta vėjalente
ir lėkiu, kuris toks puošnus ir spalvingas, kaip gražiausios vėtrungės. Nuotr. iš albumo „Praeities reginiai...“, 40 psl.

165

1936 m. Laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ rašoma: „Preiloje 250 gyventojų. Jų sodybų namai ir aplinka –
pavyzdingiausi. Namų langinių dažymas įvairus ir nepakartojamas. Stogai nors ir nendriniai, bet abiejų stogo
pusių susikirtimuose baigti pjaustytais žirgeliais“. Čia korespondentas vaizdžiai aprašo ir Preilos kapines –
„Preilos sodybos, prasidėjusios nuo gėlėse paskendusių kapinaičių su mažais mediniais kryžiais ir šuliniu
joms laistyti, tęsiasi į šiaurę“ (Bar.87). 1938 m. Preiloje įkuriamas pirmasis vaikų darželis Nerijoje.
1939 m. Preila telefonizuota, čia net penki abonentai: 1. Detzkait Michel – viešbutis „Preiler Elch“; 2.
Preilos pasienio policijos viršininkas; 3. Pinkis Fritz, Pensionatas ir žuvies prekyba; 4. Schilus Michel,
Kolonialinių ir maisto prekių parduotuvė „Zur Düne“ ir 5. Pervalkos pasikalbėjimo punktas (Bar.86).
Tačiau pradėjusią klestėti Preilos gyvenvietę, kaip ir visą Klaipėdos kraštą sudrumstė Hitlerio 1939 m.
suorganizuotas anšliusas. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, regis, tiesiogiai negrasinęs šioms nuošalioms
gyvenvietėms, netrukus pasisuko tragiškiausia puse. Vietiniai gyventojai turėjo evakuotis į Vokietiją.

Iš šios 1897 m. fotografijos, kurioje akivaizdus ledų griaunamasis poveikis Preilos žvejų kaimui, galima spręsti ir apie
namo konstrukciją: nugriuvo tik dalis namo iki eilinio statramsčio. Nuotraukoje matyti labai lengva stogo konstrukcija,
retos gegnės ir skersiniai lotai nendrėms pririšti, valtis (PRL-43) pakrantėje rodo, kad tai žvejo namas.
Kopija iš leidyklos archyvo

AdM archyve šios sodybos nuotrauka įdėta Preilos albume. Fotografijoje – nedidukas vieno galo gyvenamasis žvejo
namas, nendrių stogu prie pat marių kranto. Ūkinis pastatytas atokiau marių vienoje linijoje su gyvenamuoju namu.
Nuotr. iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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Preilos Hipotekos knygoje įrašyta nauja Preilos žvejo Johann Michael Rademacher sodyba: dviejų galų gyvenamasis
namas (c Wohmhaus, a Wohnhaus), klėtis (b Klata), tvartas (Stall), sklypo plotas 5 arai 70 kv. metrų (LVIA. Hipot.)
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Šis varganas žvejo namelis gali būti vienas iš tų, kurie buvo perkelti iš užpustytų Naujųjų Naglių į Preilą 1846–1848 m.
Kitame atviruke – Preilos pakrantė. Tolumoje žvejų gyvenamieji namai prie pat vandens.
Atvirukai iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Preilos marių pakrantė po 1898 m. audrų. Vanduo priartėjo prie pat namų. Medinės būnos beveik atskirtos nuo
kranto. Nuotrauka iš Klaipėdos I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
Komisija apžiūri ledų apgriautą pastatą Preiloje 1920 m. Nuotr. iš Šilutės muziejaus fondų

168

169

Jūrų kurorto Preilos vaizdas nuo kopų. Pirmieji pastatai prie gatvės pastatyti pietinėje gyvenvietės dalyje.
Atvirukas iš K. Demerecko rink.
Preilos panorama apie 1920 m. Pastatai išsidėstę tarp kelio ir Kuršių marių. Prie naujosios centrinės gatvės (kelio)
šiaurinėje pusėje jokių pastatų dar nebuvo. Atvirukas iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Preilos pakrantė. Žvejų kurėnai stovėjo beveik kieme, taip arti vandens buvo sodybos. Nuotr. iš knygos „Die Kurische
Nehrung“, 40 psl.
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„Preila. Kuršių vestuvės: Peleikis/Kubillus“ –
rašoma nuotraukos nugarėlėje. Jaunieji prie naujai pastatytos klėties. Pastatas suręstas iš tašų su
paaukštintu rizalitu. Stogas skiedrų

Preila 1912 m. Generelinio štabo žemėlapyje. Sodybos išsidėsčiusios prie marių ir senosios centrinės gatvės.
Žem. iš leidyklos rinkinio

Gyvenamasis namas dviejų galų (vienas – nepilnas) su veranda šiaurės pusėje. Vėjalenčių pjaustiniai dažyti baltai. Veranda paprasta, gana erdvi,
atsikišusi apie 2,5 metro.
Pirmame plane – naujas rentinis šulinys.
Nuotraukos iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

1938 m. Lietuvos žemėlapyje jau pažymėti 4-ajame dešimtmetyje įvykę Preilos užstatymo pokyčiai – prie naujojo kelio
pastatyta gal dešimtis naujų namų, senasis keliukas net nepažymėtas. Žem. iš MLIM
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Gali būti (tai nustatyts detalūs pastato tyrimai), kad šis dviejų galų (vienas – nepilnas) gyvenamasis namas
Preiloje, priklausė Anai Knaukai. Pastato padėtis ir lėkis atitinka 1956 m. ekspedicijos pateiktą A.Knaukos namo
apibudinimą. Didžioji įstuba, kaip ir veranda – pietų pusėje. 2011 m. K. Demerecko nuotr.
Namas pastatytas kiek atokiau nuo marių kranto,
matyt, buvo nukentėjęs nuo ledonešių, todėl buvo
perkeltas. 1956 m. namo aprašyme pažymėta, kad
vėjalentės dažytos mėlyna spalva, pjaustiniai stilizuoto tulpės žiedo formos – balta spalva. Vasaros
metu beveik visas namas buvo išnuomojamas poilsiautojams. Nuotr. iš LII archyvo

Namo planas 1956 m. Iš LII archyvo

1957 m. Lietuvių liaudies meno albume publikuotas
Preilos lėkis, matyt, yra nuo A. Knaukos namo
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A. Knaukos gyvenamojo namo piešiniai 1956 m. iš LII archyvo

Tradicinis žvejo namas „patobulintas“ pristatant erdvią verandą poilsiautojų poreikiams. Nuotr. iš LII archyvo
Sodybos planas 1956 m. Šalia gyvenamojo namo stovėjo nedidelė klėtelė nendrių stogu su ertikiu (iš sodybos aprašymo)
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Preilos žvejo Schlichto namas stovėjo prie pat marių kranto. Tai didžiulis, dviejų galų gyvenamasis namas, čerpių
stogu ir gyvenama mansardine dalimi, su veranda pietų pusėje. Nuotr. iš LII archyvo
Neidentifikuotas namas Preiloje (Muziejaus įraše – Preilos g. 14). Tai dviejų galų (vienas –nepilnas) gyvenamasis
namas, čerpių stogu be lėkių ir su ypatingai didele veranda. Nuotr. iš Neringos istorijos muziejaus fondų

Žvejo Schlichto namo vaizdas iš vakarų.
Nuotr. iš LII archyvo
Gali būti, kad šis labai gražus lėkis, kurio analogų kol
kas nerasta, kabėjo ant žvejo Schlichto namo Preiloje.
Preilos lėkiai išsiskiria savo formų archaiškumu.
Lėkio piešinys iš PKI archyvo
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Vienas seniausių ir gražiausių šiandieninės Preilos pastatų – dviejų galų didysis žvejo namas, Preilos g. 73. Tai vienin
telis namas dar su tarpukaryje vietoj verandos įrengtu centriniu frontonu. K. Demerecko 2011 m. nuotr.
Preilos kaimo bendruomenės šulinys prie Friz L. sodybos. Nuotraukoje matyti, kad pagrindinis lėkis jau kabo ant
šoninės mansardos kraigo, matyt, šeimininkas namo laimę perkėlė nuo galinio frontono į fasadinę pusę. Namas nendrių
stogu. Centrinis frontonas, matyt, statytas kiek vėliau ant verandos, siekiant įrengti daugiau kambarių poilsiautojams.
Langai su filinginėmis dažytomis baltai ir (gal) mėlynai langinėmis, smulkus verandos langų padalijimas ir durys su
lenktos formos viršutiniu langeliu. Mažasis langelis centrinio frontono viršuje neišliko.
Iliustracija iš iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

Panašus verandinis lėkis buvo užfiksuotas Nidoje
(1956 m. LLM albumas)
Ant vieno ir to pačio namo šiandien du skirtingi
lėkiai. Tai būtų retenybė, jaigu nežinotume, kad vie
nas jų, mažesnis yra verandinis. Paprastai verandos
ir kraigo lėkiai Kuršių nerijos pastatuose būdavo
skirtingi. Tad gali būti, kad verandos lėkis buvo perkeltas ir pakabintas ant namo frontono

Preilos g. 73 lėkio brėžinys iš PKI archyvo
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Preilos g. 91, pagal Helmutą Peitschą, tai žvejo Wilhelmo Dullis namas (Peitsch.32). Daugybė Preilos
verandų, skirtų poilsiautojams turėjo būti skirtingos ir atpažįstamos, todėl jos visos buvo dažytos kitaip,
turėjo papuošimo ir konstrukcinių skirtumų
Preila. Kaimo seniūno namas – viešbutis „Gasthaus Nehrung“ 1939 m., dabar gyvenamasis namas Preilos g. 87. Šis
pusiau mūrinis namas priklausė Friedrichui Pinkiui, Preilos seniūnui iki 1940 m. Jame buvo paštas, parduotuvė, žvejų
reikmenų krautuvė ir mažas viešbutėlis (Peitsch.30). Nuotr. iš G. Žulio kolekcijos

Apačioje – Preilos g. 89, gali būti, kad tai žvejo Willy Rademacherio namas (Peitsch.31)
K. Demerecko 2011 m. nuotraukos

Už viešbučio stovi kitas gyvenamasis namas (dabar Preilos g. 89) su labai menišku lėkiu, vienšlaičiu stoglangiu ir erdvia veranda, tačiau veranda be vėjalenčių ir lėkio, ne tokia, kaip dabar. K. Demerecko 2011 m. nuotrauka
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M. Kubiliaus namo reprezentacinio fasado piešinys iš 1956 m. LII ekspedicijos medžiagos
Namo išplanavimas netradicinis, projektuotas Klaipėdos architektų, su daug įvairių patalpų. LII archyvas
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M. Kubiliaus namas, savininko teigimu, statytas 1941 m. (1956 m. Istorijos instituto medžiaga). Jo tėvas Fritz Kubillus
buvo prekiautojas žuvimi (fischhandler)(Adr.1942,S.23), matyt, todėl sugebėjo pasistatyti tokį namą. Elsa Kubillus buvo
darželio auklėtoja (t.p.)
Pagal langų išdėstymą ir stoglangio formą šiandieninis pastatas Preilos g. 45 yra M. Kubiliaus namas
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M. Kubiliaus namo lėkis, nupieštas 1956 m. ir dabar galima tvirtinti – identiški. K. Demerecko 2011 m. nuotr.

M. Kubiliaus gyvenamasis namas Preiloje, centrinėje gatvėje. 1956 m. nuotraukos iš LII archyvo

Namo mansarda paaukštinta, kad būtų galima įrengti erdvesnius kambarius poilsiautojams. Kiemo pusėje suprojektuotas nevykęs prieangis, menkinantis namo siluetą. Nuotraukos ir brėžiniai iš LII archyvo
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Pirmieji pastatai prie naujos centrinės gatvės pradėti statyti pietinėje dalyje 1920–1931 m. Fotografija iš reklaminio
leidinio „Lietuvos pajūris“ (1931 m., 74 psl.)
Preilos naujos statybos pastatuose dominavo centrinėje namo dalyje iš gatvės pusės iškeltas frontonas. Pastatai buvo
kiek didesni už tradicinius, dar be verandų, projektuoti Klaipėdos architektų. Gatvės nuotraukoje antrasis namas iš
kairės gali būti seniūno (Preilos g. 87). Atvirukas iš A. Kubilo kolekcijos
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Preilos šiaurinėje dalyje 1956 m. ekspedicijos metu aprašyta ir nufotografuota Henrietos Sakutienės sodyba yra ta pati
kaip ir 1970 m. J. Jodikaičio fotonuotraukoje. Tai 1937 m. statytas medinis vieno galo žvejo namas, lygiagrečiai marių
pakrantei. Šalia jo nendrėmis dengtas nedidukas ūkinis pastatas (tvartas). Sodyba stovėjo prie įlankos.
Nuotr. iš LII archyvo
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1934 m. Preiloje jau buvo pastatyta stačiakampė krantinė nedideliems laiveliams ir jachtoms. Tai supiltas žemių
iškyšulys, apkaltas mediniais kuolais, tarp jų uždedant lentas ir sutvirtinant viršutinį vainiką (prof. K. Pakštas, Baltijos
jūra, 1934, 71 psl.)
Preilos prieplauka buvo toje vietoje, kur nedidelis upelis iš po kopų įsilieja įlankon, todėl čia buvo kiek giliau. O
pastačius pakankamai išsikišančią prieplaukos krantinę, čia galėjo priplaukti ir nedidelės grimzlės jachtos ir garlaiviai.
Nuotraukoje preiliškiai su žuvimi laukia garlaivio į Klaipėdos turgų. Nuotrauka iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos
AdM archyvo
1930 m. Preilos turistinė schema, kurioje pažymėti pagrindiniai takai prie jūros, didžiosios kopos ir projektuojamas
uosto molas bei projektuojamas užstatymas palei naująją centrinę gatvę. Schema iš Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
1935 m. vyko Kuršių marių žvejų regata. Nuotr. iš žurnalo „Jūra“
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