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Krūmamiesčio kapinės

LIEPŲ AIKŠTĖ (K. DONELAIČIO)
Šiandieninėje Liepų g. yra gražus, medžiais apauges skverelis,
kurio viduryje stovi skoningas raudono granito paminklas lietuvių
grožinės literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui. Ši aikštė
turi pakankamai gilią praeitį, ji suformuota prieš du šimtus metų ir
pavadinta Miesto Liepų aikšte. Tuo pat metu kiek tolėliau Liepų
gatve buvo kuriamos naujos miesto kapinės.
XVIII a. vid. Liepų aikštės vietoje dar buvo senųjų, kaip sakoma
Kareivių kapinių likučiai. Tai Krūmamiesčio kapinės, kurios veikė,
matyt, atskirai nuo Vitės kapinių. 1701 m. žemėlapyje matyti, kad
Klaipėdos Naujamiestyje susiformavę du gyvenamieji branduoliai:
Vitės ir Krūmamiesčio. Kiekvienas turėjo savo kapines. Į Vitės
kapines iš Fridricho miesto buvo perkeltos pagrindinės miesto kapinės, o kai jose pritrūko vietos, 1820 m. įkurtos naujosios
Miesto kapinės Liepų g. Krūmamiesčio kapinės buvo už tuomečio
miesto rytinės ribos (šiandieninės Karoso g.).
Stebėtina, bet Klaipėdos mieste išlaikyta sena tradicija, neužstatyti
senųjų kapinių. Gal todėl ir šis skvero plotas buvo neužstaytas.
1757 m. rusų sudarytame žemėlapyje Liepų g. gale pažymėtos
šešios kalvelės, didžiausioji pažymėta kaip kapinės, žvelgiant iš
šiandieninio miesto suplanavimo, kapinaitės galėjo būti kiek atokiau nuo Liepų g. ir prie pat K.Donelaičio g.
J. Zembrickis rašė: „Miesto bažnyčios mirusiųjų registruose
pranešama, kad iš citadelėje laikytų prūsų karo belaisvių ir dezertyrų
keli šimtai mirė ir lavonai buvo išgabenami vežimais; vietovė Rosgartene, Parko gatvės rajone, kur jie buvo palaidoti, dar 1802 m.
buvo vadinama “rusų kapinėmis”(Zem.I,192). J.Zembrickis tarsi paaiškina kapinių atsiradimą. Tačiau kapinės pažymėtos visu
šimtu metų anksčiau.

Vitės kapinės 1701 m. miesto plane

Kapinės

Liepų g.

„Memphis“

1757 m. rusų puolimo metu sudarytame tiksliame Klaipėdos
žemėlapyje Krūmamiesčio kapinės žymimos už miesto, ant
kalvelės. Pirmasis sklypas, arčiausiai kapinių Liepų g. buvo
būs. masonų ložės „Memphis“. Šio sklypo vakarine riba vėliau
nutiesta J. Karoso g. tąsa.
Taigi iki XVIII a. vidurio didžiulis užmiesčio plotas, kuriame
šiandien yra K.Donelaičio aikštė buvo neužstatytas. Dalyje šio
ploto buvo senųjų, pirmųjų Krūmamiesčio gyventojų kapinės,
vėliau pavadintos Kareivių kapinėmis.
J.Karoso g.
Artėjant miestui į šiuos tuščius plotus, 1768 m. Rėksijaus
plane matyti, kad kapinių šioje vietoje jau nebežymima, tačiau
plotas neužstatytas, per dalį jo eina nauja Rosgarteno gatvė, kuri
už Žąsų turgaus įsijungia į Liepų g. Už kapinių ribos rytinėje
pusėje išdalyti sklypai miestiečiams, kurie čia buvo pasistatę
daržines Bürger Scheunen. Atskaitos taškas – būsimasis
masonų ložės „Memphis“ pastatas, rodo, kad buvusių kapinių
vieta – šiandieninės K.Donelaičio aikštės šiaurės vakarų plotas.
1776 m. įkurtos masonų ložės 1780 m. nupirktas sklypas su
pastatais galima sakyti netiesiogiai susiijęs su K.Donelaičio
aikštės atsiradimu. Mat masonų sklypas buvo už miesto tvoros tiesiog Žąsų turgaus gale. Jis uždarė turgų iš rytinės pusės.
Panaikinus tvorą, miestas panoro pratęsti Liepų g. tačiau to
padaryti neleido privatus masonų sklypas. Miestas 1800 m.
reikalavo masonų užpilti dalį tvenkinio, kuris buvo būs. gatvės
viduryje ir padaryti praėjimą bent žmonėms. Ypač tai aktualu
tapo laukiant Prūsijos ir Rusijos karalių atvykimo į Klaipėdą.
1802 m. masonų sklypas buvo padalintas, o jo centre buvęs
tvenkinys užpiltas. Masonų tvoroje buvo padaryta triumfo
arka. Taigi, miestas pasiruošė priimti karliškasias didenybes ir
kartu išlaisvino Liepų g. pratęsimui.

1757 m. žemėlapyje pažymėtos Krūmamiesčio kapinės

„1769–1770 m. pasodinus 300 gluosnių sodinukų, buvo padaryta pradžia alėjai
į miesto plytinę ir kitai – nuo Žąsų turgaus į Rosgarteną; iš pastarosios pamažu
atsirado dabartinė Liepų alėja (Aleksandro gatvė)“ – rašė J.Zembrickis. Kadangi daugelis medienos pirklių tarp Liepų gatvės ir Dangės paveldimai
išsinuomojo plotus, tai jiems visada buvo nurodoma sąlyga sandėlius statyti
frontonais į Dangės pusę, o gyvenamuosius namus ir namus darbininkams –
aukštesnėje sklypo dalyje fasadais į gatvę. 1798–1799 m. šioje alėjoje buvo
pasodintos 22 liepos (iš dalies atsodintos vietoj neprigijusių), iš kurių 12 padovanojo du pirkliai (Zem.I,204). Sodinukai buvo brangūs.
Tad atvykus Prūsijos karaliui Friedrichui Vilhelmui III ir karalienei Luizei
į susitikimą su Rusijos caru Aleksandru Liepų gatvė švietė apsodinta jaunais
liepų sodinukais. Beje, dar 1800 m. miesto valdžios raginime masonams užpilti
tvenkinį, buvo nurodyta ir savo lėšomis apsodinti šį gatvės tarpą liepomis.
1814 m. Klaipėdos locijoje pirmą kartą pažymėta liepomis apsodinta Liepų
alėja. O 1821 m. locijos žemėlapyje jau pažymėta liepomis apsodinta ir būs.
K.Donelaičio aikštė.
Taigi, miestas pasikėlė po karališkos šeimos rezidavimo Klaipėdoje, tapęs
karališkuoju ėmė puoštis ir tvarkytis su nauju įkvėpimu. Matyt, ir Miesto
Liepų sodo pasodinimas turėjo tą viešąjį pasididžiavmo atspalvį. Liepų alėja,
pavadinta caro garbei Aleksandro gatve tapo prestižiškiausia Klaipėdos gatve.
Šioje gatvėje apsistodavo karališkosios šeimos atstovai ir rusų carai. 1818 m.
rugpjūčio 9 d., sekmadienį aštuntą valandą į Klaipėdą iš Peterburgo atvyko
kronprincas ir apie 9 val. apsilankė bažnyčioje. Įsikūręs Liepų alėjoje pas Eliją
Ruppelį jaunesnįjį. Rugsėjo 12 d. atvyko Rusijos imperatorius, o rugsėjo 17 d.
– imperatorienė; abu apsigyveno pas Eliją Ruppelį jaunesnįjį.
Kronprincas Friedrichas Wilhelmas 1834 m. birželio 20–21 d. viešėjo
Klaipėdoje su žmona. Prie Sendvario juos pasitiko 84 raitos lietuvaitės, kurios
pasveikino lietuviška daina, palydėjo iki Ruppelio namų Liepų alėjoje (Zem.
III,189).
Liepų alėja dar karališkosios šeimos gyvenimo Klaipėdoje metu buvo tapusi
pagridine pasivaikšiojimo gatve, lyginama su Tyrgartenu Berlyne. O galutinis
pasivaikšiojimo tikslas vėliau tapo Liepų sodas, kuriame buvo galima sustoti,
pasėdėti ant suolelio, o paskui apsisukti ir grįžti atgal.
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1821 m. žemėlapyje pavaizduota aikštė apsodinta visame plote. Matyt,
ji buvo suprojektuota ir apsodinta pagal to meto madą – kalsicistinį stilių
tvarkingais takais centrinių klombos apskritimu – dabar tik galime spėti,
nes nei vieno to meto aikštės smulkesnio plano neturime.
1840 m. Posesijų plane detalai pavaizduotas aikštės ir Liepų alėjos kuri
tuo metu vadinta Aleksandro g.(Alexander Strasse) gatve. Pavadinimas
suteiktas 1802 m. susitikimui pagerbti. J.Zembrickis rašė: „...tam atminti su aukščiausiuoju pritarimu gatvė į Šiaurės Ragą (Nordhuk) gavo
Luizės gatvės pavadinimą. Akmenų (Kūlių) pylimo (Steindammstraße)
arba Akmenų (Kūlių) vartų (Steintorstraße) ir Tiltų gatvė (Brückenstraße)
buvo pavadintos Friedricho Wilhelmo gatve, o Liepų alėja (Lindenallee)
pavadinta Aleksandro gatve, tačiau pastarasis pavadinimas neprigijo ir
palyginti retai girdimas“ (Zem.I,214).
Aikštei suteiktas Miesto Liepų aikštės vardas (Staedliche Linden Platz).
Jeigu tikėti sklypus piešusio geometro, Liepų alėjoje tuo metu buvo 68
liepos ir gale prie Biržos gatvės išplatėjęs 4 liepų stačiakampis. Liepos
pasodintos klasiscistiniu stiliumi tiksliai viena priešais kita vienodu atstumu. Tik vienoje vietoje yra paliktas pravažiavimas (dab. J. Karoso g.) į
kitą alėjos pusę.
Liepų aikštė pradžioje buvo apsodinta tik iš trijų pusių 22 liepom.
Medžiai išdėstyti taip, kad kiekvienoje pusėje būtų 8 liepos. 1851 m.
plane nupiešta, kad Liepų aikštė apsodinta perimetru, todėl prisidėjo po
vieną liepą kraštinėse: iš kiekvienos pusės, einant nuo Liepų g. pagal
laikrodžio rodyklę 9– 8–9–9 Liepų alėjoje taip pat padaugėjo medžių iki
76. Tačiau gali būti, kad tai sąlygiškas skaičius, nes XX a. pr atviruke
Liepų g. kraštinėje galima suskaičiuoti 12 liepų.
Išplatėjimas Liepų alėjos pradžioje, matyt, įrengtas dėl to,kad čia jau
tuomet buvo numatyta vieta paminklui, gal būt Friedrichui Wilhelmui
III, gyvenusiam Klaipėdoje visus metus ir tapusiam Klaipėdos miesto
globėju. Dar1841 m. Plantacijos inspektorius Riechertas kreipėsi į karalių
dėl paminklo statybos Karališkajame miškelyje.
Liepų alėja ir Miesto Liepų aikštė 1840 m. miesto posesijų plane

Taigi, XIX a. viduryje Liepų alėjos gale buvo suformuota stačiakampio
plano aikštė, apsodinta perimetru liepomis, matyt aptverta menine tvorele. Kaip ji išplanuota, nežinome, bet gal 1939 m. planas atitiko senajį
išplanavimą. Apie tai galime tik spėti.
1868 m. miestas norėjo pastatyti Friedrichui Wilhelmui III paminklą. Tam
buvo pasiūlytos dvi vietos: prie Šv. Jono bažnyčios bokšto ir Liepų alėjos
pradžioje. Tačiau kreipimasis į karalių paramos buvo atmestas, nes „to
meto sąlygomis” trūko lėšų, ir planas žlugo (Zem.II,122).
Slaptojo komercijos tarėjo Wilhelmo Pietscho (mirusio 1902 m. gegužės
28 d.) dosnumo dėka Magistrato salėje buvo pastatyta impozantiška
bronzinė Didžiojo imperatoriaus statula (sukurta skulptoriaus R. Baerwaldo Berlyne). 1896 m. rugsėjo 4 d. Liepų alėjos pradžioje šiai statulai
buvo padėtas pamatinis akmuo anksčiau Friedricho Wilhelmo III paminklui numatytoje vietoje. Spalio 3 d. paminklą atidengė ir labai iškilmingai
pašventino(Zem.II,124). Aikštė priešais paminklą pavadinta Paminklo
aikštė (Denkmalsplatz) (Zem.I,203)
Žvelgiant į Kleino 1857 m. sudarytą Klaipėdos planą, matyti, kad Liepų
aikštė nebuvo taisyklingo stačiakampio formos, ji kiek platėjo į rytus.
Šiame plane aikštė jau pavadinta Turn Platz, o gatvelė už jos Am Turnplatz.
Žinoma, kad 1857 m. miestas užleido sportavimui sklypą Liepų alėjos
gale, tuo metu vadintą „Parku”, palei ją ėjo Parko gatvė (Parkstr., dab,
K.Donelaičio). Nuo tada ji pradėta vadinti „Sporto aikšte”(Turn Platz).
Aikštė buvo aptverta grotelių tvora ir 1857 m. birželio 18 d. ją perdavė
viešos šventės metu (Zem.II,86–81). Aišku, kad aikštės viduje tuo metu
medžių, matyt, nebuvo. 1868 m. aikštėje nustota sportuoti, nes pereita ir
vasarą į sales (t.p.), o 1884 m. pastatyta speciali salė prie Luizės gimnazijos. Liepų aikštė liko aptverta, tačiau jos išplanavimas turėjo keistis. Koks
jis buvo vėliau, duomenų nėra.
Priešais Liepų aikštę XIX a. pab. jau buvo Ernsto Zanderio restoranas
ir vyninė, su vasaros kavine kiemelyje(Adr.1898, 76). Tad Liepų alėjos
ir aikštės lankytojams išėjusiems pasivaikščioti buvo kur pailsėti, išgerti
karštos kavos ir vyno.

Apie 1851 m. miesto planas

1857 m. miesto planas

Liepų alėjos gale buvo Liepų aikštė (dab. K.Donelaičio). XX a. pr. atviruke aikštė aptverta medine tvora, įėjimai, matyt, buvo iš aikštės
kampų. Tarp medžių sumontuoti pagražinimai: stulpeliai su grandinėmis(?), nuleistomis nuo medžių kamienų. Aikštės medžiai buvo nekarpomi, alėjos – apkarpyti. Priešais aikšte – Zanderio kavinė (vienaukštis namelis)

Liepų alėjos medžiai buvo karpomi
Kaizerio Wihelmo paminklas Liepų al. pradžioje

Zanderio kavinė Liepų alėjoje priešais Liepų aikštę (K.Donelaičio)
Liepų aikštės šiaurinė dalis, medžiais užsodinta ir vidinė dalis

Liepų alėja baigėsi prie 1-ojo Laivų statyklų skersgatvio (I Werft
Quer Strasse), nepasiekusi aikštės pabaigos. Kaip galima spręsti
iš seno atviruko, liepos Liepų aikštėje nebuvo karpomos, jos
užaugusios aukštos ir lieknos. Liepų alėjos medžiai buvo intensyviai karpomi, formuojant kiaušinio formos lają.
Liepų aikštės planas pažymėtas tik 1942 m. Kokia ji buvo iki tol,
nežinome. Gali būti, kad aikštė papildomai suplanuota pastatant
jos vakarinėje dalyje kaizerio Wilhelmo paminklą. Tai įvyko 1939
m. hitlerininkams užėmus Klaipėdos kraštą. Mat, buvusią Paminklo aikštę Liepų, Biržos ir Liepojos gatvių sankirtoje pavadinus
Adolfo Hitlerio vardu, čia kaizerio paminklas netiko, todėl jį
nukėlė į Liepų aikštę.
1943 m. miesto plane Liepų aikštės planas aiškesnis, matyti, kad
takai kai kurie šiek tiek pasukti, o rytiniame trikampyje suformuota stačiakampio plano aikštelė ar klomba(?).

1943 m. planas

Taip buvo puošiami medžiai palei Liepų aikšę XIX a.

1942 m. planas

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1944 m.
spalio mėnesio rusų aviacijos antskrydžio metu
vien bomba nukrito į Liepų aikštę. Fotonuotraukoje matyti, kad aikštės teritorija buvo apsodinta jaunais medžiais.
Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta,
galima pasakyti, kad gražinant miestą ir kuriant patrauklia gatvių aplinką XVIII a. pab. daugiausiai dėmesio buvo skirta naujai prestižinei
miesto gatvei Liepų alėjai.
1. Liepų alėja pasodinta etapais 1798–1802 m.
Miesto plane pirmą kartą pažymėta 1814 m.
2. Liepų sodas įkurtas 1814–1821 m. buvusių
Krūmamiesčio kapinių vietoje (šiaurės-vakarų
dalis).
3. Liepų alėja nesiekė Liepų aikštės pabaigos,
tęsėsi iki dab. Laivogatvio gatvės.
4. iki 1840 m. Liepų aikštė buvo apsodinta liepomis iš trijų pusių, vieta vadintas Parku.
5. 1857–1868 m. Liepų aikštėje sportavo mokiniai, todėl ji pavadinta Turn Platz. Tuo metu
ji buvo aptverta gražia, baltai dažyta medine
tvora.
6. XIX a. pab. Liepų aikštė dar tebebuvo aptverta, perimetrų pasodintų liepų tarpai buvo
puošiami stulpeliais su lenktomis grandinėmis
medžių link.
7. Liepų alėjos medžiai buvo karpomi, o Liepų
aikštės – nekarpomi.
8. Pirmasis Liepų aikštės išplanavimo vaizdas
pažymėtas 1942 m. miesto plane. tuo metu
aikštės vakarinėje pusėje stovėjo kaizerio Wilhelmo paminklas.

1944 m. spalio mėn nuotrauka iš
V.Kittelio rinkinio

Vasilijus Safronovas, KLAIPĖDOS VIEŠOJO NAUDOJIMO ERDVIŲ MIESTO ISTORINĖJE DALYJE (U 16) ISTORINIAI-URBANISTINIAI TYRIMAI
KRISTIJONO DONELAIČIO AIKŠTĖ
Kristijono Donelaičio aikštė Klaipėdoje yra urbanistinio paveldo vertybės U16 teritorijoje;
vakarinėje pusėje ribojama K. Donelaičio gatvės, pietinėje – Liepų gatvės.
Aikštė pradėjo formuotis XIX a. pirmojoje pusėje tuometinio Naujamiesčio pakraštyje. 1840 m.
plane ji vadinama Miesto Liepų aikšte (Städtischer Linden Platz)1, 1856–1857 m. C. F. L. Kleino
sudarytame plane – Gimnastikos aikšte (Thurn-Platz)2. Šį pavadinimą vok. kalba (vėlyvesnė rašyba
Turnplatz) išlaikė iki 1945 m. Lietuvių kalba 1925 m. pradėta vadinti Duonelaičio aikšte. Pastarasis
pavadinimas oficialiai vartotas iki 1938 m. kovo3. 1945 m. balandį jis buvo atkurtas (dabartine rašyba)
ir įteisintas kaip vienintelis4.
Iki XVIII a. vidurio būsimoji aikštės teritorija pateko į miestiečių laukų ir ganyklų zoną5. Po
Septynerių metų karo (1756–1763 m.) buvo suformuota ir iš abiejų pusės užstatyta dab. Liepų gatvės
(tuomet Žąsų turgaus) atkarpa nuo dab. Herkaus Manto g. iki dab. K. Donelaičio g. Aikštės teritorija
tuomet dar buvo Liepų g. gyvenamųjų sklypų pakraštyje. Pro ją vedusiais takais miesto gyventojai
pasiekdavo dab. skulptūrų parko teritorijoje buvusias daržines ir ganyklas6. XIX a. pirmoje pusėje
minėtoji Liepų g. atkarpa buvo užsodinta medžiais ir paversta bulvaru7. Tuo metu buvo suformuota ir
aikštė. Sprendžiant iš 1840 m. Klaipėdos plano, ji irgi buvo apsodinta liepomis perimetru iš pietinės,
vakarinės ir rytinės pusės8. Gali būti, kad jau tuo metu centrinė aikštės erdvė, apsupta medžių,
buvo naudojama gimnastikos pratyboms (nuo XIX a. vidurio aikštė pervadinta atsižvelgiant į šią
jos funkciją). Tokiu būdu nuo pat pradžių aikštės naudojimas jungė rekreacinę ir sporto funkcijas.
1939 m. kovo 19 d. aikštės vakarinėje pusėje, arčiau dab. K. Donelaičio g., buvo pastatyta Vokietijos
imperatoriaus Wilhelmo I statula9 (skulpt. R. Bärwald; 1896–1923 m. ji stovėjo kitoje vietoje, dab.
Liepų g. pradžioje, 1923 m. streiko metu buvo nugriauta ir laikinai patalpinta miesto gaisrinės kieme;
tikėtina, kad naujoje vietoje skulptūra stovėjo bent iki 1945 m.; tolesnis jos likimas nežinomas). Tokiu
būdu nuo 1939 m. aikštė atliko ir memorialinę funkciją. Ši aikštės paskirtis buvo dar sustiprinta po
Antrojo pasaulinio karo: 1945 m. jos teritorijoje pradėta laidoti per 1944–1945 m. Klaipėdos užėmimo
operaciją žuvusius TSRS karius10. Per 1945 metus palaidojimų skaičius aikštėje vis didėjo, tad
1945 m. rugpjūtį LKP(b) miesto komiteto nutarimu ten buvo nutarta įkurti TSRS karių kapines, o
1946 m. planuota pastatyti didelį „Laisvės paminklą“11; paminklo (šįsyk per 1944–1945 m. Klaipėdos
užėmimo operaciją žuvusiems kariams) statybos idėja aikštėje fiksuojama ir 1947 m. balandžio mėn.
vykdomojo komiteto sprendime12. Kiek laiko aikštė buvo naudojama kaip karių kapinės, nežinoma, bet
5–6 dešimtmečių sandūroje kapinės buvo įrengtos kitoje vietoje (šalia S. Daukanto g.); ten pastatytas
ir paminklas (palaidojimai tikriausiai buvo perkelti). Tolesnė K. Donelaičio aikštės funkcija – parkas.
Memorialinę funkciją aikštė vėl įgijo 1973 m. pastačius jos centre Kristijono Donelaičio statulą.
K. Donelaičio įamžinimas aikštės teritorijoje buvo suplanuotas gerokai anksčiau: jau 1957–1958 m.
vykdomojo komiteto dokumentuose fiksuojama idėja įamžinti lietuvių raštijos klasiką būtent

Būsimoji Kristijono Donelaičio aikštė 1812 m. plane

Aikštė 1839 m. plane vadinosi „Stadtcher Linden Platz“
(Miesto liepų aikštė) – pirmasis viešasis sodas

šioje aikštėje13. Tačiau poeto biustą pavyko įrengti tik 1973 m., Kristijono Donelaičio 260 gimimo
metinių išvakarėse. Raudono granito skulptūra (autorius Petras Deltuva) oficialiai atidengta 1973 m.
gruodžio 29 d.14 Įrengiant ją, pagal archit. Petro Šadausko projektą buvo rekonstruota ir pati aikštė – ji
buvo išgrįsta betoninėmis plokštėmis, pastatyti nauji suolai, sutvarkyti želdynai. 1976 m. gruodžio 28
d. skulptūra buvo įtraukta į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų registrą kaip respublikinės
reikšmės dailės (meno) paminklas15. Nuo 1988 m. kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus iniciatyva
aikštė tapo kasmetinių atminimo ceremonijų vieta – per K. Donelaičio gimimo dieną (sausio 1 d.) prie
skulptūros pagerbti lietuvių grožinės raštijos pradininko kasmet susirenka būrys žmonių16.
Pastatus palei aikštės perimetrą pradėta statyti XIX amžiuje. Seniausi aikštę supę pastatai bus buvę
pastatyti XIX a. pirmojoje pusėje. Tai – a) šiaurės vakariniame aikštės kampe (už aikštės ribų), prie dab.
K. Donelaičio g., buvęs pastatas, atsuktas į aikštę šoniniu fasadu, fiksuojamas jau 1840 m. plane; b) du
pastatai abipus dab. Liepų g. ir Laivų skg. sankryžos, taip pat fiksuojami 1840 m. plane. XIX a. antroje
pusėje jau buvo pilnai suformuota rytinė aikštės išklotinė: 1856–1857 m. C. F. L. Kleino sudarytame
plane čia jau pažymėtinas vienas pastatas; ta pati situacija fiksuojama 1858 m. miesto adresų knygoje,
kur minimi trijų sklypų savininkai (adresu Turnplatz 1, 2, 3), iš kurių tik viename (Turnplatz 2) buvo
pastatas (savininkas G. Sternberg); 1866 m. minimi jau du pastatai: pastato Turnplatz 2 savininkė
panelė H. D. Marschand, pastato Turnplatz 3 – namų dailidė E. F. L. Hauseler; 1898 m. adresų knygoje
gyvenamieji pastatai minimi jau visuose trijuose sklypuose17. Šiaurinėje dalyje aikštės išklotinė
buvo pradėta formuoti XX a. 1-ajame dešimtmetyje pastačius tris suglaustus kooperatinius namus.
Vakarinėje aikštės pusėje buvę pastatai formavo ne aikštės, bet kaimyninių gatvių (dab. K. Donelaičio,
Vytauto, Liepų) išklotines. Aikštės vakarinė išklotinė buvo suformuota tik pokario metais pastačius
keturių aukštų gyvenamąjį namą. Šiuo metu aikštę supa šie pastatai:
K. Donelaičio a. 1 – sovietiniais metais pastatytas buvusio mergaičių licėjaus (1946–1956 m.
veikusio Klaipėdos mokytojų instituto, dab. KU Menų fakulteto) komplekso, pastatyto 1910–1911
m., priestatas; K. Donelaičio a. 2, 3, 4 – pirmasis Klaipėdoje kooperatinių namų kompleksas; trys
suglausti triaukščiai namai, pastatyti vienu metu XX a. pr.; ant centrinio pastato fasado įrašyta 1904
metų data. Architektūriniu požiūriu visi trys namai vienas su kitu dera, nors skiriasi apdaila, detalėmis
ir proporcijomis. Kiekvieno namo-sekcijos centre yra po laiptinę, abipus kurios kiekviename aukšte
po du erdvius butus. Namuose gyveno tarnautojai, mokytojai. 1909 m. jie priklausė kooperatyvui
Memeler Wohnungs-Baugenossenschaft, kuris vėliau buvo reorganizuotas į Wohnungs-Bauverein, dar
vėliau – į AB Memeler Wohnungsbau18; 1942 m. AB priklausė tik vienas pastatas (Turnplatz 4); likę du
jau turėjo privačius savininkus: kriminalinį inspektorių Max Hahną ir vidurinės mokyklos mokytoją
Otto Aschmoneit19. Šiuo metu pastatai K. Donelaičio a. 2, 3 restauruoti (buvę adresai atitinkamai
Turnplatz 6 ir 5), pastatas K. Donelaičio a. 4 (buv. adresas Turnplatz 4) užkonservuotas;
K. Donelaičio a. 5 – nugriautų namų (buv. adresais Turnplatz 2, 3) vietoje 1978 m. pradėtas statyti
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų choreografijos ir dailės skyriaus pastatas (archit.
Juozas Baltrėnas);

Dabartinė Kristijono Donelaičio aikštė pažymėta 1856–
1857 m. Klaipėdos miesto plane

Kristijono Donelaičio aikštė pažymėta 1934 m.plane
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Liepų g. 25 / K. Donelaičio g. 1 – sovietmečiu pastatytas keturių aukštų gyvenamasis namas;
Liepų g. 27 – dviejų aukštų gyvenamasis namas, statytas XIX a. 6-ojo dešimtmečio pab. – 7-ojo
dešimtmečio pirmoje pusėje. Senasis pastato adresas buvo Turnplatz 3; 1866 m. jo savininkas buvo
namų dailidė E. F. L. Hauseler, 1898 m. – Sendvario riteriškojo dvaro savininkas (1882–1902 m.)
Adolph Ferdinand Walter Kosmack; tarp 1909 ir 1929 m. išleistose adresų knygose ekonomikos
tarėjui Walteriui Kosmackui priklausęs gyvenamasis namas jau minimas nauju adresu Turnplatz
1 (atrodo, pasikeitė namų numeracija); 1930 m. gruodžio 1 d. savininkui mirus, namas buvo
parduotas Martinui Talekiui20, kuriam priklausė iki pat 1945 m. 1964 m. kapitalinio remonto metu
vieno aukšto su mansardinėmis patalpomis pastatas buvo rekonstruotas į dviaukštį, perdarytos
langų ertmės, sunaikintas puošnus namo eksterjeras: medinis erkeris ir bokštelis Liepų g. fasade,
mediniai langų apvadai;
Liepų g. 28 – keturių aukštų su mansarda gyvenamasis namas, statytas tarpukario metais. Ant
namo sienos 2001 m. rugpjūčio 24 d. atidengta atminimo lenta tarpukario lietuvininkų veikėjui
Endriui Rėžulaičiui (1889–1928), kuris 1920 m. buvo išrinktas Prūsų Lietuvos tautinės tarybos
generaliniu sekretoriumi. Atminimo lenta įrengta Vokietijoje gyvenančio E. Rėžulaičio sūnaus
Tautvydo Rėžulaičio iniciatyva21;
Liepų g. 30 / Laivų skersgatvis 2 – 1979 m. baigtas statyti šešių aukštų gyvenamasis namas su
prekybinėmis patalpomis pirmame aukšte.
Išvados ir pasiūlymai: Kristijono Donelaičio aikštė susiformavo XIX a. pirmoje pusėje ir laikytina
natūraliu senosios Klaipėdos urbanistinės struktūros elementu. Nuo pat pradžių buvo derinamos
dvi aikštės funkcijos – rekreacinė ir sporto užsiėmimų; pastarosios aikštė neteko tik tarpukario
metais; vietoje jos aikštė įgijo (nuo 1939 m.) memorialinę funkciją. Turint omeny, kad rekreacinė
ir memorialinė funkcijos aikštėje dera iki šiol, šių funkcijų keisti nesiūloma. Apie memorialinės
funkcijos atsisakymą būtų galima galvoti tik tuo atveju, jei aikštėje esantis paminklas Kristijonui
Donelaičiui ateityje netektų ritualinės susirinkimo vietos vaidmens. Ateityje rekonstruojant aikštę,
siūloma pagalvoti apie takus dengiančių betoninių plokščių keitimą, kadangi tarpai tarp plokščių
aikštės rekreacinės funkcijos požiūriu yra nefunkcionalūs. Aplink aikštę esančio užstatymo keisti
nesiūloma, kadangi aukštingumo prasme jis nedisonuoja, o pastatai K. Donelaičio a. 2, 3, 4 sudaro
vieningą architektūrinį ansamblį (šiuo atveju būtų reikalingas skubus pastato K. Donelaičio
a. 4 restauravimas); ateityje rekonstruojant sovietmečiu statytus pastatus, siūloma derinti jų
kompoziciją ir stilistiką prie šioje miesto erdvėje dar dominuojančios ikikarinės architektūros; jei
būtų griaunamas pastatas K. Donelaičio a. 5, jo vietoje būtų tikslinga atkurti dviejų buvusių posesijų
struktūrą; ateityje rekonstruojant pastatą Liepų g. 27, pagal išlikusią ikonografinę medžiagą būtina
atkurti sovietmečiu atlikto remonto metu sunaikintas jo puošybos detales.

Dabartinis pastatas Liepų g. 27, vaizdas iš Liepų g. tarpukariu

Dabartinės Kristijono Donelaičio aikštės vaizdas tarpukario
metais. Antrajame plane matyti kooperatinių namų blokas
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1939 m. dab. K. Donelaičio aikštėje buvo pastatytas paminklas Vokietijos imperatoriui Wilhelmui I. 1939 m. atvirukas
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