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Daugelio amžių dvasia

                                                                                                   dr. Vytautas Čepas
                                                                                           Klaipėdos mero pavaduotojas,

                                                                                      pirmosios miesto tarybos, patvirtinusios 
                                                                                       herbo projektą, pirmininkas

           Dabar jau niekas nebepapasakos, kaip viskas iš tiesų buvo. Tačiau šiek tiek pasitelkę fantaziją galime nesunkiai įsivaizduoti... 
Memelio burmistras, palinkęs prie savo darbo stalo ir kaligrafiškai išvedžiojęs paskutinę laiško Liubeko gyventojams eilutę apie 
audringoje jūroje nelaimės ištiktą jų laivą, tarnui liepia pašildyti vašką ir atnešti didįjį miesto antspaudą. Paskui dar kartą atidžiai 
perskaito, ką parašęs. Likęs patenkintas kruopščiai sulanksto raidžių primargintą lapą ir atsargiai ant jo užlieja tąsią vaško masę. 
Luktelėjęs, kol lipni košė sukietės, uždengia ją plono popieriaus skiaute ir, užgulęs visu kūnu, įspaudžia į kietą vaško masę.
          Kalendorius rodė, kad nuo Kristaus gimimo buvo praėję 1446 metai, 11 mėnesių ir 5 dienos.
          Kai po savaitės žvarbų ir vėjuotą  rytą purvais aptaškyta pašto karieta, tempiama prakaitu permirkusių arklių, zovada pralėkė 
pro pagrindinius Liubeko vartus, nei apsnūdę sargybiniai, nei į turgų susiruošę prekijai negalėjo nujausti, kad tarp daugybės karietoje 
sukrautų skrynių, ryšulių ir krepšių, sulankstytų ar į ritinėlius susuktų ir miestelėnų meilės ašaromis aplaistytų laiškų guli ir tas, 
kuriam vieninteliam lemta išlikti daugelį amžių ir Klaipėdos istorijoje suvaidinti itin svarbų vaidmenį.
          Prabėgs beveik penki su puse amžiaus, kai vieną gražią dieną dviem klaipėdiškiams – dizaineriui Kęstučiui Mickevičiui ir 
istorikui Vladui Žulkui į rankas pateks sena nuotrauka su kaligrafiškai išvedžiotu tekstu ir aiškiai matomu atspaudu, kur nesunkiai 
galėjai įžiūrėti laivo siluetą, stilizuotus miesto vartus, užsibaigiančius kuorais, šalia prigludusius gynybinius bokštus ir užrašą  
SIGILVM BVRGENSIVM DE MEMELA .
          Po ilgų susirašinėjimų ir tyrimų paaiškėjo, kad Liubeko miesto archyve per visas amžių negandas – karus, marus, revoliucijas ir 
reformas – išliko ne tik nuotrauka, bet ir pats laiškas su atspaudu.
          Taip prasidėjo kruopštus Klaipėdos miesto simbolių kūrimo darbas: antspaudas, herbas, vėliava. Ir visa tai buvo padaryta! K. 
Mickevičius iššifravo laiko per keletą amžių jau beveik užglostytas vaško linijas, lygino jas su vėlesnių Klaipėdos herbų piešiniais, kitų 
miestų herbais, ieškojo spalvinių simbolių. Taip gimė istorinis miesto herbas, kurio projektą po ganėtinai aštrių diskusijų (vieniems 
nepatiko raudonas fonas, kitiems žvaigždės) patvirtino miesto taryba, vėliau Valstybinė heraldikos komisija, o 1992 m. liepos 1 d. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas.
          Jau dvidešimt metų Klaipėda turi istorinį savo simbolį, kuriame kiekvienas elementas, kiekvienas ženklas ar santykis tarp jų turi 
gilią prasmę, atspindinčią beveik aštuonių šimtų metų miesto istoriją.
          Istorija ir simboliai! Kodėl jie mums reikalingi? Gal geriau be jų? Juk viskas paprasčiau, vienodžiau, nykiau!.. Atėjai į pasaulį, 
kažkur kažkiek pabuvai, išėjai. Jokio ženklo, jokio simbolio!
Tačiau tie, kurie ateina ne tik pabūti, bet ir veikti, keistis ir keisti, palieka tai, kas perduodama iš kartos į kartą: archetipus, kalbą, 
papročius, tradicijas, simbolius...
          Štai plačiai sparnus išskleidęs juodas dvigalvis erelis, ten – stumbras su kryžiumi ant galvos, o čia šv. Kristaforas, užsimetęs ant 
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peties vaiką, pasiremdamas lazda žengia per vandenį. Ar bereikia 
žodžių, aiškinimų, kad tai Liubeko, Kauno ir Vilniaus herbai? Va, 
pilies vartai, bokštas atvertais langais, simbolizuojantys miesto 
atvirumą prekybai, verslams, amatams, menams, va, žvaigždės – 
navigacijos simboliai, apačioje viduramžių laivo siluetas, liudijantis 
jūrinę miesto prigimtį. Neapsirikote, be abejo, tai – Klaipėda!
          Tai ženklas, išskiriantis mus iš kitų pasaulio miestų, tačiau 
kartu neabejotinas klaipėdiškių tapatumo, bendrystės ir vienybės 
simbolis, reikalingas mums, kaip žmogui reikalingas vardas, pavardė, 
vieta, kurioje jis apsisprendė gyventi. Tai mūsų miesto istorija, 
prasidėjusi prieš daugiau nei 760 metų, tai atminimas šimtų 
tūkstančių čia gyvenusių miestelėnų, jų pasaulėjautos ženklas.
           Tačiau, kai prieš metus miesto tarybos narys, vienas Lietuvos 
sąjūdžio kūrėjų Algirdas Grublys pasiūlė 2012 metus paskelbti 
miesto herbo ir vėliavos metais, prisipažinsiu, žiūrėjau skeptiškai. 
Idėja atrodė prėska, nepatraukli. Juk Klaipėda nūnai visokių 
festivalių, mugių ir kitokių nesibaigiančių linksmybių miestas. 
Tačiau ilgainiui į galvą ėmė skverbtis mintis – kas tada, jei ne 
antspaudas, herbas ir vėliava, gali geriau atspindėti miesto istoriją, 
leisti pažvelgti į jo praeitį, sutelkti bendruomenę, paliudyti jos 
tapatumą, tapti kilnaus pasididžiavimo objektu? Linksmybės kada 
nors baigiasi, o simboliai – pastoviausia, ką mes galime turėti... Juk 
subyra net galingiausios imperijos, sugriūna stipriausios pilys, 
didingiausi pastatai, upės keičia vagas, o ir visai išnyksta, keičiasi 
gatvių linijos, architektūros stiliai, mados, spalvos, kvapai... Tik 
simboliai, prasiskverbę per amžių ūkanas, lieka nepajudinami ir 
nuolat mums primena, kad čia kažkada gyveno žmonės, kalbėję 
įvairiomis kalbomis, išpažinę skirtingus tikėjimus, skirtingai supratę 
laiko vyksmą. Bet jie visi gyveno čia, lygumoje prie marių ir jūros, 
čia gimdė ir augino vaikus, laidojo mirusiuosius. Ir visi jie buvo – 
klaipėdiškiai!
          Tad įsižiūrėkite į seną vaškinį atspaudą, sugrįžusi ten, iš kur 
prieš 566-erius metus iškeliavo į savo  ilgą kelionę. Gerai įsižiūrėkite! 
Nejučia pajusite, kaip tas paprastas atspaudas spinduliuoja į Jus 
daugelio amžių dvasią ir kartu tyliai sako, kad esate šito miesto 
istorijos svarbi dalis, kad Jūsų buvimas čia yra neįkainojama vertybė, 
jungianti mus visus į vieną didelę bendriją, į nedalomą visumą, 
kurią turime saugoti, puoselėti ir, be abejo, didžiuotis ja.
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pastatytos 1915–1916 m., fasado.



Vacys Vaivada

Heraldikos atsiradimas

Heraldika kaip mokslas apie herbus susiformavo ne iš karto. Pirmiausia turėjo prabėgti ilgas laiko tarpas, kuriuo tapatumą 
nurodantys žymenys buvo pripažinti tapatumą nurodančiais heraldiniais ženklais, figūromis ir pan. Galop pastarieji turėjo tapti 
platesnės sistemos dalimi, kurioje jie buvo naudojami tam tikra tvarka.

Teigiama, kad heraldiniai elementai  Europoje, Flandrijoje – flamandų gyvenamojoje teritorijoje – antspauduose, monetose, 
vėliavose buvo naudoti dar Karolio Didžiojo (768–814 m.) valdymo laikais. Tačiau tuo metu dar negalima kalbėti apie atskirų 
giminių,  juo labiau apie valstybinių darinių ypatumus žyminčią sistemą. Ji taip, kaip suprantama dabar, susiformavo maždaug 
Kryžiaus žygių laikotarpiu. Apsišarvavusį riterį nelengva buvo pažinti tiek saviems, tiek priešininkams.  Reikėjo priemonės, kurios 
pagalba mūšio lauke greitai ir patogiai galima būtų atpažinti mūšio dalyvius. Riteriai ėmė žymėti savo skydus, vėliavas, šalmus, žirgo 
gūnias jų tapatumą rodančiais ženklais. Pastaruoju metu tyrinėtojų darbuose tokiu herbų susiformavimo paaiškinimu vis dažniau 
imama abejoti dėl mūšio metu neišvengiamo purvo ir kraujo, kas tapatumo ženklus, kovai tęsiantis, vis labiau paslėpdavo.  

Istorinėje literatūroje kartkartėmis nurodoma, kad Bajė (Bayeux) gobelene, sukurtame greičiausiai XI a. pab. Normandijos 
kunigaikščio Vilhelmo I laimėtam mūšiui prie Hastingso (1066 m.) įamžinti, galima aptikti heraldinių elementų. Įdomu, kad šiame 
gobelene ant normandų karių skydų  vaizduojamos figūros, kurios istorinėje literatūroje kartais buvo priskiriamos heraldinėms. 
Tačiau jos tuo metu greičiausiai dar nebuvo jomis tapusios, mat kitose scenose ant tų pačių karių skydų buvo vaizduojamos jau kitos 
figūros. Užtat ant gobelene pavaizduotų kunigaikščio Vilhelmo pusėje dalyvavusių flamandų karių vėliavų heraldines figūras lyg  jau 
ir galima įžvelgti. Vis tik herbų, turinčių tam tikrą heraldinių elementų naudojimo tvarką, susiformavimą istorikai sieja su  XII a., t. y. 
su šimtmečiu vėlesniais laikais nei Bajė gobelene pavaizduoti Hastingso mūšio įvykai.

Vakarų Europoje herbai per visą savo gyvavimo laikotarpį, pradedant XII a., nebuvo išskirtinai kokio nors vieno socialinio 
sluoksnio atributas. Priklausomai nuo noro ir galimybių jį galėjo susikurti bet kuris žmogus, šeima, kokių nors interesų vienijama 
socialinė grupė. Svarbu buvo viena – tai neturi pažeisti kitų teisių. Tačiau labiausiai jie prigijo tarp kilmingųjų, žemvaldžių. Ypač 
aktualūs herbai tapdavo riterių turnyruose, kur apie kiekvieną riterį pranešdavo heroldai. Manoma,  kad heroldų pavadinimą reikėtų 
kildinti iš senojoje vokiečių kalboje minimų beerwald, kurių funkcija būdavo karių patikrinimo metu skelbti pavardes. Laikui bėgant 
heroldų funkcijos vis plačiau buvo pritaikomos riterių turnyrų metu – jiems reikėdavo susirinkusiems pristatyti dvikovoje 
dalyvaujantį riterį, jo žygdarbius, giminės genealogiją. Gerai tokį darbą išmanę heroldai keliaudavo iš vieno turnyro į kitą. Apie XV a. 
heroldai tapo tikrais savo laikotarpio heraldikos specialistais.

Jau XII a. pradžioje susiformavo herbų naudojimo tradicija bei griežčiau reglamentuota, nors dar ir nerašyta, tvarka. Vėliau 
šios nerašytos taisyklės buvo perkeltos į vis gausiau atsirandančius herbynus. Pastarųjų kūrimą skatino ir kita 
aplinkybė. Apie XII a. II pusę  ši ženklų sistema buvo pradėta naudoti giminių tapatumui nurodyti, buvo perduodami iš kartos į 
kartą. Herbai turėdavo žymėti ir giminės kilmingumą. Matyt apie tą laiką susiformavo ir galimybė herbo pavadinimo kilmės 
įvardijimo įvairavimui. Herbas dažniausiai būdavo siejamas su ginklu (anglų kalba – arms, italų – arma, prancūzų – armoires, vokiečių 
– Waffen, Wappen). Tačiau iš vokiečių herbą perėmę čekai jį įvardijo ne vokiškuoju ginklo, o kilmės pavadinimu – Erbe. Iš čekų šį 
variantą perėmė lenkai, o iš jų – lietuviai. Be giminių, XII a. pab.– XIII a. pr. herbais ėmė naudotis ir miestai, cechai, bažnytinės 
struktūros. Herbų plitimui labai didelį vaidmenį suvaidino jų panaudojimas antspauduose. Tad, be visų kitų apibūdinimų, kuriais 
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Europa tuo metu apibūdinama XII a. pab.,  ypač XIII a., ją galima pavadinti ir sistemingai suformuotos heraldinės kultūros nešėja. 
Su tokia Europa Lietuvai teko susidurti XIII a., t. y. tada, kai jau buvo įsibėgėję Kryžiaus karai į Šventąją žemę. Ten dar XII a. 

pr. ėmė kurtis kariniai vienuolių ordinai. Pirmieji du didesni ordinai įsikūrė XII a. antro deš. pabaigoje –  ketvirto deš. pradžioje. Apie 
11118–1119 m. buvo įkurtas Tamplierių ordinas , o apie 1130 m. karine vienuolija tapo ir XI a. pačioje pabaigoje ėmęs kurtis Joanitų 

ordinas. Pačioje šio amžiaus pabaigoje, 1196 m., Šventojoje žemėje, Akroje, įsikūrė trečias didelis ordinas, kuris dėl to , kad buvo 
kuriamas daugiausiai kryžeivių vokiečių pastangomis, dažniausiai buvo vadinamas Vokiečių ordinu (ordo militaris Theutonicorum). 
Patys šio ordino nariai įkūrimo metu buvo vadinami pilnu Vokiečių šv. Mergelės Marijos špitolės Jeruzalėje (fratres hospitalis sanctae 
Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) brolių pavadinimu.  Būtent Vokiečių ordiną Mozūrijos kunigaikštis Konradas 1225–1226 
m. žiemą prašė pagalbos ginti sienas nuo prūsų. Šiam ordinui ir teko sujungti visas iki tol čia kurtas karines vienuolijas – 1235 m. į 
Vokiečių ordiną įsiliejo Dobrynės broliai, o 1237 m., po 1236 m. pralaimėto Saulės mūšio, įsijungė ir Kalavijuočių ordinas. Pastarąjį 
dar 1202 m. Palestinoje besikūrusių ordinų pavyzdžiu buvo įsteigęs Rygos vyskupas Albertas tam, kad užtikrintų krikščioniškųjų 
misijų sėkmę. Nepaisant karinių uždavinių, tarp kurių buvo ir pagonių nukariavimas, Vokiečių ordinas bei jam į pagalbą atvykstantys 
riteriai iš Vakarų Europos tapo jau į sistemą susiformavusios heraldinės kultūros nešėjais į rytinę Baltijos jūros pakrantę.

 1 Ir dabartinių istorikų darbuose šio ordino įsteigimo datos įvairuoja – H. Boockmannas mano, kad tai įvyko apie 1119 m. 
(Boockmann, H. Vokiečių ordinas. XII jo istorijos skyrių. Vilnius, 2003, p. 15), o W. Urbanas – 1118 m. (Урбан, В. Тевтонский орден, 

Москва, 2007,  с. 20) 
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Vladas Žulkus

Klaipėda – Ordino miestas
 

Vikingų laikais ir iki Ordino atėjimo Lietuvos ir Latvijos pajūryje gyveno kuršiai. Jų plačią teritoriją sudarė devynios žemės, 
kurios archeologijos, istorijos ir lingvistikos duomenų dėka šiandien jau gali būti gana tiksliai pažymėtos žemėlapyje. Didesnė tų 
žemių dalis buvusi prie jūros, kitos – atokiau nuo jos, bet susietos su pajūrio žemėmis vidaus vandens keliais.

Dabartinės Klaipėdos apylinkės priklausė nedidelei pietinių kuršių Pilsoto žemei. Pilsoto žemėje yra buvę keli gyvenviečių 
spiečiai su piliakalniais, tačiau išskirtinę padėtį čia užėmė Eketė, kurios pilis priklausė stambiam feodalui, matyt Pilsoto žemės 
valdytojui.

Pietinėje Pilsoto žemės dalyje yra buvęs dar vienas gyvenviečių kompleksas – tai Žardė ir Laistai, reikšmingas ankstyvųjų 
viduramžių prekybos centras. Žardės ir Laistų pilyse sėdėję valdovai galėjo nesunkiai kontroliuoti įplauką į marias. Kas kontroliavo 
Klaipėdos sąsiaurį, tas rankose laikė Nemuno prekybos raktą ir prie Nemuno gyvenusių genčių ryšius su Baltija.

Kuršių ir prūsų kaimynai pietinėse ir vakarinėse Baltijos pakrantėse XIII a. jau buvo krikščionys. Švedijos, ypač Danijos 
vienas veiklos tikslų rytų Pabaltijyje buvo krikščioniškų misijų organizavimas. Misijas paskatino nuomonė, atsiradusi 1147 m. 
organizuojant antrąjį kryžiaus žygį, jog šiaurės vokiečiai vietoje žygių į Palestiną gali kovoti su pagonimis prie savo sienų. 1218 ir 
1221–1223 m. kryžiuočiai jau kariavo prieš prūsus. Livonijos ordinas lyvių ir kuršių žemėse įsikūrė dar anksčiau, jau XIII a. 
pradžioje.

Pietinės kuršių žemės, ypač Klaipėdos apylinkės buvo abiejų vakarinių baltų žemes užkariaujančių ordinų interesų sferoje. Be 
abejo, sujungti jau užkariautas prūsų ir šiaurės kuršių bei estų žemes siekė abu ordinai. Po to, kai 1237 m. Livonijos ordinas susijungė 
su Vokiečių ordinu,  bendro tikslo siekimas tapo visai realus.

Pilies statybą Dangės žiotyse, kur buvo patogus natūralus uostas, inicijavo Livonijos ordino magistras Eberhard von Seyne ir 
Kuršo vyskupas Heinrich. Klaipėdos pilies statybą 1252 m. lėmusias aplinkybes tiksliai nusakė istorikas G. Willoweit:

1) Reikėjo užtikrinti prūsiškosios ir livoniškosios Ordino šakų ir kelio nuo Narvos iki Šlochau (Schlochau) jūros pakrante ir 
Kuršių nerija saugumą; 2) Ordinui reikėjo nutraukti sembų ir žemaičių ryšius; 3) buvo siekiama užeiti nepaklusnių žemaičių 
užnugarin ir atkirsti Lietuvą nuo jūros; 4) pastatyti vartus, atveriančius kelią Nemunu į Lietuvos žemes.

1Seniausi žinomi dokumentai, kur rašoma apie pilies statybą tarp Dangės ir Nemuno , datuojami 1252 m. liepos 29 ir 
2rugpjūčio 1 d. 1252 m. spalio 19 dienos dokumente rašoma, kad pilis jau pastatyta ir pavadinta Mimelburg  (Mimelborg). Netrukus 

buvo numatyta vieta ir miestui. 
Ordinas užkariaujamuose kraštuose skatino vidinius konfliktus tarp pagonių kunigaikščių ir kartu silpnino jų politinę 

santvarką. Taip buvo šiaurės Kurše, kur mainais už krikštą „kuršių karaliui” Lamikiui buvo siūlomos žemės ir karūna, ir Klaipėdoje, 
kur 1253 m. iš Ordino rankų dotacijas gavo kuršių kilmingieji Velthune, Reygin, Twertikine ir Saweyde. Taip Ordinas laimėjo ir 
kuršių pilis Eketę, Žardę, Laistus, Purmalius, kurios ir tapo 1253 m. minimais Klaipėdos ordino miesto sargais.

 1 XIII a. įsivaizdavimu Kuršių marios buvo Nemuno žemupys, o Klaipėdos sąsiauris buvo matomas kaip Nemuno įtekėjimo į Baltijos jūrą vieta.
2  Zemrau nurodo, kad pilis buvusi visai baigta 1252 m. liepos 29 dieną (Semrau 1929: 92).
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Ar buvo kuršių gyvenvietė dabartinės Klaipėdos vietoje iki ateinant Ordinui? Galutinio atsakymo dar neturime, tačiau 
kasinėjant apie piliavietę negausiai rasti kuršiški papuošalai neįrodo baltiškos Klaipėdos miesto kilmės.

Pagrindinės Vokiečių ordino struktūros susiklostė dar Šventojoje žemėje tamplierių ir joanitų įtakoje. Vėliau Prūsijoje, 
kuriant savo teritoriją, vidinės Ordino struktūros ir valdininkų funkcijos pakito. Teritorinė vietinės valdžios struktūra čia vystėsi 
komtūrijų pagrindu.

Komtūrija buvo mažiausias administracinis riterių ordino vienetas. Ordino statute buvo nurodyta, kad konventą turi sudaryti 
mažiausiai 12 Ordino brolių. Paprastai tas skaičius būdavo didesnis. Komtūrijai vadovaudavo  komtūras. Jis buvo atsakingas už pilies 
aprūpinimą, vykdė teisingumą, organizavo karo žygius ir rūpinosi komtūrijos apgyvendinimu. Komtūras turėjo pavaduotoją, kuris 
rūpinosi ir mokesčių surinkimu iš krašto gyventojų.

Komtūriją sudarydavo viena pilis ir ją supanti teritorija. Komtūrijos buvo nevienodos dydžiu ir turtingumu. Skurdžiausios 
gebėdavo į kariuomenę pasiųsti tik kokią dešimtį ginkluotų karių, o pajėgiausios – daugiau kaip tūkstančio apginkluotų karių armiją. 
Prūsijoje Ordino laikais iš viso buvo įkurtos 28 komtūrijos.

Klaipėdos komtūrija buvo viena mažiausių Prūsijoje. Klaipėdos komtūrija buvo įsteigta Livonijos ordino, bet 1328 m. perėjo 
Prūsijai. Pietuose Klaipėdos komtūrija ribojosi su Ragainės (Ragnit) komtūrija. Žemės į pietus nuo dabartinės Priekulės, tarp jų ir apie 
1360 m. įkurta mūrinė Ventės (Windenburg) pilis, priklausė jau Ragainės komtūrijai.

Grupė brolių, vadovaujama komtūro, kartu gyveno vienuose Ordino namuose ir sudarė konventą (komendą). Komendoje 
gyveno broliai riteriai, broliai kunigai ir broliai tarnai (Laienbrüder). Tai buvo vienuolyno gyvenimas. Komtūrui padėjo žemesnieji 
komtūrai (užvaizdai-Pfleger) ar vaitai (Vogt). Prūsijoje komtūro, vaito ar užvaizdo valdžia buvo laikina. Pagal Ordino statutą jie 
privalėjo pateikti kasmetines savo darbo ataskaitas, buvo numatytas nuolatinis tarnybų keitimas.

Ordino broliams kaip vienuoliams vadovavo būstinės (vienuolyno) vyriausiasis, preceptorius. Jis turėjo aukščiausią teisę 
kontroliuoti broliją ir pareigą ja rūpintis, buvo pavaldus Didžiajam magistrui. Katedros vyriausiasis, kapitulos vyriausiasis buvo 
vadinamas probstu (prepositus, praepositus).

Kanauninkų susirinkimas (arba kolegija) buvo vadinamas kapitula. Kapitulos kanauninkai buvo Vokiečių ordino vienuoliai. 
Iš jų būdavo parenkami ir vyskupai, jei tik popiežius nenumatydavo kito. Tokiu būdu vyskupai ir katedrų kapitulos buvo pavaldūs 
Didžiajam magistrui. Be to, Ordinas galėjo kištis ir į kitų trijų ar šešių teritorijų reikalus, nes jam priklausė bažnyčių vaitų skyrimo 
teisė.

Ordino pilyse komenda ir aptarnaujantys žmonės sudarydavo nuolatinę įgulą. XV a. pirmoje pusėje, sprendžiant pagal 
buvusių šaunamųjų ginklų skaičių, Klaipėdos pilyje nuolat galėjo gyventi 50 – 60 ginkluotų žmonių. 1507 m. Didžiojo magistro 
nurodymu Klaipėdos pilyje, kaip ir Tilžėje, įkurdinama nedidelė 60 žmonių įgula, Tėpluvoje – 100, Ragainėje – 200, Karaliaučiuje – 
400 žmonių. Karų metu pilyse būdavo sutelkiama kariuomenė ir slėpdavosi priešpilio, miesto bei apylinkių gyventojai. Ordinas 1416 
m. Konstancoje kaltina Vytautą sudeginus miestą, įsilaužus į pilį ir iš ten išvedus daugiau kaip 3000 žmonių.

Žemė Prūsijoje priklausė tik Ordinui arba vyskupams. Taigi, be Ordino, šio krašto valdovai buvo dar ir keturi vyskupai, kurie 
valdė trečdalį žemių. Šiame diacezijos trečdalyje krašto šeimininkas buvo ne Ordinas, bet vyskupas arba katedros kapitula. Kadangi 
vyskupai valdžią krašte dalijosi su savo kapitulomis, tai Prūsiją iš tikrųjų sudarė 9 teritorijos: keturios vyskupų, keturios kapitulų ir 
pati didžiausia – Ordino. Ordinas viešpatavo ne tik savo dalyje, nes jis turėjo užduotį ginti vyskupus ir katedrų kapitulas. Tiesa, 
vyskupai bei katedrų kapitulos ir patys gindavo savo žemes, tačiau karo atveju vyskupų bei kapitulų sutelkti būriai su kariais iš Ordino 
teritorijos sudarydavo bendrą kariuomenę. Vyskupai galėjo savarankiškai kariauti, bet negalėjo patys vesti savarankiškos politikos.

Pilys ir miestai Prūsijoje buvo kuriami Ordino, kartais ir vieno vyskupo, tačiau dažniausiai kartu. Tuo atveju pilis ir miestas 
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buvo dalijamas į dvi dalis, paprastai 2/3 priklausydavo Ordinui ir 1/3 – vyskupui.
Šalia Klaipėdos pilies jau pirmaisiais po įsteigimo metais kūrėsi priešpilis, kuris turėjo virsti dideliu miestu su vyskupo 

rezidencija, kapitulos kurija ir keliomis bažnyčiomis. Klaipėdoje tikėtasi įkurti bažnytinį ir pasaulietinį Kuršo centrą. Katedra buvo 
įkurta. Seniausias dokumentas, kuriame  minima šv. Marijos katedra, datuojamas 1290 m. vasario 1 diena. Tais pačiais metais 
vyskupo Edmund von Werd (Wörth) įkurta kapitula susidėjo tik iš šešių Ordino brolių. Vienu trečdaliu kapitula buvo aprūpinama 
vyskupo, dviem trečdaliais Ordino. Be to, vyskupas katedros kapitulai 1290 m. perleido jam priklausiusią šv. Jono bažnyčios dalį. 
Kurį laiką kapituloje tebuvo 6 kanauninkai. Ar buvo tuo metu prie šv. Marijos katedros bažnyčios statoma vyskupo rezidencija ir 
kurija, nežinoma.

Klaipėdoje katedros bažnyčia egzistavo iki 1298 metų, kol kapitula susikeitė su Ordinu teisėmis: savo teises į bažnyčią 
Klaipėdoje ji pakeitė į teises į bažnyčią Ventspilyje, norėdama ten įsirengti katedrą, vėliau ji persikėlė į Aizpūtę (Hasenpoth). Vyskupas 
paliko Klaipėdą ir persikėlė į Piltenę. Taip buvo atsisakyta anksčiau puoselėtų planų Klaipėdą paversti vyskupijos centru. Šio svarbaus 
įvykio liudininkas yra radinys Ordino pilyje Ventspilyje – rago ar kaulo antspaudas su įrašu: „S. PREPOSITI IN MEMELA”. Šis 

3antspaudas matyt buvo padarytas 1290 m., Klaipėdoje įkūrus kapitulą , o į Ventspilį pateko 1298 m. persikėlus ten kapitulai. 
Vyraujančią padėtį Ordine nuo Šventųjų karų įgijo broliai riteriai. Privilegijuotą padėtį Ordine užėmė seniausia atšaka – 

broliai kunigai (Priesterbrüder). Iš jų buvo skiriami komtūrai ir krašto komtūrai. Tarnai (Diener), laisvieji riteriai arba ne riteriai su 
Ordinu buvo susiję apmokama tarnyba. Žemesniems darbams iš nelaisvųjų buvo skirti Ordino knechtai.

Pirmieji Ordino įkurti miestai buvo Torunė ir Kulmas (1233 m.). Šių miestų teisių dokumentai tapo pavyzdžiu ne tik 
kitiems prūsų miestams, bet ir prūsų apgyvendinimo teisei apskritai.

Klaipėdos pilį pastatė, miestą įkūrė ir dalijosi Ordinas su vyskupu. Jauna Klaipėdos (Memel) miesto bendruomenė 1254 m. 
siekė Liubeko miesto teisių, tačiau buvo peršamos Dortmundo (Nova Tremonia) teisės. Tik po to, kai tas bandymas nepavyko, buvo 
grįžta prie Liubeko miesto teisių Klaipėdai. Ordino valstybėje kuriamiems miestams nebuvo leidžiama pasirinkti, pagal kokias teises 
gyventi. Ordinas nerėmė pastangų miestams suteikti Liubeko teises, nes XIII a. Ordino ir Liubeko santykiai pablogėjo, be to, Liubeko 
teisės (patvirtintos 1226 m.) miestiečiams teikė per daug teisių su mažomis galimybėmis kištis vyriausiai valdžiai. Liubekiečiai padėjo 
Ordinui, gynė nuo sukilusių prūsų Elbingą. Šis miestas buvo Liubeko prekybos atramos punktas, tačiau ir elbingiečiai 1246 m. iš 
Vokiečių ordino de facto gavo Kulmo, o ne Liubeko, teises. Tas faktas, kad Klaipėda gavo pajūrio miestuose įsivyravusias Liubeko 
miesto teises (nors ir su visokiais apribojimais), buvo savotiškas kompromisas kovoje tarp Ordino ir naujųjų miestų savarankiškumo 
siekio, kompromisas santykiuose tarp Ordino ir Liubeko. 

Vokiečių ordinas savo kuriamiems miestams paprastai suteikdavo Kulmo teises, įkurtas 1233 m. Ordino valstybėje po 
Pomeranijos (Pamario) užkariavimo buvo jau 94 miestai ir tik 6 iš jų turėjo Liubeko teises.

XIV a. Ordinas galėjo daryti įtaką miestuose renkant magistratą (Ratsherren). Tuo jis naudojosi ir ėmėsi priemonių riboti 
miestų savarankiškumą. Miestiečiai galėjo rinkti teisėją, tačiau ir jį tvirtino Ordinas. Ordinas savo rankose pasiliko patronato teisę 
miesto parapijos atžvilgiu ir kartu galimybę skirti kleboną. Prūsijos miestų dokumentuose kitoms dvasininkų grupėms įsigyti 
nuosavybės buvo uždrausta nuo pat pradžių. Prūsijoje visai nebuvo vienuolynų.

Mieste gyveno įvairių kategorijų gyventojai. Visateisiai miesto gyventojai buvo tie, kurie turėjo miestiečių teises. Mieste 
gyveno ir laisvųjų. Laisvieji miestiečiai turėjo savivaldos teises ir mokėjo tik nedideles duokles miesto šeimininkams – Ordinui ir 
vyskupui (Boockmann 2003: 105). Beveik visi Rytų apgyvendinimo zonoje esantys miestai buvo aprūpinti didelėmis valdomis, ir 

3 Prof. Udo Arnold (Bonn) mano, jog šis antspaudas priklausė probstui Burchard
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didelė dalis miestiečių užsiėmė žemės ūkiu. Beveik kiekvienas miestietis buvo žemdirbys. Cechų taisyklėse iš amatininkų buvo 
reikalaujama garbingos kilmės iš teisėtos santuokos. Neleidžiama į cechą priimti vadinamųjų negarbingų žmonių – budelių ir 
juokdarių palikuonių, buvo reikalaujama kilmės iš vokiečių tėvų. Vietiniai gyventojai ne vokiečiai paprastai gyvendavo už miesto, jie 
nebūdavo miestiečiai. Tiesa, jie galėjo būti samdomi darbininkai ir amatininkų pameistriai. Tokių ne visas teises turinčių miestiečių 
yra buvę visuose Prūsijos miestuose, daugiau šaltinių apie tai yra nuo maždaug 1400 m. Nuo XIV a. vidurio pasibaigus ekspansijų ir 
pertvarkymų laikotarpiui, daug žmonių veržėsi į miestus. Prūsijoje tai įgavo ir etninį akcentą. Manoma, kad iki XIV a. vidurio atskiri 
ne vokiečiai tapdavo miesto gyventojais ir net miestiečiais, greitai asimiliuodavosi ir pamiršdavo savo gimtąją kalbą. Tie, kurie 
neasimiliuodavosi, tarnaudavo kaip pagalbinis personalas. 

Klaipėdoje nuo 1409 metų miestas buvo pradėtas apgyvendinti žmonėmis iš Kuršo. Taigi tie kuršiai galėjo papildyti įvairių 
kategorijų Klaipėdos miesto gyventojų skaičių.

Visavertę Klaipėdos miesto plėtrą trikdė ilgalaikiai Ordino karai su žemaičiais ir Lietuva. Po miesto įkūrimo iki pat XV a. 
paskutinio ketvirčio jis buvo deginamas arba griaunamas beveik kas dešimt metų.

Miestą reikėjo nuolat atstatinėti, o kelis kartus ir atkurti iš naujo. 1409 m. rašoma apie lokacijos kūrimą Klaipėdoje. 
Lokacijų, naujų miestų ir miestelių kūrimas Ordino žemėse vyko XIV-XV amžiais, ir nemažai miestelių buvo perkelta į kitas vietas 
arba naujai kuriami šalia pilių. Statybos ir įtvirtinimo darbai Klaipėdoje buvo pradėti 1409 m., bet juos sutrukdė Žalgirio mūšis. 
Vėliau jie atnaujinti, 1414 m. vėl minimas lokatorius.

Lokatorius Ordino žemėse buvo apgyvendinimo proceso vadovas, verbuodavęs naujakurių grupes ir joms kartais suteikdavęs 
pradinį kapitalą. Lokatorius dažniausiai būdavo pasiturintis miestietis. Jam už darbą dažniausiai būdavo atsilyginama valdomis. 
Lokatoriai, kurie įkurdavo kaimus, toliau dažnai veikdavo kaip šaltyšiai, kaip šalies suvereno atstovai. Jie kaimuose buvo ir žemesnio 
lygio teisėjai.

Nepaisant tariamų laisvių, kurias teikė Liubeko teisės, Klaipėdos miestas tik sąlyginai buvo ekonomiškai nepriklausomas nuo 
Ordino.
Pradžioje Ordino riteriai užsiiminėjo savarankiška prekyba siekdami apsirūpinti pragyvenimo ištekliais. Ilgainiui prekybos tikslas buvo 
ne tik aprūpinti savo konventus, bet ir turėti pelno. Jau XIII a. 2-oje pusėje Ordinas pradėjo vystyti savo prekybą; pradžioje gintaru, 
paskui mediena, vašku ir žvėrių kailiais iš savo ir kaimyninių kraštų (Lenkijos ir Lietuvos). XIV a. prekybą skatino ne tik išvystyta 
struktūra (Großschäffer, Lieger, Diener), bet ir tai, kad Ordinas prekyboje kooperavosi su Hansa.

Marienburge ir Karaliaučiuje buvo Großschäffer, kurie organizavo Ordino užsienio prekybą. Karaliaučiuje šis valdininkas 
buvo atsakingas už gintaro eksportą, mat Ordinas turėjo gintaro prekybos monopolį. Negana to, Ordinas verbuodavo miestiečių 
aukštesniojo sluoksnio atstovus, patyrusius pirklius, juos padarydavo savo prekybos agentais – Lieger. Tokį pat darbą kartais atlikdavo 
ir Diener, kurie daugiau rūpinosi prekyba su užsieniu.
Savarankiška Ordino prekyba ir jo valia taikyti miestams prekybos ir ūkinės veiklos (amatų, laivų statybos, kt.) apribojimus, pastangos 
monopolizuoti prekybą kai kuriais produktais visoje valstybėje žlugdė miestų ekonomiką ir savarankiškumą ir skatino nuolatinius 
nesutarimus tarp Ordino ir miestų. Po 1410 m. Ordino savarankiška prekybinė veikla sumenko, o žlugo prasidėjus Prūsijos miestų 
karui su Ordinu.

Trylikos metų kare (1454–1466 m.) Klaipėda liko ištikima Ordinui ir ne kartą buvo niokota žemaičių bei Gdansko laivų. Po 
šio karo Ordino miestai įgijo daugiau laisvių. 1475 m. Klaipėdos miesto Liubeko teisės buvo pakeistos Kulmo teisėmis, tačiau kai 
kurie apribojimai prekyboje, laivų statyboje ir kitur išliko.

Klaipėdos miestas de jure visas teises įgijo tik po reformacijos.  

11



Šaltiniai ir literatūra:

Baczko, L. Geschichte Preussens. Bd II. Buch 7. Königsberg, 1793.
Biskup, M. Der Deutsche Orden und die Freiheiten der großen Städte in Preußen vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. In: 
Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 44: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten 
in Livland, Preußen und in Deutschen Reich. Hrsg. von U. Arnold. Marburg, 1993.
Boockmann, H. Vokiečių ordinas. XII jo istorijos skyrių. Vilnius, 2003. 
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. T. IV. Tübingen, 1930.
Jähnig, B. Sakralinės topografijos vystymasis Klaipėdoje viduramžiais ir naujųjų amžių pradžioje. In: Klaipėdos miesto ir regiono 
archeologiniai ir istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. II). Klaipėda, 1994.
Jasiński, T. Die Rolle des Deutschen Ordens bei der Städtegründung in Preußen im 13. Jahrhundet. In: Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 44: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preußen und 
in Deutschen Reich. Hrsg. von U. Arnold. Marburg, 1993.
Posilge, Johann von. Chronik des Landes Preussen. In: Scriptores Rerum Prussicarum. Bd. III. Leipzig, 1866.
Lietuvos istorijos šaltiniai. T. 1. Vilnius, 1958. 
Lisch, G. C. F. Geschichte der Besitzungen der Ritterorden Livlands und Preußens in Meklenburg. In: Jahrbücher des Vereins für 
Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, 1849, Bd. 14.
Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Bd. 1. Aalen (Nachdruck), 1967.
Nowak, Z. H. Neustadtgründungen des Deutschen Ordens in Preußen. Entstehung, Verhältnisse zu den Altstädten, Ende der 
Eigenständigkeit. In: Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 44: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen 
Ordens zu den Städten in Livland, Preußen und in Deutschen Reich. Hrsg. von U. Arnold. Marburg, 1993.
Maschke, E. Die Schäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen. In: Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. 
Bd. 10: Domus Hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den 
Jahren 1931-1963, Hrsg. U. Arnold. Bonn-Godesberg, 1970.
Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Pars I: Regesten zum Ordensbriefarchiv. Hrsg. E. Joachim, W. 
Hubatsch. Göttingen, 1973.
Sembritzki, J. Geschichte der königlich preussischen See- und Handelsstadt Memel. Memel, 1926.
Semrau, A. Beiträge zur Topographie der Burg und der Stadt Memel im Mittelalter. In: Mitteilungen der Copernicus Vereins fur 
Wissenschaft und Kunst zu Thorn, 1929, Heft 37. 
Willoweit, G. Die Wirtschaftsgeschichte des Memellandes. Bd. I. Marburg/Lahn, 1969.
Zurkalowski, E. Studien zur Geschichte der Stadt Memel. In: Altpreussische Monatsschrift, 1906, Bd 43, Heft 2.
Žulkus, V. Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija. Vilnius, 2002.

12



Jonas Genys
Vladas Žulkus

Klaipėdos miesto antspaudo ir herbo semantika

Klaipėdos miesto herbas su spalvomis žinomas iš gana vėlyvo laikotarpio – 1730 m. rotušės inventoriaus. Tad kyla klausimas, 
kuo remiantis ir nuo kada galime kalbėti apie dabartinio miesto herbo simbolius bei jų kompoziciją. Europos heraldikos raida rodo, 
kad dažnai svarbūs miesto, giminės ir pan. herbiniai ženklai paimami iš antspaudų – t y. tarp sfragistikos ir heraldikos yra tamprus 
ryšys. Kalbant apie Klaipėdos herbą, nekyla abejonių, kad jo simbolių vaizdas adekvatus seniausio  iš 1446 m. žinomo miesto 
antspaudo vaizdui. Daugiau hipotetinė Klaipėdos herbo simbolių kilmės laiko problema. Seniausias archyvinis šaltinis – klaipėdiečių 
laiškas liubekiečiams, užantspauduotas didžiuoju miesto antspaudu, datuojamas 1446 m. lapkričio 5 diena. Dabar jis yra saugomas 
Liubeko miesto archyve. Jame matomi visi ir herbe pavaizduoti simboliai. Kaip rodo Vokietijos miestų antspaudų ir herbų tyrimai, 
tarp herbo ir antspaudo siužetų dažnai nebuvo skirtumų. Vadinasi, galime teigti, kad,  nors miesto skydinis herbas su spalvomis 
mums žinomas tik nuo XVIII a., tačiau pats siužeto turinys, mus pasiekęs  iš viduramžius siekiančių antspauduotų dokumentų, yra 
senas ir su tais pačiais simboliais. 

Labiausiai tikėtina, kad  Klaipėda Liubeko miesto savivaldos teises gavo 1258 metais. Šios, kaip ir kitos miestų teisės, 
apibrėžia, reglamentuoja ūkinius, administracinius, teisinius santykius, nusako miesto  valdymo modelį, jo santykius su siuzerenu, 
taip pat nustato oficialias valdymo institucijas: tarėjus,  magistrato instituciją ir kita. Būtent miesto valdymo organo įkūrimas, platus 
vidaus ir išorės problemų sprendimo ratas, sprendimų, laiškų legitimumo klausimas turėjo  lemti miesto antspaudo su tik jo tapatumą 
atspindinčiais simboliais  atsiradimą. Antspaudas tai praktinis, visų pirma juridine prasme  būtinas miesto (ir ne tik miesto) valdžios 
instrumentas. Tad neabejotina, kad jis turėjo būti sukurtas ir pagamintas paraleliai ar netrukus po teisės suteikimo ir valdžios 
institucijų sudarymo. Nors 1254 m. Klaipėdai atsiųstame Liubeko teisių kodekse apie antspaudą nekalbama, vis tik turime pagrindo 
manyti, kad Klaipėdos antspaudas turėjo atsirasti  apie 1258 metus ar šiek tiek vėliau. Tuo norime teigti, kad 1446 m. ir vėlyvesniuose 
šaltiniuose matoma simbolių kompozicija (ta pati antspauduose ir herbe) turėjo atsirasti miestui gavus savivaldos teises. 

Antspaudų ar herbų simbolių paieška nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Sfragistikos specialistai klasifikuoja miestų simbolius į 
įvairius tipus. Juose matomi  pavaizduoti šventųjų-globėjų ar jų atributų atvaizdai,  valdovų simboliai, architektūra,  laivai, žvėrys, 
paukščiai, žuvys ir kita. Nesvarbu, koks simbolis panaudotas miesto antspaude ar herbe, bet svarbu  tai, kad jis turi atspindėti  
istorines realijas: steigėjų įsivaizduojamą miesto viziją, miesto  stegėjų  ir šventųjų globėjų santykį, miesto vietą valstybinėje ar 
administracinėje sąrangoje  ir pan. Kitaip tariant, antspaudo ir herbo siužetas pirmiausia yra ne dekoratyvumo, o semantikos 
klausimas.
Klaipėdą  1252 metais įkūrė dvi institucijos: Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas. Šios dvi pusės ne tik sprendė praktinius miesto 
kūrimo, teritorijos pasidalijimo klausimus, bet, kaip buvo minėta aukščiau, ir konstravo miesto ateities viziją, tuo pačiu padėjo 
pagrindą sfragistinei ir heraldinei simbolikai. Nors  rašytiniai šaltiniai tyli, bet pagrįstai galime manyti, kad miesto ateities vizija, 
steigėjų norai buvo sudėti pirmiausia į antspaudą, o vėliau perkelti  ir į miesto herbą.  

Klaipėdos miesto antspaude  dominuoja fortifikacija ir laivai ar atskiri jų elementai. Kaip pažymi E. Rimša, 
Čekijos, Lenkijos, Vokietijos viduramčių  miestų sfragistikoje ir heraldikoje šie simboliai užima 20–30 procentų. Tai lėmė viduramžių 
miestams ir valstybėms būdingos karo, ginties aplinkybės. Klaipėda kaip tik  patenka į Vokietijos, konkrečiai  – Livonijos ordino – 
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heraldikos ir sfragistikos tradicijų lauką. 
Klaipėdos  antspaudo ir herbo pagrindiniame lauke panaudoti penkių tipų simboliai, kurių interpretavimas nevienareikšmis  ir tebėra  
mokslinių diskusijų objektas. Tai, kad  jau XVIII – XIX a. prasidėjo miesto antspaudo ir herbo siužeto interpretacijos, rodo, jog  
pirminės simbolių prasmės, kurios turėjo būti užfiksuotos ir to meto (XIII a.)  dokumentuose,  gana seniai  buvo  pamirštos. Tačiau 
aišku viena, kad, bėgant  amžiams, pagrindinė antspaudo ir herbo semantika (bent jau vizualinė) nesikeičia. Kinta vaizdavimo stilius 
(dizainas), legendos šriftas, herbo kartušas, bet ne pagrindinė kūrėjų suformuota idėja. Tiesa, įvairių amžių antspauduose atsiranda ar 
dingsta vienas kitas simbolis – pvz., žvaigždutės. Šalia šio teiginio iliustracija 1446 ar 1608 m.  miesto antspaudų siužetų (kurie 
identiški ir matyt atspausti tuo pačiu įrankiu) bei XIX a. pab. – XX a. pradžios vaizdo palyginimas. Pastarasis labiau formalizuotas, 
skiriasi legenda, nėra žvaigždučių. Visa tai byloja apie gana dinamišką antspaudo ar herbo gyvavimo, prisitaikymo prie pokyčių 
istoriją. Beje, net sovietmečio Klaipėdos heraldikoje pagrindiniai simboliai išliko tie patys, nors ir skyrėsi atlikimo dizainas. 

Taigi, ką galėjo ar galėtų reikšti tie penki Klaipėdos miesto antspauduose ar herbuose matomi simboliai? Kai kada teigiama, 
kad į antspaudo siužetą galima žiūrėti kaip į savotišką  miesto portretą. Pradedant aptarti Klaipėdos miesto ir antspaudo simbolių 
prasmes, reikia prisiminti, kad labiausiai tikėtina, jog antspaudo siužetą padiktavo steigėjų vizijos, viltys, suformuotos tuo metu, kai 
dar tik buvo  statomas miestas,  pilis, rūpinamasi miesto savivaldos modeliu, tikėta jo svarbia vieta Baltijos jūros miestų sistemoje. 
Kaip buvo minėta aukščiau, rašytiniai šaltiniai rodo, kad steigėjai Klaipėdą įsivaizdavo kaip ekonomine ir religine prasmėmis 
dominuojantį Livonijos ir Kuršo vyskupystės centrą . Deja, ypač viduramžių Klaipėdos  periodas parodė ką kita. 1252 metais 
puoselėtos viltys neišsipildė ar išsipildė tik iš dalies. Įvertinus šią aplinkybę, galima teigti, kad antspaude matomų simbolių reikšmės 
žymiai pranoksta miesto realybę, t.y .herbo ar antspaudo semantika ne visai koreliuojasi su viduramžių Klaipėdos architektūros, ūkine 
ar prekybos  istorija. Tad į antspaudo ir herbo vaizdo semantiką turime žiūrėti kaip vizijų ir realybės visumą – kai ką matyti kaip 
realiai įgyvendintus, kai ką kaip į nerealizuotus sprendinius.

Pirmiausia, pagal reikšmes matomus simbolius galima suskirstyti  į dvi grupes. Pirmoji  simbolizuoja stiprų fortifikuotą 
viduramžių objektą.  Antroji – jūrinį uostą.  Sakytume, kad antspaude suformuluoti klasikiniai svarbaus gerai įtvirtinto viduramžių 
prekybos centro bruožai. Kaip buvo minėta, vienas Klaipėdos kūrėjų buvo Kuršo vyskupas, dėl miesto taip pat turėjęs ambicingų 
planų. Deja, miesto simbolikoje bažnytinis, krikščioniškas elementas ryškiau nefigūruoja, nebent žvaigždžių simbolikoje. 

Klaipėdos antspaudo  centre  dominuoja Europos miestų heraldikoje  paplitusi trijų bokštų kompozicija: centre – mūrinis 
pilies ar miesto gynybinis (vartų) bokštas – vartai, užsibaigiantys viduramžiams būdingais kuorais. Abipus jo simetriškai išdėstyti  du 
ažūrinės konstrukcijos miesto  gynybiniai  bokštai (mediniai).  Centrinis  bokštas įkomponuotas į gynybinę sieną, turinčią 
žvaigždučių juostą – frizą. Beje, trijų aiškiai mūrinių bokštų kompozicija panaudota ir Klaipėdos komtūro bei vietininko 
antspauduose. 
 Pirmoji grupė simbolių akcentuoja du dalykus. Pirma, miesto ir pilies gynybinę reikšmę ir galią. Antra, centrinio bokšto 
atviri langai ir vartai –  atvirą prekybai ir kontaktams miestą. Rašytiniai šaltiniai jau nuo XIII a. mini pilies gynybinį bokštą bergfrydą. 
Pradžioje jis buvo medinis. Pirma žinia apie mūrinį bergfrydą yra vėlyva – nuo 1393 m. Bergfrydas yra aukštas, uždaras, pilies 
vidinėje pusėje prie gynybinės sienos prigludęs  statinys, be langų apatiniuose aukštuose. Kitaip tariant, bergfrydo architektūra yra 
viduramžių pilies vertikali dominantė, tačiau skiriasi nuo pilies ar miesto vartų bokšto architektūros. Todėl labiau tikėtina, kad 
antspaudo kūrėjai pavaizdavo ne bergfrydą, o mūrinių miesto įtvirtinimų (vartų bokšto, gynybinės sienos) viziją arba realų vartų 
bokštą.  
 Kai kurių autorių nuomone, ažūriniai bokštai turėtų būti siejami su bakenais – uosto navigacijos įrenginiu ar su kogų 
anstatiniais gynybiniais bokštais. Šis ažūrinių konstrukcijų su aikštele viršuje tiesioginis siejimas su minėtais uosto įrenginiais 
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abejotinas  bent jau dėl vienos paprastos priežasties. Jei priimtina tezė, jog Klaipėdos antspaudo siužetas atsirado XIII a. viduryje, tai 
tokios formos navigacijos įrenginys – bakenas – atsirado žymiai  vėliau. Tokios ar panašios formos bakenai, buvę Karaliaučiuje, 
minimi 1618 m. aprašyme. Taigi jie yra daug vėlyvesni. Ažūriniai bokštai ant kogų iš tiesų vaizduojami kai kurių jūrinių miestų 
antspauduose (pvz., Stralzundo, Gdansko). Tačiau tokios pat ažūrinės konstrukcijos antžeminis bokštas yra ir Torunės Naujamiesčio 
antspaude. Aišku tai, kad pirma, Klaipėdos antspaudo kompozicija būdinga heraldikoje ir sfragistikoje priimtai antžeminei gynybinei 
sistemai (trijų bokštų) pavaizduoti. Antra – ažūrinis bokštas ant kogo „atėjo“ iš sausumos architektūros (tvirtovių) ir daugiausia tokie 
kogai paplito XIV –XV a., o  XIII a.  atsiranda tik pirminė, bazinė, kogo konstrukcija. Klaipėdos  antspaudo kompozicijoje du 
ažūriniai bokštai komponuojami ne ant laivo korpuso, kaip tai daroma aukščiau minėtų miestų antspauduose, bet yra fiziškai susieti 
su centriniu mūriniu bokštu bei gynybine siena ir atskirti nuo laivo korpuso. Istoriniai, archeologiniai šaltiniai rodo, kad Klaipėdos 
miestas ilgai neturėjo mūrinių  gynybinių įtvirtinimų, tenkinosi mediniais palisadais. Juos tik XVII a. pakeitė modernūs bastijoniniai 
įtvirtinimai. Tad, žiūrint istoriškai, realiausia prielaida yra ta, kad miesto gynybinius įtvirtinimus sudarė mediniai ažūriniai bokštai, 
palisadai ir galbūt mūriniai vartai. Tiesa, būtina paminėti, jog yra ir kita gana dažnai literatūroje sutinkama nuomonė, kurios laikosi 
ne vienas tyrėjas – kad šie ažūriniai bokštai yra viduramžių laivo sudėtinė dalis.   

Neaiškiausia yra žvaigždučių prie bokštų ir juostoje, esančioje mūrinėje  gynybinėje sienoje, semantika. Jos dažnai 
vaizduojamos  Europos miestų herbuose ir antspauduose  ir paprastai siejamos su dangaus skliauto vaizdavimu ir laivų navigacija 
pagal žvaigždes. Žvaigždės dangaus skliaute pavaizduotos ir XV a. Klaipėdos komtūro  antspaude. Beje, XIV–XV a. Ordino 
dokumentuose ne kartą minimi ir komtūrijai priklausę jūriniai laivai. 
 Sudėtingesnė yra  žvaigždučių juostos po gynybinės sienos kuorais interpretacija. Kompozicija panaši  į architektūroje naudotą 
dekoratyvinę juostą – frizą.  Tokias penkių ar mažiau žvaigždučių (kitu atveju žiedelių) juosteles galima pamatyti Štralzundo ir kai 
kurių kitų uostamiesčių herbuose ar antspauduose. Akivaizdžiausia tai, kad, nepaisant, ar tai kogo kastelis, ar miesto gynybinė siena, 
žvaigždučių juosta įkomponuota kaip dekoratyvinis elementas ir vargu ar turi kokias nors kitas prasmes. Nebent galima būtų 
prisiminti Ordinų kūrimąsi ir kryžiaus žygius į Palestiną. Artimuosiuose Rytuose penkiakampė žvaigždė yra karinės galios simbolis. 
Taigi Ordinas po tų žygių ir pasuko į Rytų Pabaltijį su nauju kryžiaus žygiu prieš pagonis.

Laivas, įkomponuotas kompozicijos apatinėje dalyje, – mažiausiai diskusijų keliantis simbolis. Senųjų laivų specialistai jame 
mato jūrinio laivo korpusą. Laivo forma leidžia daryti prielaidą, kad tai gali būti XIII a. laivas, turintis dar 
vikingų laivų statybos tradicijas. Tai jūrinės prekybos, laivininkystės ir karybos simbolis.  

Klaipėdos herbo kilmės ir jo kūrimo aplinkybės nežinomos. Seniausia rašytinė užuomina apie herbą – antspaudą ir jo spalvas 
žinoma tik iš 1730 m. rotušės inventoriaus. Anot  šiuos duomenis paskelbusio J. Sembritzkio,  herbo fonas buvo raudonas, simboliai 
– geltonos  spalvos. Tai labai plačiai heraldikoje paplitusios spalvos. Geltona (aukso) spalva heraldikoje reiškia kilmingumą, 
protingumą, dorumą, raudona – drąsą ir meilę.  Jau minėto J. Sembritzkio pastangomis šios spalvos 1901 m. Klaipėdos magistrato 
buvo oficialiai patvirtintos Klaipėdos miesto herbo spalvomis. XIX – XX a. pirmosios pusės šaltiniuose galima rasti įvairių herbo tiek 
skydo, tiek jo spalvinių interpretacijų (pvz., L. Clerikus), tačiau tai tenka traktuoti kaip kūrėjų menines paieškas. 

Dabartinis Klaipėdos miesto savivaldybės herbas (geltoni simboliai raudoname fone) buvo  atkurtas 1992 metais (dizaineris 
K. Mickevičius). 1992 m. liepos 1 d. jis buvo patvirtintas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo. 
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Klaipėdos antspaudai, herbas ir jų panaudojimo pavyzdžiai  XIII-XX a.



1446 m. lapkričio 5 d. [Memel (Klaipėda)]
Klaipėdos miesto burmistro ir tarybos laiškas 
Liubeko miesto burmistrui ir tarybai

Archiv der Hansestadt Lübeck
01.1-03.05 - ASA Externa, Borussica (Hzt. Preußen), 052-1
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Unssen gar frutlyken grut tovoren unde alles wat wy vor mogen neu unde tho allen gethyden. Weten sole gy erwerdyger 
borgermeyster unde rotman der Stat Lubike, wo vor uns bargemeyste unde rotmanes der stat Memel yst geweyst eyn wrom man 
Harman Hoppener genannt und yst bogerende gewest eyn getuchnysse, wo he were yn de hafenynge komen, so thuge wy 
borgermeyster unde ratmannes der stat Memel, wo he ut der oppenbar se yn eynem storme yn dey hafeninche tor Memel gekomen 
yst unde ist darynne gelegen menge teyt unde dorfte (dorften) nycht ut segelen, wen worumme dat schip was to wedet unde kunde 
dat nycht beteren unde muste da schip vor kopen vor eyn wrak unde heft (hest?) dey guder geffen vor XV mark gerynes geldes unde 
dat wrak myt den takel vor XX mark des solfen geldes. To eyner meren gethunysse hebbe wy borgermeyster unde rotmanne unser 
yngesegel bynnen yn dyssen briff gedrukke, dey dar gefen yst yn der jartyt (yartyt) unnsers heren MCCCCXLVI jore (yore) des 
sunnobendes na aller hyllygen dage.

Pranešama, kad Hermano Hoppenerio vedamą liubekiečių 
laivą atviroje jūroje užklupusi audra, apgadintas ir netekęs dalies 
krovinio (prekių) laivas atplaukė į Klaipėdą. Informuojama, kad yra 
nepataisomai apgadintas ir jo nuolaužos su takelažu bei likusiu 
kroviniu bus parduoti. Laiško tikrumui Klaipėdos burmistras ir 
tarybos nariai prispaudė miesto atspaudą. 

Tai seniausias žinomas Klaipėdos miesto antspaudas.
Antspaudas atspaustas popieriuje ant vaško.
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(…) Also lange das gemelter Kurth widerumb zur Memell 
p[er]sonliche (?) erscheint und doselbest wie er vorlautbart / 
Konigliche beweiß briev und  Sygell uff legtt  Alsdann soll solch 
Schiff vonn Scheppern und ander vorstendigl. geschattzt und Taxirt 
(?) werden und dy Sache in wege der freuntschafft entlichen 
entricht und entscheiden werden Dieweyl (?) solchs vor unser Stadtt 
geschwornne Richter und Scheppenn bekant hott / Zeugenn und 
Bekenne uns von dann (?) vor ydermenniglich in Krafft disss 
Brieves  denn wir zu Urkunt mitt unser Stadtgewonliche Ingesigell 
wissentlichen haben vorsigeln lassen Welcher geben ist Memell 
Montags nach Oculy im funffzehen hundertstenn und zwey und 
zwentzigste

(...) Tad po ilgo laiko minėtas Kurth dar kartą asmeniškai 
atvyko į Klaipėdą, paskelbė karališką patvirtinimo laišką ir 
antspaudą uždėjo. Po to prisiekusieji ir kiti vadovaujantieji šį 
laivą įvertino ir nustatė kainą. Ir byla (reikalas) draugišku 
būdu pagaliau yra išspręsta. Tai pripažino prieš mūsų miesto 
prisiekusį teisėją ir tarėjus. Liudijame ir patvirtiname 
kiekvienam šio laiško galią, nes dokumentą įprastu 
(bendruoju) mūsų miesto antspaudu [su mūsų] žinia 
antspaudavome. Duota Klaipėdoje pirmadienį po trečiojo 
gavėnios sekmadienio tūkstantis penki šimtai dvidešimt 
antraisiais [metais].

1522 m. Memel (Klaipėda)

Ištrauka iš Klaipėdos miesto seniūno ir tarėjų rašto dėl 
Klaipėdoje sulaikyto laivo, kurio reikalus Danijos karalius 
buvo įgaliojęs spręsti Karklės pameistriui Kurthui. Antrą 
kartą Kurthui atvykus į Klaipėdą, incidentas buvo 
draugišku sutarimu išspręstas. Tam buvo išduotas ir šis 
dokumentas, patvirtintas  įprastiniu (ar bendruoju) miesto 
antspaudu.
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1602 m. kovo 26 d. Memel (Klaipėda)
Klaipėdos miesto burmistro ir tarybos (tarėjų) laiškas Liubeko miesto burmistrui, miesto tarėjams dėl mirusio Klaipėdos 
miestiečio Weilandto Johanniso Buchenigo sūnaus globos ir jo palikimo paskyrimo globėjams.

Archiv der Hansestadt Lübeck
01.1-03.05 - ASA Externa, Borussica (Hzt. Preußen), 053-5

22



23. April 1602
Dem Ehrenigsten, Hochgelarten, Achtbaren, Fursichtiden und 
Weisen Herrn, Burgermeistern und Rahdt, der Keyserlichen …... 
Reichsstadt Lubeck, unsern hochgunstigen lieben Herrn und gutten 
Freund
filij Superintendentis
Stadt Mummell

Ehrenigsten, Hochgelarte Achtbare Fursichtige und Weist 
Herr E. Chrn. Achtl.F. W. konnen wir freundlich nicht Verhalten, das 
vor uns heutt Dato: die Erbarn und Weisen H. Christoff Sperber 
Rahdtsverwandter, und H. Salomon Elertt Berichtsverwandter unser 
Stadt, als unsers zu Gott verstorbenen Mittburgers, Weilandt Johannis 
Bucheny eheleiblichen hinderlassenen Sohn [neįskaitoma] Bucheny, 
Verordnete und gesetzte Vormund [neįskaitoma] in gewönlicher 
Session erschienen, Aebring das Ihres Mundeleins Großvatter der 
[neįskaitoma] und hochgelarte Herr Antreas Buchenig, Pfarrehr und 
Superintenter zu Lübeck vor ers[neįskaitoma] und kurz hernach die 
Großmutter, die Erb R. Judit jetzerwehnten Herrn geeheligete 
Haußfrau, kurtz verwichener Zeitt, durch des Todt abgefordert 
worden, Derowegen Jetzo gemeltter Verstorbenen beeden Personen 
Gütter, alle und jede Ihre Verlassenschaft uff selben Nachgelassenen 
Kinder und Erben von Rechts Wegen gefallen und verlassen sey. 
Wann das [ohne] (?) Ihnen Zugedenken und Ihren Unmundigen also 
vor zustehen, und dasselb. Erbschaft in Achts zunehmen, wie es 
getrauen Tutorib[us], die eß gegen Gott und Ihrer geburenden 
Obrigkeit verantworten wollen, obliegen und gebüren will.
(...)
Datum Mümmell den 26 Martij Ao 1602.

E. Chrn. Achtl F. W. 
Dienstwillige
Burgermeister und Rahdtt der Stadt Mümmell in Preussen

1602 balandžio 23
Garbingiausiam, šviesiausiam, gerbiamui, pamaldžiam ir 
išmintingam ponui, imperijos miesto Liubeko burmistrui ir 
tarybai, mūsų prielankiausiam mielam ponui ir geram 
draugui

Garbingiausiasis, šviesiausiasis, gerbiamas, 
pamaldus ir išmintingas pone, (...) negalime mes 
neparodyti draugiškumo, kadangi šiandien prieš mus 
garbingus ir išmintingus p. Christoff Sperber ir p. Salomon 
Elertt, mūsų miesto vieną iš tarybos narių bei vieną iš 
tarėjų, įprastame posėdyje stojo mirusio Dievuje mūsų 
miestiečio Weilandt Johannis Bucheny palikto santuokinio 
sūnaus Aebring Bucheny paskirti ir nustatyti globėjai: 
Aebring, globotinio senelis, ir šviesiausiasis ponas Andreas 
Buchenig, Liubeko kunigas ir superintendentas 
[neįskaitoma]. Netrukus po to ir senelė Judit, minėto pono 
teisėta žmona, buvo mirties pašaukta. Todėl abiejų 
paskelbtų mirusių asmenų turtas, visas ir kiekvienas 
palikimas teisėtu būdu palieka ir atitenka paliktam vaikui ir 
paveldėtojui. Kol yra nepilnametis, jį globoti ir jo palikimu 
rūpintis privalo globėjai, kurie atsako prieš Dievą ir valdžią 

(...)
Duota Klaipėdoje, 1602 m. kovo 26 d. 

nuolankiai
Klaipėdos miesto Prūsijoje burmistras ir miesto taryba
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(...)
In Summa daß Exercitium Libera Negotiationis behauptet auch 

unser Statt Sigell, welches, nicht vermuhtlich unsere Vorfahren 
entweder selbst aus eigener macht und gewalt sich werden genommen 
und angemaßet, oder aber der domaligen Herschafft mit Practiken 
abgegangen, sondern höchstgemelte Herschaftf vilmehr von ihr selbst 
freywillig und gnedigst, auch zurgleich bey Fundation der Stadt, und 
in gewißen Stücken und derselben bedeüttungen aus sonderen 
bedencken und erheblichen Ursachen verlihen und mitgegeben haben.

Dann gegenwertig zuersehen, das in demselben erstlich nicht 
ein klein, und nur Fischer Both, wie die Königsberger treumen, 
sondern ein ansehenlicher Schiffs Rumpf, und in solcher quantitet und 
habilitet, darauf, alß einen starcken und vesten grundt, anstadt eines 
solchen leichtfertigen Mastbaums, deßgleichen Jener Ordens Herr, die 
feinde damit zuebeschädigen, sich gebrauchet, und davon die 
Königsberger fabuliren, ein trefflich, und ohn allen Zweyffell vom 
Wacken und Steinen, wie gebreüchlich, hochaufgeführtes und 
schwerer Werk und Gebeüde, deßgleichen die Königsberger nicht 
sagen können, im Curischen Haaffe zum gebrauch der fischerey oder 
derselben gefangenen fischen verführung genüzet sein oder werden, 
dann auch, wie aus angedrücktem Sigill klärlich zusehen, zweene auch 
ansehenliche Seilen oder Bäaken, als eine vor, und die andere hinter 
dem Schiffe, so die gerade und mitte des tieffes dem Schiffe zeigen 
und weisen, gesezet und aufgerichtet stehen.

Was aber damit gemeinet, oder darunter verstanden sey, 
stellen E. Churfl. Gn. aus der verlehnung dieses Stad Sigills, so ohn 
allen Zweiffell in deroselben Matricul verhanden, gnadigst zuermeßen 
wir unterthenigst anheims. 

(…)

E. Churfl. Gn:
Untertehnige Gehorsame
Bürgermeister, Rahtt, Gericht und ganze Gemeine der Stadt 
Mümmell

(...)
Apskritai, apie laisvę verstis prekyba rodo netgi 

mūsų miesto antspaudas, kurį, neabejojama, mūsų 
protėviai nei patys savavališkai įsigyjo, nei prievarta 
pasisavino, nei iš tuometinio valdovo klasta išgavo. Tačiau 
priešingai, aukščiausiasis valdovas pats savo valia 
maloningiausiai, steigdamas miestą, jame tam tikras 
detales ir reikšmes ypatingai apgalvojęs ir dėl svarbių 
priežasčių  jį suteikė ir išdavė. 

Pirmiausiai jame galima įžiūrėti ne mažos ir ne 
žvejybinės valties, kaip Karaliaučiaus miestiečiai 
išsigalvoja, tačiau išvaizdaus laivo korpusą, ir tokio dydžio 
ir tinkamumo, kad ant jo, kaip ant stipraus ir tvirto 
pagrindo, vietoj paprasto stiebo, panašiai kaip ana Ordino 
kariuomenė jį priešui pakenkti naudojo - apie tai pasakoja 
ir Karaliaučiaus miestiečiai - [stovi] puikus, be jokios 
abejonės, iš uolienų ir akmenų, kaip įprasta aukštas ir 
gražus įtvirtinimas ir statinys. Tad Karaliaučiaus 
miestiečiai negali sakyti, kad jis yra ar buvo naudojamas 
žvejybai ar pagautai žuviai gabenti Kuršių mariose. Po to, 
kaip iš prispausto antspaudo aiškiai matyti, yra įrengti ir 
pastatyti du, taipogi išvaizdūs (Seilen) (?) arba bakenai – 
vienas laivo priešakyje, kitas – gale, kurie laivui nurodo 
[vandens] gilumos vidurį ir kryptį.

Tačiau, ką šita reiškia arba, kokios prasmės tame 
yra, nuolankiausiai pavedame spręsti Jūsų kurfiurstiškai 
Malonybės nuožiūrai iš šito suteikto miesto antspaudo, 
kuris, be jokios abejonės, yra šiame rašte.

(...)

Jūsų Kurfiurstiškai Malonybei
nuolankiai
Klaipėdos miesto burmistras, taryba, teismas ir visa 
bendruomenė

XVII a. pr. [Mümmel (Klaipėda)]
Klaipėdos miesto raštas Prūsijos kunigaikščiui ir kurfiurstui Johannui Sigismundui 

24



Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Ostpr. Fol. Nr. 624, l. 447

Tai pirmasis, mums žinomas, miesto antspaudo aiškinimas. 

Tuomečiai klaipėdiečiai manė, kad jų antspaude ant laivo 
vietoje stiebo yra mūro bokštas. Šoninius bokštus susiejo su 
bakenais, navigacinės paskirties statiniais, greičiausiai todėl, 
kad jie savo išvaizda priminė Karaliaučiuje tuo metu realiai 
buvusius tokios paskirties bokštus.

Ypač kruopščiai papieriuje ant 
vaško atspaustas Klaipėdos miesto 
antspaudas pridengtas pusiau 
skaidriu popieriumi

Antspaudo vaizdas be apsaugos
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[apie 1629–1630] Mümmell (Klaipėda)
Klaipėdos burmistro, tarybos ir miestiečių laiškas Švedijos kancleriui Axeliui Oxestiernui, užimtų Prūsijos teritorijų 
genalgubernatoriams ir kt. dėl Klaipėdos teismo reikalų sureguliavimo, privilegijų amatininkams išlaikymo, mokesčių ir 
kitų prievolių miestiečiams sumažinimo, Klaipėdos miesto laivybos ir prekybos laisvių patvirtinimo švedų šešių metų 
sekvestracijos laikotarpiu (1629–1635 m.).

Riksarkivet Stockholm
RA/720701.019, E 789
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Dem Wohlgebornen Herrn, Herrn Axelio Oxestiern, königl. Mayest. 
und der Reiche Schweden Rahtt und Canzlern, Bevolmechtigen Commissario 
und des Königl. Antheils Preußen General Guberniren, Freyherrn zu Kymiths, 
herrn zu Fryholmen und Tydöm (?), guldenen Ritter. Unserm gnedigsten Herrn 
und mechtigen patronen.

(...)
Wollgeborner, Gnedigster Herr, auff E. Gn: und Herl. gnädigstes 

begehren, haben wir, so viell uns auß unserm von der alten hochlöblichen 
Herrschafte de Anno 1580. ertheilten privilegio von der Sigelation und freyen 
Schiffahrt wißend, zu papier gebracht, das nemblich in selbigen privilegio 
expresse enthalten, das wir nicht alleine freye Schifahrt, Handel und Wandell 
treiben, sondern auch auß dem Walde freye Hölzung zu erbawung der Schiffe 
auß sonderen Gnade uns versprochen und zugesagt, mit angehengter clausull, 
das gemelte hochlöbliche Herrschaft wunschen, das wir gleich den 
Königsbergern uns der Handlung befleißigen, und die Stadt in auffwachs 
gerahten, und an Schiffahrt zunehmen möchte; Solches auch seit der Zeit herr 
geschehen, also das wir biß Anno. 1618. freyen Handell und Wandel getreiben, 
und die Schiffe, wiewoll nicht uberflüßig, dennoch sicher und ungehindert zu 
uns kommen sein, das wir also unser stücklein Brott [engst] Gotts segen davon 
haben gewinnen können.

Es haben aber Gnedigster Herr die Königsberger uns solches 
mißgönnet, und uns deßwegen in proceß gezogen, vorgebende, das die Stadt 
Mümmell mehr nicht den jährlich drey Schiffe abzuladen befugt und 
berechtiget wehr; Solches ihre nichtiges vorgeben aber, nachdem Ihr Churfl. 
[Gn.] unsund Sie pro etcontra gehöret, und die verübte schrifftlichen Acta 
verlesen, sie niemahlß verificiret noch darthuen konnen: alß haben 
höchstgedachte Churfl. [?] gnedigst verabscheidet, das die Schiffe ohne Zahll, so 
mit wahrenzu uns kommen, macht haben die selben zuverkauffen, und mit 
andern ihren dienlichen Kauffmans wahren wiederums dieselbe zubeladen, und 
ihr bestes Zusuchen ihr(n)en frey sein soll; Dabey wir dan auch von Ihr Churfl. 
[?] biß anhero gnedigst sein manuteniret und geschuzet worden. Zweiffeln 
derowegen gänzlich nicht, es werden auch Ihre Kön: Mayest; unser 
allergnedigster König und Herr uns nicht alein allergnedigst dabey erhalten, 
sondern auch auß angeborner Kön: mildigkeit mit mehrern Gnaden ansehen 
und begabe, worums wir den embsig und umb Gotts willgebehten haben 
wollen, damit wir unser Stücklein Brott desto beßer habe und verdienen mög; 
Hierauff eines gnedig Abschiedts erwartende.

E. Gn. und Herrl.
Dienstw. und gehorsam Burger der Stadt Mümmell

Kilmingam ponui Axeliui Oxestiernui, karališkos didenybės ir 
Švedijos imperijos tarėjui bei kancleriui, įgaliotam patikėtiniui 
ir karališkos Prūsijos dalies generalgubernatoriams, Kimito 
baronui, Friholmo ir Tidomo (?) ponui, riteriams. Mūsų 
maloningam ponui ir galingajam globėjui (patronui)

(...)
Kilmingas, maloningas pone, Jūsų malonybės ir 

aukštenybės maloningiausiai maldaujame. Šiuo raštu 
pranešame, kad kiek mums žinoma iš mūsų buvusio didžiai 
gerbtino  valdovo 1580 m. suteiktos privilegijos dėl 
[Sigelation?] ir laisvos laivybos, jog būtent aiškiai toje pačioje 
privilegijoje mums iš ypatingos malonės pažadėta ir leista ne 
tik laisva laivyba, prekyba ir mainais verstis, tačiau taip pat 
laisvai iš miško kirsti  medieną laivų statybai, su sąlyga, kurios 
minėtas didžiai gerbtinas valdovas pageidavo, kad mes, kaip 
Karaliaučiaus miestiečiai, vystytume prekybą, miestas plėstųsi 
ir laivyba augtų. Nuo to laiko taip ir vyko: iki 1618 m. laisvai 
vertėmės prekyba ir mainais, ir laivai, nors ir negausiai, tačiau 
saugiai ir netrukdomai pas mus atplaukdavo. Tokiu būdu su 
Dievo palaima duonos gabalėliui galėjome užsidirbti.

Tačiau, maloningasis pone, Karaliaučiaus miestiečiai 
mums to pavydėjo ir mus dėl to įtraukė į ginčą tvirtindami, 
kad Klaipėdos miestui buvo leista ir duota teisė iškrauti ne 
daugiau trijų  laivų per metus. Tačiau tokie jų niekingi 
tvirtinimai, kai Jūsų kurfiurstiška Malonybė išgirdo mūsų ir jų 
už ir prieš, ir perskaitė išduotus raštiškus dokumentus, 
niekada negali būti įrodyti ir patikrinti. Nes didžiai maloninga 
kurfiurstiška kilnybė maloniai patvirtino, kad laivai su 
prekėmis pas mus neribotai gali atvykti, prekes parduoti ir vėl 
kitomis pasikrauti. Dėl to ligšiol Jo kurfiurstiškos kilnybės 
buvome maloniai jo rankos globojami ir ginami. Todėl visiškai 
neabejojame, kad ir Jūsų karališka Didenybė, mūsų 
maloningiausias karalius ir ponas mus ne tik maloningai 
išlaikys, tačiau taip pat dėl įgimto karališko gailestingumo 
kitomis malonėmis pagerbs ir apdovanos. To mes uoliai, o taip 
pat Dievo valios meldžiame, kad geresnį duonos gabalėlį 
turėtume ir užsidirbtume. Maloniai  laukdami nutarimo 

nuolankiai Klaipėdos miesto miestiečiai
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Georg Reimer
Merckwürdigkeiten der Stadt und Festung Memel
(Dėmesio vertos Klaipėdos miesto ir tvirtovės vietos)

In: Erleutertes Preussen, Bd.4. Königsberg, 1728.

Originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje
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§. VII.

Labai sename miesto herbe yra pavaizduoti du 
jūriniai bakenai (du tokie stovi Didžiojoje Vitėje, prie jūros, 
netoli senojo gynybinio pylimo; kad plaukiantieji jūra juos 
matydami galėtų įplaukti į uostą), tarp jų viduryje – bokštas, 
o apačioje matyti žvejų valtis. Aplink senosiomis vienuolių 
raidėmis yra įrašyta: Sigillum Burgense de Memela 
(Klaipėdos miesto antspaudas). Miestiečiai, gyvenantys 
senamiestyje ir Frydricho miestelyje, išsilaiko iš prekybos, 
aludarystės, žemdirbystės, muiladarystės ir kt. Daugiausia 
prekiaujama vadinamaisiais klaipėdietiškais linais, sėmenimis, 
verpalais, kanapėmis. Kai tokios prekės būna patikrintos ir 
miesto ženklu pažymėtos, dažniausiai gabenama į 
Pomeraniją, Sileziją, Bremeną, Liubeką, Olandiją, Prancūziją, 
Angliją ir kt. Negalima pamiršti, kad ši maisto turtinga 
vietovė duoda įvairios žuvies, ypač plekšnių, nėgių, menkių, 
kilkių, kurias, kai rami šilta diena ir vėjas pučia nuo jūros, 
vietiniai žvejai jūroje ir mariose gausiai gaudo ir žvejoja 
tinklais, meškerėmis, meškerykočiais, vilktiniais, venteriais ir 
kt. Jos užtenka ne tik Klaipėdos gyventojams ir kaimiečiams, 
tačiau dažnai ji kaip delikatesas valgymui taip pat gabenama į 
užsienio vietoves. Dėl tokios prekybos ir žvejybos šiam 
miestui jau 1475 m. kovo 21 d., penktadienį prieš gavėnią, 
didysis magistras Heinrichas Richtenbergas suteikė 
privilegiją, kurią pasirašė 10 kitų komtūrų. Joje, be jau 
minėtos laisvos prekybos ir žvejybos, buvo suteikta 
[privilegija] laisvai kirsti [mišką] malkoms ir šienauti bei kitos 
privilegijos. Jis [miestas] yra pakankamai apgyvendintas ir 
užstatytas, nepaisant, kad dėl įtvirtinimų daug namų, aikščių, 
daržų buvo sunaikinta: labiausiai atsiskleidžia dviejose 
pagrindinėse gatvėse, kurios kerta turgavietę, daug gražiai 
išmūrytų ir pastatytų dviaukščių gyvenamųjų namų. Gatvės 
daugiausia taisyklingos. Rotušė anksčiau buvo masyvus 
(didelis) pastatas, tačiau kadangi per gaisrą sudegė, buvo 
nupirktas pirklio Berento Eccarii namas. Jame vyksta Tarybos 
posėdžiai, saugomas archyvas ir dokumentai, taip pat vyksta 
miestiečių susirinkimai. 

Georg Reimer buvo kilęs iš Karaliaučiaus, 
1723 m. paskirtas Klaipėdos lietuvių bažnyčios 
diakonu. Mirė 1729 m. vasario 19 d. Erläutertes 
Preussen (1724–1728, 1742) buvo Karaliaučiuje 
pradėtas leisti pirmas tęstinis mokslo leidinys, skirtas 
prūsų istorijai tirti. Kartu su vėliau pradėta leisti Acta 
Borussica (1730–1732), kur buvo publikuojama ir 
lituanistinė archyvinė medžiaga, šie leidiniai būrė 
Prūsijos istorikus ir literatus, plėtė skaitytojų akiratį 
ir ugdė prūsiškojo patriotizmo nuostatas.

G. Reimeris aprašydamas miesto herbą-
antspaudą, pavaizduotus daiktus sieja su Klaipėdoje 
realiai egzistuojančiais objektais. Gal tuo metu 
Klaipėdoje stovėję laivų navigacijai skirti įrenginiai 
savo išvaizda ar konstrukcija buvę panašūs į 
vaizduojamus antspaude. Antspaude vaizduojamas 
laivo korpusas, tuo metu, klaipėdiškiams daugiau 
priminė žvejų valtį, nei jūrinį laivą.

Šiame straipsnyje pirmą kartą aprašomas 
Klaipėdos herbo praktinis panaudojimas – prekės 
žymimos miesto ženklu. Šaltiniuose rašoma, kad 
Klaipėdiškiai išskirtinės kokybės linų sėmenų statines 
žymėjo miesto herbu su karūna, net buvo linų 
„Klaipėdos karūnos“ sėmenys. Ant statinių su 
prastesnės kokybės prekėmis – išdegindavo herbą be 
karūnos arba tik raides „ML“. 
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S PREPOSITI IN MEMELA
Prepozito Memelyje (Klaipėdoje) antspaudas

Didžiosios ankstyvosios gotikos stiliaus raidės
55 x 32 mm
Antspaudo įrankis, kaulas (iki 1298 m.)

Ventspilis muzejs
VVM 28474/1

M 1:1

30



Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Zbiór dokumentów pergaminowych
AK Livoniae 4504
[interaktyvus], [žiūrėta 2012 07 18]. Prieitis per internetą: 
http://f.polska.pl/ead/picture/PL_1_1_4504_0001.jpg?pid=299507

Ajalooarhiiv, Tartu
EAA.2069.3.117

S PRESEPTORIS I MEMELEBHORC
Memelburgo (Klaipėdos) preceptoriaus antspaudas

Didžiosios ankstyvosios gotikos stiliaus raidės
Skersmuo 30 mm
Nedažyto vaško antspaudas, 1271 m.
Galvanoplastinė XIX a. antspaudo kopija
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SIGILVM BVRGENSIVM DE MEMELA
Memelio (Klaipėdos) miestiečių antspaudas

Didžiosios gotikinio stiliaus raidės
Skersmuo 75 mm
Antspaudai atspausti popieriuje ant vaško

Archiv der Hansestadt Lübeck
ASA, Externa Borussica, 52, 1, 1446-11-05
(senoji signatūra: Dreyer, Acta Bor., Preuß. Städte: Memel 1)

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
XX, HA, OBA, Nr. 25 397, 1522-05-24

XX, HA, Ostpr. Fol. 624, F. 447

1446 m.

XVII a. pradžia

1522 m.
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SIGILLVM BURGENSIVM DE MEMELA
Memelio (Klaipėdos) miestiečių antspaudas

Skersmuo 28 mm 
Antspaudai atspausti popieriuje ant vaško

1602 m.

1605 m.

1605 m.

[apie 1629–1630 m.]
Archiv der Hansestadt Lübeck
01.1-03.05 - ASA Externa, Borussica (Hzt. Preußen), 053-5

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
XX. HA, EM 98 j 2. Nr. 1 a. T. 4, S. 138, 1605-05-10 
XX. HA, EM 98 j 2. Nr. 1 a. T. 4, S. 141, 1605-05-10

Riksarkivet Stockholm
RA/720701.019, E 789
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SIGILLVM BVRGENSIVM DE MELELA
Memelio (Klaipėdos) miestiečių antspaudas 

Skersmuo 30 mm
Raudono lako antspaudai

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
VIII. HA A 50 Siegelsammlung Weltliche und geistliche Institutionen, I, Tafel 8, Nr. 34
VIII. HA I 32 Preußische Städte-Siegelsammlung, IV, Nr. 69
VIII. HA A 32 Siegelsig, v. Nagler, Tafel 250, Nr. 14
VIII. HA I 3 Städtesiegelslg. Clericus, Ludwig , Kasten 16
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Antspaudas su Klaipėdos miesto simbolika

Antspaudas atspaustas popieriuje
1799(?) m.

Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius
F 30-2
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SIEGEL DES MEMELSCHEN WETTGERICHTS
Memelio (Klaipėdos) teismo antspaudas 

Skersmuo 37 mm
Raudono lako antspaudas
1785 m.

Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
LMAVB RS F37-1184
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MAGISTRATS POLICEY D. KON. PR. SEE U. HANDLUNGS STADT 
MEMEL
Memelio (Klaipėdos) karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto magistrato policija

Skersmuo 31 mm
Raudono lako antspaudas

Geheimes Staatsarchiv Preußischer
VIII. HA I 3 Städtesiegelslg. Clericus, Ludwig , Kasten 16
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MAGISTRAT DER KOENIGL: PREUSS: SEE UND HANDELS STADT MEMEL
Memelio (Klaipėdos) karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto magistratas

Virš Klaipėdos herbo – Prusijos erelis su skepru ir valdžios obuoliu 
Skersmuo 50 mm
Raudono lako antspaudas, antspaudas atspaustas popieriuje

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
VIII. HA I 32 Preußische Städte-Siegelsammlung, IV, 69/1 (Magistrat, gebrochen)
VIII. HA A 57 Slg. Randow, Tafel 96, Nr. 26
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KOENIGL. PREUSS. SEE U. HANDELS STADT MEMEL
Memelio (Klaipėdos) karališkasis Prūsijos jūrų ir prekybos miestas

Skersmuo 33 mm
Raudono lako antspaudas

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
VIII. HA A 57 Slg. Randow, Tafel 96, Nr. 25
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SIEGEL DER KOENIGL: PR: SEE= UND HANDELSTADT MEMEL
Memelio (Klaipėdos) karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto antspaudas

Skersmuo 51 mm
Antspaudo įrankis, žalvaris

Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 75167

Antspaudo veidrodinis vaizdas
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GYMNASIUM DER STADT MEMEL  18. AUG. 60
Memelio (Klaipėdos) miesto gimnazija  60 rugpjūčio 18 

Skersmuo 29 mm
Antspaudo įrankis, žalvaris
Naudotas 1860–1891 m.

Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 6231

Antspaudo veidrodinis vaizdas
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s (?) Stadt Memel
Memelio (Klaipėdos) miesto antspaudas

Skersmuo 31 mm
Antspaudo įrankis, žalvaris

Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 75168

Antspaudo veidrodinis vaizdas
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Klaipėdos herbo medžiaga Ludwig Clerikus fonde

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
VIII. HA I 3 Städtesiegelslg. Clericus, Ludwig, Kasten 31 (Beschreibungen, Artikel)
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Klaipėdos Miesto Knygynas 
Stadtbücherei Memel
Klaipėdos (Memelio) miesto bibliotekos antspaudas

Skersmuo 35 mm
Antspaudas atspaustas ant miesto bibliotekai priklausančio 
leidinio

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 7931

Stadt. Höhere Mädchen-Schule 
MEMEL.
Memelio (Klaipėdos) aukštesniosios mergaičių 
mokyklos antspaudas

Skersmuo 31 mm
Antspaudas atspaustas ant mokyklos  bibliotekai 
priklausančio leidinio

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK P 124a

HOEHERE BUERGER SCHULE 
MEMEL
Memelio (Klaipėdos) aukštesniosios miestiečių 
mokyklos antspaudas

Skersmuo 31 mm
Antspaudas atspaustas ant mokyklos  bibliotekai 
priklausančio leidinio

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 10000

Stadtbücherei Memel
Memelio (Klaipėdos) miesto bibliotekos 
antspaudas

Skersmuo 34 mm
Antspaudas atspaustas ant  bibliotekai 
priklausančio leidinio

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK P 263
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Klaipėdos krašto misijos finansų patarėjo M. Malino  tarnybinės išvykos 
Berlyne  išlaidų ataskaita,patvirtinta vyr. komisaro antspaudu. Klaipėda, 
1922 m. balandžio 20 d.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK P 9217/42

LeHaut-
CommissaireReprésentantdesPuissancesAlliées
TerritoiredeMemel
Vyriausiojo komisaro, Įgaliotojo Santarvės atstovo Klaipėdos krašte 
antspaudas

Skersmuo 30 mm
Antspaudas atspaustas ant  Prancūzijos Respublikos diplomatinio 
paso, išduoto Klaipėdos krašto civiliniam komisarui G. Petisné. 
Paryžius, 1920 m. sausio 20 d.

Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 
1920–1923
Klaipėda. Leidykla „LibraMemelensis“, 2006. P. 44
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Klaipėdos miesto herbo simbolika panaudota po Pirmojo pasaulinio karo 
atsiradusio Klaipėdos krašto heraldikoje. Klaipėdos kraštas sudarytas 1919 
m. birželio 28 d. Versalio taikos sutartimi atskyrus šiaurinę Rytų Prūsijos 
dalį nuo Vokietijos. 1920 m. sausio 10 d. Klaipėdos kraštas buvo perduotas 
Santarvės šalių – Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos – kontrolei. Jos 
vardu Klaipėdos krašto reikalams buvo pavesta atstovauti Prancūzijai. 
Klaipėdos krašto valdymą perėmusio generolo D. Odry1920 m. balandžio 
20 d. potvarkiu ligitol naudoti anstpaudai ir spaudai su prūsiškuoju ereliu 
buvo pakeisti Klaipėdos miesto herbu.

Klaipėdos krašto vyr. komisaro 
korespondencijai skirtas vokas su Klaipėdos 
krašto pašto ženklais, vyr. komisaro antspaudu 
ir G.Petisné parašu. 1922 m. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK P-9217 / 41

Klaipėdos krašto keliavimo pasas, išduotas Marijai Lukat. 1922 m.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 1166

10 markių vertės žyminiomokesčio antspaudas, 
išspausdintasKlaipėdos krašto keliavimo pase

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 1166
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Gewerbeaufsichtsamt Memel
Klaipėdos (Memel) verslo priežiūros valdybos antspaudas

Skersmuo 33 mm
Antspaudas atspaustas buvusio Bisdoom & Zoon faneros fabriko 
Smeltėje, Malūnų gatvėje Nr. 108 pastatų pritaikymo Scmidtals & Co. 
mėsos konservų fabrikui projekto byloje. Klaipėda, 1923–1924 m.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 76176
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Užrašų knygelės dėklas

Iš D. Elerto kolekcijos

Klaipėdos gaisrininko šalmas.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 36966

DES MAGISTRATS zu MEMEL  INTERBEAMTE
Memelio (Klaipėdos) magistrato tarnautojo ženklas

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK65005
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„MemelerBank Akt. Ges.“ banko čekis. 1938 m.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 12087
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Klaipėdos miesto 
taupomosios kasos 
(Sparkasse der Stadt Memel) 
raštas. 1940 m.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 1686

Klaipėdos miesto taupomoji kasa su Klaipėdos herbu. 1939 m. 
kovo 20 d.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 39809
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Lietuvos RespublikosNepriklausomybės 10 
metų sukakčiai paminėti papuošta salė. 
Klaipėda, 1928 m.

Fotografija

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
GEK 1573

The American Tobacco Company 
(Niujorkas, JAV) etiketė iš 
kolekcijos “Flags of the World”, 
apie 1920 m.

iš Jefim Vytovtov kolekcijos

Turmac Tobacco Company B.V. (Zevenaaras, Nyderlandai) kolekcinių etikečių serija 
“Memel” apie 1920 m.

iš Jefim Vytovtov kolekcijos
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Pirmosios žinios apie Klaipėdos laivų vėliavas 
pasirodė XVIII a. pradžioje. 1718 m. 
Amsterdame ir 1732 m. Hagoje išleistame 
jūrinių vėliavų atlase buvo aprašyta vėliava, 
su kuria plaukė Klaipėdos laivai. Anot atlaso 
sudarytojo, ji turėjo atrodyti taip: „Klaipėdos 
vėliava, Prūsijos kunigaikštystės miestas. Joje 
trys juostos,  tarp dviejų raudonų viena 
geltona”.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, nepaisant to, jog 1718 m. 
atlase Klaipėdos vėliavos aprašyme buvo įrašyta, kad 
geltona juosta yra tarp dviejų raudonų, jau tame pačiame 
leidinyje vėliavos piešinyje įsivėlė klaida. Kadangi vėliavų 
piešiniai buvo nespalvoti, spalvas žymėjo skirtingas 
štrichavimas, naudojamas heraldikoje. Klaipėdos 
vėliavoje buvusios raudonos juostos vietoj vertikalaus 
štrichavimo buvo įstrižas, o tai reiškė, kad vietoj 
raudonos spalvos atsirado žalia. Turbūt taip galima 
paaiškinti, kodėl vėlesniuose XVIII a. įvairiuose 
leidiniuose Klaipėdai klaidingai priskiriama žaliai-
geltonai-žalia vėliava.   

Les pavillons ou bannières que la plupart des nations arborent en mer, Amsterdam, David Mortier, 1718
Connaissance des pavillons ou bannières que la plupart des Nations arborent en mer, La Haye, Van Den Kieboom, 1737  

Romas Adomavičius, Kęstutis Mickevičius
Klaipėdos vėliava
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Tokias spalvas Klaipėdos vėliavai 
priskyrė 1717 ir 1737 metais. 

Klaidingų spalvų  Klaipėdos vėliava spalvintose XVIII a. pabaigos leidinių iliustracijose

[interaktyvus], [žiūrėta 2012 07 18]. Prieitis per internetą: http://www.renzocampanini.it/file/opere/Benard%20-%20bandiere%206.jpg,
http://www.renzocampanini.it/file/opere/Encyclopedie%20lucca%20-%20bandiere%20navali%206.jpg
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XIX a. pradžioje  kurį laiką Klaipėdos burlaiviuose buvo 
keliama Prūsijos prekybinio laivyno juodai-baltai-juoda 
vėliava. Vėliau joje atsirado ir užrašas „Memel“ baltojoje 
juostoje. Pati vėliava buvo „iškirptu“ arba tiesiu galu. XIX 
a. viduryje Klaipėdos laivų vėliavose atsirado mėlynai-
baltai-mėlynos juostos su užrašu „Memel“. Bet dauguma 
Klaipėdos laivų tuo metu turbūt plaukė tik su  Prūsijos 
vėliava. 
 

Flaggen - Almanach. Hamburg, 1850.

Bromme T., Illustrirter Hand-Atlas der Geographie und Statistik. 
Stuttgart, 1862.

Norie, J.W., Hobbs, J.S. Three hundred and six illustrations 
of the maritime flags of all nations.  London, 1848.



57

1858 m. Klaipėdoje pastatytas barkas
(A. Bart paveikslo iš Šilutės muziejus fragmentas) 

Nuo 1867 m. Klaipėdos laivams privaloma Vokietijos prekybos laivyno juodai-baltai-
raudona vėliava. Be jos, laivai galėjo dar kelti arba miesto, arba taip vadinamąją 
„numeracijos“ vėliavą.  Raudoname lauke balta raidė „M“ viršutiniame kampe prie 
flagštoko ir baltas skaičius centre, pagal numerį Klaipėdos laivų registre. 

Gritzner, M., J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch, 1,6. 
Nürnberg, 1885.
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Po pirmojo pasaulinio karo, 1920 m. vasario 22 d. kraštą laikinai 
valdančios Antantės administracijos vadovas generolas D.Odry pradėjo išduoti 
atestatus Klaipėdoje registruotiems jūriniams laivams plaukioti su geltonai-
raudona Klaipėdos krašto vėliava. 1920 m. kovo 12 d. šią vėliavą patvirtino 
Ambasadorių konferencija. Nuo 1925 m. Klaipėdos laivai plaukė su Lietuvos 
trispalve.

Iki 1939 m. buvo keliama Lietuvos Respublikos trispalvė, 
1939–1945 m. – Vokietijos vėliava. Kadangi po II pasaulinio karo Klaipėda 
buvo perduota Sovietų Sąjungoje buvusiai Lietuvai, čia 1945–1991 m. buvo 
keliamos SSSR ir Lietuvos SSR vėliavos. Klaipėdos laivai plaukė tik su 
raudona SSSR vėliava. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1991 m. 
Klaipėdos laivai plaukia su Lietuvos trispalve. 

Kaip specifines vėliavas galima traktuoti  XIX a. Kuršių marių žvejų laivams nustatytus vėtrungių (vadintų ir vėliavomis, 
vėlukais) skiriamuosius ženklus: geometrines figūras stačiakampėje plokštumoje. 1885 m. tokius ženklus gavo ir Klaipėdos bei jos 
priemiesčių žvejų laivai. 

Literatūra:
Amtsblatt des Memelgebietes, 1920 03 15, Nr.3.
Flaggen - Almanach. Hamburg, 1850.
Fornacon, S., Schmelzkopf, R., Schiffe aus Ostpreussen I, In: Strandgut, 2001, Nr. 50.
Kurschat, H.A. Das Buch vom Memelland. Oldenburg,  1990.
L'art de Batir les vaisseaux, et den perfectionner la construction. Amsterdam, 1719.
Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication. Paris, 1769.
Recueil de planches, pour la nouvelle édition du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec leur explication. T. I. Geneve, 1778.
Siegel, R. Die Flagge: Geschichte der Entwickelung der auf den Kriegs- und Handelsschifften zur Verwendung Kommenden Flaggen unter 
Berücksichtigung des Gebrauchs von Flaggen zu Signal-und Salutzweeken. Berlin, 1912.
Norie, J.W., Hobbs, J.S. Three hundred and six illustrations of the maritime flags of all nations. London, 1848.
Voede, H. Wimpel des Kurenkähne. Geschichte – Bedeutung – Brauchtum. Würzburg, 1965.
Zembrickis, J. Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. T. I. Klaipėda, 2002. 
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1992 m. patvirtinta Klaipėdos miesto vėliava, 
autorius dizaineris K. Mickevičius.
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