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1. Svarbiausi Hugo Šojaus laikmečio istoriniai įvykiai 

 

• Danijos–Prūsijos karas (1863–1864) 

• Austrijos–Prūsijos karas (1866) 

• Prancūzijos–Prūsijos karas (1870–1871) 

• Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918) 

• Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos (1923) 

 



Šilokarčemos apskrities gyventojai – karo dalyviai. 

                                         
 Svarbiausi Hugo Šojaus laikmečio istoriniai įvykiai 

 
Pirmasis pasaulinis karas (1914-1918) 



Seniausias atminimo lentas su žuvusių kintiškių 

pavardėmis sovietmečiu išsaugojo Šilutės 

muziejus ir grąžino Kintų parapijai. 
Marmurinė lenta su žuvusiųjų 

Pirmajame pasauliniame kare 

Rusnės parapijos kaimų  

gyventojų pavardėmis. 
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Pirmasis pasaulinis karas (1914-1918) 



Klaipėdos krašto suskirstymas 1920-1939 m. 

1920-1945 m. Klaipėdos krašto 

vėliava. 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 1919 m. birželio 28 d. Versalio taikos 

sutarties 28 ir 99 straipsniais, Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo 

Vokietijos. Apėmė 2848 km² (be vidaus vandenų – 2416 km²) teritoriją. 

 



Sukilėliai savo būstinėje, 1923 m. 

 

Sukilėlių ryšių komanda Rimkuose 

prieš užimant Klaipėdą, 1923 m. 
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Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos (1923) 



Klaipėdos krašto savanoriai, 1923 m. 
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Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos (1923) 

http://www.mlimuziejus.lt/file/repository/4_3.jpg


„Galėčiau save vadinti tikru Lietuvos draugu, suprantančiu jūsų 

troškimus siekti politinės nepriklausomybės. Visgi visuotiną 

mūsų Klaipėdos krašto įjungimą į Didžiąją  Lietuvą laikyčiau 

nepageidaujamu tol, kol Lietuvos valstybė neturi tvirtos 

vyriausybės, pakankamai kariuomenės ir lėšų. Mūsų kraštas yra 

aukštesniame kultūros laipsnyje nei kaimyninėje imperijoje, ir 

toks turėtų išlikti.“ 

 

Iš Hugo Šojaus laiško laikraščio „Prūsų lietuvių balsas“  

redaktoriui, 1919 m. gruodžio 27 d. Vertė M. Velička 

 



Topografinis Šilokarčemos žemėlapis, 1938 m.  

http://www.radikal.ru/


Šilutės planas iki Antrojo pasaulinio karo. 

http://www.radikal.ru/


2. Hugo Šojus ir jo šeima  

 

H. Šojus gimė ir užaugo turtingam biurgerių sluoksniui priklausiusioje šeimoje. 
Anksti mirus dvarininko motinai, tėvas 1855 m. susituokė antrąkart su 
Vilhelmina Krohne (1831-1892 m.), kuri ir užaugino tuomet dar mažamečius H. 
Šojų ir jo brolį. Pats H. Šojus 1875 m. vedė tėvo draugo, laivininko ir pirklio 
Johano Šultzo bei anglės Maria’os Walton dukterį Mary Jane (1856-1880 m.). Iš 
šios santuokos dvarininkas susilaukė 3 vaikų. Jauniausias sūnus Arnoldas Hugo 
(1880-1916 m.) nepalikęs įpėdinių žuvo prie Verduno Pirmojo pasaulinio karo 
metais. Duktė Ellen Mary Jane (1879-1959 m.) 1915 m. ištekėjusi už lenkų 
kilmės vokiečių inžinieriaus, fizikos profesoriaus Valterio Rogovskio (1881-1947 
m.), išvyko gyventi į Acheną (Vokietija). Apie jos palikuonius žinių nėra. H. 
Šojaus giminę pratęsė vyriausias jo sūnus Erichas Šojus (1876-1929 m.), 1909 
m. vedęs šveicarę, viešbučio savininko dukterį Helene Hauser (1885-1975 m.). 
Jiems gimė trys sūnus: Verneris (1910- ? m.), Giunteris (1912-1998 m.) ir Hugo 
(1925-1944 m.).  

                                                                                                              Darius Barasa  

                                                                 Prieiga: www.silute.lt/dvaras/muziejus.htm 

 



Hugo Šojus ir brolis Arnoldas Gustavas su pamote Vilhelmina (Wilhelmine). 
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Hugo Šojaus portretas, tapytas 

Artūro Paižo (Arthur Peisz). 

Dailininko Frydricho Krauzo 

nutapytas Hugo Šojaus žmonos 

Merės Džeinės portretas, 1881 m.  

 Hugo Šojus ir jo šeima 



 Hugo Šojus ir jo šeima 

Arvedo Zaico (Seitz) nutapytas Hugo Šojaus portretas. 



Dvarininko vyresnysis sūnus  

Erichas Šojus. 

Jauniausias Hugo Šojaus sūnus  

Arnoldas Hugo. 

 Hugo Šojus ir jo šeima 



Hugo Šojaus vyresnysis sūnus Erichas su žmona Helena ir jų pirmagimiu sūnumi Verneriu. 

Šilutės muziejuje saugoma fotografija daryta fotoateljė „Gotheil and Sohn“ Karaliaučiuje, 

XX a. 2 deš.  
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Erichas Šojus su žmona Helena ir  

sūnumis Verneriu bei Giunteriu.  

 Hugo Šojus ir jo šeima 



Hugo Šojaus vyresniojo sūnaus Ericho žmona Helena (stovi viduryje)  

su draugėmis kelionės metu, XX a. pr. nuotrauka. 

 Hugo Šojus ir jo šeima 



Hugo Šojaus duktė Elena dvaro kieme. 

 Hugo Šojus ir jo šeima 

http://www.radikal.ru/


Hugo Šojaus dukra Elena su vyru Valteriu Rogovskiu (Walter Rogowski). 

 Hugo Šojus ir jo šeima 



3. Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla (1) 

 

Baigęs aukštesniąją miestiečių mokyklą, 1862-1869 m. H. Šojus praktikavosi 

įvairiuose Klaipėdos bei Šilutės apskrities dvaruose. 1869-1870 m. studijavo 

Berlyno žemės ūkio institute. 1873 m. uošvio lėšomis iš varžytinių įsigijęs 

Lėbartų dvarą, tapo dvarininku ir aktyviai įsijungė į valsčiaus bei Klaipėdos 

apskrities visuomeninį gyvenimą: 1881 m. tapo Dovilų valsčiaus viršaičiu, 1884 

m. buvo išrinktas į Klaipėdos apskrities valdybą, kurioje išdirbo beveik 35 

metus. 1889 m. nusipirkęs Šilutės dvarą, H. Šojus 1892 m. buvo išrinktas ir į 

Šilutės apskrities valdybą. Po Pirmojo pasaulinio karo, Klaipėdos kraštą atskyrus 

nuo Vokietijos, dvarininkas buvo paskirtas į prancūzų administracijos sudarytus 

valdžios organus: buvo I direktorijos narys, tapo Žemės ūkio rūmų steigėju bei 

prezidentu. 1926 m. trumpam buvo išrinktas į Šilutės apskrities viršininkus. 

       



3. Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla (2) 

 

   H. Šojaus interesai ir veikla neapsiribojo vien pareigomis valstybės tarnyboje. 

Dvarininkas buvo daugiau nei dešimties draugijų narys bei užėmė atsakingas 

pareigas kitose visuomeninėse organizacijose. 1887-1912 m. jis buvo Šiaurės 

Vokietijos draudimo nuo krušos direktorius Klaipėdos, Šilutės, Tilžės, Ragainės ir 

Pakalnio apskritims, draudimo nuo ugnies komisaras Klaipėdos apskričiai, pelkių 

apsaugos komisijos narys, o nuo 1893 m. buvo paskirtas civiliu komisaru Šilutės 

apskričiai, atsakingu už arklių sutelkimą karo atveju. Dvarininkas dalyvavo Šilutės 

durpių kraiko fabriko, Rytų Prūsijos siaurųjų geležinkelių akcinių bendrovių 

valdybų veikloje. Aukščiausiu karjeros pasiekimu pats H. Šojus laikė didžiausio 

Rytų Prūsijos provincijos žemės ūkio kredito ir draudimo instituto – Rytų Prūsijos 

žemvaldžių bei dvarininkų organizacijos prie Žemės ūkio ministerijos – generalinio 

direktoriaus postą (1921-1925 m.). 

                                       

                                                                                                   Darius Barasa  

                                                                Prieiga: www.silute.lt/dvaras/muziejus.htm 

 



 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 

Hugo Šojus (trečias iš kairės) su įtakingiausiais Klaipėdos ir  

Šilokarčemos apskričių vokiečių ūkio, politikos ir visuomenės veikėjais.  



Rytų Prūsijos žemės ūkio draudimo ir kredito įstaigos rūmai 

Karaliaučiuje. Šiai įstaigai Hugo Šojus vadovavo 1921-1925 m. 

 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 



Dvarininkui Hugo Šojui suteikto Karaliaučiaus 

universiteto filosofijos daktaro garbės ir laisvųjų 

menų magistro laipsnio diplomas, 1922 m. 

 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 



Hugo Šojaus surengtas Vokietijos kaizerio Wilhelmo II sutikimas 

Tauralaukyje  prie karalienės Luizės ąžuolo, 1890 m. rugpjūčio 25 d. 

 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 



Pagal Hugo Šojaus eskizą pastatytas lietuvio valstiečio namas Tilžės Jokūbinės parke. 

 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 



Hugo Šojaus ir Aleksandro Kuršaičio lietuvių 

ir vokiečių kalbomis išleistos žemaitiškų 

pasakų knygos „Pasakos apie paukščius: 

Žemaitische Tierfabeln“ (Heidelberg, 1912) 

viršelis. 

 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 



 Dvarininko Hugo Šojaus visuomeninė ir kultūrinė veikla 

 

Lapynų ir Šernų dvaruose dirbdamas kartu su 

lietuviais darbininkais, Hugo Šojus susidomėjo 

lietuvių papročiais ir tautosaka. Vėliau pažintis 

su Karaliaučiaus Mokslų akademijos archeologu 

prof. A. Becenbergeriu paskatino jį domėtis ir 

etnografinėmis bei proistorės senienomis, jas 

rinkti. Taip Šilokarčemos dvare buvo įkurtas 

pirmasis privatus muziejus Klaipėdos krašte. 

Etnografinės Hugo Šojaus kolekcijos 

eksponatai Šilutės muziejuje. 



Hugo Šojaus piešinys, skirtas eksponuoti Vienoje 1873 m. vykusioje 

pasaulinėje žemės dirbimo padargų parodoje. 
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4. Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 

Itin svarbus Šilutės miesto raidai buvo H. Šojaus sprendimas bendruomenės 

naudai atsisakyti žemės plotų abipus kelio Žibai-Šilokarčema. Ši vietovė iki tol 

buvo tuščia, žemiau kelio sankasos, dažnai užliejama potvynių, dėl to netinkama 

statyboms. Dvarininkas savo iniciatyva ir lėšomis minėtus žemės plotus 

paaukštino. Dalį naujai suformuotų žemės sklypų H. Šojus padovanojo pradinės 

mokyklos (1 ha), gimnazijos (4 ha), apskrities ligoninės, pašto bei gaisrinės (po 

0.25 ha), evangelikų bažnyčios ir klebonijos (1 ha), siaurojo geležinkelio ir jo 

stoties statyboms (7 ha). Likusią dalį nebrangiai pardavė privatiems asmenims 

gyvenamųjų namų bei komercinių įmonių pastatų statybai.1926 m. miesto 

bendruomenei iš dalies dovanojo bemaž 50 ha miškelio, vadinto Varnamiškiu, 

palei Šyšos upę su įrengta promenada, beržų alėjomis, pakelės suolais bei 

tilteliais.  

 

                                                                                                              Darius Barasa  

                                                                 Prieiga: www.silute.lt/dvaras/muziejus.htm 



 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 

Hugo Šojaus dvaro parko – sodo vaizdas. 

Dvarininko Hugo Šojaus įrengta 

pasivaikščiojimo alėja palei Šyšos upę iki 

pat Verdainės, 1926 m. dovanota miestui. 

http://www.radikal.ru/


Hugo Šojaus dovanotose žemėse 1892 m. atidaryta  Šilokarčemos apskrities ligoninė. 

 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 



 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 

Dabar čia veikia Šilutės Pamario pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių skyrius.  

Šilokarčemos pradinė mokykla,  

pastatyta 1900 m. 



Pašto pastatas, pastatytas 1909 m.  

 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 

Šilutės paštas šiandien. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/%C5%A0ilut%C4%97s_pa%C5%A1tas,_1905_m..jpg


Dovanotose žemėse 1911 m. pastatytas 

gaisrinės pastatas. 

Gaisrinės pastatas šiandien. 
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Siaurojo geležinkelio stotis  

Šilokarčemoje, 1912 m. 

Siaurojo geležinkelio stotis dabar. 

 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 



 

 

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, 

pastatyta 1926 m. Hugo Šojus ne tik 

dovanojo žemės sklypą bažnyčiai ir 

klebonijai pastatyti, bet ir rėmė finansiškai. 

Žymiausi Šilutės evangelikų parapijos ir 

bažnyčios steigėjai: Hugo Šojus ir Berlyno 

konsistorijos tarėjas D. Hundt. H. Šojus 

rankose laiko bažnyčios modelį. Freska 

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Aut. 

prof. Richardas  Pfeifer, 1926 m. 

 Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 



1930 m. atidaryti naujieji Herderio gimnazijos rūmai, pastatyti ant  

Hugo Šojaus dovanotos žemės (dabar Šilutės pirmoji gimnazija). 
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Hugo Šojus – Šilutės miesto mecenatas 

Šilokarčemos dvarininkas Hugo Šojus skyrė žemės turgavietei praplėsti, uostui įrengti. 



Pagrindinis Šilokarčemos dvaro pastatas.  

Dvarą 1889 m. iš tuometinio savininko Eduardo Radkės nusipirko Hugo Šojus. 

5. Šilokarčemos dvaro vakardiena 

 



„Dar esant man Lapynų dvaro ūkio praktikantui, kuomet 
Šilokarčemos savaitiniame turguje turėjau pardavinėti rugius ir 
bulves, tekdavo dažnai man praeiti pro senus, didelius dvaro 
rūmus. 6000 morgenų dvaras su itin senais ūkiniais pastatais, 
aukštais šiaudiniais stogais, erdviu ūkio kiemu, 
nesibaigiančiomis arklidėmis, kur buvo suvaryta daug karvių, 
veršių, arklių – visa tai man atrodė didingiausia, kas galėjo būti 
žemės ūkyje. Slapta troškau tada, rodės, nepasiekiamo, kada 
nors tapti šio dvaro vyresniuoju prievaizdu.<...> Mintis pačiam 
aną dvarą nusipirkti man nebuvo niekad net prisisapnavusi.“ 
 

Iš H. Šojaus atsiminimų, saugomų Lietuvos mokslų akademijos  

Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje. Vertė Darius Barasa 

 



 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

1889 m. kovo 27 d. Šilutės dvaro  

pirkimo-pardavimo sutarties titulinis lapas. 



Dvaro kiemas su statiniais. Pagrindinis rūmų pastatas toks, kokį įsigijo Hugo Šojus. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 



Dvaro kiemas žvelgiant nuo Šyšos upės, XX a. pr. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/


Dvaro rūmai žvelgiant iš turgaus aikštės, XX a. pr. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/


Hugo Šojaus dvaro rūmai ir Šyšos upė. Vaizdas iš turgaus aikštės, XX a. pr. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 



Dvaro rūmai ir „Germanijos“ viešbutis 

turgaus aikštės pietryčių kampe, 1908 m. E. 

Hofmano Tilžėje nuotrauka. 

Išsiliejusi Šyša pasiekė Hugo Šojaus dvaro 

prieigas. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Dvaro vaizdas nuo Šyšos krantinės, 1915 m. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/


Hugo Šojaus perstatytas dvaras po 1896 m. gaisro: išplėsti rūmai, pastatyti nauji 

mūriniai pagalbiniai bei ūkiniai pastatai, veranda kiemo dalyje. Vaizdas iš kiemo 

pusės, XX a. 3–4 deš. atvirukas saugomas Šilutės muziejaus archyve. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/


Dvaro pagrindinis pastatas, žvelgiant iš 

turgaus aikštės, XX a. 2–3 deš.  
Pagrindiniai vartai, vedę prie Šilutės dvaro 

rūmų. Apie 1914 m.  

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Karieta dvaro kieme. 

Karieta prie Hugo Šojaus dvaro durų. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Šilutės dvaro pagrindinio gyvenamojo pastato fasadinė pusė, žvelgiant iš priešais 

stovėjusio triaukščio viešbučio „Germania“, XX a. 3–4 deš. fotografija. 

 Šilokarčemos dvaro vakardiena 

http://www.radikal.ru/


1924 m. viena iš Šilokarčemos gatvių pavadinta Hugo Šojaus vardu. 

Dabar – Rusnės gatvė. Nuotraukoje – ligoninės vaizdas, 1942 m.  

6. Hugo Šojaus atminimo įprasminimas 

 



 Hugo Šojaus atminimo įprasminimas 

 

Hugo Šojaus kapavietėje – 

paminklinis akmuo su įrašu 

„Čia ilsisi garbusis Pamario 

krašto mecenatas Hugo Scheu, 

1845-04-01-1937-07-25“. 

Hugo Šojaus 165-ųjų gimimo metinių 

minėjimas, 2010 m. 

http://www.silutesetazinios.lt/wp-content/uploads/2010/04/Sojui-165.jpg


Hugo Šojaus paminklas Šilutėje, atidengtas 2001 m.   

Aut. skulptorius Erikas Daugulis. 

2011 m. Šilutės Rotary klubo  įsteigta 

Šilutės dvarininko Hugo Šojaus statulėlė 

už mecenatystę. 

 Hugo Šojaus atminimo įprasminimas 

 

http://www.pamarys.eu/wp-content/uploads/2014/01/Nominacija.07.ukis_.jpg


Hugo Šojaus dvaras. 

 Hugo Šojaus atminimo įprasminimas 

 



Hugo Šojaus gatvė Šilutėje. 

 Hugo Šojaus atminimo įprasminimas 
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7. Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 
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Šilokarčemos dvaro dailės kūrinių rinkinys 

Šilutės muziejuje. Šilutė, 2008. 36 p. 
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 Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 

1919-1928 m. Kaune leisto 

visuomenės ir politikos dienraščio 

„Lietuva“ 1928 m. sausio 4 d. 

numeryje publikuotas straipsnis 

apie Hugo Šojaus ir jo sūnaus 

Ericho sukauptą privačią 

etnografijos, archeologijos, 

senosios literatūros ir folkloro 

kolekciją. 



 Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 

Straipsnio apie Hugo Šojaus ir jo 

sūnaus Ericho sukauptą privačią 

kolekciją tęsinys dienraščio 

„Lietuva“ 1928 m. sausio 5 d. 

numeryje. 



 Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 

1936-1939 m. Klaipėdoje akcinės 

bendrovės „Rytas“ leisto dienraščio 

„Vakarai“ 1937 m. liepos 27 d. 

numeryje paskelbta žinia apie Hugo 

Šojaus mirtį. 



 Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 

Straipsnis dienraščio „Vakarai“ 1937 m. 

liepos 28 d. numeryje. 



 Literatūra ir šaltiniai apie Hugo Šojų 

Dienraščio „Vakarai“ 1937 m. 

liepos 30 d. numerio pirmo 

puslapio fragmentas. 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_55264_8


„Nuo seno mano gyvenimo užduotis buvo, 

nežiūrint mano turto, tarnauti bendram 

provincijos, apskrities ir ypač kartu su manimi 

gyvenančių žmonių labui.“  
Hugo Šojus 

 



• „Galėčiau save vadinti tikru Lietuvos draugu”. Pamarys. 1991, gegužės 23. 

• Heydekrug. Šilutės krašto istorija atvirukuose. Šilutė, 2012. 

• Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. Vilnius, 2000. 

• Kilmingo Šilokarčemos dvaro pirkimas. Šilokarčema. 2001, kovo 31. 

• www.muziejai.lt/Silute/Silutes_muziejus.htm  

• www.silaine.lt 

• www.silute.lt 

• www.miestai.net 

• www.silutesnaujienos.lt 

• www.epaveldas.lt  

• www.bildarchiv-ostpreussen.de 

• http://www.zinios1.lt/nuotrauku-galerijos  
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