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ANT AKMENOS KRANTŲ

Žydų bendruomenės pėdsakais
Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos rajono turizmo informacijos centras
rugsėjį organizavo tris nemokamas ekskursijas po
Kretingos miestą. Viena iš jų buvo skirta Žydų genocido dienai paminėti, kurią vedė istorikas Julius
Kanarskas.
Prieš tai organizuota ekskursija pėsčiomis po Kretingos
dvaro parką „Kretingos dvaro
parko paslaptys“. Ši ekskursija,
kaip ir vykusi penktadienį, skirtos Pasaulinei turizmo dienai
paminėti. Vakar visuomenės nariai buvo pakviesti kartu su ekskursiją vedusia gide Sigute Bendikiene pasižvalgyti po Kretingą
ir jai pasakyti „Labas, Kretinga!“. O rugsėjo 23-iąją, minint
Žydų genocido dieną, istorikas
J. Kanarskas su turizmo vadybininke Rita Beržanskiene pakvietė kretingiškius pavaikščioti tais
takais, kuriais vaikščiojo žydai
jų klestėjimo laikmečiu.
„Kretinga buvo kuriama kaip
krikščionių miestas, tad žydai
buvo ne itin laukiami – žydams,
totoriams būdavo uždrausta gyventi mieste, galėjo atvykti tik
turgaus dienomis. XIX a. pra-

džioje pačiame mieste pradeda
kurtis žydai. Ir išgyveno iki Antrojo pasaulinio karo, iki to laiko, kai vokiečiai užėmė Kretingą. Per žydų klestėjimo laikmetį
Kretingoje gyveno 1500 žydų“, –
ekskursijos pradžioje susirinkusiems papasakojo J. Kanarskas.
Pirmiausia
ekskursantai
buvo nuvesti į Akmenos gatvę,
kur, pasak istoriko, kai tik miestas pradėjo formuotis, gatvės čia
visai nebuvo. „Šioje teritorijoje
apgyvendindavo vadinamuosius kampininkus, kurie neturėjo piliečių teisių“, – istorinėmis
žiniomis dalinosi ekskursijos gidas. Po XVIII a. pradžioje vykusių karų su švedais Kretingoje,
apatinėje Akmenos pusėje savaime pradėjo formuotis „naujasis žydų miestas“. Šis kvartalas
buvo visai netoli miesto aikštės
– prie gatvės, kuri ėjo iš pietva-
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Pirmoji žydų pirtis, buvusi dabartinėje Akmenos gatvėje.

Istorikas Julius Kanarskas pasakojimą apie žydų bendruomenę pradėjo prie Turizmo informacijos centro.

karinės aikštės dalies Akmenos
link. Šioje gatvėje žydai pasistatė
pirtį, į kurią ne tik eidavo praustis, čia moterys užsiiminėdavo
ir kosmetinėmis procedūromis
(šiuo metu šis pastatas yra privatizuotas), o priešais pastatą
buvo žydų prieglauda. Vadinamasis „Naujamiestis“ turėjo ne
tik savo turgaus aikštę, bet užėmė itin patogią padėtį prekybos
plėtotės atžvilgiu – pro jį ėjo kelias į Klaipėdą ir Palangą, buvo
patogus susisiekimas su Kretingos miesto centru.
„Naujamiestyje“ taip pat
stovėjo vandens malūnas su
užtvanka, dėl kurio Akmenos
upėje buvo susidariusios kelios
salos – kai kuriose jų žydai pasistatė savo sodybas. Iš viso 1771
m. „Naujamiestyje“ gyveno apie
14 žydų šeimų. Toje vietoje taip
pat stovėjo žydų pirtis, pirtis
prie Akmenos upės išliko.
Dar keturios žydų šeimos

gyveno senojoje miesto dalyje,
Vokiečių g. (dab. Birutės g. rytinė dalis), iš kurių dvi nuomojo
miesto iždui priklausiusius namus. Tiesa, kiek vėliau vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis
uždraudė žydams gyventi šioje
gatvėje.
Žydų kūrimosi mieste sąlygos buvo griežtai reglamentuotos – 1711 m. Kretingos
miesto namų tvarkymo ir statybos nuostatuose yra konkretus
punktas, teigiantis, jog žydams
draudžiama statytis, taip pat ir
remontuotis namus amatininkų gyvenamosiose teritorijose.
Antra vertus, žydams buvo leista kurtis jau minėtoje Akmenos
apatinėje dalyje – statydinantis
namus jų fasadai būtinai turėjo
būti nukreipti Prūsijos link.
Būtent šioje gatvėje buvo
įsikūrę trys Kretingos fabrikai,
buvo gaminamos žvakės, arbatžolės, augalinis aliejus.

Žydai kūrėsi ir Malūno take,
ten buvo įkurta jų aikštė Tačiau
tai nepatiko miesto valdytojams
ir vėl teko aikštę iškelti tolėliau
nuo miesto centro.
Geriausiai išlikęs objektas
– senosios žydų kapinės, jų paminklų išlikę iki šiol, tiesa, daug
išvartyta, bet dar galima įskaityti hebrajų kalba parašytus įrašus.
„Žydus laidodavo kiek kitaip nei
lietuvius. Būdavo pasirenkama
nederlinga žemė, netinkanti
žemės ūkiui. Velionį artimieji nurengdavo, nuimdavo visus
papuošalus, suvyniodavo į drobulę ir tokį kūną palaidodavo.
Sarkofaguose, kurių taip pat išlikę, laidodavo keletą šeimų. Tad
tie, kurie tikėtųsi rasti žydų kapinėse papuošalų, nusiviltų. Paminklai byloja, jog žydai buvo ir
puikūs akmenkaliai“, – pasakojo
J. Kanarskas.
(Nukelta į 6 p.)

Dovana muziejui: unikalūs akmens amžiaus radiniai
Aistas MENDEIKA

Kretingos muziejaus archeologinių radinių kolekcija pasipildė dar dviem eksponatais, kuriuos
muziejui padovanojo senovės istorijos gerbėjas Denisas Nikitenka. Iki šiol muziejus tokių neturėjo.
Pasak juos suradusio D. Nikitenkos, muziejų pasiekusios
dovanos yra akmens amžiaus
laikotarpiu gyvenusių žmonių
akmeniniai buities įrankiai.
Vienas jų rastas Plungės rajone
esančio Varkalių piliakalnio papėdėje, Gandingos archeologinio komplekso teritorijoje. Manoma, jog ten buvo gyvenvietė.
Radinys D. Nikitenkos dėmesį atkreipė tuo, kad visi
kumščio dydžio akmenuko šonai buvo nuskaldyti. „Apvalių
akmenų galima rasti dažnai, tačiau pastebėjus tokį, kurį galbūt
sukūrė ne gamta, kyla minčių,
jos tai gali būti kažkada senovės
žmogaus pagamintas koks nors
įrankis, pravertęs buityje. Šį kartą tai pasiteisino“, – sakė D. Nikitenka. Specialistų teigimu, tai

esąs muštukas, kuris buvo naudojamas skeliant titnagą. Pasak
D. Nikitenkos, tai gali būti įrodymas, jog patogioje vietoje,
šalia Babrungo upelio, akmens
amžiuje jau gyveno žmonės.
Beje, radinys surastas nekasinėjant, ant žemės paviršiaus. „Kaip
jis ten atsirado, sunku pasakyti,
gal ir koks kurmis išrausė į paviršių“, – spėliojo D. Nikitenka.
Kitas radinys atkeliavo iš Imbarės apylinkių, kurios taip pat
garsėja savo turtinga istorija,
menančia net ir akmens amžiaus laikotarpį. D. Nikitenkos
nuomone, tai gali būti taip pat
akmeninis trintuvas, kuris buvo
naudojamas kam nors smulkinti, trinti, galbūt odai, kailiams
išdirbti. Jis atrodo lyg duonos
kepalas, nutrintais kraštais. Vie-
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pa į delną, tačiau turi didžiulę istorinę vertę.

nas akmens amžiaus dirbinių žinovų taip pat patvirtino, jog radinys yra žmogaus rankų darbo.
„Imbarė daugiau žinoma
kaip svarbi kuršių krašto vieta,
turėjusi stiprias tuo metu pilis.
Tačiau kuršiai atsirado kur kas
vėliau. Todėl toks akmens amžiaus radinys yra labai svarbus
krašto istorijai, net įrodo, jog čia
žmonės gyveno labai seniai“, –
teigė D. Nikitenka.

Pasak tokius radinius jau antrąkart Kretingos muziejui padovanojusio D. Nikitenkos, juos
ekspozicijose pamatę lankytojai
gali akivaizdžiai įsitikinti, jog
ne visi laukuose ar pakelėse gulintys akmenys yra nepaliesti
senovės žmogaus rankos. „Daugeliui tikriausiai net mintis nekyla, kad paspirtas akmenėlis
gali būti labai reikšmingas istorijos tyrinėtojams, archeolo-

gams. Nebūtinai reikia surasti
kokį nors akmeninį kovos kirvį
su pragremžta skyle, kad būtų
galima sakyti, jog tai tikrai vertingas radinys. Pakanka atidžiau
pažiūrėti ir į paprastą iš pirmo
žvilgsnio akmenėlį“, – tikino D.
Nikitenka, paraginęs kretingiškius bei visus, besidominčius
krašto istorija, gilia praeitimi,
užsukti į muziejų ir pasižiūrėti į
naujuosius eksponatus.
Nors beveik neabejojama,
jog tai tikrai akmens amžiaus
radiniai, tikslų jų amžių turėtų
nustatyti kruopštesni tyrimai.
Pats D. Nikitenka tuo neabejoja. Anksčiau Kretingos muziejui
jo padovanoti radiniai spėjimus
patvirtino.
Akmens amžiumi vadinamas ilgas žmonijos priešistorės
laikotarpis. Naujieji radiniai
žmogaus rankomis galėjo būti
pagaminti net prieš 5 tūkst.
metų. Akmens amžiaus laikotarpiu pagrindinė žaliava įrankiams buvo akmuo, tiksliau, titnagas, obsidianas.

