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DinGUsi KretinGa
Jakovo Rabinovičiaus namas

Po 1941 metų gaisro Kretingos senamiestyje prie Rotušės aikštės išliko tik keli seni namai, statyti XIX amžiuje. Vienas iš jų – aikštės ir Vytauto gatvės kampe 
stovintis Jakovo Rabinovičiaus tinkuoto mūro namas, sovietmečiu garsėjęs jame gaminamais ir parduodamas skaniais kulinarijos gaminiais. Per pusantro 
šimtmečio istoriją ne kartą keitėsi pastato savininkai, kito jo išvaizda, patalpose veikė įvairios komercinės, administracinės ir visuomeninės įstaigos.

S. Livšico vaistų ir reikmenų parduotuvė apie 1910 m. Fot. Paulina Mon-
girdaitė. Kretingos muziejus.

S. Livšico vaistų ir reikmenų parduotuvė apie 1912 m. Fot. Paulina Mon-
girdaitė. Kretingos muziejus.

J. Rabinovičiaus namas apie 1938 m. Fot. Stasys Vaitkevičius. Kretingos 
muziejus.

Knygyno „Vairas“ filialas Kretingoje. Stovi prie durų iš kairės: Emilija 
Bavarskienė, Henrikas Bavarskis (sūnus), tarpduryje – Stasys Bavarskis. 
Apie 1931 m. Vilijos Handschin archyvas.

Pirmasis pastatas šioje posesijoje 
buvo pastatytas po 1609 metų, pra-
dėjus statyti Karolštatą – Kretingos 
miestą. Posesija to meto mieste užė-
mė svarbią vietą, nes prie jos į turgaus 
aikštę įsiliejo Vytauto gatvė, kuria iki 
pat XX amžiaus vidurio ėjo svarbus 
prekybos kelias, jungęs Šiaurės vaka-
rų Žemaitijos miestelius su Kretinga, 
o toliau – su Klaipėdos uostu. Palei 
posesijos vakarinį kraštą nuo aikštės 
kampo šiaurės kryptimi ėjo nedidelė 
gatvė, kuri rėmėsi į pranciškonų vie-
nuolyno sodo tvorą. Dėl to ši gatvelė 
iš pradžių buvo vadinama Vienuo-
lyno sodo, vėliau – Sodo, tarpuka-
riu – Rytų, Aušros gatve, o pokariu 
atsidūrė naujai suformuotoje Tarybų 
(dabar Rotušės) aikštėje. 

XVII-XIX amžiais aprašoma po-
sesija pateko prie Sodo (Aušros) ga-
tvei priskirtų namų valdų. Jos pietva-
karinėje dalyje, kampe, dabartinio 
mūrinio namo vietoje, stovėjo me-
dinis gyvenamasis namas, trumpuo-
ju (galiniu) fasadu atsuktas į Sodo 
gatvę. Jis turėjo būti vienaukštis, sta-
čiakampio plano, 1–2 kambarių, su 
kamara ir virtuve, įstiklintais langais, 
šiaudiniu stogu, be kamino. 1771 m. 
dvaro inventorius leidžia teigti, kad 
posesiją su namu tuo metu iš Kre-
tingos dvarininko, Vilniaus vyskupo 
Ignoto Jokūbo Masalskio nuomojosi 
katalikas, miesto pilietis Pranciškus 
Špučys (Franciszek Szpucis).

Per 1788 m. balandžio–birželio 
mėnesiais praūžusius tris gaisrus visi 
miesto centre stovėję mediniai na-
mai sudegė. Sudegusio namo vietoje 
Vytauto gatvės ir aikštės kampe buvo 
pastatytas naujas medinis pastatas. 
Nors miesto valdymo nuostatuo-
se nuo 1771 m. buvo reikalaujama 
naujus namus prie aikštės statyti mū-
rinius, tačiau po didelių gaisrų, kai 
tekdavo atstatyti didesnę pusę mies-
to, šio reikalavimo nebuvo paisoma.

Iki tarpukario Lietuvos žemės re-
formos posesija priklausė Kretingos 
dvarui, kurio savininkams žemės 
sklypo nuomininkas mokėjo nusta-
tyto dydžio činšą – žemės nuomos 
mokestį pinigais. Išlikę archyviniai 
dvaro dokumentai leidžia manyti, 
kad aprašomą posesiją 1879–1890 
m. iš grafo Juozapo Tiškevičiaus 
nuomojosi žydas verslininkas Mi-
chelis Dribinas ir jo duktė Chaja 
Dribin.

Deja, XIX amžiaus dokumentuo-
se nekalbama apie posesijoje stovė-
jusius pastatus. Pagal nekilnojamojo 
turto kadastro ir registro bylos duo-
menis dabartinis mūrinis namas 
buvęs pastatytas 1888 metais. Kitų 
istorinių duomenų, patvirtinančių jo 
statybos datą, kol kas nėra žinoma. 
Vis tik panašu, kad ši data metais ar 
dviem paankstinta. Iš rašytinių šalti-
nių žinoma, kad per 1889 m. vasarą 
kilusį didelį gaisrą vėl sudegė visi 
prie turgavietės stovėję namai, netgi 
mūrinė senoji evangelikų liuteronų 
bažnyčia. Po šio gaisro 1889–1890 

Knygyno „Vairas“ filialas Kretingoje. Už prekystalio Stasys ir Emilija 
Bavarskiai, priešais prekystalį kairėje – Danevičius, dešinėje – Henrikas 
Bavarskis. Apie 1931 m. Vilijos Handschin archyvas.

(Nukelta į 7 p.)

Namas po 1941 m. gaisro. Kretingos muziejus.

m. pastatyta daug mūrinių namų. 
Panašu, kad tais metais iškilo ir na-
mas Vytauto gatvėje 1.  

Pastatas ryškiai išsiskyrė iš kitų 
miesto centre stovėjusių mūrinių 
namų. Jis buvo istorizmo architek-
tūros, turintis neogotikos bruožų, 
vienaukštis, tinkuoto mūro sieno-
mis, stačiakampio plano, su raudonų 
plytų mūro ertikiu ir pastogėje įreng-
tomis mansardos tipo gyvenamosio-
mis patalpomis, trumpuoju fasadu 
atsuktas į buvusią Sodo (Aušros) 
gatvę. Ertikio sienas puošė figūriniai 
karnizai ir tinkuotos nišos. Stogas 
buvęs dvišlaitis, gegninės konstruk-
cijos, dengtas čerpėmis. Virš jo kilo 
trys raudonų plytų mūro kaminai.

Pagrindinis eksterjero akcen-

tas – kampinis įėjimas nuo aikštės 
į prekybines patalpas, priešais kurį 
iki Pirmojo pasaulinio karo buvusi 
dviejų apvalių kolonų prilaikoma 
pastogė. Jo durys buvo medinės, dvi-
vėrės, filinginės, iki pusės įstiklintos, 
o virš durų įrengtas horizontalus 
švieslangis, kurį sudarė 3 stiklai: vi-
duryje – kvadratinis, šonuose – sta-
čiakampiai. Priešais duris buvę dvie-
jų pakopų laipteliai. Virš įėjimo kilo 
nedidelis stačiakampis frontonas su 
atiku. Ties jo viduriu buvęs įrengtas 
arkinis švieslangis, o atiko centre – 
pusiau apskrita niša. Be pagrindinio 
įėjimo, Vytauto gatvės pusėje buvę 
dar du šoniniai įėjimai, vedantys į 
komercines patalpas.

Apie 1910–1912 m. namas re-

konstruotas: nuo Vytauto gatvės ties 
šoninio fasado viduriu pastogėje 
pristatytas masyvus, virš namo sto-
go iškilęs mezoninas su trikampiu 
raudonų plytų mūro dviejų tarpsnių 
frontonu bei balkonu.

Pastato pirmajame aukšte buvo 10 
patalpų. Nuo Vytauto gatvės pusės 4 
komercinės paskirties patalpose vei-
kė mažiausiai 3 parduotuvės. Kiemo 
pusėje buvusios 6 patalpos naudotos 
nuomininkams gyventi ir prekėms 
sandėliuoti. Viena jų, kurioje buvo 
įėjimas iš kiemo, naudota kaip prie-
menė: joje buvę įrengti laiptai man-
sardoje gyvenusiai namo savininko 
šeimai. Pagrindinėse patalpose, į ku-
rias patenkama pro kampinį įėjimą, 
iki 1915 m. veikė žydų kilmės vers-

lininko S. Livšico vaistų ir medicinos 
reikmenų parduotuvė.

Tarpukariu pastatas priklausė 
žydų verslininkui Jokūbui Rabina-
vičiui (Jakovui Rabinovičiui). Čia 
jis įsirengė optikos prekių parduo-
tuvę, o dalį pirmojo aukšto patalpų 
nuomojo. Pastate apie 1930–1931 
m. veikė Stasio Bavarskio „Vairo“ 
bendrovės knygyno skyrius, kuria-
me pardavėja dirbo steigėjo žmona 
Emilija Bavarskienė. Knygyną už-
darius, jo patalpose 1931 m. įsikūrė 
Kretingos verslininkų klubas ir val-
gykla, veikę iki karo. 

Tarpukariu namas nežymiai kei-
tėsi. Buvo užmūrytas virš kampinio 
įėjimo esantis švieslangis, o jo vietoje 
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KŪrYbos Versmės

Namas 1970 m. Fot. Steponas Kaštaunas. Kretingos muziejus.

Jakovo Rabinovičiaus namas
(Atkelta iš 5 p.)

atsiradusi niša ir frontonėlio plokš-
tumos apačia nutinkuota ir išbaltin-
ta kalkėmis. Prie pastato šiaurinio 
fasado palei Aušros gatvę (dabartinę 
Rotušės aikštę) pristatytas nedidelis 
mūrinis, vienaukštis priestatas su 
vienšlaičiu stogu.

Kiemo gilumoje palei posesijos 
šiaurinį kraštą stovėjo vienaukš-
tis, stačiakampio plano pagalbinis 
ūkinis pastatas su šlaitiniu stogu. Jo 
šiaurinė siena buvusi betoninė, o ki-
tos – medinės.

Holokausto metu nelikus savinin-
ko, nuo 1941 m. rudens pastatas sto-
vėjo apleistas. Po karo jis nacionali-
zuotas ir perduotas Kretingos miesto 
vykdomajam komitetui. Iki 1951 m. 
jame veikė Kretingos miesto darbo 
žmonių deputatų tarybos vykdo-
mojo komiteto būstinė, o priestate 
1944–1948 m. – Lietuvos komu-
nistų partijos (bolševikų) Kretingos 
apskrities komiteto ir Kretingos aps-
krities darbo žmonių deputatų tary-
bos vykdomojo komiteto laikraščio 
„Žemaičių tiesa“ spaustuvė. 

Minėtas įstaigas iškėlus buvo įkur-

dintas restoranas, o vėliau pastate 
veikė kitos Kretingos rajono koope-
ratyvų sąjungos prekybos ir maitini-
mo įstaigos. Iš jų garsėjo Kretingos 
visuomeninio maitinimo įmonių 
ūkiskaitiniam susivienijimui „Gin-
taras“ priklausanti kulinarijos prekių 
parduotuvė, kurios gaminių cechui 

vietoje senojo 1980-aisiais pastatytas 
naujas, dvigubai didesnis priestatas. 

Antrame pastato aukšte veikė 
įvairios valstybinės, profesinės ir 
visuomeninės institucijos, tarp jų – 
vairuotojų ir prekybos (pardavėjų) 
mokyklos, Savanoriška draugija ar-
mijai, aviacijai ir laivynui remti ir pan.

Apie 1964 m. pastatas rekons-
truotas: virš kampinio įėjimo buvęs 
frontonėlis su atiku nuardytas, erti-
kis ištinkuotas, mezoninas su fron-
tonu nugriautas, mansardos abiejose 
pusėse įrengti tūriniai stoglangiai. 
Mansardoje įruoštos koridorinio 
išplanavimo patalpos. Į jas patekti 

vakarinėje namo dalyje buvo įruošta 
laiptinė su tambūru, o sienoje nuo 
aikštės pusės vietoje lango iškirstas 
įėjimas. Po Atgimimo pastatas pri-
vatizuotas, toliau naudojamas ko-
mercinei paskirčiai.

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

Šventinė eisena prie Jakovo Rabinovičiaus namo (kairėje) ir Kretingos 
vartotojų bendrovės pastato. Romualdo Beniušio archyvas.

Kretingos režisieriaus spektaklis – Estijos festivalyje 
Laima STONKUVIENĖ

Latvijos kurorte Jūrmaloje rugsėjį vyko Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos rampa“, kuriame buvo parodytas ir itin gerai įvertintas Estijos 
Rakverės miesto dramos grupės „KaRakTer“ spektaklis Adomo Stančiko „Ką jai pasakyti arba Apie sraigę“, kurį estai kūrė kartu su Kretingos rajono kultū-
ros centro Egidijaus Radžiaus teatro vyriausiuoju režisieriumi Nerijumi Gedminu. Spektaklis, kompetentingos komisijos sprendimu, atrinktas į nacionalinį 
Estijos mėgėjų teatrų festivalį, kuris kitų metų sausio pabaigoje vyks Voru mieste. 

Nerijus Gedminas (viduryje) su pagrindinius mergaitės ir angelo vai-
dmenis atlikusiais aktoriais Alice Siil ir Robin Tapp.  

„Įdomu tai, kad spektaklio net 
premjeros dar nebuvo, o jis jau 
rodytas tarptautiniame mėgėjų 
teatrų festivalyje Latvijoje, sausį 
bus vaidinamas nacionaliniame 
Estijos mėgėjų teatrų festivalyje, 
– „Švyturiui“ pasakojo N. Ge-
dminas. – Prieš išvykstant į „Bal-
tijos rampą“ surengta tik spekta-
klio peržiūra, kurioje dalyvavo 
Estijos mėgėjų teatro sąjungos 
prezidentė Kristiina Oomer. Jai 
spektaklis labai patiko, prisipa-
žino buvusi nustebinta naujovių 
– šviesos, simbolių, spalvų – gau-
sos, režisūrinių sprendimų.  Jau 
tada užsiminė, jog spektaklis be 
atrankos jau pateko į Nacionalinį 
šalies teatrų festivalį. Šiomis die-
nomis „KaRakTer“ teatro vado-
vas pranešė, kad iš 40-ties teatrų į 
nacionalinį festivalį atrinkta apie 
15, tarp jų – ir „Apie sraigę“. Kad 
patys estai gerai vertina spektaklį 
– svarbiausias dalykas, vadinasi, 
mūsų bendras kūrybinis darbas 
pavyko“.

Labai gerų atsiliepimų sulauk-
ta ir šalies spaudoje: akcentuota, 
kad Kretingos režisierius sukū-
rė gyvą, skausmingą ir truputį 
trikdančią istoriją, o su stiklo 
karoliukų, vaizduojančių ir aša-
ras, ir nuodus, ir maistą, riedė-
jimu, drobulės čežėjimu Estijos 
teatras pakilo į visiškai naują 
lygį. „Žinoma, toks vertinimas 
labai džiugina, nors iš tiesų tie 
po sceną mėtomi stiklo karo-
liukai vaizdą tikrai labai susti-

prino, šviesos žaismas prikaustė 
žvilgsnį. Puikiai vaidino ir estai 
aktoriai – jauni, iniciatyvūs, am-
bicingus tikslus išsikėlę žmonės, 
bendras darbas ir jiems buvo 
gera mokykla. Į Estiją teko va-
žiuoti keturis kartus, spektaklį 
pastatėme per palyginti trumpą 
laiką – tris savaites, repeticijos 
kartais trukdavo visą dieną. Su 
tokia medžiaga jie nebuvo susi-
dūrę, todėl įdomu buvo dirbti“, 
– pasakojo N. Gedminas. 

Paklaustas, kuo jam įdomi 
buvo ši patirtis, pašnekovas juo-
kėsi turėjęs galimybę įsitikinti, 
kad estai tikrai viską daro ne-
skubėdami. „Jų tiesiog gyveni-

mo tempas lėtas, jie dirba  at-
sipalaidavę, laisvai, nėra jokios 
įtampos. Tačiau yra atsakingi 
ir pareigingi, todėl viskas buvo 
padaryta laiku ir kokybiškai. Su-
sitikimai su naujais žmonėmis 
bei įgytos naujos patirtys ska-
tina naujiems sumanymams ir 
sprendimams, neleidžia stovėti 
vienoje vietoje“, – prisipažino 
N. Gedminas pasidžiaugdamas, 
kad lietuvių teatrinės tradicijos 
estams gerai žinomos, apie Lie-
tuvos teatrą jis girdėjo tik labai 
gerus atsiliepimus.

Spektaklį „Ką jai pasakyti arba 
Apie sraigę“ specialiai „Baltijos 
rampos“ festivaliui N. Gedmi-

nas Estijoje šią vasarą kūrė pagal 
bendrą Lietuvos-Latvijos-Esti-
jos nacionalinių kultūros centrų 
bei mėgėjų teatrų asociacijos 
vykdytą meninį projektą, ku-
riuo buvo sumanyta padaryti 
tarptautinius režisierių ir teatrų 
kūrybinius mainus. Tai yra, Lie-
tuvos režisieriai vyksta į Latviją 
ir Estiją, Latvijos – į Lietuvą ir 
Estiją, Estijos – į Lietuvą ir La-
tviją, ten dirba su tų šalių kolek-
tyvais. Dalyvauti projekte iš Lie-
tuvos, be N. Gedmino, dar buvo 
pakviestas jo kolega iš Anykščių 
teatro Jonas Buziliauskas, dirbęs 
su mėgėjų teatro grupe Rygo-
je. Kitų Baltijos šalių režisieriai 
spektaklius statė Anykščių bei 
Joniškio mėgėjų teatruose. 

„Kai sužinojau, jog esu atrink-
tas dirbti kitos šalies teatre, o tai 
man buvo didelė staigmena, pir-
miausiai pasidomėjau, kas tas 
„KaRakTer“. Tai, pasirodo, jau-
nas, tik prieš penkerius metus 
susibūręs kolektyvas, bet labai 
iniciatyvus, visur dalyvaujan-
tis. Rakverės miestelis, kuriame 
teko dirbti, yra mažiausias Eu-
ropos miestas, kuris turi profe-
sionalų teatrą. Visi – ir profesi-
onalai, ir mėgėjai – įsikūrę po 
vienu stogu. Sąlygos dirbti buvo 
sudarytos puikios: neturėjau jo-
kių rūpesčių nei dėl spektaklio 
dekoracijų, nei dėl rūbų. Estams 
pasiūliau tris pjeses, iš kurių jie 
pasirinko Adomo Stančiko „Ką 
jai pasakyti arba Apie sraigę“. 

Labai džiaugiausi, kad statysi-
me spektaklį pagal lietuvių au-
toriaus kūrinį, juo labiau, kad 
Adomą pažįstu, jis šį spektaklį 
2004 metais statė Kretingoje. Es-
tai patys susirado pjesę, išsivertė 
tekstą į estų kalbą. Spektaklyje 
yra penki personažai, o situaci-
ja buitinė: į prekybos žmonėmis 
tinklą papuolusi mergaitė ange-
lui sargui pasakoja apie savo šei-
mą, kaip anksčiau gyveno. Visą 
veiksmą buvo galima padaryti 
tamsų, tačiau norėjosi daugiau 
akcentuoti pasakiškąją pusę – 
tegu tai bus siaubo pasaka, bet 
pasaka. Žinoma, tokio turinio 
švelniai nepapasakosi, tačiau 
galima „įvilkti“ į šviesesnį rūbą, 
pafilosofuoti, kodėl mergaitei 
taip nutiko, kodėl tas angelas 
sargas jos nesaugojo. Ange-
las leidžia mergaitei prisiminti 
savo gyvenimą, net leidžia kaž-
ką pataisyti, tačiau ši jam turi 
priekaištų – jo nebuvo, kai labai 
reikėjo, o dabar kažką taisyti jau 
yra per vėlu. Beje, parašyti to-
kią pjesę, kaip yra sakęs pats jos 
autorius, jam kilo pamačius re-
klamą „Tave parduos kaip lėlę“, 
– pasakojo N. Gedminas.

Darbas kitoje šalyje ir su ki-
tos šalies aktoriais, N. Gedmino 
žodžiais, jam nebuvo nauja pa-
tirtis – yra dirbęs Danijoje, kur 
režisavo spektaklio eskizą. Kū-
rybinė grupė buvo tarptautinė, 
su kuria irgi bendrauta tik anglų 
kalba.     


