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Ant bu vu sios gais ri nės – Vil ka viš kio 
žy dų gy ve ni mą me nan čios nuo trau kos
And rius GRY GE LAI TIS

Pui kiai žmonėms pa žįs ta mas 
Vil ka viš kio ra jo no gar bės 
pi lie tis žy dų is to ri jos ty ri nė to-
jas Ral fas Se lin dže ris kar tu 
su bi čiu liais įgy ven di no se ną 
sa vo su ma ny mą – ant bu vu sio 
ug nia ge sių sto ties pa sta to įam-
ži no Vil ka viš kio žy dų ug nia ge-
sių sa va no rių at mi ni mą.

Neat sie ja ma is to ri jos da lis
Vil ka viš kie čiai ir mies to sve čiai jau 

da bar ga li ap žiū rė ti sta cio na rią nuo-
trau kų pa ro dą, esan čią Vy tau to gat vė-
je, ant bu vu sio gais ri nės pa sta to sie nų. 
Šiuo me tu ja me įsi kū ru si par duo tu vė 
„Vis kas jū sų na mams“. 15 nuo trau kų 
at spin di Vil ka viš kio žy dų sa va no rių ug-
nia ge sių ir šios tau tos bend ruo me nės 
gy ve ni mo aki mir kas iki pat 1941 me tų.

Idė ja įpras min ti Vil ka viš kio žy dų 
at mi ni mą ki lo šios tau tos is to ri jos ty-
ri nė to jui R. Se lin dže riui. Nuot rau kas 
su ka dai se mū sų mies te gy ve nu siais 
žy dais vy ras ra do sa vo tė vy nė je – Tel 
Avi vo žy dų tau tos mu zie ju je „Beit Hat-
fut sot“. Nuo lat Vil ka viš ky je be si sve čiuo jan-
tis Ral fas aki mirks niu su pra to, kad bū ti na 
ra di niu pa si da ly ti ir su mū sų kraš to gy ven-
to jais.

„Nuot rau ko se vaiz duo ja mi žy dų tau tos 
žmo nės, ku rie ka dai se gy ve no Vil ka viš ky-
je, bet lai kui bė gant bu vo pa mirš ti. Kai šio 
tūks tant me čio pra džio je pra dė jau ty ri nė ti 
Vil ka viš kio žy dų is to ri ją, po tru pu tį ėmiau 
kaup ti duo me nų ba zę apie da bar vi sa me 
pa sau ly je gy ve nančius iš šio kraš to ki lu sių 

žy dų pa li kuo nis. Juk Vil ka viš kio is to ri ja 
yra ir jų is to ri ja! Pas te bė jau, kad šian dien 
lie tu viai la bai ma žai ži no apie praei tį, su si-
ju sią su žy dais. Pa vyz džiui, ka dai se ma žiau-
siai 60 pro c. Vil ka viš kio gy ven to jų su da rė 
žy dai. Da bar ti nė žmo nių kar ta apie tai 
be veik nie ko ne ži no, nors tai – mū sų vi sų 
is to ri jos da lis. No ri si tai pa keis ti. Mums vi-
siems svar bu ži no ti sa vo praei tį“, – tei gė R. 
Se lin dže ris.

Jis taip pat pa brė žė, kad ši pa ro da 

– vie nas iš bū dų nu ties ti sa vo tiš ką til tą 
tarp Tel Avi vo žy dų tau tos mu zie jaus ir 
Vilkaviškio kultūros centro, tarp šių mies-
tų bei, ap skri tai, tarp Lie tu vos ir Iz rae lio. 
Anot Ral fo, ne ma žai žy dų vis dar gal vo ja, 
kad dėl skau džios praei ties Lie tu va jiems 
nė ra drau giš ka vals ty bė. Bū tent dėl to jis 
sten gia si pa neig ti šiuos ste reo ti pus.

Vy rui ant ri no ir ne se niai su juo Vil ka-
viš ky je vie šė jęs bi čiu lis Ry tų Prū si jos žy-
dų is to ri jos ty ri nė to jas iš Var šu vos Maik-

las Lei ze ro vi čius.
„Tūks tan čius me tų žy dai pui kiai su-

gy ve no kar tu su lie tu viais ar len kais. Da-
bar, de ja, at si me na mas tik ho lo kaus to 
lai ko tar pis, o vi sa, kas bu vo gra žu, – pa-
mirš ta ma. Tai nė ra tei sin ga. Juk mū sų 
tau tos vi sa da bu vo kar tu. Be žy dų Lie tu-
va tik rai bū tų ki to kia. Žy dai be Lie tu vos 
– taip pat“, – pa brė žė M. Lei ze ro vi čius.

Pa vy ko iš siaiš kin ti
Apie sa vo ra di nį Tel Avi vo mu zie ju-

je ir no rą įpras min ti mū sų kraš to žy dų 
at mi ni mą R. Se lin dže ris pir miau siai pra-
ne šė vil ka viš kie tei Ir mai Mau rie nei. Mo-
te ris ne dels da ma ėmė su kti gal vą, kaip 
tai pa da ry ti. Bu vo nu spręs ta iš di din ti 
nuo trau kas ir pa ka bin ti jas ant bu vu sio 
ug nia ge sių sto ties pa sta to sie nų. Tie sa, 
pri rei kė ne ma žai lai ko, kol pa vy ko iš-
siaiš kin ti tiks lią mi nė to sta ti nio vie tą.

„Kar tu su is to ri jos my lė to ju vil ka-
viš kie čiu Aud riu mi Ba lan da nuo pat 
pra džių gal vo jo me, kad se no ji gais ri nė 
yra bū tent šis pa sta tas, ant ku rio da bar 
ir su ka bin tos se no sios nuo trau kos. Vis 
dėl to at si ra do žmo nių, tei gu sių, kad iš 
tik rų jų gais ri nė bu vo įsi kū ru si gre ti ma-
me pa sta te. Tą tvir ti no ir kai ku rie ras ti 
do ku men tai. Dar vie na teo ri ja tei gė, kad 
se na sis ug nia ge sių pa sta tas ap skri tai 

nė ra iš li kęs. Mums ne si no rė jo nuo trau kų 
ka bin ti bet kur. Sie kė me, kad tai bū tų kuo 
la biau au ten tiš ka vie ta. Ga liau siai Aud riui 
ar chy vuo se pa vy ko ras ti iš baž ny čios bokš-
to da ry tą nuo trau ką, ku rio je ma tė si vi sa 
Vy tau to gat vė, o jo je – šis pa sta tas su aukš-
tu bokš te liu ir var pu. Tuo met jau ne be li ko 
abe jo nių, kad tai – gais ri nin kų var pi nė“, 
– tiks lios se no sios gais ri nės vie tos paieš kas 
pri si mi nė I. Mau rie nė.

Nukelta į 10 p.]

Parodos iniciatorius Ralfas Selindžeris (dešinėje) su bičiuliais Maiklu Leizerovičiumi 
bei Irma Mauriene apžiūrėjo jau pakabintas senąsias nuotraukas. Au to riaus nuo tr.
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Ne se niai Pa je vo nio baž ny čio je 
nu skam bė jus pir ma jam kon cer-
tui, jau lie pos 15–16 d. pro jek-
tas b‘ART su grįš su tri mis įspū-
din gais ren gi niais. Tra di ci ne 
ta pu si vie ta – Bart nin kų baž ny-
čios griu vė siai po ke le rių me tų 
per trau kos vie nam iš kon cer tų 
at vers sa vo erd vę.

Nors se no sios Bart nin kų baž ny čios griu-
vė siai sa vai me ati ma ža dą, juos gy vy bei, 
emo ci jai, vi zua li nei har mo ni jai pri kels švie-
sų dai li nin kas Val das La to nas. Ge riau sią 
gar so ko ky bę ir to bu lą skam be sį už tik rins 
gar sin to jai Kas ty tis Nar mon tas ir mū sų 
kraš tie tė Do vi lė Bin do kai tė. Ši pui ki ko man-
da jau ne pir mi me tai mu zi ką ir at mos fe rą 
b‘ART pa ky lė ja į aukš tes nį ly gį, su kur da ma 
ne pa kar to ja mą re gi nį. Ta čiau vi si ren gi-
niai yra iš skir ti nai įdo mūs, ir žiū ro vui ga li 
pa siū ly ti pla čią po ty rių pa le tę, to dėl ver ta 
su kiek vie nu iš jų su si pa žin ti at ski rai.

Ren gi nių cik las pra si dės lie pos 15 d., 
21.30 val., Bart nin kų Šv. apaš ta lų Pet ro ir 
Po vi lo baž ny čios griu vė sių erd vė je kar tu 
su „La te junc tions“ ne ti kė to mis mu zi ki nė-
mis jung ti mis.

„La te junc tions“ pro gra ma yra ne ti kė-
tas ba ro ki nių ari jų, folk lo ro ir elekt ro ni nės 
mu zi kos skam be sių de ri nys. Šis neįp ras tas 
Anos Ab la mo no vos ir Mar tos Fin kelš tein 
su kur tas kon cep tas or ga niš kai iš trans liuo-
ja mas kank lių, mi ni ma liz mo bei po stmo-

der niz mo kū ri niais ir vo ka li nio an samb lio 
bal sais. Klau sy to jus ma lo niai nu ste bins 
an samb ly je skam ban tis Lie tu vo je itin re-
tai girdimas kont ra te no ro bal sas. „La te 
junc tions“ – vie nin te lis b‘ART kon cer tas 
tarp Bart nin kų baž ny čios griu vė sių, to dėl 
pa slap tin ga, sak ra li at mos fe ra per smelks 
kiek vie ną žiū ro vą.

Nuo 23.30 val. kul tū ros pil na nak tis tę-
sis vyks tant ne mo ka mam Man tau to Kru-

kaus ko ir Fran cis co Ro ber to Be cer ra Bra vo 
elekt ro ni nės mu zi kos pa si ro dy mui.

Nak ti nė M. Kru kaus ko ir F. R. Be cer-
ros Bra vo kon cer ti nė pro gra ma pul suos 
at mos fe ri ne am bient sti liaus elekt ro ni ka. 
Du mu zi kos pro fe sio na lai, pa si telk da mi 
asi met ri nius rit mus bei ori gi na lius gar so 
spren di mus, Bart nin kų bažnyčios griu vė-
sių ap lin ko je su kurs ne pa kar to ja mą gam-
tos, švie sų, ar chi tek tū ros ir gar so vib ra ci jų 

si ner gi ją. Šis ren gi nys ne mo ka mas, to dėl 
kvie čia mi vi si ne stan dar ti nės mu zi kos mė-
gė jai ir smal sūs klau sy to jai.

Lie pos 16 d., 21.30 val., pra si dė sian tis 
iš skir ti nis P. Čai kovs kio ope ros „Eu ge ni jus 
One gi nas“ ka me ri nės ver si jos pri sta ty mas, 
at lie ka mas so lis tų ir an samb lio, vai ni kuos 
pro jek tą. Šios ka me ri nės ope ros ver si jos 
idė jos au to rius yra Jo nas Sa ka laus kas (ba ri-
to nas), Eu ge ni jaus One gi no vaid mens at li kė-
jas. Bart nin kų gam ta, dra ma tiš ka griu vė sių 
ap lin ka leis šio per so na žo is to ri jai ir ope-
ros siu že to li ni jai at si skleis ti įspū din ga me 
kon teks te. Lie pos 16-oji nea be jo ti nai bus 
iš skir ti nė vi sai Vil ka viš kio ra jo no pub li kai, 
ka dan gi ne daž nai at si ran da ga li my bė sa vo 
kraš te iš girs ti gy vai at lie ka mą ope rą.

Ieš kan tie siems vi zua li nės es te ti kos 
akį pa ma lo nin ti ga lės ne tik ap švies ti griu-
vė siai, bet ir pa sau li nio gar so me ni nin kų 
Ok sa nos Ju da ko vos bei Arū no Ku li kaus ko 
fo tog ra fi jų pa ro da, ku ria bus ga li ma gro žė-
tis abi die nas. Jos kū ri nių cent ri nis žo dis 
– tan de mas. Kaip tei gia au to riai, nors šis 
žo dis daž nai nau do ja mas „dar naus žai dė jų 
dve je to“ pra sme, ver ta ne pa mirš ti, kad tan-
de mas yra ir dvi vie tis dvi ra tis. Fo tog ra fi jų 
pa ro da ir at spin di šių me ni nin kų rie dė ji mą 
bend ru dvi ra čiu: kiek vie nas sa vo grei čiu ir 
su skir tin gu žvilgs niu, ta čiau ta pa čia kryp-
ti mi.

Bi lie tai į b‘ART ren gi nius jau pre ky bo je. 
Pro jek tą „Švie sos, mu zi kos ir dai lės der mė 
b‘ART“ iš da lies fi nan suo ja Lie tu vos kul tū-
ros ta ry ba ir Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bė.

Vi ta LAS KE VI ČIŪ TĖ

Bart nin kuo se vėl ža vės mu zi kos, švie sų ir is to ri jų der mės

Renginiai senosios Bartninkų bažnyčios griuvėsių erdvėje visuomet tampa 
ypatinga patirtimi. Dai niaus ČĖP LOS nuo tr.
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SIŪLOME PARAGAUTI

Šį kart siū lo me iš mė gin ti ska-
nius, grei tai pa ga mi na mus ir 
va sa ra al suo jan čius tor tus. 
Ga min da mi pirmąjį de ser tą ne-
bi jo ki te imp ro vi zuo ti – braš kes 
ga li te pa keis ti bet ku rio mis se-
zo ni nė mis uo go mis, o ke fy rą 
– jo gur tu, kre mi niu sū riu.

Gaivūs tor tai

Tor tas su braškėmis

PRO DUK TAI
500–700 g braš kių ar ki tų uo gų,
lit ras ke fy ro,
800 g „Kur šė nų“ vy nio ti nio,
40 g že la ti nos,
4 šaukš tai cuk raus,
50 ml van dens.
GA MI NI MAS

Braš kes nu plau ki te, stam bes nes 
per pjau ki te pu siau. Že la ti ną už pil ki-
te šil tu van de niu ir pa li ki te iš brink-
ti. Ke fy rą iš mai šy ki te su cuk ru mi. 
Vė liau į jį su pil ki te iš tir pin tą že la ti-
ną.

Vy nio ti nį su pjaus ty ki te maž-
daug 2 cm sto rio rie ke lė mis. Išk lo ki-
te juo tor to for mos dug ną, su dė ki te 
braš kes (ke le tą stam bes nių uo gų 
pa si lik te pa puo ši mui), už pil ki te du 
sam čius ke fy ro ir dė ki te į šal dy tu-
vą bent 15 mi nu čių. Kai pir ma sis 
sluoks nis pra dės sting ti, ant jo iš dė-
lio ki te vy nio ti nio rie kes ir su pil ki te 
li ku sį ke fy rą, iš dė lio ki te li ku sias uo-
gas. Pa ruoš tą tor tą dė ki te į šal dy tu-
vą ke le tui va lan dų, o ge riau sia pa-
laikykite per nakt.

Jo gur ti nis tortas su 
ra bar ba rais
PRO DUK TAI
500 g ra bar ba rų,
120 g grai kiš ko jo gur to,
120 g svies to,
180 g cuk raus,
250 g mil tų,
2 kiau ši niai,
šaukš te lis va ni li nio cuk raus,
2 šaukš te liai ke pi mo mil te lių.

GA MI NI MAS
Du be ny je su mai šy ki te jo gur tą, 

iš tir pin tą ir at vė sin tą svies tą, su ber-
ki te cuk rų ir va ni li nį cuk rų, įmuš ki-
te kiau ši nius ir vis ką su mai šy ki te. Į 
ma sę su ber ki te mil tus, su mai šy tus 
su ke pi mo mil te liais, ir vis ką ge rai 
iš mai šy ki te.

Ke pi mo in dą iš klo ki te ke pi mo 
po pie riu mi, su pil ki te teš lą. Ant vir-
šaus su dė ki te smul kiai su pjaus ty tus 
ra bar ba rus ir švel niai juos pa spaus-
ki te. Py ra gą kep ki te iki 170 laips nių 
įkaitintoje or kai tė je apie 40–45 mi-
nu tes. Ge ro ape ti to!
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Ant bu vu sios gais ri nės – Vil ka viš kio 
žy dų gy ve ni mą me nan čios nuo trau kos

Atkelta iš 5 p.

Ka dai se šio je gais ri nė je sa va no ria vo 
tiek žy dai, tiek lie tu viai. 1899 m. lie pos 
24 d. Vil ka viš ky je įsi kū ręs sa va no rių 
ug nia ge sių bū rys bu vo la bai rei ka lin-
gas. Ka dan gi tuo me tu dau gu ma na mų 
mies te bu vo me di niai, tad gais rai bu vo 
di džiu lė, daž nai vis ką ap link nio ko jan-
ti pro ble ma.

Dau gy bė bend ra min čių
Ne ma žai pa stan gų sie kiant, kad žy-

dų tau tos is to ri ją me nan čios nuo trau-
kos bū tų priei na mos vi siems, įdė jo ne 
tik R. Se lin dže ris, I. Mau rie nė bei A. 
Ba lan da. Prie idė jos įgy ven di ni mo pri-
si dė jo ir Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
dai li nin kė bei sce nog ra fė Ing ri da Bu-
ni kie nė. Bū tent ji rū pi no si nuo trau kų 
ma ke ta vi mu, at rin ki mu bei pa ruo ši mu 
pa ro dai. 

Ver ta pa mi nė ti, kad R. Se lin dže ris 
Tel Avi vo mu zie ju je ra do dau giau nei 
15 nuo trau kų, ta čiau vie šai pub li kuo ti 
buvo pa si rink ti tik ge riau sios ko ky bės 
bei iš skir ti nius įspū džius pa lie kan tys 
vaiz dai.

Prie su ma ny mo įgy ven di ni mo įvai-
riais bū dais pri si dė jo ir dau giau mū sų ra jo-
no žmo nių: Kris ti na Sin ke vi čie nė, Pau lius 
Jab lons kis, Do na tas Dum čius ir kt. Ka bin ti 
nuo trau kas ant sau pri klau san čio pa sta to 
lei do ir pro jek to idė ją pa lai kė Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja bei 
pa sta te įsi kū ru sios par duo tu vės va do vas 
Eval das Dai ne lis.

Nuot rau kas ant įvai rioms gam tos są ly-
goms at spa rios me džia gos per kė lė vil ka-
viš kie čio Man to Ka su lai čio va do vau ja ma 
UAB „Ten tu kas“.

„Tai – nea be jo ti nai di džiau sias ma no 

]

pro jek tas Vil ka viš ky je. Anks čiau vi sus su-
ma ny mus įgy ven di nau vie nas ar ba vos 
su ke lių žmo nių pa gal ba. Šį syk prie šios 
idė jos pri si dė jo dau gy bė bend ra min čių“, 
– džiau gė si R. Se lin dže ris.

Įdo mu tai, kad reng da mas pa ro dą R. 
Se lin dže ris ga vo kiek vie no fotografijose pa-
vaiz duo to žmo gaus ar ti mų jų lei di mus nuo-
trau kas de monst ruo ti vie šai. Ti ki ma si, kad 
gal būt ži no ji mas, jog jų gi mi nai čių at vaiz-
dai pui kuo ja si ant vie no iš Vil ka viš kio pa-
sta tų sie nos, žy dų tau ty bės žmo nėms taps 
pa ska ta ap lan ky ti bū tent mū sų mies tą.

Mi nė tos nuo trau kos ant bu vu sio ug nia-
ge sių sto ties pa sta to tu rė tų ka bo ti ne vie-
nus me tus. Jų nuim ti ar per kel ti į ki tą vie-
tą ne ke ti na ma. Tie sa, svars to ma ga li my bė 
pa da ry ti nuo trau kų ko pi jas ir pa ro dą eks-
po nuo ti vis ki to je vie to je.

Pats R. Se lin dže ris tei gė tu rin tis ir dau-
giau pla nų bei su ma ny mų, kaip įpras min ti 
Vil ka viš ky je gy ve nu sių žy dų at mi ni mą.

Vienoje iš nuotraukų įamžintas 1912 m. Vilkaviškyje, prie buvusios sinagogos, 
žydų kvartalo centre kilęs gaisras.
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Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Tra di ciš kai, kaip ir kiek vie nais 
me tais, mi nint Tarp tau ti nę žve jų 
die ną Pae že rių eže re įvy ko Vil-
ka viš kio ra jo no spi nin ga vi mo iš 
val ties pir me ny bės Sei mo na rio 
Al gir do But ke vi čiaus tau rėms 
lai mė ti.

Spi nin gau to jai į eže rą iš plau kė anks ty vą 
ry tą. Į var žy bas su si rin ko žūk lės mė gė jai 
ne tik iš Vil ka viš kio ra jo no, bet ir iš Vil-
niaus, Kau no bei Ma ri jam po lės sa vi val dy-
bių. Iš vi so at vy ko 25 žve jai, o juos at ly dė jo 
gau sios pa lai ky mo ko man dos.

Šie met Pae že rių eže ras ne vi siems bu-
vo dos nus. 

Su su ma vus re zul ta tus paaiš kė jo, kad 
pir mą ją vie tą iš ko vo jo daug kar ti nis šių 
pir me ny bių da ly vis ir nu ga lė to jas Gied-
rius Le kec kas iš Ki si niš kių kai mo.

Ant rą ją vie tą pel nė Aud rius Pe čiu lis 
ir Jus tas Dau jo tas, o tre čią ją – Au ri mas 
Pap laus kas su sū nu mi Ka ju mi. Vi si jie 
– vil ka viš kie čiai. Pri zi nin kai ap do va no ti 
tau rė mis bei pir me ny bių rė mė jų pri zais. 
Spe cia lus pri zas ati te ko di džiau sią žu vį 

– eše rį – pa ga vu siam Ry čiui Ur bo na vi čiui 
iš Vil niaus.

Tra di ciš kai vi sos pir me ny bių me tu pa-

gau tos žu vys jas pa svė rus pa leis tos at gal į 
Paežerių eže rą.

„San ta kos“ inf.

Pae že rių eže re var žė si žve jai

Į Paežerių ežere vykusias spiningavimo iš valčių varžybas susirinko kelios 
dešimtys žūklės mėgėjų.
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