Kaunui tapus laikinąja sostine savo atstovybes čia skubėjo
atidaryti užsienio valstybės. Diplomatine alėja netruko
tapti dabartinė V. Putvinskio gatvė (šį pavadinimą ji gavo
1931 m., iki tol vadinta Kalnų gatve). Joje veikė Prancūzijos,
JAV, Argentinos, Čekoslovakijos, Vengrijos atstovybės – tiesa,
dažniausiai nuomojamuose namuose. Specialiai Vatikanui
atstovybę projektavo Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, bet
Šventojo sosto atstovai į V. Putvinskio gatvę persikraustyti
nespėjo. Diplomatinės paslaptys sklandyte sklandė ir
Laisvės alėjoje bei greta jos, kur veikė ministerijos ir kitos
institucijos. Žinoma, ir Žaliakalnyje, kur rezidavo ne vienas
diplomatas – taip pat ir Lietuvos politikai. Diplomatijos
istoriją Kaune nutraukė Sovietų okupacija 1940 m. Šiandien
mieste veikia ne vienos šalies garbės konsulų biurai, o
tarpukarį primena daugybė memorialinių lentų.
Daugiau: diplomatiniskaunas.lt

filmus „Persona Non Grata“ (Japonija, 2015 m.) ir
„Kaunas. Sugiharos ir Japonijos ženklai“ (VDU
Azijos studijų centras, 2018 m.).
Rugsėjo pradžioje Kaune vykstantį renginį
„Sugiharos savaitė“.

KVIEČIAME
užsisakyti ekskursiją tema „Gyvenimo vizos“, „Sugiharos keliu“ ar pasirinkti iš kitų mūsų siūlomų
maršrutų. Kalbame įvairiomis kalbomis!

tel. +370 616 23828
el. paštu info@kaunasin.lt

#visitkaunas
#kaunastic
#kaunas2022

TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN”
Rotušės a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

KAUNASTIKA.LT
Dar daugiau „Visos gyvenimui“ ir kitų maršrutų rasite
skaitmenizuotose versijose www.kaunastika.lt.

Nėra tikslių įrodymų, ar Zwartendijkas ir Sugihara
buvo susitikę (nors gyveno visai netoli vienas kito,
Radijo rajone), bet vienu ar kitu būdu konsulai suderino
savo veiksmus – tad vadinamąsias vizas gyvenimui,
arba leidimus tranzitu keliauti į Japoniją, pradėjo
išdavinėti ir Japonijos konsulatas. Šiame nedideliame
žemėlapyje nepakaks vietos detaliai papasakoti,
kokius biurokratinius kelius turėjo nueiti (tiksliau,
kokias kliūtis apeiti) abu didvyriai, po daugelio metų
pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais. Kviečiame su šia
laikui nepavaldžia, stereotipus griaunančia ir tikėti
žmogiškumu įkvepiančia istorija plačiau susipažinti,
pavyzdžiui, užsukus į Sugiharos namus. Jų adresą
rasite žemėlapyje.
Baigiantis 1940 m. vasarai Zwartendijkas su šeima
išvyko iš Kauno: Lietuvą aneksavus Sovietų Sąjungai
buvo uždarytos visos ambasados ir konsulatai, taip
pat ir „Philips“ atstovybė. Olandas grįžo į nacių
užimtą tėviškę, Eindhoveno miestą, kur ir toliau
dirbo toje pačioje kompanijoje. Apie savo žygdarbį jis
nekalbėdavo. Zwartendijkas mirė 1976 m.
Čijunė Sugihara su šeima tuo pat metu pasitraukė
į Berlyną. Į Japoniją grįžo 1947 m., ten atsistatydino
iš diplomatinio korpuso. Sugihara mirė 1986 m.
Kamakuros mieste.

JŪSŲ RANKOSE – MARŠRUTAS PO KAUNĄ ,
SEKANTIS
TARPUKARIU
ČIA
REZIDAVUSIŲ
DIPLOMATŲ – PASAULIO TEISUOLIAIS PRIPAŽINTŲ
JAPONO ČIJUNĖS SUGIHAROS IR OLANDO JANO
ZWARTENDIJKO – PĖDSAKAIS. SUDOMINOME?

SUSISIEKITE:

visit.kaunas.lt
kaunas2022.eu
sugiharahouse.com

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijai okupavus Lenkiją ir
prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, į Lietuvą ėmė
plūsti Lenkijos žydai, siekę keliauti toliau į užsienį.
1940 m. birželį Nyderlandų garbės konsulo pareigas
pradėjęs eiti verslininkas Janas Zwartendijkas (1896–
1976) netrukus po to, pasigaminęs guminį antspaudą,
ėmė išdavinėti leidimus vykti į Nyderlandams
pavaldžias Kiurasao bei Surinamo salas. Tiesa, norint
į jas patekti reikėjo ir tranzito vizų.

LABAS,

REKOMENDUOJAME:

NAUDINGOS NUORODOS

BŪKITE PAŽĮSTAMI, DIPLOMATAI

DIPLOMATINIS KAUNAS

VIZOS
GYVENIMUI

Japonijos mieste Jaotsu, Gifu prefektūroje, 1900 m.
gimęs Čijunė Sugihara į Kauną kaip Japonijos imperijos
vicekonsulas atvyko 1939-aisiais iš Helsinkio. Be
pagrindinių, su prekyba ir ekonomika susijusių
pareigų, diplomatas taip pat aktyviai domėjosi
padėtimi pasienyje, nes ore tvyrojo karo nuojauta.

KAUNO
MODERNIZMAS –
TELEFONE!
Tarpukariu suklestėjęs Kaunas įgavo ir naują
architektūrinį veidą, šiandien pripažįstamą
ir architektūros bei meno istorikų, ir keliautojų, ir – vis labiau – pačių kauniečių. Europos
paveldo ženklu pažymėtą, į UNESCO preliminarųjį sąrašą įrašytą Kauno modernizmą
pažinti smagiausia pėsčiomis, o kad nepasiklystumėte, siūlome parsisiųsti programėlę
„Tarpukario architektūra“. Ji pristato Kauno
ir kitų Lietuvos miestų tarpkukario architektūros objektus. Programėlė kalba keliomis
kalbomis!

VISI MARŠRUTO OBJEKTAI VIENAIP AR KITAIP SUSIJĘ
SU DIPLOMATŲ DARBAIS, VEIKLA AR PALIKIMU
KAUNE. MŪSŲ MIESTAS AMŽINAI DĖKINGAS
ŠIEMS ŽMONĖMS, PALIKUSIEMS JAME VILTIES
IR ŽMOGIŠKUMO ANTSPAUDUS. TIKIMĖS, KAD
APLANKĘ MŪSŲ PAMINĖTUS OBJEKTUS IR APIE ŠĮ
ISTORIJOS TARPSNĮ SUŽINOJĘ DAUGIAU, PAJUSITE
ARTIMĄ RYŠĮ NE TIK SU KAUNU, BET IR SU IZRAELIU,
NYDERLANDAIS, JAPONIJA.
IŠLEISTA 2019, ATNAUJINTA 2020
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SUGIHAROS NAMAI
Vaižganto g. 30

3

Priešais Laisvės al. 29

1939 m. pastatytą švietimo ministro Juozo Tonkūno vilą išgarsino čia
veikęs Japonijos imperijos konsulatas, kuriame darbavosi šio žemėlapio
herojus Čijunė Sugihara. Tai čia jis
ranka pasirašė galybę tranzito vizų,
išgelbėjusių tūkstančius žydų gyvybių.
Nuo 2000 m. vila žinoma kaip Sugiharos namai, nedidelis, bet ypač turtingas ir turiningas muziejus, kurį per
metus aplanko keliolika tūkstančių
turistų iš Japonijos ir kitur. Čia veikia
ir fondas „Diplomatai už gyvybę“.
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NYDERLANDŲ
KONSULATAS
Laisvės al. 42
Laisvės al. 29

Ant XIX a. menančio Laisvės al. ir
A. Mickevičiaus g. kampe esančio
namo pakabinta lentelė su tokiu tekstu: „Šiame pastate iki 1928 metų veikė
Nyderlandų Karalystės konsulatas“.
Tiesa, mūsų pasakojimo kontekste
svarbesnis yra kitas adresas Laisvės
alėjoje. Janas Zwartendijkas, kompanijos „Philips“ atstovybės Kaune direktorius, Nyderlandų garbės konsulu
tapo 1940 m. ir konsulatą atidarė savo
biure – Laisvės al. 29.

MEMORIALAS JANUI
ZWARTENDIJKUI
2018 m. birželį Laisvės alėjoje
Nyderlandų
karalius
Willemas
Alexanderis ir Zwartendijko vaikai,
dalyvaujant ir Lietuvos Respublikos
Prezidentei Daliai Grybauskaitei bei
šimtams susidomėjusių kauniečių
bei miesto svečių, atidarė olandų
menininkės Giny Vos sukurtą
memorialą – šviesos instaliaciją. Į
akis nekrintanti, virš Laisvės alėjos
pakibusi konstrukcija simbolizuoja
nuo Holokausto išgelbėtas gyvybes
bei viltį.
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VIEŠBUTIS
„METROPOLIS“
S. Daukanto g. 21

Tarpukariu šis viešbutis ir jo restoranas buvo vieni populiariausių Kaune.
Uždarius Japonijos konsulatą, prieš
išvykdamas į užsienį čia apsistojo – ir vizas toliau išdavinėjo – Čijunė
Sugihara su šeima. 2015 m. ant pastato
fasado atidengta memorialinė lenta.
2020 m. atidengtas trijų metrų aukščio
skulptoriaus M. Gaubo kūrinys „Čiunei
Sugiharai atminti“ vaizduojamos ratu į
dangų besiveržiančios origami formos
gervės.
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KAUNO GELEŽINKELIO
STOTIS
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M. K. Čiurlionio g. 16

XIX a. viduryje pastatytas gyvenamasis namas prezidentūra tapo tarpukariu, iškart po
to, kai, okupavus Vilnių, Kaunas tapo laikinąja
sostine. Tai čia gyveno ir dirbo nepriklausomos Lietuvos prezidentai, būtent naktį iš
1940-ųjų birželio 14-os į 15-tą d. vyko paskutinis
Vyriausybės posėdis, po kurio Lietuvos gyvenimas pasisuko visai kita vaga. Šiandien Istorinė
LR Prezidentūra – modernus muziejus, kuriame
nuolat keičiamos interaktyvios ir aktualios
parodos.
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KAUNO KINO CENTRAS
„ROMUVA“
Kęstučio g. 62

Kol remontuojamas istorinis kino teatro pastatas Laisvės alėjoje, kuriame 2015 m. įvyko filmo
apie Čijune Sugihara „Persona Non Grata“ premjera, filmus kauniečiai žiūri laikinojoje „Romuvos“ salėje greta Nacionalinio Kauno dramos teatro. Žinoma, apžiūrėti įspūdingos architektūros
„Romuvos“ pastatą Laisvės al. 54 galite bet kuriuo metu.

IX FORTAS
Žemaičių pl. 73

11

10

Architektas Karolis Reisonas, projektuodamas
šį didingą pastatą kaip Žemės banką, į pagalbą
pasikvietė skulptorių Bernardą Bučą, palikusį
ryškų pėdsaką ant namo fasado. Ketvirtame
pastato aukšte įkurdinta Užsienio reikalų
ministerija. Būtent čia užsienio šalių konsulai ir
vicekonsulai – taigi ir Čijunė Sugihara bei Janas
Zwartendijkas – įteikdavo skiriamuosius raštus
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui.
Dabar pastate įsikūręs Kauno technologijos universitetas.

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA (1922–1935)
S. Daukanto g. 25

Dar XX a. pradžioje namą šioje vietoje, nugriovęs
medinį pastatą, pastatė Grigorijus Michelsonas.
1920 m. iš šio paveldėtojų namą išsinuomojo
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, skyrusi lėšų rekonstrukcijai. Vėliau šiame
pastate veikė naujienų agentūros „Elta“ redakcija. Šiandien čia – Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejus, pirmoji tokio tipo įstaiga
Lietuvoje ir viena iš nedaugelio Europoje.

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA (1935-1940)
K. Donelaičio g. 73

Netoli Šilainių stūksantis Alfonso Vincento
Ambraziūno, Gedimino Baravyko ir Vytauto
Vieliaus sukurtas monumentas žymi vieną labiausiai krauju sulaistytų Kauno vietų. Caro
laikais statyto tvirtovės komplekso dalyje, IX
forte, veikė sunkiųjų darbų kalėjimas, vėliau
čia buvo nužudyti tūkstančiai žydų. Šiandien
čia veikiančiame muziejuje viena salių skirta
Čijunės Sugiharos žygdarbio atminimui.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete
2008 m. oficialiai atidaryta Sugiharos auditorija. Joje paskaitas skaito kviestiniai svečiai iš
Japonijos, čia vyksta su Azijos studijomis susiję
seminarai. Greta šios rasite ir olandų diplomato
Jano Zwanterdijko garbei pavadintą auditoriją.
Ji atidaryta tais pačiais 2008 m., dalyvaujant
diplomato sūnui Robertui, kuris su tėvais išvyko
iš Kauno būdamas vienerių.

ISTORINĖ LIETUVOS
RESPUBLIKOS
PREZIDENTŪRA
Vilniaus g. 33
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Gedimino g. 44

Dar viena memorialinė lenta tuo pat metu,
2015 m. rugsėjį, atidengta Kauno geležinkelio
stotyje, nors senasis jos pastatas per karą buvo
susprogdintas. Iš šios stoties traukiniu išvyko
Čijunė Sugihara. Paskutines vizas žydams jis
dalijo tiesiog per kupė langą.
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Č. SUGIHAROS
AUDITORIJA,
J. ZWARTENDIJKO
AUDITORIJA
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J. ZWARTENDIJKO
REZIDENCIJA
Perkūno al. 57

1939 m. pastatyta stilinga modernistinė vila
priklausė Ignui Malinauskui. Naujutėlio pastato
antras aukštas tų pačių metų birželį išnuomotas
Janui Zwartendijkui ir jo šeimai – žmonai Ermai
bei vaikams Edith ir Janui. Gyvenant Kaune
jiems gimė trečiasis vaikas Robertas.

