2

DAINŲ SLĖNIS

Pirmoji lietuvių dainų šventė vyko kitame Žaliakalnio gale, dabartinėje Petro Vileišio aikštėje. Tai buvo
kvartalas, kuriame turėjo iškilti Valstybės rūmai.
Visgi tūkstančių traukiamoms dainoms ir trypiamiems šokiams, manė kultūros žmonės, jis nelabai
tiko, tad surastas vaizdingas slėnis Ąžuolyno pašonėje. Jam vardą davė kompozitorius ir dirigentas
Klemensas Griauzdė.

3

ADOMO MICKEVIČIAUS
SLĖNIS

Čia pat, Ąžuolyne, yra Kaune keletą metų mokytojavusio ir aktyvų kultūrinį gyvenimą gyvenusio Adomo Mickevičiaus pamėgtas Girstupio upelio slėnis.
Jis įamžintas poeto kūrinyje „Gražina“, o Mickevičiaus vardą gavo pasiūlius poeto mylimajai. Čia pat
ir jo atminimui skirtas akmuo.

4 VYTAUTO PARKAS

Daugiau objektų ir istorijų Žaliakalnyje rasite kituose teminiuose „It’s Kaunastic“
maršrutuose:
„Modernisto gidas“
„Sienografo užrašai“
„Litvakų peizažas“
„Sugiharos keliu“
„Kauno skonio gidas“
Nemokamų leidinių ieškokite „Kaunas IN“ turizmo informacijos centre
(Rotušės a. 15, Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais
„Tourism Information Friendly“) arba visit.kaunas.lt

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic
#visitkaunas

#kaunas2022
#kaunaspilnas

„KAUNAS IN“
Rotušės a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022

Parodos kalnu kylant kairėje pusėje pasitinkantis medžių masyvas – tai mažasis Ąžuolynas, kuriame tarpukariu vykdavo Žemės ūkio ir Pramonės parodos (todėl ir
Parodos kalnas!), sovietų okupacijos metais – tūkstantiniai jaunimo šokiai, į kuriuos rinkdavosi visas Kaunas,
o vėliau iškilo biblioteka. Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai greta pastarosios įkūrė Verslo alėją.

ZOOLOGIJOS SODAS
6 LIETUVOS
Radvilėnų pl. 21
„Lietuvos Indiana Džounsas“ Tadas Ivanauskas įkūrė ir
zoologijos sodą, ir zoologijos muziejų, ir daugelį gyventojų
bei eksponatų šiems dviem Kauno simboliams parūpino. Mes kartais juokaujame, kad nuo 1938 m. savo istoriją
skaičiuojantis Lietuvos zoologijos sodas yra ta vieta, kur
per Kūčias šnekama daugiausiai pasaulio kalbų. Tyli tik
monumentas grifui prie zoologijos sodo įėjimo. Žinoma,
čia yra ką veikti ir visas kitas dienas – renginių, skirtų
tiek mažiesiems, tiek jų lydėtojams, vis gausėja. Prieš planuojant apsilankymą, kviečiame įsitikinti, ar sodas dar
neužsidaręs atnaujinimo darbams. Daugiau informacijos: zoosodas.lt.

7 PELĖDŲ KALNAS
A. Mackevičiaus g.

Vienai romantiškiausių, dar nematytus miesto veidus atveriančiai miesto kalvai, vadintai Ąžuolų kalnu,
naują – ir amžiną – pavadinimą davė aplink čia įkurtą
Kauno meno mokyklą sutupdytos pelėdos. Jų autorius –
tuometinis mokyklos studentas Vincas Grybas.

30 JUSTINAS VIENOŽINSKIS
(1886–1960)

Tai, kad operos solistas po spektaklio skubėdavo į
namus savo vardo gatvėje, pasako beveik viską, ką
reikėtų žinoti apie Kipro Petrausko populiarumą
tarpukario Kaune. Bet ne viską. Daugiau apie spalvingas ir talentingas to meto teatro ir muzikos
asmenybes, tarp jų ir vyresnįjį Kipro brolį Miką,
sužinosite jų namuose veikiančiame Kauno miesto
muziejaus skyriuje.

Šis kūrėjas 1921 m. Liaudies namuose Kaune suorganizavo
Aukštesniuosius piešimo kursus, davusius pradžią Kauno
meno mokyklai. Vėliau vadovavo M. K. Čiurlionio galerijos meno komisijai ir prisidėjo prie Kauno dailės muziejaus įkūrimo. Vieno Lietuvos dailės sąjungos steigėjų
vardu pavadintas Kauno kolegijos menų fakultetas, į kurį
ir kviečiame užsukti, jei norite apie čia veikusią Kauno
meno mokyklą sužinoti daugiau.

K. Petrausko g. 31

20 VINCAS KRĖVĖMICKEVIČIUS (1882–1954)
Vydūno al. 47

Universaliojo lietuvių literatūros klasiko memorialinis butas – sostinėje, bet nemažą savo gyvenimo
dalį jis praleido Kaune, kur dėstė universitete, dirbo
kitus darbus ir kūrė. Tai šiame medinuke, tikėtina,
gimė jo „Raganius“. Daugiau į JAV galiausiai pasitraukusio Krėvės ženklų – Senamiestyje ir Dainavoje, o VDU yra jo vardo auditorija.

21 PETRAS GALAUNĖ (1890–1988)
IR ADELĖ NEZABITAUSKAITĖGALAUNIENĖ (APIE 1895–1962)

22 JUOZAS GRUODIS (1884–
1948)
Salako g. 18

„Aš esu sveikas ir kupinas jėgos savo kilniam darbui“, – vienoje paties sugalvotos savitaigos sistemos kortelėje rašė kompozitorius Juozas Gruodis.
Kuo motyvavo kitos, suprasite apsilankę (iš anksto
sutarkite) jo ir žmonos Stasės medinuke, kuriame
veikia Kauno miesto muziejaus skyrius. Ką čia medinuke – namą vaizdingame šlaite prie Neries, kurį
pora jau buvo spėjusi pamilti, projektavo pats Feliksas Vizbaras. O kompozitorius sode užveisė obelų,
kurios ir šiandien veda vaisius. Skanaus.

E. Fryko g. 14

Žaliakalnyje gyveno tiek Lietuvos raidai, politikai, santykiams su pasauliu nusipelniusių asmenybių (beje, neretai tarpusavyje besibičiuliavusių ar besigiminiavusių), kad šis rajonas – vienas didelis istorijos
vadovėlis. Daugelį namų puošia atminimo lentos, o jų architektūra –
papildoma dėlionės detalė. Pradėkime nuo pono Klimo.
8 PETRAS KLIMAS (1891–1969)
Vaižganto g. 25 / Vaižganto g. 26

Petras Klimas buvo Vasario 16-osios akto signataras ir puikus diplomatas, smulkiai aprašęs Lietuvos
valstybingumo atgavimo procesą. Savo dukters garbei jis Felikso Vizbaro projektuotą vilą Žaliakalnyje
pavadino „Eglute“. Pokario metais grįžęs iš tremties
jis apsigyveno „per gatvę“ nuo savo namų – Stasio
Kudoko projektuotoje viloje, pas svainį Petrą Lesauskį, kurį pats buvo pakvietęs įsikurti Vaižganto
gatvėje.

13 ANTANAS GEDMANTAS
(1900–1941)
Žemuogių g. 2

Žingsniuojant Aukštaičių gatve, akį tikrai patrauks
įspūdingo stoto medinis namas. Jame 1928–1941 m. gyveno Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos šaulių
sąjungos štabo adjutantas Antanas Gedmantas, sovietų
sušaudytas Baltarusijoje. Šiandien namas priklauso jo
vaikaitei grafikei Aistei Ramūnaitei.

14 KAZYS GRINIUS (1866–1950)
9 ČIJUNĖ SUGIHARA
(1900–1986)
Tūkstančius svečių iš Japonijos ir Izraelio sutraukianti Pirmosios Respublikos švietimo ministro
Juozo Tonkūno vila – tai Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos namai ir darbo vieta. Šiandien – muziejus. Vaikštant po kompaktišką jo ekspoziciją imi
mąstyti, ką darytum, jei tavo šalies valdžia būtų
kategoriška, o pagalbos prašantiems žmonėms gresiantis pavojus – mirtinas. Čijunė Sugihara pasirinko teisingai, visai kaip Nyderlandų konsulas Janas
Zwartendijkas.

10 VALDAS ADAMKUS (G. 1926)

Jono Jablonskio pradžios mokykla (dab. Jono
Jablonskio gimnazija), Aušros g. 3

Būsimasis Lietuvos Prezidentas vaikystėje gyveno
Žaliakalnyje (deja, jo namai neišliko) ir lankė Jono
Jablonskio pradžios mokyklą (ji – išskirtinis modernistinio Kauno akcentas, greta gimnazijos pamatysite ir J. Jablonskio biustą). Kauno sporto halėje susižavėjęs stebėdavo krepšinio varžybas. Vėliau leidosi į
centrą ir mokėsi „Aušros“ gimnazijoje, o dar vėliau...
Su Valdo Adamkaus biografija susipažinsite vienoje
iš nedaugelio Europoje Prezidentinių bibliotekų, veikiančioje S. Daukanto gatvėje.

11 VYTAUTAS KAVOLIS
(1930–1996)
Tulpių g. 22

Nors šioje ramioje Žaliakalnio „puokštės“ (šalia – Lelijų, Radastų gatvės) atšakoje būsimasis sociologas
gyveno vos keletą metų, kol būdamas paauglys su
šeima pasitraukė į Vakarus, jo pėdsakų Kaune yra ir
daugiau. VDU veikia jo studijų centras, o pats namas
tikrai vertas vieno kito kadro.

12 VINCAS RUZGAS (1892–1972)
Pedagogui, muziejininkui, bibliotekininkui tarpukariu buvo patikėta įsteigti mokymo ir mokslo
priemonių muziejų. Tais pačiais metais įkurta ir
Vinco Kudirkos vardo skaitykla! V. Ruzgas ne tik
vadovavo dabartiniam Švietimo istorijos muziejui
ir – iki 1940 m. – viešajai bibliotekai, bet ir mokytojavo, leido periodiką. Pedagogas su šeima gyveno
Kauko alėjoje, name, kurį pats ir pasistatė. O neseniai iš pagrindų atnaujintais Kauko laiptais, kurių
viršutinėje aikštelėje vasaromis džiugina spalvingas
fontanas, nusileisi į miesto centrą, kur rasi ir muziejų, ir biblioteką!

Aukštaičių g. 39

Trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas šias pareigas
ėjo labai trumpai, vos pusmetį, o šiame name gyveno
1926–1941 m. Beveik visą laiką jis dirbo Medicinos ir sanitarijos skyriaus vedėju, tiesa, vokiečių okupantai už
protesto raštą dėl Lietuvos piliečių žydų žudymo buvo jį
ištrėmę. Vėliau Prezidentas pasitraukė į JAV.

A. Mackevičiaus g. 27

31 ANTANAS SAMUOLIS-

SAMULEVIČIUS (1899–1972)
RAIMUNDAS SAMULEVIČIUS
(1937–1981)
STASĖ SAMULEVIČIENĖ
(1906–1988)
Vaisių g. 16 ir 16A

Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje galima pamatyti Antano Samuolio darbą „Baltoji obelis“. Ta obelis,
įkvėpusi klasika tapusį paveikslą, augo ne kur kitur, o
Žaliakalnyje, Vaisių gatvėje, netoli sinagogos. Čia vėliau
gyveno kultinių „pūkuotukų“ autorė tautodailininkė Stasė Samulevičienė bei jos sūnus dramaturgas Raimundas
Samulevičius, o pas jį į svečius ateidavo pogrindžio elitas.

„Mes atpažinom vienas kitą ir neturėjom kito pasirinkimo, kaip būti kartu“, – Jis yra sakęs apie Ją.
Jei scenografas Liudas ir dainininkė, dramatinio
soprano savininkė Marijona gyventų šiais laikais,
aplinkiniai Fryko gatvės gyventojai, matyt, neapsikentę bohemiškųjų kaimynų naktinėjimo, dažnai skambintų trumpaisiais numeriais. Bet gatvė
miega ramiai, nes tarpukario kultūros ir meno
elito pramogas šiandien mena išskirtinio įdomumo
memorialinis muziejus. Jame, beje, kartais vyksta
koncertai.

24 JUOZAS ZIKARAS
(1881–1944)
J. Zikaro g. 3

B. Sruogos g. 21

Architektas Vladimiras Zubovas 1938 m. rašytojui suprojektavo namą Ramiojoje gatvėje. Praėjus dešimtmečiui
po B. Sruogos mirties, gatvei suteiktas jo vardas, dar po
dešimties metų name įkurtas memorialinis muziejus,
kuriame sužinosite viską apie „Dievų mišką“ ir daugiau.
Beje, rašytojas su daugeliu kitų kultūros veikėjų gyveno ir
name Žemuogių gatvėje.

Aukštaičių g. 28 / Vaižganto g. 14 / Vaižganto g. 36

„Aš gyvenu Putino name“. „Ne, ne, tai aš gyvenu Putino
name!“ Jei išgirsite tokį ginčą kur nors Žaliakalnyje, nenustebkite, nes tokių namų iš viso yra trys, du iš jų – toje
pačioje gatvėje. Viename jų gyveno ir Salomėja Nėris. Kunigystės atsisakiusio literatūros klasiko, filosofo, akademiko muziejus – Prienų rajone.

„Zikaro pastatytas Zikaro namas Zikaro gatvėje“ –
skamba kaip ironiška greitakalbė, bet tai – visiška
tiesa. „Laisvės“ statulos autoriaus, profesionaliosios
skulptūros pionieriaus pasistatytas namelis prie
pat darbovietės – Kauno meno mokyklos – šiandien
veikia kaip memorialinis muziejus ir yra toks pat
jaukus kaip beveik prieš šimtą metų. Atkreipkite dėmesį į autentišką grindų dangą – meloleumą. Beje,
namas „vaidino“ Audriaus Juzėno filme „Pelėdų kalnas“. Nieko keista – jis ir yra Pelėdų kalne.

36 ELŽBIETA DAUGVILIENĖ
(1886–1959)

25 JUOZAS GRUŠAS (1901–1986)

37 IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)

Kokią pravardę pasirinkti, jei esi Grušas? Aišku,
Kriaušė. Tragedijos ir tragikomedijos lietuvių literatūroje pradininkas nevengė ir kitų literatūros
formų, kurioms, kaip jau supratote, reikėjo slapyvardžio. Daugiau apie šį rašytoją sužinosite jo memorialiniame muziejuje – Maironio lietuvių literatūros muziejaus filiale.

Viena žymiausių lietuvninkių Kaune gyveno nuo 1936 iki
1939 metų. Būtent čia, Žaliakalnyje užbaigė 20 metų rašytą dvitomį „Vilius Karalius“. Nedidelį namelį Dainavos ir
Dzūkų gatvių kampe puošia rašytojos biustas.

Kalniečių g. 93

Kauko al. 7

Ši tautodailininkė pasižymėjo originalia savo pačios sumanyta skulptūros technika. Jos darbai, įamžinantys
istorinę Lietuvos atmintį – tai tūkstančiai prie drobės
pritvirtintų guobos žievės gabalėlių. Nuo 1925-ųjų menininkė gyveno prie Kauko laiptų. Būtent dėl jos palikimo
medinukas vertinamas kaip kultūros paminklas.

Dainavos g. 5

38 KAJETONAS SKLĖRIUS
(1876–1932)

42 NACIONALINĖ FUTBOLO
AKADEMIJA
Aukštaičių g. 51

Į čia krypsta akys, kai prabylama apie Lietuvos futbolo
ateitį. Čia ne tik ugdomi talentai, bet ir treniruojasi Kauno miesto profesionalų ir mėgėjų komandos. Čia vyksta ir
A lygos rungtynės, tad stadiono prožektoriai retai išjungiami. Stadiono pašonėje, Petro Vileišio aikštėje, esanti
Vytauto Naručio skulptūrinė kompozicija „Šventė“ žymi,
kad šioje vietoje 1924 m. surengta pirmoji lietuvių dainų
šventė.

43 LIETUVOS SPORTO
UNIVERSITETAS
Sporto g. 6

Net nesiimsime skaičiuoti, kiek Lietuvos čempionų ir jų
trenerių baigę šią istorinę aukštąją mokyklą, veikiančią
1934 m. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotuose Kūno kultūros rūmuose. Institutas, akademija,
universitetas – pavadinimai keičiasi, bet absolventų pasiekimams tai neturi jokios įtakos.

44 FITNIE ACADEMY
Sporto g. 3

Vaizdingiausias sporto klubas Kaune? Tikrai taip – geresnio tapeto nei senasis Ąžuolynas reikėtų paieškoti. Greta
sporto klubo veikia ir grožio salonas, SPA centras, sveiko
maisto užkandinė, teniso kortai.

Aušros g. 42C

Įdomu, kad sovietų okupacijos metais dėl tam tikrų
priežasčių didžiausia šalyje ledo arena pastatyta
Elektrėnuose, nors planuota... Na, yra kaip yra – visgi būtent Žaliakalnyje savo karjerą pradėjo Povilas
Vanagas ir Margarita Drobiazko. Dabar čia treniruojasi dešimtys vaikų, norinčių būti arba čiuožėjais,
arba ledo ritulininkais. Kerlingas irgi žaidžiamas.
Kol iškils naujoji arena kitoje Kauno vietoje čia – ir
komandos „Kaunas Hockey“ namai. Savaitgaliais
vyksta atviri čiuožimo seansai.

45 KAUNO SKVOŠO KLUBAS

46 KRISTAUS PRISIKĖLIMO
BAZILIKA

51 PAMINKLAS ELENAI
SPIRGEVIČIŪTEI IR STASEI
ŽUKAITEI

Keturvėjininkas, kuriam širdyje – amžinas pavasaris.
Kazys Binkis Vydūno alėjoje gyveno neilgai, vos porą
metų – tuomet Lietuvą buvo okupavę naciai. Į istoriją įėjo
ne tik Binkio eilėraščiai, bet ir faktas, kad jis su žmona
Sofija Binkiene (1902–1984) nuo mirties gelbėjo žydus ir už
tai buvo pripažinti pasaulio tautų teisuoliais.

35 VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
(1893–1987)

Perkūno al. 5

Kai bus baigta renovacija, Kaunas didžiuosis aukščiausios – ketvirtosios – UEFA kategorijos stadionu.
Pelkingoje Ąžuolyno vietoje istorinis stadionas atidarytas dar 1925 m. Netrukus rekonstruotas – 1936
m. čia sužaistos pirmosios rungtynės tarp Lietuvos
ir Estijos futbolo rinktinių, kurias 2:0 laimėjo Lietuva. 1938 m. čia vyko pirmoji Tautinė olimpiada. Tarp
įspūdingesnių renginių – Pasaulio lietuvių žaidynės,
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventė, Baltijos jūros
šalių sporto žaidynės, Europos lengvosios atletikos
pirmenybės, popiežiaus Jono Pauliaus II sutikimas,
Europos U-19 futbolo čempionatas, mūsų rinktinės
akistatos su prancūzais ir ispanais, FBK „Kaunas“
rungtynės su Glazgo „Rangers“.

41 KAUNO LEDO ARENA
„BALTŲ AINIAI“

BINKIS (1893–1942)
33 KAZYS
Vydūno al. 45

Kauno meno mokykloje 1921 m. pradėjęs dėstyti Kalpokas
prieš tai dvidešimt metų klajojo po Europą ir studijavo
pas garsius dailininkus. Savo patirtį jis ne tik perdavė
studentams, bet ir pasitelkė dekoruodamas bažnyčias,
Kauno centrinį paštą, Lietuvos banką. Vokietijoje gimusį sūnų, taip pat tapytoją, pavadino Rimtu, paliko daug
puikių paveikslų ir davė vardą gatvei Žaliakalnyje. Tiesa,
pats gyveno Žemaičių gatvėje, name, kurį pats ir suprojektavo.

Perkūno al. 5

Būtent šioje per rekordinį pusmetį iškilusioje arenoje (dėl laiko stokos atsisakius daugeliui žymių
architektų, ją suprojektavo inžinierius Anatolijus
Rozenbliumas) pasiektos svarbiausios Pirmosios
Respublikos ir sovietų okupacijos metų krepšinio
pergalės. Čia užsimezgė žurnalisto, laidos „Krepšinio
pasaulyje“ kūrėjo Vido Mačiulio kultas. Halėje vykdavo krepšinio, salės futbolo, rankinio varžybos, o
šiuo metu vyksta rekonstrukcijos darbai

40 S. DARIAUS IR S. GIRĖNO
STADIONAS

32 BALYS SRUOGA (1896–1947)

KALPOKAS (1880–1945)
34 PETRAS
Žemaičių g. 74

…arba Arvydo Sabonio! Juk visų laikų garsiausias Lietuvos krepšininkas neatsiejamas nuo Kauno sporto halės, o visai greta jos – ir
Sabonio namas. Visgi lakūnas Steponas Darius į Lietuvą iš JAV
atgabeno ir daug kitų greitai prigijusių sporto šakų. Tad krosą per
Žaliakalnį bėgame kartu su vienu iš dviejų „Lituanikos“ pilotų. Apsidairykite – aplink labai daug sportininkų.

39 KAUNO SPORTO HALĖ

Vydūno al. 2

Galaunių namai – taip ir Pirmosios Respublikos
metais, ir dabar vadinamas subtilių formų pastatas
Petrauskų kaimynystėje. Art deco dvasia alsuojančiame Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus filiale
sužinosite viską apie pirmąjį šio muziejaus direktorių, profesionaliosios muziejininkystės pradininką
Lietuvoje, ir jo pirmąją žmoną - dainininkę – tiek iš
profesinės, tiek iš asmeninės pusės.

23 LIUDAS TRUIKYS (1904–1987)
IR MARIJONA RAKAUSKAITĖ
(1892–1975)

Kauko al. 11

TURIZMO INFORMACIJA

MAŽASIS ĄŽUOLYNAS

Vienas iš daugelio „Vytautų“ Kaune, kaip ir beveik
visi kiti, savo vardą gavo minint 500-ąsias LDK valdovo mirties metines. Iki tol tai buvo „petrovka“ –
1872 m. tuomet naujoje pramogų vietoje vyko caro
Petro I-ojo 200-asis gimtadienis. Daugeliui kauniečių Vytauto parkas neatsiejamas nuo karuselių. O ar
žinojote, kad čia vyko ir pirmosios Lietuvoje krepšinio treniruotės, ir rungtynės? Moterų! Be to, 1919 m.
liepos 13 d. tuometinėje „petrovkoje“ surengta pirmoji sporto šventė, – tai žymi paminklinis akmuo.

Vaižganto g. 30

DAUGIAU ŽALIAKALNIO

5

19 KIPRAS (1885–1968) IR MIKAS
(1873–1837) PETRAUSKAI

STEPONO DARIAUS
MARŠRUTAS

Vienas didžiausių miesto teritorijoje esančių ąžuolų
masyvų Europoje (daugiau nei 700 medžių) dabar
daug mažesnis nei kadaise, kai nebuvo ir Kauno. Kauno ąžuolynai kažkada jungėsi su Karmėlavos, Rumšiškių, net Kaišiadorių giriomis. Medžių kirtimas
suintensyvėjo apie XIV a. – reikėjo juk statyti pilis,
laivus… Prieš šimtą metų Ąžuolynas ir rajonas aplink
jį tapo prestižine vieta būti, kurtis ir kurti. O kiek
anksčiau čia iškilo ir keletas Kauno tvirtovės objektų.

Menininkų, rašytojų, muzikų, kultūros veikėjų portretai ir jų namai –
dar vienas, gal net margesnis būdas pažinti Žaliakalnį. Ne vienoje šio
maršruto stotelėje galite užtrukti ir kelias valandas.

SAKRALINIS
MARŠRUTAS

ĄŽUOLYNAS

KIPRO PETRAUSKO
MARŠRUTAS

NIŪRIASPALVIO AUKSAVABALIO
MARŠRUTAS

Į Žaliakalnį kaunastiškai pakilti galite funikulieriumi, taip pat patogiai tai padarysite visuomeniniu transportu į Savanorių ar
Parodos kalnus. Žinoma, tikri žaliakalniečiai
net pažadinti naktį pasakys, kurie laiptai
arčiausiai jų namų, o kurie turi mažiausiai
pakopų. Vieni vaizdingiausių – vadinamieji „Šilelio“ laiptai, ne menkiau fotoaparato spragtelėjimo verti ir tie, kurie Žemaičių
gatve kylant pakviečia atrasti Kauno dailės
gimnaziją. O pačiame Žaliakalnyje patogu
visur žingsniuoti pėsčiomis. Dviratininkai,
jei kalnas atrodo statokas, nenusiminkite –
savo plieninį draugą užgabensite funikulieriumi ar tam pritaikytu viešuoju transportu,
o tai padarę galėsite įvertinti naujus dviračių takus bei Ąžuolyno vingrybes.

1

PETRO KLIMO
MARŠRUTAS

KAIP KELIAUTI?

ŽALIAKALNIS

Niūriaspalvis auksavabalis, arba šerdvabalis, yra vienas rečiausių Europos vabalų, kiek gausiau gyvenantis Ąžuolyne! Nusprendėme jam
dedikuoti gamtos mėgėjų maršrutą po Žaliakalnį, iš esmės – po
Ąžuolyną, kurį šiandien sudalinęs gatvių tinklas. Tad pirmiausia –
apie tai, ką Ąžuolynu vadiname dabar.

Žemaičių g. 31A

Paminklas Lietuvos valstybingumui buvo svarbus
ir vietos, ir užsienio lietuviams, gausiai aukojusiems bažnyčios statyboms. Kertinis latvio Karolio
Reisono suprojektuoto pastato akmuo atvežtas iš
Jeruzalės Alyvų kalno ir pašventintas 1934 m., o iki
bažnyčios konsekracijos turėjo praeiti dar 70 metų.
Sovietų okupacijos metais nebaigtoje bažnyčioje veikė radijo gamykla.

47 MAŽOJI KRISTAUS
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA
Aukštaičių g. 4

Kol vyko diskusijos dėl Kristaus prisikėlimo bazilikos, vos už 400 metrų 1923 m. pastatyta „laikinoji“,
tebeveikianti ir šiandien. Veikė per visas okupacijas!

48 LENARTAVIČIŲ KOPLYTĖLĖ
IR MARIJOS STATULA
Vaistinės skg.

Jei į Žaliakalnį kopsite „Šilelio“ laiptais, link buvusios
Radijo gamyklos, stabtelėkite prie šio kaunietiško
stebuklo. Bajorai Brigita ir Liudvikas Lenartavičiai
savo sklype 1925 m. pasistatė koplytėlę ir švč. Mergelės
Marijos statulą. Apsupta gyvenamųjų namų, patinka
ne visiems kaimynams, bet… dėl to ir stebuklas.

49 ŽALIAKALNIO SINAGOGA

Aušros g. 18

Pasiūlymas pažaisti skvošą – jau egzotika, o skvošo partija kino salėje – na, taip būna tik Žaliakalnyje. Žinoma,
malonu būtų, jei istoriniame „Aušros“ kino teatre ir dabar būtų rodomi filmai, bet tai, kad tarpukario pastatas
naudojamas ir prižiūrimas – jau gera žinia.

Taikos pr. ir Studentų g. sankryža

Geografiškai – lyg ir nebe Žaliakalnis, bet dvasiškai –
tikrai jis. „Geriau mirti, bet nenusidėti“ buvo Prisikėlimo
bažnyčioje pakrikštytos Elenos moto. 1944 m. į jos namus
įsiveržė banditai, nužudyta ir 19-metė Spirgevičiūtė, ir jai
padėti atbėgusi giminaitė. Jaunesniojo Elenos brolio Česlovo rūpesčiu 1988 m. merginų žūties vietoje pašventinta
angelo skulptūra (autorius Antanas Kmieliauskas).

52 NOVOROSIJSKO DRAGŪNŲ
PULKO VIEŠPATIES
APSIREIŠKIMO CERKVĖ
Radvilėnų pl. 1A

Ši cerkvė veikė iki sovietų okupacijos. Tai viena iš šešių
buvusių žinybinių Kauno tvirtovės cerkvių. Šiandien jos
būklė apverktina, bet kulniuojant Radvilėnų plentu griuvėsių nepastebėti neįmanoma.

53 ŽALIAKALNIO ŽYDŲ KAPINĖS
Radvilėnų pl.

1861 m. įsteigtos, jau seniai nebeveikiančios kapinės netoli Ąžuolyno – didžiausios ir svarbiausios Kaune. Čia
ilsisi dainininko Danieliaus Dolskio, tapytojo Jakovo Mesenblumo ir daugelio kitų iškilių žydų tautybės asmenų
palaikai.

Vaisių g. 30

1858 m. siauroje Žaliakalnio gatvelėje iškilo medinė
sinagoga, vėliau ji perstatyta. Prieš keletą metų čia
įsikūrė fotostudija, kurioje retsykiais vyksta meniniai nutikimai. Klauskite Kauno galerijų ir panašių
vietų lankytojų.

50 ŠV. NIKOLAJAUS
STEBUKLADARIO CERKVĖ
Širvintų g. 19

54 KRYŽIUS 1941 M. BIRŽELIO 14 D.

TREMTINIŲ ATMINIMUI
Vaižganto g.

Pačiame Vaižganto gatvės gale atsiveria panorama į Kauno geležinkelio stotį. Ji mena skausmingą Kauno istorijos etapą – čia miestiečiai susirinkdavo paskutinįkart
pažiūrėti į tremiamus savo giminaičius, artimuosius,
bičiulius.

Vienintelę sentikių cerkvę Kaune rasite netoli Žaliakalnio turgaus. „Plytų stiliaus“ cerkvė pastatyta
1906 m. Prie jos pasimatymus su mylimuoju profesoriumi Juozu Eretu skirdavo poetė Salomėja Nėris.

Kalniečių g. 105

15 STEPONAS KAIRYS (1879–1964)
Aukštaičių g. 43

Socialdemokratas, didis Japonijos gerbėjas (apie šią šalį,
jos politinę santvarką ir žmones knygeles leido net ten
nesilankęs), Nepriklausomybės akto signataras ir inžinierius. Tai šiai asmenybei turime būti dėkingi už iš Kauno čiaupų tekantį vandenį ir kitas komunikacijas. Prie
„Kauno vandenų“, kuriuos puošia ir Broniaus Pundziaus
skulptūra „Vandens nešėja“, rasite Stepono Kairio biustą.

16 JUOZAS TŪBELIS IR JADVYGA
TŪBELIENĖ
Dainavos g. 1

Jau ne vienai kauniečių kartai šis pastatas – Kauno dailės
gimnazija. Jo ir daug ko Kaune nebūtų, jei ne Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos banko vadovas, žemės ūkio specialistas, spaudos darbuotojas, „Pienocentro“ įkūrėjas, daug
dirbęs ir daug nudirbęs Juozas Tūbelis. Lietuva turi būti
dėkinga ir jo žmonai, Antano Smetonos žmonos Sofijos
seseriai Jadvygai Chodakauskaitei. Bet tai – jau kita istorija, o 1932 m. iškilusią Tūbelių vilą suprojektavo Feliksas
Vizbaras.

17 MARTYNAS JANKUS (1858–1946)
Aukštaičių g. 29

Mažosios Lietuvos patriarchas kurį laiką buvo apsistojęs
Kaune. Čia jis iš Bitėnų, kur buvo įrengęs garsiąją spaustuvę, persikėlė vokiečiams okupavus Klaipėdos kraštą.
1939 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – dalyvaujant pačiam M. Jankui – atidengtas jo paminklinis
biustas (skulpt. Bernardas Bučas), dar vieną visuomenės
veikėjo paminėjimą rasite čia pat esančioje knygnešių
sienelėje. Na, o Aukštaičių g. 29 jis gyveno. Visai netoli
Žaliakalnyje yra ir M. Jankaus gatvė.

18 JUOZAS ŠARAUSKAS (1894–1941)
Dainavos g. 2

Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolegijos narys dažnai
pavaduodavo muziejaus vadą V. Nagevičių ir aktyviai rūpinosi istorinio projekto įgyvendinimu. Pulkininkas taip
pat vadovavo Lietuvos skautijai. Bolševikų sušaudytas
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius gyveno dailiame Žaliakalnio medinuke – stabtelėkite atiduoti pagarbą eidami
pro šalį.

26 VIKTORAS VIZGIRDA
(1904–1993)
Tulpių g. 4

Paryžiuje studijavęs Kauno meno mokyklos absolventas vėliau tapo Lietuvos dailininkų sąjungos
pirmininku, o išvykęs į JAV (tiesa, ne iš šio medinuko peizažo vertoje Tulpių gatvėje, o kiek vėliau iš
Vilniaus) ne tik tapė, bet ir rašė.

27 JUOZAS TUMASVAIŽGANTAS (1869–1933)
Vaižganto g. 25

Algirdo gatvė praėjus vos pusmečiui po rašytojo ir
kunigo mirties pervadinta į Vaižganto, nors čia jis
gyveno labai neilgai. Kauniečiai tikrai mylėjo takso Kauko šeimininką Vaižgantą, kuris palaidotas
Vytauto Didžiojo bažnyčioje (visai greta veikia ir jo
memorialinis butas)! Jo 60-mečio proga net išvestas
geltonos – kunigo mėgstamiausios – spalvos jurginas.

28 UGNĖ BABICKAITĖGRAIČIŪNIENĖ (1897–1981)
Vaižganto g. 14

Aktorė ir režisierė daug dirbo JAV, matyt, ten jai prilipo pseudonimas Une Baye. Šiame name teatralė
su vyru gyveno iki 1951 m. tremties, po kurios jau
vienai grįžusiai jai teko glaustis kitur Žaliakalnyje.
Beje, moteris surinko daug eksponatų B. Sruogos
muziejui. Tikras žaliakalnietiško bendruomeniškumo pavyzdys.

29 ADOMAS GALDIKAS
(1893–1969)
Savanorių pr. 81

Skaidresnių dienų vis laukia XIX a. pabaigoje statytas mūrinis „Galdiko namelis“ Savanorių prospekte,
vos užkilus kalnu. Tai bene vienintelis menininko atminimo ženklas mieste, neskaitant jo darbų
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
Tapytojas ir grafikas, dėstęs Kauno meno mokykloje,
sukūrė dekoracijas net 17-ai Valstybės teatro spektaklių.

Petras Aleksandravičius, Robertas Antinis, Vytautas Jurkūnas, Marcė Katiliūtė, Napoleonas Petrulis, Jonas Martinaitis, Juozas Mikėnas, Bronius Pundzius, Domicėlė Tarabildienė – visi šie žymūs menininkai mokėsi pas Lietuvos
akvarelės pradininką, Kauno meno mokyklos direktorių
Kajetoną Sklėrių. Šiame mediniame name jis gyveno keletą metų iki mirties.

LABAS!

KAUNIETIŠKIAUSIAS RAJONAS KAUNE, TAIP PAT –
ŽALIAUSIAS, MUZIKALIAUSIAS, SPORTIŠKIAUSIAS IR VISOKS
KITOKS -IAUSIAS. TOKS YRA ŽALIAKALNIS, APLINK
TŪKSTANTMETĮ LIETUVOS KODĄ SAVYJE TALPINANTĮ
ĄŽUOLYNĄ BESIRAIZGANTIS – KARTAIS PLANINGAI, KARTAIS
CHAOTIŠKAI – GATVIŲ TINKLAS, KAUNO MIESTO DALIMI
TAPĘS 1919 METAIS. ČIA IŠKOVOTA MEDALIŲ, ČIA PARAŠYTA
SIMFONIJŲ, ČIA SUSAPNUOTA ROMANŲ, ČIA GELBĖTOS
GYVYBĖS, ČIA STRATEGUOTI POLITINIAI ĖJIMAI, IŠ ČIA
PRADĖTAS TRANSLIUOTI RADIJO SIGNALAS, ČIA SPALVINGI
MEDINUKAI MEILIAI BURKUOJA SU MODERNISTINĖS
ARCHITEKTŪROS
PAVYZDŽIAIS.
ČIA
TURĖJO
BŪTI
LAIKINOSIOS SOSTINĖS CENTRAS, BET... KAUNAS – JAU NEBE
LAIKINOJI SOSTINĖ, O ŽALIAKALNIO ŽALIAKALNIŠKUMAS,
KEIČIANTIS SANTVARKOMS IR KARTOMS, NIEKUR NEDINGO.
TAIGI SVEIKI ATVYKĘ. ĮDOMU, KOKS PASIVAIKŠČIOJUS BUS
JŪSŲ ŽALIAKALNIS.
IŠLEISTA 2019, ATNAUJINTA 2020

ŽALIAKALNYBIŲ
MARŠRUTAS

61

…arba visa tai, ko nerasite (ar vienu metu nebūtumėte radę)
niekur kitur.
55 ŽALIAKALNIO

FUNIKULIERIUS
Aušros g. 6

Tarpukariu funikulierius į viršų keldavo Kauno
centre užsibuvusius naktinėtojus, o jei sugesdavo, jo
mėgėjai patys ropodavo į kalną vėžėmis. Populiarus
daiktas buvo, ir labai reikalingas – pastatytas toje
vietoje, kur žmonių į kalną užlipdavo mažiausiai,
vadinasi, tai buvo sudėtingiausia. Vienintelių Lietuvoje ir vis dar reikalingų Žaliakalnio ir jo jaunesniojo giminaičio Aleksoto funikulierių pavyzdžiu suprojektuota panaši sistema Turku mieste Suomijoje.

56 RADIOFONAS
Vaižganto g. 13

59 BRAZILKA
Legenda teigia, kad į Brazilką, taip pat – greta buvusią Argentinką, tuomet vargingą virš fabrikų įsikūrusią Žaliakalnio dalį, kraustėsi už Atlanto nieko
nepešę ir į Lietuvą grįžę emigrantai. Brazilijos kavos
krizė buvo tikrai didelė, o ir savadarbiai Brazilkos
nameliai primena favelas, tad teorija turi racijos.
O kaip buvo iš tikrųjų, gali pasakoti tikri kaunistikos ekspertai. Šį unikalų kvartalą įamžino italų
fotomenininkė Elena Colombi, dalyvavusi festivalio
„Kaunas Photo“ rezidencijoje.

60 ITALIANKA

A. Mackevičiaus g.

„Alio alio, kalba Lietuvos radijas, Kaunas“, – taip
1926 m. birželio 12 d., 19 valandą su visu pasauliu
pasisveikinta iš radiofono Žaliakalnyje. Žaliu pliušu
išmuštoje radijo studijoje muzikantai grodavo gyvai.
Vėliau radijas iškraustytas į centrą. Sovietų okupacijos metais šis pastatas priklausė saugumui, tad
šiandien radijo istoriją težymi memorialinė lenta.

Vieną romantiškiausių Žaliakalnio dalių juosianti A. Mackevičiaus gatvė anksčiau vadinosi Italijos
gatve. Prasidedanti nuo „Saulės“ gimnazijos ir įtekanti į mistiškąjį Pelėdų kalną gatvė davė pravardę
ir kvartalui – Italianka. Jis tarpukariu ribojosi su ką
tik minėtomis Brazilka ir Argentinka (vadintomis
pagal tai, iš kurios šalies grįžo tautiečiai).

57 KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI

61 LSMUL KAUNO KLINIKOS

BIBLIOTEKA
Radastų g. 2

Kaunistika – tikras dalykas, ne dar vienas mūsų išgalvotas žodis. Viską, kas yra parašyta apie Kauną
(rekomenduojame Žaliakalnio almanachą „Fontanas“!), rasite būtent šiame Kauno apskrities viešosios bibliotekos skyriuje. Ir tai tik vienas skyrius!
Postmodernistiniame „knygų pilį“ primenančiame
pastate knygų tūkstančių tūkstančiai. Taip pat čia
nuolat vyksta parodos, kino seansai ir kiti renginiai
smalsiems. Prieš planuojant apsilankymą bibliotekoje, kviečiame įsitikinti, ar ji dar neužsidariusi
atnaujinimo darbams. Daugiau informacijos: kvb.lt

22

Eivenių g.

Nors tai jau lyg ir nebe Žaliakalnis, bet… Sakysite,
keistoka rekomendacija – apsilankyti ligoninėje?
Tikimės, kad dėl sveikatos priežasčių nei jums, nei
jūsų artimiesiems to padaryti greitu metu neteks.
Bet LSMUL Kauno klinikos – įspūdingos istorijos ir
masto darinys. Tarptautinė projektuotojų komanda, šimtai metrų požeminių koridorių, tarpukarį
menančios interjero detalės… Juk visas rajonas taip
ir vadinamas – „prie Klinikų“. Į jas veda vieno projekto autorių Vlado Lašo vardu pavadinta gatvė. O
žinote, kur pamatyti klinikų maketą? Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje, veikiančiame Rotušės aikštėje.

66

38

51

59

25

58 KAUNO VINCO KUDIRKOS

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Z. KUZMICKIO PADALINYS
Raseinių g. 26

VIETINIO
MARŠRUTAS

Vienas žavingiausių iš tų pastatų, kuriuose šiuo
metu veikia miesto bibliotekos padaliniai, mena
ypatingą istoriją. Čia lankantis atrodo, kad patekai
į kitą laikmetį. Šioje bibliotekoje veikia ir vienintelė
Kaune žaisloteka, kurioje – taip, jums nepasigirdo –
galima skolintis žaislus ir žaidimus. Galima ir savo
padovanoti.

64

62 KUHNE

67 LIUKS KEBABAI

„Alkio žudikais“ save pristatantys plėšytos kiaulienos sektos atstovai užkandinės interjerą ne atsitiktinai padabino Jono Jablonskio trafaretais. Jie
žvelgia į to paties lietuvių kalbos puoselėtojo gimnaziją priešingoje sankryžos pusėje. O ta kiauliena
kvepia taip toli, kad užkąsti renkasi ir kitų rajonų
gyventojai.

Nuo pusės aštuntos ryto iki vidurnakčio, kad spėtų
ir moksleiviai, ir darbo žmonės, ir pasitreniravę futbolininkai, ir visi kiti kebabų mėgėjai, kurių keliai
veda pro K. Petrausko ir Aukštaičių gatvių kampą. O
kartą pabandžius, tas kelias nori nenori atves ir vėl.
Ei, čia yra ir kepyklėlė!

Žemaičių g. 29

63 DODA

69 O KODĖL NE?

Kiaušinių, daržovių, mėsos, duonos gaminių – visko
rasite istoriniame dar Zanavykų vadinamo turgaus
paviljone ir jo prieigose išrikiuotuose prekystaliuose. Prie pat turgaus teritorijos – sendaikčiai, knygos,
kojinės ir kiti gyvybiškai būtini dalykai. Anksčiau
čia buvo parduodami arkliai! Aplink turgų – itin
margas Žaliakalnio medinukų miškas.

Tūkstančiai kauniečių užaugo su Vytauto parku
asocijuodami tik karuseles, o dabartinė Z (gal jau Ž)
karta suskubs patikslinti, kad čia – vienas geriausių
Kauno barų. Muzikinė jo paletė svyruoja tarp melomanų iškasenų ir muzikos naujienų iš ateinančių
metų, o virtuvė slepia tobulų švilpikų receptą.

Sporto g. 3

Po kroso, teniso partijos, sporto klubo sesijos ar grožio procedūrų čia pat veikiančiame SPA kūnas prašyte prašo sveiko, judančiam kūnui subalansuoto
maisto. Būtent tokį siūlo „Jėgainė“

34

Lietuvių g. 1

64 ŽALIAKALNIO TURGUS

65 JĖGAINĖ

32

68 KAUKITA

Falafeliai – toks dalykas, kurio neretai nori vienas
kompanijos atstovas. Kiti gi tenenuliūsta, nes „Dodoje“ viskas tvarkoje ir su falafeliais, ir su mėsainiais. Ypač ilgais vasaros vakarais.

Zanavykų g. 25H

53

Aukštaičių g. 56

Kadaise virš šio baro veikė net reklamos agentūra,
kurios darbuotojai ir šiandien negaili komplimentų
vienai autentiškiausių Žaliakalnio vietelių. Ji, kaip
sufleruoja pavadinimas, prie pat Kauko laiptų. Perspėjame, kad dirba trumpai, tad, jei norite kepsnio
ar šaltibarščių, nepasilikite šio sustojimo pasivaikščiojimo pabaigai.

Savanorių pr. 137
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Perkūno al. 4

70 KREGŽDUTĖ
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Sporto g. 1

Viena pirmųjų privačių kavinių Kaune atsidarė
dar 1986 m., taigi pamaitino jau ne vieną stadioną ir
halę lankančių kauniečių kartą
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66 TALUTTI

70

Taikos pr. 12

Kai keletą vietų Kaune užauginę „Talutti“ atsidarė
Vilniuje, keletą mėnesių prie restorano driekėsi sostinės maitinimo verslo atstovams pavydą kėlusios
eilės. Visa tai – dėl legendos, kurią savo akimis ir
skrandžiais patikrinkite patys. Įspėjame – porcijos
tikrai tokios didelės, kaip atrodo meniu. O ar skanu?
Labai. Visai šeimai.
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