JAKOBO VAIŠĖS

IT’S
KAUNASTIC

PIRKLIO JAKOBO
HANZOS
PIRKLIO
ISTORIJA
PĖDSAKAIS

ŠIAME MARŠRUTE APTIKSITE VIETĄ, KUR JAKOBAS,
O GAL JO ŽMONA, PIRKDAVO ŠVIEŽIĄ ŽUVĮ. O KAIP
JĄ RUOŠDAVO? IŠBANDYKIME ŠĮ SENOVINĮ RECEPTĄ.

TROŠKINTA, VIRTA IR KEPTA
LYDEKA
Paimkite didelę lydeką, nuskuskite nuo galvos, viduryje
žvynus palikite. Išdarinėkite, užmaukite ant iešmo, lydekos
vidurį apvyniokite drobe, prieš tai sudrėkinę ją pasūdytame
vyno acte, apriškite raišteliais, galvą bei uodegą apibarstykit
druska ir dėkit ant silpnos ugnies. Kepkite, sukite, turėkite
pasūdyto vyno acto kaistuve prie ugnies, kad jis virtų, ir
dažnai laistykite juo drobe apvyniotą dalį. Galvą prieš tai
patepkite alyvuogių, paprastu aliejumi arba sviestu ir truputį
apibarstykite kvietiniais miltais – padarykite tai ir antrą, ir
trečią kartą, kai keps. O uodegą pabaigoje, kai pradės rusvėti,
taip pat apkepkite, tik miltais nebarstykite. Ir kai įsitikinsite,
jog jau karšta, nuvyniokite drobę. Skanaus!

KAS TA HANZA?

O KUR VIDURAMŽIUS MENANČIŲ PATIEKALŲ
PARAGAUTI ŠIANDIEN?

Terminas Hanse, vėliau evoliucionavęs į Hansa / Hanza, buvo
vokiečių žemaičių tarmės žodis, reiškęs grupę pirklių, kartu
keliavusių jūra ar sausuma. Hanzos lyga susikūrė XIII a. kaip
Liubeko, Hamburgo ir kitų Šiaurės Vokietijos miestų susitarimas.
Jo tikslas buvo darniau vystyti prekybą Baltijos jūra ir ieškoti
naujų prekybos kelių Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Beveik
dabartinės Europos Sąjungos promočiutė, tiesa? Hanzos lygai
jos klestėjimo metu priklausė absoliuti dauguma Šiaurinės
Vokietijos miestų, didžioji dalis Prūsijos ir Livonijos ordino
Baltijos jūros pakrantės miestų, Nyderlandų bei aktyviai į
šios sąjungos veiklą įsitraukusių Švedijos miestų.

Istorinių, šimtmečius veikiančių karčemų ar užeigų Kaune
neišliko, tačiau bent dalį to, ką XVI – XVII a. valgė pasiturintys kauniečiai, galima rasti žemiau išvardintuose
restoranuose. Ieškodami autentikos rinkitės sriubas, grybų,
žvėrienos patiekalus, be to, atsiminkite, kad lietuvių meilė
bulvėms ir jų patiekalams yra naujas fenomenas, – bulvės
mus pasiekė tik prieš porą šimtų metų.
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SUSIPAŽINKITE –
PIRKLYS JAKOBAS
Hanzos lyga daugiausiai prekiavo neapdirbta ir įvairiems
tikslams naudoti paruošta mediena bei jos produktais, kurie
buvo mainomi į audeklus, žuvį ir miestų cechuose pagamintus
produktus. Šie buvo siunčiami parduoti į Rytus. Taip net
nepasiturintys kauniečiai galėdavo paskanauti silkės iš Šiaurės
jūros, o ryčiausiai Hanzos lygoje buvusių Lietuvos miškų
mediena buvo gabenama iki Vakarų Europos. Žinoma, vandens
ir sausumos keliais migravo ne tik prekės, bet ir žmonės – tiek
turtingi pirkliai, tiek laimės ieškantys paprasti amatininkai.
Kaunui tapus Hanzos miestu čia atsikraustė nemažai vokiečių.
Leiskimės į kelionę po XV–XVII a. Kauną ir pafantazuokime, ką
čia galėjo veikti naujakurys iš, pavyzdžiui, Liubeko. Pavadinkime
jį Jakobu. Tarkime, į Kauną prekiauti mediena jis atsikraustė jau
turėdamas panašios patirties Vokietijoje, bet dar visai jaunas…

LABAS,
SVEIKINAME ATVYKUS Į SENĄJĮ KAUNĄ – PREKYBININKŲ,
AMATININKŲ, SVETIMŠALIŲ, KEISTUOLIŲ IR NUOSTABIŲ
LEGENDŲ KUPINĄ VIENINTELĮ HANZOS MIESTĄ LIETUVOJE.
NORS NEMUNO IR NERIES SANTAKOJE GYVENTA NUO
NEATMENAMŲ LAIKŲ, O IR KAUNO LEGENDA NEABEJOTINAI
SENESNĖ NEI PIRMIEJI RAŠYTINIAI ŠALTINIAI, VISGI
SUTARIAMA MIESTO ISTORIJĄ SKAIČIUOTI NUO 1408 M.
TADA LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS SUTEIKĖ
JAM MAGDEBURGO TEISES, UŽTIKRINUSIAS SAVIVALDĄ BEI
LEIDUSIAS AUGTI KAIP SVARBIAM PREKYBOS TAŠKUI IR
ŠURMULIUOJANČIAM UOSTUI. 1441 M. KAUNE TUO METU
SMARKIAI BESIPLĖTUSIO DANCIGO (GDANSKO) PIRKLIŲ
INICIATYVA ĮSTEIGTA IR APIE ŠIMTĄ METŲ, IKI SĄJUNGOS
NUSILPIMO, VEIKĖ HANZOS PIRKLIŲ KONTORA – ŠĮ ĮVYKĮ
KASMET GEGUŽĘ MINIME KAIP KAUNO, TARPTAUTINĖS
SĄJUNGOS „NAUJOJI HANZA“ NARIO, GIMTADIENĮ.
IŠLEISTA: 2019
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ŠV. PRANCIŠKAUS
KSAVERO (JĖZUITŲ)
BAŽNYČIA
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A. Jakšto g. 1

Viduramžiais Kaune įsikūrė vienuolės bernardinės.
Jos įsigijo medinį vienuolyną, kurį 1595 m. iškeitė į
mūrinį, buvusį dabartinėje A. Jakšto gatvėje. XVII
a. pastatai sudegė, atstatyta bažnyčia konsekruota
1703 m. Sovietų okupacijos metais uždaryta, interjeras sunaikintas, bažnyčia atiduota knygų bazės
sandėliui. Pamaldos vėlyvojo renesanso stiliaus
maldos namuose vėl laikomos nuo 1982 m.
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ŠVČ. TREJYBĖS
(SEMINARIJOS)
BAŽNYČIA
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Dabartinė arkikatedra bazilika, anuomet – Kauno
miesto parapijos bažnyčia, funduota Vytauto
Didžiojo, minima jau 1413 m. Ji ne kartą remontuota, rekonstruota, plėsta. Tokia, kokią matome
šiandien – maždaug nuo 1800 metų. Šiandien arkikatedroje vyksta pamaldos, taip pat – sakralinės muzikos koncertai ypatingomis progomis.
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ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR
POVILO ARKIKATEDRA
BAZILIKA

prr..
ndaugo
iaus Min
Karralia

Ka
ra

lia

Rotušės a. 8
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Broliai Kojelavičiai-Vijūkai apie 1642 m. jėzuitams dovanojo mūrinių namų Kaune. Netrukus po to pastatyta koplyčia, įsteigta mokykla (joje dėstyta poetika,
retorika, filosofija), o 1666 m. prasidėjo bažnyčios,
šiandien priskiriamos vėlyvajam barokui, statybos.

ŠVČ. MERGELĖS
MARIJOS ĖMIMO Į
DANGŲ (VYTAUTO
DIDŽIOJO) BAŽNYČIA

7

Aleksoto g. 3

Dažniausiai Vytauto vardu vadinama bažnyčia yra seniausia Kaune ir vienintelė Lietuvoje gotikinė kryžiaus plano šventovė. Netoliese,
Muitinės g., XVII a. gyvenęs istorikas Albertas
Vijūkas-Kojelavičius rašė, kad Vytautas mūšyje su
totoriais prie Vorsklos buvo sumuštas ir vos nenuskendo upėje, o išsigelbėjęs pažadėjo Mergelei
Marijai atsidėkodamas pastatydinti bažnyčią ant
upės kranto. Kita svarbi asmenybė bažnyčios istorijoje – kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, kuris
prie pat savo „darbovietės“ ir gyveno.
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DIEVO KŪNO BAŽNYČIA
IR DOMINIKONŲ
VIENUOLYNAS
Vilniaus g. 31

Šiandien žinoma jau ir kaip pasaulietinei kultūrai atvira erdvė „Sakramentas“, bažnyčia kadaise vadinta Dievo Kūno vardu. Šis XVII a.
iškilęs barokinės architektūros paminklas priklauso dominikonų vienuolyno ansambliui. Sovietų okupacijos metais čia veikė kino teatras.
Įdomu, kad bažnyčios patalpose įrengtoje koplyčioje vyksta naktinės Švč. Sakramento adoracijos.
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KAUNO EVANGELIKŲ
LIUTERONŲ ŠVENTOSIOS
TREJYBĖS BAŽNYČIA
Karaliaus Mindaugo pr. 3

Šioje bažnyčioje tikrai būtumėte sutikę Jakobą.
Juk Kaune jau 1550 m. pradėtas skelbti Dievo žodis
pagal nepakeistą Augsburgo tikėjimo išpažinimo
raštą. Parapija įsikūrė 1558 m., o bažnyčia pastatyta
1683 m. Sovietai pastatą perdavė universitetui, čia
įrengta aktų salė. Laimei, 1989 m. balandį bažnyčioje vėl ėmė melstis Kauno evangelikų liuteronų
parapijos tikintieji.

ŠV. GERTRŪDOS
BAŽNYČIA
Laisvės al. 101 A

Ši bažnytėlė šiandien garsi koplyčioje nuolat
deginamų žvakių šviesa. Tai ir viena seniausių gotikinių bažnyčių Lietuvoje, menanti net
XV a. Laisvės alėjos kieme besislepianti šventovė saugo Sąjūdžio dvasią – XX a. 9 dešimtmečio
pabaigoje planuota ją nugriauti, mat šalia buvo
statomas komunistų partijos vykdomojo komiteto pastatas. Visgi patriotiškai nusiteikę kauniečiai šį procesą sustabdė ir bažnyčią išgelbėjo.
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SESERŲ BENEDIKTINIŲ
VIENUOLYNAS IR ŠV.
MIKALOJAUS BAŽNYČIA
Benediktinių g. 8

Europos globėjas šv. Benediktas, savo bendruomenei parašęs svarbiąją Regulą, buvo italas. Į Lietuvą
Benedikto išmintis keliavo tūkstantį metų, o vienuolynas Kaune įkurtas 1624 m., kai iš Nesvyžiaus
su dar septyniomis seserimis atvyko Kauno pavieto
bajoro Andriejaus Skorulskio dukra Ona Eufemija.
Kauno vyskupas vienuolėms perdavė šalia esančią XV a. statytą gotikinę Šv. Mikalojaus bažnyčią.
Sovietų okupacijos metais bažnyčioje buvo viešosios bibliotekos knygų saugykla. 1990 m. bažnyčia
suremontuota ir grąžinta tikintiesiems, į vienuolyną grįžo benediktinių kongregacijos seserys.
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KAUNO ŠV. JURGIO
KANKINIO BAŽNYČIA
Papilio g. 9

Dar 1468 m. prie pilies pastatyta medinė bažnyčia,
skirta mieste įsikūrusiems vienuoliams bernardinams. 1471 m. pradėta statyti mūrinė Šv. Jurgio
bažnyčia. Tiksliai nežinoma, kada ji baigta, bet
1503 m. jau veikė. XVII a. bažnyčią smarkiai apgadino gaisras ir karai. Šalia neseniai sutvarkytos
šventovės veikia Kauno bernardinų vienuolynas.
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KAUNO PILIS
Pilies g. 17

Jei pirklys Jakobas būtų gyvenęs pora šimtmečių
anksčiau, jo kelionės į Kauną priežastys būtų gerokai komplikuotesnės, o ir pasekmės ne tokios
malonios. Juk tuomet dar apynauję pirmąją mūrinę Kauno pilį 1362 m. apgulė Kryžiuočių ordino
riteriai su „kolegomis“ kryžiaus žygių dalyviais iš
Anglijos, Italijos ir Vokietijos. Apgulė ir sugriovė! Na,
bet Žalgirio mūšyje sutriuškinę kryžiuočius kauniečiai ramiai galėjo užsiimti amatais ir prekyba,
o ir svetimšaliai mieste imti sutikti draugiškiau.
Tai, ką matome šiandien – XV a. pradžioje statytos
pilies bokštas. Jame veikia Kauno miesto muziejaus
padalinys.
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XVII A. PRADŽIOS
KAUNO MIESTO SIENA
Laisvės al. 82 / Kęstučio g.

Pačiame šiuolaikinio Kauno centre, prie pat Kauno
valstybinio muzikinio teatro, slepiasi nedidelis, bet
labai svarbus miesto istorijos gabalėlis. Tai, kas liko
iš Kauno gynybinių įtvirtinimų – Malūnininko
bokštas ir miesto sienos liekanos. Šie objektai datuojami 1660–1688 m., nors yra ir kitų teorijų. Jei ne
pats malė grūdus, tai žaliava duonai kepti čia tikrai galėjo apsirūpinti pirklys Jakobas ar jo šeimos
nariai. Gal Jakobui ir priklausė 2018 m. vasarą po
miesto sienos likučiais atrastas monetų lobis?..
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BUVĘS ŽUVIES TURGUS
Aikštelė prie Šv. Gertrūdos ir
M. Valančiaus g. sankryžos

Kaune įsikūrusio pirklio Jakobo žmona, o gal
šeimininkė, šviežią žuvį – neretai lydeką – visgi pirkdavo ne Turgaus aikštėje. Netingėdavo
paėjėti nuo Rotušės dabartine Valančiaus gatvele, mat jos gale veikdavusiame žuvies turguje turėdavo mėgstamą prekeivį, aprūpindavusį
Jakobo šeimos stalą. Šio turgaus jau seniai neliko,
bet… eidami šia gatve dešinėje pusėje pastebėsite neįprastą gyvos prekybos laikus menantį
statinį – tai žibalinė. Ji pastatyta ne taip seniai,
XIX a., ir tuo metu buvo vienintelė senajame Kaune.
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KAUNO ROTUŠĖ
Rotušės a. 15

Dar XVI a. viduryje pradėta statyti Kauno rotušė
ilgainiui tapo augančio Hanzos miesto epicentru.
Tai aplink ją virė prekyba ir laisvalaikis, gyveno
sėkmingiausi to meto kauniečiai. Pati rotušė kėlė
įvairialypius jausmus: viena vertus, miestiečiai užsukdavo į kanceliariją, iždą, kitų reikalų tvarkytis,
kita vertus, rotušėje veikė ir teismas, o prasikaltusieji
būdavo uždaromi į čia pat, rūsyje, veikusį kalėjimą.
Tikimės, Jakobui šiuose pabuvoti neteko. Bet gal ką
pasiuntė? Šiandien Kauno rotušė, gerokai pakeitusi
išvaizdą, yra miesto muziejus, čia veikia turizmo
informacijos centras, taigi pastatas atviras visiems.
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BUVUSI TURGAUS
AIKŠTĖ
(DAB. ROTUŠĖS A.)

Šiandien aplink rotušę pozuoja ką tik susituokusios poros, ilsisi miestiečiai, aikštėje nereti koncertai ir kiti renginiai. Turgus – tik išskirtinėmis
progomis. O viduramžiais tai buvo pagrindinė
turgaus aikštė, kurioje karščiausias veiksmas
vykdavo antradieniais nuo devintos ryto. Čia prekiauti galėjo kiekvienas, tad žmonės suplūsdavo
iš aplinkinių vietovių. Eksportininkai ir perpardavinėtojai griebdavo atvežtus vašką, medų,
grūdus, miltus, apynius, kanapes, linus, medieną, degutą ir pelenus. Turgaus aikštėje veikė ir
nuolatinių parduotuvėlių – klektų ir kromų, kuriuose maisto produktus siūlė mėsininkai, kepėjai, druskos pardavėjai bei amatininkai, o nuo
atokesnių prekystalių buvo prekiaujama žuvimi.
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PIRKLIO SIRUČIO
NAMAS

Rotušės a. 13

Šie rūmai geriausiai žinomi kaip kunigo ir poeto
Maironio namai, čia veikia vertas aplankymo jo
vardo literatūros muziejus. Rūmai – barokiniai, bet
yra žinoma, kad dar iki jų pastatymo šioje vietoje
prie Rotušės aikštės buvo trys sklypai, kuriuose stovėjo du mūriniai namai ir sandėlis. XVI a. gotikinio
mūro fragmentų, paslėptų po tinku, išliko iki šių
dienų – įdomu, ar buvo čia ką nors pasidėjęs mūsų
maršruto herojus?.. O gal ir svečiavosi ne kartą – juk
tokioje prestižinėje vietoje tikrai gyveno pirkliai.
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ZABIELŲ RŪMAI
Rotušės a. 10

Norite papuotauti kaip viduramžių pirklys Jakobas,
sudaręs pelningą sandėrį ar pasitikęs rimtą krovinį? Kviečiame leistis žemyn į barokinių Zabielų
rūmų rūsį. Spalvinga pastato istorija mums pasakoja, kad čia virė poeto Adomo Mickevičiaus jausmų
drama, gyveno ir kunigas Antanas Baranauskas,
bet tai jau beveik mūsų laikai. Rūsys gi – gotikinis.
Jau keletą dešimtmečių jame veikia puikus žvėrienos restoranas „Medžiotojų užeiga“. Neabejojame,
kad Jakobas šernienos neatsisakytų.
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PERKŪNO NAMAS
Aleksoto g. 6

Vienas iš senojo Kauno simbolių ir pats įspūdingiausias vėlyvosios gotikos pastatas yra vadinamasis Perkūno namas. Tuomet jau nenaujame name
1546 m. apsigyveno miesto burmistras Bernardas
Bitneris, vėliau pastatą pardavęs Žemaitijos kaštelionui J. Lackiui. Šis namą perdavė Kauno jėzuitams,
kurie šioje vietoje XVII a. pradėjo kurti Kauno
jėzuitų kolegiją. Šiandien užsukę į pirklio namą
susipažinsite su miestietišku gyvenimu Kaune,
miesto kūrimosi ir suklestėjimo laikotarpiu –
XV–XVI amžiais. Net istorinių šokių pramoksite!
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BUVĘS KAUNO
MIESTIEČIŲ LIUTERONŲ
KVARTALAS
(DAB. VU KHF)
Muitinės g. 8

…žinote, visgi mes manome, kad pirklys Jakobas
gyveno būtent čia, kur XXI a. šurmuliuoja humanitarinių specialybių studentai. Šį jaukų, simpatišką kvartalą dar XVI a. 6 dešimtmetyje ėmė kurti
liuteronų bendruomenė. Pirmiausiai atvykėliai
iš liuteroniškų žemių į pietvakarius nuo Turgaus
aikštės įrengė savo maldos namus. Į juos Jakobas
tikrai turėjo dažnai užsukti. Jau XVII a. liuteronų
bendruomenės atstovai, daugiausiai vokiškos
kilmės, buvo užsitikrinę teisę, kad ketvirtadalis
miesto magistrato narių būtų liuteronų tikybos.
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ROTUŠĖS A. IR
VILNIAUS G. NAMAI
Rotušės a., Vilniaus g.

Gyventi Rotušės aikštėje ar centrinėje gatvėje – privilegija ir prabanga bet kurioje epochoje.
Kaunietiškoji aikštė ir šiandien apsupta dailių pastatų perimetru – daugelio jų pirmuose aukštuose
veikia kavinės ir restoranai, kitos įstaigos. Taip buvo
visuomet, gal tik komercinių patalpų paskirtis
buvo kitokia. Nors karčemų tikrai pakako – Jakobas
kas vakarą galėdavo rinktis vis kitą ir kiekvienoje
ragauti vis naujo čia pat, mažame bravore, išvirto
gėrimo! Na, o viršutiniuose aukštuose gyvendavo
turtingi miestiečiai, neretai – germaniškos kilmės.
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