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Kaunas, tarpukariu dviem dešimtmečiams tapęs Lietuvos sostine, tuomet buvo visapusiškai spartus ir gyvybingas miestas. Čia kilo šimtai naujų pastatų, virė
verslai, kūrėsi aukštasis mokslas, daugybė valstybinių
įstaigų. Zujo įvairiausi žmonės: senieji kauniečiai, iš
kitų miestų suvažiavę, iš užsienio kurti valstybę grįžę
lietuviai, taip pat ir užsieniečiai. Kokia gi sostinė be
diplomatinio korpuso? Nors ir laikinai, daugybė pasaulio šalių Kaune įkūrė savo atstovybes, paskyrė pasiuntinius. Šie, žinoma, bendravo tarpusavyje, o ir su
Lietuvos diplomatais. Galima tik įsivaizduoti, koks
įdomus detektyvinis filmas išeitų nusprendus atgaivinti bent keletą diplomatinio Kauno siužetinių
linijų… Gal keliaudami šiuo maršrutu nuspręsite imtis
scenarijaus?
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APLANKYKITE:
KURIANČIAJAI LIETUVOS
DIPLOMATIJAI – 100
Lietuvai ypatingoje vietoje veikianti paroda – atidus
žvilgsnis į neretam kasdienybėje nepastebimą, bet Lietuvos
valstybingumui būtiną, pirmuose puslapiuose neaprašinėtą,
bet iš archyvų neištrinamą diplomatijos Lietuvoje istoriją.
Ekspozicijos vieta – simbolinė: šiose patalpose iki pat
sovietų okupacijos veikė Lietuvos Ministrų kabinetas,
buvo įrengtas užsienio reikalų ministro tarnybinis butas.
Salė, kurioje šiandien posėdžiauja VDU rektoratas, buvo
tapusi Kaune rezidavusio diplomatinio korpuso traukos
centru.

Ekspozicijos lankytojams atveriamos keturios erdvės: pirmoji pasakoja apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakas, susiformavimą ir veiklą tarpukariu; antrojoje salėje
atkuriama užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio
(1934–1938) kabineto dvasia. Šioje patalpoje lankytojas
gali išvysti autentiškus ministro kabinete stovėjusius
baldus bei asmeninius daiktus. Trečiojoje salėje pristatoma diplomatinės tarnybos veikla egzilio laikotarpiu
(1940–1990), lietuvių diplomatų darbas, siekiant užtikrinti Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir nepriklausomybės atkūrimą. Ketvirtoji ekspozicijos patalpa
skirta diplomatinės tarnybos veiklai 1990–2018 metais.
Joje kviečiama virtualioje realybėje patirti užsienio reikalų ministro darbo dieną, susipažinti su moderniosios
diplomatinės tarnybos veikla.

Parodos autoriai – diplomatai, dr. Vytautas Žalys ir
prof. dr. Alfonsas Eidintas. Ilgalaikę ekspoziciją Vytauto
Didžiojo universiteto rektorato rūmuose surengė Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos centriniu
valstybės archyvu, Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos
nacionaliniu muziejumi, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, Lietuvos nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, Kauno miesto savivaldybe.
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o

ni

o
rli

iu

.Č

.K

Daugiau įdomių Kauno vietų,
asmenybių, istorijų rasite kituose teminiuose
M
„It’s Kaunastic“ maršrutuose.
„Modernisto gidas”
„Sienografo užrašai”
„Litvakų peizažas”
„Sugiharos keliu”
„Žaliakalnis”
„Kauniukas”
„Kaunastiška biblioteka”
„Čempionų miestas”
„Ciao, Kaunas”

„Welcome to Kaunas”
„Pasišančinėkim”
„Vilijampolės litvakai”
„Pasijusk Mickevičium”
„Vizos gyvenimui”
„Etniniai pėdsakai”
„Panoraminis Kaunas”
„Skandinaviška popietė”
„Žalias miestas”

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
Šį ir daugiau skaitmenizuotų maršrutų rasite: kaunastika.lt

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic #visitkaunas #kaunaspilnas #kaunas2022 #LTDiplomatinėTarnyba

TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN“

K. Donelaičio g. 58, Kaunas
Parodos lankymas vyksta
pagal išankstinę registraciją
el. paštu: diplomatijos.paroda@vdu.lt

Rotušės a. 15
+370 616 50991
info@kaunasin.lt
visit.kaunas.lt

@urministerija
@LTDiplomatijai100
@LithuaniaMFA
@Ministry of Foreign
Affairs of Lithuania

www.urm.lt

LOKACIJOS

1

2

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO RŪMAI

5

9

1919-1922 m.
Maironio g. 27

1930–1933 m.
V. Putvinskio g. 64

Šiandien čia Maironio gimnazija, o per beveik du šimtus
metų pastate spėjo nutikti ne vienas svarbus Lietuvai
įvykis. Dar 1863 m. į naują Nikojalaus Čagino suprojektuotą pastatą perkelta Kražių kolegija. 1920–1922 m.
šiuose rūmuose veikė Aukštieji kursai, davę pradžią
Lietuvos universitetui, iš kurio vėliau išaugo visi didieji
Kauno universitetai ir akademijos. 1920–1927 m. šiuose
rūmuose posėdžiavo keturių kadencijų Lietuvos
Respublikos Seimai, tam tikslui buvo įrengta posėdžių
salė, komisijų ir kanceliarijos patalpos.

1913 m. K. Donelaičio ir Maironio g. kampe iškilo
neoklasicistiniai Rusijos valstybinio banko Kauno
skyriaus rūmai, kuriuose, 1919 m. Kaunui tapus laikinąja
sostine, įsikūrė visos svarbiausios valstybės institucijos.
Sutapimas ar ne, bet tuo metu tai buvo vienas nedaugelio
statinių Kaune, kuriuose veikė centrinis šildymas. Čia
pirmiausia prieglobstį rado Ministrų kabinetas, užėmęs
visą antrą aukštą. Taip pat kai kurios ministerijos,
įskaitant Užsienio reikalų. Įdomu, kad 1920 m. vasarą,
kai Vilnius trumpam buvo sugrąžintas Lietuvai, Užsienio
reikalų ministerija buvo iškelta į Vilnių, tačiau generolui
Želigovskiui pradėjus Vilniaus puolimą, grįžo į Kauną ir
šiame pastate dirbo iki 1922 m.

1928 m. pagal Vytauto Landsbergio-Žemkalnio
projektą pastatytas namas – ankstyvojo modernizmo ir
funkcionalizmo architektūros pavyzdys, darniai
įsiliejantis į V. Putvinskio gatvės išklotinę. Namas
priklausė dailininkui, visuomenės veikėjui Antanui
Žmuidzinavičiui ir jo žmonai stomatologei Marijai
Putvinskaitei. Pirmajame aukšte 1930–1931 m. buvo
įsikūręs Švedijos valstybės konsulatas, kuriame dirbo
bohemiškas rašytojas Henris Parlandas, deja, netrukus
miręs ir palaidotas Kaune. Nuo 1966 m. pastate veikia
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys – A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTO RŪMAI

6

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA
1922–1935 m.
S. Daukanto g. 25

10

ČEKOSLOVAKIJOS
PASIUNTINYBĖ
1934–1939 m.

BELGIJOS GARBĖS
KONSULATAS

1935-1940 m.
K. Donelaičio g. 73

LIETUVOS BANKAS
Maironio g. 25
Monumentalios architekto Mykolo Songailos suprojektuotos formos ir prabanga tviskantis interjeras liudija,
kokių šviesių ambicijų turėjo pirmoji Lietuvos Respublika.
Lietuvos banko pastatas centrinėje miesto gatvėje
atidarytas 1929 m. – tai buvo pirmasis tokio lygio
reprezentacinis objektas laikinojoje sostinėje. Šiandien
vizitą į banką reikia planuoti iš anksto, bet tai – vienas
didžiausių malonumų atrandant tarpukario Kauno
paslaptis. Įdomu, kad banke buvo ir gyventojų –
komplekse įrengti butai, garažai, skalbyklos tarnautojams. Prašmatniame 8 kambarių bute – tiesa, neilgam,
nes 1930 m. buvo ištremtas – buvo įsikūręs pirmasis
Lietuvos premjeras, diplomatas, užsienio reikalų
ministras Augustinas Voldemaras ir jo šeima – jie
naudojosi biblioteka, priėmimų patalpomis su balkonėliu,
atskiru įėjimu į pastatą ir liftu.

JAV KONSULATAS IR
PASIUNTINYBĖ
V. Putvinskio g. 68
1930 m. iškilęs modernistinis pastatas priklausė Kauno
burmistrui Jonui Vileišiui. Nuo 1922 m. pagyvenusi
viešbutyje „Metropolis“ ir Gedimino gatvėje, į naująjį
pastatą iškart atsikraustė JAV diplomatų delegacija.
Pasiuntinybė buvo likviduota 1940 m. rugsėjo 5 d., kai
Sovietų Sąjunga okupavo ir aneksavo Lietuvos valstybę.
Nepaisant to, JAV niekada nepripažino Lietuvos
okupacijos ir prievartinio inkorporavimo į Sovietų
Sąjungos sudėtį, be to, ir toliau pripažino diplomatinį
Lietuvos pasiuntinių ir konsulų statusą.

Dar 1921 m. Kaune apsilankė Didžiosios Britanijos karo
misija. Nuo 1924 m. Lietuvai buvo skiriamas nepaprastasis
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, tačiau jis rezidavo
Rygoje, o Kauno centre įvairiais adresais veikė konsulatas ir pasų biuras. Nuo 1929 m. laikinojoje sostinėje ėmė
veikti Didžiosios Britanijos pasiuntinybė. Įdomu, kad jos
būstinė Kęstučio g. kentėjo vandalizmo aktus, ypač po
1935 metų įvykių Palestinoje. Pasitaikydavo atvejų, kai
tiesiog būdavo išdaužomi pasiuntinybės langai. Tokie
vandalizmo aktai tapo nemenku rūpesčiu Užsienio
reikalų ministerijai. Ilgiausiai pasiuntinybei vadovavo
kompozitorius Thomas Hildebrandas Prestonas, nuo 1930
m. ėjęs konsulo, vėliau – įgaliotojo ministro pareigas ir
labai aktyviai dalyvavęs Kauno kultūriniame gyvenime.
„Savo privačiai rezidencijai ir pasiuntinybės įstaigai jis
pasirinko patį niūriausią pastatą visame rajone. Tai buvo
raudonų plytų dviaukštis namas, be jokių balkonų bei
pagražinimų“, – apie T. H. Prestoną vėliau rašė Lenkijos
karo atašė Leonas Mitkiewitzius.

VENGRIJOS GARBĖS
KONSULATAS

1938–1939 m.
V. Putvinskio g. 54
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1939–1941 m.
V. Putvinskio g. 49

Šis diplomatijos židinys – 1933 m. vietoj medinio namo
pastatytas architekto Broniaus Elsbergo suprojektuotas,
notarui Kaziui Škėmai priklausęs penkių aukštų pastatas
su liftu. Namo kieme buvo suprojektuota oranžerija ir
garažai. 1939–1940 m. jame buvo įsikūrusi Švedijos
konsulato kanceliarija, ten pat buvo ir konsulo
apartamentai, 1940 m. – Argentinos konsulato kanceliarija, ten pat gyveno ir konsulas. 1934–1939 m. šio namo
trečiame aukšte buvo įsikūrusi Čekoslovakijos pasiuntinybės kanceliarija, o ketvirtame buvo Čekoslovakijos
pasiuntinio dr. Jano Skalickio šeimos apartamentai. 1938 m.
šiame name butą nuomojosi Belgijos vicekonsulas Henri
Hunebelle.

Steigiamojo Seimo narys, užsienio reikalų ministras,
Lietuvos atstovas Italijoje, vėliau – Vilniaus ir Vilniaus
krašto perdavimo Lietuvos Respublikai bei Lietuvos ir
SSRS savitarpio pagalbos sutarties komisijos narys. Karo
metais sušaudyto Voldemaro Vytauto Čarneckio darbinė
biografija – margut margutėlė. O kaip diplomatas
gyveno, galite pabandyti įsivaizduoti stabtelėję prie šio
pastato modernistinėje alėjoje.
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ARGENTINOS KONSULATAS
1938–1939 m.

VENGRIJOS GARBĖS
VICE-KONSULATAS

Šis namas buvo pastatytas 1940 m. pavasarį. Į jį iškart
persikėlė Vengrijos garbės vicekonsulatas, ten pat
apsigyveno garbės vicekonsulas – kaunietis dr. Aronas
Braudė, Lietuvos Prekybos rūmų referentas, Finansų
ministerijos statistikos tarybos narys.

SOVIETŲ SĄJUNGOS
PREKYBOS ATSTOVYBĖ
Apie 1900 m. iškilęs dviejų aukštų puošnus mūrinis
namas su įspūdingu balkonu (iš jo net būdavo sveikinami
paradai), kurį prilaiko kolonos, ir šiandien traukia
praeivių akį išsiskirdamas modernistinėje alėjoje. Jis
priklausė Marijai ir Vladui Bandzevičiams - Bandžiams.
Ilgą laiką namas buvo nuomojamas diplomatinėms
atstovybėms. Šiandien čia įsikūręs antikvariatas.
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Giminaičiui Juozui šį pastatą 1926 m. suprojektavo
garsusis Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, o jau po
trejeto metų čia įsikraustė Prancūzijos pasiuntinybės
kanceliarija. Ji šiuo adresu veikė 1929–1932 m., tuomet
išsikraustė į Laisvės al. pradžią, tačiau šalies nepaprastasis
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras V. Putvinskio g. gyveno
iki pat 1940 m. Frankofoniška aura spinduliuojantis
pastatas šiuo metu priklauso Lietuvos sveikatos mokslų
universitetui, čia planuojama įsteigti Kaune gimusio,
Prancūzijoje gyvenusio filosofo Emanuelio Levino studijų
centrą.

SOVIETŲ SĄJUNGOS
PASIUNTINYBĖ

19

1924–1928 m., Laisvės al. 8
1929–1940 m., Laisvės al. 10
Sovietų Sąjungos pasiuntinybė tarnautojų skaičiumi
Kaune buvo viena didžiausių, jos personalas dažnai
keitėsi. „Rusų atstovas p. Karskis ne taip akademiškai
nusistatęs. Jis ieško susiartinimo su visuomene, palaiko
atvažiuojančius iš Sovietų Rusijos artistus. Jis mėgsta
čiuožinėjimo sportą – „Polpresdvos“ kieme jam įrengta
net speciali čiuožykla. Taigi Sovietų atstovybė iš visų
pasiuntinybių geriausiai įrengta – juk ten yra ir čiuožykla
ministeriui ir mokykla pasiuntinybės tarnautojų vaikams“, –
1937 m. Kauno žurnalistai taip rašė apie atstovybės
kasdienybę ir tuometinį Sovietų Sąjungos nepaprastąjį
pasiuntinį ir įgaliotąjį ministrą Michelį A. Karskį, pareigas
ėjusį 1930–1937 m.

LENKIJOS PASIUNTINYBĖ

1939 m.
Kęstučio g. 38
Lenkijos diplomatinei misijai, tuo metu rezidavusiai
viešbutyje „Lietuva“, 1938 m. išnuomotos patalpos vieno
žymiausių Kauno architektų Felikso Vizbaro suprojektuotame name. Turtingam verslininkui Jonui Lapėnui priklausiusiame statinyje net išgriauta kapitalinė siena, kad
tilptų viskas, ko reikėjo pasiuntinybei. Anuomet Kauno
dangoraižiu vadintas modernus ir prabangus pastatas
neseniai renovuotas ir vėl džiugina modernistinės
architektūros gurmanus.
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VOKIETIJOS PASIUNTINYBĖ

Gedimino g. 19

Gedimino gatvė, nutiesta XIX a. viduryje, iki Lietuvai
tampant nepriklausoma vadinta Kijevskaja ir Ludendorfstrasse. Tarpukariu ji buvo svarbi diplomatinė ir politinė
ašis – buvusius Kauno tvirtovės komendanto rūmus
užėmė Krašto apsaugos ministerija, netoliese įsikūrė
Vidaus reikalų ministerija, kitos valstybinės institucijos,
užsienio valstybių diplomatinės atstovybės. Gedimino g.
patalpas nuomojosi ir Vokietijos atstovybė.

ESTIJOS PASIUNTINYBĖ

1930–1940 m.
Parodos g. 24
Estijai pripažinus mūsų nepriklausomybę, Lietuvai skirtas
šios šalies diplomatinis atstovas rezidavo Rygoje, o nuo
1923 m. jau ir Kaune – iš pradžių Laisvės alėjoje, tuomet
prie tuometinės Užsienio reikalų ministerijos K. Donelaičio g.,
galiausiai Parodos g., 1930 m. pastatytame naujame
name su įspūdingais vaizdais į Kauną, kuriame užėmė
visą aukštą.
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Ši medinė vilaitė dabartiniame Vytauto parke mena
išskirtinę istoriją. Pastatas Vokietijos nepaprastojo
pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Franso Olshauseno
poreikiams atgabentas iš Vokietijos ir surinktas Kaune.
Tiesa, diplomatui dėl galimybės įsikurti vaizdingoje
vietoje teko pakovoti, o klausimą išspręsti jam padėjo
žmona. Visgi, kaip vėliau rašė F. Olshausenas, „į šį
sunkiai iškovotą tarnybinį namą aš taip ir nepersikėliau,
nes suplanuotą įsikraustymo dieną visiškai atsitiktinai
sužinojau apie savo perkėlimą į Belgradą. Buvo savaime
suprantama, kad mano įpėdiniai mane smerks dėl
nepakankamai
reprezentatyvių
mano
kūrinio
matmenų.“ Ilgus metus buvusi apleista, šiandien Kaunui
netipiškos architektūros vila sutvarkyta, čia veikia
maitinimo įstaiga.
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ŠVEICARIJOS KONSULATAS

1937–1938, Vydūno al. 15,
1938–1940, K. Donelaičio g. 45
Šveicarijos konfederacijos konsulatas nepriklausomoje
Lietuvoje įkurtas 1922 m. rugpjūčio 8 d. 1936 m.
diplomatai iš Alpių įsikūrė Žaliakalnyje, Savivaldybių
departamento vyriausiajam revizoriui Teofiliui Barisai ką
tik pastatytame name, kurį projektavo Antanas Jokimas.
Šveicarai nuomojosi pirmąjį aukštą, o antrajame apsistojo
Italijos pasiuntinybės patarėjas grafas Alvise Cippico.
1938–1940 m. Šveicarijos konsulatas persikėlė miesto
centrą ir įsikūrė S. Bukovskio projektuotame name. Apie
tai primena atminimo lenta, iškilmingai atidengta 2008 m.
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NORVEGIJOS GARBĖS
KONSULATAS

30

Prašmatnūs „Pienocentro“ bendrovės rūmai (arch.
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Karolis Reisonas),
viena kaunietiškojo modernizmo ikonų, tarpukariu buvo
daugiau nei verslo centras. Ar žinojote, kad ketvirtame
pastato aukšte gyveno Juozo Tūbelio ministrų kabineto
užsienio reikalų ministras, ilgiausiai ėjęs šias pareigas
tarpukario politikas Dovas Zaunius su žmona, operos
soliste Vince Jonušaite? Beje, kurį laiką jo kaimynystėje
buvo apsistojęs ir kitas užsienio reikalų ministras –
Juozas Urbšys. O štai kur tiksliai buvo ministro pirmininko
Juozo Tūbelio (jis anksčiau buvo ir „Pienocentro“
pirmininkas) butas, nėra aišku – vieni istorikai balsuoja
už „Pienocentrą“, kiti – už šalia esančius ne mažiau
dailius „Pažangos“ rūmus.

Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms buvo skiriamas
vienas ir tas pats Norvegijos nepaprastasis pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras, kurio nuolatinės rezidencijos vieta
buvo Stokholmas arba Helsinkis. Ten reziduojantys
pasiuntiniai periodiškai lankydavosi Lietuvoje, taip pat
jie atvykdavo į svarbiausių Lietuvos valstybinių švenčių
iškilmes Kaune. Atstovybės adresas nuolat keitėsi ir
migravo iš centro į senamiestį, 1933–1940 m. ji veikė
viename iš Nepriklausomybės a. 7 namo butų – tai žymi
ant namo fasado pritvirtinta memorialinė lenta.

MAIRONIO LIETUVIŲ
LITERATŪROS MUZIEJAUS
VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
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SUOMIJOS KONSULATAS

Kęstučio g. 8

31

Tragiško likimo žydų tautybės gydytojo Elchanano
Elkeso, kuriam buvo patikėtos svarbios pareigos Kauno
gete, namas – vienas ankstyviausių funkcionalizmo
pavyzdžių mieste. Čia gyveno ir Elkeso šeima, ir
nuomininkai, veikė nedidelė ligoninė, taip pat – pirmasis
Montessori darželis. Prieš pat karą – ir Suomijos atstovybė.
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JAV PASIUNTINIO
REZIDENCIJA

Trakų g. 18
Jaukiame modernistiniame kvartale netoli stoties 1937 m.
iškilo žymaus architekto Stasio Kudoko projektuotas
namas, netrukus apdovanotas už grožį ir patogumą
gyventi. Įdomiais tūriniais sprendimais pasižymintis
namas priklausė Vidaus reikalų sistemos vairininkui
Romualdui Dulskiui. Jame 1938–1940 m. buvo įsikūrusi
JAV pasiuntinybė, čia gyveno įgaliotasis ministras
Owenas I. C. Noremas. Šiuo metu pastate veikia
Nacionalinis skautų biuras.

LATVIJOS PASIUNTINYBĖ

Vytauto pr. ir Kęstučio g. kampas
Kęstučio g. ir Vytauto pr. sankirtoje šiandien – skveras, o
iki XX a. pabaigos stovėjo mūrinis pastatas, kuriame
1923–1940 m. buvo įsikūrusi Latvijos diplomatinė
atstovybė. 2003 m. šioje vietoje Latvijos nepriklausomybės
paskelbimo 85-ųjų metinių proga atidengta atminimo
lenta.
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„PIENOCENTRO“ RŪMAI

Laisvės al. 55

Nepriklausomybės a. 7

VOKIETIJOS PASIUNTINIO
REZIDENCIJA

1924–1941 m.
Perkūno al. 4

PRANCŪZIJOS PASIUNTINYBĖ
IR KONSULATAS

18

VOLDEMARO ČARNECKIO
NAMAI

1940 m.
V. Putvinskio g. 11

11

21

V. Putvinskio g. 14

1934–1939 m.
V. Putvinskio g. 60

1933–1938 m.
V. Putvinskio g. 42

8

1939 m.
Kęstučio g. 29

Nors kalbant apie šį miesto kultūros židinį dažnai
linksniuojamas Vatikanas, svarbu žinoti, kad Šventojo
Sosto pasiuntiniai (dėl politinių priežasčių) čia taip
niekada ir neįsikūrė, tačiau pastatas – vienintelis Kaune,
projektuotas specialiai ambasadai. Jo autorius –
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, studijavęs Romoje.
Architekto kūrinyje jaučiama itališka dvasia, jis vizualiai
išsiskiria V. Putvinskio gatvėje, yra atitrauktas į šlaitą.
Vėliau pastatą teko pritaikyti vaikų ligoninei, o beveik
prieš pusšimtį metų čia įsikūrė Kauno menininkų namai.

Nors tarpukariu Kaune statybos vykdavo itin sparčiai, šis
lengvai elegantiškas, terasa ant stogo išsiskyręs daugiabutis pagal Adolfo Netykso projektą statant keitėsi tris
kartus, o dėl daugybės pažeidimų darbai ne kartą buvo
sustabdyti. Namas priklausė gydytojai Nadieždai
Nagornienei, o 4-jame bute 1938–1939 m. veikė
Vengrijos konsulatas.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
PASIUNTINYBĖ IR
KONSULATAS

17

V. Putvinskio g. 56

1940 m.

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA
K. Donelaičio g. ir Vienybės aikštės kampe stovintis
pastatas su vaizdu į Vytauto Didžiojo karo muziejų
pastatytas 1935 m. Žemės ūkio banko reikmėms statytų
rūmų autoriai – architektas Karolis Reisonas ir inžinierius
Pranas Morkūnas, skulptorius Bernardas Bučas. Visas
ketvirtas pastato aukštas buvo pritaikytas Užsienio
reikalų ministerijos poreikiams. Čia įrengta signalizacija,
automatinė telefono stotis. Pastatą puošia skulptoriaus B.
Bučo sukurti bareljefai. Nuo 1951 m. pastatas priklausė
Kauno politechnikos institutui. Dabar buvę Žemės banko
rūmai yra Kauno technologijos universiteto Centriniai
rūmai. Verta paminėti, kad čia darbavosi į Lietuvą iš JAV
grįžusi diplomatė, žurnalistė, visuomenės veikėja,
parodų organizatorė Magdalena Avietėnaitė. Dar 1924 m.
birželį ji atstovavo Lietuvai tarptautinėje telegrafų
agentūrų konferencijoje Šveicarijoje ir buvo ten vienintelė
moteris. Po karo diplomatė vėl išvyko į JAV.

APAŠTALIŠKOJO SOSTO
NUNCIATŪRA

ARGENTINOS KONSULATAS

K. Donelaičio g. 58

7

ŠVEDIJOS GENERALINIS
KONSULATAS

1934–1940 m.

Apie 1909 m. šį sklypą nupirko Grigorijus Michelsonas ir
vietoje medinuko pastatė trijų aukštų namą su erdviais
nuomojamais butais. Dalyje pirmojo aukšto buvo įrengta
parduotuvė. 1920 m. namą paveldėjo Chava ir Rachilė
Pružanai, kurie jį išnuomojo Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijai. Užsienio šalių konsulai ir
vicekonsulai skiriamuosius raštus įteikdavo Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministrui Užsienio reikalų
ministerijos patalpose ir tik tada oficialiai pradėdavo eiti
savo pareigas Lietuvoje. Visgi šio pastato ministerijai
nepakako – trūko konferencijų salės, reprezentacinio
kabineto ministrui. Šiuo metu iš pagrindų atnaujintame,
už tai apdovanojimų susilaukusiame pastate yra įsikūrusi
VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus,
taip pat VDU Lietuvių išeivijos institutas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MINISTRŲ KABINETO RŪMAI
XIX a. pabaigoje, Kauną juosiant tvirtove, šis pastatas
iškilo kaip jos Inžinierių valdybos viršininko rezidencija.
1919 m. jame įsikūrė Lietuvos Respublikos švietimo
ministerija, o 1921–1940 m. veikė Ministrų kabinetas.
Antrame aukšte buvo įrengtas tarnybinis butas, kuriame
keletą metų gyveno užsienio reikalų ministras Stasys
Lozoraitis (1898–1983) su šeima. Sovietų okupacijos
metais pastate buvo įkurdintas Mokslo ir technikos
komitetas, vėliau veikė vienas iš Kauno politechnikos
instituto (dabartinio Kauno technologijos universiteto)
fakultetų, prekybos ir kulinarijos mokykla. Šiandien
pastate įsikūręs Vytauto Didžiojo universiteto rektoratas,
veikia diplomatų S. ir S. Lozoraičių muziejus ir ilgalaikė
paroda „Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100“.

12

13

Šiame XIX a. vidurio pastate 1919–1940 m. veikė I - osios
Lietuvos Respublikos Prezidentūra, čia dirbo ir rezidavo
visi keturi tarpukario prezidentai, čia įvyko ir paskutinis
posėdis prieš 1940 m. okupaciją. Sovietų okupacijos
metais pastate šurmuliavo pionieriai, veikė kino teatras ir
kt. Šiandien rūmai – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus padalinys, kuriame įrengta Prezidentūros
laikotarpio ekspozicija, nuolat veikia aktualios parodos.

4

ŠVEDIJOS GENERALINIS
KONSULATAS

1920–1927 m.
Gimnazijos g. 3

1919–1940 m.
Vilniaus g. 33

3

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA

32

Vaižganto g. 30
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. Vaikščiodamas po
kompaktišką jo ekspoziciją imi mąstyti, ką darytum, jei
tavo šalies valdžia būtų kategoriška, o pagalbos prašantiems žmonėms gresiantis pavojus – mirtinas. Čijunė
Sugihara, žydų pabėgėliams išdavęs tūkstančius
tranzitinių vizų kelionei per Japoniją, pasirinko teisingai,
visai kaip Nyderlandų konsulas Janas Zwartendijkas,
padėjęs žmonėms išvengti Holokausto.

NYDERLANDŲ GARBĖS
KONSULATAS

Laisvės al. 42, Laisvės al. 29
Ant Laisvės al. ir A. Mickevičiaus g. kampe esančio namo
pakabinta lentelė su tokiu tekstu: „Šiame pastate iki 1928
metų veikė Nyderlandų Karalystės konsulatas. 1940
metais jis buvo įsikūręs Laisvės al. 29, kur dirbo Jan
Zwartendijk, žymus Nyderlandų verslininkas, diplomatas,
humanistas, padėjęs emigruoti pavojuje atsidūrusiems
keliems tūkstančiams žydų ir kitų tautybių piliečiams“.
2018 m. priešais Laisvės al. 29 buvo atidengtas
monumentas, skirtas šiam diplomatui. Šviesos instaliacija
yra spiralės formos, susideda iš daugybės skirtingo ilgio
LED juostelių, išdėstytų vienoje eilėje, ir simbolizuoja
tūkstančius išgelbėtų žmonių gyvybių. Monumento
autorė – Giny Vos.

JAPONIJOS KONSULATAS

33

ITALIJOS PASIUNTINYBĖ
Vydūno al. 13
Stilingas, rūmą primenantis namas prie pat Ąžuolyno
priklausė statybų bendrovės „Mūras“ savininkui
Romanui Polovinskui – jį verslininkas statė jau
žinodamas, kad išnuomos diplomatams. Šie pageidavo
erdvaus kiemo. Name įrengta erdvi terasa, vyno rūsys.
Pastatytas ir priestatas svečiams.

K. Donelaičio g. 13
Šiandien šiame modernistiniame pastate krykštauja
vaikai, o 1931–1939 m., iki mirties, gyveno Lietuvos
Respublikos ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir
teisingumo ministras, Steigiamojo, I, II, III Seimų narys,
advokatas Mykolas Sleževičius. Apie jį daugiau išgirsite
apsilankę muziejuje, o ant pastato kabo skulptoriaus
Leono Striogos sukurta memorialinė lenta.
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LK KAUNO ĮGULOS
KARININKŲ RAMOVĖ

A. Mickevičiaus g. 19
Tarptautinį naujosios karininkų ramovės konkursą,
paskelbtą dar 1931 m., laimėjo estai, bet 1937 m. ji
pastatyta pagal Stasio Kudoko ir jam talkinusių inžinierių
projektą. A. Mickevičiaus gatvę įprasminančio pastato
fasade dera modernizmas ir klasikiniai bruožai, tokie
kaip kolonos, atikas, ryškūs antrojo aukšto langai,
centrinis įėjimas. Būtent šiuose rūmuose kaklaraiščius
kiek atpalaiduoti rinkdavosi Kauno diplomatinis
korpusas, o ir kiti laikinosios sostinės elito atstovai.

34

PETRO KLIMO VILA
„EGLUTĖ“
Vaižganto g. 25
Petras Klimas buvo Vasario 16-osios Akto signataras ir
puikus diplomatas, Lietuvai atstovavęs Italijoje,
Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Ispanijoje,
Portugalijoje. Tarpukario architektūros žvaigždės Felikso
Vizbaro projektuotą vilą Žaliakalnyje savo dukters
garbei jis pavadino „Eglute“. Karo metais Klimų šeima
apsistojo pietų Prancūzijoje, čia diplomatą sulaikė
gestapas. Pokario metais grįžęs į Kauną jis apsigyveno
„per gatvę“ nuo savo namų – ne mažiau garsaus
architekto Stasio Kudoko projektuotoje viloje pas svainį
Petrą Lesauskį, kurį pats buvo pakvietęs įsikurti Vaižganto
gatvėje.

