
Labas,
sveiki atvykę į literatūros kupiną Kauną. Kiekvieną miestą įdomu vartyti 
lyg storą romaną, kuriame gausu istorinių detalių ir detektyvinių linijų. 
Toks ir Kaunas: rašytas, perrašytas, taisytas, eiliuotas, cituotas, verstas, 
trintas, degintas ir vėl prabilęs. Ne vieną talentingų rašytojų (ne tik lietu-
vių!) kartą išauginęs, šimtus jų priglaudęs, nemažai svetur išlydėjęs mies-
tas gali tapti ir įkvėpimo šaltiniu, ir herojumi. 

Koks literatūrinis Kaunas slepiasi tarp eilučių, mėginsime įsivaizduoti 
keliaudami šiuo daugiasluoksniu maršrutu. Nuo namų, kuriuose pirmiau-
sia žaidė, vėliau kūrė rašytojai, nuo juos traukusių Kauno užkaborių iki 
jau istorija belikusių knygynų. Nuo rekomenduojamų vietelių ramiai skai-
tymo popietei iki citatų, kuriose mūsų miestas pražysta vis naujais žodžių 
ir prasmių žiedais. Ar maršrutas baigiasi paskutiniu objektu sąraše? Tikrai 
ne – juk dar nežingsniavote E. Ožeškienės gatve žinodami, kad ji pava-
dinta rašytojos, išleidusios romaną „Prie Nemuno“, garbei. O ar skaitėte 
naujausią žurnalo „Nemunas“, kuriame karjerą pradėjo ne vienas šiuolai-
kinis rašytojas, numerį? Jų per tūkstantį – ir visi sukurti Kaune. Mieste, 
kurio paskutinis sakinys niekada nebus parašytas.
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1 S. KYMANTAITĖ-
ČIURLIONIENĖ (1886–1958)

Namas, kuriame gyveno S. Kymantaitė
Čiurlionienė, pagal Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio projektą pastatytas 1932 m. Rašytoja, 
pedagogė, visuomenės veikėja, vertėja, kritikė 
savo įvairiažanriais kūriniais ryškiai praplėtė ir 
praturtino lietuvių literatūros lauką. Įdomu, kad 
tai Vaižgantas buvo pirmasis jos lietuvių kalbos 
mokytojas. Vėliau, susipažinusi su Čiurlioniu, 
lietuvių kalbos išmokė ir jį. Šiuose namuose 
vykdavo „Čiurlionienės šeštadieniai“, kurių metu 
ne tik buvo skaitoma literatūra, vertimai, bet ir 
kuriami nauji lietuvių kalboje neegzistavę žodžiai 
(pvz., „lietiniai“).

Žemaičių g. 10

KAUNAS TARP
EILUČIŲ

2 DALIA GRINKEVIČIŪTĖ 
(1927–1987)

Gydytoja, rašytoja Kaune gyveno vaikystėje ir po 
tremties. 1949 m. su sergančia mama trumpam 
pabėgo į Lietuvą ir slapstėsi pas gimines Kaune. 
Tuo metu rašė tremties atsiminimus, kuriuos 
paslėpė namų sode po krūmais. Vėliau tremtyje 
pradėjo studijuoti mediciną, mokslus baigė 
Kaune, dirbo Laukuvoje, kur rūpinosi tremtiniais 
ir iš naujo rašė atsiminimus, nes senųjų 
rankraščių taip ir nebesurado. Galiausiai pavyko 
perduoti tekstus akademiko Andrejaus Sacharo-
vo žmonai Jelenai Boner, kuri pasirūpino jų 
leidyba užsienyje. Memuarai „Lietuviai prie 
Laptevų jūros“ Lietuvoje pirmą kartą išleisti 1988 
m. Gimnazijos g. 3 Dalios Grinkevičiūtės vardu 
pavadinta gimnazijos auditorija.

Perkūno al. 60, Gimnazijos g. 3

3 VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 
(1882–1954)

Daugiabriaunis lietuvių literatūros klasikas, 
suteikęs tautinio idealizmo literatūrai dramatiško 
maštabiškumo ir klasikinio išbaigtumo, gimė ir 
augo Dzūkijoje, Subartonių kaime, studijavo 
literatūrą Kijevo ir Lvovo universitetuose, o 
gyvendamas Baku skaitė literatūros, kalbotyros ir 
religijos istorijos paskaitas. Kaune tapo besikuri-
ančio Lietuvos universiteto profesoriumi, prisidėjo 
prie Humanitarinių mokslų fakulteto kūrimo, 
buvo ilgametis jo dekanas, pirmasis Lietuvos 
mokslų akademijos prezidentas. Namai, kuriuose 
V. Krėvė praleido didžiąją gyvenimo Kaune dalį 
– Žaliakalnyje. Dainavos mikrorajone – rašytojo 
vardo gatvė, o VDU Humanitarinių mokslų 
fakultete jo vardu pavadinta auditorija.

Vydūno al. 47, Vilniaus g. 29, 
Donelaičio g. 52

4 JUOZAPAS ALBINAS
HERBAČIAUSKAS (1876–1944)

Juozapas Albinas Herbačiauskas Kauną pirmą 
kartą aplankė būdamas 43-ejų. Miestas paliko 
pėdsaką kultūrininko, studijavusio Krokuvoje, 
Italijoje ir Čekijoje, širdyje, ir jis čia sugrįžo –
J. Basanavičiaus giminaitis dešimt metų gyveno, 
kūrė ir dėstė dabartiniame VDU, Slavų kalbos ir 
literatūros katedroje. Per literatūrą
J. A. Herbačiauskas ieškojo būdo suartinti 
lietuvių ir lenkų tautas. Garsėjo prieštaringomis 
mintimis, domėjosi okultizmu, astrologija.

Į Kauną jis dar kartą sugrįžo jau gerokai po 
mirties – 2011 m. Gytis Padegimas, susižavėjęs 
kontroversiška J. A. Herbačiausko asmenybe ir 
kultūriniu indėliu, Kauno dramos teatre pastatė 
spektaklį „JAH“. 

Kęstučio g. 58

5 PRANAS MAŠIOTAS 
(1863–1940)

Būsimasis prozininkas, vertėjas, pedagogas, 
publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas augo 
ūkininkų šeimoje, pas kurią ne kartą glaudėsi 
knygnešiai. Marijampolės gimnazijoje P. Mašiotas 
lankė slaptus lietuvių moksleivių būrelius ir 
platino lietuvišką spaudą. Vėliau ilgą laiką pralei-
do užsienyje, į Lietuvą grįžo po Pirmojo pasauli-
nio karo. Kaune dirbo Švietimo viceministru, 
Knygų leidimo ir terminologijos komisijoje, rašė 
vadovėlius pradinėms ir vidurinėms mokykloms. 
1924 m. išvyko į Klaipėdą, o po penkerių metų 
dėl sveikatos išėjęs į pensiją grįžo į Kauną ir 
pasinėrė į literatūrinį darbą. Per gyvenimą jis 
parašė apie 150 knygų. 

Atostogaudavo ir dvejus paskutinius gyvenimo 
metus P. Mašiotas praleido pas sūnų
Kačerginėje. 2004 m. parkelyje prie namo 
įkurtas Prano Mašioto pasakų parkas. 

K. Donelaičio g. 4, J. Janonio g. 38,
Kačerginė

6 IEVA SIMONAITYTĖ 
(1897–1978)

Rašytoja, save vadinusi tikru vardu – Evė, gimė 
vienišai benamei motinai. Būdama penkerių 
susirgo kaulų džiova ir visą gyvenimą buvo 
varžoma judėjimo negalių. I. Simonaitytei itin 
svarbus buvo Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros 
gyvenimas, stengėsi jį puoselėti ir įamžinti savo 
darbuose.

Jaunosios Evės polinkis į kūrybą išryškėjo anksti, 
jos kūryba spausdinta Mažosios Lietuvos 
laikraščiuose, tačiau iki „Aukštųjų Šimonių 
likimo“ jos vardas Lietuvoje nebuvo žinomas. 
Sulaukusi pripažinimo ir valstybinės premijos nuo 
1936 m. atsidėjo vien rašymui. Gyventi į Kauną, 
Žaliakalnį, atsikraustė, kai 1939 m. Vokietija 
užgrobė Klaipėdos kraštą. 95-ųjų I. Simonaitytės 
gimimo metinių proga Dainavos g. atidengta 
memorialinė lenta su horeljefu. 

Dainavos g. 5 / Dzūkų g. 3

7 ANTANAS ŠKĖMA
(1910–1961)

Antanas Škėma – lietuvių išeivijos literatūros 
riteris, prozininkas, dramaturgas, literatūros 
kritikas, aktorius ir režisierius jaunystę praleido 
Panemunėje. Studijavo mediciną ir teisę VDU, 
vėliau įstojo į Vlado Sipavičiaus-Fedoto dramos 
studiją. Priimtas į Valstybės teatrą Kaune, 
gyveno pas tėvą Panemunėje. 

Kaip rašytojas debiutavo „Lietuvos aide“ novele 
„Baimė“, tačiau šiandien geriausiai žinomas dėl 
romano „Balta drobulė“. Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre rodomas Jono Jurašo režisuotas 
spektaklis, kuriame pagrindinis personažas 
keliauja liftu „up“ (aukštyn) ir „down“ (žemyn) 
savo prisiminimais apie tarpukario Kauną ir kitas 
vietas. 

Gailutės g. 38

8 MOTIEJUS VALANČIUS 
(1801–1875)

Motiejus Valančius – vyskupas, švietėjas, 
leidėjas, taip pat blaivybės sąjūdžio ir 
knygnešystės, o ir lietuvių grožinės prozos pradin-
inkas. Kai po 1863–1864 m. sukilimo įsigaliojo 
lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudi-
mas, vyskupas vis buvo tardomas, stebimas, 
mokėjo baudas. Jį norėta ištremti iš Kauno, bet 
Rusijos valdžia bijojo žmonių reakcijos. Istoriko 
Liudo Jovaišos pastebėjimu, Valančiui pavyko 
apšviesti tautą, o „raštingumo augimas, prie 
kurio jis tiesiogiai prisidėjo, išugdo kartą, kuri 
vėliau pirks nelegalią knygnešių platinamą 
lietuvišką spaudą ir pradės tautinį sąjūdį“. 

Name M. Valančiaus g. 6 – dabar čia veikia 
muziejus – vyskupas gyveno 1864–1875 m. Visai 
šalia, prie A. Jakšto g. – paminklas šiai asmeny-
bei, o katedroje – biustas. „Saulės“ gimnazijos 
fasadas papuoštas M. Valančiaus reljefiniu 
portretu, o Kauno 1-ajai mokyklai suteiktas 
Motiejaus Valančiaus vardas. 

M. Valančiaus g. 6, Vilniaus g. 1,
Kranto 5-oji g. 7

9 VINCAS MYKOLAITIS-
PUTINAS (1893–1967)

Lietuvių literatūros klasikas, akademikas, istorio-
grafas, filosofas mokėsi Seinų kunigų seminarijo-
je, 1915 m. įšventintas kunigu. Nuo 1923 m. pradė-
jo dėstyti Lietuvos universiteto Teologijos-filosofi-
jos ir Humanitarinių mokslų fakultetuose naująją 
lietuvių ir visuotinę literatūrą.

Žymiausią savo romaną „Altorių šešėly“ Putinas 
parašė atostogų Nicoje metu 1931 m. Po kelerių 
metų slapta Rygoje susituokė su Emilija 
Kvedaraite. Spaudos paskelbta naujiena tapo 
skandalu, V. Mykolaitis-Putinas buvo ekskomuni-
kuotas – atskirtas nuo bažnyčios bendruomenės, 
ši bausmė jam prieš pat mirtį panaikinta.

Nors rašytojas gyveno net keliose vietose Kauno 
Žaliakalnyje, ne mažiau svarbi jo biografijoje 
Kačerginė. Vasarnamyje jis ilsėjosi, kūrė ir 
pasitiko gyvenimo saulėlydį. Kurorte autorius 
rašė ketvirtąją „Altorių šešėly“ dalį, tačiau jos 
nepabaigė, taip pat vertė Adomo Mickevičiaus 
„Poną Tadą“, kūrė poeziją. 1989 m. gatvė, kurioje 
gyveno rašytojas, pavadinta jo vardu. Toje pat 
gatvėje stovi V. Mykolaičio-Putino skulptūra, čia 
– ir parkas, įkurtas literatūros klasiko atminimui 
įamžinti. Kasmet parke vyksta „Poezijos pavasa-
rio“ šventė. 

Aukštaičių g. 28, Vaižganto g. 36,
Vaižganto g. 14, V. Mykolaičio-
Putino g. 34, Kačerginė

10 JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS 
(1869–1933)

Rašytojas, publicistas, literatūrologas, kanaunin-
kas, visuomenės ir kultūros veikėjas 1893 m. 
baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo įšventin-
tas į kunigus. Kadangi vis buvo baramas kunigų, 
politikų, netgi kolegų rašytojų, Vaižgantas 
kilnotas iš parapijos į parapiją, kol galiausiai vėl 
atsidūrė Kaune – čia 1920–1932 m. buvo
Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Gyveno 
prie pat bažnyčios esančiame bute, kuriame 
dabar veikia jo memorialinis muziejus ir kaip 
anuomet čirška geltonos kanarėlės. Mėgstamiau-
sia rašytojo atokvėpių vieta – Nemuno krantinė 
prie pat namų. Trumpai buvo apsistojęs ir 
Žaliakalnyje.

Lietuvos universitete dėstė spaudos draudimo 
periodo (1864–1904) literatūros istoriją, o Huma-
nitariniame fakultete įsteigė Rašliavos muziejų, 
kuriame pats dirbo iki 1929 m. 

Skuodo g. 27 Šančiuose Vaižganto vardu 
pavadinta gimnazija. Aleksoto g. 3, bažnyčios 
šventoriuje, pastatytas paminklas Vaižgantui ir jo 
mylimam palydovui, taksiukui Kaukui.

Vaižganto g. 25, Aleksoto g. 10 – 4,
Skuodo g. 27, Aleksoto g. 3

11 JUOZAS GRUŠAS
(1901–1986) 

Juozas Grušas – klasikinės moderniosios novelės 
pradininkas, dramaturgas. A. M. Linartienė 
pažymi, jog Grušo kūrybai būdinga „morali-
nė-etinė problematika, formos konstruktyvumas, 
intelektuali polemika, apibendrinta gėrio ir blogio 
kova, kurioje ieškoma humanistinės žmogaus 
egzistencijos prasmės“.

Svajonių namą sename sode J. Grušas statė pats 
pagal J. Miknevičiaus nubraižytą projektą. Nuo 
įkurtuvių 1936 m. iki 1986 m. čia vyko intensyvus 
kūrybinis gyvenimas: rašytojų, dailininkų, teatralų 
sambūriai, čia J. Grušas sukūrė žymiausias savo 
dramas, noveles, augo trys Grušų vaikai. 1989 m. 
name įkurtas memorialinis muziejus. Iki šiol 
išsaugotas senasis kambarių interjeras, meno 
kūriniai, dalis bibliotekos, nors Grušui žmonės 
visada buvo reikšmingesni už knygas.

Šilainiuose J. Grušo vardu pavadinta gimnazija. 
1999 m. joje įsteigtas J. Grušo gimnazijos meno 
muziejus.

Kalniečių g. 93, Šarkuvos g. 30

12 JULIUS KAUPAS
(1920–1964)

Išeivijos rašytojo, publicisto, literatūros kritiko, 
psichiatro vaikystė prabėgo Kaune, banko 
tarnautojų namo Kalnų g. 20 (dabar –
V. Putvinskio g. 38) penktame bute. Vaikystėje 
išlandžiotą sodą prie namo J. Kaupas pavaizdavo 
kaip magišką raganų susibūrimo vietą pasakoje 
„Raganų puota Kalnų gatvėje“, išleistoje knygoje 
„Daktaras Kripštukas pragare“. Pasakoje autorius 
atveria ne tik realių motyvų, bet ir fantazijų 
kupiną miesto panoramą. „Jei kurį šiltą vasaros 
vakarą būtum vaikštinėjęs Kalnų gatvėje, 
gėrėdamasis žydinčių kaštonų kvapais...“

V. Putvinskio g. 38 

13 RAIMUNDAS SAMULEVIČIUS 
(1937–1981)

Šiuose namuose netoli senos sinagogos su savo 
mama, tautodailininke, žaislų kūrėja, tapytojo 
„arsininko“ Antano Samuolio seserimi Stase 
Samuolevičiene beveik visą gyvenimą pragyveno 
vienas žymiausių pokario eseistų, dramaturgų, 
poetų, kritikų Raimundas Samulevičius. Neįtikęs 
tuometinei valdžiai nepakankamai 
ideologiškomis kūrinių temomis rašytojas visgi 
sulaukė tarptautinio pripažinimo. Kaune pastaty-
tos kelios jo pjesės.

Sūnui mįslingomis aplinkybėmis tragiškai žuvus 
KGB pulkininko bute Vilniuje, mamos pastan-
gomis užbaigta jo eseistinė apybraiža „Balta 
obelis“ apie laiku nepripažintą ir tik po mirties 
įvertintą A. Samuolio kūrybą. „Dabar trūksta 
Samulevičių namų, kurie buvo pilni miesto 
kultūros, ypatingų vaišių, kurių ant stalo būdavo 
nei per daug, nei per mažai – visada saikingai. 
Čia susirinkdavo tokia kompanija, kuri apšnekė-
davo pusę miesto ir linksmai pasijuokdavo“, – 
2001 m., minint rašytojo 20-ąsias žūties metines, 
prisiminė žurnalistė Romutė Vaitiekūnaitė.

Vaisių g. 16A 

14 RIČARDAS MIKUTAVIČIUS 
(1935–1998)

Apie šią asmenybę galima kalbėti daugybe 
aspektų: kunigas, meno kolekcininkas, 
visuomenininkas, taip pat ir ne vieną knygą 
išleidęs poetas, poetinio žodžio puoselėtojas. 
Labai mylėjo ir vertino J. Tumą-Vaižgantą. 
Džiaugėsi ir didžiavosi, kai 1989 m. perkeltas 
kunigauti į Kauną, Vytauto Didžiojo bažnyčią, 
apsigyveno bute, kuriame 13 metų gyveno 
Vaižgantas. Sakė čia jaučiąs itin gerą, šviesią 
aurą. Vaižganto muziejui R. Mikutavičius 
padovanojo 387 knygas ir spaudinius, tarp jų ir 
knygą su Vaižganto autografu bei savo atrastą ir 
nupirktą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
II laipsnio ordino žvaigždę.

Laisvės al. 9  

15 VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ
(G. 1930)

Rašytojos vaikystės namas perstatytas, tad 
galime tik įsivaizduoti, kokioje aplinkoje ir nuotai-
koje prabėgo rašytojos vaikystė. Prisiminimuose ji 
rašo: „Gyvenome ant kalvos, po kuria ėjo tunelis, 
o nuo viršaus leidosi laiptai į Laisvės alėją. Sykį, 
kopiant laiptais, kelią pastojo kalakutas, aš kliūtį 
įveikiau ir nusileidau į alėją, tiesiai į budinčio 

Tunelio g. 36 

16 JURGIS GIMBERIS
(1938–2018)

Pasak J. Gimberio žmonos poetės Dovilės 
Zelčiūtės, nors kartu su ja 26-erius metus 
pragyveno Kauno senamiestyje (pro jų langus 
matyti kavinukė „Kavos skveras“, kurioje ir 
Jurgis, ir Dovilė mėgdavo susitikti su kolegomis 
kūrėjais), Jurgis liko šančiškis iki pat kaulų 
smegenų. Sakydavo, kad jo socialinė kilmė 
neleidžia važiuoti taksi, ir verčiau keliaudavo 
pėstute. Šančių motyvas, nuotaika, dvasia dažni 
ir jo kūryboje, ir straipsniuose: „Mano gimtinė – 
Šančiai. Tai toks Kauno rajonas – Žemieji ir 
Aukštieji bendru pavadinimu Šančiai. Kadaise 
parašiau eilėraštį „O Šančiai Šančiai, virš jūs 
visad žydras dangus.“

Jurgis Gimberis – satyrikas, šmaikštaus žodžio 
meistras, palikęs mums daugybę jau folkloru 
tapusių sparnuotų frazių. Pavyzdžiui: „Ir Kaune 
galima gyventi.“ Nors rašė nuo jaunystės, oficiali-
ai kaip kūrėjas debiutavo „Nemune“ būdamas 
42-ejų. Ilgai dirbo KTU Statybos ir architektūros 
institute laborantu, bet tai nesukliudė tapti vienu 
įsimintiniausių Kauno literatūros lauko meistrų. 

Pravieniškių g. 15 

17 JANINA DEGUTYTĖ 
(1928–1990)

„Gimiau aš liepos 8 d. (kūmai sumaišė, įrašė 6). 
Liepa. Dobilų lauke lyg neregimos dūzgia 
kamanės. / Griaustiniais nužertos dienos dvelkia 
aguonų aistra. / Aš kadais atėjau liepoj į šitą 
žemę – / Kasvakar netekti saulės ir kasryt 
susitikt su aušra. / Aš atėjau aiškiaregės akim 
aprėpti pasaulį / Ir slinkt apgraibom kaip aklai, 
atsidaužiant į akmenio sienas. / Kad pagirdytų 
ledu ir ugnim neišsenkantis miško šaltinis.“ Taip 
apie savo atėjimą į pasaulį Šančiuose 1965 m. 
rašė poetė eilėraštyje „Atėjau“.

Poetės laikas Šančiuose paženklintas mažos 
mergaitės saugota paslaptimi: jos mama gėrė. 
Vos keturiolikos metų J. Degutytė prisiėmė visą 
šeimos galvos atsakomybę, visą gyvenimą 
rūpinosi mama, jai paskyrė ne vieną eilėraštį: 
„Gal taip buvo duota, kad vaiko ašaros paskui 
taptų eilėraščiais. Už juos buvo sumokėta iš 
anksto – Tavo lemtim.“ Poetė išleido ir apie 
penkiolika knygų vaikams. 

Kranto 6-oji g. 3

18 BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 
(1923–2007)

Rašytoja, aktorė, režisierė gimė ir augo Kaune. 
Studijavo žurnalistiką ir romanistiką VDU, kaip 
aktorė debiutavo Jaunimo teatre. Karo metais 
atsidūrė Vakaruose. Pirmasis rašytojos romanas 
„Aštuoni lapai“ (1956) – pasitraukimo iš Lietuvos 
istorija: „Čia atsiveria „baltojo miesto“ – Kauno 
– vaizdiniai. Leiskit man atsižiūrėti į savo gimtąjį 
miestą. Į dvišaką upės srovę, lyg sielvarte užlauž-
tas rankas, į baltą Rotušės bokštą, į Aleksoto 
kalno žaliuojantį nuožulnumą, į didžiuosius 
Katedros šventoriaus klevus – į stogus, gatves ir 
į sankryžas. Ir į tuos tris tiltus, lyg tris grandines, 
prirakinusias Kauną prie kito kranto, kad jis 
nenuplauktų su Nemunu pasroviui.“ Iš viso 
Kaunas romane paminėtas 159 kartus. 

Kalniečių g. 14

19 JUDITA VAIČIŪNAITĖ 
(1937–2001)

Poetė šiame name gyveno iki 17-os metų. Ji 
užaugo universiteto profesoriaus, gydytojo psichi-
atro, didelio humanisto ir idealisto šeimoje. 
Daugiausia vaikystės, paauglystės laiko Kaune 
išlikę jos 1996 m. išleistoje atsiminimų knygoje 
„Vaikystės veidrody“: „Tas namas tebestovi ir 
šiandien. Tik jo numeris kitas ir baltos emaliuotos 
metalinės lentelės prie paradinių durų, skelbian-
čios, kuriom valandom priima gydytojas, jau 
penkiasdešimt metų nebėra. Namas triaukštis, 
mūrinis, su erkeriu, su bokšteliu, gatvės,
sukančios ir kylančios į kalną, kampe. Viena jo 
siena belangė, visa apaugusi milžinišku vijokliu, 
pilnu čiulbančių paukščių, daugiausia žvirblių. Tik 
balandžių nebuvo. (...) Ant širdies man slegiantis 
tirštas žiemos rūkas. Pro jį prasimuša Velykų 
varpai – gausmas iš dar neuždarytos Įgulos 
bažnyčios, Kauno Soboro. Ant širdies nežinia ir 
šviesi viltis. Jaučiu keistą virpulį – taip sprogsta 
pumpuras, taip iš lėliukės išsirita plaštakė, taip 
nedrąsiai, bet atkakliai prasikala sparnai.“

Gedimino g. 56

20 SALOMĖJA NĖRIS
(1904–1945)

Kalbėti apie S. Nėrį galima daugybėje Kauno 
vietų: studijuodama ji gyveno bendrabutyje 
Daukanto g., čia ruošė pirmąjį eilėraščių rinkinį 
„Anksti rytą“, čia išgyveno pirmąją slaptą ir 
nelaimingą meilę. Kęstučio g. gimnazijoje dirbo 
lietuvių kalbos mokytoja, iš čia buvo išvežta į 
P. Mažylio gimdymo namus gimdyti sūnelio 
Sauliuko. Paskutiniuosius gyvenimo metus, po 
karo grįžusi iš Maskvos, praleido Žaliakalnyje, 
paskutinį mėnesį buvo gydoma seniausioje 
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. 

Kęstučio g. 19 , Dainavos g. 6, 
Daukanto g. 18, S. Nėries
memorialinis muziejus S. Nėries g. 7,
Palemonas 

21 KAZYS BINKIS
(1893–1942)

Lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramatur-
gas ir vertėjas, vadinamas lietuvių literatūros 
avangardo pradininku ir tarpukario Kauno 
menininkų bohemos siela, – tai šimtą pavasarių 
kišenėje nešiojęsis Kazys Binkis. Su pirmąja 
žmona Prane jis spėjo pagyventi modernistine 
kultūra alsavusiame Berlyne. Sugrįžęs į Kauną 
visa tai, ką matė Vokietijoje, stengėsi perkelti 
čion. Taip gimė žurnalas-judėjimas „Keturi vėjai“.

Po pirmosios žmonos mirties K. Binkis vedė Sofiją 
Kudrevičiūtę-Nacevičienę. Antrojo pasaulinio 
karo metais savo namuose nuo nacių slėpė 
žydus. Karo pabaigos poetas nesulaukė. Vėliau 
Kaziui ir Sofijai Binkiams buvo suteikti Pasaulio 
tautų teisuolių garbės vardai. 

Vydūno al. 45

22 BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
(1907–2002)
Taikos pr. 21

23 HENRIS PARLANDAS 
(1908–1930)

Rašytojas modernistas gimė tuomet Suomijai 
priklausiusiame Vyborge. Nuo 21-erių gyveno ir 
kūrė Laikinojoje Lietuvos sostinėje, dirbo Švedijos 
atstovybėje (dabar – A. Žmuidzinavičiaus kūrinių 
ir rinkinių muziejus). Siausdamas bohemiškuose 
ratuose, parengė eilėraščių rinkinį ir pradėjo 
rašyti romaną „Sudužo“, kuris po ankstyvos 
kūrėjo mirties tapo tikra klasika Suomijoje ir 
Švedijoje. Romano nebaigė – 1930 m. susirgo ir 
netikėtai mirė. Palaidotas senosiose Kauno 
kapinėse, dabar vadinamose Ramybės parku, 
liuteronų kvartale. Sovietų okupacijos metais 
kapinės uždarytos, dalis kapų perkelta, kiti 
suniokoti – rašytojo kapo vieta nežinoma. 2019 
m. rudenį pirmojo „Kaunas 2022“ inicijuoto 
Atminties festivalio metu Tadas Šimkus parke 
sukūrė freską. „Pavasaris Kaune / purvas / ir 
skersgatviuos / saulės klanai...“ – gyvenimą 
Kaune H. Parlando akimis perteikia jo paties 
eilėraštis, prigludęs prie rašytojo silueto.

V. Putvinskio g. 64 / Ramybės parkas 

24 JUOZAS ERETAS
(1896–1984)

Šis šveicaras 1919 m. atvyko į Kauną ir buvo 
paskirtas užsienio reikalų ministro padėjėju 
spaudos reikalams. Jo pastangomis buvo įsteigta 
Lietuvos telegramų agentūra ELTA, padėjusi 
greitai skleisti žinias ne tik iš, bet ir į Lietuvą, 
šalies laikraščius, radiją. 1922 m. J. Eretas priėmė 
Lietuvos pilietybę ir tapo II Seimo nariu. Kaune 
mezgėsi iš J. Ereto draugystė su S. Nėrimi, kurią 
jis kviesdavo į kiną, abu „Metropolyje“ klausy-
davosi muzikos. Tokia draugystė, sužadinusi 
naivios S. Nėries viltis, tęstis negalėjo. 1941 m. 
palikęs Lietuvą ir išvykęs su šeima į Šveicariją,
J. Eretas tęsė kovą už Lietuvos nepriklausomybę. 

VDU Katalikų teologijos fakulteto kiemelyje 
galite apžiūrėti profesoriaus ir jo žmonos atmini-
mui skirtą medinį stogastulpį (aut. Ipolitas Užkur-
nys). Memorialinė lenta Rotušės a. atidengta
J. Ereto 110-ųjų gimimo metinių proga.

Gimnazijos g. 7 arba Rotušės a. 23/2 

25 LEAH GOLDBERG (LIJA 
GOLDBERGAITĖ) (1911–1970)

Žydų literatūros klasikė, poetė, dramaturgė, 
Izraelio visuomenės ir kultūros veikėja augo 
Kaune – lankė Švabės hebrajų gimnaziją, vėliau 
Kauno universitetą. 1935 m. įsikūrė Palestinoje.

Kęstučio g. 18 – 12 (pagal seną 
numeravimą) /
Karaliaus Mindaugo pr. 11

26 ABRAOMAS MAPU
(1808–1867)

Abraomas (Avraham) Mapu gimė ir augo Kaune. 
Nuo trylikos savarankiškai studijavęs Talmudą ir 
mokęsis įvairių kalbų, dirbo mokytoju ir daug 
keliavo. 1848 m., gavęs nuolatinę vietą Kauno 
berniukų mokykloje, čia apsistojo ilgam. Roman-
uose A. Mapu idealizavo žydų gyvenimą tolimoje 
praeityje ir kritikavo tuometinį laiką, kalbėjo apie 
reformų būtinumą. Kūrinius rašė hebrajų kalba, 
tad yra laikomas pasaulietinio hebrajiško romano 
pradininku. 

Rašytojas mėgo kurti pavėsinėje ant Aleksoto 
kalno. 1928 m. N. Šapira išleido knygą „Kaunietis 
A. Mapu“, kurioje rašoma: „Labai jį viliojusi jo 
gimto miesto Kauno gražioji gamta – kalnai ir 
slėniai, miškai ir upės, dailiai bei simetriškai 
susipynę, teikią apylinkei puikumo. Mapu, dar 
paauguolis būdamas, mėgdavo ištisas valandas 
klajoti gražiojoj gamtoj, kuri paskui užtvenkė jo 
kūrinius.“ 

2018 m. A. Mapu g. 20 kieme pristatyta rašyto-
jui skirta žaisminga skulptūrinė kompozicija 
(idėjos autorius – skulptorius, tapytojas Martynas 
Gaubas).

A. Mapu g. 20, Aleksoto kalnas

27 ADOMAS MICKEVIČIUS 
(1798–1855)

Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos poetas Adomas 
Mickevičius 1819–1823 m. mokytojavo Kaune, 
XVII a. jėzuitų įkurtoje mokykloje. Dėstė 
visuotinę literatūrą, lotynų kalbą, antikinę istoriją, 
poetiką, gramatiką, politinę ekonomiją, tvarkė 
mokyklos biblioteką ir… gyveno aktyvų 
visuomeninį gyvenimą. Ant kolegijos, kurios 
erdvėse veikia Kauno jėzuitų gimnazija, rasite 
memorialinę lentą, o nedidelis atminimo
kambarys veikia greta esančiame Perkūno 
name. Bet metas patyrinėti ir kitas Kauno dalis.

Šimtai gatvių Lenkijoje ir kiek mažiau Lietuvoje 
pavadintos A. Mickevičiaus vardu. Kauniškė šį 
vardą gavo dar XIX a. ir daugiau nei šimtmetį 
pavadinimo nepakeitė! 1819–1823 m. viename iš 
buvusio Kartofliškių palivarko namų apsistodavo 
ir pats poetas. Na, o pietrytiniame didžiausio 
Europoje miesto ąžuolyno pakraštyje slėniu teka 
Girstupio upelis. Gyvendamas Kaune
A. Mickevičius itin mėgo šį parką, slėnyje 
semdavosi įkvėpimo. Girstupio slėnį poetas įamži-
no ir poemoje „Gražina“ (1823). Būtent čia vyko
A. Mickevičiaus išleistuvės iš Kauno. Jo mūzai 
Karolinai Kowalskai pasiūlius, draugai slėnį 
pavadino poeto vardu. Beje, kompozitorius Jurgis 
Karnavičius pagal A. Mickevičiaus poemą 
„Gražina“ parašė operą, kuri 1933 m. pastatyta 
Valstybės teatre Kaune. Netoli slėnio rasite ir 
Gražinos gatvę.

Aleksoto g. 6 / Rotušės a. 9
A. Mickevičiaus slėnis

28 IGNAS ŠEINIUS
(1889–1959)

Tikroji šio rašytojo pavardė – Jurkūnas, o 
vėlesnius darbus pasirašinėjo Igno Scheyniaus 
vardu. Gimė 1889 m. Šeiniūnų kaime Širvintų 
rajone. Kaune baigęs mokytojų kursus, vėliau 
studijavo Maskvoje, o 1916 m. išvyko į Stokholmą 
kaip Lietuvos draugijos nukentėjusiems nuo karo 
šelpti įgaliotinis. Per metus išmokęs švedų kalbą 
ten išleido pirmąsias savo knygas.

Grįžęs į Kauną užsiėmė literatūrine veikla, tapo 
pirmuoju Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku. 
Dar kurį laiką gyveno Klaipėdoje, kol galiausiai 
grįžo gyventi į Švediją. Ten liko iki pat mirties ir 
daugiausiai rašė švediškai. XXI a. pradžioje 
Švedijoje buvo atrasti archyvai, kuriuose likę 
daug įvairių I. Šeiniaus tekstų lietuvių kalba – ir 
grožinės literatūros, ir publicistikos.

Vasario 16-osios g. 2 
I. Šeiniaus g. 

29 GIRŠAS OŠEROVIČIUS 
(1908–1994)

Nežinome, kur tiksliai Kaune šis poetas gyveno, 
bet jo kūryba prižadinta 2020 m. rudenį vykusio 
Istorijų festivalio metu. Tado Vincaičio-Plūgo 
kūrinį apie kadaise gyvybingą, o šiandien 
pamirštą Kauno žydų gyvenimą, kurio epicentre 
– šeimos fotografija, baigia G. Ošerovičiaus 1968 
m. užrašytos eilės. 1933 m. Kaune studijas baigęs 
jaunuolis čia ir pradėjo kūrybinę veiklą, rašė 
poeziją, dirbo jidiš kalba leidžiamuose
laikraščiuose. Netrukus po to, kai sukūrė šį 
eilėraštį, poetas išvyko į Izraelį, kur toliau kūrė, 
buvo apdovanotas reikšmingomis literatūrinėmis 
premijomis. 

Nejau galvoji tu, kad užmarštis, 
Kas užmiršta, tikrai nuplovė? 
Juk būna, kad staiga atgyja vaizdas vėl iš 
pelenų. 
Ir vėl jisai – gyva, ryški tikrovė. 
Ir tartum rėmuose liks kiekvienoj iš būsimų dienų. 

A. Mickevičiaus g. 30

30 JOSIFAS BRODSKIS 
(1940–1996)

Šis Nobelio premijos laureatas laikomas svarbiau-
siu rusų „sidabro amžiaus“ lyrikos laurų paveldė-
toju ir apskritai vienu didžiausių JAV ir viso 
pasaulio poetų. Apsilankęs Kaune, stovėdamas 
Aleksote ant aukšto skardžio, poetas ištarė frazę: 
„Kam reikalinga visa Europa, jeigu viskas yra 
čia.“ Keletas vėlesnių viešnagių Lietuvoje, 
kelionės į Kauną, intelektualus bendravimas 
paliko svarbių pėdsakų J. Brodskio kūryboje.

Aleksoto apžvalgos aikštelė

policininko rankas. Man tebuvo treji, taigi, koks 
galiūnas atrodė policininkas, gėrėjausi jo puošnia 
uniforma! Ir kokie menkučiai, bespalviai man 
vėliau rodėsi sovietiniai milicininkai.“Didžiulis jos 
palikimas kartu su knygos „Kelionė į Tandadriką“ 
kosminio laivo modeliu saugomas Vaikų 
literatūros muziejuje. „O aukščiausias mano 
siekis – perpinti juoką su ašara... Kas gali būti 
nuostabiau, kai vaikas juokiasi, o akyse regėti 
dar neišdžiūvusios ašaros?“ – retoriškai klausė 
rašytoja.

Bet vis dėlto charakteringiausia vieta, kurioje 
prabėgo ir laimingiausi, ramiausi poetės metai – 
jos ir vyro Bernardo Bučo namai Palemone. Čia 
jiedu gyveno 1938–1941 m., iš čia traukiniu 
Salomėja važinėjo dirbti į gimnaziją, čia parsivežė 
savo naujagimį, šiuos namus baigė statyti gavusi 
premiją už knygą „Diemedžiu žydėsiu“. Iš čia 
poetė išvežta į SSRS ambasadą, o grįžusi per 
naktį parašė ją visam laikui neramybei
 pasmerkusią poemą Stalinui. 1962 m. įsteigtame 
muziejuje po Salomėjos ir Bernardo sodintomis 
pušimis bei obelimis vyksta literatūriniai vakarai, 
o prie vartų pasitinka amžinasis diemedis. 

Tikriausiai ne vienam žmogui yra matytas arba 
girdėtas slapyvardis Vytė Nemunėlis. Dėl žodžio 
„Vytė“ būtų galima manyti, kad po šiuo 
slapyvardžiu slėpėsi moteriškosios lyties atstovė, 
tačiau taip nėra. Šiuo slapyvardžiu naudojosi 
lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, 
spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros 
kritikas, dar vadinamas lietuvybės pranašu, kuris 
šaukė tautą kovoti – Bernardas Brazdžionis.

Studijuodamas dalyvavo studentų akademiniuose 
būreliuose, redagavo daug įvairių leidinių, o 
baigęs studijas dėstė lietuvių kalbą įvairiuose 
kursuose ir mokyklose. Teigiama, jog B. 
Brazdžionis buvo laikytas Maironio (tikrasis 
vardas ir pavardė Jonas Mačiulis) įpėdiniu,  be 
to, 1940-1944 m. vadovavo Maironio lietuvių 
literatūros muziejui. Po Antrojo pasaulinio karo 
Bernardas Brazdžionis kartu su karo pabėgėlių 
banga pasitraukė į Vokietiją, vėliau JAV. Mirė 
Los Andžele, tačiau palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. Greta namo, kuriame poetas gyveno 
1936—1944 m., o Lietuvai atkūrus Nepriklau-
somybę apsistodavo kasmet, yra pastatytas 
paminklinis biustas.

KAUNASTIC
IT’S

Kurti L. Goldberg pradėjo apie dvyliktuosius 
metus. Rašė daugiausia hebrajų ir šiek tiek rusų 
kalba. Jos kūryba apibūdinama kaip dramatiška, 
kiek melancholiška, ryškus nepasiekiamos, 
žeidžiančios meilės motyvas. Kai kuriuose 
eilėraščiuose atsispindi ir Kaunas. L. Goldberg į 
hebrajų kalbą yra išvertusi nemažai lietuvių 
liaudies dainų. O dauguma jos pačios tekstų 
paversti dainomis.

2010 m. ant buvusio Švabės gimnazijos pastato 
(dabar – Kauno paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras) atidengta Balio Gudo 
sukurta memorialinė lenta. Perskaičius eilėraštį 
„Pušis“, autorės atminimui prie mokyklos pasod-
inta pušaitė. 2020 m. Istorijų festivalio metu 
poetės eilės prabilo ant pastato Kęstučio g. 
sienos – šį gatvės meno darbą maždaug toje 
vietoje, kur gyveno Goldbergų šeima, sukūrė 
Linas Kaziulionis.

Maršrutą „Kaunas tarp eilučių“ parengėme kartu su VDU Literatūros
kūrybos, kritikos ir komunikacijos magistrantūros studijų studentais. 
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31 MAIRONIO LIETUVIŲ
LITERATŪROS MUZIEJUS

Šiame maršrute jau kvietėme į Vaižganto,
S. Nėries, B. Sruogos namus… Neaplenkite ir visų 
jų „tėvo“, buvusių Siručio rūmų, kuriuos nuo 
pragaišties išgelbėjo Maironis, prisakęs po jo 
mirties čia įkurti muziejų. Galite rinktis, kas 
įdomiau: kunigo ir poeto gyvenimas, ekskursija 
po erdvų, bet nepompastišką jo butą ar pirmieji 
„Pavasario balsų“ leidimai? O gal palėpė, sklidina 
egzodo rašytojų likimų ir kitų taiklių žvilgtelėjimų 
į neišsemiamą lietuvių literatūros lobyną? Ar visgi 
sodas, kuriame žiedų žiedeliai traukia darnų 
chorą, o atoki rotonda taip ir masina užsibūti po 
muziejaus darbo valandų?

Rotušės a. 13

32 VAIKŲ LITERATŪROS
MUZIEJUS

Štai čia tikrai norisi prabilti Henriko Radausko 
eilėmis: „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu.“ Jau 
minėjome „Kelionę į Tandadriką“, bet šiame 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje pasakų ir 
jų herojų daug daugiau. Čia vaikai ar ne taip 
seniai jais buvę supažindinami su L. Gutausko 
paskutine Čepkelių raisto ragana,
G. Beresnevičiaus kaukučiais, V. V. Landsbergio 
arkliu Dominyku, M. Vainilaičio Bruknele“… Su 
daktaru Kripštuku pasidairoma po pragarą, o su 
nenuorama Gile apsilankoma Ydų šalyje. 
Aplanko šį namą ir modernistai, besidomintys 
tarpukario architektūra bei namo šeimininku 
Mykolu Sleževičiumi, Lietuvos valstybės kūrėju, 
ėjusiu ministro pirmininko, užsienio reikalų 
ministro pareigas. 1932 m. pastatytas namas buvo 
vienas moderniausiai ir prabangiausiai įrengtų 
Kaune, o pastaruosius tris dešimtmečius čia 
gyvena pasakos. 

K. Donelaičio g. 13

33 KTU EKONOMIKOS IR 
VERSLO FAKULTETAS

Pastatas didelis ir visko matęs. Pirmiausia tai – 
Valstybės spaustuvė, 1924 m. pastatyta pagal 
Henriko Fišerio projektą. Nuo 1929 m., Vytautui 
Landsbergiui-Žemkalniui pastatą pritaikius 
naujoms reikmėms, čia įsikūrė Vytauto Didžiojo 
universitetas. Vėliau pastate vokiečiai įrengė 
karo ligoninę. Šiandien čia bruzda ekonomikos 
studentai.
Stovėdami priešais įstabiai gražų įėjimą, galite 
įsivaizduoti ant laiptų susirinkusią universiteto 
bendruomenę, ji atiduoda pagarbą 1933 m. 
gegužės 1 d. pro šalį keliaujančiai tūkstantinei 
eisenai, nulydinčiai J. Tumą-Vaižgantą, į kurio 
paskaitas netilpdavo studentai… Arba aukštą, 
visada stilingą B. Sruogą, skaitantį paskaitas apie 
rusų literatūrą ar teatrą. O gal V. Krėvę
Humanitarinių mokslų fakulteto dekaną, 
kalbinantį V. Mykolaitį-Putiną. 

Gedimino g. 50

34 „AUŠROS“ GIMNAZIJA

Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune užaugino ne 
vieną literatūros pasaulio švyturį. Veiklą pradėjo 
1915 m., tačiau tik 1922 m. gimnazijai pradėjo 
vadovauti prof. M. Biržiška. Tai jo iniciatyva
1923 m., minint pirmojo lietuviško laikraščio 
„Aušra“ 40 metų sukaktį, gimnazija pavadinta 
„Aušros“ vardu. Iki 1940 m. „Aušros“ berniukų ir 
mergaičių gimnazijos išleido 22 abiturientų
laidas. Tarp jų – mokslininkė Marija Alseikaitė-
Gimbutienė, prezidentas Valdas Adamkus ir, 
žinoma, rašytojai: Jonas Aistis, Vytautas Bložė, 
Antanas Miškinis, Kostas Ostrauskas, Petras 
Juodelis ir daugelis kitų. 

Laisvės al. 95

35 BUV. KNYGYNAS
„ANTIKVARAS“ 

Knygyną 1930 m. atidarė bohemiški jaunuoliai 
Povilas Repšys ir Julius Žukas. Knygynas 
„Antikvaru“ vadinosi ne šiaip sau ir pirmiausia 
išsiskyrė būtent prekyba senomis ir retomis 
knygomis, daugiausia užsienio kalbomis. Bibliofi-
las Julius Žukas netingėjo ieškoti klientų 
pageidaujamų ar jį patį dominusių leidinių įvairių 
šalių antikvariatuose, parduodamose kolekcijose, 
jį domino ir lituanistikos bei meno retenybės, už 
jas buvo pasiryžęs dosniai mokėti; pageidavo 
įsigyti ištisas draugijų, organizacijų, pavienių 
asmenų bibliotekas. Knygynas uždarytas
1940 m., sovietų valdžiai nusprendus suvalstybinti 
jo turtą, tačiau pastatas išlikęs.

Šv. Gertrūdos g. 14 

36 BUV. ZISELIO KAGANSKIO 
KNYGYNAS 

Šio knygyno, atidaryto vietoje čia veikusio ir po 
Kauną numigravusio knygyno „Literatūra“, 
vitrinoms turbūt labai pavydėjo visi likę
tarpukario Kauno knygynai. Šis buvo vienintelis 
kai kurių populiarių užsienio laikraščių ir mados 
bei gyvenimo būdo žurnalų („Rul“, „Die Dame“, 
„Suzanne“, „La vraie mode“ ir kitų) atstovas 
Lietuvoje, taip pat prekiavęs įvairiais siuvinėjimo, 
siuvimo, rankdarbių, mezgimo albumais. Pastatas 
išlikęs, bet knygomis čia nebeprekiaujama.

Laisvės al. 92

37 BUV. A. PTAŠEKO
KNYGYNAS 

Vienas populiariausių privačių knygynų
tarpukario Kaune ne tik siūlė įsigyti, bet ir pats 
leido įvairios tematikos bei žanrų knygas. Tiesa, 
tam tikra knygyno specializacija jautėsi: daugiau 
leidinių buvo skirti žemės ūkiui, pedagogikai, 
geografijai, užsienio kalbų mokymuisi. Knygyne 
buvo pristatoma ir keletas stalo žaidimų. Šiandien 
pastatas gyvena jau kitą istoriją.

Vilniaus g. 35

38 BUV. POPULIARIOSIOS
LITERATŪROS KNYGYNAS 
„ŠVIESA“ 

Nuo vaikystės į knygas paniręs Juozas Gineika 
susitaupė ir nusipirko modernistinės architektūros 
dviaukštį namuką Šančiuose, priešais bažnyčią ir 
paštą, kuris netrukus virto vienu populiariausių 
knygynų tarpukario Kaune. Pirmame aukšte
J. Gineika prekiavo populiariąja literatūra, 
vadovėliais, raštinėmis reikmenimis bei žaislais, o 
antrame gyveno pats. Išleido nemažai gražių, 
vertingų knygų bei populiarių leidinių, taip pat 
lietuvių ir latvių komedijų seriją. O kur šančiškiai 
knygas perka šiandien?

A. Juozapavičiaus pr. 43

39 BUV. KNYGYNAS
„SEPTYNIOS VIENATVĖS“ 

Kęstučio Navako (1964–2020) knygas galima 
skaityti kaip vieną didelį metafizinį Kauno 
žemėlapį. Jo eilėse ir prozoje, kaip niekur kitur, 
tirštai pinasi kaunietiškos asfalto dulkės ir
fantazijų aksomas, tabako dūmai ir realybės
šukės. Nors poeto gyslomis neabejotinai tekėjo 
žaliakalnietiškas kraujas, jei reikėtų išrinkti vieną 
vietą, kurioje gal ir galėtum bandyti sutalpinti 
tokią asmenybę, tai būtų šis knygynas, veikęs 
1996–2005 m. Per mažas, kad išliktų, per didis, 
kad būtų kada nors pamirštas. Žinoma,
taikliausiai apibūdino pats K. Navakas, galbūt 
sėdėdamas „Suflerio būdelėje“, kitoje ne mažiau 
svarbioje bohemiškojo Kauno vietoje: 

M. Daukšos g. 31

40 BUV. „KONRADO“ / „TULPĖS“ 
KAVINĖ 

83 metus pagrindinėje centro arterijoje veikė 
veidus, savininkus, kartais net pavadinimus 
mainiusi kavinė, amžiams įrašyta į bohemiškojo 
Kauno žemėlapį. Čia nutiko ne viena ryški 
istorija, skambėdavo gyvas džiazas. Kaip prisime-
na projekte „Atminties vietos“ cituojamas režisie-
rius Gytis Padegimas, „Kaune bohema turbūt 
ryškiausiai išsiskleidė „Konrado“ kavinėje. Ji net 
turėdavo savo valandas: kuriom valandom renka-
si rašytojai, kuriom politikai, kuriom Kauno 
ponios“. O jaunesniosios kartos rašytoja Aleksan-
dra Fomina čia pat mena jau paskutinį kavinės ir 
drauge pirmąjį „naujojo Kauno“ etapą: „Labai 
svarbi vieta buvo „Tulpė“, šalia kurios tada veikė 
ir piratinių kasečių parduotuvėlė: sėdėjo toks 
amžinai nuliūdęs vyrukas, kurį praminėm Broliu 
Triušiu.“

Laisvės al. 45

41 BUV. „LAUMĖS“ KAVINĖ 

„Kava tai buvo šalia, bet svarbiausia buvo 
pamatyti, išgirsti ir bebendraujant prieiti prie 
kokios nors išvados, kažką sužinoti ar visiems 
kartu kažką deklaruoti. (...) Kavinėje vykdavo 
menininkų kūrybos premjeros, – jei kas parašy-
davo eilėraštį, tai jį toje kompanijoje galėjo 
paskaityti garsiai ir sulaukti įvertinimo, kritikos“, 
– apie šią legendinę vietą Laisvės alėjoje, įkvėpu-
sią nė vieną kūrybinį žygdarbį ir mačiusią epochų 
virsmą, „Gidui po bohemišką Laisvės alėją“, kuris 
publikuojamas projekte „Atminties vietos“ (čia 
rasite ir daugiau atsiminimų), yra pasakojusi 
poetė, vertėja, žurnalo „Nemunas“ vyriausioji 
redaktorė Erika Drungytė. 

Laisvės al. 61

42 KAUNO CENTRINIS
KNYGYNAS 

1953–1956 m. architektų Algimanto Mikėno ir 
Marijos Matušakaitės suprojektuotas knygyno 
pastatas iki šiol yra vienas geriausių to meto 
architektūros stiliaus pavyzdžių. 1980–1983 m. 
atlikta vidaus rekonstrukcija traukia ir XXI a. 
smalsuolių akis. Be rekonstrukcijos laikotarpį 
atspindinčių baldų ar medinių lubų konstrukcijų, 
lankytojai gali įvertinti ir Liucijos Banaitienės
1982 m. sukurtą gobeleną. Knygyne gausu 
įvairios tematikos literatūros, periodikos, vyksta 
kultūriniai renginiai: susitikimai su autoriais, 
naujų knygų pristatymai, net spektakliai, 
parodos.

Laisvės al. 81

43 KNYGYNAS
„KALBŲ CENTRAS“

Tomis lietingomis ir žvarbiomis antrojo karantino 
gelmės dienomis, 2021 m. pavasariui vos
prasidedant, neretas Senamiesčio praeivis 
užtikrintai stojo į tokią eilę, kokios greičiausiai 
meno leidinių knygynas „1001 knyga“ anksčiau 
nebuvo matęs. Deja, eilė signalizavo uždarymą… 
Bet yra gerų žinių: visos knygos, kurių nespėjote 
įsigyti, iš jaukios vietelės M. Daukšos ir Vilniaus 
gatvių sankryžoje persikėlė į patalpas miesto 
centre.

K. Donelaičio g. 61

44 SKAITYTŲ KNYGŲ KNYGY-
NAS „ŽMONIŲ KNYGOS“

„Čia galima knygas pirkti, parduoti, keisti, 
išsinuomoti“, – taip valiūkiškai ši vieta prisistato 
internete. Nedideliame, bet tirštą istorijų debesį 
talpinančiame knygynėlyje rasite tai, ko seniai 
ieškojote. O gal ir vinilinę plokštelę prie
sumedžioto romano priderinsite.

M. Valančiaus g. 16

45 V. STANIULIO
KNYGYNAS-ANTIKVARIATAS

Nuo 1993-iųjų šis didžiausio Lietuvos bibliofilo ir 
bukinisto, knygas rinkusio nuo paauglystės, ir jo 
žmonos įkurtas knygynas veikė dabartiniame 
Kauno kultūros centre, o per gatvę persikėlė 
prieš porą dešimtmečių. Knygų čia – apie 10 
tūkstančių. Seniausia – 1677-ųjų, lotynų kalba. 
Įsivaizduokit: įsigyjat paslaptimi dvelkiančią 
knygą ir pradedat skaityti čia pat, ant vieno 
gražiausių Kauno namų laiptų… Deja, įsigysite 
nebe iš įkūrėjo rankų – Vidmantą Staniulį
2021 m. pradžioje bibliofilai išlydėjo į amžinybę.

Vytauto pr. 58

46 KAUNO VINCO KUDIRKOS 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Ši biblioteka – tiksliau, centrinis platų tinklą 
visame mieste turinčios įstaigos padalinys – 
buvusiame banke veikia nuo 1925 m. Neseniai ji 
iš pagrindų rekonstruota, kad atitiktų plataus 
skaitytojų rato poreikius. Pirmasis skaityklos 
vedėjas Vincas Ruzgas buvo tikras knygų entuzi-
astas ir labai stengėsi populiarinti skaitymą 
visuomenėje. Bibliotekos patalpose nuolat 
rengtos užsienio literatūros parodos, veikė 
Pedagogikos muziejus. Kad kauniečiams būtų 
dar sunkiau išvengti skaitymo, V. Ruzgas išgalvo-
jo kilnojamąsias bibliotekėles – jos atsidurdavo 
kaip tik laiku ir vietoje, ten susirinkus didesniam 
būriui žmonių. V. Kudirkos biblioteka tęsia šią 
tradiciją ir užtikrina, kad spausdintas žodis 
pasiektų net atokiausių Kauno kampelių gyven-
tojus. 

Laisvės al. 57

47 KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA

Kaunistika – tikras dalykas, ne mūsų išgal-
votas žodis. Viską, kas yra parašyta apie
Kauną (rekomenduojame Žaliakalnio alma-
nachą „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. K. Donelaičio gatvėje, istoriniame 
pastate, veikiantis Senųjų ir retų spaudinių 
skyrius – tikras tūkstančių paslapčių lobynas 
tiems, kurie žino, ko ieško. 

Radastų g. 2, K. Donelaičio g. 8

48 KAUNO MENININKŲ NAMAI

Jau pusšimtį metų šioje tarpukario viloje, taip ir 
netapusioje Vatikano nunciatūra, viešpatauja 
menas. Per metus čia surengiama per 200 
įvykių, tarp kurių – populiarumo nestokojantys 
poezijos slemai. Pastate veikia ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos Kauno skyrius, o pirmame aukšte 
laukia atvira meno ir kultūros leidinių skaitykla.

V. Putvinskio g. 56

49 KAVINĖ „KULTŪRA“

Kauno paveikslų galerijoje įsikūrusi kavinė ne tik 
apsupta gatvės meno, bet ir pati pasižymi meniš-
ku interjeru, įkvepiančiu panirti į knygos
puslapius, o gal rašyti ar eskizuoti pačiam. 
Istorinių parodų plakatai ir kiti netikėti interjero 
akcentai pamaitins išvargusias smegenis.

K. Donelaičio g. 16

50 KAUKO LAIPTAI

Jei yra vieta Kaune, kurioje nuolatinis judesys 
aukštyn žemyn nė kiek nekontrastuoja su sustin-
gusio laiko aura, tai šie architekto Stasio Kudoko 
suprojektuoti laiptai, menantys Kauno aukso 
amžių ir kviečiantys skubėti neskubant. Toliau 
tekalba Juditos Vaičiūnaitės eilės, dedikuotos 
būtent jiems.

Raustančios raugerškių kekės,
geltonų akacijų ankštys –
stebuklingoji švilpynė,
tyloj nuo saulėto kriaušio
grįžta aidai pro krūmynus,
jau nebepasiekiamas aukštis
grimzta gilyn į fontaną,
kur srūva pačios skaidriausios
versmės po jaučių granitinėm kaukėm (...)

Žemaičių g. / Kauko al. 

51 PETRAŠIŪNŲ
KAPINĖS

Jei vienoje vietoje norėtumėte atiduoti 
pagarbą ir nusilenkti daugybei Kaune
gyvenusių, kūrusių, o gal tik po mirties 
į Kauną grįžusių žodžio meistrų, 
turėtumėte aplankyti Petrašiūnų
kapines.

„Svečiais nebuvėliais pasaulin mes
ateinam, kad po akimirkos išnyktume
iš čia!
Kelionei tai atmint palieku
žemėj dainą, kurios kančioj – viltis,
o šypsenoj – kančia“

– byloja Petro Babicko eilės ant jam 
skirto paminklo. 

M. Gimbutienės g. 28

52 LAISVĖS ALĖJA
Apdainuota ir nuverkta, nuvaikščiota ir išlaukta. 
Vieniems pirmieji pasimatymai, antriems studijos, 
tretiems spurgos, ketvirtiems kava, visiems – 
liepos. Tada ir dabar. Visiems ir po liepomis 
išrikiuoti suoleliai, ant kurių prisėdus su knyga 
laikas begėdiškai tirpsta. Žiū, jau naktis – 
susipažinkite su Inos Pukelytės romano „Panelės 
iš Laisvės alėjos“ heroje Rachele. 
„Mėnulio pilnaties nušviesta Laisvės alėja buvo 
visai jauki – tamsius namų fasadus puošė 
apšerkšnijusių liepų girliandos, kur ne kur švytėjo 
Kalėdoms papuoštos vitrinos. (...) Pavažiavus 
tolėliau išvydo kino teatrų neoninius užrašus, iš 
kažkokio restorano sklido džiazo muzika, 
skambėjo juokas, pravažiavo juodas taksi. 
Pamažu Rachelė atkuto – pasirodo, Kaunas ne 
tokia jau provincija, kaip buvo girdėjusi iš čia 
gimusių žymiųjų Kadisonų, ir patenkinta dar 
giliau įsikniaubė į kailinius.“

„Knygyno rūsyje (tai viena prekybos patalpų) 
stovėjo tribūna, paversta staleliu kasos aparatui. 
Tribūna tvirta, sovietinė, neįsivaizduoju kokiu 
pagrindu, bet atsiveždavau jų iš Kauno 
technologijos universiteto palėpės, užgrūstos 
technologijai nebenaudingais dalykais. Iš tų 
tribūnų kadaise kalbas sakė labai atsakingi 
asmenys, pauzėse pagurkšnodami iš čia pat 
stovinčio grafino.“


