
BUONGIORNO,
SAKO, VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ. KAS 
SAKO – NEKLYSTA, NES NET KAUNE, NUO 
ŠIO MIESTO NUTOLUSIAME PER 2200 
KILOMETRŲ, YRA NE VIENAS IR NE DU 
ITALIŠKOSIOS KULTŪROS PĖDSAKAI. NUO 
XVI A. IKI ŠIŲ DIENŲ, NUO RENESANSO 
IKI MODERNISTINĖS ARCHITEKTŪROS, 
NUO RELIGIJOS IKI AUTOMOBILIZMO, 
NUO GASTRONOMIJOS IKI DIPLOMATI-
JOS. KVIEČIAME LEISTIS Į NUOTAIKINGĄ 
KELIONĘ PO MAŽĄJĄ ITALIJĄ IR KAR-
TU ATRASTI VIENĄ IŠ DAUGELIO KAUNO 
VEIDŲ. 

IŠLEISTA: 2019

Išskirtiniu Kauno bruožu laikomos modernistinės architektūros 
pavyzdžių mieste apstu. Tarpukariu Laikinąją sostinę kūrę Lietu-
vos architektai buvo užsienio mokyklų absolventai. Vieni garsiau-
sių ir darbščiausių to meto specialistų buvo Romos mokyklos au-
klėtiniai Stasys Kudokas ir Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Jie 
puikiai išmanė itališkosios architektūros istoriją ir raidą. Kauno 
naujamiestyje nesunkiai atpažinsite šių architektų projektuotus 
pastatus. Iš V. Landsbergio darbų ryškiausi „Pienocentro“ bei Pra-
monės, prekybos ir amatų rūmai, Vatikano nunciatūra. O S. Ku-
doko kūrybą įprasmina Karininkų ramovė, ne mažiau puiki ir jo 
vila pakeliui į Žaliakalnį. 

Kaunas – įvairialypis miestas. Išskirtinė istorija, miesto architek-
tūra ir kultūrinis gyvenimas gali nustebinti kiekvieną. Atraskite 
savąjį Kauną klaidžiodami senamiesčio gatvelėmis, keliaudami 
dviračiais ar laivais, grožėdamiesi gatvės meno kūriniais. Norin-
čius pažinti Kauną įvairių teminių ekskursijų metu kviečiame ke-
liauti kartu. 

Dėl ekskursijų užsakymų kreipkitės tel. +370 616 23828 arba 
el. p. info@kaunasin.lt.

Kauno garbės pilietis italas SERGIO PATERLINI padėjo ne vie-
nam kauniečiui. 2012 m. jis Karmėlavoje įkūrė „Mauros namus“, 
kuriuose gali apsistoti merginos, išėjusios iš Kauno vaikų globos 
namų.
DANTE ALIGHIERI draugija yra ne pelno siekianti organizacija, 
remianti italų kalbos ir kultūros ugdymą visame pasaulyje. Arū-
no Pakulos, gydytojo, mokslininko, italų kalbos ir kultūros gerbė-
jo, dėka nuo 1990 m. Dante’s komitetas veikia ir Kaune. Jis kvie-
čia išmokti italų kalbos, susipažinti su italų kultūra bei dalyvauti 
įvairiuose renginiuose. Daugiau informacijos: dante.lt. 
LITUANIA VIAGGI – tai Kaune gyvenančio italo su meile puose-
lėjama kelionių agentūra. Jos paslaugų spektre – įvairios ekskur-
sijos ir kelionės ne tik po Kauną ir Lietuvą, bet ir po kitas Baltijos 
šalis. 
TALENT GARDEN KAUNAS yra pirmasis Lietuvoje tarptau-
tinis bendradarbystės centras, Italijoje pradėto tinklo dalis. 
Laisvės al. 59 (3 aukšte) veikianti darbo ir kūrybos erdvė traukia 
Lietuvos ir užsienio profesionalus, startuolius, kūrybininkus. Čia 
ne tik gimsta ir įgyvendinamos idėjos, bet ir vyksta mokymai, 
renginiai, susitikimai.
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Muitinės g. 1
@Alcantuccio

Jei ne kaip pas močiutę, tai kaip pas 
geriausią bičiulę pasijusite užsukę į šį 
miniatiūrinį itališką kampelį. Taip, būtent – 
„Al Cantuccio“ reiškia „kampelyje“. Jaukiausia 
vieta senamiestyje? Galbūt!

BELLA ITALIA 
PAS ROMANO PAOLO
S. Daukanto g. 14

@Bellaitaliapasromanopaolo

BELLA ITALIA 2
S. Daukanto g. 17

BELLA ITALIA OLD 
TOWN
Vilniaus g. 8

„Bella Italia“ tradicija mūsų mieste puoselė-
jama nuo… 1994-ųjų. Taigi, jei kam ir galima 
asmeniškai padėkoti už lietuvių meilę pi-
coms, tai ponui Romano Paolo.

CASA DELLA PASTA
Laisvės al. 27

@italurestoranas

CASA DELLA PASTA / 
EDIZIONE CALIFORNIA
Vilniaus g. 17 

@CasaDellaPastaRestoranas

CASA DELLA PASTA / 
PIZZA AL TAGLIO
Vilniaus g. 45

@kaunas.pizzaaltaglio

Ko tik negali meilė! Lietuvaitė ir italas savąja 
įkvėpė dueto restoraną Laisvės alėjoje. Jame 
telpa didelė picų krosnis, visi įmanomi na-
minių makaronų variantai ir… savaitgalio 
pradžios erdvė rūsyje. Vilniaus gatvės resto-
rane „Edizione California“ karaliauja holivu-
dinė nuotaika, įkvepianti jaustis kino žvaigž-
de, o trečiasis šeimos narys „Pizza Al Taglio“ 
pamaitins lekiančius Laisvės alėja.

COSA NOSTRA
Palangos g. 9

@cosanostrakaunas

Mafijos pėdsakų šiame senamiesčio restoranėlyje 
nerasite. Tik vaišingus šeimininkus, savo svečius 
priimančius lyg seniai matytus draugus. Taip, 
kaip priimta Italijoje.

JURGIS IR DRAKONAS
Kurpių g. 26

@jurgisirdrakonas

Vilniaus picų religijos išpažinėjus jau pavergusi 
„Jurgio ir drakono“ armija Kauno senamiestyje įsi-
kūrė 2016 m. pabaigoje. Iki menkiausio grūdelio iš-
tobulinti receptai visgi leidžia jaustis lyg pas seniai 
nelankytą giminaitį. Neapolyje, žinoma.

PICCOLA ITALIA
TRATTORIA & PIZZERIA
Maironio g. 22

RISTORANTE & GRILL
Vytauto pr. 32

@piccolaitalia.lt

Pirmaisiais smuikais čia groja picos, bet nepra-
leiskite progos išgirsti ir šviežių jūros gėrybių 
sonatos. Sakytume, kaip namuose, bet tiek 
ingredientų rasi tikrai ne kiekviename šaldytuve. 
Pirmasis „mažosios Italijos“ restoranėlis veikia jau 
ne vienerius metus, o antrasis, įsikūręs Vytauto 
prospekte, tapo smagia 2018 m. pabaigos naujiena.

BUON GIORNO 
TRATTORIA
S. Daukanto g. 14

@BuonGiornoTrattoria

TAVERNA
Vilniaus g. 34

@BuonGiornoTaverna

Italijos maniakams Kaune lengviau su „Buon gior-
no“. Tavernoje – lėtiems savaitgaliams, tratori-
joje – netikėtiems vakarams. 
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KAUNO PILIS
Pilies g. 17

Už tai, be ko neįsivaizduojamas šiuolaikinio lietuvio 
stalas – bulves, pomidorus ir agurkus – esame dėkingi 
iš galingos italų hercogų šeimos kilusiai Bonai Sforzai. 
Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė, 
Kauno pilies šeimininkė, Žygimanto Senojo žmona į 
mūsų kraštus atitekėjo prieš 500 metų. Pasakojama, 
kad Bona Sforza Kauno pilyje laikiusi kariuomenę, 
kuri vėliau prasmegusi po žeme ir, jei ką, galėtų bet 
kada mus apginti! Šios legendos patvirtinti ar paneigti 
negalime, bet kviečiame su miesto istorija susipažinti 
garsiosios italės valdose – Kauno pilyje.

KAUNO BERNARDINŲ 
VIENUOLYNAS IR 
ŠV. JURGIO KANKINIO 
BAŽNYČIA
Papilio g. 7, 9

Pranciškonų istorijos šaknys – dar XIII a. pradžioje 
Asyžiaus mieste, Umbrijos regione Italijoje. Mažes-
niųjų brolių, vėliau pavadintų pranciškonais, ordiną 
čia įkūrė šv. Pranciškus. Į Kauną XV a. pranciškonai 
atvyko iš Lenkijos, čia įkūrė vienuolyną, kurį titulavo 
savo reformatoriaus šv. Bernardo vardu. Štai kodėl jie 
vadinami „bernardinais“. Pranciškonų XVI a. pasta-
tytos Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios, kurios statybas 
finansavo ir miesto gyventojai, pietinėje pusėje yra 
veikiantis bernardinų vienuolynas ir svečių namai.

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS 
KSAVERO (JĖZUITŲ) 
BAŽNYČIA
Rotušės a. 8

2019-aisiais sukanka 450 metų, kai Vilniaus vyskupo 
Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė 
tuomet dar visai jauna Jėzaus draugija – jėzuitai. Kau-
ne jėzuitams bajorai Kojelavičiai-Vijūkai padovanojo 
namą Rotušės aikštėje. Vienuoliai po truputį, trukdo-
mi gaisrų ir karų, plėtė savo valdas. Bažnyčios statybos 
darbai pabaigti 1720 m. Šalia – ir vienuolynas su įstabų 
vaizdą atveriančia terasa bei Kauno jėzuitų gimnazija.

KAUNO ŠV. APAŠTALŲ 
PETRO IR POVILO 
ARKIKATEDRA BAZILIKA
Vilniaus g. 1

Arkikatedra bazilika – vienas seniausių Kauno pas-
tatų. Arkikatedros interjeras – vienas paskutiniųjų 
Lietuvos vėlyvojo baroko ansamblių. Septynių alto-
rių ir sakyklos ansamblį, atitinkantį Italijos Tridento 
susirinkimo nuostatus, sukūrė architektas Karolis iš 
Skarulių ir skulptorius T. Podgaiskis. Tarpukariu kam-
piniuose altoriuose atsirado Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. 
Marijos Širdies statulos, sukurtos Italijoje iš baltojo Ka-
raros marmuro (skulpt. Pietro Piraino). Arkikatedros 
vyskupų kriptoje palaidotas Šv. Tėvo atstovas Lietuvo-
je prelatas Luigi Faidutti (1861–1931). Savo rezidavimo 
Kaune metu Faidutti kiekvieną savaitę parengdavo po 
išsamų pranešimą Šventojo Sosto valstybės sekreto-
riatui, apžvelgdavo svarbiausius Lietuvos politinio ir 
religinio gyvenimo įvykius.
2013 m. paminėtas arkikatedros bazilikos 600 metų 
jubiliejus ir kartu 20 metų sukaktis, kai šventovėje 
apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Šia proga buvo 
atidengtas atnaujintas šoninis altorius, skirtas šven-
tajam Jonui Pauliui II. 2018 m. čia su Lietuvos dvasi-
ninkais susitiko ir popiežius Pranciškus.
 

SANTAKOS PARKAS
Net du Romos popiežiai savo apsilankymu pagerbė 
kauniečiams brangią vietą, kurioje suteka Nemunas 
ir Neris. Miesto gimimo vieta laikomoje santakoje ir 
Jonas Paulius II, ir Pranciškus laikė Šv. Mišias, į parką 
sutraukusias šimtus tūkstančių piligrimų. Jono Pau-
liaus II vizitą, įvykusį 1993 m., žymi skulptūra. Greta 
jos Šv. Mišias 2018 m. laikė ir Pranciškus. 
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BENEDIKTINIŲ 
VIENUOLYNAS IR 
KAUNO ŠV. MIKALOJAUS 
(BENEDIKTINIŲ) BAŽNYČIA
Benediktinių g. 8

Europos globėjas šv. Benediktas, savo bendruomenei 
parašęs svarbiąją Regulą, buvo italas. Į Lietuvą Bene-
dikto išmintis keliavo tūkstantį metų, o vienuolynas 
Kaune įkurtas 1624 m., kai iš Nesvyžiaus su dar sep-
tyniomis seserimis atvyko Kauno pavieto bajoro An-
driejaus Skorulskio dukra Ona Eufemija. Kauno vys-
kupas 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 kon-
gregacijos seserys. Iš senosios bažnyčios yra išlikęs Šv. 
Benedikto altorius, trys XVIII–XIX a. paveikslai.

ISTORINĖ PREZIDENTŪRA 
Vilniaus g. 33

Į Pirmosios Respublikos Prezidento rūmus įvairiomis 
progomis užsukdavo visi užsienio pasiuntiniai, tarp 
jų ir Italijos karališkasis ambasadorius, impulsyvi 
ir temperamentinga asmenybė Giovanni Amadori. 
Šiandien čia veikia muziejus, kuriame išsamiai pri-
statoma tarpukario Lietuva ir jos prezidentai. Pavyz-
džiui, čia sužinosite, kad Antanas Smetona taip mėgo 
savo limuziną „Fiat 519“, kad jį traukiniu nusigaben-
davo į Palangą, kur mėgo atostogauti.

BUV. VATIKANO 
NUNCIATŪRA
V. Putvinskio g. 56

Nors Šv. Sosto atstovai dėl politinių priežasčių šiame 
pastate niekuomet nedirbo ir negyveno, tai – daugeliu 
atžvilgių išskirtinis Kauno pastatas. Vienintelis Laiki-
nojoje sostinėje, statytas specialiai užsienio valstybei! 
Itališkos vilos motyvų jam suteikė Romoje studijavęs 
architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Leista 
netgi namą atitraukti nuo gatvės – taip radosi ir šian-
dien akį traukiantis sodelis. 
1932 m. namas pritaikytas vaikų ligoninei, sovietų 
okupacijos metais čia veikė tuberkuliozės dispanseris, 
vaikų darželis, miesto Kultūros skyrius, o jau beveik 
pusšimtį metų – Kauno menininkų namai. Čia beveik 
kasdien vyksta renginiai, dirba kultūros informacijos 
centras, knygynas.

VDU REKTORATAS
K. Donelaičio g. 58

Tarpukariu pastate darbavosi Pirmosios Respublikos 
Ministrų kabinetas, šurmuliavo diplomatai. Sovie-
tai namą pavertė Prekybininkų mokykla, o atkūrus 
Nepriklausomybę čia įsikraustė Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoratas. Tarptautinės nuotaikos čia 
jaučiamos ir šiandien – minint Valstybės atkūrimo 
šimtmetį, drauge ir Lietuvos diplomatijos šimtmetį, 
keliose pastato salėse surengta paroda, atskleidžianti 
šios tarnybos užkulisius. Čia, be kitų įdomybių, su-
sipažinsite su Lozoraičių šeimos istorija. Ar žinojote, 
kad diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo žmona 
Daniela buvo italė? Ši šeima, savo buities sąskaita, 
apie milijoną dolerių skyrė Lietuvos ambasadai Ro-
moje išlaikyti.

BUV. ITALIJOS 
PASIUNTINYBĖ
Vydūno al. 13

Nors daugelio šalių diplomatinės atstovybės tarpuka-
riu spietėsi Kauno centre (ypač – dabartinėje V. Pu-
tvinskio gatvėje), Žaliakalnyje jų taip pat buvo. Vienas 
iš pavyzdžių – 1926 m. inžinieriaus Antano Breimerio 
suprojektuotas verslininko Romano Polovinsko na-
mas. Jame Italijos pasiuntinybė buvo įsikūrusi nuo 
1927 iki 1940 metų. Per šį laiką greta pastato iškilo ir 
priestatas priėmimams. 
1941 m. Italijos pasiuntinybės pastatas tapo antisovie-
tinio Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) būstine. Sovie-
tų okupacijos metais juo naudojosi įvairios įstaigos. 
Artimiausi italų kaimynai tarpukariu buvo šveicarai, 
kurie savo atstovybę įkurdino gretimame name.

„ITALIANKA“
A. Mackevičiaus g.

Vieną romantiškiausių Žaliakalnio dalių juosianti 
A. Mackevičiaus gatvė tarpukariu vadinosi Italijos 
gatve. Prasidedanti nuo „Saulės“ gimnazijos ir įte-
kanti į mistiškąjį Pelėdų kalną gatvė davė pravardę 
ir kvartalui – „Italianka“. Jis tarpukariu ribojosi su iš 
nesėkmingos emigracijos grįžusių darbininkų apgy-
vendintomis „Brazilka“ ir „Argentinka“ (vadintomis 
pagal tai, iš kurios šalies grįžo tautiečiai).

PAŽAISLIO 
(ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
APSILANKYMO PAS 
ELZBIETĄ BAŽNYČIOS 
IR KAMALDULIŲ 
VIENUOLYNO) ANSAMBLIS
T. Masiulio g. 31

Kamaldulių vienuolyną XVII a. pabaigoje pastatė vie-
nas iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didikų kancleris Kristupas Žygimantas Pacas. Puikiai 
išmanęs meną Pacas Pažaisliui statyti samdė žy-
miausius to meto meistrus, asmeniškai rūpinosi sta-
tybomis, pirko ir dovanojo meno vertybes. Komplek-
są suprojektavo italų architektas Giovanni Battista 
Frediani. Jis prisidėjo ir prie kitų garsiausių baroko 
statinių Lietuvoje: Šv. Petro ir Pauliaus, Sapiegų baž-
nyčių, Pacų rūmų Vilniuje. Pažaislio bažnyčia statyta 
sekant naujausiomis ano meto itališkomis mado-
mis. Bendras bažnyčios planas primena Venecijos 
centrinio plano bažnyčias, o dvibokštis fasadas ir 
bendroje architektūroje dominuojantis kupolas – 
Romos ir Šiaurės Italijos barokinius statinius. 
Viešnagė Pažaislyje neįsivaizduojama be svetingumo 
komplekso „Monte Pacis“, įkurto vienuolyno ansam-
blio svečių namuose, aplankymo. Tai Pacas pavadino 
namus „Monte Pacis“ – „taikos kalnu“. Iškilminga, er-
dvi pirmojo aukšto brandžiojo baroko stiliaus Fun-
datorių salė puošta freskomis bei itin vertingais ori-
ginaliais garsaus italų meistro Michelangelo Palloni 
paveikslais. O kokia atmosfera vasarą tvyro liepų alė-
joje, kur neretai rengiamos prašmatnios vakarienės 
ir skamba muzika! 

RAUDONDVARIO DVARAS
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.

Raudondvario dvaras – XVII a. pradžios Lietuvos 
renesanso architektūros paminklas, o raudona jo 
mūrų spalva įkvėpė ir miestelio pavadinimą. Šiuos 
rūmus valdė nemažai Lietuvos didikų: Dzeval-
tovskiai, Kosakovskiai, Radvilos, Vorlovskiai, Zabielos, 
Tiškevičiai. Pastarieji į Raudondvarį pakvietė italą 
Cesare Anighini, kuris suremontavo 1831 m. sukili-
mo metu apdegusius dvaro rūmus. Rekonstruojant 
jie įgijo neogotikos bruožų. Teigiama, kad Anighini 
mirė 1861 m. nukritęs nuo pastolių. Palaidotas Rau-
dondvario kapinėse, jo kapas atsuktas į bažnyčią. 
Tarpukariu dvare veikė vaikų namai, sovietų okupa-
cijos metais – Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir 
elektrifikacijos institutas. Ansamblis atstatytas, jam 
grąžinti renesanso bruožai. Šiuo metu dvare veikia 
Menų inkubatorius, Kauno rajono muziejus, resto-
ranas, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos 
centras, nuolat vyksta tradiciniai renginiai, meni-
ninkų susibūrimai.

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS 
TERESĖS BAŽNYČIA
M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris, 
Kauno r.

Dabartinė bažnyčia buvusios vietoje iškilo tarpu-
kariu. Pirmąją fundavo Raudondvario dvaro grafas 
Benediktas Tiškevičius, kurio žmona Vanda Vanko-
vičaitė-Tiškevičienė palaidota bažnyčios altoriuje. 
Paminklą iš baltojo Kararos marmuro suprojekta-
vo ir nukaldino italų skulptorius Luigi Pampaloni. 
Pasakojama, kad paminklas kainavo brangiau nei 
bažnyčia.
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