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www.archimede.lt – tai Kauno ir kitų Lietuvos miestų medi-
nės   architektūros duomenų bazė, skirta nykstančio medinio 
paveldo dokumentavimui. Architektūrologijos specialistų 
parengtos bazės tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos 
apie išlikusius medinius namus. Kaupiamus duomenis sudaro 
esamos būklės fotofiksacija, ikonografinės nuotraukos, projek-
tiniai brėžiniai ir kitos archyvinės žinios, taip pat statinio cha-
rakteristika, apibūdinanti architektūros ypatybes. Tinklalapyje 
rasite ir ne vieną maršrutą po Kauno medinukų kvartalus. 

ARCHIMEDĖ

1 ARCHITEKTO A. JOKIMO 
NAMAS
Minties rato g. 2

 
Sostinę perkėlus į Kauną, užsiimta naujo 
miesto plano ruošimu. Projektą parengė nuo 
1922 m. savivaldybėje dirbęs inžinierius 
architektas Antanas Jokimas ir jo kolega 
danas Peteris Marius Frandsenas. Visas planas 
nebuvo įgyvendintas, bet miesto-sodo 
koncepcija gerai atsiskleidžia vadinamojoje 
„Žaliakalnio trapecijoje“. Čia įsikūrė ir pats 
Jokimas – jam namą 1925 m. suprojektavo 
kolega Jonas Andriūnas. Kaip rašo Žilvinas 
Rinkšelis, namas atspindi vietą ir laikmetį. 
Rajonas palei Vydūno alėją buvo suprojektuo-
tas remiantis miesto-sodo idėja, būdinga 
priemiesčiams: „Namas nepaiso gatvės linijos, 
stovi erdviame, žalumoje skendinčiame 
sklype. <...> projekte atsirado baroko architek-
tūrai būdingi elementai: laužytos formos 
stogas, bažnyčių architektūroje dažnai 
sutinkamos voliutos ir smulkiai sudalinti 
dvivėriai namo langai.“
 

MODERNIZMAS
ATEIČIAI
XX a. pirmoje pusėje statytų medinių vilų istorijų rasite 
„Kaunas 2022“ programos „Modernizmas ateičiai“ svetainėje 
www.modernizmasateiciai.lt. Čia gausų fotografijų, brėžinių, o 
ir gyventojų liudijimų. 

 

ŽALIAKALNIS

2 PEDAGOGO J. 
DEREŠKEVIČIAUS NAMAS
Minties Rato g. 24

 
Pedagogas Jonas Dereškevičius dirbo 
Žaliakalnio pradinės vedėju. Keturbutį pagal 
Igno Gastilos projektą jis pasistatė 1928 m. 
„Žaliakalnio trapecijoje“ greta Ąžuolyno iškilęs 
namas buvo skirtas ir paties šeimai, ir nuomai. 
Nuosaikios, tačiau išraiškingos architektūros, 
frontonu išsiskiriantis namas dideliais langais 
okupacijos metais nebuvo nacionalizuotas. 
Taigi statinys išlaikęs autentiškumą – laiptus, 
eksterjero elementus. 

3 KARININKO A. GEDMANTO 
NAMAS
Aukštaičių g. 44 

Žingsniuojant Aukštaičių gatve iš šio namo 
kiemo sveikinasi fantasmagoriški paveikslų 
herojai. Čia nuo gimimo gyvena menininkė 
Aistė Ramūnaitė, namą 1927 m. pasistačiusio 
tragiško likimo Lietuvos kariuomenės 
kapitono, Šaulių sąjungos štabo adjutanto 
Antano Gedmanto anūkė. Kadaise pirmame 
aukšte veikė krautuvėlė. Vilos stoglangiai 
puošti žavingais saulės spindulių motyvais, 
išlikę daug autentiškų elementų. 

4 V. IR P. MILIAUSKŲ NAMAS
Dzūkų g. 5
 

 
Dažna taisyklė – jei bent vienam giminaičiui 
svarbu, istorinis medinukas išliks. Netoli 
Prisikėlimo bazilikos esančiam išskirtinės 
išvaizdos gražuoliui, gimusiam 1931-aisiais, 
pasisekė. Iš kauniečių Miliauskų Vinco 
Ruškevičiaus projektuotą namą įsigijo Kerpių 
šeima. Jų proanūkis – architektas Povilas 
Konkulevičius, kuriam medinė architektūra 
tapo gyvenimo būdu. Jis yra surinkęs jau 
daugybės Žaliakalnio namų langų vyrių ir kitų 
elementų kolekciją. Ką gali žinoti, gal įsikūrus 
gims ir koks muziejus? Be to, Povilas noriai 
konsultuoja ir kitus medinukų šeimininkus. 
Juk kam griauti?
Gražiau, pagarbiau – prikelti.

5 VOKIETIJOS PASIUNTINIO 
REZIDENCIJA 
Perkūno al. 4

 
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, diploma-
tui dėl galimybės įsikurti vaizdingoje vietoje 
teko pakovoti, o klausimą išspręsti jam padėjo 
žmona. Visgi vėliau F. Olshausenas rašė: „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 
naujai sutvarkyta ir pritaikyta visuomenės 
reikmėms.

6 DVARELIS 
A. Mackevičiaus g. 96
  

Tokių dvarelių Kaune reta – 1885 m.
datuojamas charakteringas, daug autentiškų 
elementų išlaikęs statinys mena etninę 
provincijos architektūrą. Tiesa, bendra namo 
išvaizda apgadinta daugybės remontų – visgi 
jam jau beveik 150 metų! Krosnimis
šildomame dvarelyje šiuo metu – 7 butai, taigi 
pakeista ir vidinė struktūra. 

7 B. IR V. SRUOGŲ 
NAMAI-MUZIEJUS 
B. Sruogos g. 21

 
Prieš pat karą rašytojo Balio Sruogos šeima iš 
Žemaitijos, Vandos Sruogienės tėviškės, 
geležinkeliu parsigabeno namo dalis ir 
pasistatė jį Ramiojoje gatvėje. Įsirengė tikrai 
gražiai – ir šiandien galite pamatyti garsaus 
baldų kūrėjo Jono Prapuolenio valgomojo 
komplektą bei pasmalsauti rašytojo darbo 
kabinete.

Praėjus dešimtmečiui po B. Sruogos mirties, 
gatvei suteiktas jo vardas. Dar po dešimties 
metų name įkurtas muziejus, kuriame
sužinosite viską apie „Dievų mišką“, tarpukario 
elito laisvalaikį ir ne tik. Pavyzdžiui, kad 
muziejaus sode auga puikūs šilbaravykiai.

8 J. GRUŠO
NAMAI-MUZIEJUS 
Kalniečių g. 93 

Kokią pravardę pasirinkti, jei esi Grušas? 
Aišku, Kriaušė. Tragedijos ir tragikomedijos 
lietuvių literatūroje pradininkas nevengė ir kitų 
literatūros formų, kurioms, kaip jau supratote, 
reikėjo slapyvardžio. Daugiau apie Juozą 
Grušą sužinosite jo namuose-muziejuje – 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus filiale, 
kur ne tik eksponuojami autentiški daiktai ir 
dokumentai, bet ir vyksta kameriniai
renginiai. Įžengus į šį sodą lengvai pasimiršta, 
kad šalia ūžia Savanorių prospektas – juk kai 
rašytojas su šeima atsikraustė Kaunan, aplink 
tikrai nebuvo tiek kaimynų, kiek šiandien. 
Beje, muziejus draugiškas ir augintiniams, nes 
ir pats Grušas mylėjo šunis.

9 JUOZO ZIKARO 
NAMAI-MUZIEJUS 
J. Zikaro g. 3

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

10 KAUNO MIESTO
MUZIEJAUS J. GRUODŽIO 
SKYRIUS
Salako g. 18
  

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

11 SVEČIŲ NAMAI
„GREEN HILL“
Žemaičių g. 20

Šio elegantiško žalio gyvenamojo namo 
projekto autorius – istorines formas mėgęs 
interpretuoti tarpukario architektas Vaclovas 
Michnevičius, žymus būtent dėl tokių 
bokštelių, koks, matomas iš įvairių Žaliakalnio 
vietų, puošia ir šį pastatą. Ne taip seniai 
atsirado galimybė apsistoti stilingai įrengtame 
viename iš šio medinio namo butų su įspūdin-
gus vaizdus atveriančia terasa – užsisakyti 
nakvynę ar kelias galite „Booking“
platformoje.  

CENTRAS
12 NAMAS

A. Mickevičiaus g. 35 
Šiame mėlynai dažytame namelyje sugyvena 
net trys įstaigos – skirtingo profilio, bet 
papildančios viena kitą. Pirmame aukšte, 
buvusiame jau XIX a. pabaigoje, – nišinių 
gėrimų baras „Vingiu Dubingiu“, atsikraustęs 
čia prieš šešerius metus ir iškart pamėgtas 
kultūros bei mokslo bendruomenių. Antrame, 
iškilusiame kiek vėliau, – Kaune gimusios 
„pavojingiausios Amerikos moters“ Emmos 
Goldman garbei pavadintas socialinis centras 
„Emma“, kuriame vyksta viskas nuo skaitymų 
iki šokių. Trečiasis kaimynas – nepriklausomas 
knygynas „Kolibris“, kurio lentynose telpa 
kitur nerandamos knygos.. 

13 „BERNELIŲ UŽEIGA“
K. Donelaičio g. 11 

K. Donelaičio gatvės pradžioje rikiuojasi 
istorinių medinių namų eilė, primenanti, kaip 
XIX a. pabaigoje, carinės gubernijos
laikotarpiu, atrodė Kauno centras, kuriame 
kūrėsi valdininkai ir kiti turtingesni gyventojai.
Konkrečiai šis namas, kuriame šiandien 
ragaujama lietuviškos virtuvės patiekalų, apie 
1896 m. buvo pastatytas Soboro meistrų – jie 
čia pritaikė Rusijos medinės architektūros 
dekoravimo principus ir elementus. Jų atrasite 
tiek fasade, tiek interjere. Greta esantis 7-uoju 
numeriu pažymėtas namas – vos vos vyresnis, 
irgi įdomus ir savo dekoru išsiskiriantis iš kitų 
analogiško laikotarpio Naujamiesčio medinių 
namų.

14 NAMAS
Kęstučio g. 43 

Kęstučio gatvėje gausu modernistinės 
architektūros pavyzdžių, bet yra ir senesnius 
laikus menančių mažesnių medinių pastatų. 
Štai pažymėtame 43-iuoju numeriu, medžio 
nėriniais išdabintame namelyje, statytame 
apie 1900 m., veikia muzikos prekių
parduotuvė – net jei neplanuojate įsigyti 
gitaros, užsukti pasilabinti tikrai galite. 

15 NAMAS
Kęstučio g. 64

 
Nors į Nacionalinio Kauno dramos teatro 
rekvizitų sandėlį pateksite, tik jei kuriate 
teatre, prie šio namelio, pažymėto 64-uoju 
numeriu, stabtelėti verta. Menininkė Valda 
Verikaitė teatro 100-mečiui skirtai parodai 
sukūrė stiklo ir veidrodžių instaliaciją „Teatro 
atspindžiai“. Matinis teatro legendų fotografijų 
paviršius siūlo sufokusuoti žvilgsnį ir
regeneruoti gyvastingas šio meno galias. 

16 KAUNO MIESTO KAMERINIS 
TEATRAS
Kęstučio g. 74A 

Ar žinojote, kad Kauno miesto kamerinis 
teatras „užaugo“ ant seniai čia buvusio 
medinio pastato? Nors dabar namas gerokai 
pakeitęs formas, teatro didžioji salė – būtent 
medinėje dalyje. Kaip „Lietuvos rytui“ sakė 
teatro vadovė Jurga Knyvienė, sklypas 
anksčiau priklausė Pažaislio vienuolynui, 
vienuoliai prašė ten leisti statyti vieno aukšto 
medinį pastatą. Vėliau medinuke buvo 
nuomojami butai. Okupacijos metais pastatas 
nacionalizuotas, iškilo mūrinis priestatas. Čia 
veikė sporto klubas, dvi salės. 1992 m. pastatas 
buvo skirtas teatralams, kurie savo rankomis 
atliko daug remonto darbų. 

ŠANČIAI
17 „O KODĖL NE?“

A. Juozapavičiaus pr. 122
 
Nors šis namas tik pusiau medinis, 
nusprendėme, kad jis nusipelnė būti
įtrauktas į medinukų maršrutą. Istorija
paprasta – kultūros baras „O kodėl ne?“ 
keletą metų veikė Vytauto parke, medinėje 
buvusioje Vokietijos pasiuntinio rezidencijoje, 
ir tik neseniai išsikraustė į Šančius. Taigi iš 
Žaliakalnio persikėlusi unikali šios vietos
aura – tikrai ne mūrinė! 

18 „BALTIJOS CIRKAS“ IR 
KLOUNŲ MUZIEJUS 
Drobės g. 31

 
  Šančiai garsėja medinės architektūros pastatų 
gausa. Tam įtakos turėjo ir čia gyvenę caro 
karininkai bei kareiviai, ir daugybė 
fabrikuose plušėjusių darbininkų. Dabartis čia 
margaspalvė visomis prasmėmis. Štai
Drobės g. esančiame namų komplekse 
įsikūręs kamerinis cirkas. Be to, čia veikia kelis 
tūkstančius egzempliorių saugantis Klounų 
muziejus. Prieš lankydami susisiekite!

PANEMUNĖ
19 VILA „GRABYTĖ“

Gailutės g. 19
  

Kaune yra visokiausių viešbučių, galite 
apsistoti net barokiniame vienuolyne, bet, 
sutikite, nakvynė autentiškoje tarpukario viloje 
– kitas lygis! Ir dar tokiame romantiškame 
rajone kaip Panemunė, kadaise buvusi
madingu kurortu su geriausiu miesto 
paplūdimiu. Be to, Panemunėje veikė karo 
mokykla, tad kvartale tarp Vičiūnų, Gailutės ir 
Vaidilos gatvių vilas statėsi karininkai. 1933 m. 
šią tuomet apynauję gražuolę įsigijo
pulkininkas inžinierius Domininkas Grabys su 
žmona Bronislava Grabiene. Čia augo jų 
dukros Grabytės – iš čia ir neseniai
nuodugniai atnaujintų, prabangiai įrengtų 
svečių namų pavadinimas. 

20 L. KAIRIŪNAIČIO VILA
Gailutės g. 28
  

Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose vis 
nuvilnija gyventojų išgąstis dėl šios istorinės 
vilos Panemunėje. Ji ne kartą degė, bet tikrai 
bus atstatyta išlaikant autentišką architektūrą 
bei elementus, aukštį, tūrį. Net bus sumažintas 
butų skaičius – okupacijos laikais, kai vila 
nacionalizuota, čia buvo 13 butų, o atnaujinus 
liks iki 10-ies. Dviejų aukštų pastatas su 
mansarda iškilo dar 1926 m. ir buvo laikomas 
viena gražiausių Panemunės vilų, o pats 
Liutauras Kairiūnaitis buvo tarpukario 
visuomenės veikėjas ir pedagogas. 

21 KŪRYBOS NAMAI „K.I.N.A.S. 
PANEMUNĖ“
Vaidoto g. 26 

Šiam medinukui jau beveik šimtas metų. Čia 
buvo klebonijos namai, mokykla, darželis, 
„Caritas“, net kino teatras… O dabar jame 
įsikūrė ir savo jėgomis bei tvariais metodais 
naujam, visapusiškai kultūringam gyvenimui 
medinuką žadina „Kūrybos kampas 360“ 
projekto iniciatorius Giedrius Bučas su
talkininkais. Čia vyksta ne tik dizaino dirbtu-
vės, bet ir teatro spektakliai, kino peržiūros, 
parodos, performansai. 

ALEKSOTAS
22 SENOJI ALEKSOTO

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
Antakalnio g. 35  

Apsilankę šiuo adresu rasite net dvi bažnyčias. 
Senoji vienabokštė medinė iškilo 1921 m., o 
sklypą buvusio Kinderiškių dvaro teritorijoje 
dovanojo kunigas Juozas Vailokaitis. Tai buvo 
vienas ankstyviausių naujų medinių sakralinių 
statinių šioje vyskupijoje.

Naująją, šiuolaikinių formų bažnyčią suprojek-
tavo vienas garsiausių Kauno architektų 
Algimantas Kančas (1954–2016). Šioje vyksta 
pamaldos, o senojoje „Caritas“ organizuoja 
vaikams ir jaunimui įvairius užsiėmimus, 
rūpinasi labdara.

23 M. GIMBUTIENĖS IR
J. GIMBUTO NAMAS
K. Grybausko g. 22  

Garsioji profesorė, archeologė,
archeomitologijos pradininkė Marija Gimbu-
tienė šiame mediniame name su šeima 
gyveno 1940–1942 m. Tuomet jau buvo
baigusi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją ir 
pradėjo studijas VDU Humanitariniame 
fakultete. 1938–1939 m. mokslininkė dalyvavo
priešistorinių kapinynų kasinėjimo darbuose 
Kaune. Tai žymiausia pasaulyje lietuvių 
mokslininkė, tyrinėjusi priešistorinę Europos 
raidą. Prasidėjus karui ji pasitraukė į Vokietiją, 
o 1949 m. pasiekė JAV. 

24 J. VARNECKIO NAMAS
Sietyno g. 17 

 
Statybos inžinierius Jonas Varneckis žemės 
Linksmadvaryje iš Jono Vailokaičio įsigijo
1929 m. Jo projektuota medinė vila su 
mansardiniu antruoju aukštu baigta 1933 m. 
gruodį. Art nouveau motyvų ir tautinio stiliaus 
bruožų turinčioje viloje įrengtas 6 kambarių 
butas. Nacionalizuotame pastate okupacijos 
metais veikė vaikų darželis. Dabar namas 
privatus, jį tvarko architekto šeima.

VILIJAMPOLĖ
25 R. KALANTOS NAMAS

Panerių g. 34 

Viename šio, rodos, visai neišsiskiriančio 
medinuko butų gyveno iš Alytaus 
persikrausčiusi Kalantų šeima. Visi žino Romo 
Kalantos vardą – jis 1972 m. gegužę
susidegino miesto sode, taip išreikšdamas 
protestą prieš okupacinį sovietų režimą. 
Kalantos atminimas Roberto Antinio kūriniu 
įamžintas jo aukos vietoje, kapas – Romainių 
kapinėse, Kaune yra herojaus vardo gatvė, 
veikia speciali ekspozicija IX forto muziejuje, o 
šį medinį namą nuo 1990 m. žymi
memorialinė lenta ir netoli esantis paminklinis 
akmuo.

26 PUSINIAI NAMAI 

Nemažą dalį Vilijampolės, ypač Kauno geto 
teritoriją, būtų galima prižymėti „pusinio“ 
namo simboliais – tai toks vienšlaitis statinys, 
kuriam tarsi trūksta kitos pusės. Šiuo 
fenomenu susidomėjusi grafikos dizainerė, 
fotografė, iliustratorė Inga Navickaitė-Drąsutė 
prieš keletą metų šiame mikrorajone vykdė 
meninį-socialinį tyrimą, virtusį fotografijų ciklu 
ir albumu, kurį papildo ir archyvinė medžiaga. 
„Po tarpukariu vykdytos žemės reformos čia 
buvo išdalyti nedideli sklypai. Trečiajame 
dešimtmetyje masiškai pradėti statyti vieno 
dviejų aukštų mediniai nameliai šlaitiniais 
stogais. Tikėtina, kad tokie stogai pasirinkti 
siekiant sukurti daugiau erdvės, kadangi 
namai stovėjo vieni šalia kitų, o jų plotas labai 
mažas“, – interviu „Kauno dienai“ pasakojo 
menininkė.

27 NAMAS
Jurbarko g. 73 

Šio žalia spalva iš už medžių šviečiančio 
medinio namo išskirtinumas – dengta lauko 
galerija, naudojama kaip koridorius. Tokių 
architektūrinių sprendimų Kaune nedaug, tam 
įtakos turi ir mūsų klimatas. Visgi būtent tokį 
namą su butais nuomai 1931 m. Mykolas 
Želvys suprojektavo užsakovui Preideliui Ipui, 
ir vien dėl to įdomu nusigauti iki Jurbarko 
gatvės pabaigoje esančio transporto žiedo, 
pakeliui apžiūrint pusinius Vilijampolės namus. 

28 DVARELIS
Radvilų Dvaro g. 1

Rafailas Volfas seniausią alaus daryklą 
dabartinio Kauno teritorijoje įsteigė tuomet 
miestui nepriklausiusioje Slabadoje 1853 m. Iki 
šių dienų išlikę du XIX a. raudonų plytų daryk-
los pastatai ir du mediniai namai. Šiame 
dvarelyje buvusi fabriko kontora ir du butai, 
už jo – arklidė. Antrasis namas su veranda 
pastatytas jau tarpukariu. Buvusį bravoro 
kompleksą neseniai įsigijo nauji vystytojai – 
įdomu, kas čia nutiks.

DAUGIAU KAUNASTIŠKŲ MARŠRUTŲ

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS

TURIZMO INFORMACIJA

Daugiau įdomių Kauno vietų, asmenybių, istorijų rasite kituose teminiuose
„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
(Laisvės al. 36, Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais
„Tourism Information Friendly”) arba visit.kaunas.lt.
Šį ir daugiau skaitmenizuotų maršrutų rasite: kaunastika.lt

#kaunastic   #visitkaunas   #kaunaspilnas  #kaunas2022

„KAUNAS IN”

Laisvės al. 36, Kaunas | +37061650991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

sveiki atvykę į medinį Kauną. Čia šilta, jauku, tikra.
Medinukuose slepiasi galybė jų statytojų ir gyventojų, 
ūžusio ar tebeūžiančio veiksmo istorijų. Tai savitas kvapas, 
spalvos, tekstūros, garsai. Tai tarpukaris ir XIX amžius, 
Kauno tvirtovės istorijos dalis ir paprastų žmonių taupi 
buitis, kurioje ne architektūriniai sprendimai svarbiausi.  
Vienas po kito ypač patraukliose miesto vietose stovintys 
namai nyksta. Visgi, nors derėtų suskubti, šį jaukumo 
kupiną maršrutą siūlome įveikti neskubant. Juk į daugelį 
žemėlapyje pažymėtų namų galima užeiti, juose leisti 
laiką, kai kuriuose – net apsistoti. Tikimės, greitu metu 
nereikės maršruto objektų ištrinti. Savo dėmesiu jūs galite 
prie to prisidėti. 
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MAŽIEJI
MEDINUKAI
Vaikščiodami Žaliakalnyje ar centre
kilstelėkite galvą aukštyn – ar matote 
tarp medžių šakų besislepiančius moder-
nistinių formų inkilus? Gatvės meno 
kūrėjas Morfai Kauno aukso amžiaus 
architektūrines formas interpretavo 
pritaikydamas jas paukščiukams. Tai – 
programos „Kauno akcentai“ idėja. 

Kituose mažuosiuose Kauno medinukuo-
se gyvena… knygos. Knygų namelius 
rasite prie bibliotekų, muziejų, gyvena-
mųjų namų – norimą galite pasiimti ar 
atnešti perskaitytas savąsias. 
 

 


