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KAUNASTIC
IT’S

LAISVĖS KARYS
Santakos parkas
 Bronzinis raitelis ant žirgo prie Kauno pilies 

įsitaisė 2018 m. liepos 5 d., Valstybės dienos 
išvakarėse. Kaip teigė skulptorius Arūnas 
Sakalauskas, raitelio veidas – tai 1972 m. 
susideginusio Romo Kalantos veidas.
Lietuviui kuriant Lietuvos valstybės
šimtmečiui skirtą skulptūrą talkino kolegos iš 
Ukrainos Borisas Krylovas ir Olesis 
Sydorukas. Beveik 7 m aukščio bronzinis 
„Laisvės karys“ išlietas būtent Ukrainoje.
B. Krylovas ir O. Sydorukas už jį apdovanoti 
Kauno „Santakos“ ordinais, o už kitus kūrinius 
mūsų šalyje   Lietuvos valstybės medalius 2021 
m. jiems įteikė ir prezidentas Gitanas Nausėda. 
2022 m. O. Sydorukas tapo savanoriu ir liko 
ginti Ukraunos, o jo šeima atvyko į Kauną. 
Beje, Kauno rajone priglaustas ir eržilas 
Lavrentijus, kuris buvo „Laisvės kario“ žirgo 
modelis.
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nors jau esame išleidę skandinaviškų, itališkų, prancūziškų pėdsakų 
Kaune maršrutus, šis, dedikuotas Ukrainai ir jos žmonėms, – kitoks. 
Viena yra atrasti šimtamečius tautas jungiančius akcentus, kita – 
stebėti, kaip mieste daugėja mėlynų ir geltonų akcentų. Daugėja 
todėl, kad lietuviai nė nesiruošia susitaikyti su Rusijos agresija 
kaimyninėje šalyje. Ukrainą palaikome finansiškai ir morališkai, karo 
pabėgėlius priimame į savo namus ir darbus, kartu kuriame šiuolaiki-
nę kultūrą ir tikimės, kad ji bent trumpam padės pamiršti siaubą. Tad 
šis pasivaikščiojimas – daugiasluoksnis. Tai ir mūsų miesto architek-
tūros istorija, kurioje svarbų pėdsaką paliko ukrainiečių kilmės 
žmonės, ir gardus maistas, ir drąsus gatvės menas, ir jaukios vietos 
bendrystei. Kartu iki pergalės!

 

KAUNO ĮVAIRIŲ KULTŪRŲ 
CENTRAS 
Šv. Gertrūdos g. 58

Jau beveik du dešimtmečius Kauno
senamiestyje veikiantis centras atviras visoms 
tautoms, kurių atstovai ilgiau ar trumpiau 
gyvena Kaune. Kultūra, švietimas, jaunimo 
veiklos – po vienu stogu darniai sugyvena 
viskas. Tai viena iš trijų tokio tipo įstaigų 
Lietuvoje. Žinoma, čia skamba ir ukrainiečių 
kalba.
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„CULTUREUKRAINE“
Kauno centrinis paštas,
Laisvės al. 102
   Jau keletą metų šiame modernistinės architek-

tūros perle nebeteikiamos pašto paslaugos. 
2022 m. pradžioje pirmuose jo aukštuose 
meno parodas rengti pradėjo „Kaunas – 
Europos kultūros sostinė 2022“ komanda. 
Prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, pašte 
įkurta kultūros erdvė „CulturEUkraine“. Ji – 
laikinas kūrybinis prieglobstis ne vienam dėl 
karo iš Ukrainos pasitraukusiam žmogui. 
Atvėrus centro duris, pasitinka aktyvi 
bendruomenė: čia vyksta susibūrimai, gimsta 
parodų ir koncertų, įvairių iniciatyvų idėjos.
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KAUNO VINCO KUDIRKOS 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Laisvės al. 57

Mėgstate skaityti? Mes irgi! Šiame ir kituose 
miesto bibliotekos skyriuose rasite lentynėlę 
su knygomis ukrainiečių kalba. Ypač dažnai ji 
skamba Panemunės padalinyje (Vaidoto g. 
115) – jis prieš keletą metų tapo Kauno
ukrainiečių bendruomenės susibūrimo vieta.
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DAUGIABUTIS
Laisvės al. 12
 Ukrainoje 1862 m. gimęs inžinierius ir

architektas Hryhorijus Humeniukas tarpukariu 
Kaune paliko nemažai pėdsakų, ir šiandien 
džiuginančių akį. Šį gerai iš įvairių pusių 
matomą elegantišką kampinį daugiabutį jis 
pasistatė sau ir, kaip tuomet buvo įprasta, dalį 
patalpų nuomojo. Pavyzdžiui, Lenkijos 
atstovybei. 
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„LAISVĖS“ KINO TEATRAS
Laisvės al. 46A
 „Combo“, „Senas stalčius“ – šie pavadinimai 

geriau žinomi melomanams, o „Laisvė“ – 
kinomanams. Tiesa, jau senokai nei muzika 
skamba, nei filmai rodomi šiame pastate 
Laisvės al. kieme, menančiame tarpukarį, kai 
čia iškilo modernus kino teatras „Forum“. Jo 
projekto autorius – mums jau pažįstamas
H. Humeniukas. Tikimės, kad, pastatą
pritaikius šiuolaikinėms reikmėms, jo
architekto atminimas bus deramai įamžintas. 
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DAUGIABUTIS
Kęstučio g. 19
 Šį nuosaikių, bet išraiškingų formų triaukštį 

būtų galima pavadinti Kauno modernizmo 
simboliu (na, kartu su Iljinienės namu) – jis turi 
bemaž visas ikoninėmis tapusias savybes, 
įskaitant suapvalintus balkonus. Jo
architektas – H. Humeniukas, buvęs ir pastato
valdytoju. Čia veikė ir gimnazija. 
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DAUGIABUTIS
V. Putvinskio g. 54 
 Tarpukariu Kalnų gatvė, vėliau pavadinta 

vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų Vlado
Putvinskio vardu, buvo tikra diplomatijos
ašis – taigi prabangi vieta gyventi. Čia įsikurti 
nusprendusi gydytoja Nadiežda Nagornienė 
kompaktiško modernistinio daugiabučio 
projektą sukurti patikėjo ukrainiečių kilmės 
architektui Adolfui Netyksai (jis 1854 m. gimė 
Kaune). 
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PULKININKO JEVHENO 
KONOVALECO ATMINIMO 
LENTA
Laisvės al. 34

Evhenas Konovalecas (1891–1938) – žymus 
Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos 
Tautos Respublikos armijos pulkininkas. 1920 
m. jis įsteigė Ukrainos karinę organizaciją 
(UKO), 1927 m. inicijavo politinės Ukrainiečių 
tautinės organizacijos (UTO), kuri rūpintųsi 
visos Ukrainos išsivadavimu, steigimą. E. 
Konovalecas lankėsi Kaune, 1928 m. dalyvavo 
atidengiant Laisvės paminklą Kaune bei 
kituose renginiuose, skirtuose Nepriklau-
somybės 10-mečiui. Jam skirta atminimo lenta 
kabo virš Lietuvos šaulių sąjungos patalpų, 
kuriose ukrainietis taip pat svečiavosi.
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VYTAUTO DIDŽIOJO MEČETĖ 
Totorių g. 6
 Ramybės parkas – tai buvusios Kauno

senosios kapinės, kuriose laidoti keturių 
konfesijų atstovai. Taip pat ir musulmonai – 
valdovo Vytauto Didžiojo atsivežti totoriai 
mūsų mieste gyveno nuo seno ir ne kartą gynė 
jį nuo priešų. 1930 m., Vytauto Didžiojo mirties 
500-osioms metinėms, suprojektuota
sumodernintų rytietiškų formų mečetė.
Šiandien tai vienintelė mūrinė mečetė Baltijos 
šalyse. Jos autoriai – autoritetingiausias to 
meto bažnyčių architektas Vaclovas 
Michnevičius ir mūsų jau pažįstamas Adolfas 
Netyksa.
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ŠANČIŲ ŠVČ. JĖZAUS
ŠIRDIES BAŽNYČIA
A. Juozapavičiaus pr. 60

Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika –
ryškiausias, bet ne vienintelis modernistinės 
sakralinės architektūros pavyzdys mūsų 
mieste. 1938 m. Žemuosiuose Šančiuose 
konsekruota Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – 
vienas jos projekto autorių buvo A. Netyksa, 
kuris iki 1937 m. prižiūrėjo statybas. 
Taisyklingų geometrinių formų fasadas slepia 
interjero įdomybes – presbiterijos arką puošia 
dailininko Liudo Truikio freska „Angelai“, o 
galiniame fasade po karo radosi Stasio 
Ušinsko vitražai. 
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UKRAINIEČIŲ GATVĖ
Žemieji Šančiai
 Kiek simboliška, kad Ukrainiečių gatvės 

Žemuosiuose Šančiuose, netoli Nemuno, 
kontūrai žemėlapyje iš tiesų primena raidę „u“. 
Netoli rasite ir Čekų, Gudų, Slavų gatves, o 
kitoje A. Juozapavičiaus prospekto pusėje – 
Vokiečių, Norvegų, Švedų… Šis rajonas išties 
margaspalvis! Beje, ar žinojote, kad Kaune 
kadaise buvo ir Kijevo gatvė? Šiandien ji 
vadinama Gedimino vardu. 
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STUDIJA „HANDS ON PRESS“
K. Donelaičio g. 26 – 11
 Intensyvėjant blogų žinių srautui 2022 m. 

vasario mėnesį viena savilaidos studijos 
įkūrėjų Gabrielė Gudaitytė nupiešė pirmąjį 
antikarinį plakatą. Vasario 24 d. paruošė daug 
jo kopijų, kurias dovanojo į mitingą Vienybės 
aikštėje skubėjusiems žmonėms. Plakatus 
kauniečiai netruko iškabinti savo languose. 
Kartu su kolege Inga Navickaite-Drąsute ir 
žurnalo „Kaunas pilnas kultūros“ redakcija 
Gabrielė pradėjo akciją „Spalvinam Ukrainai“.
Menininkai kuria prieš karą pasisakančius 
plakatus, šie atspaudžiami risografijos būdu ir 
keliauja po pasaulį. Visos už plakatus surink-
tos lėšos pervedamos organizacijai
„Blue/Yellow“. 
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KNYGYNAS „KOLIBRIS“
K. Donelaičio g. 41
 Šiame knygyne rasite įdomiausių mūsų šalies 

leidyklų knygų, tarp jų ir ukrainiečių rašytojų 
prozos bei poezijos. Taip pat ir kaunietės 
Indrės Sekevičienės knygelę vaikams „Dangus 
virš Ežiuko vaikystės“ lietuvių ir ukrainiečių 
kalbomis. Knygynas dalyvauja ir akcijoje 
„Spalvinam Ukrainai“ – čia galite įsigyti 
lietuvių menininkų kurtų antikarinių plakatų, 
visos pajamos už juos keliauja organizacijai 
„Blue/Yellow“. 
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VDU PEDAGOGŲ RENGIMO 
CENTRAS
K. Donelaičio g. 52

Dar 2020 m. Vytauto Didžiojo universitete 
įkurtas paramos fondas studentams,
nukentėjusiems nuo valdžios represijų 
Baltarusijoje, dabar visokeriopai remia 
esamus ir būsimus studentus, kurie nukentėjo 
dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje.
Universitetas suteikia galimybių įsitvirtinti ir 
Ukrainos akademikams.
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VYTAUTO DIDŽIOJO KARO 
MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 64

Muziejaus kriptoje eksponuojamas ypatingas 
paminklas, skirtas Rusijos sukeltų karinių 
konfliktų aukoms atminti. 2017 m. Ramūnui 
Šerpatauskui gimė idėja iš fronte surinktų 
minų skeveldrų, tūtų ir kito metalo pagaminti 
kryžių. Su ukrainiečio bataliono „Donbas 
Ukraina“ kario Oleksos Sokilo ir daugelio kitų 
pagalba „mirties“ metalo surinkta 10 maišų, 
tuomet darbo ėmėsi Poltavos kalviai. Kryžių su 
užrašu „Už jūsų ir mūsų laisvę“ juosia asmens 
identifikavimo žetonai su žuvusių Ukrainos 
karių vardais, data ir vieta.

Taip pat iki 2023 m. gegužės muziejuje veikia 
unikali paroda „Amžinai laisva Ukraina!“, kurią 
sudaro pustrečio šimto 1914–1923 m.
Ukrainos kariuomenės eksponatų iš įvairių 
Ukrainos ir JAV muziejų, archyvų ir bibliotekų.
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NACIONALINIS
M. K. ČIURLIONIO DAILĖS
MUZIEJUS. PLAKATŲ 
„SPALVINAM UKRAINAI“ 
PARODA
V. Putvinskio g. 55

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje eksponuojami akcijai „Spalvinam 
Ukrainai“ sukurti menininkų plakatai,
smerkiantys Rusijos agresiją. Muziejus iš 
„Hands on Press“ spaustuvėlės įsigijo visų po 
kopiją, taip paremdamas „Blue/Yellow“
organizaciją ir ukrainiečių kovą už
nepriklausomybę. Be to, patekti į vieno 
svarbiausių Lietuvos muziejų kolekciją plakatų 
autoriams buvo malonus netikėtumas ir 
įvertinimas. 
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A. ŽMUIDZINAVIČIAUS
KŪRINIŲ IR RINKINIŲ
MUZIEJUS
(VELNIŲ MUZIEJUS)
V. Putvinskio g. 64
 Ar žinojote, kad žodis „pekla“ tą patį reiškia ir 

lietuviams, ir ukrainiečiams? Solidžiausioje 
pasaulio pekloje, arba vieninteliame tokiame 
velnių muziejuje, rasite kipšų iš įvairiausių 
šalių, taip pat ir iš Ukrainos. Muziejų įsteigė 
tapytojas Antanas Žmuidzinavičius, o
kolekciją mielai pildo čia apsilankę svečiai, 
kurie arba iš karto atveža, arba vėliau atsiunčia 
suvenyrų iš savo krašto. 

Dėl remonto darbų muziejus laikinai nedirba, 
sekite informaciją ciurlionis.lt 
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SIENOS PIEŠINYS
„VICTORY“
Kęstučio g. 60

2022 m. kovą namo sieną Kauno centre 
papuošė piešinys Ukrainos dvispalvės 
motyvais – „Victory“, arba „Pergalė“. Pasak 
šios idėjos autoriaus, kultinio grafičių meistro 
Tado Vincaičio-Plūgo, naujasis kūrinys 
simbolizuoja rūpestį, kovą prieš agresiją ir 
pagarbą ukrainiečiams, ginantiems ne tik 
savo, bet ir visos Europos laisvę. Kęstučio 
gatvės 60-ojo namo gyventojai vieningai 
pritarė idėjai papuošti sieną tokiu kūriniu.
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KAUNO APYLINKĖS
TEISMAS
Laisvės al. 103

„Kita stotelė – Haga“, – lietuviškai ir angliškai 
skelbia plakatai, iškabinti Kauno apylinkės 
teismo languose. Ryškius didelio formato 
užrašus perskaito tiek skubantys Laisvės 
alėja, tiek važiuojantys automobiliais ar 
viešuoju transportu. Tai subtili teisėjų 
bendruomenės žinutė karą Ukrainoje
pradėjusiai Rusijai ir jos vadovui. Dar kovo 
pradžioje apylinkės teismo darbuotojai 
susisiekė su akcijos „Spalvinam Ukrainai“ 
organizatoriais. Specialiai šiai institucijai 
plakatus sukūrė „Vaporwave Kaunas“ 
slapyvardžiu pasirašinjanti menininkė
Viktorija Poderskytė.
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SIENOS PIEŠINYS
„UKRAINOS VĖLIAVA“
Europos pr.

Kiekvienas į įvykius reaguoja taip, kaip 
sugeba, ir emocijas išreiškia savitu būdu. 
Vieniems – tai sportas, kitiems – muzika ar 
piešimas. Kauno gatvės menininkai aktyvius 
karo veiksmus Ukrainoje dar šių metų vasario 
27 d. pasmerkė susitikę Aleksoto mikrorajone. 
Jų žinutė pasauliui – 150 m ilgio Ukrainos 
vėliava.
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„NO-FLY ZONE“ GALERIJA
Europos pr.

Vytauto Didžiojo universitetas jau senokai 
planavo 2022 m. kovą surengti tarptautinį 
laimės kongresą. Planus ir programą
pakoregavo prasidėjęs karas. Organizatorių 
kvietimu vasarą Lietuvos bei užsienio, taip pat 
ir Ukrainos, menininkai ėmė kurti galeriją po 
atviru dangumi „No-Fly Zone“ („Neskraidymo 
zona“). Jos pavadinimas – aiški žinutė 
radikalių sprendimų bijantiems valdininkams. 
Beje, kilometro ilgio galerija – buvusios
aviacijos gamyklos teritorijoje.
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KAUNO TARPTAUTINĖ
GIMNAZIJA
Vytauto pr. 50

Iki 2022 m. A. Puškino vardu vadinta
gimnazija – daugiausiai mokinių iš Ukrainos 
priėmusi Lietuvos mokykla. Nuo karo Kaune 
pasislėpę vaikai turi galimybę mokytis rusų 
arba lietuvių kalbomis. Lietuviškose klasėse 
jiems noriai talkina vietos bendraamžiai.
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UKRAINIEČIŲ MOKYKLA 
„HEROIAM SLAVA“
„Kauno Dokas“, Jonavos g. 7 

2022 m. kovą po Kauno nevalstybinės
mokyklos „Herojus“ sparnu pradėjo veikti 
ukrainietiška mokykla „Heroiam Slava“. Itin
sparčiai užaugusi, rugsėjį ji mokinius 
ir juos auklėjančius pedagogus iš Ukrainos 
pasveikino atskirose patalpose prie Neries 
upės. Mokykla atvira pokyčiams, naujovėms, 
moderni ir orientuota į kiekvieno poreikius bei 
gebėjimus.

24

RESTORANAS
„UKRAINOS KAZOKAI“
Baltų pr. 113

Net nepagalvotum, kad tarp Šilainių
daugiabučių įsispraudusiame nedideliame 
pastate taip gardžiai kvepia koldūnai, barščiai, 
lašiniai ir kiti geri ukrainietiški
dalykai. Paragavusieji tikina, kad
užsukti ir pamiršti laiką – verta.
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RESTORANAS „ODESSA“
Nepriklausomybės a. 5

Jei kada teko lankytis Odesoje su būriu 
draugų, paliudysite, kad dienos ten smagios, o 
Juodosios jūros skalaujamos naktys galėtų ir 
niekada nesibaigti. Nekantraujame ten grįžti ir 
prisidėti prie gerų laikų atgaivinimo. O kol kas 
skanaujame ukrainietiškų vaišių pačiame 
Kauno centre, uostamiesčio garbei
pavadintame restorane. 
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„UKRAINOČKA“
V. Krėvės pr. 49A

2021 m. pabaigoje šis simpatiškas maisto 
vagonėlis įsitaisė prie gerai kauniečiams 
žinomo prekybos centro „Rėda“. Čia 
autentiški ukrainietiški patiekalai ruošiami 
Kauno naujakurės, o, be visiems gerai žinomų 
Kijevo kotletų ar kaimyninės balandėlių 
versijos, galima paragauti įvairiausių lietinių, 
virtinių ir net desertų. 
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Graži pasaulinė miestų partnerių idėja, skatinanti švietimo, sporto, 
kultūros mainus, karo kontekste įgavo naują prasmę. Prisidėdama 
prie daugybės mūsų mieste veikiančių paramos organizacijų ir pavie-
nių asmenų iniciatyvų, Kauno miesto savivaldybė nuolat palaiko ryšį 
su savo „broliais“ Ukrainoje – Charkivu, Lucku ir Lvivo sritimi ir siun-
čia į Ukrainą humanitarinę pagalbą. 

Привіт,
Хоча ми вже публікували маршрути скандинавських, італійських 
та французьких слідів Каунасом, цей, що присвячений Україні та 
її народу, – інший. Одна справа – виявити багатовікові акценти, 
які об’єднують нації, інша – спостерігати за збільшенням 
синьо-жовтих акцентів у місті. А збільшуються вони, тому що 
литовці не збираються миритися з російською агресією в 
сусідній країні. Ми підтримуємо Україну фінансово та морально, 
ми приймаємо біженців війни в наші домівки та на роботу, разом 
створюємо сучасну культуру і сподіваємося, що хоча б на 
деякий час вона допоможе забути той жах. Тож, ця прогулянка 
багатошарова. Тут і архітектурна історія нашого міста, в якій 
вагомий слід залишили люди українського походження, і смачна 
їжа, і сміливий стріт-арт, і затишні місця для спільності. Разом до 
перемоги!

 

Гарна глобальна ідея міст-партнерів, що сприяють освітньому, 
спортивному та культурному обміну, в контексті війни набула 
нового значення. Сприяючи численним допоміжним 
організаціям та індивідуальним ініціативам, що діють у нашому 
місті, самоуправління міста Каунаса підтримує постійний зв’язок 
зі своїми «побратимами» в Україні – Харковом, Луцьком та 
Львівською областю, надсилає гуманітарну допомогу в Україну. 

LT
Міста-партнери
Каунаса в
Україні

Kauno miestai
partneriai
Ukrainoje
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DAUGIAU KAUNASTIŠKŲ MARŠRUTŲ

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS

TURIZMO INFORMACIJA

Daugiau įdomių Kauno vietų, asmenybių, istorijų rasite kituose teminiuose
„It’s Kaunastic” maršrutuose

„Sienografo užrašai”
„Litvakų peizažas”
„Žaliakalnis”
„Kaunastiška biblioteka”
„Čempionų miestas”
„Ciao, Kaunas”

„Welcome to Kaunas”
„Vilijampolės litvakai”
„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

Корисні хештеги

Інформація для туристів

ВОЇН СВОБОДИ
Santakos parkas (укр. Парк Злиття)  
 Бронзовий вершник на коні біля 

Каунаського замку «оселився» 5 липня 2018 
року, напередодні Дня державності. Як 
заявив скульптор Арунас Сакалаускас, 
обличчя вершника – це обличчя Романаса 
Каланти, який самоспалився у 1972 р. У 
створенні скульптури до сторіччя 
відновлення Литовської державності 
литовцю допомагали його колеги з України 
Борис Крилов та Олесь Сидорук. Саме в 
Україні відлили бронзового «Воїна 
свободи» висотою майже 7 метрів. За нього 
Б. Крилов та О. Сидорук були нагороджені 
каунаськими орденами «Сантакос», а в 2021 
році – державними медалями Литви за інші 
роботи в нашій країні, які їм вручив 
Президент Гітанас Науседа. У 2022 році
О. Сидорук став добровольцем і залишився 
захищати Україну, а його родина приїхала 
до Каунаса. До речі, жеребець Лаврентій, 
який виступав у ролі моделі коня «Воїна 
свободи», також знайшов свій притулок у 
Каунаському районі.
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КАУНАСЬКИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУР РІЗНИХ НАРОДІВ 
Šv. Gertrūdos g. 58

Центр, який працює у Старому місті Каунаса 
вже майже два десятиліття, відкритий для 
всіх націй, представники яких живуть у 
Каунасі довше чи менше часу. Культура, 
освіта, молодіжна діяльність – все 
гармонійно співіснує під одним дахом. Це 
один із трьох закладів такого типу в Литві. 
Звичайно, тут звучить і українська мова.
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UA

«CULTUREUKRAINE»
Каунаська центральна пошта, 
Laisvės al. 102
 Вже кілька років в цій перлині 

модерністської архітектури не надаються 
послуги поштового зв’язку. На початку 2022 
року команда «Каунас – Європейська 
столиця культури 2022» почала 
організовувати художні виставки на перших 
поверхах цієї споруди. Після того, як росія 
вторглася в Україну, у будівлі пошти 
створено культурний простір
«CulturEUkraine», – тимчасовий творчий 
притулок для багатьох людей, які покинули 
Україну через війну. Переступивши поріг 
центру, вас вітатиме активна громада – тут 
відбуваються зустрічі, народжуються ідеї 
для виставок та концертів, різноманітних 
ініціатив.

3

КАУНАСЬКА МІСЬКА 
БІБЛІОТЕКА ІМ. ВІНЦАСА 
КУДІРКИ
Laisvės al. 57
 Ви любите читати? Ми теж! У цьому та інших 

відділах міської бібліотеки ви знайдете 
стелаж з книгами українською мовою. 
Особливо часто її чути у підрозділі 
бібліотеки в Панемуняй (Vaidoto g.
115) – кілька років тому він став місцем 
зборів української громади Каунаса.
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БАГАТОКВАРТИРНИЙ 
БУДИНОК
Laisvės al. 12
 Інженер і архітектор Григорій Гуменюк, що 

народився в Україні у 1862 році, залишив у 
міжвоєнному Каунасі багато слідів, які досі 
тішать око. Цей елегантний кутовий 
багатоквартирний будинок, який добре 
видно із різних сторін, він побудував для 
себе, і, як це було прийнято на той час, 
частину приміщень здавав в оренду. 
Наприклад, представництву Польщі.
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КІНО ТЕАТР «ЛАЙСВЄ»
(УКР. «СВОБОДА»)
Laisvės al. 46A
 «Комбо», «Старий ящик» – саме ці назви 

більш відомі меломанам, а назва «Лайсвє» 
більш близька кіноманам. Щоправда, у 
внутрішньому дворику цього будинку на 
Лайсвес ал., що нагадує про міжвоєнний 
період, вже давно не звучить музика, не 
транслюються фільми, отже тут збудували 
сучасний кінотеатр «Форум». Автором його 
проекту є вже відомий нам Г. Гуменюк. 
Маємо надію, що пристосувавши будівлю 
до сучасних вимог, пам’ять про її 
архітектора буде гідно увічнено.
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БАГАТОКВАРТИРНИЙ 
БУДИНОК
Kęstučio g. 19
 Цю триповерхову будівлю з 

поміркованими, але виразними формами, 
можна назвати символом каунаського 
модернізму (ну, разом з будинком Ільїнієнє) 
– вона містить майже всі іконічні риси, 
включаючи округлі балкони. Її архітектор – 
Г. Гуменюк, який одночасно був власником 
будівлі. Колись тут була й школа.
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БАГАТОКВАРТИРНИЙ 
БУДИНОК
V. Putvinskio g. 54 
 У міжвоєнний час вона носила назву вулиці 

Калну, пізніше була названа на честь 
Владаса Путвінскіса, одного із засновників 
стрілецької спілки. Ця вулиця була 
справжньою віссю дипломатії – отже, 
розкішним місцем для життя. Лікарка Надія 
Нагорнієне, яка вирішила тут оселитися, 
довірила проектування компактного 
модерністського багатоквартирного 
будинку архітектору українцю Адольфу 
Нетиксі (народився 1854 р. в Каунасі).
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МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА 
ПОЛКОВНИКУ ЄВГЕНУ 
КОНОВАЛЬЦЮ
Laisvės al. 34  

Євген Коновалець (1891–1938) – видатний 
український військовий і політичний діяч, 
полковник Армії Української народної 
республіки. У 1920 р. він засновав 
Українську військову організацію (УВО), у 
1927 р. ініціював створення політичної 
Організації українських націоналістів (ОУН), 
яка мала піклуватися про визволення усієї 
України. Є. Коновалець відвідав Каунас, у 
1928 р. брав участь у відкритті пам’ятника 
Свободи в Каунасі та інших заходах, 
присвячених 10-річчю Незалежності Литви. 
Над приміщенням Литовської спілки 
стрільців, де також відвідувався цей 
українець, висить присвячена йому 
пам’ятна дошка.
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МЕЧЕТЬ ВІТОВТА 
ВЕЛИКОГО
Totorių g. 6 
 Рамібес паркас (укр. Парк спокою) – 

колишнє старе кладовище Каунаса, де 
поховані представники чотирьох конфесій. 
Також мусульмани – татари, привезені 
правителем Вітовтом Великим, які здавна 
жили в Литві та неодноразово захищали 
наше місто від ворогів. У 1930 р. до 
500-річчя смерті Вітовта Великого, було 
спроектовано мечеть модернізованої 
форми зі східними мотивами. Сьогодні це 
єдина цегляна мечеть у країнах Балтії. Її 
автори – найавторитетніший церковний 
архітектор того часу Вацловас Міхнявічюс і 
вже відомий нам Адольф Нетикса.
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ЦЕРКВА НАЙСВЯТІШОГО 
СЕРЦЯ ІСУСА (ШАНЧАЙ)
A. Juozapavičiaus pr. 60
 Базиліка Воскресіння Христового в Каунасі 

є найвидатнішим, але не єдиним зразком 
модерністської сакральної архітектури 
нашого міста. У 1938 році в районі Жемейі 
Шанчай консекровано Церкву Найсвятішого 
Серця Ісуса. Одним із авторів цього проекту 
був А. Нетикса, який наглядав за 
будівництвом до 1937 р. Під фасадом 
правильної геометричної форми ховаються 
перлини інтер’єру – арка пресвітерію 
прикрашена фрескою «Янголи» (художник 
Людас Труйкіс), а на задньому фасаді, вже 
після війни, були знайдені вітражі Стасіса 
Ушінскаса.
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ВУЛИЦЯ УКРАЇНЦІВ
Ž. Šančiai 

Дуже символічно, що на карті контури 
Вулиці українців в районі Жемейі Шанчяй, 
що біля Немуна, насправді нагадують 
літеру «У». Поруч ви знайдете вулиці Чехів, 
Білорусів, Слов’ян, а з іншого боку 
проспекту А. Юозапавічюса розташовані 
вулиці Німців, Норвежців, Шведів... 
Дійсно… Дуже колоритний район! До речі, 
чи знали, що в Каунасі колись була вулиця 
Київська? Сьогодні вона носить ім’я 
Гедиміна.
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СТУДІЯ «HANDS ON PRESS»
K. Donelaičio g. 26-11  

Під впливом посилення потоку поганих 
новин у лютому 2022 року Габріелє 
Ґудайтітє, одна із засновниць студії 
самвидаву, намалювала перший 
антивоєнний плакат. 24 лютого вона 
роздрукувала багато його примірників, які 
роздала людям, що поспішали на мітинг на 
площі Єдності. Незабаром каунасці 
розвісили ці плакати у своїх вікнах. Разом із 
колегою Інгою Навіцкайтє-Драсутє та 
редакцією журналу «Каунас повен 
культури» Габріелє розпочала акцію 
«Барвуємо для України». Художники 
створюють антивоєнні плакати, які 
різографують та розсилають по всьому 
світу. Усі кошти, зібрані від продажу 
плакатів, перераховуються організації 
«Blue/Yellow».
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КНИЖКОВА КРАМНИЦЯ 
«КОЛІБРІ»
K. Donelaičio g. 41

У цій книжковій крамниці ви знайдете 
найцікавіші книги видавництв нашої країни, 
в тому числі прозу та поезію українських 
письменників. Також дитячу книжку «Небо 
над дитинством їжака» (Індрє Секевічіенє, 
м. Каунас) литовською та українською 
мовами. Книжкова крамниця також бере 
участь в акції «Барвуємо для України» – тут 
можна придбати антивоєнні плакати, 
створені литовськими митцями, усі кошти 
від їх продажу перераховуються організації 
«Blue/Yellow».
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ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГІВ ВДУ
K. Donelaičio g. 52

Ще у 2020 р. заснований в Університеті 
Вітовта Великого фонд підтримки 
студентів, які постраждали від репресій 
влади в Білорусі, тепер надає всіляку 
підтримку нинішнім і майбутнім студентам, 
які постраждали внаслідок військових дій 
росії в Україні. Університет також надає 
можливості утвердитися українським 
академікам.
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ВІЙСЬКОВИЙ МУЗЕЙ 
ВІТОВТА ВЕЛИКОГО
K. Donelaičio g. 64

У крипті музею експонується унікальний 
пам’ятник, присвячений пам’яті жертв 
військових конфліктів, спричинених 
росією. У 2017 році у Рамунаса 
Шерпатаускаса виникла ідея зробити хрест 
із уламків мін, пачок та іншого металу, 
зібраного на фронті. За допомогою бійця 
українського батальйону «Донбас-Україна» 
Олекси Сокіла та багатьох інших було 
зібрано 10 мішків «смертельного» металу, 
після чого до роботи приступили 
полтавські ковалі. Навколо хреста з 
написом «За вашу і нашу свободу» 
розміщені ідентифікаційні жетони з 
іменами, датою та місцем гибелі 
українських воїнів.

Також до травня 2023 р. у музеї відкрито 
унікальну виставку «Вічно вільна Україна!», 
яка складається із 250 експонатів 
української армії (1914-1923 рр.) з різних 
музеїв, архівів та бібліотек України та США.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ ІМ. М. К. ЧЮРЛІОНІСА
ВИСТАВКА ПЛАКАТІВ 
«БАРВУЄМО ДЛЯ УКРАЇНИ»
V. Putvinskio g. 55 
 У Національному художньому музеї ім.

М. К. Чюрліоніса відкрита експозиція 
плакатів, створених художниками для 
кампанії «Барвуємо для України», яка 
засуджує російську агресію. Примірник 
кожного з цих плакатів музей придбав у 
«Hands on Press», таким чином 
підтримуючи організацію «Blue/Yellow» та 
боротьбу українців за свою незалежність. 
Крім того, це стало приємним сюрпризом і 
вдячністю не для одного автора плаката, 
який увійшов до колекції одного з 
найважливіших музеїв Литви.
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МУЗЕЙ ТВОРІВ І КОЛЕКЦІЙ 
А. ЖМУЙДЗІНАВІЧЮСА 
(МУЗЕЙ ЧОРТІВ) 
V. Putvinskio g. 64
 А ви знали, що «пекло» – це слово, яке має 

однакове значення для литовців і 
українців? У найсоліднішому у світі пеклі, 
чи єдиному подібному музеї чортів, ви 
знайдете кіпші з різних країн, у тому числі й 
з України. Музей був заснований 
художником Антанасом Жмуйдзінавічюсом, 
а колекцію охоче поповнюють гості, які тут 
відвідуються, які або відразу привозять, 
або згодом надсилають сувеніри зі свого 
краю.

У зв'язку з ремонтними роботами музей 
тимчасово не працює, слідкуйте за 
інформацією на www.ciurlionis.lt
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НАСТІННИЙ МАЛЮНОК 
«VICTORY»
Kęstučio g. 60
 У березні 2022 року стіну будинку в центрі 

Каунаса прикрасив малюнок з українськими 
двоколірними мотивами – «Victory» або 
«Перемога». За словами ініціатора цієї ідеї, 
культового майстра графіті Тадаса 
Вінцайтіса-Плугаса, нова робота 
символізує турботу, боротьбу з агресією та 
повагу до українців, які відстоюють не лише 
свою свободу, а й свободу всієї Європи. 
Мешканці будинку № 60 на вулиці Кястучіо 
одноголосно схвалили ідею прикрасити 
стіну таким витвором.
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КАУНАСЬКИЙ
ДІЛЬНИЧНИЙ СУД
Laisvės al. 103
 «Наступна зупинка – Гаага», - проголошують 

плакати литовською та англійською 
мовами, вивішені у вікнах Каунаського 
дільничного суду. Яскраві записи великого 
формату читають як люди, що поспішають 
алеєю Лайсвес, так й ті, що проїжджають в 
автомобілях чи громадському транспорті. 
Це тонкий меседж суддівської спільноти до 
росії та її лідера, який розв’язав війну в 
Україні. Ще на початку березня працівники 
дільничного суду звернулися до 
організаторів акції «Барвуємо для України». 
Спеціально для цього закладу плакати 
створила художниця Вікторія Подерскітє, 
яка підписується псевдонімом «Vaporwave 
Kaunas». 
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НАСТІННИЙ РОЗПИС 
«ПРАПОР УКРАЇНИ»
Europos pr.
 Кожен реагує на події по-своєму, і виражає 

свої емоції відповідним для себе методом. 
Для одних це спорт, для інших – музика чи 
малювання. Каунаські вуличні художники 
засудили активні військові дії в Україні ще 
27 лютого цього року, зустрівшись в 
мікрорайоні Алексотас. Їх послання світові 
– український прапор довжиною у 150 
метрів. 
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ГАЛЕРІЯ «NO-FLY ZONE» 
Europos pr.
 Вже давно університет Вітовта Великого 

планував у березні 2022 року провести 
міжнародний конгрес щастя. Початок війни 
скоригував ці плани і програму. Влітку на 
запрошення організаторів литовські та 
іноземні, а також українські художники 
почали створювати галерею під відкритим 
небом під назвою «No-Fly Zone» (укр. 
«Безпольотна зона»). Її назва – чіткий посил 
чиновникам, які бояться радикальних 
рішень. До речі, кілометрова галерея 
знаходиться на території колишнього 
авіаційного заводу. 
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КАУНАСЬКА МІЖНАРОДНА 
ГІМНАЗІЯ 
Vytauto pr. 50
 До 2022 року гімназія імені О. Пушкіна – 

литовська школа, яка прийняла найбільше 
число учнів з України. Діти, які 
переховуються від війни в Каунасі, мають 
можливість навчатися російською чи 
литовською мовами. В литовських класах 
їм охоче допомагають місцеві однолітки.
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
«ГЕРОЯМ СЛАВА»
„Kauno Dokas“, Jonavos g. 7 
 У березні 2022 року під крилом Каунаської 

недержавної школи «Героюс» відкрила свої 
двері українська школа «Героям Слави». 
Надзвичайно швидко вирісши, вже у 
вересні вона зустріла учнів та їхніх 
педагогів з України в окремому приміщенні 
біля річки Неріс. Школа відкрита до змін, 
інновацій, сучасна та орієнтована на 
потреби та здібності кожного.
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PЕСТОРАН «УКРАЇНСЬКИ 
КОЗАКИ» 
Baltų pr. 113  
 А навіть не подумаєш, що у невеличкому 

будинку, що втиснувся між 
багатоповерхівками Шиляйняй, так смачно 
пахне варениками, борщем, салом та 
іншими гарними українськими стравами. Ті, 
хто куштував, запевняють, що варто 
зупинитися і втратити відлік часу.
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РЕСТОРАН «ОДЕСА» 
Nepriklausomybės a. 5  
 Якщо ви хоч раз були в Одесі із компанією 

друзів, ви знаєте, що дні там веселі, а ночі, 
омиті Чорним морем, могли б ніколи не 
закінчуватися. Ми з нетерпінням чекаємо, 
коли зможемо повернутися та залишити 
свій внесок до повернення гарних часів. А 
поки що ми смакуємо українські страви у 
самому центрі Каунаса, в ресторані, що 
носить назву портового міста.
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«УКРАЇНОЧКА» 
Krėvės pr. 49A
 Наприкінці 2021 року цей симпатичний 

фудтрак оселився біля добре відомого для 
каунасців торгового центру «Рєда». Тут 
автентичні українські страви готують нові 
поселенці Каунаса, а крім всім добре 
відомих котлет по-київськи або сусідського 
варіанту голубців, можна спробувати 
різноманітні млинці, вареники чи навіть 
десерти.
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