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Palanga  –  pajūrio  smėlis,  tiltas  ir  ledai  (ar  vafliai!)  iš  J.  Basanavičiaus  gatvės 
kioskelio.  Sąrašas  gali  kiek  koreguotis,  tačiau  daugelis  atvykę  neišklystame  iš 
pagrindinio  turistinio  maršruto.  O  jei  pasižvalgytume  atidžiau?  Nuo  Tiškevičių 
paplūdimio etiketo iki panacėja tapusio kurorto vaistinėje išrasto „Trejų devynerių“ 
recepto – šią vasarą „Gatvės gyvos“ kviečia geriau pažinti žinomiausio Lietuvos 
kurorto istoriją. Audiogido maršrutą parengė Palangoje užaugusi kultūros istorikė 
Rasa Kaušinė. Atmintyje Rasa saugo ne tik savo vaikystės, tačiau dar tarpukario 
Palangą, kai čia gyventi atvyko jos močiutė.

Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė

Rasa, Tavo sudėliotas Palangos audiogido 

maršrutas prasideda J. Basanavičiaus gatvės 

pradžioje. Tai pagrindinė kurorto arterija, kuria 

yra pražingsniavusi didžioji Lietuvos dalis. Kokią 

J. Basanavičiaus gatvę prisimeni iš vaikystės? 

Taip, įsivaizduoti Palangą be J. Basanavičiaus 

gatvės, jos šviesų, muzikos ir madų beveik 

neįmanoma. Kurorto istorijos pradžioje XIX 

amžiuje gatvės vieta atrodė visai kitaip – 

čia ėjo kelių metrų pločio smėlingas ir gana 

klampus kelias, vadintas Tiškevičiaus alėja. Tada 

kilmingos damos ir ponai, nenorėdami išsitepti 

prašmatnių suknelių ar švarkų, jūrą pasiekdavo 

arklių traukiamu tramvajumi – „konke“. Jono 

Basanavičiaus vardu gatvė pervadinta tik 1923 

metais, garbingam svečiui atvykus į Palangą 

gydytis. 

KITOKS PALANGOS 
VEIDAS 

Vėliau alėja buvo tankiai apsodinta kaštonais, būtent 

tokią ją prisimenu iš vaikystės. Tiesą sakant, tai nebuvo 

pati romantiškiausia vieta – garsi muzika, apsinuoginę 

žmonės, kai kur – ir muštynių atmosfera… Pamenu, kad 

man, kaip vaikui, anuomet didelį įspūdį paliko gatvėje 

koncertuodavę indėnai. Didžiulės plunksnos, odiniai 

rūbai. Jie grodavo su skudučiais ir pardavinėdavo 

savo kompaktinius diskus. Bet ir ši romantika buvo 

sugadinta, kai kartą pas draugės močiutę, kur jie 

nuomojosi namą, pamatėme indėnus be kostiumų, 

rūkančius ir geriančius alų. Dingo visas pasakų įvaizdis! 

Man rodos, jau daug metų jų nebėra. 

Dažniausiai su draugais prie jūros keliaudavome 

„mažąja basanke“. Oficialaus pavadinimo ji neturi, bet 

eina lygiagrečiai su J. Basanavičiaus gatve. Norėdami 

ją pasiekti, J. Basanavičiaus gatvės pradžioje raskite 

vietą, kur įsikūrusios turistams skirtų suvenyrų 

prekyvietės. Tiesiai už jų yra nedideli laiptai. Ženkite 

ten ir sekdami Rąžės upeliu pasieksite jūrą. Turėsite 

galimybe pasimėgauti ramuma, upelio vingiais ir 

gamta. 

Restauruota vila „Anapilis“ – vienas 

įsimintiniausių Palangos medinės architektūros 

pavyzdžių.



Istorinės Palangos senosios vaistinės eksterjero 

detalės. Ir šiandien dalis išorės puošybos išlikusi, 

restauruota. Ne mažiau įdomus ir vaistinės interjeras. 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo nuotr.
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1. pakvėpuoti pušynais take „Labrytis“; 

2. išgerti kavos puodelį meno galerijoje „Ramybė“; 

3. įsiklausyti į skulptūrų pasakojamas istorijas „Pasakų 
parke“;

4. numinti dviračiais į „Olando kepurę“; 

5. pakilti į neogotikinės Palangos bažnyčios bokštą ir 
pažvelgti į miestą iš viršaus. 

RASOS 
REKOMENDACIJOS, 
KĄ NUVEIKTI 
PALANGOJE:

Senąją Palangos vaistinę 
labiausiai išgarsino čia 
užpatentuotas originalus 
septynių vaistažolių 
mišinys „Trejos 
devynerios“.

Keliaujant maršrutu aplankoma Palangos senoji 

vaistinė. Žinau, kad ši vieta susijusi su Tavo šeimos 

istorija. Papasakok plačiau! 

Ši vieta man – viena mieliausių mieste. 1959 metais, 

gavusi valdžios paskyrimą, mano močiutė Apolonija 

Kšatuckienė atvyko į Palangą. Taip ji pradėjo savo 

ilgametį, 31-erius metus trukusį darbą senojoje 

Palangos vaistinėje, kurios antrajame aukšte su šeima 

iš pradžių ir apsigyveno. Pamenu močiutę pasakojant, 

kad gyvenimo sąlygos vaistinėje nebuvo pačios 

geriausios – pagrindinėje salėje grindys buvo medinės, 

smarkiai nusidėvėjusios, norint bent šiek tiek pasišildyti 

reikėjo kūrenti senąją, kokliais dekoruotą krosnį. Nors 

buvo ideologinių prieštaravimų bei valdžios keliamų 

sunkumų prižiūrint vaistinę, močiutė kruopščiai rinko 

jos archyvą, kurį vėliau perdavė Lietuvos medicinos 

ir farmacijos istorijos muziejui, o restauracijos darbų 

metu dėjo visas pastangas, kad būtų išsaugota 

pastato autentika. Noriu tikėti, kad bent dalį meilės 

istorijai paveldėjau būtent iš jos. 

Įdomu tai, kad senąją Palangos vaistinę labiausiai 

išgarsino provizoriaus Vilhelmo Johano Griuningo 

čia užpatentuotas originalus dvidešimt septynių 

vaistažolių mišinys „Trejos devynerios“. Mišinio etiketėje, 

kurias Griuningas net spaudos draudimo metais 

užrašydavo lietuviškai, buvo nurodyta, kad vaistažolių 

mišinį reikia užpilti „vienu buteliu monopolinės degtinės 

ir laikyti aštuonias paras“. Šis užpilas buvo tikra savo 

laikų panacėja – vartojamas sutrikus virškinimui, 

kankinant galvos skausmams, persišaldžius, užkimus ir 

net tiesiog pavargus. 

Beje, įvairių įdomybių vaistinėje galima pamatyti 

ir tiesiog pakėlus galvą aukštyn. Apie jas pasakoju 

audiogido maršrute.

Ar rengiant maršrutą teko pabendrauti su kitais 

ilgamečiais Palangos gyventojais? Galbūt jie 

atskleidė kokių nors netikėtų faktų, istorijų?

Įvairių pasakojimų iš vyresniųjų girdėjau nuolat. 

Pavyzdžiui, pamenu, kad net būdami vyresnio 

amžiaus su draugais šventai tikėjome istorija apie 

viloje „Anapilis“ klaidžiojančią grafienės Sofijos vėlę, 

todėl vietą aplenkdavome. Nuo vaikystės žinojau ir 

apie mįslingais atsitiktinumais apgaubtą „juoduoju 

Dievuliu“ pramintos skulptūros istoriją, ją pasakoju 

audiogido keliautojams.

 Močiutė, kol dar buvo šviesios atminties, pasakodavo 

apie Kurhauzo vakarėlius. Namie turėjome didžiulį 

senovinį patefoną, pamenu tokias masyvias plokšteles, 

ne tokias plonytes, kaip dabar. Kartu klausydavome 

Šabaniausko, Dolskio šlagerių!

Tėtis, prisimindamas savo jaunystę sovietmečiu, 

minėdavo legendinius „Palangos akmenis“. Susitikimo 

vieta J. Basanavičiaus gatvės pradžioje – nors nebuvo 

mobiliųjų telefonų, visada žinojai, kad ten kažkas bus. 

Ir dabar tie akmenys yra, tačiau ši vieta jau netekusi 

savo reikšmės, užstatyta kioskeliais.

Išties maršrutą pripildei daugybe įdomių faktų, 

mažiau žinomų, tačiau labai įdomių ir smagių 

istorijų, kaip santūrus XIX amžiaus paplūdimio 

etiketas ar romantiška pažinčių skiltis kurorto 

laikraštyje. Kas Tau pačiai buvo didžiausi atradimai 

rengiant šį maršrutą?

Keista, bet didžiausią įspūdį paliko Palangos dvaro 

rūmų ir parko istorija. Atrodė, kad parką pažįstu puikiai, 

visi takai jau išvaikščioti, o kiekvieną medį galėčiau 

pašaukti vardu. Su draugais į parką eidavome 

tikrai dažniau nei prie jūros. Visgi niekada plačiau 

nepasidomėjau šios vietos istorija. Nežinojau, kad 

Palangos dvaro rūmai ir parkas sukurti dviejų Europoje 

visuotinai pripažintų meistrų – vokiečių architekto 

Franco Švechteno ir prancūzų kraštovaizdžio architekto 

Eduardo Fransua Andrė. Tiškevičių šeimai siekiant 

kiek pasipuikuoti, nemažai parke žaliuojančių augalų 

atsivežta iš Berlyno, Karaliaučiaus ir kitų Europos 

botanikos sodų. Suskaičiuojama net penki šimtai 

įvairių medžių, krūmų, vijoklių, gėlių rūšių! 

Atradimas man buvo ir tikroji pirmųjų Tiškevičių 

rūmų vieta. Visada buvau įpratusi girdėti, jog būtent 

Kurhauzas yra viso kurorto pradžia, širdis, maniau, kad 

būtent šis pastatas buvo pirmoji grafų rezidencija. 

Tačiau pasirodo, kad pirmieji Tiškevičių rūmai 

stovėjo dabartinio kino teatro „Naglis“ vietoje, kuris 

sovietmečiu pastatytas, galima sakyti, ant buvusios 

grafų rezidencijos pamatų. Apie šį faktą labai mažai 

informacijos. 

Vienas didžiausių Palangos architektūros turtų – 

medinės vilos. Keletą jų įtraukei į audiogido 

maršrutą. O kurios Tau pačiai yra mieliausios? Kurias 

papildomai rekomenduotum aplankyti?

Išties, Palangos architektūroje – daug medžio. Tai 

nenuostabu, medis – su pajūrio gamta darniai 

susiliejanti statybinė medžiaga. Deja, dalį unikalaus 

kurorto medinio paveldo sunaikino arba smarkiai 

apgadino laikas, smarkūs pajūrio vėjai, siautę 

gaisrai ir istorinės permainos – galime prisiminti, kad 

sovietmečiu vykdyta politika, nukreipta prieš tautoje 

gyvas menines formas, todėl medis laikytas pigia, 

tik pašiūrių statybai tinkama medžiaga. Galbūt dėl 

šios priežasties kurį laiką medinį miesto paveldą 

buvome užmiršę. Tačiau džiaugiuosi, kad pastaruoju 

metu renovuojama vis daugiau pajūrio medinukų. 

Man mieliausi – atgimusi „Anapilio“ vila ir neseniai 

rekonstruotas pirmasis Palangos viešbutis, jau 

minėtas Kurhauzas. 

Nemažai medinės architektūros perlų galime rasti 

ir J. Basanavičiaus gatvėje. Dabar čia vyrauja šioks 

toks stilistinis chaosas – dauguma vilų pertvarkytos į 

kavines, greitojo maisto užkandines, o senąją kurortinę 

architektūrą užstoja reklaminės iškabos ir terasų 

skėčiai. Nepaisant to, keliaujant J. Basanavičiaus gatve 

kviečiu atidžiau pasižvalgyti į fachverkinių pastatų 

kompleksą (J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34), 

medinius raižinius, dekorą, aplankyti dailininko Antano 

Žmuidzinavičiaus namą (J. Basanavičiaus g. 42), 

vilas „Jūros akis“ (J. Basanavičiaus g. 33), „Vaidilutė“ 

(J. Basanavičiaus g. 21), „Aldona“ (J. Basanavičiaus 

g. 24A).

Įgarsintą Palangos maršrutą rasite 
nemokamoje „Gatvės gyvos“ 
mobiliojoje programėlėje. Atsisiųskite 
ją „Google Play“ ir   „App Store“ 
parduotuvėse.

Maršruto 

sudarytoja Rasa. 
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SUTAPIMAI. 
ŠALTASIS KARAS, BIOLOGINIS 
GINKLAS IR KARANTINAS

Albertas Kazlauskas

Kai 2019 metais nutarėme išsaugoti ir įsigijome 

sovietinę civilinės gynybos slėptuvę („bunkerį“), visi 

dar gyvenome „tais normaliais laikais“, salėse rinkosi 

tūkstančiai žmonių ir nebijojome vienas kito apkabinti. 

Slėptuvėje tarp begalės išlikusių autentiškų daiktų 

buvo ir mokomasis plakatas, rodantis, kaip žmonės 

turėtų elgtis karantino sąlygomis. 2019 metais šis 

eksponatas neatrodė kuo nors ypatingas. Kaip ir kino 

juosta, kurią panašiu metu gavome dovanų iš vienos 

moters. Joje – mokomasis filmas „Gyventojų veiksmai 

karantino zonoje“.

Kino juosta „Gyventojų veiksmai karantino zonoje.“

Kelių dešimtmečių 
senumo plakatuose 
ir kino juostoje – 
vaizdingi nurodymai 
pavojingo užkrato 
paplitimo atveju 
skelbti karantiną, 
dezinfekuoti 
patalpas, net 
maistą gyventojams 
pristatinėti į namus.

Plakate ir kino juostoje – vaizdingi nurodymai pavojingo 

užkrato paplitimo atveju skelbti karantiną, dezinfekuoti 

patalpas, kruopščiai vykdyti asmeninę higieną, net 

maistą gyventojams pristatinėti į namus...

Įtemptais Šaltojo karo metais abi supergalios – JAV ir 

SSRS – rimtai ruošėsi tam, kad priešas gali panaudoti 

ne tik branduolinį, bet ir kitokio pobūdžio masinio 

naikinimo ginklą – cheminį, biologinį. Tiesa, kartais ano 

meto literatūroje biologinis ginklas buvo vaizduojamas 

naiviai ir primityviai – neva priešo lėktuvas numes 

bombų, sklidinų užkratą nešančių vabzdžių. Karo istorija 

rodo, kad biologiniai ginklai abiejose stovyklose išties 

buvo kuriami ir bandomi. Viena dažniausiai Sovietų 

Sąjungos pusėje linksniuojamų vietų – Atgimimo 

sala Aralo jūroje. Įdomu, jog senkant vandens telkiniui 

buvusi sala tapo pusiasaliu ir imta baimintis, kad 

užkratas iš buvusio biologinių bandymų poligono gali 

pasklisti nekontroliuojamai. Vis dėlto ilgainiui šio tipo 

masinio naikinimo ginklo perspektyvos išblėso, mat jį 

perdėm sunku kontroliuoti – užkratui nesvarbios nei 

valstybių sienos, nei tautybės.

Nesame sąmokslo teorijų šalininkai, tačiau sutikite 

– apdulkėję kelių dešimtmečių senumo plakatai ir 

kino juostos apie karantiną, švelniai tariant, glumina. 

Viliamės, kad pandemija galiausiai atsitrauks, o mes 

kviečiame aplankyti slėptuvę „Automatika“, kurioje 

Jūsų laukia daugybė autentiškų eksponatų, įskaitant ir 

aprašytuosius šiame tekste.

Platesnė informacija apie objektą ir jo lankymą – 
www.sleptuve.lt

Tačiau gyvenime kartais pasitaiko sutapimų. Kai 

kurie, rodos, mus pasiekia iš fantastikos srities. 2020 

metais į Lietuvą atkeliavęs koronavirusas ir paskelbta 

pandemija privertė atsigręžti į šiuos du eksponatus. 

Mokomasis plakatas apie gyventojų veiksmus 

bakteriologinio ginklo poveikio zonoje.



MODERNIZMO 
ATMOSFEROJE
Albertas Kazlauskas

„Aš  vis  laukiu,  kol  turistai  iš  užsienio  pradės  Kaune  važiuoti  pirmiausia  ne  į  Kauno 
pilį,  o  žiūrėti  būtent  tarpukario  modernizmo“,  –  sako  gidas  Nerijus  Babrauskas, 
pridurdamas, kad viduramžių senamiestį galime rasti daugelyje Europos miestų, o 
„tokio modernizmo ir tiek daug vienoje vietoje turi labai mažai kas“. „Gatvės gyvos“ 
kviečia  pasižvalgyti  po  šį  unikalų  paveldą  sekant  kruopščiai  Nerijaus  parengtu 
maršrutu.  Modernizmui  aistrą  jaučiantis  vaikinas  dalijasi,  kuo  jam  ypatinga  3-iojo 
dešimtmečio architektūra. 

Nerijau, kada pradėjai domėtis Kauno architektūra? Kas paskatino ją pamėgti?

Tiesą sakant, pačios pradžios neatsimenu. Galbūt tai buvo ginčas su viena mokytoja, kuri mums davė užduotį 

fotografuoti Kauno tarpukario modernizmo pastatus, bet vadino juos „modernu“. O aš, pasigilinęs į užduotį, po to jai 

pasakiau, kad vis dėlto tai, ko ji nori, yra modernizmas. Mokytoja tada nesutiko, bet bent jau dabar žinau, kad buvau 

teisus. Įdomu man buvo ir architektūrinės ekskursijos Kaune. Jų dauguma, žinoma, buvo po tarpukario pastatus, 

pradėjau dažnai lankytis. Ir būtent ten, matydamas tuos pastatus gyvai ekskursijose, palyginus su kita architektūra, 

aš labiausiai ir įsimylėjau tarpukario modernizmą. 

Buvusių „Pažangos“ bendrovės rūmų 

vidinis kiemas. N. Babrausko nuotr.
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Kuo modernizmas žavi Tave asmeniškai? Kodėl 

būtent jis, o ne, tarkime, LDK laikų palikimas?

Labai sunku paaiškinti, kas konkrečiai mane 

modernizmo architektūroje traukia, bet yra kažkokia 

savotiška atmosfera, ypač jei pastatas nėra kapitaliai 

restauruotas. Esu buvęs ir kitų laikotarpių senuose, 

nerestauruotuose pastatuose, bet 4-ojo dešimtmečio 

architektūra man yra kažkuo ypatinga, turi tokio 

nepaaiškinamo mistiškumo, lyg kažką slėptų. LDK 

laikų pastatuose aš tokio jausmo dažniausiai visiškai 

nepatiriu. Aišku, panašią atmosferą kartais galima 

pajusti senose bažnyčiose, bet man tai daugiau 

Fotoatvirukas su „Pienocentro“ rūmų vaizdu. 1938 

m. Autorius G. Orientas, Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas. 

labai paveikus savo išskirtiniu švarumu, apgaunančiu 

masteliu (įdėtos milžiniškos durys vizualiai mažina 

namą). 

Atskirą vietą mano širdyje turi ir daugiabutis Vytauto 

pr. 58. Jis Kauno kontekste išsiskiria, nes tiek jo 

gaubtas pagrindinis fasadas, tiek tokie gausūs „art 

deco“ stiliaus lipdiniai ant jo nėra būdingi kaunietiškai 

modernizmo mokyklai. Priežastys gali būti ir tos, kad 

išimtys, atskiri pavyzdžiai, o tarpukario modernizmas, 

atrodo, lyg turėtų kažką bendro, kad ir kur aplankytum.

Kuris modernizmo pastatas Kaune Tau – pats 

mieliausias? Kodėl?

Nelengvas klausimas. Vieną įvardyti sunku, nes kai 

kurie man patinka dėl savo stilistinio bendrumo, 

kompozicijos, kiti savo atmosfera sužavi užėjus į vidų. 

Bendrai mėgstu architekto Arno Funko kūrybą, bet 

ypatingas, aišku, yra Aleksandros Iljinienės namas 

Donelaičio gatvėje, dar vadinamas „namu su apvaliu 

langu“. Tai gryno, tarptautinio modernizmo pavyzdys, 

architektas Jokūbas Peras čia galimai rėmėsi vieno 

Amsterdame stovinčio visuomeninio pastato fasadu, 

bet čia viskas nėra visiškai aišku. Viduje butą yra 

įsigiję du verslininkai, kurie jį autentiškai restauruoja, 

ten filmuotos ir pirmosios HBO serialo „Černobylis“ 

scenos. Tiek pats neseniai restauruotas pastatas, tiek 

minėtas butas turi savotišką specialią atmosferą, dėl 

kurios tikrai labai rekomenduoju apsilankyti – ten būna 

vedamos ekskursijos (informacija skelbiama „Vytauto 

pr. 58“ „Facebook“ puslapyje). Pro abu šiuos pastatus 

veda ir mano sukurtas audiogidas.

Ar tenka keliauti po Lietuvą, ieškant tarpukario 

modernizmo architektūros? Kur ir kas Tau paliko 

didžiausią įspūdį?

Man asmeniškai didžiausią įspūdį yra palikusi 

modernistinė kurortų medinė architektūra: galima rasti 

ir toje pačioje Palangoje, tačiau aš rekomenduočiau 

apsilankyti arčiau Kauno esančiuose Kulautuvos bei 

Kačerginės miesteliuose (pastarojo audiogidas taip 

pat atsiras „Gatvės gyvos“ programėlėje). Sakyčiau, 

kad jie galbūt yra netgi geriau išsaugoję tokią 

tarpukario kauniečių kurortų atmosferą, nėra tiek 

pakitę ir daugiasluoksniai. Ten galima rasti pušynuose 

pasislėpusių prabangių medinių vilų, kurios priklausė 

turtingiems miestiečiams. Šie čia leisdavo savo 

vasaras.

Audiogidą kūrei pirmą kartą. Kokių iššūkių sukėlė ši 

užduotis?

Tai buvo visai kitokia patirtis, nei rengiant ar vedant 

gyvas ekskursijas. Bent jau vedžiodamas grupes ar 

šiaip pažįstamus žmones mieste, jo centre, paprastai 

4-ojo dešimtmečio 
architektūra man yra 
kažkuo ypatinga, turi 
tokio nepaaiškinamo 
mistiškumo, lyg kažką 
slėptų.
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niekada negalvoji, nuo kur objektyviai būtų geriausia 

pradėti, kokiu maršrutu eiti – dažniausiai visa tai lemia 

kokios nors kitos sąlygos. Pavyzdžiui, prašymas pasitikti 

konkrečiame taške ar vieta, kur pats kartu su žmonėmis 

tuo metu esi. Tada pagalvoji, kokie verti aplankyti 

objektai yra arčiausiai, kur bus patogu nueiti vėliau, ir 

viskas dėliojasi gana organiškai. O kuriant audiogidą, 

kai nėra visų tų pašalinių aplinkybių, buvo proga 

pagalvoti ir išspręsti, koks būtų geriausias maršrutas 

remiantis tuo, ką duotoje teritorijoje turime geriausio. 

Nebuvo lengva, bet rezultatu labai džiaugiuosi – nė 

nesitikėjau, kad taip gerai pavyks į optimalios trukmės 

pasivaikščiojimą koncentruotai sujungti tiek įdomių 

objektų.

Nauja patirtis buvo ir ta, kad rašyti tekstą audiogidui 

reikia visiškai kitaip, nei kam nors kitam – man tai buvo 

daugiau ne rašymas, o savo kalbos transkribavimas. 

Maršruto sudarytojas Nerijus. R. Gruodžio nuotr.

NERIJAUS 
REKOMENDACIJOS, 
KĄ NUVEIKTI 
KAUNE:
1.  apsilankyti  Art  Deco  muziejuje  –  tai 
autentiškai  atkurtas  prabangus  butas 
1929-aisiais statytame name Gedimino g. 
48. Ten galima pamatyti  ir netgi pasėdėti 
ant originalių kaunietiškų „art deco“ stiliaus 
baldų, pajausti to laikotarpio atmosferą, ko 
gero, pačiu geriausiu būdu;

Kai pačioje pradžioje pabandžiau parašyti tekstus 

keliems sustojimams, o po to juos perskaičiau garsiai, 

supratau, kad klausytojai dėmesio neišlaikys nė 

minutės. Tada, žinodamas, kad pats viską turėsiu ir 

įgarsinti, pradėjau imituoti situaciją, lyg šią ekskursiją 

vesčiau gyvai – garsiai savais žodžiais pasakoti tuos 

pačius dalykus. Kad ir ne visiškai stilistiškai taisyklingai, 

tačiau taip, kaip natūraliai kalbu, su visais savo 

priežodžiais. Visa tai tekstu ir užrašiau.

Įgarsintą Kauno modernizmo maršrutą rasite 
nemokamoje „Gatvės gyvos“ mobiliojoje 
programėlėje. Atsisiųskite ją   „Google Play“ ir  
„App Store“ parduotuvėse.

Liepos 17 dieną rengiama ir gyva ekskursija 
– bilietų ieškokite payseratickets.lt (renginio 
pavadinimas – „Kaunas. Modernizmo fenomenas“). 
Su kodu „ŽURNALAS“ taikoma 10 proc. nuolaida.

Art Deco muziejuje 
galima pajausti 
to laikotarpio 
atmosferą, ko gero, 
pačiu geriausiu 
būdu.

2.  apsistoti  (ar  pavalgyti)  neseniai  duris 
atvėrusiame  patirtiniame  viešbutyje 
BōHEME  HOUSE.  Jis  įsikūręs  senamiestyje 
ir  yra  įkvėptas  tarpukario  Kauno  
architektūros  ir  bohemiško  gyvenimo 
būdo;

3. po dienos atsikvėpti  lauke  įsikūrusiuose 
baruose „Kultūra!“ arba „Laukas“.

Art Deco muziejus. Karolio Banio ir Petro 

Gaidamavičiaus nuotr.
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(NE)ŽINOMAS 
BERNARDINŲ 
SODAS
Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė
„Kristupo festivalio“ nuotr.

Skliaustelis „(ne)“ čia kaip niekada tinka. 
Vilniaus Bernardinų sodo takais kasdien 
žingsniuoja šimtai praeivių. Tačiau, kad 
ir kiek kartų čia buvę, daugelis niekada 
nėra  pasislėpę  nuo  šurmulio  ant 
Belvederio kalnelio ar iš arčiau tyrinėję 
vienuolių puoselėto sodo augalus. Tai – 
romantiškojo parko  laikotarpio ženklai, 
atmosfera,  kurios  savo  koncertams 
ieškojo  „Kristupo  festivalio“  meno 
vadovė Jurgita Murauskienė. Į XIX amžių 
labiausiai  norėtų  nusikelti  ir  „Gatvės 
gyvos“  gidė  Milisenta  Misevičiūtė.  Šį 
rugpjūtį  muzika  susijungs  su  istorija  ir 
taps  išskirtine  galimybe  kitaip  patirti 
vieną iš (ne)žinomiausių Vilniaus vietų.

Milisenta, ekskursijose Bernardinų sode pasakoji apie 

šios vietos istoriją nuo pagoniškų laikų iki šių dienų. 

Išties parkas patyrė ne vieną įdomią transformaciją 

– nuo viduramžių šventos giraitės iki atrakcionų 

parko sovietmečiu. Kuris parko gyvavimo etapas 

Tau pačiai įdomiausias?

1825 metų inventorizacijos sąraše užfiksuota, kad sode 

buvo devyni tūkstančiai įvairių augalų rūšių. Atrodo 

neįtikėtina, kaip taip gali būti! Labiausiai norėčiau 

nusikelti į tuos laikus. Įsivaizduokite per vidurį tekančią 

Vilnią, vienoje pusėje – botanikos, kitoje – vienuolyno 

sodas. Ir abu klesti! Botanikos sodas tuo laikotarpiu 

Rytų Europoje buvo vienas nuostabiausių, etaloninis 

pavyzdys. Šiuo laikotarpiu labai norėčiau pasivaikščioti 

po parką.

Išduok keletą dalykų, kurie žmones nustebina 

labiausiai. 

Užtenka vien pradėti nuo 400 metų skaičiuojančio 

ąžuolo. Mažai kam žinoma, kad čia jis – seniausias 

mieste. Daugelis ekskursijos dalyvių, nors sode buvo 

daugybę kartų, pirmąsyk lyg serpantinu sukdami 

Koncertuose Bernardinų sode skleidžiasi talentingų pianistų 

atliekama klasikinė muzika.
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ratus užlipa į belvederį. Labai nustebina faktas, kad per 

vidurį sodo tekėjo Vilnia – žmonės tikrai su smalsumu 

tyrinėja žemėlapį ir bando įsivaizduoti, kur ir kaip 

driekėsi vandens keliai. Nuostabą kelia ir vienuolyno 

ekspozicijos dalis, kurioje net augalų spalvos turi savo 

reikšmę ir atspindi vienuolynų liturginius kanonus.

Dalis ekskursijos dalyvių prisimena ankstesnio – 

Jaunimo – sodo laikus. Tiesa, prisiminimai ne visada 

tikslūs, labiau susiję su emocijomis. Viena ekskursijos 

dalyvė net pasidalijo savo vaikystės nuotrauka 

prie vieno iš tuomečių fontanų ir leido ją naudoti 

ekskursijose! Kiekvienas prisimena kino teatrą, tačiau 

mažai kam žinoma, kur dabar yra šis pastatas ir kaip 

netikėtai pasikeitusi jo funkcija. Išties kiekvienas parko 

istorijos etapas ir kiekvienas kampelis gali nustebinti. 

Bernardinų sode vedi ir edukacijas vaikams. 

Daugeliui mažųjų vilniečių ši vieta – puikiai žinoma 

žaidimų aikštelė. Tačiau per užsiėmimus su vaikais 

Jurgita, panašu, kad ir Tau mieliausia XIX amžiaus 

sodo atmosfera, kurią nusprendei atgaivinti su 

klasikine muzika. Kaip „Kristupo festivalio“ koncertai 

įsikūrė Bernardinų sode?

Praėjusiais metais kartu su viso pasaulio muzikos 

bendruomene šventėme didžiojo romantiko Frederico 

Chopino 210-ąsias gimimo metines. Labai norėjome, 

kad erdvė atlieptų to laikotarpio dvasią ir būtų atvira, 

siekiant klausytojų bei atlikėjų saugumo (buvome tik 

tik išbridę iš pirmojo karantino). Taip festivalio koncertų 

žemėlapyje atsirado Bernardinų sodas, kuris, tikiu, iš jo 

neišnyks. 

Kaip pasisekė įgyvendinti idėją?

Pradžioje buvo nerimo. Fortepijonas – įnoringas 

instrumentas, labiau tinkamas koncertų salėms nei 

lauko scenai. Be to, rečitalio forma išsiskiria savo 

kameriškumu, intymumu, tad galėjome tik spėlioti, 

kaip viskas pavyks... O pavyko puikiai! Žmonės vis dar 

myli Chopiną, o muzika nuostabios gamtos apsuptyje, 

pasirodo, labai paveikus derinys. Sulaukėme didelio 

publikos susidomėjimo, itin šiltų atsiliepimų bei 

palaikymo. Viena klausytoja koncertus pavadino 

„muzikine palaima, stiprinančia imunitetą“. Tai 

nepaprastai įkvepia ir motyvuoja judėti į priekį. 

Ko klausytojai gali tikėtis šiemet?

Šiemet Kristupo vasaros festivalio tema – „Pasaulio 

muzikos sodas“. Ji atskleidžiama per įvairią muziką, 

sukurtą skirtinguose pasaulio kraštuose, ir atlikėjus, 

kurie tarsi augalai sugeria įvairiausias emocijas, 

integruoja jas į muziką, o vėliau visa jėga išsiskleidžia 

scenoje. Šį rugpjūtį Bernardinų sode skleisis nuostabūs 

pianistai. Vengrų šokiai, svajingi noktiurnai, žėrintys 

valsai, mazurkos, polonezai liesis prie Bernardinų sodo 

didžiojo fontano ir vilios patirti vasarą kitaip. 

Ekskursijų ir koncertų ciklas Bernardinų sode vyks 
rugpjūčio 4, 11, 18 ir 25 dienomis. Platesnė informacija 
apie koncertus – kristupofestivalis.lt, bilietų į 
ekskursijas ieškokite payseratickets.lt (renginio 
pavadinimas – „Ekskursija Bernardinų sode“). Su 
kodu „ŽURNALAS“ taikoma 10 proc. nuolaida.

atsitraukiate nuo besisukančių sūpuoklių ir neriate į 

kitas veiklas... 

Esu skautė ir mano mintis vaikams – parodyti, kad ir 

neturint jokių specialių priemonių gali labai įdomiai 

praleisti laiką ir pažinti aplinką. Žaidžiame paprastus 

žaidimus, bet vaikai taip įsitraukia! Vien užsimerkus 

rankomis liesti medžio žievę, ją užuosti... Jie tikrai 

pajaučia gamtos magiją. Pavyzdžiui, atminties 

žaidime ieškome įvairių aplinkoje esančių dalykų, kurių 

kitu atveju vaikai nepastebi. O turėdami delne medžio 

lapą, susimąsto, kuris čia, koks jo pavadinimas.

Ekskursijose atsiskleidžia ne vienas įdomus 

Bernardinų sodo istorijos faktas. Vienas iš 

įdomiausių netikėtumų - anksčiau per vidurį 

parko tekėjusi upė. 
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ŠILUOSE, PRIE UPIŲ.
DVIRAČIAIS PO DZŪKIJĄ
Ar mėgstate keliauti dviračiu? Aš – labai. Ir kai tik aplinkybės leidžia, norisi 
dviem  ratais  ištrūkti  kur  nors  į  gamtą.  Mano  mėgstamiausia  kryptis  – 
Varėnos  rajone  plytinti  Dainavos  giria.  Esu  tikras  vilnietis  ir  išankstinių 
simpatijų  kuriam  nors  Lietuvos  regionui  niekada  neturėjau.  Kartais 
pagalvoju, kad potraukį prie Dzūkijos galėjo nulemti viena keista aplinkybė. 

Buto,  kuriame  anksčiau  gyvenau,  virtuvėje  buvau  pasikabinęs  didelį 
Lietuvos  žemėlapį.  Jo  apačioje  esanti  Dzūkija  man  valgant  visą  laiką 
būdavo  akių  lygio.  Reguliariai  žvilgsniu  perbėgdavau  upes  ir  kaimus.  O 
pamačius  ant  popieriaus,  traukte  traukia  nuvažiuoti  ir  apžiūrėti  gyvai. 
Sakysite,  skamba  neįtikinamai?  Tuomet  prisiminkite,  kad  maisto  prekių 
parduotuvių lentynos, esančios akių lygio, yra brangiausios ir dėl jų aršiai 
varžosi prekių  tiekėjai. Visi nori,  kad  jų produktą pamatytume pirmi.  Tad 
vaizdžiai sakau, kad Dzūkija, nuolat virtuvėje išnirdama prieš akis, panašiai 
„parsidavė“ ir man.

Per  pasikartojančias  išvykas  įsitikinau,  kad  Dzūkijos  nacionalinis  parkas 
yra  visokeriopai  keliauti  patraukli  vieta.  Čia  gausu  gamtinių  vertybių 
(atodangų,  šaltinėlių,  raistų,  žemyninių  kopų),  taip  pat  ir  smalsumą 
sukeliančių kultūros objektų. O dviratininkams stiprios paspirties suteikia 
iki pat Marcinkonių vežantis traukinys iš Vilniaus. Kelionės dviračiu pradžią 
pasiekti traukiniu ne tik patogu, bet ir romantiška. Ypač mėgstu atkarpą 
tarp Varėnos ir Zervynų, kuria važiuojant už lango romiai linguoja pušynai 
ir monotoniškai dunksi traukinio ratai... Beveik visada ties šia vieta užmiegu. 
Ilgainiui  kilo  mintis  pasidalyti  savo  kelionių  Dzūkijoje  atradimais  –  tai 
padariau sukurdamas įgarsintą maršrutą po regiono kaimus. 

Albertas Kazlauskas

Dzūkijos kaimuose keliautojus 

pasitinka unikalūs kryždirbystės 

meistrų kūriniai.
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pasipildyti šaltinėliuose, pavyzdžiui, vadinamojoje Ūlos 

akyje.

Prieš išvykstant

Kelionės trasa nutįsusi apie 35 km – dažnai dviračiu 

važiuojančiam tai yra visiškai normalus atstumas. 

Tiems, kurie mina rečiau, reikėtų nusiteikti šiokiam 

tokiam fiziniam krūviui. Nepaisant to, tarp važiavimų ir 

sustojimų dar turėtų likti laiko atokvėpiui.

Dalis maršruto driekiasi žvyrkeliais, dalis – asfaltuotu 

keliu. Asfaltuotų kelių bijoti nereikia, nes čia jie nejudrūs 

ir nėra pagrindo baimintis nemaloniai pavojingo 

automobilių srauto. O miško takais Dzūkijoje minti 

yra tikras iššūkis – pirma, gruntas labai smėlėtas ir 

reikalauja ne tik stiprių kojų, bet ir storų padangų, 

antra, po sniegingos šių metų žiemos daugelyje vietų 

išliko visiškai nepravažiuojamų medžių nuovartų. 

Išbandžiau tai savo kailiu ir supratau, kad kas 15 

sekundžių pernešinėti dviratį per išvirtusius medžius – 

menkas malonumas. Todėl audiogido žemėlapis jus 

Kas laukia kelionėje?

Šis maršrutas driekiasi per Dzūkijos nacionaliniame 

parke išsibarsčiusias gyvenvietes, kuriose gyvena 

vadinamieji šiliniai, kitaip – giriniai arba „pieskynų“ 

dzūkai. Kiekviename punkte išgirsite glaustą kaimo 

(kartais – gamtinio objekto) istoriją. Kai kurios vietovės, 

tokios kaip Zervynos ar Marcinkonys, pasižymi didžiule 

etnografine, istorine verte. Štai Zervynos yra puikus 

padriko kupetinio kaimo pavyzdys. Pasižiūrėjęs į jos 

struktūrą tikrai pastebi, kad ši gyvenvietė keistai ir 

plačiai išsklidusi. O Marcinkonys neretai vadinami 

didžiausiu kaimu Lietuvoje. Savotišku apylinkės centru 

šiai vietovei tapti padėjo ją XIX amžiaus antroje 

pusėje kirtusi geležinkelio linija Peterburgas–Varšuva. 

Iš aplinkinių girių pro Marcinkonis buvo gausiai 

eksportuojama mediena. Įmantriai puoštas medinis 

stoties pastatas primena geležinkelio reikšmę šiam 

kraštui. Jauki, bet kartu didinga ir šio kaimo bažnyčia. 

Taip pat aplankysite Mančiagirę, Mardasavą, Kašėtas, 

Puvočius, Žiūrus, Trakiškius. Esu įsitikinęs, kad akis 

patrauks rūpestingai prižiūrimos pirkios su dailiais 

langais, prieangiais, durimis – Dzūkijoje jos išties žavios. 

Čia gerokai mažiau plastikiniais langais sugadintų 

namų, nei matome miestuose ir jų apylinkėse. Regis, 

dzūkai savo meilės medžiui neišduoda. Kiekviename 

kaime pareigingai tarsi sargybiniai pasitiks kryžiai 

ir koplytstulpiai. Turėtumėte sutikti ir senbuvių – 

močiutę su skarele ar ūkininkaujantį senolį. Gal pavyks 

prakalbinti ir gyvai išgirsti šio krašto tarmę?

Pramaišiui tarp ramybe alsuojančių gyvenviečių bus 

progų sustoti prie upių. Nors geografiškai maršrutas 

apima gana nedidelį plotą, gretimybėje visada bus 

viena iš trijulės – Ūla, Merkys arba Grūda. Jei keliausite 

šiltuoju metu, pasiimti maudymosi reikmenis – būtina! 

Taip pat pasitaikys bent kelios atokvėpio vietos su 

suoliukais, pavėsinėmis. Vandens rezervus galima 

ves geriau prižiūrimais „civilizuotais“ keliais, kurie, beje, 

taip pat apsupti miškų ir upių.

Maršrutas sudarytas taip, kad keliautojui būtų patogus 

traukinių iš / į Vilnių tvarkaraštis. Maršruto pradžia – 

Zervynose, o pabaiga – Marcinkonyse. Užkandžiais 

reikėtų pasirūpinti iš anksto – visus metus dirbanti 

maisto prekių parduotuvė išliko tik Marcinkonyse. Dar 

viena parduotuvė, tačiau dirbanti tik šiltuoju metų 

laiku, yra Puvočiuose.

Nuvalykite dulkes nuo dviračio, įsikraukite telefoną 

ir – pirmyn! Labai lauksime jūsų kelionės įspūdžių – 

pasidalykite su mumis laiškais ar žinutėmis 

socialiniuose tinkluose. Mūsų grotažymė – 

#gatvesgyvos. 

Įgarsintą dviračių maršrutą po 
Dzūkiją rasite nemokamoje „Gatvės 
gyvos“ mobiliojoje programėlėje. 
Atsisiųskite ją „Google Play“ ir   „App 
Store“ parduotuvėse.

Audiogido maršrutas driekiasi per gyvenvietes, kuriose gausu rūpestingai prižiūrimos medinės architektūros. 
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VAIKŲ VASARA 
MIESTE – Į KOKIAS 
KULTŪROS 
PATIRTIS NERSIME 
STOVYKLOSE?

Miesto  istoriją,  architektūrą  ir  gamtą  patirti  kaip  nuotykį,  aplankyti  nematytus 
senamiesčio  kiemelius,  išlaisvinti  savo  kūrybiškumą  įvairiose  dirbtuvėlėse,  surasti 
paslėptus gamtos lobius parkų šešėliuose… Artėjant vasaros atostogoms jau šeštus 
metus  „Gatvės  gyvos  vaikams“  komanda  neria  į  kūrybinius  ieškojimus  –  į  kokias 
ugdančias ir smagias kultūros patirtis šį kartą įtrauksime vaikus?

Legenda, o gal tiesa?

Mistinis požemiuose besislapstantis baziliskas, 

paveiksle vis išlendanti trirankio karalaičio Kazimiero 

ranka, kantriai per upę vaikelį ir viso pasaulio 

sunkumus nešantis Kristoforas... Vilnius apipintas 

legendomis. Kodėl verta prisiminti šiuos mistinius 

pasakojimus, kaip tai gali padėti vaikams pažinti 

miestą? „Pirmiausia legendos sudomina ir patraukia 

dėmesį, tačiau nuslūgus pirmajam įspūdžiui jos 

skatina vaikus susimąstyti ir paklausti – o kaip ten 

buvo iš tikrųjų? Kas iš tikrųjų buvo tas Kazimieras? Kodėl 

buvo pastatytas raudonas bokštas, kurio požemiuose 

gyveno baziliskas? Jei išgirdę legendą vaikai turės 

daugiau klausimų, nei prieš ją sužinodami – liksiu labai 

patenkinta“, – sako ekskursijos kūrėja gidė Ieva. Vaikai 

legendų ne tik klausys, bet bandys jas atkurti, o gal 

net ir perkurti. Juk kiekvienas esame pasakotojas! Ieva 

žada parodyti ir vieną slaptą Vilniaus gatvelę, kuriai 

trūksta legendos...

Dienos stovykla „Legendų Vilnius: didvyriai ir 
pabaisos“, 5–7 metų vaikams. 
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Didelė istorija mažoje vėtrungėje

Kuršių nerija – Lietuvos UNESCO pasaulio paveldo 

vertybė. Skamba rimtai ir sudėtingai! Tačiau šį 

terminą gali atspindėti ir visai nedideli, įdomūs ir 

spalvingi dalykai. Vienas jų – vėtrungė. Nusprendėme 

vaikus pakviesti į pažintį su šiais Kuršių žvejų laivelių 

stiebuose kadaise plevėsavusiais ženklais. Kokie 

simboliai žymės mano istoriją, man svarbius dalykus? 

Kokiomis spalvomis norėčiau tai išreikšti? Dirbtuvėlėse 

kiekvienas sukurs savo unikalią vėtrungę, kuri dar ilgai 

po stovyklos liks vaikų kambario puošmena ir primins 

apie Lietuvai svarbų paveldo lobį.

Dienos stovykla „Paveldo lobių ieškotojas“, 7–10 ir 
10–12 metų vaikams.

Ekspedicija į čiulbantį draustinį

Daugelis vaikų puikiai pažįsta Bernardinų sodą ar Vingio 

parko takelius. Tačiau retas kuris žygiavo įspūdingu 

Karoliniškių draustinio mišku – ši viena seniausių 

Vilniaus saugomų teritorijų miesto šurmulyje priglobė 

išskirtinius gamtos lobius! Ornitologas Gediminas 

vaikams čia parengė tikrą ekspediciją – pasitelkę 

specialius žiūronus slapčia stebėsime šaltinėlyje 

atsigerti ir nusiprausti atskridusius paukščius, įtempę 

ausis bandysime atpažinti skirtingus čiulbesius, 

kopsime medžių šaknų „kopėčiomis“, aplankysime 

vabzdžių viešbutį... Gamtos nuotykis, po kurio miesto 

sparnuočiai ir kiti mažieji gyventojai vaikams taps 

labiau pažįstami ir mylimi. O gal vėliau jų pasižvalgyti 

savo kieme? Gediminas sako, kad tereikia būti atidžiam 

ir čiulbančių gyventojų pastebėsi visame mieste!

Dienos stovykla „Jaunasis gamtinėtojas: 
pasislėpusios parkų istorijos“, 7–10 metų vaikams.

Medinukų puošmenos

Ar kada vaikštinėdami su šeima atidžiau apžiūrėjote 

Vilniaus medinius namus? Nepaisant sparčios miesto 

kaitos, vis dar turime išsaugotų puošnių ir vertingų 

medinukų, skaičiuojančių daugiau nei šimtmetį. Tai 

svarbi mūsų architektūros paveldo dalis, kurią su vaikais 

pažinsime žaisdami ir konstruodami! Medinės miesto 

architektūros muziejus mūsų stovyklų mažiesiems 

parengė žaidimą, kurio metu vaikai susipažins su 

medinių pastatų architektūriniais elementais ir jų 

ieškos tikruose istoriniuose pastatuose. Vėliau savo 

patirtis stovyklautojai pritaikys dirbtuvėlėse: kiekvienas 

konstruos medinį namelį pasitelkdamas matytus 

pavyzdžius ir savo kūrybiškumą! Spalvingi nameliai 

iškeliaus su vaikais į namus ir dar ilgai primins medinio 

Vilniaus istorijas.

Dienos stovykla „Aš – miesto architektas“, 7–10 
metų vaikams. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/vaikams
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„Gatvės  gyvos“  nuo    2015  m.    kviečia 
vilniečius ir miesto svečius į ekskursijas 
originaliais  maršrutais,  suteikiančiais 
galimybę  pažinti  miesto  erdves  už 
įprasto  turistinio  tako  ribų.  Esame 
gidų  komanda,  rengianti  ekskursijas 
ne  tik  senamiestyje  ar  istoriniuose 
priemiesčiuose, tačiau ir atokesniuose 
periferijos  rajonuose,  nagrinėjanti 
temas  nuo  viduramžių  istorijos  iki 
sovietmečio  pramonės.  Į  paveldo 
tyrinėjimus  įtraukiame  ir  vaikus 
rengdami  specialiai  jiems  pritaikytas 
ekskursijas  ir  dienos  stovyklas.  Šis 
žurnalas  –  tai  mūsų  pasakojimai, 
kuriuos atrandame kasdien tyrinėdami 
mus  supančią  aplinką.  Siekiame, 
jog  „Gatvės  gyvos“  taptų  platforma 
gyventojų  dialogui  istorijos,  kultūros 
klausimais,  skatintų  domėjimąsi  ir 
sąmoningą požiūrį į įvairialypį paveldą.
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