RAUDONDVARIS - PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
•

Kelionės atstumas: 26 kilometro

•

Kelionės pėsčiomis trukmė: 6,5 valandos

•

Punktai: – Raudondvaris – Pažaislio vienuolynas

Ankstų saulėtą rytą Camino Lituano bendražygiai rinkosi Raudondvario dvaro kieme. Atvykusieji
ankščiau turėjo galimybę pasigrožėti didžiule dvaro teritorija. Čia apžiūrėjome rūmus, kartu su 3,8 ha
parko teritorijoje išsidėsčiusiais dviem oficinų pastatais, oranžeriją, arklides, ledainę. Visa tai sudaro
vieningą dvaro ansamblį. Valdant Tiškevičiams ši pilis tapo
ištaiginga grafų rezidencija, kurioje buvo sukauptos didžiulės
paveikslų, meno dirbinių, retų knygų bei egzotiškų augalų ir
gyvūnų kolekcijos. Kadangi žygeivių laukė tolimas kelias ir
rinkomės labai anksti, tai pasigrožėti dvaro architektūra ir
įamžinti gyvenimo akimirką galėjome tik iš lauko. Lydimi
liepų alėjos, Instituto gatvė nužygiavome link Kauno, pakeliui
palikdami Raudondvario dvarą, Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčią, kompozitoriaus, vargonininko Juozo Naujalio
paminklą ir maisto parduotuvėlę. Nejučiom pradedi galvoti ar
bus įdomu keliauti didmieščio gatvėmis? Bet, vos kirtus
Nevėžio upę, prasideda žaliuojantis Kaunas: vienoje pusėje
didžiulis Lampėdžio ežeras, kitoje žaliuojantys medžiai,
sukame palei Nemuną link Neries ir visa tai net neprimena
didmiesčio ritmo ir dulkių. Ar yra kitas Lietuvos miestas, kur
tiek daug vandens telkinių būtų vienoje vietoje? Staiga ausis
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pagauna žygeivių eiles „Vilnele bėk į Viliją, o Vilija į Nemuną...“ ir taip atsiduriame prie Kauno pilies.
Kauno pilis yra seniausia išlikusi mūrinė pilis Lietuvoje. Nemuno ir Neries santakoje pastatyta pilis pirmą
kartą paminėta 1361 m. Aplink ją ėmė kurtis gyvenvietė vėliau išaugusi į dabartinį miestą. Visą šią
istoriją ir daugiau galite sužinoti užsukę į pilies muziejų. Čia, santakoje galite aplankyti ir vieną iš
seniausių Kauno bažnyčių - Šv. Jurgio Kankinio ir vienuolyną, pasigrožėti paminklu popiežiui Jonui
Pauliui II. Čia pat, šalia bažnyčios rasite piligrimų namus „Domus Pacis“, jei kartais nuspręstumėte baigti
šios dienos kelionę. O jei vis dėlto dar turite jėgų, verta aplankyti Kauno rotušę. Ši tarnauja Kaunui kaip
Santuokų rūmai jau nuo 1974m. Camino žygeiviai, vedami istorinio smalsumo,
aplanko Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedros baziliką. Ją įsteigė Vytautas
Didysis. Tai viena iš trijų ir pati
svarbiausia katalikų šventovė Kaune
(kitos dvi – Šv. Mikalojaus ir Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
(pranciškonų arba Vytauto Didžiojo)).
Steigimo dokumentai nėra išlikę, bet sakoma, kad 1413 m.
bažnyčia jau turėjo stovėti. Žinsnis po žingsnio, objektas po
objekto ir žygeiviai atsiduria Kauno senamiestyje, o čia daugybė
kavinių, kepyklėlių ir jų kvapai jau vilioja praalkusius piligrimus.
Pasistiprinus keliauname toliau link T. Ivanausko zoologijos
muziejaus. Pasirodo, muziejus įkurtas lygiai prieš šimtą metų
😊, jame šiuo metu yra apie 14 tūkst. eksponatų ekspozicijoje ir
200 tūkst. – moksliniuose fonduose. Ekspozicija per 3 aukštus. Muziejuje veikia septyni skyriai:
bestuburių, entomologijos, ichtiologijos, herpetologijos, ornitologijos, mamaliologijos, ekskursinis
skyrius. Taip pat yra trys mokslinės laboratorijos – bioanalizės, biologinių preparatų dirbtuvės ir
eksperimentinės taksidermijos. Taip, kad, jei nors kiek domitės gamta, bus įdomu. Jei vis dėlto
nepanorėsite į muziejų, tai netoliesite rasite gotikinio stiliaus Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčią bei
žvakių šventovę. Čia kiekvienas žmogus gali prašyti maldos pagalbos sau bei kitiems. Jei Camino lituano
nužymėtu keliu žygiuojate jau ne pirma diena, tai pastebėjote, kad siūlome aplankyti ne tik katalikiškas
šventoves, bet ir žydų sinagogas. Už T.Ivanausko muziejaus rasite Kauno choralinę sinagogą – vienintelę
išlikusę ir veikiančią Kauno sinagogą ir judėjų maldos namus. Besidomintys menu gali aplankyti
vienintelį pasaulyje velnių muziejų, nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, Vytauto Didžiojo karo
muziejų, M. Žilinsko dailės galeriją. Kaip jau supratote, Kaune tiek veiklos ir įdomybių, kad net
įnoriausias žygeivis turės čia ką pamatyti 😊. Toliau Camino kelias driekiasi pro Kauno simbolius:
S.Dariaus ir S.Girėno paminklą, „Stumbro“ skulptūrą. Reikia paminėti, kad „Stumbro“ skulptūra – tai
savotiškas tam tikro Kauno istorijos tarpsnio simbolis, susijęs su miesto
herbu. Toliau Žaliakalnio parku traukiame link zoologijos sodo, o trijų
mergelių pėsčiųjų tiltu kertame Nemuną. Žmonių mažėja, Kauno šurmulys
liko už nugarų...iki Pažaislio vienuolyno liko 7km. Jėgos senka, kojos
dulkėtos, bet nepraradę ryžto, vienas kitą paskatindami įveikiame likį kelią
ir štai ilgai laukas Pažaislio vienuolynas.Tai ne tik valstybės saugomas
kultūros paminklas, bet ir veikiantis vienuolynas, kuriame gyvena, juo
rūpinasi bei išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Jame yra
veikiantis muziejus, vykdomos edukacijos, rengiamos rekolekcijos.
Pasitiko mus vienuolė Vita su sultingais obuoliais. Ji jau turi patirties su
piligrimais, rūpestingai apgyvendina mus vienuolyno celėse. O kaip
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fontastiškai smagu po ilgos kelionės sėdėti vienuolyno terasoje, gurkšnoti arbatą, skambant laikrodžio
dūžiams...

Gero kelio ir Jums!

