
Kapinių gyvenimas gerokai 
ilgesnis negu žmonių. Kad 
kapinės išnyktų iš atminties, 
turi sudūlėti kryžiai, žolėmis 
apaugti akmenys, ir vis tiek iš 
lūpų į lūpas bus perduodama: 
čia - kapinės. Istorija rodo, kad 
kapines labiau sergsti ir gerbia 
arčiau žemės esantys žmonės.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Į Vaiponiškės (Kalvarijos sav.) 
senąsias lietuvių kapines ir evan-
gelikų liuteronų, dar vadinamas 
Prūskapiais, kapines retkarčiais 
užsuka tik vietos gyventojai, vai-
poniškiai, pavasarį su pjūklais krū-
mams karpyti prasiaučia seniūni-
jos pasiųsti žmonės, o toliau - su-
stojęs laikas. Nėra kam uždegti 
žvakelių, neliko artimųjų. Prūska-
pių, kuriuose paskutinis kapas bu-
vo supiltas tarpukariu, palikuonys 
jau patys iškeliavo amžinybėn. 
Vienus giminės į kitą kalnelį Lie-
tuvoje palydėjo, kiti, dundant ka-
rui, pabėgo į Vokietiją. Jų vaikaičiai 
net nežino, kurioje pusėje protėvių 
kapų ieškoti. Nors ne visi nežino. 
Vaiponiškėje, už kelių šimtų metrų 
nuo abiejų kapų, gyvenantys Ona 
ir Petras Radžiūnai pasakojo prieš 
pusantrų metų lydėję į Prūskapius 
iš Vokietijos atvažiavusius buvu-
sios kaimynės Marės Engelertie-
nės vaikaitę ir jos sūnų. Parodė, 
kur palaidota jų močiutė ir promo-
čiutė, pasakojo apie kitus po jau 
išklypusiais antkapiais besiilsin-
čius buvusius kaimynus. Vaikys-
tėje lietuviškai su kaimo vaikais 
kalbėjusi Engelertienės provaikai-
tė, buvusi Vitlipaitė, lietuvių kalbą 
jau pamiršusi, o jos sūnus tos kal-
bos niekada nemokėjo. Bendravo 
padedant vertėjai. „Jie filmavo vi-
sus kapus, susuko apie dviejų va-
landų filmą, išsivežė saviškiams 
parodyti. Išsivežė rūgščių obuolių 
iš  promočiutės sodybos, molio at-
plaišų nuo protėvių kieme tebe-
sančio molinio tvarto. Žadėjo dar 
atvažiuoti, bet girdėjome, kad Lie-
tuva susižavėjęs provaikaitis žuvo. 
Toks tas gyvenimas - čia susipa-
žįsti, čia - išsiskiri“, - apgailestavo 
78 metų Ona. Iš kito kaimo į Ra-
džiūnus atitekėjusi moteris apie 
Prūskapių vietinius žino tik iš vy-
ro ir vyresnių kaimo gyventojų pa-
sakojimų. O 82 metų Petras ne su 
vienu jų, vaikas būdamas, net tais 
pačiais takais vaikščiojo. Artimiau-
sia iš palaidotųjų Radžiūnai laiko 
senąją Engelertienę. „Vis dėlto bu-
vusi kaimynė“, - pagarbiai mini. 
Palydi abu į senąsias kapines ir 
mus. Braunamės per atžėlusius 
alyvų krūmus. Buvusios kaimynės 
kapas giliai krūmuose po samano-
mis, bet Ona jį randa. Uždegame 
žvakelę.

Petras rodo ir kitų vokiečių kil-
mės vaiponiškiečių kapines. „Aust-
rotai, visa jų giminė čia palaido-
ta“, - palydi prie kaltiniais kryžiais 
papuoštų antkapių. Kas ilsėjosi po 
jau nugriuvusiais ąžuoliniais kry-
žiais, jis nebeprisimena. Apgailes-
tauja, kad kapinės anksčiau ne taip 
atrodžiusios. „Kapines vokiečiai 

patys aptvėrė akmenine tvora, ten, 
kur tik stulpai likę, buvo gražūs 
kaltiniai vartai. Dingo tie vartai so-
vietmečiu, o tvora beveik visa vie-
no iš buvusio kolūkio pirmininkų 
paliepimu atsidūrė fermos pama-
tuose. Nežinau nė katros fermos. 
Gal ir ji jau nugriauta?“ - abejoja 
vaiponiškietis.

Anot P.Radžiūno, jei ne karas, 
vokiečiai čia ir būtų likę gyventi. 
Pasidarė didžiules kapines, dalis 
taip ir liko neužlaidota. Vyras sako, 
kad vokiečiai visi kalbėjo lietuviš-
kai, net ir savo šeimose. Tačiau tu-
rėjo ir savo tradicijų. Nevedė kita-
taučių ir netekėjo už jų, nesimaišė. 

„Baisus skandalas buvo kilęs, kai 
vienas prūsas nusižiūrėjo kaime 
mergaitę lietuvę“, - prisiminė Pet-
ras. Radžiūnai sako, kad seniau 
niekas taip kapinių kaimuose ne-
prižiūrėjo ir nelankė, kaip dabar. 
„Pasodindavo ką nors žalio, apšluo-
davo takus, žvakių tokių nebuvo, 
degindavo vaškines, ilgas. Tol, kol 
vėjas užpūsdavo“, - pasakojo Ona. 
Jos manymu, kol žmonės mena, ka-
pines reikia tvarkyti. Jeigu artimų-
jų nebėra, žvakelę turėtų uždegti 
nepažįstami.

Nors apie evangelikų liuteronų 
palaidojimus vaiponiškiečiai žino 
daugiau, negali pasakyti, kas palai-

dota prie pat Prūskapių esančiuose 
lietuvių kapuose. „Mūsų jau tėvai 
neprisiminė, kas ten ilsisi, nei kry-
žių, nei antkapių nė žymės. Visi 
žinome, kad ten - kaimo kapinės. 
Tėvai vaikams primindavo, kad ap-
sirikę ten gyvulių neužgintų“, - 
mena žmonės. Abiejų Radžiūnų 
tėvai ir seneliai palaidoti Sangrū-
doje, parapijinėse kapinėse.

Kalvarijos savivaldybės pamin-
klotvarkininkas Romas Eidukaitis 
pasakojo, kad valstybės saugomos 
yra visos kapinės, kurioms daugiau 
negu 50 metų. Kalvarijos savival-
dybėje tokių yra 51. Iš jų mažiau-
siai penkerios - evangelikų liute-

ronų. „Kaip tokiai mažai savivaldy-
bei - daug“, - mano R.Eidukaitis. 
Pasak savivaldybės atstovo, senos 
kapinės yra savivaldybės jurisdik-
cijoje. Tiksliau, seniūnijų. Kiek esą 
pinigų ir noro, tiek tos kapinės ir 
tvarkomos. „Visiems žinoma, kad 
geriau tvarkomos tos senos kapi-
nės, kurios yra arčiau miestelių bei 
gyvenviečių“, - nedaro paslapties 
valdžios atstovas. Valstybė, anot jo, 
kištųsi tik tada, jeigu kas kapines 
niokotų. „Senosios kapinės kultū-
ros paveldu buvo laikomos ir so-
vietmečiu, bet turbūt pagarba joms 
priklausė nuo valdžios požiūrio“, - 
teigė savivaldybės atstovas.
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Nykstančiuose kaimuose - nykstančios kapinės



Apie tai prie ŽALGiRiO 
nACiO nALiniO PASiPRieŠini-
MO JuDėJiMO apskritojo stalo dis-
kutavo europarlamentaras valenti-
nas MA ZuROniS, Lietuvos atsar-
gos karininkų sąjungos vadovas 
ignas StAnkOviČiuS, Lietuvos 
Seimo narys Povilas GYLYS, nepri-
klausomybės Atkūrimo Akto signa-
taras Rolandas PAuLAuS kAS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAkAvOniS. 

G.JAKAVONIS: Kas su kuo 
kariauja Sirijoje?

V.MAZURONIS: Jeigu žvelg-
tume formaliai, vyksta karas tarp 
Bašaro al Asado (Bashar al-Assad), 
jam oponuojančių jėgų ir „Islamo 
valstybės“. Jie kovoja tos valstybės 
viduje. Be to, į šį karą jau yra įsi-
vėlusi JAV vadovaujama koalicija. 
Ir ne taip seniai, kaip žinome, įsi-
traukė Rusijos karinės pajėgos. 

Visas įdomumas prasideda, kai 
keliame klausimą, kas, ko ir kaip 
siekia Sirijoje. Jei pažvelgtume iš 
platesnės perspektyvos, tai karas 
ne tik Sirijoje ir ne tik tarp tų trijų 
pagrindinių kariaujančių pusių bei 
įsitraukusių dviejų stiprių jėgų. 
Manau, tai yra ir geopolitinio lyg-
mens varžytuvės. Turiu omeny 
JAV ir Rusiją. Rusija bando grįžti į 
geopolitinį žaidimą kaip galinga 
valstybė po visų, mano nuomone, 
nesėkmingų ir negražių veiksmų 
Ukrainoje, siekia atkurti savo pres-
tižą kaip jėga, kurią gerbtų. JAV su 
koalicija siekia taip pat įsitvirtinti 
tame regione. Taigi tai yra karas 
dėl regiono. 

P.GYLYS: Vakarai, mano su-
pratimu, šiek tiek užsižaidė su „Is-
lamo valstybe“. Aš neturiu karinės 
žvalgybos duomenų, todėl mano 
vertinimai gali būti ne visai tikslūs, 
bet iš to, ką skaitau tais klausimais, 
susidaro įspūdis, kad nebuvo rim-
tos kovos su „Islamo valstybe“. 
Dėl to ji labai įsigalėjo, užėmė Ira-
ko vidurį, didelę dalį Sirijos terito-
rijos. O dabar staiga, netikėtai 
(nors rusai sako, kad įspėjo, neži-
nau, prieš kiek laiko) įsitraukė Ru-
sija kariniu būdu. Ką reiškia šis 
įsikišimas? 

Labai sunku pasakyti, kuo visa 
tai baigsis. Bet išskirčiau du aspek-
tus. Pirmiausia geopolitinį. Manau, 
kad Rusija užklupo Vakarų koalici-
ją. Ji pademonstravo jėgą. Ypač 
įspūdingas buvo apšaudymas iš 
Kaspijos jūros. Manau, ne tiek pats 
šis faktas, kiek įspūdis, kurį sukė-
lė šis apšaudymas, buvo didelis. 

Dėl to keičiasi Vakarų požiūris į 
migraciją. Juk reikia sustabdyti mi-
graciją į Vakarų Europą. Tai liudija 
ponios Angelos Merkel vizitas į Tur-

kiją, kuriai buvo pažadėti trys mili-
jardai eurų, kad prisiimtų didesnę 
arba bent tą pačią naštą, kurią dabar 
turi. Turkijoje yra apie pustrečio mi-
lijono pabėgėlių. Baiminamasi, kad 
pabėgėlių ir migrantų srautas nesi-
baigs ir Europoje gali kilti labai di-
delių nesutarimų, net įvykti tekto-
ninių pokyčių Europos Sąjungoje, 
nes labai sunku sutarti, kaip spręsti 
iškilusią pabėgėlių krizę. 

Vakarai, kalbėję, jog pagrindinis 
taikinys yra „Islamo valstybė“, bet 
esą vos ne taip pat svarbu pašalin-
ti ir B.al Asado režimą, dabar švel-
nina toną. Neva gal Asadas dar ku-
rį laiką gali likti valdžioje ir pir-
miausia reikia galvoti apie tai, kaip 
išsaugoti Sirijos valstybę. 

Aš nežinau, ar pavyks tai pada-
ryti, turint galvoje kurdų viltis su-
sikurti valstybę. Kurdai - didelė 
tauta, maždaug 30 milijonų žmonių, 
ir ji neturi valstybės. Dėl to sune-
rimę Turkija, Iranas, nes kurdų yra 
ir šiose šalyse. Irake kurdai jau de 
facto turi savo valstybę, o Sirijos 
šiaurės rytai taip pat yra kurdų 
kontroliuojama teritorija. 

Tad dabar vyksta labai sudėtin-
gas lošimas, kuriame rusai žengė 
stiprų žingsnį. Jungtinių Tautų 
asamblėjoje Vladimiro Putino lū-
pomis buvo išsakytas pasiūlymas: 

kartu kovokime su didžiausiu blo-
giu „Islamo valstybe“. Bet į jį ne-
buvo sureaguota. Manau, kaip tik 
po to rusai ėmėsi vienpusiškų 
veiksmų. Kuo tai virs, dar pasvars-
tysim.

I.STANKOVIČIUS: Norėda-
mi plačiau matyti situaciją, turime 
grįžti į vadinamąjį Persijos įlankos 
karą. Kai Irake prasidėjo kariniai 
veiksmai, mano galva, bent viena 
iš jų priežasčių buvo Rusijos ban-
dymas įsigalėti Irako energetinia-
me sektoriuje. Prisimenate, ką ten 
darė tada „Lukoil“ ir kaip buvo pa-
sirašomos sutartys su Sadamu Hu-
seinu (Saddam Hussein)? Mano 
galva, Amerika stabdė Rusijos įsi-
galėjimą, nes per energetiką gali-
ma daryti didelę įtaką pasauliui. 
Rusija ir vėliau skelbė, kad jos po-
litika dabar bus daryti pasaulyje 
įtaką per energetiką. 

Kai amerikonai pasitraukė iš 
Irako, ten atsirado „Islamo valsty-
bė“, kuri iš esmės kūrėsi nu-
skriaustų sunitų pagrindu. Pietuo-
se šiitai turi naftos ir dujų, šiaurė-
je kurdai taip pat jų turi, o sunitai 
liko be nieko. Jų nepasitenkinimas 
suprantamas. Jie pasigavo kalifato 
idėją ir bando ją įgyvendinti. Rusi-

ja, pamačiusi, kad turi vėl progą, 
kaip buvo kalbėta kolegų, tapti 
svarbi, pasinaudojo Sirijos vidaus 
problemomis.

G.JAKAVONIS: Konfliktas 
savaime prasidėjo ar buvo kaip 
nors paskatintas iš šalies?

I.STANKOVIČIUS: Vien iš 
šalies tokio nesukursi. Aš manau, 
prasidėjo savaime arba buvo paste-
bėta jo užuomazgų. Mano galva, 
buvo ir vidinių, ir išorinių priežas-
čių. Aišku, jis buvo parengtas Va-
karų siekiant nuversti diktatorių, 
bet vidinis nepasitenkinimas irgi 
buvo natūralus, nes Sirijoje, kuri 
yra sudėtinga, sulipdyta valstybė, 
buvo nesunku įžiebti jau esamas 
prieštaras. 

Tarybų Sąjunga savo laiku, kai 
vyravo karinės jėgos filosofija, tu-
rėjo Sirijoje karinę bazę. Ir pasta-
ruoju metu taip pat manoma, kad 
galima savo karinę jėgą panaudoti 
bet kuriame pasaulio taške. Dabar 
Rusijai atsirado legali proga ne tik 
palaikyti savo status quo, bet net ir 
sustiprinti pozicijas. Jeigu atsime-
nate, prieš kažkiek metų rusai ban-
dė įvežti į Siriją karinės technikos, 
o Vakarai tam pasipriešino. Kilo 
skandalas, kad nereikia įleisti jų 
laivų, o rusai aiškino, kad veikia 
pagal savo seną sutartį. 

Dabar jie lyg ir legaliai ten yra. 
Rusija deklaravo savo siekį kartu 
kovoti prieš „Islamo valstybę“. Bet 
jau pirmas suduotas aviacijos smū-
gis buvo nukreiptas toli gražu ne į 
„Islamo valstybę“, o į nuosaikio-
sios opozicijos grupes. Turiu Izra-
elio duomenis, nors negaliu pasa-
kyti, kad jie teisingi, bet teigiama, 
jog maždaug tik 10 proc. aviacijos 
smūgių teko „Islamo valstybei“. 
Taigi iš esmės tvirtinamas B.al 
Asado režimas ir kuriama nauja 
koa licija, kurioje dalyvauja Irano 
grupuotė „Hezbollah“ ir B.al Asa-
do kariuomenė. 

V.Putinas buvo pradėjęs labai 
meiliai kalbėti apie kurdus. Akivaiz-
du, kad jis norėjo ir juos įtraukti į 
tą koaliciją. Ką jis tuo laimėtų? Su-
stiprintų savo įtaką Irake, nes dalis 
kurdų gyvena ir toje valstybėje. 
V.Putinas pasakė: jei tik Irako vy-
riausybė mus pakvies, mes tuojau 
pat prisistatysim su savo aviacija. 

Taigi, mano giliu įsitikinimu, 
konflikto esmė susijusi ne tiek su 
pačia Sirija, o su šio regiono ener-
getiniais ištekliais.

R.PAULAUSKAS: Pradėkim 
nuo to, kad dabartinė Sirija - tai da-
lis Osmanų imperijos, subyrėjusios 
po Pirmojo pasaulinio karo. Ir dabar-
tines Sirijos ribas nustatė anglai ir 
prancūzai, kurie tada braižė žemė-
lapį, kaip tik jiems norėjosi, nekreip-

dami dėmesio, kas ten gyvena - šii-
tai, sunitai ar alavitai. Iš esmės jie 
taip užprogramavo konfliktus dau-
gelyje Artimųjų Rytų valstybių. 

Beje, Sirija ilgą laiką buvo 
Prancūzijos protektoratas ir tik 
1946 metais pradėjo nepriklauso-
mos valstybės gyvenimą. Vienu 
metu, nuo 1958 iki 1961 metų, Si-
rija ir Egiptas sudarė bendrą arabų 

valstybę. Noriu atkreipti dėmesį, 
kokia yra sudėtinga valstybingu-
mo, tautiškumo genezė. Sirų tauta 
keturis šimtmečius Osmanų impe-
rijoje buvo krikščioniška šalis, bu-
vo krikščionybės lopšys, o dabar 
ten 90 proc. žmonių laiko save mu-
sulmonais. 

Tikroji dabartinė Sirija praside-
da iš esmės tik nuo 1970 metų, kai 
dabartinio prezidento tėvas Hafe-
zas al Asadas (Hafez al-Assad) at-
ėjo į valdžią. Jis buvo, be jokios 
abejonės, autoritaras, bet laikė sa-
vo rankose visą šį tautų margumy-
ną. Jo sūnus šalies vadovu tapo at-
sitiktinai. Valdyti turėjo kitas sū-
nus, kuris žuvo eismo katastrofoje. 
Dabartinis prezidentas - akių ligų 
gydytojas, gyvenęs Londone, džen-
telmenas, jo žmona yra Anglijos 
pilietė, nors ir sunitė...

Maždaug nuo 2007 iki 2010 
metų Sirijoje buvo baisi sausra, ku-
ri nuvarė nuo žemės valstiečius. 
Šie plūstelėjo į miestus ieškodami 
pagalbos ir maisto. Susidarė socia-
linė įtampa. Be to, Sirijoje, kaip ir 
daugelyje arabų valstybių, buvo 
tiesiog neįtikėtino masto gimsta-
mumas. Per pastaruosius 40 metų 
šalies gyventojų skaičius išaugo 
tris kartus - nuo 7 iki 22 milijonų. 
Jūs įsivaizduojate, kiek žmonių! 
Suprantama, užklupo nedarbas, o 
dar sausra valstiečius atvarė į 
miestus. Taip susidarė idealios są-
lygos socialiniams neramumams. 

Ir štai 2011 metais viename iš 
didesnių provincijos miestų tokie ne-
ramumai prasidėjo. Juos parėmė ne-
aiškios jėgos, nežinia iš kur atsiradu-
sios. Iš kažkur pas tuos opozicionie-

rius atsirado ginklų, o ant stogų pa-
sirodė snaiperiai, kurie šaudė į visas 
puses ir dar labiau visus sukiršino. 

B.al Asadas, prisimindamas Li-
bijos pavyzdį, kai Kadafis (Muam-
mar Gaddafi) nesureagavo į panašią 
situaciją ir Libijos bei paties Kada-
fio nebeliko, ėmėsi to, ko niekas, 

beje, iš jo, šito gydytojo, nelaukė. 
Jis apsupo savo miestą su tais gink-
luotais sukilėliais ir pradėjo bom-
barduoti. Taip pat ir tuos civilius, 
kurie nespėjo pasitraukti. 

Kai dabar Vakarai kaltina, kad 
jis žudė savo žmones, tam tikra 
prasme jie teisūs. Taip, jis tai darė. 
Bet norėčiau paklausti kritikų, o ką 
jam reikėjo daryti? Jei būtų pasida-
vęs, šiandien Sirijos valstybingumo 
jau nebebūtų, kaip ir Libijos. Jis 
pasirinko kovą. 

Kadangi jis nepasidavė, užsie-
nio rėmimas padidėjo. Ir tie vadi-
namieji, kaip čia kažkas pasakė, 
nuosaikūs opozicionieriai, ginkluo-
ti iki ausų, bandė su Asadu kovoti. 
Bet paaiškėjo, kad jis laikosi. Pusė 
jo karių išsilakstė, liko pusė kariuo-
menės, bet ištikimos. Ir iki šiol, jau 
ketverius metus, jis laikosi. 

Į šią suirutę tuoj pat įsitraukė 
Sirijos kurdai, svajojantys apie savo 
valstybingumą. Jie užmiršo savo 
ginčus su Asadu ir labiau kovoja su 
tais (kaip čia juos pavadinti?) gink-
luotais sukilėliais ir su Turkija, ku-
ri bijodama, kad kurdų reikalas per-
simes pas juos, taip pat sunerimo. 
Maža to, Irake atsirado „Islamo 
valstybė“, kuri užėmė ir dalį Sirijos. 

Ir dabar dar įsikiša Rusija. Čia 
įdomiausia, kad rusai vieninteliai 
yra teisėtai toje erdvėje vykdantys 
karinius veiksmus. Visi kiti, kurie 
tenai skraido ir bombarduoja, daro 
tai neteisėtai, visiškai nekreipdami 
dėmesio į valstybės suverenitetą. 
Daro, ką nori. 

Taip toje vargšėje Sirijoje susi-
formavo iš esmės dvi jėgos: vieno-
je pusėje stovi pirmiausia JAV su 
60 koalicijos dalyvių, kitoje - rusai, 
Iranas ir Kinija. 

V.MAZURONIS: Rusijos įsi-
traukimas į Sirijos konfliktą yra jos 
bandymas sugrįžti į, pavadinkime, 
gerą kompaniją, iš kurios ji buvo 
išmesta dėl dalyvavimo Ukrainos 
įvykiuose.

Reikia pripažinti, kad situacija 
buvo pasirinkta gan sėkmingai ir 
iš tiesų rusai privertė keisti toną 
tiek amerikiečius, tiek Vakarų Eu-
ropos politikus. Mat jie deklaruoja, 
kad daro žingsnius, kurie tarsi nau-
dingi toms pačioms JAV. 

G.JAKAVONIS: Dabar apie 
Krymą Europoje jau niekas ne-
bekalba, visi pamiršo, kad tokia 
problema buvo. Visi įsigilino į 
pabėgėlių temą, kuri glaudžiai 
siejasi su Sirija. Ar čia ne prie-
dangos operacija?

P.GYLYS: Iš tikrųjų vyksta di-
džiulis geopolitinis lošimas. Ma-
nau, Rusija bent kol kas žaidžia gan 
sudėtingą žaidimą. Aišku, jie sako, 
kad gina savo nacionalinį interesą. 
Šiuo metu iš Rusijos Federacijos 
už „Islamo valstybę“ Sirijoje ka-
riauja apie 5 tūkst. kovotojų. Jie 
gali grįžti. Kadangi tai ne dešimtys, 
o tūkstančiai žmonių, iš tikrųjų ky-
la gan reali grėsmė. Bet svarbu ne-
pamiršti, jog „Islamo valstybė“ yra 
sunitai, o Rusijoje dauguma musul-
monų, kurių apie 20 milijonų, -  
taip pat sunitai, šiitų ten nedaug. 
Rusijos valdžia turi būti atsargi, 
kad nenuteiktų vietos musulmonų 
prieš save. 

Taip pat ji turi strateginius san-
tykius su Iranu. „Hezbollah“ - tai 

realios pajėgos. Dabar, kiek žinau, 
prisidės dar vienas Irano specialusis 
padalinys. Labai buvo įdomu stebė-
ti, kaip į Sočį atvyko Saudo Arabijos 
princas ir Jungtinių Arabų Emyratų 
vadovybės atstovas pasikalbėti apie 
šį karą. Sunitai, kurie iš esmės rė-
mė „Islamo valstybę“, atvažiavo pas 
V.Putiną derėtis. Egiptas, kuris pri-
simena pastarųjų metų įvykius ir 
Hosnio Mubarako likimą, šiandien, 
sakyčiau, taip pat nėra Vakarų są-
jungininkas. Taigi matome politinių 
jėgų tame regione ir visame pasau-
lyje performatavimą. 

Kaip viskas klostysis toliau, la-
bai priklausys nuo to, kaip seksis 
Rusijai. Kol kas ant žemės labai di-
delių rusų laimėjimų aš nematau, 
nė vieno didesnio miesto jie dar 
neišvadavo. Bet jeigu kariniai 
veiksmai toliau vyks tokiu pat tem-
pu, į Turkiją plūstelės dešimtys 
tūkstančių tikrų karo pabėgėlių. 
Tai krūvis Turkijai ir visiems Va-
karams. O Turkijoje greit vyks par-
lamento rinkimai, kuriuos prezi-
dentui Redžepui Erdoganui (Recep 
Erdogan) labai svarbu laimėti... Tad 
šiuo metu vyksta labai sudėtingas 
geopolitinis žaidimas.

I.STANKOVIČIUS: Kuo il-
giau Sirijoje aktyviai veiks „Islamo 
valstybė“, tuo geresnis tai pasitei-
sinimas Rusijai didinti ten savo įta-
ką, nes, anot jos, bendras priešas - 
„Islamo valstybė“ - suartina Ame-
riką, Vakarus ir Rusiją. 

O Vakarams priešai yra du: 
Asadas, kurį norima nuversti kaip 
diktatorių, ir „Islamo valstybė“. 
B.al Asadas čia yra tas nesantaikos 
akmuo. Vieni nori jį nuversti, kiti 
siekia jo režimą išlaikyti. Greta 
prasideda kiti žaidimai: ar rusai at-
eis į Iraką, ar neateis?

R.PAULAUSKAS: Rusija šia-
me konflikte aktyviai dalyvauja 
maždaug tris savaites, o JAV - jau 
keliasdešimt metų. Ir bandydamas 
atsakyti į klausimą, ko gi nori iš tos 
Sirijos amerikonai ir kuo jiems ne-
įtiko B.al Asadas, negaliu neprisi-
minti viso konteksto. 

Kai sakoma, kad Kataras norė-
jo Viduržemio jūra tiesti dujotiekį 
per Siriją, pakanka pažvelgti į že-
mėlapį. Iš Kataro dujotiekį tiesti 
paprasčiausia per Saudo Arabiją. 
Per Siriją - pats tolimiausias kelias. 
Tad kalbos apie energetiką ir Kata-
ro interesus netelpa į jokią logiką. 

Kiti sako, kad vyksta sunitų ir 
alavitų konfliktas. Bet net prezi-
dento B.al Asado žmona yra sunitė. 
Didelė dalis generolų, kurie kariau-
ja Asado pusėje, taip pat jo vyriau-
sybės ministrai, daugelis veikėjų 
yra sunitai... Tad ir šiuose argu-
mentuose nematau logikos. 

JAV savo veiksmus tame regio-
ne pradėjo nuo Irako, paskui buvo 
Libija, Somalis, Sudanas, Afganis-
tanas, Egiptas... Už visų tų įvykių 
JAV stovi jau dešimtmečius. Daž-
nai girdžiu: va, žiūrėkit, JAV vėl 
nepavyko, į Iraką įsivėlė, ten pali-
ko chaosą, į Libiją įsivėlė, beje, 
kartu su Europa, ir taip pat paliko 
chaosą, atseit JAV visur klysta... 
Tada savęs klausiu: jeigu man at-
rodo, kad tokia valstybė su tokio-
mis specialiosiomis tarnybomis vi-
są laiką klysta, gal aš kažko nesu-
prantu? 

O gal yra kažkokia logika, kuri 
padėtų viską sudėlioti į tam tikrą 
sistemą? Ar JAV iš tiesų nuolatos 
klysta destabilizuodamos ištisą re-
gioną? Ar tai iš tiesų atsitiktinių ir 
nesuprantamų jų veiksmų rezulta-
tas? Juk turi būti kažkokia logika. 

Aš jums pasakysiu du faktus. 
Toks JAV generolas Veslis Klarkas 
(Wesley Clark), kuris vadovavo Ju-
goslavijos bombardavimui, 2001 
metais davė interviu, kurį galima 
rasti „Youtube“. Jis atviru tekstu 
pasakė, jog grįžęs po Jugoslavijos 
bombardavimų į Pentagoną iš 
aukštų pareigūnų sužinojo, kad per 
artimiausius kelerius metus jo lau-
kia dar kelių šalių bombardavimai. 
Ir jis išvardijo tas šalis: Libija, Si-
rija, Iranas ir t.t. Jis tame interviu 
pats stebisi, kad štai atliko savo 
pareigą, o jam siūlo ruoštis dar ke-
lių valstybių bombardavimui. 

Ir kitas faktas. JAV valstybės 
sekretorė Kondoliza Rais (Condo-
leezza Rice) Džordžo Bušo (Geor-
ge Bush) jaunojo valdymo laikais 
vienoje konferencijoje pasakė kal-

bą apie Artimuosiuose Rytuose ir 
Afrikoje vykdytą amerikiečių poli-
tiką. Neva iki šiol buvo nesvarbu, 
ar mes rėmėme diktatorių, buvo 
svarbiausia, kad tai „mūsų“ dikta-
torius ir mes per jį bandėme suval-
dyti chaosą. Tačiau, sako ji, dabar 
mes radikaliai keičiame savo stra-
tegiją ir tie, kurie buvo mūsų 

„draugai“, daugiau „draugai“ nebe-
bus. Kitaip sakant, mes iš esmės 
keičiame savo politiką šiame regio-
ne ir kuriame jame kontroliuojamą 
chaosą. 

Visa tai žinodamas, aš niekaip 
negaliu žiūrėti į dabartinius įvykius 
taip, kaip jūs čia siūlote. Neva svar-
bu tik energetiniai reikalai, nafta ir 
rusai. Rusai įsitraukė tik pastaruo-
ju metu ir aš vėliau pabandysiu pa-
aiškinti, kodėl jie taip elgiasi.

P.GYLYS: Man kyla klausimas, 
kas yra svarbiau Sirijos krizėje: 
įveikti „Islamo valstybę“ ar paša-
linti tikrai nedemokratišką B.al 
Asadą? Mano nuomone, pirmiau 
reikia kaip nors neutralizuoti „Isla-
mo valstybę“, stabilizuoti situaciją 
Sirijoje ir Artimuosiuose Rytuose, 
gal po to pavyktų sustabdyti pabė-
gėlių ir migrantų srautus. Tuo labai 
suinteresuota Europa, nors gal ma-
žiau suinteresuotos JAV. 

B.al Asadas pats sakė, kad yra 
pasiruošęs tartis: jeigu taptų kliū-
timi, atitinkamas sprendimas irgi 
būtų priimtas. Tai kur problema? 

I.STANKOVIČIUS: Rusija 
neremia Asado, bet remia Sirijos 
išsaugojimą. Asadas irgi neremia 
pats savęs, jis - už Sirijos išsaugo-
jimą. Taigi Sirijos išsaugojimo rak-
tas - išlaikyti tą režimą. Esu įsiti-
kinęs, kad Vakarai nusileis, o Asa-
do pasitraukimas bus nukeltas vė-
lesniam laikui. 

R.PAULAUSKAS: Kai šneka-
me apie „Islamo valstybę“, svarbūs 
du aspektai. Viena vertus, „Islamo 
valstybė“ - tai lokalinis fenomenas, 
susijęs su Sirija ir Iraku. Bet tai ir  
kur kas didesnis musulmonų judė-
jimas, kurį sąlyginai galima pava-
dinti pasauliniu kalifatu. 

Jie turi didžiulę ideologinę 
sklaidą, kuri traukia žmones. Ara-
bų pasaulyje, kuriam priklauso 
daugiau nei milijardas žmonių, is-
lamo socialinio teisingumo idėjos 
turi labai daug gerbėjų. Neatsitik-
tinai priminiau didžiulį gimstamu-
mą ir tai, kad Artimųjų Rytų vals-
tybės buvo sukurtos braižant že-
mėlapį. Daugelis tų valstybių ne-
turi tikro valstybingumo, neturi 
tautinių šaknų. O šis kalifatas siū-
lo bendrą idėją, savotišką naująją 
utopiją. Sakyčiau, kažkas panašaus 
1917 metais vyko Rusijos imperi-
joje, kai bolševikai skleidė ideolo-
giją, kuri traukė daugelį žmonių. 
Net kai viskas skęsta kraujyje, tai 
žmonių neatgraso nuo idėjos. 

Taigi tas kalifatas turi didžiulį 
potencialą. O kadangi jis nepririš-
tas prie konkrečios teritorijos, su 
juo kovoti neįmanoma. Apskritai 
neįmanoma kovoti su idėja. Ir todėl 
dabartinės rusų pastangos mažai 
ką pakeis, man taip atrodo. 

Dabar su tuo kalifatu visi lyg ir 
kariauja, bet pamirštama, kad vienas 
iš pagrindinių „Islamo valstybės“ fi-
nansų šaltinių yra nafta, kurią ši gru-
puotė pardavinėja per Turkiją. Tur-
kija - NATO narė, JAV sąjungininkė, 
bet kažkodėl turkai leidžia „Islamo 
valstybei“ per naftą turėti savo biu-
džetą. Iš muziejų vagiami artefaktai 
taip pat keliauja per Turkiją ir Euro-

pą, tą patį galima pasakyti apie pre-
kybą žmonėmis. Visa tai toleruoja 
NATO šalys ir ES, puikiai žinoda-
mos, per kur keliauja ta nafta. Tai ar 
jums neatrodo keista, kad norint bū-
tų labai lengva užsmaugti „Islamo 
valstybę“ per finansus? Bet kažko-
dėl to nedaroma... 

Ką teigia ir Sirijos miestuose 
ant sienų rašo kuriamas pasaulio 
kalifatas? Mačiau daug vaizdo įra-
šų: „Šiandien - Sirija, rytoj - Rusi-
ja, poryt - Kinija“. Jie net neslepia, 
kur jie eis. Kalifatas juk kuria pa-
saulinę islamo valstybę. Jis preten-
duoja ir į musulmonus Kinijoje, ir 
į musulmonus Rusijoje, jau nekal-
bu apie Vidurinę Aziją. Jis preten-
duoja ir į Iraną, ir į Indiją, ir į Eu-
ropą - per pabėgėlius. Bet į ką jis 
nepretenduoja? Į Jungtines Valsti-
jas. Nes jos toli. Laivais ten nenu-
plauksi... 

Ir net jei nepaisytume versijos, 
kas tą kalifatą kuria ir palaiko, net 
jei tai „savaiminis reiškinys“, atsi-
radęs dėl arabų pasaulyje vykstan-
čių socialinių procesų, Jungtinėms 
Valstijoms šis kalifatas yra tiesiog 
Dievo dovana. Ką pasakė ne per 
seniausiai B.Obama ir kartojo jau 
ne kartą? Didžiausi JAV priešai ša-
lia tos „Islamo valstybės“ - tai Ki-
nija ir Rusija. O prieš ką dabar šis 
kalifatas nukreiptas? Ar jūs kovo-
site su dariniu, kuris jums toks 
naudingas? 

Prisiminkime dar vieną faktą. 
Privačios amerikiečių analitikų 
kompanijos „Stratfor“ prezidentas 
Džordžas Fridmanas (George 
Fried man) savo garsiojoje kalboje 
pasakė, kad JAV uždavinys pasta-
rąjį šimtmetį yra neleisti susitarti 
Rusijai ir Vokietijai. Tai ne aš sa-

kau, o Dž.Fridmanas. O šis kalifa-
tas tam ar nepasitarnaus, turint 
omeny pabėgėlius? 

Kinija, kuri jau turi tarpbanki-
nių finansinių atsiskaitymų organi-
zacijos SWIFT ir Tarptautinio va-
liutos fondo analogus, yra prisipir-
kusi aukso ir ruošiasi perimti visą 
Vakarų finansinę sistemą, Jungti-
nėms Valstijoms - peilis. Ir jeigu 
jau tas kalifatas susikūrė „savai-
me“, aš Jungtinėmis Valstijomis 
dėtas jį toleruočiau, puoselėčiau ir 
tokią jėgą, kaip kadaise hitlerinę 
Vokietiją, kreipčiau man reikiama 
linkme. 

Visi šie procesai, apie kuriuos 
kalbame, iš esmės yra didelio geo-
politinio konflikto įvairūs atspin-
džiai. O konfliktas kilo iš to, kad 
JAV nebegali spausdinti dolerio - 
iškilo reali grėsmė jų pagrindinei 
eksporto prekei. Ir blogiausia, kad 
Lietuva, kuri šiame žaidime tėra 
„šešiukė“ ir turėtų pastovėt nuo-
šaly, užėmė poziciją, parėmė vieną 
iš konflikto pusių. Kas bus to konf-
likto laimėtojas, tas, deja, spręs 
mūsų valstybingumo reikalus. Mes 
viską padarėme, kad atsiduotume 
nugalėtojo valiai. Tai yra mūsų 
kvailumo rezultatas.
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Kam naudingas karas Sirijoje? Europai jis - akmuo po kaklu

Visa filmuota 
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tr.Turbūt viso pasaulio 
žiniasklaidoje nepraeina nė 
dienos neapžvelgiant įvykių 
Sirijoje. Kaip juos vertinti? 
Žiūrėdami įvairių šalių 
informacines laidas, matome 
skirtingus įvykių vertinimus. 
Sunku suprasti, kur yra teisybė, 
o kur iškreipiami faktai.



Muziejuose saugomos kultūros 
vertybės yra neįkainojama 
mūsų tautos istorijos paveldo 
dalis. Lankydamiesi muziejuose, 
apžiūrėdami ekspozicijas, 
retai susimąstome, kas tas 
vertybes surinko, išsaugojo. 
Apie muziejininkus retai 
kalbama, rašoma, jie nešmėžuoja 
populiarių spaudos leidinių 
puslapiuose. O dažnas 
jų šiam kilniam darbui - 
išsaugoti Lietuvos praeities 
vertybes ir istorinę tiesą - 
paskyrė visą savo gyvenimą. 
Viena tokių asmenybių yra 
Kazimiera Kairiūkštytė-
Galaunienė, muziejininkystei 
paskyrusi daugiau kaip 50 
savo gyvenimo metų.

K.Kairiūkštytė gimė 1924 m. 
rugpjūčio 15 d. ūkininkų Ievos 
Garmutės ir Juozo Kairiūkščio šei-
moje Piliuonos kaime, Aukštosios 
Panemunės valsčiuje, Kauno aps-
krityje. Be Kazytės, šeimoje augo 
5 metais jaunesni dvynukai - brolis 
Vytautas ir sesuo Janina. Kazytė 
1935 m. baigė Piliuonos pradžios 
mokyklos keturis skyrius, o 
1938 m. - šeštą skyrių Aukštosios 
Panemunės reformuotoje pradinė-
je mokykloje. 1938-1940 m. mokė-
si Kauno „Aušros“ mergaičių gim-
nazijoje. 1940 m. rudenį mergaitė, 
dėdės šeimos pakviesta, persikėlė 
į Vilnių ir mokėsi kunigaikštienės 
Birutės mergaičių gimnazijoje. Jos 
direktorė buvo garsi istorikė Vanda 
Daugirdaitė-Sruogienė (1899-
1997). Lietuvių kalbos mokytoja 
buvo rašytoja Petronėlė Orintaitė 
(1905-1999), ne tik žiniomis, bet ir 
savo asmenybe imponavusi moks-
leivėms. K.Kairiūkštytė gimnaziją 
baigė 1944 m. Tų metų vasarą į 
Lietuvą antrą kartą įžengė sovie-
tiniai okupantai. Nuo fugasinių 
bombų sudegė Kairiūkščių sodyba, 
šeima liko be pastogės. Norėdama 
padėti artimiesiems, Kazimiera 
metus mokytojavo Piliuonos pra-
dinėje mokykloje.

Mergina gimnazijoje labai do-
mėjosi istorija ir literatūra, bet bu-
vo apsisprendusi studijuoti teisę. 
1945 m. ji įstojo į Vilniaus univer-
siteto Istorijos-filologijos fakultetą 
manydama, kad šios studijos bus 
bendram išsilavinimui, o paskui ji 
studijuos teisę. Mergina greitai su-
prato, kad sovietinėje sistemoje 
jokių teisės normų nesilaikoma. 
K.Kairiūkštytė liko Istorijos-filolo-
gijos fakultete ir pasirinko muzie-
jininkės specializaciją, nes 1947 m. 
profesoriaus Pauliaus Galaunės 
(1890-1988) iniciatyva buvo įkurta 
Muzeologijos katedra, jis tapo šios 
katedros vedėju. 1947-1949 m. ka-
tedra parengė ir išleido vienintelę 
muziejininkų laidą. Pagrindines 
muziejininkystės disciplinas uni-
versitete skaitė profesorius P.Ga-
launė. Būsimieji muziejininkai 
klausėsi paskaitų garsių, dar neiš-
tremtų į lagerį profesorių filosofų - 
Levo Karsavino (1882-1952), Vo-
syliaus Sezemano (1884-1963), is-
toriko Igno Jonyno (1884-1954). 
Kazimierai ypatingą poveikį pada-

rė prancūzų kalbos dėstytoja vie-
nuolė Eleonora Karvelytė. Ji pa-
skatino domėtis Blezo Paskalio 
(1623-1662), Fransua Fenelono 
(1651-1715), Žano de la Briujero 
(1645-1696) raštais, Viktoro Hugo 
(1802-1885) poezija. Su E.Karve-
lyte bendravimas nenutrūko ir ta-
da, kai dėstytoja už religines pažiū-
ras buvo pašalinta iš universiteto.

Praktinius užsiėmimus vedė 
Akvilė Mikėnaitė (1912-2004). Ji 
universiteto patalpose 1947 m. pa-
rengė pirmą kuklutę liaudies meno 
ekspoziciją, mokė studentus, kaip 
tvarkyti eksponatus, užrašyti jų 
metrikas. 1948 m. vėl pradėta rink-
ti liaudies meno eksponatus, nes 
dėl karo ir pokario suirutės šis dar-
bas buvo nutrūkęs.

Dar studijuodama K.Kairiūkšty-
tė pradėjo dirbti muziejuje. Diplo-
miniam darbui ji pasirinko temą apie 
lietuvių liaudies juostas. Apgynusi 
diplominį darbą, išlaikiusi valstybi-
nius egzaminus, 1950 m. Kazimiera 
pagal paskyrimą pradėjo dirbti 
LTSR Mokslų akademijos Istorijos 
instituto Etnografijos sektoriuje 
jaunesniąja moksline bendradarbe. 
Jos pasirinkta tyrinėjimų sritis buvo 
lietuvių tautiniai drabužiai. Darbas 
muziejuje truko neilgai.

Lietuvoje padėtis buvo labai 
įtempta. Partizaninis judėjimas sil-
po, nes prieš partizanus buvo su-
telktos galingos prievartos jėgos. 
K.Kairiūkštytės sesuo Janina buvo 
partizanų rėmėja, ji pakliuvo į en-
kavėdistų akiratį, buvo suimta. 
Kratos metu rasti seseriai rašyti 
patriotinio nusiteikimo Kazimieros 
laiškai buvo pagrindiniai įkalčiai. 
Per tardymą mergina neslėpė savo 
pažiūrų, sutiko su visais kaltini-
mais, nieko neneigė. Atsimindama 
tą laikotarpį, Kazimiera sakė, kad 
pagrindinis jos tikslas buvo išgel-
bėti seserį. Ypatingojo tribunolo 
nutartimi K.Kairiūkštytė buvo nu-
teista 25 metams, o jos sesuo Ja-
nina - 10 metų. Kai teismo proceso 
pabaigoje teisiamosioms buvo su-
teiktas paskutinis žodis, K.Kai-
riūkštytė Ypatingojo tribunolo na-
riams ryžtingai pasakė: „Aš noriu, 
kad Lietuva būtų laisva.“

Iš Vilniaus mergina buvo išvež-
ta į šiaurę ir įkalinta Archangelsko 
srityje esančiame Jercevo moterų 
lageryje. Demaskavus Stalino as-
menybės kultą 1956 m. politinių 
kalinių bylos buvo peržiūrėtos. 
K.Kairiūkštytei leista grįžti į Lie-
tuvą, bet reabilituota ji buvo tik 
1991 m. Galimybės grįžti į ankstes-
niąją darbovietę - Istorijos institutą 
- su politinės kalinės „dėme“ ne-
buvo jokios. Keletą mėnesių pail-
sėjusi tėviškėje, Kazimiera pradėjo 
dirbti M.K.Čiurlionio muziejuje - 
Vaizduojamosios dailės skyriuje, 
kuriam vadovavo Valerija Čiurlio-
nytė-Karužienė (1886-1982). Šia-

me skyriuje K.Kairiūkštytė dirbo 
mokslo darbuotoja 1957-1959 m. 
1959 m. iš darbo muziejuje kaip po-
litiškai nepatikima buvo atleista. 
Muziejaus direktorius dailininkas 
Petras Stauskas (1919-2003), glo-
bojęs politiškai persekiojamus as-

menis (vienu metu muziejuje dirbo 
daugiau kaip dešimt iš lagerių ar 
tremties grįžusių asmenų), padėjo 
K.Kairiūkštytei įsidarbinti LTSR 
valstybinėje respublikinėje biblio-
tekoje, bet ryšiai su muziejumi ne-
nutrūko. 1955 m. leidykla pasiūlė 
profesoriui P.Galaunei leisti lietu-
vių liaudies meno albumą. Kadangi 
Lietuvos muziejuose liaudies meno 
eksponatų buvo sukaupta labai 
daug, nuspręsta leisti albumų seri-
ją. Profesorius pakvietė Kazimierą 
talkininkauti - sudaryti eksponatų 
metriką. 1956-1968 m. išėjo 6 liau-
dies meno albumų tomai.

1961 m., kai ideologiniai varžtai 

apsilpo, K.Kairiūkštytė įsidarbino 
M.K.Čiurlionio muziejaus Liaudies 
meno skyriuje vyresniąja mokslo 
darbuotoja. 1965-1974 m., 1979-
1983 m. ji buvo šio skyriaus vedė-
ja, vėliau skyriaus konsultante. Ji 
organizavo ekspedicijas, rašė jų 
dienoraščius, kartu su bendradar-
bėmis rinko liaudies meno ekspo-
natus. Melioracija, kolūkinių gy-
venviečių statyba galutinai naikino 
senąjį lietuvišką kaimą, ekspedici-
jų metu pavyko surinkti ir išsaugo-
ti nuo sunaikinimo daug liaudies 
meno vertybių. Būdama plataus 
kultūrinio akiračio, mokanti kelias 
užsienio kalbas ir turėdama solidžią 
darbo patirtį, Kazimiera dalijosi ja 
su kolegomis, skaitė pranešimus 
muziejininkystės klausimais ne tik 
Lietuvoje, bet ir Estijoje, Rusijoje.

Kazimiera 1960 m. vasarį įsto-
jo į pogrindyje veikusią Lietuvos 
skaučių seserijos organizaciją, at-
gavus Nepriklausomybę tęsė savo 
veiklą Kauno „Aušros“ vyresniųjų 
skaučių draugovėje.

1967 m. K.Kairiūkštytė ištekėjo 
už profesoriaus Pauliaus Galaunės. 
Labai daug nuveikęs Lietuvos kul-
tūrai, profesorius P.Galaunė (tarpu-
kariu jis įkūrė M.K.Čiurlionio dailės 

galeriją, jai vadovavo, rengė lietuvių 
liaudies meno parodas užsienyje, 
publikavo menotyros straipsnius, 
buvo Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus direktorius, profesoriavo Vytau-
to Didžiojo, Vilniaus universitete, 
Dailės institute) kaip politiškai ne-
patikimas buvo atleistas iš darbo. 

Savo apsisprendimą santuokai 
moteris taip apibūdino: „Mus suar-
tino vienodas požiūris į kultūros da-
lykus, specialybė. Ant mano pečių 
gulę buitiniai rūpesčiai nebuvo sun-
kūs. Kiekvienas žmogus turi savo 
siekius. Aš savo gyvenimo prasmę 
mačiau padėti vyrui, o kartu tarnau-
ti savo krašto kultūrai. [...] Esu lai-
minga, kad galėjau jam padėti kaip 
artimas žmogus. Jis man buvo svar-
bus plačiu kultūriniu akiračiu, inte-
ligencija. Tai buvo žmogus, kuris 
niekada nėjo į kompromisą su savo 
sąžine ir išliko garbingas. Kai jam 
siūlė arba talkininkauti tuometinei 
valdžiai, arba vykti į Sibirą pas bal-
tąsias meškas, jis pasirinko pasta-
rąjį kelią. Kai paklausiau, kodėl, at-
sakė, kad jam kitaip elgtis neleido 
sąžinė. Ar reikia didesnio liudijimo 
apie žmogaus sąžiningumą?“

K.Galaunienė sudarė P.Galaunės 
raštų bibliografiją „P.Galaunė. Dailės 
ir kultūros baruose“ (1970 m.), 
1994 m. parengė rankraštinę knygą 
apie profesoriaus biblioteką, aprašė 
rankraščius. Talkininkavo savo stu-
dijų draugei menotyrininkei Zitai 
Žemaitytei, parašiusiai išsamią mo-
nografiją apie P.Galaunę.

Po P.Galaunės mirties 1988 m. 
Kazimiera tvirtai pasiryžo įkurti 
Adelės ir Pauliaus Galaunių memo-
rialinį muziejų prieš Antrąjį pasau-
linį karą sutuoktinių pasistatytame 
name Kaune, Vydūno alėjoje, ir iš-
saugoti vienoje vietoje visą turtin-
gą kultūrinį palikimą - didelę biblio-
teką su bibliofiliniais leidiniais, gra-
fikos darbų, ekslibrisų, liaudies 
meno kolekcijas ir kt. Be to, šis 
namas buvo tarpukario Lietuvos 
kultūros elito susibūrimo vieta.

Pasiekti, kad būtų įkurtas me-
morialinis muziejus, reikėjo labai 
daug energijos ir jėgų. Adelės ir 
Pauliaus Galaunių namai-muziejus, 
kaip M.K.Čiurlionio muziejaus pa-
dalinys, buvo atidaryti 1996 m. 
gruodžio 14 d. ir tapo žinomu, 
miestiečių lankomu Kauno kultū-
rinio gyvenimo židiniu. Juose vyk-
davo ir vyksta mokslinės konferen-
cijos, muzikinės popietės, skaito-
mos paskaitos kultūrine tematika, 
skaučių seserijos susirinkimai. Iki 
2009 m. rugsėjo 14 d., kai atsisvei-
kino su darbu muziejuje, visus lan-
kytojus pasitikdavo visada besišyp-
santi, spinduliuojanti taurumu ir 
vidine šviesa šių namų įkūrėja ir 
globėja K.Galaunienė. Ir dabar, 
kiek leidžia jėgos, ji tvarko medžia-
gą, susijusią su A. ir P.Galaunių na-
mų archyvu. Ji yra M.K.Čiurlionio 
draugijos Kauno skyriaus, Lietu-
vos meno istorikų draugijos narė.

1997 m. už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai K.Galaunienė apdovanota 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino V 
laipsnio ordinu.

Anelė Butkuvienė
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