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b savo žemėje ir svetur

Rezistentai ir kolaborantai
priešininkai ar dvyniai?

Totalitarizmo dešimtmečiais 
Europoje susiformavo dvi prie
šiškos rezistento ir kolaboranto 
sąvokos. Tačiau pastaruoju me
tu Lietuvoje vis dažniau pasi
girsta skirtinga teorija, pagal 
kurią okupacijos metais visi lie
tuviai buvo rezistentai ir visi 
kolaborantai. Šioje vienspalvėje, 
pilkoje scenoje Dalia Grinkevi- 
čiūtė ir Antanas Sniečkus pa
spaudžia rankas ir patvirtina 
savo tapatybę.

Toji pasipriešinimo ar talki
ninkavimo totalitariniams oku
pantams (ar prisitaikymo prie 
jų) problema nuolat išnyra ir 
Amerikos spaudoje. Naujas pa
vyzdys — žurnalo National 
Review rugpjūčio 24 dienos 
numeryje pasirodžiusi Tina Ro- 
senberg knygeš „Vaiduokliška 
žemė” (The Haunted. Land) 
recenzija. Knygoje nagrinė
jamos Rytų Vokietijos, Čekijos, 
Slovakuos ir Lenkijos pastangos 
suprasti savo totalitarinę pra
eitį ir sutvarkyti jos palikimą.

Knygos recenzentas, į JAV iš 
Lenkijos imigravęs profesorius 
Radek Sikorski, pagiria autorę 
užjos stilių ir kruopštų istorinių 
šaltinių išgvildenimą. Tačiau jis 
visiškai nesutinka sujos išvado
mis apie kolaborantų atsako
mybę.

Anot recenzento, Tina Rosen- 
berg įtikinančiai paaiškina, ko
dėl Lenkijoje 1981 metų gruo
džio mėnesį buvo paskelbtas ap
siausties būvis. Jos išvada: ge
nerolas Jaruzelski buvo Mask
vos parankinis, veteranas kor 
munistas, nesugebėjęs pasiprie
šinti savo Kremliaus vadovams. 
Mėgindamas sutriuškinti „Soli
darumo” sąjūdį, jis patenkino 
Maskvos norus ir apgynė savo 
galybę. Tačiau autorė tvirtina, 
jog Jaruzelski neturėtų būti pa
trauktas į teismą. „Ne teisėjai, 
bet istorikai turi ištirti tą ap
siausties būvį”, rašo ji.

Profesorius Sikorski abejoja, 
kad su tokia išvada sutiktų dėl 
apsiausties būvio žuvusiųjų len
kų šeimos. Paminėjęs, kad auto
rė nemoka lenkų kalbos, jis 
klausia, kaip ji reaguotų, jei 
koks angliškai nekalbantis len
kų žumaliBtas atvyktų į Ameri
ką ir netrukus imtų jai pamoks
lauti apie tos šalies problemas.

Pagrindinę savo tezę Tina Ro- 
senberg išreiškia šiais žodžiais: 

„Rytų Europos bloko diktatūros 
visus neišvengiamai pavertė są
mokslo bendrininkais. Vien gy
vendami toje santvarkoje, visi 
tapo komunizmo aukomis; bet 
lygiai taip pat visi pavirto ir 
sraigteliais priespaudos maši
noje...Net patys natūraliausi 
savisaugos veiksmai savaip pa
virto kolaboravimu.”

Šią tezę recenzentas griežtai 
atmeta. Jis nurodo, kad mili
jonai Rytų europiečių nebuvo 
ideologijos suvedžioti ir nestojo 
į partiją karjeriniais sumeti
mais. Autorės tezė, rašo jis, 
įžeidžia visus tuos drąsius vyrus 
ir moteris, kuriems sąžinė ne
leido kartoti komunistų melus 
ir kurie paaukojo savo karjeras, 
kad jiems nereikėtų būti propa
gandos įrankiais. Tarp komu
nistų ir jų aukų yra skirtumas, 
pabrėžia Sikorski.

Knygos autorė nuogąstauja, 
kad „kerštas” gali pažadinti 
„smurto ciklą,” kuris pakenktų 
pastangoms sukurti civilizuotą 
visuomenę. Sutikdamas, kad jos 
susirūpinimas pagrįstas, recen
zentas tvirtina, jog senojo 
režimo niekšų nuteisimas re
miantis teisėtvarka nėra pavo
jingas demokratijai. Pavojus 
iškyla, kai atsisakoma atsiminti 
praeitį. Pasak Sikorski’o, pen- 
keriems metams praėjus po ko
munizmo sužlugimo, jau aki
vaizdu, kad šansai įgyvendinti 
demokratiją tiesiogiai priklau
so nuo tos šalies sugebėjimo su
sitvarkyti su totalitarizmo pali
kimu.

Čekijos respublikoje, rašo Si
korski, komunizmas buvo įsta
tymiškai pasmerktas, kaip ne
teisėtas ir nusikaltėliškas, jo 
pareigūnai buvo pašalinti; taip 
buvo paruošta dirva padoriai 
vyriausybei. Serbija ir Rusija, 
kur komunizmas nebuvo valo
mas, šiandien ne tiktai pasižymi 
savo aršumu, bet ir yra agresy
viau nacionalistiškos, nes nauju
įgaliojimų siekiantiems senie- | Nuernberg’o teismas, komen- 
siems komunistų elitams būti-, tuoja Sikorski. Jei režimas aki
nai reikia priešų. Lenkijoje, kur 
bandymai atsikratyti komunis
tiniu palikimu buvo neryžtingi 
ir nevykusiai įgyvendinami, 
šiandien vyrauja sąmyšis ir kar
tėlis.

Recenzentas perspėja, kad tei
sindama niekšiškus komunis
tus, knygos autorė žengia pavo-
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Tyrinėjant musų tautos
i ’

Su etnologu Vaciu Milium 
kalbasi kun. Kazimieras 

J. Ambrasas
Dr. Vacys Milius — šiuo metu vadinamas Lietuvos nacionaliniu 

jau vyresniosios kartos Lietuvos muziejum ir yra Gedimino kalno 
papėdėje. Darbas tame muziejuje 
lėmė ir pasirinktą pagrindinę 
tyrinėjimų sritį — kaimo gyven
tojų medžiaginę kultūrą. 
Diplominį darbą rašiau apie Pla
telių apylinkių gyvenamuosius 
namus, istorijos mokslų kandida
to disertaciją — apie Lietuvos 
kaimo gyventojų mitybą ir namų 
apyvokos daiktus. 1993 metais 
apgyniau habilituoto daktaro 
disertaciją apie Lietuvos kaimo 
amatus ir techniką. Kadangi tai 
Vilniaus, tai Vytauto Didžiojo 
universitete tenka skaityti 
paskaitas, dėl to praėjusiais 
metais man buvo suteiktas profe
soriaus mokslinis vardas.

Ėmus dirbti Lietuvos istorijos 
institute, teko tyrinėti ir skelbti 
darbų apie tradicinius žemdir
bystės įrankius, kaimų ir mies
telių medžio apdorojimo amatus, 
kapines, kryžius. Kaip žinia, 
etnologija gyva šviežiai kaimuose 
surinkta medinga, tad nuo 1948 
metų kasmet - teko apkeliauti 
visus Lietuvos etnografinius re
gionus, Latvijos, Gudijos, Len
kijos lietuvius, o ėmus domėtis 
istoriografija, lankytis Lenkijos, 
Rusijos ir Vokietijos muziejuose, 
archyvuose, bibliotekose. Teko 
rašyti apie lenkų, rusų, švedų, 
vokiečių ir, žinoma, daugiausia 
apie savo tautiečių atliktus lietu
vių etninės kultūros tyrinėjimus, 
pagaliau trečia sritis, kuris la
biausia tenka užsiiminėti pasta
ruoju metu — retrospektyvinės ir 
einamosios lietuvių etnografi
nės literatūros bibliografijos su
darymas. Šia mokslinės veiklos 
sritimi pradėjau jau anksčiau 
domėtis, tad šiuo metu bibliogra
fines korteles skaičiuoju metrais. 
O nuo 1969 metų bendradar
biauju Tarptautinėje etnologijos 
bibliografijoje, kuri anksčiau 
buvo redaguojama Šveicarijoje, 
dabar Vokietijoje, o visą laiką 
spausdinama Bonnoje. Be to, teko 
ir tenka redaguoti Kraštotyros, 
Mūsų krašto, Lietuvos istorijos 
metraščio etnologinius dalykus, 
dalyvauti Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikloje, žo-

etnologas, dirbantis Lietuvos is
torija institute, paskelbęs mokslo 
darbų apie tradicinius lietuvių 
verslus, medžiaginę kultūrą, 
lietuvių etnografijos istoriją, bib
liografijų, daugelio etnografinių 
ir kraštotyros leidinių redakcinių 
kolegijų narys, taip pat besireiš
kiantis kraštotyroje ir paminklo
saugoje. -t

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Gerbiamas daktare, 
prašytume papasakoti apie savo 
vaikystę, jaunystę ir studijas.

VACYS MILIUS: Esu gimęs 
dideliame Žemaitijos kaime 
Šaukliuose, kuris prieškarinėje 
Lietuvoje priklausė Kretingos ap
skrities Mosėdžio valsčiui, o 
dabar Skuodo rajonui. Tačiau 
man dar mažiukui tebesant, mirė 
tėvas, tad mama, kaip pasogą 
išdalijusi po dalį žemės į kaimy
nus ištekėjusioms svainėms, 
iškeliavo dirbti į miestus, o man 
po keletą metų vis tekdavo gy
venti pas tetas Šačių parapijoje. 
Gal tas nuolatinis vaikystės 
keliavimas iš vienos vietos į kitą 
turėjo įtakos pasirenkant specia
lybę, juk etnologui ekspedicijų 
metu tenka daug „klajoti”. Teko 
mokytis Skuodo gimnazijoje, 
1946 metais baigti Telšių moky
tojų seminariją, 1951 metais — 
etnografiją ir muziejininkystę 
Vilniaus universitete, aspirantū
rą Maskvoje Mokslų akademijos 
Etnografijos institute.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: O dabar pasakykite 
keletą žodžių apie savo mokslinę 
veiklą.

VACYS MILIUS: Studijuo
damas Vilniaus universitete kar
tu dirbau vilniškiame Etnografi
jos muziejuje, kuris anuo metu 
buvo senuosiuose universiteto 
rūmuose Pilies gatvėje, o dabar 

jingu taku. Pavyzdžiui, ji nese
niai pritarė Rytų Vokietijos 
žvalgybos vadovo Markus Wolf 
išteisinimui, tvirtindama, jog 
„teisės žinovai Vakaruose sutin
ka, kad žmonių negalima teisti 
už veiksmus, padarytus tada, 
kai jie dar nebuvo laikomi nu
sikaltėliškais.” Tai tiek tevertas 

plėšiškai meluoja ir išžudo mi
lijonus žmonių, bet savo paties 
parašytais įstatymais tokius 
prasižengimus įteisina, tada vis
kas tvarkoje...Prie tokios išva
dos priveda autorės logika, pa
reiškia profesorius Radek Si
korski.

i

Vacys Milius ir mokytojas Jonas Stoskeliūnas Lenkijos lietuvių gyvenvietėje 
Punske 1989 metais.

džiu ten, kur mano žinios, 
pažintys ir patirtis gali būti 
naudingos.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Pirmiausia teko su 
Jumis ir kitais truputį vyresniais 
susipažinti dar šeštąjame dešimt
metyje. Tad paminėkite anuome
tine visuomeninę veiklą.

VACYS MILIUS: Sakinys dėl 
vaikystės. Anos nepriklausomy
bės metais teko baigti šešis pra
džios mokyklos skyrius. O to 
meto auklėjimas buvo Vilniaus ir 
jo krašto dvasia. Suėmusiems tai 
į galvą ir širdį Vilnius buvo tas 
pat, kas žydams Pažadėtoji žemė. 
Skaudu buvo matyti pietryčių 
Lietuvoje vykdomą nutautinimą. 
Kaip vėliau sužinojome, tai 
daryta Varšuvos pageidavimu 
per Maskvą, o Lietuvos kompar- 
tijos vadovybei ilgą laiką paklus
niai tai vykdant. Svetimos jėgos 

Ežerų akys Algio Jakšto (Švenčionėliai) nuotrauka

šeimininkavo mūsų krašte. O kai 
teko pabūti Gudijai atitekusiose 
lietuviškose salose, jau graudu 
buvo stebėti tuo metu tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu prispaustus 
žmones.

Šeštojo dešimtmečio atlydis 
ėmė reikštis ir Lietuvoje. Kartu 
su kitais ano meto jaunais mokslo 
žmonėmis teko čia prikišti pirš
tus. Savaitgaliais su Vilniaus 
universiteto studentais važinė
davome po pietrytinius rajonus, 
rengdavome vakarus (tada 
antilietuviškų veikėjų kaimo 
žmonės ir mokytojai nebuvo prie
šiškai nuteikti), Švietimo mi- 
nisterijon parveždavome vietos 
žmonių pareiškimų dėl lietuviškų 
mokyklų ir klasių įsteigimo. 
Rengdavome vakarus, lietu
viškos spaudos, knygų nuvežda- 
vome ir Gervėčių, Pelesos lietu
viams, knygų siuntos keliaudavo 

i

Seinų krašto žmonėms.
Pasitaikydavo ir įdomesnių 

momentų. Pora paminėsiu. 1956 
metų gale Vilniaus universitete 
suorganizavau susitikimą su iš 
Punsko atvykusiu mokytoju Jonu 
Stoskeliūnu. Kai apie tai sužino
jo Lietuvos kompartijos centro 
komitetas, ėmė teirautis, kaip be 
jo sutikimo įvyko toks renginys. 
Rektorius turėjo į tai reaguoti: 
parašė man papeikimą, įteikė jį 
man per laborantę su žodiniu 
komentaru, kad tai padaryta tik 
dėl akių ir jokių pasekmių nebus. 
Labiausiai dėl lietuviškos veiklos 
tada nukentėjo jauna lietuvių 
kalbos dėstytoja Jadvyga Kar- 
delytė — ji buvo išmesta iš darbo. 
Arba toks atvejis: syki atvažiuo 
ja iš Gervėčių susijaudinęs lietu
vių kalbos mokytojas ir sako: kad 
tenykštis KGB užsakė jam apie 
atvykstančius iš Lietuvos rapor
tą parašyti. Susėdome keliese ir 
patys už mokytoją apie save 
surašėme pranešimą, žinoma, sau 
kuo palankiausią. Mokytojui 
bereikėjo savo ranka perrašyti.

Septintajame dešimtmetyje 
teko įsijungti į tautosakininko 
Norberto Vėliaus po Kraštotyros 
draugijos vėliava organizuojamas 
kompleksines ekspedicijas Rytų 
Lietuvoje, vadovaut grupei, rin
kusiai etnografinę medžiagą 
Pasirodė lokalinės monografijos 
apie Dieveniškes, Dubingius, 
Gaidę ir Rimšę, Ignalinos kraštą 
Merkinę, Zervynas. Po Romo Ka 
lantos susideginimo 1972 metais 
Lietuvos kompartijos vadovybė ir 
KGB tas ekspedicijas ėinė varžy 
ti, o knygos apie Dubičius ir Ger
vėčius bepasirodė jau Atgimime 
metais. Čia reikia pridurti, kad 
vėliau Vilniuje ir Kaime susidm ė 
kiti sambūriai, ėmę rūpintis 
mūsų etninių pakraščių tau
tiečiais; įsikūrė Vilnijos draugus

Kun. KAZIMIERAS Ai<;!
RASAS: Juk reikia skirti lait 
ir atsikvėpimui,

VACYS MILIUS: Ir se< 
dabar vieną savaitgalio di; 
tenka skirti pasivaikščiojimui r 
Vilniaus apylinkių miškus ir 
paežeres. Tose išvykose dalyvau 
davo Vilniaus universiteto pro
fesoriai Vytautas Mažiulis, Vin 
cas Urbutis, Vladas Žukas, re', 
sykiais Vytautaus Kubilius ir 
kiti humanitarinių mokslų atst. 
vai. Būdamas aspirantūroje

(Nukelta i 2 psl.)
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Šiaurys Narbutas

Kur eina liūtai?
Odė nepalaužiamiems 

kauniečiams

Kur originalai?
RASA RAZGAITIENĖ

Ankstus rytas Kauno priemies
tyje. Pabandykite švintant leistis 
nuo Aleksoto kalno ir tarti pirmą 
priesaiką Katedrai, kurioje įbe- 
tonuotas Maironio veidas. Juo
kingi jaukūs krantinės name
liukai. Bažnyčių bokštai šaukia
si vilties. Neskubėdami eikite 
tiltu per Nemuną. Sustokite prie 
Vytauto maldos namų. Čia jis 
ilsėjosi, jei legenda nemeluoja, 
šarvuotas perplaukęs upę. Didy
sis apgavikas. Apgavikas — geni
jus. O ką aš norėjau pasakyti? 
Neprilygstamas yra rašymas 
ankstų rytą Kauno priemiestyje. 
Žvelgiant į Kauną iš viršaus. 
(Vienas rašo Šančiuose ir žvelgia 
skersai).*

Neprilygstamas yra rašymas 
naktį New York’e. Lietui lyjant. 
Čia niekada, niekada neišgirsi 
absoliučios tylos. Tarptautinis 
šimtakojis draugiškai moja man 
nuo palangės ir svinguoja:

— Atvykėliai geri. Chemikalų 
nepurškia, trupinių palieka.

Pakalbinkite šaltą žiemos naktį 
Williamsburg tiltą. Jį statydami 
žuvo keli caro laikų lietuviai. Jo 
konstrukcijos mena žmonių iš 
„krajaus” keiksmus. Kaip jie tuo
met burnodavo? Bet grįžkime ant 
tilto. Jei jūs išdrįsite keliauti per 
šį didingą statinį iš Brooklyn’o į
Manhattan’ą virš East upės 
klaikiu tuneliu, vadinamu 
promenada, galėsite girtis pabu
vojęs siaubo filme. Maždaug per 
valandą vyrioku žingsniu jūs pe
reisite šį tiltą, po besiplaiks
tančiais vėjyje tinklais, gaudžiant 
niekada nenurimstančiam auto
mobilių srautui. Per metalinį 
gruoblėtą monstro paviršių.

Tas garsas primena staugimą.
Neprilygstamas yra rašymas iš

sunkiančiai karštą dieną New 
York’o Centrai Park. Ant įkaitu
sios žolės, šalia Lennon’o alėjos 
mozaikos „įsivaizduok”, arba dar 
giliau į parką, po gigantišku rai
tu Jogaila su iškeltais dviem 
kalavijais. Paukščiai pritipena 
prie tavęs pasiguosti. Klaiki drėg
mė. Ir karštis. Ir tik viena paguo
da — tu esi New York’e. Ant blok
noto lapų laša tikras tavo prakai
tas. Mintys švarios, kaip tarpu
kario Baltijos bangos.

Neprilygstamas yra rašymas 
driame New York’o metro trau- 
nyje „sabvėjuje”, kur beveik vi- 
omet šalia tavęs dar kas nors 

z šo, beveik visuomet dar kas 
nors skaito, miega, keikiasi, siūlo 
pirkti, prašo pinigų, juokiasi, 
verkia, dainuoja, žongliruoja, 
demonstruoja akrobatiką, bučiuo
jasi, meldžiasi, grasina.

Neprilygstamas yra rašymas 
judrioje Manhattan’o kavinėje, 
kai aplink taikiai zuja pasaulio 
tipažai. New York’e veikia 
daugiau negu šimtas įvairių 
IDūsų planetos tautų mokyklų. 
Čia gali išgirsti beveik visas 
pasaulio kalbas. Čia visi lygūs. 
„Tik niekam nesakykit, pas mus 
komunizmas seniai pastatytas”, 
— juokauja apskritaveidis 
amerikietis.

Neprilygstamas yra rašymas 
dieną prie Ramiojo vandenyno, 
kai šalia klūpi tamsiaodis bepro
tis, daužo galvą į baltą Kaliforni
jos pliažo smėlį ir prašo Visagalio:

— Neleisk man išprotėti!
Neprilygstamas yra rašymas 

Čikagos autobuse, stabtelė
jusiame prie džiaugsmingai gie
dančios protestantų bažnyčios, 
kai sekmadienio gatvėje aidi 
karšti šūksniai:

— Taip, taip! Mes tikime į Jį!
Neprilygstamas yra rašymas 

koncerte, kai bliuzo žvaigždė, 
jaunutis Lucky Petersonas išdi
džiai suklinka:

* Kauno poetas G.P.

— O dabar pakelkite rankas 
visi nukentėję nuo nelaimingos 
meilės! Visi išduoti ir nepalūžę!

Miškas nelaimingų stiprių 
rankų pakyla į New York’o pa
dangę, ant uolų nusileidžia tūks
tantinis palengvėjimo atodūsis.

Neprilygstamas yra rašymas 
Trakų pilies saloje, kai tavo pa
ties vaikai linksmai krykštauja 
aplink, o svetimos akys žvelgia į 
senuosius kuorus. Turtingi 
svečiai jaunoje kapitalistinėje 
šalyje. Rytų Europoje. Švento 
naivumo bastione. Tavo šaknų 
gelmėje. Rusiško keiksmo erd
vėje. Genialaus apgaviko gen
tainių žemėje. Yra ko verkti. Yra 
ko didžiuotis. Ir vienas links
mesnis pasiguodimas — „Ar jūs 
žinote, kad New York’ą valdo 
Lietuvos žydai?” Didžiausia mies
to parduotuvė — Macys.

Neprilygstamas yra rašymas 
Lietuvos kaime penktadienio 
vakarą, tingiai mykiant kar
vėms, nedarniai traukiant 
mažėjančiam (nes išmiršta ar ne
beturi pinigų) girtuoklių būriui, 
sentimentaliai ošiant šilui.

Neprilygstamas yra rašymas 
ankstų rytį ir kitame Kauno 
priemiestyje, Sargėnuose. Ausis

Tyrinėjant
(Atkelta iš 1 psl.

pats, Kazimierai, su mumis ke
liaudavai. Tai kartu buvo ir pa
bendravimas, laisvesne mintimi 
ir žodžiu pasikeitimas. Tačiau 
pastaraisiais metais tų keliau
ninkų skaičius sumažėjo, profeso
rių Juozą Pikčilingį prieš keletą 
metų į gimtųjų Sintautų parapi
jos kapines jau nulydėjome... 
Kokią atsikvėpimo valandėlę ski
riu lietuviškų ir lituanistinių 
ekslibrių rinkimui, turiu jų 
keletą tūkstančių sukaupęs. O 
čia naujos pažintys su jų kūrėjais 
ir rinkėjais,

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Kaip žinia, mokslas ne
apsiriboja savo krašto admi
nistracinėmis ribomis, lietuvių 
etninės kultūros tyrimais užsi
iminėjo ir mūsų išeiviai. Kokie 
ryšiai su jais?

VACYS MILIUS: Čia būtų il
ga istorija, o trumpai būtų galima 
taip atsakyti: interesai yra dve
jopi — moksliniai ir kultūriniai.

Antanų kapinės Algio Jakšto (Švenčionėliai) nuotrauka
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glosto ramus žmonos ir vaikų al
savimas, tyliai meldžiasi ir vėliau 
mankštinasi mama. Kieme ne
drąsiai raivosi šuo. Gaidžiai, kar
vės, varlės, svirpliai. Daug mu
sių. Kava lovoje.

Neprilygstamas yra rašymas 
saloje, Atlanto pakrantėje, ryte. 
Laukiant autobuso, kai senutė 
amerikietė ką tik tau palinkėjo:

— Take your day. Paimk savo 
dieną.

Išspausk iš savo dienos kiek 
gali.

Čia kas rytą tavo rankose 
džiaugiasi puodelis su Benjamin 
Franklin’o portretu ir jo sakiniu, 
— „Kur dvelkia laisvė, ten mano 
šalis”.

mūsų tautos gyvenseną
Aišku, tai priklauso nuo atskirų ' 
asmenų suinteresuotumo, ko
munikabilumo. Mokslinius ry
šius, besireiškiančius dalyvavi
mu konferencijose, keitimusi 
literatūra, teko ar tenka palai
kyti su Švedijos, Suomijos, Esti
jos, Latvijos, Gudijos, Rusijos, 
Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos 
etnologais. Tačiau nemažiau 
svarbūs ir įdomūs yra kontaktai 
su išeivijoje dirbančiais lietuviais 
etninės kultūros tyrėjais.

Pirmą sykį ilgesnį laiką 1967- 
1968 metais lankantis Lenkijoje, 
į savo darbo programą įtraukiau 
ir lauko medžiagos rinkimą 
Seinų krašto lietuviškosios dalies 
kaimuose. Pasitaikė gera proga: 
tuo metu Lenkijos universitetų 
etnologijos katedros organizavo 
ekspediciją į Seinų kraštą, o aš 
patraukiau į lietuvių kaimus. 
Pagal ten surinktą medžiagą lie
tuvių ir lenkų leidiniuose pa
skelbiau straipsnių apie lini
ninkystę, ūkinius trobesius, ves
tuvių papročius, numatau ir

Ir tu pagalvoji. O kas Lietuvoje 
pasakė gražiau? Pasakė. Prieš 
dvidešimt metų Aleksoto vadas 
Egis taip pasisveikino su keliais 
draugais Dariaus ir Girėno 
gatvėje:

— Tai kur liūtai einat?
Liūtai ėjo su gitaromis. Repe

tuoti dainos „Neleisk man pulti”.
Neprilygstamas yra ne tik 

rašymas, bet ir totalinis neapy
kantos ir totalinis meilės jausmas 
čia pat, tą pačią sekundę. Nuolat 
stebinantis Amerikos žemėje.

Koks ramus, nelaimingas, va
gotas miegančios emigrantės 
veidas ant stalo, užkloto emigran
tiškuoju laikraščiu (įkurtu prieš 

daugiau jų parašyti. 1991 metais 
Norberto Vėliaus į Seinų kraštą 
organizuotose ekspedicijoje pagal 
susidariusią tradiciją man teko 
tvarkyti etnografijos reikalus. 
Leidinys apie šį kraštą yra 
įteiktas leidyklai.

Įvairiais būdais būdavo susi- 
rišama su kituose kraštuose dir
bančiais ir lietuvių etninės 
kultūros tyrinėtojais. Dr. Vytau
tas Armonas, iš pradžių dirbęs 
Poznanėje, vėliau Torunėje, pats 
mane korespondencijos būdu 
susiieškojo. Po 1968 metų 
kelionės buvau jį pasikvietęs 
pasižmonėti Vilniuje. Antanas 
Mažiulis su manim susisiekė per 
Varšuvoje gyvenusį poetą Juozą 
Kėkštą, pas kurį, būdamas tame 
mieste, dažnai atsilankydavau. 
Ilgą laiką korespondavau su stok- 
holmiškiu Juozu Lingiu. Ypač 
glaudus bendradarbiavimas susi
klostė su JAV prie Boston’o gyve
nančiu dr. Jurgiu Gimbutu. 1989 
metų rudenį teko lankytis jo sve
tingoje pastogėje, susipažinti su 

šimtą metų), viešojoje New 
York’o bibliotekoje, kurios 
kompiuteryje yra ir tavo pavardė. 
Tas veidas priminė tobulai ramų 
dzūką kaimietį Bronių Gecevičių, 
atsitiktinai sutiktą miške, 
Lietuvos, Gudijos ir Lenkijos tri
kampyje. Jis vežė samanas krai
gui į tvartą.

Koks iššaukiantis, kandus 
graiko tarnautojo veidas:

— O jūs kas? Rusas?
— Ne, blogiau!

Bet čia nėra kada gėrėtis per
gale, nėra kada mylėti ir 
neapkęsti, nėra kada tuščiagar- 
biauti. Pastangos sutelkiamos 
išlikimui.

kai kuriais to krašto rytų pakran
tės lietuvių inteligentais. Ge- 
raldas Pocius iš Newfoundland’o 
Memorialinio universiteto Kana
doj pats užmezgė kontaktus su 
savo senelių žemės liaudies 
kultūros tyrinėtojais, tik gaila, 
kad šis labai produktyvus moksli
ninkas nebemoka protėvių kal
bos. Pastaruoju metu tenka 
palaikyti mokslinius ryšius su 
prie Washington’o gyvenančiu 

I mūsų etnologijos Nestoru dr. Jo
nu Baliu.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: O ar būtų įmanoma 
tyrinėti išeivios lietuvių etninės 
kultūros apraiškas?

VACYS MILIUS: Kas nors 
kiek domisi išeivijos lietuviais, 
žino jų politinę, kultūrinę veiklą, 
gausią literatūrą. Mokslui ir 
kultūrai būtų naudinga pažiūrėti 
į išeiviją, ypač gyvenančią JAV ir 
Kanadoje, etninės kultūros 
aspektu, kitais žodžiais tariant, 
patyrinėti, kiek ji yra perėmusi 
savo gyvenamų kraštų kultūrą, 
kiek tęsia ir puoselėja iš gimtojo 
krašto atsineštą paveldą. Šiek 
tiek žinome apie Lietuvių tau-

Nuo jo įsteigimo 1979 metais 
JAV Teisingumo Departamento 
Office of Special Investigations 
(OSI — Specialių tyrimų skyrius) 
yra per Amerikos teismų sistemą 
išpilietinęs, deportavęs ir paska
tinęs ekstradiciją daugelio baltų, 
ukrainiečių, gudų bei kitų imig
rantų iš Vidurio — Rytų Europos. 
Sensacinguose teismuose vyres
nio amžiaus tautiečiai buvo 
ir tebėra kaltinami pačiais žiau
riausiais nusikaltimais — 
prisidėjimu arba tiesioginiu daly
vavimu civilių žmonių naikinime 
Antrojo pasaulinio karo metu 
vokiečių okupacijos laikotarpiu.

Pagrindas, kuriuo OSI keldavo 
savo bylas aštuntame dešimt
metyje, susidėdavo iš dviejų 
esminių elementų: sovietų parū
pintų dokumentų ir liudininkų. 
Vėliausiose savo bylose, kurių 
didelė dalis yra prieš lietuvius, 
tarnavusius 12-ame savisaugos 
batalione arba saugume, OSI jau 
pradeda atsisakyti liudininkų pa
rodymų. Tačiau jie tebesinaudoja 
tais pačiais dokumentais ar jų 
kopijomis, kuriuos sovietai anks
čiau parūpindavo ir teigdavo, kad 
tai yra autentiškos kopijos iš 
Lietuvos Valstybinio archyvo.

| Prezidentas Algirdas Brazauskas 
neseniai pasirašė sutartį, pagal 
kurią Lietuva sutiko perduoti 
vokiečių okupacijos laikotarpio 
rinkinio mikrofilmus, įskaitant ir 
OSI naudojamą medžiagą, Holo
kausto muziejui Washington’e, 
kad jie ten būtų įtraukti į 
archyvą.

Ar šie dokumentai yra auten
tiški? Ar yra jų originalai? Tai 
klausimai, kuriuos seniai kėlė 
advokatas Povilas Žumbakis, 
kartu su savo gynybos kolegom, 
bei organizacųos kaip Americans 
for Due Process. Lietuvos Vals
tybės centrinio archyvo direk
torius Alfonsas Piliponis atsakė 
į šiuos klausimus šių metų liepos 
mėnesio gale Vilniuje. Gaila tik, 
kad šis pasikalbėjimas nebuvo 
įmanomas prieš dešimt ar dau
giau metų.

RASA RAZGAITIENĖ: Ko 
kias bylas Jūs esate čia pasidėjęs?

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
yra Kauno Karo komendantūros 
bylos, daugiausia 1941 metų, ir 
šitos bylos nėra tokios, kokios jos 
buvo sutvarkytos 1941 metais

i
todailės instituto pastangas ir 
rezultatus, tiriant ir populia
rinant liaudies meną. Dr. Jonas 
Balys yra surinkęs ir paskelbęs 
JAV lietuvių dainas, žodine 
kūryba domėjosi Elena Bradū- 
naitė-Aglinskienė, bostoniškė 
Milda Bakšytė-Richardson pra
dėjo domėtis išeivių saviveikline 
daile. Nors prabėgomis metus 
žvilgsnį į JAV lietuvių namus, 
išvada tokia: pagal išorę neatski
rsi, kuris lietuvių, kuris kitų 
tautų namas, tačiau atskiri inter
jero elementai atspindi etninę 
specifiką. Vertėtų jos paieškoti ir 
mityboje, ypač šventiniame stale, 
o labiausiai šeimos ir bend
ruomeninio gyvenimo papro
čiuose. Čia darbo turėtų būti 
sociologams, etnologams, tik 
aišku nebe mėgėjams, o specialis
tams. Iš anksto reikėtų sudaryti 
tokių tyrimų programą. Viena bė
da, kad Lietuvos mokslo insti
tucijų kasos apytuštės, o tyrinė
tojų kišenės per plonos tokiems 
tyrimams vykdyti.

Vieną tyrimų barą galėtų įvyk
dyti ir patys išeivijos lietuviai, 
ypač pensininkai. Turiu omeny
je kapines, kuriose yra palaidotas 
didesnis lietuvių skaičius. Reikė
tų tiksliai nurašyti antkapinių 
paminklų įrašus, netaisant pasi
taikančių rašybos ir skyrybos 
netikslumų, išlaikant tą pačią žo
džių išdėstymo tvarką. Gal atsi
rastų kas tą medžiagą galėtų 
klasifikuoti arba ir panagrinėti. 
Arba galima būtų atsiųsti tokią 
medžiagą Lietuvos tyrinėtojams, 

Karo komendantūros. Aš šitose 
bylose nerandu daugelio doku
mentų originalų. Jų nėra.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
galėtumėte duoti porą pavyzdžių?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Taip. Yra kai kurių įsakymų 
kopijos — fotokopijos. Kitos foto
grafinės kopijos [apie 12-ą savi
saugos batalijoną] nėra niekieno 
patvirtintos.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
būtų įprasta, kad kopijos būtų pa
tvirtintos?

ALFONSAS PILIPONIS: Pa 
gal tuo metu galiojusią sovietinę 
tvarką, jeigu iš bylos būdavo iš
imamas dokumento originalas, 
būtinai į bylą reikėdavo įdėti 
kopiją, ją patvirtinti, užspausti 
ant tos kopijos antspaudą ir 
parašyti, kam ir kuriam reikalui 
išduotas originalas.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
buvo laikoma kokia nors bylų iš
davimo dokumentacija?

ALFONSAS PILIPONIS: Ar 
chyvų dokumentacijoje man yra 
tekę surasti ne vieną dokumentą, 
kada sovietinio saugumo Lietu
vos padalinys reikalaudavo iš 
archyvo bylų. Jeigu ateidavo 
dirbti sovietinio saugumo tarnau
tojai tų bylų skaityti, tai jiems 
reikėdavo leisti dirbti atskirame 
kambaryje ir reikalauta, kad 
niekas, kai jie dirba, su jais 
nedraugautų.

RASA RAZGAITIENĖ: ar 
būdavo taip, kad saugumas pasi
imdavo tas bylas?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
susirašinėjime su saugumu ran
du tokių dokumentų, kur jie 
prašo išduoti bylas. Archyvo ata
skaitose, kurios buvo sudarytos 
tada, kadaaš dar nedirbau šiame 
archyve, yra užfiksuotas faktas, 
kad bylos būdavo išduodamos.

RASA RAZGAITIENĖ: Ir jie 
tas bylas pasiimdavo ir tada 
archyvams sugrąžindavo po kiek 
laiko?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Manau, kad grąžindavo, nes tos 
bylos archyve yra, bet ar jos 
sugrįždavo tokios, kokios jos buvo 
paimtos, tai čia yra kita kalba. 
Nes, kad ir šitoje byloje, yra tokių 
dokumentų, kur jau be eksper
tizės, jau vizualiai matyti, kad tai

(Nukelta į 4 psl.)

kurie galėtų iš jos parašyti 
straipsnių ir juos paskelbti. Gerą 
pavyzdi yra parodę ir patys 
išeiviai, išleidę reprezentacinį 
leidinį apie čikagiškes Šv. 
Kazimiero kapines.

Pagaliau dar vienas klausimas, 
liečiantis Lietuvos ir užsienio 
lietuvių santykius. Žinome, kad 
netolimoje praeityje išeiviai šiltai 
sutikdavo ir gimtojo krašto 
atvykusius tautiečius. Vykstama 
įvairiais tikslais: aplankyti 
artimųjų, užsidirbti pinigų, domė
tis kultūriniu gyvenimu, patiems 
kuo nors jį paįvairinti. Deja, ži
noma ir tai, kad atvyksta ir avan
tiūristų, gadinančių Lietuvos ir 
tautos vardą. Tą patį yra tekę 
girdėti ir iš Vokietįjos lietuvių. 
Tačiau manyčiau, kad šiokia 
tokia emigracija iš Lietuvos tur
ėtų vykti, tuo būtų palaikomas 
išeivijos gyvavimas. Svarbu, kad 
naujieji ateįviai įsijungtų ar 
būtų įtraukiami į naujo krašto 
lietuvių visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą, kad nenutrūktų jų 
ryšiai su gimtuoju kraštu.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Nuoširdžiai dėkojame 
už pokalbį. Linkime dar daug 
parašyti ir paskelbti tyrinėjimų 
apie lietuvių etninę kultūrą, 
puoselėti tautos ir jos šakų išei
vijoje ryšius, atvažiuoti Kanadon 
ir Amerikon, čia surinkti medžia
gos ir paleisti ją į mokslo apy
vartą.
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Biržiškų dienos Viekšniuose
JUOZAS JASAITIS

(Kaunas)•

Daug įžymių žmonių į mūsų 
kultūrą atėjo iš nuošalių tėviškės 
kampelių, tačiau turbūt niekas 
negali prilygti Žemaitijos Viekš
niams, kurių bajoriška Biržiškų 
pastogė davė Lietuvai tris garsius 
mokslo vyrus — profesorius My
kolą, Vaclovą ir Viktorą. Pagerb
ti šiuos mūsų kultūros ąžuolus, 
prisiminti jų darbus Lietuvos 
žmonės saulėtomis rugpjūčio 
25-26 dienomis ir buvo susibūrę 
Viekšniuose.

Tą skaistų penktadienio rytą 
miestelyje sklandė senoviška 
atlaidų dvasia r- švarutėmis 
gatvėmis ir takeliais į baltosios 
bažnyčios kalneli kilo pasipuošę, 
orūs viekšniškiai ir iš toliau 
sugužėję svečiai. Erdvi, šviesi 
bažnyčia vos sutalpino susirinku
sius. Šv. Mišias- ir gedulingas 
maldas už Biržiškų šeimą aukojo 
pats Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Baltagalvis vaižgantiš- 
kos iškalbos kanauninkas K. 
Gaščiūnas iš sakyklos priminė 
trijų garsių viekšniškių darbus 
bei dvasią, vis pabrėždamas, kad 
tėvynės gerovė, jos ateitis jiems 
visada buvo aukščiau už asmeni
nius reikalus ir įsitikinimus, tuo 
jų pavyzdžiu turėtų sekti ir 
šiandieniniai Lietuvos vadovai.

Iš bažnyčios su šventiška nuo
taika visi rinkomės miestelio 
aikštėje, kur medžiu paunksnėje 
tarytum pajūrio, švyturys laukė 
naujai iškilęs paminklas Biržiš
koms. Ant jo rausvų granito 
plokščių švietė penki gražūs 
bronziniai Biržiškų bareljefai: 
motina Elžbieta, tėvas gydytojas 
Antanas, o po jų įžymiųjų sūnų 
atvaizdai^ , peęskąįįėme tokius 
užrašus:

MYKOLAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų jgktęrius, pro
fesorius, lietuvių literatūros ir 
tautosakos tyrėjas, 1918 m. 
vasario 16-osios nepriklausomy
bės akto signataras

1882-1962

* * *

VACLOVAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų Bibliotekų direkto
rius, profesorius, lietuvių kultū
ros istorikas, bibliografas

1884-1956

♦ * ♦

VIKTORAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų profesorius, mate
matikas, publicistas

1886-1964

Broliai Biržiškos ankstesniais savo veiklos metais: (ii kairės) Viktoras Biržiška (matematikos pro
fesorius), Mykolas Biržiška (lietuvių literatūros profesorius, Lietuvos universiteto rektorius 
1926-1927), Vaclovas Biržiška (administracinės teisės profesorius).

Viktoras Biržiška, Mykolas Biržiška

Paminklą su prakalba atidengė 
Respublikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, palaimino vyskupas 
Antanas Vaičius. Paskui apie 
nepamirštamus brolių Biržiškų 
nuopelnus Lietuvos kultūrai, 
apie gyvą jų atminimą Viekš
niuose ir kitur daug gražių žodžių 
pasakė Seimo nariai Vytautas 
Landsbergis, A. Sakalas, Vil
niaus universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis, vyskupas An
tanas Vaičius, garsiųjų profesorių 
giminaitis Lietuvos susisiekimo 
ministras J. Biržiškis, paminklo 
autorius Č. Pečiukas, rajono 
meras K. Inta. Dabartinis Vytau
to Didžiojo universiteto rektorius 
Bronius Vaškelis papasakojo apie 
brolių Biržiškų nuveiktus darbus 
užsienyje- o visų kalbėjusių ir 
sųsirinkuaiiųjų mintis bene gra
žiausiai išreiškė vienas šios 
šventės sumanytojų ir rengėjų — 
Vilniaus universiteto docentas 
Albertas Ružė: „Brolių Biržiškų 
darbai lietuvių kultūroje yra 
tvirtesni ir tvaresni už šio 
paminklo granitą ir žalvarį”.

Šimtai žmonių, tarsi ne
jausdami kaitrios rugpjūčio 
saulės, susikaupę klausėsi gar
biųjų svečių žodžių apie tauriuo
sius, darbščiuosius profesorius 
Biržiškas, sykiu su choristais 
giedojo „Marija Marija”, „Graži 
tu, mano brangi tėvyne”. Ir susi
jaudinę plojo, kai prie paminklo 
priėjo palinkęs senelis — profeso
rių Biržiškų amžininkas, devy
niasdešimt penkerių metų jų pus- 
brolis Stanislovas Biržiškis, 
Sibiro tremtinys, niūriausiomis 
okupacijos dienomis išsaugojęs 
Biržiškų giminės bajoriškąjį 
archyvą. Dabar iškiliausi Lietu
vos vyrai taikėsi nusifotografuoti 
prie ką tik atidengto paminklo su 
šiuo istoriniu seneliu...

Ta diena Viekšniuose baigėsi, 
kaip baigiasi Lietuvoje visos 
vasaros šventės: saulei leidžian
tis, atlikę ruošos darbus, žmonės 
vėl susirinko miestelio aikštėje, 
prie atkurtos senosios Aleksan
dravičiaus vaistinės, tik dabar 

ir Vaclovas Biržiška.

jau pasilinksminti. Viekšnių, Ak
menės, Mažeikių dainininkai, 
muzikantai iki vėlyvos nakties 
vaišino mus žemaitiška daina, 
šmaikščiu žodžiu, o kaukėta raga
na pamažu įsuko jauną ir seną į 
šokio sūkurį.

Vis dėlto tomis dienomis Viekš
niuose vyravo susikaupimo, tau
riosios kultūros dvasia. Mechani
zacijos mokyklos salėje vyko 
mokslinė konferencija „Viekšnių 
kraštas ir profesoriai Biržiškos”. 
Tokia konferencija galėjo papuoš
ti ir geriausią Lietuvos mokslo 
įstaigą — penkiolika turiningų ir 
įdomių pranešimų čia perskaitė 
žinomi Lietuvos mokslininkai ar 
Viekšnių šviesuoliai — istorikas 
Antanas Tyla, kalbininkai V. 
Vitkauskas, Albertas Ružė, S. 
Keinys, literatas A. Jovaišas, 
matematikas Henrikas Jasiūnas, 
bibliotekininkės G. Raguotienė, 
B. Butkevičienė, N. Lietuvnin- 
kaitė, architektė M. Purvinienė ir 
kiti. Abi konferencijos dienas 
mokslo žodžių atsidėję klausė 
didelis būrys viekšniškių. Prieš 
juos visu ryškumu iškilo įspūdin
gos profesorių Biržiškų asmeny
bės, kartais sunkiai beaprėpiami 
jų darbai įvairiose lietuvių kultū
ros, mokslo, visuomeninės veiklos 
baruose. Ypač buvo įvertinta tai, 
kad lenkiškos kultūros salone iš
augę bajoraičiai Biržiškos sugrįžo 
prie lietuvių tautos svarbiu jos 
gyvenimo laikotarpiu. Buvo 
iškelti Mykolo nuopelnai lietuvių 
literatūros mokslui, Viktoro — 
matematiniam jaunimo švieti
mui, o Vaclovas apibūdintas kaip 
lietuvių bibliografijos tėvas. 
Konferencijoje išryškėjo, kad vien 
profesorių darbams surinkti ir 
įamžinti prireiks nemaža laiko ir 
pastangų.

Savo ruožtu buvo pamaloninti 
ir konferencijos pranešėjai bei iš 
toliau atvykę svečiai — jiems 
buvo surengta įdomi ekskursija 
po Viekšnių apylinkes — į 
buvusius Paulavičių, Sirutavičių, 

Morų dvarus; taip pat aplankėme 
romantišką Lazdynų Pelėdos tė
viškę Paragiuose, užkopėme į Pa
pilės kapinių kalnelį, kur ilsisi 
Simono Daukanto palaikai, nusi
lenkėme jo paminklui, ties Būgių 
laukais prisiminėme Daugirdų 
sodybą, kur Balys Sruoga kūręs 
savo nemirtingąją dramą „Milži
no paunksmė.” šią “ekskursiją 
turiningu, įdomiu pasakojimu 
paįvairino Žemaitijos žurnalistas 
L. Rozga, ir mes kiekviename 
žingsnyje jautėme, kad keliau
jame po Biržiškų padange, apie 
kurią profesorius Mykolas kadai
se sakė: „Visi mes trys broliai čia 
gimėme, čia ne tik užaugome, bet 
ir įaugome, pamilome jų plačią 
apylinkę, lankomės čia kiek 
galėdami”.

Taigi šios saulėtos vasaros pa
baigos dienos akivaizdžiai paro
dė, kad sovietmečiu nutylėti ir 
net juodinti brolių Biržiškų dar
bai Lietuvoje jau kyla iš užmarš
ties. Šis tas jau padaryta. Viekš
niuose atkurti profesorių tėvo 
daktaro Antano Biržiškos Sveika
tos namai, kuriuos už savo — Ne
priklausomybės signataro lėšas 
buvo pastatęs Mykolas Biržiška 
(gražus pavyzdys šiandieniniams 
mūsų signatarams). Vilniuje, 
Kaune ir, žinoma, Viekšniuose 
Biržiškų vardu „pakrikštytos” 
gatvės. Vilniaus universiteto 
Kauno humanitariniame fakulte
te yra Mykolo Biržiškos vardinė 
auditorija, o Komunikacijos fa
kultete — Viktoro Biržiškos vai
dinė auditorija. Pagaliau štai 
pastatytas Biržiškų paminklas, 
išleista nuotraukų knygelė, iš
spausdintos Viekšnių mokslinės 
konferencijos pranešimų san
traukos.

Bet tai tik graži darbų pradžia. 
Tikimasi perkelti profesorių pa
laikus į Viekšnių kapines greta 
tėvų kapų. Rengiamasi atkurti 
gimtąjį profesorių namą, įrengti 
jame memorialinį muziejų. Rei
kės surinkti ir išleisti profesorių 
raštus. Lietuvoje dar mažai teži
noma plati Biržiškų veikla išeivi
joje — Vokietijoje ir JAV, šioje 
srityje laukiama nuoširdžios išei
vijos paramos.

Tuos darbus yra užsibrėžę ir 
vykdo du entuziastų būreliai. 
1991 metais prie Vilniaus univer
siteto buvo sudaryta Biržiškų 
komisija, kuriai vadovauja uni
versiteto rektorius profesorius 
Rolandas Pavilionis, o daugiausia 
joje darbuojasi universiteto do
centai Albertas Ružė ir Henrikas 
Jasiūnas. Gi pačiuose Viekšniuo
se yra Biržiškų draugijos centras, 
kurį sumaniai tvarko veikli ir 
simpatinga viekšniškė gydytoja 
Aušrelė Gurauskaitė.

Taip profesorių Biržiškų darbai 
grįžta į tautos kultūrą ir jos 
atmintį, ir kaip ryški viršukalnė 
tame kelyje išliks įspūdingos šių 
metų rugpjūčio iškilmių dienos 
Viekšniuose.

Tautvyda Marcinkevičiūtė
RUSĖ PARYŽIUJE

Su treningu madingu Sibiro platybėse — Paryžiuje — karščiausią dieną 
Ir sportiniais bateliais lyg lenktynių trasoje
Ji su pavydu žvilgčioja i moterį kiekvieną
Ir jau nebesupranta, už ką taip žiauriai pasielgta su ja.

Dabar, kuomet svajonių miestas jau pažįstamu jai tapo, 
Jos veidas išsunktas lig paskutinio lašo, bet ramus
Lyg plastmasinis butelis nuo mineralinio vandens, kurį sutaupius, 
Jinai maišely permatomam nešasi į laikinus namus.

Rytoj ir vėl iš naujo viskas — gražios šiukšlės, marmuriniai rūmai, 
Raudoni kabrioletai pakeltais stogais ir išmesti
Į gatve nematyti prietaisai, kuriuos pamatęs, netenki orumo, 
Nes niekad netgi neregėjai to, ką išmeta lengvai kiti.

Suprantama, jinai sugrįš tenai, kur nereikėjo šių grožybių,
Nes jos šalis gražiausia buvo iš visų išties,
Ji būtinai sugrįš, nors ne todėl, kad iš tol gimtinė žiba —
Ji kitokios jau nebeturi išeities.

Paris, 1993.08.21

IST ENDO LEDI

Įsidėmėjau šią senyvą ledi, stropiai einančią komunijos, šiaudine 
Gražiai nupintą skrybėlaite, kuri taip dera prie šviesaus 
Apsiausto jos, pakliuvusias čia, rodos, iš Viktorijos gadynės, 
Tad keista man dabar, kad net ir balso jos klausaus

Su priegaidėm rupiom lietuviškom, kaip raiškiai 
Žemaitija su priešais vis dar kaunas tarmėje,
Nepasidavusi dipukų lagery, net bomboms nesutraiškius
Užsispyrimo jos, tik gaila jai, jog pirma vyrą mirtis jos pasirinko, o ne ją

Po to, kai jau galėjo pailsėti — šitiek siūlių
Tamsioj siuvykloj pridygsniavusi, kad madingiausiais rūbais pamažu 
Aprengtumei ir šalį, kuri jai prieglobstį pasiūlė
Ir veidą sumodeliavo jos raukšlėtą smulkiai lyg sudurstytą iš atraižų.

1993.10.08 London-Kaunas

SUDIE

Jau paskutinė man diena, jau paskutinė 
Šiame kambaryje, kuris dangus
Žvaigždėtas buvo man ir į krūtine
Įsminga rašomojo stalo peilis toks nepatogus,

Kad, rodos, galas. O mano personažai,
Kurių tikrovėje nebuvo vien todėl, kadangi čia
Maitinos jie manu krauju — sesers jų patronažinės —
Vėl susirinko ir pro petį dirsčioja vogčia.

Jūs čia svarbiausi! Matėt: buvo juoktasi ir verkta,
Už pinigus nenusipirksi laisvės ji brangi,
Tad pinigai teliks kitiems, nes vis tik verta
Regėt, kaip laisvė neužgesta tartum šypsena sprangi.

Ką dar jums pasakyt? Prisirišau prie jūsų!
Mes neišsiskiriam, net lagamino slaptame dugne 
Vežuos jus lyg narkotikus pro muitine, net troleibusų 
Spūsty lyg rankena jūs laikote pakibusią ore — mane.

Todėl — lig pasimatymo! Aš jums surasiu būstą: 
Visur dangus žvaigždėtas gaubia mus tartum raidė 
Jau paskutinė šiandien, ir nuo jos nebeprasprūsta 
Tasai gilus, tas saldžiai maudžiantis sudie.

Kur originalai?
(Atkelta iš 2 psl.)

nėra 1941 metų dokumentas.
RASA RAZGAITIENĖ: Ką 

Jūs ten matote?
ALFONSAS PILIPONIS: Pa 

vyzdžiui, 1941 metų dokumentų 
dauguma buvo spausdinti popie
riaus lapuose su vandens ženk
lais ir čia [pakėlęs 12 bataliono 
sąrašą] jau vizualiai matyti, kad 
vandens ženklo nėra. Arba, pa
vyzdžiui, šitas dokumentas, kuris 
yra šitame spalvotame, ružavame 
popieriuje. Čia matom, kad už
rašyta „nuorašas tikras” ir 
patvirtinta Lietuvos TSR Cent
rinio Valstybinio Archyvo Kauno 
filialo sekretorės Utkinos. Ant

spaudas yra ne su Lietuvos 
Respublikos herbu, o jau su 
okupacinių (sovietinių) val
džios institucijų.

RASA RAZGAHTENE: Tai 
kur originalas?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
Jums į tą klausimą atsakyti ne
galiu. Aš Jums galiu pasakyti, 
kad jo nėra. Jo reikia ieškoti. 
Jeigu jis buvo. Aš galiu tiktai 
prielaidas daryti, kad jis gali 
būti. Bet aš Jums dar kartą noriu 
pasakyti, kad pagal tuometines 
sovietines archyvų darbo 
taisykles būtinai reikėdavo 
parašyti, kam ir kuriam tikslui 
išduotas originalas.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
tas pasirodytų ant paties do
kumento, ar kur kitur?

ALFONSAS PILIPONIS: Ir 
ant paties dokumento, ir bylos 
gale reikėjo užrašyti, kad iš bylos 
išimtas lapas pirmas, išduotas 
tokiam tikslui, vietoj originalo 
palikta patvirtinta kopija.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
šitoj Kauno Karo komendatūros 
byloje yra toks sąrašas?

ALFONSAS PILIPONIS: Nė 
ra. Deja.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
yra ir kitokių problemų?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Štai dar, pavyzdžiui, viena byla 
tos pačios Kauno Karo komen-

(Nukelta į 4 psl.)
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Fotografija: paveldas 
ir dabartis

Konferencija Šiaulių
Fotografijos muziejuje

KAZYS DAUGĖLA

1993 m. gegužės mėn. 27 d. 
Šiaulių Fotografuos muziejuje vy
ko konferencija — „Fotografijos 
paveldas ir dabartis”. Ji buvo 
istorinio ir filosofinio pobūdžio, 
skirta muziejaus dvidešimtme
čiu! paminėti.

Šių metų gegužės 25-27 dieno
mis muziejuje įvykusi konferen
cija, pirmosios tęsinys, buvo tarp
tautinė, suorganizuota Šiaulių 
Fotografijos muziejaus ir Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos. Iš 85 
puslapių brošiūros spausdintos 
ant gero popierio „Titnago” 
spaustuvėje, matome, kad šis 
trijų dienų susirinkimas buvo 
platesnės apimties. Muziejaus 
vedėja Regina Šulskytė taikliai 
nusakė konferencijos tikslus: 
„Lietuvoje daug muziejų ir jie visi 
turi fotografijų rinkinius, bet 
nėra vieningos foto paveldo ap
skaitos ir informacinės sistemos. 
Dažnai vieni nežino, ką turi kiti. 
Todėl pasistengėme sukviesti vi
sus, kad galėtume sukaupti kuo 
daugiau informacijos apie pavel
dą, apie fotografus, apie įdomias 
kolekcijas”.

Tarp konferencijos da ~ų, o jų 
buvo apie 100, buvo m. ti mu
ziejininkų, bibliotekininkų, ar- 
chyvistų, istorikų, menotyrinin
kų, fotografų ir kitų.

Pagrindinės konferencijos te
mos:

1. Fotografijos palikimas. Isto
riniai, kūrybiniai, socialiniai, ‘ raudonuoja stogų čerpėmis, žavi 
psichologiniai, filosofiniai foto
grafijos aspektai. Šia tema buvo 
skaityta 14 pranešimų.

2. Fotografija muziejuje ir jos 
panaudojimas. Archyvai ir kolek
cijos. Skaityta 25 pranešimai.

3. Fotografijos paveldo išsaugo
jimo problemos. Konservavimas 
ir restauravimas, 5 pranešimai.

4. Firmų „Kodak”,, J'ųji”, „Mi
nolta” atstovai demonstravo nau
jausią fototechniką ir medžiagas.

Iš skaitytų pranešimų aiškėja, 
kad Lietuvoje pradėta fotografuo
ti tuojau po fotografijos atradimo, 
bet apie fotografijos paveldą mes 
nieko nežinojome. Per 50 okupa
cinių metų Lietuvos fotografams 
buvo tvirtinama, kad gera tik so
vietinė fotografija. Lietuvos 
etnografinė fotografija, neside
rinanti su sovietiniais reikala
vimais, buvo apleista. Pagal juos, 
etnografiniai kaimo elementai at
kartoja atgyvenusios buities vaiz
dus ir netiria meninės fotografijos 
priemonėmis naujo socialistinio 
(suprask — kolchozinio) kaimo. 
Gal tik Balio Buračo „liaudies 
darbo” temos buvo pakenčiamos.

Nauja labai gabių Lietuvos fo
tografų karta veržėsi su savo dar
bais dviem kryptim: neišven
giamu režimo darbų ir su jais 
susijusių asmenų garbinimu ir su 
menine fotografija, prasiskver
busia pro sovietines cenzūras į 
tarptautines Europos parodas.

Šioje konferencijoje dabartiniai 
fotografai nebuvo minimi. Pavel
das, ankstyvesnės epochos paliki
mas, vyravo visų pranešėjų temo
se. Iš referatų sužinome, kad jau 
1914 metais, prieš pat karą, Vil
niuje buvo paskelbta pirmoji Lie
tuvoje fotografijos paroda.

M. K. Čiurlionio dailės muzieju
je išsaugotas grafo Stanislovo Ka
zimiero Kasausko (1837-1905), 
gyvenusio Vaitkuškio dvare 
(Ukmergės apskrity), 65 fotogra
fijos albumų rinkinys su katalo
gu. Taip pat Kauno albumas, ku
rį miesto gyventojai dovanojo 
generolui Adolfui Nikolajevui 
Reichardui, buvusiam Kauno 
miesto burmistrui 1885-1895 
metais.

Panevėžio Kraštotyros muzie
jaus foto fonde yra 12 tūkstančių 
fotonegatyvų ir 10 tūkstančių 
nuotraukų. Utenos Kraštotyros

muziejaus pagrindiniame 
šalutiniame fonduose apie 
tūkstančiai nuotraukų ir negaty
vų. Vilkaviškio Kraštotyros mu
ziejuje — 9 tūkstančiai nuotraukų 
ir 8 tūkstančiai negatyvų.

Raudondvario paveldėtojas 
grafas Benediktas Henrikas Tiš
kevičius (1857-1935), vasaroda
mas Lietuvoje, padarė daug etno
grafinių nuotraukų, dabar saugo
mų Chalon-Sur-Saone miesto mu
ziejuje, Prancūzijoje.

Lietuvos centriniame valstybės 
istorijos archyve saugomi Vil
niaus gubernatoriaus kanceliari
jos dokumentai. Iš jų sužinome, 
kad 1863-1904 metais buvo iš
duoti leidimai 90-čiai fotografuos 
ateljė Vilniuje ir 62-čiai Vilniaus 
gubernijoje. Šiuo metu mėgina
ma atlikti analogišką Kauno ir 
Suvalkų gubernijos fotografų ar
chyvinės medžiagos tyrimą.

Visi pripažįsta, kad žymiausias 
senojo Vilniaus miesto fotografas 
buvo Janas Bulhakas (1876-1950), 
1912 metais Ožeškienės gatvėje 
atidaręs nuosavą fotoateljė. 1916 
metais išleistoje knygoje Vilniaus 
estetika apie Bulhako keturiolika 
miesto fotografijų tomų rašoma, 
kad tai yra „giesmių giesmė apie 
Vilnių”. Jo nuotraukos — poezi
ja apie Vilnių, išreikšta šiais 
žodžiais laiške draugui: „Vilnius 
skambina, groja ir gieda bažnyčių 
bokštais, šypsosi sodų žiedais, 

kalvų gražumu ir upių skaidru
mu, suvirpina kiekvieną suge
bančią mylėti širdį”.

Pereinamuoju iš senojo fotogra
fijos laikotarpio į šiųdieninį rei
kia skaityti fotografą Vytautą 
Augustiną, vieną iš Lietuvos fo- 
tomėgėjų sąjungos (1933) organi
zatorių. Jis buvo prieškario Lie
tuvos metraštininkas, meninin
kas iš prigimties. 1993 metais 
Lietuvos nacionaliniam muziejui 
jis padovanojo 5,000 negatyvų, o 
548 architektūrinio profilio foto
grafijas vėliau atsiuntė Architek
tūros muziejui.

Didžioji dalis šios konferencijos 
organizacinio darbo naštos gulė 
ant dviejų muziejaus tarnautojų 
— Irenos Ročytės ir Reginos Šuls- 

Kur originalai?
(Atkelta iš 3 psl.)

dantūros. Čia jau abejonių neke
lia turbūt ir be ypatingos eksper
tizės, kad šioje byloje buvo su
siūta ir sunumeruota 301 lapas, 
taip? Tai patvirtina tinkamų 
pareigūnų parašais. Bet aš atsi
verčiu bylą ir joj randu tik 155 
lapus. Kur likusieji?

RASA RAZGAITIENĖ: Čia 
matyti, kad kai kur lapų nume
riai buvo pakeisti, išbraukti. Ar 
Jūs žinote, kodėl ir kaip tai saugykloj, kurioje buvo saugo

jamos tos bylos. Pavyzdžiui, man 
kelia abejonių ir šitas lapas, kad 
jis yra jau ne tų laikų, o jis yra 
vėliau padarytas.

RASA RAZGAITIENĖ: Ir 
tada vėl kyla klausimas, kur yra 
originalas ir ar iš vis yra ori
ginalas?

ALFONSAS PILIPONIS: Tas 
pats klausimas: Ar yra origi
nalas? O jeigu jau buvo perspaus
dintas, tai kodėl ir kuriam 
tikslui? Jis absoliučiai gi nie
kieno nepatvirtintas? Man kyla 
klausimas, kad, jeigu, vado
vaujantis tomis bylomis, tais 
dokumentais ir kitais, yra perse
kiojami žmonės už padarytus 
nusikaltimus — ir aš neneigiu, 
kad tie nusikaltimai buvo daromi 
— tai tada kodėl reikėjo elgtis 
taip neatsakingai su dokumen
tais, kuriais remiantis, reikia 
tuos nusikaltimus įrodyti.

įvyko?
ALFONSAS PILIPONIS: Aš 

Jums į tą klausimą atsakyti irgi 
negaliu.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
Jūs žinote, kada tie sąsiuvinai 
buvo susiūti?

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
rusų kalba užrašyta, kad šitoje 
byloje sunumeruota 155 lapai 
1981 metų sausio 14 dieną.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar jie 
tik vieną kartą buvo susiūti?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
į tą klausimą irgi atsakyti nega
liu.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
Jūs galėtumėte spėti, ar jie kada 
nors buvo išardyti? Ar galima 
tokia prielaida?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Kad jie buvo išardyti, tai čia jokių 
abejonių nėra, nes matyti, kad ši
tie lapai yra remontuoti, bandyta

t

Šių metų vasarą Lietuvoje: (viršuje) Karaliaus Mindaugo 
paveikslas (dail. Vytauto Ciplijausko); Liepos 6-osios dienos 
iškilmės Vilniuje — organizuotai dalyvauja skautai; (apačioje) 
aukščiausia kelio Kaunas — Klaipėda vieta.

Leono Maskaliūno nuotraukos

kytės. Jos, o taipogi ir visi Lie
tuvos fotografai, norėtų matyti 
Foto muziejų atsiskyrusi nuo 
„Aušros” muziejaus. Lietuvos ry
tas (liepos 24 d.) pranešė, kad per 
Šiauliuose įvykusį pasitarimą 

juos restauruoti, jie buvo suplyšę. 
Prie bylos yra priklijuoti dar 
tokie gabalai, atskiri. Matote, 
šitas bylos kraštas yra plonas, o 
šitas storas. Kad būtų galima jį 
siūti, tai yra prilipdyti popieriaus 
lapai prie kiekvieno bylos lapo, 
reikėjo pernumeruoti, kodėl 
vietoj vieno lapo numerio 
užrašyti kitą, tai čia reikia 
aiškintis turbūt su tais darbuo
tojais, kurie tuo laiku vadovavo 
archyvui, kurie tuo laiku dirbo toj 

Kultūros ministerijos vadovai į 
muziejaus norą tapti savarankiš
ku, pažiūrėjo skeptiškai: trūksta 
lėšų didesniam darbuotojų skai
čiui išlaikyti. Muziejaus per
sonalas buvo padidintas vienu

RASA RAZGAITIENĖ: Reiš 
kia, kai kurių dokumentų auten
tiškumas...

ALFONSAS PILIPONIS: Kai 
kurių dokumentų autentiškumas 
man kelia abejonę...

RASA RAZGAITIENĖ: Tada 
taip pat kiltų abejonė ir dėl gran
dies išlaikymo. Kur tas dokumen
tas buvo, kam jis buvo perduotas, 
kur jis toliau keliavo?

ALFONSAS PILIPONIS: Be 
abejonės.

RASA RAZGAITIENĖ: Kie 
no rankose buvo...

ALFONSAS PILIPONIS: 
Kieno rankose buvo? Kokiu tiks
lu ta byla buvo ardoma? Kodėl ji 
buvo ardoma? Juk kiekvienu 
atveju, jeigu yra kur nors 
padaromas nusikaltimas, tai 
stengiamasi šito nusikaltėlio 
pėdsakų autentiškumą palaikyti 
nepaliestą.

RASA RAZGAITIENĖ: Vie
nu žodžiu, čia yra problemų.

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
yra viena iš problemų, į kurią, aš 
manau, reikia duoti aiškų 
atsakymą.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
Jūs susiduriate su tokiom proble
mom ir kitokios rūšies dokumen
tacijoje ar tiktai vokiečių okupa
cijos laikotarpio bylose?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
kitais fondais asmeniškai nesu 
domėjęsis. Man sunku į tą 
klausimą atsakyti.

RASA RAZGAITIENĖ:

tarnautoju. Trise jie tvarko 26 
tūkstančius eksponatų ir sugeba 
surengti apie 20 parodų per me
tus. Skirmantas Valiulis, Vil
niaus universiteto Žurnalistikos 
■nstituto dėstytojas, su maža

Bet šitus dokumentus Jūs pats 
esate žiūrėjęs ir kilnojęs?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Taip. Kadangi tuos dokumentus 
daug kas skaito — ir teisėsaugos 
institucijos, tiek Australijos, tiek 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
tiek Kanados. Jie prašo, kad aš 
paaiškinčiau, kaip tie dokumen
tai atsirado archyve, ar šito 
dokumento autentiškumas man 
nekelia abejonių. Tai aš ir aiški
nu, kad man tam tikrų abejonių 
kelia kai kurių dokumentų au
tentiškumas. Jos nėra tokios, 
kokios jos buvo tada.

RASA RAZGAITIENĖ: 
Anksčiau, kas turėjo teisę prie tų 
bylų prieiti?

ALFONSAS PILIPONIS: Ka 
da 1944 metų rudenį pradėjo 
sovietai grįžti atgal, apie 85% ši
tame archyve saugomų dokumen
tų sovietinės valdžios, Berijos 
nurodymu, buvo padaryti slap
iais, o jeigu ant dokumento 
viršelio užrašydavo, kad byla 
slapta, tai kiekvienas, kuris norė
davo tą bylą skaityti, turėdavo 
gauti saugumo leidimą. Ir visi 
archyvų specialistai buvo surū- 

■ šiuoti į dvi rūšis, tie, kurie turėjo 
saugumo leidimus dirbti ir 
skaityti bet kurią bylą, ir antra 
rūšis, kuriem neleisdavo net tos 
bylos pačiupinėti.

RASA RAZGAITIENĖ: Ko 
kie čia darbuotojai dirbo?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Tais laikais, jeigu, sakykim, sene- 

humoro doze taikliai išsako: 
„Šiaulių Fotomuziejaus darbuoto
jos Regina Šulskytė ir Irena Ro- 
čytė padarė daugiau, negu pajė
gia šiandien normalios moterys”.

liai ar tėvai buvo buvę Sibire, 
archyve nedirbsi. O saugumas 
suskirstydavo. Vieni galėdavo 
dirbti su tais dokumentais, o kiti 
negalėdavo. Dirbdavo jų patik
rinti žmonės. Jų instruktuoti 
žmonės.

RASA RAZGAITIENĖ: Kas 
tuos patikimųjų sąrašus sudary
davo?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Tuos sąrašus pateikdavo archyvo 
direktorius. Tas, kuris dirbo tada, 
siųsdavo juos į saugumą ir pra
šydavo leisti, sakykim, Jums, 
man ir dar kitiems dirbti su slap
tais dokumentais, būtent skai
tyti. Šitokia buvo tvarka. O 
maždaug penktam dešimtmety, 
šešto dešimtmečio pradžioj, tai čia 
(pačiame Valstybiniame archyve) 
dirbo kadriniai saugumo darbuo
tojai su kariniais laipsniais.

RASA RAZGAITIENĖ: Kaip 
Jūs tą žinote?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Yra archyvo susirašinėjimas ir jie 
pasirašo net kai kada karinį 
laipsnį: kad tokio skyriaus virši
ninkas, kapitonas, sakykim.

RASA RAZGAITIENĖ: Kaip 
buvo dokumentai išduodami?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Pagal sovietines taisykles buvo, 
jeigu reikalauja Prokuratūra, ar 
kam nors reikia išimti dokumen
to originalą, tai turi būti būtinai 
prašymas raštu motyvuotas, pasi
rašytas prokuroro, kad reikia 
paimti originalą ir kuriam tiks-

„SOLI DEO GLORIA” - 
BAŽNYTINIŲ CHORŲ 

ŠVENTĖ
Gegužės 13-14 d. Kauno šv. 

Pranciškaus Ksavero Jėzuitų 
bažnyčioje vyko Kauno arkivys
kupijos Evangelizacijos centro ir 
Jėzuitų gimnazijos surengta tre
čioji arkivyskupijos vaikų ir 
jaunimo bažnytinių chorų šven
tė „Soli Deo Gloria”. Renginio 
pradžioje jo dalyvius bei sve
čius pasveikino arkivyskupijos 
Evangelizacijos centro pir
mininkas kun. R. Norvilą, kuris 
pabrėžė, jog ši šventė nelaikyti
na konkursu. Šventės tikslas, 
kaip žymf jau jos pavadinimas 
„Soli Deo Gloria” („Vienam 
Dievui garbė”), — būti viena 
didele Viešpatį garbinančia 
šeima, džiaugtis, kad eBame 
Dievo vaikai.

Chorų pasirodymus pradėjo 
Kauno sakralinės muzikos mo
kyklos choras „Giesmė”, vėliau 
giedojo Kauno Jėzuitų vid. m- 
los, Kauno Sakralinės muzikos 
mokyklos jaunučių ir vaikų, 
Kauno Šv. Antano bažnyčios 
vaikų chorai, Jėzuitų bažnyčios 
jaunimo grupė, Vaišvydavos 
vaikų, Kauno Šilainių parapijos 
ir Domeikavos vaikų ir jaunimo 
chorai, Kauno Benediktinių Šv. 
Mikalojaus bažnyčios choralo ir 
Vytauto Didžiojo bažnyčios jau
nimo folkloro gri/pės, Jonavos 
Šv. Jokūbo bažnyčios vaikų ir 
merginų jungtinė grupė’ -Vilki
jos bažnyčios ir Kėdainių Šv. 
Jurgio bažnyčios jaunimo cho
rai, Kauno Šv. Mykolo Arkan- 
gelo bažnyčios jaunimo choras, 
svečiai iš Kretingos — Šv. An
tano kolegijos religinio folkloro 
grupė.

Po koncerto šv. Mišias Jėzuitų 
bažnyčioje aukojo Kauno vys
kupas augziliaras Sigitas Tam- 
kevičius, vyskupas iš Lenkijos 
Bronislaw Dembowski, kiti ku
nigai. J J“

Antrąją šventės dieną paskai
tą „Muzika liturgijoje” skaitė 
kun. Gracijus Sakalauskas. Li
turginę muziką prelegentas pa
vadino „viena iš subtiliausių 
žmogaus bendravimo su Dievu 
formų”. Kunigas išsamiau aiš
kino liturginės muzikos sąvoką, 
atskleidė esminį jos skirtumą 
nuo religinės muzikos, atkreipė 
dėmesį, kokį svarbų vaidmenį 
liturginės muzikos atlikimui 
turi tam tikros erdvės pasirin
kimas, tinkamas žodžio ar 
sakinio intonavimas, jo reikš
mės akcentavimas.

Šventę užbaigė Kauno Sakra
linės muzikos mokyklos choro 
„Pastoralė” ir Kretingos Šv. 
Antano kolegijos muz. grupės, 
atliekančios juodosios rasės 
žmonių liaudiškas religines 
giesmes, koncertas.

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje”, Nr.5)

lui. Tose taisyklėse buvo parašy
ta, kad tokiu atveju vietoj 
originalo paliekamas arba nuora
šas, arba kopija, būtinai patvir
tinta, pažymint kam, kieno reika
lavimu ir kada išduotas do
kumento originalas. Tai yra nor
mali, elementari tvarka, kaip 
turbūt ir kitose valstybėse pana
šiai yra. Aš sutinku, galbūt rei
kalingas originalas, sakykim, 
padaryti grafologinę ekspertizę. 
Galbūt. Bet tai su prokuroro 
sankcija tiktai imamas, o ne taip, 
kad ateina, sakykim, KGB kler
kas, atsineša kažkokį raštelį ir 
ramiai jam kažkas tai atiduo
dama. Tai man gali kilti ir tokios 
abejonės, kad galbūt keliant žmo
gui kaltinimą, pritrūko jo pa
vardės kokiame įsakyme. Taip? 
Tai aš paėmiau, padariau kopiją, 
įdėjau pavardę, o originalą iš viso 
pradanginau. Galbūt pavardės 
pritrūko. Galbūt tam, kad jį paso 
dinti, sakykim, arba kitaip nu
bausti, prireikė, kad viename 
įsakyme dar būtų būtinai įrašyta 
jo pavardė. Aš galiu tokią versiją 
kelti?

RASA RAZGAITIENĖ: Ver
sija yra diskutuotina.
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