
1965-ieji. Sutriuškinimas

1965-ieji. Vasario 26 d., penktadienis
Šiandien gimė mūsų sūnus!

Staiga suvokiau užgriuvusią ant manęs atsakomybę už juos abu: už  sūnelį ir mamytę – mano 

žmonytę. Ir kitokią, gilesnę jiems meilę. 

KOMENTARAS

Tais laikais vadintoje Jokūbo ligoninėje (prie šv. Jokūbo baž-

nyčios šalia dabartinės Lukiškių aikštės) buvo atskiras dviaukštis 

pastatas gimdyvėms. Visą laiką iki išrašymo (o tai trukdavo 8-10 

dienų!) prie jų nieko iš artimųjų neprileisdavo. Antrajame aukšte 

buvo langelis, už kurio nuolatos sėdėdavo seselė. Pro jį paduoda-

vome čia pat parašytus laiškelius, proviantą ir laukdavome, kol 

seselė subėgios ir atneš nuo gimdyvės atsaką. 

Drįstu paviešinti porą tokių savo laiškelių.

„Vasario 26 d. 18 val.

Mano mylima Žmonyte,

Ar aš tau nesakiau, kad bus sūnus? O kai sužinojęs naujieną 

grįžau iš ligoninės, man linko kojos tarsi pats būčiau gimdęs.

Dabar palauksiu, o tu daugiau parašyk apie save, kaip laikaisi 

ir ar viskas sėkmingai buvo? Kokie sūnelio plaukai, nosis, akys? 

Jau nupirkau adialiuką ir porą kepuraičių.“

„Vasario 27 d. 17 val.

Mylima Žmonyte,

Atleisk, už tokią ne visai vykusią puokštelę gėlių. Bet jos – tik 

šešėlis... Dabar aš tau nieko neatnešiau. Bet rytoj atnešiu ir vaisių 

sulčių ir pačių vaisių. Dabar jų neradau... Būtų gerai, jeigu tu man 

visada grąžintum tuščius butelius. 

Mylima Žmonyte, aš labai susirūpinęs Tavo būkle. Visada rašyk 

teisybę. 

Buvau niekam nežinomo dailininko Eduardo Jonušo darbų 

parodoje. Nuostabu! Seniai, labai seniai mane taip jaudino daili-

ninkas. Savo dvasia kažkuo panašus į Čiurlionį, į Šimonį...

Rytoj atnešiu knygą. Ateisiu apie 12 val. Nupirkau porą marški-

nėlių ir porą didelių vystyklų.

Laukiu Tavo atsako.“
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Tuos laiškelius pateikiu dar ir dėl tos priežasties, kad skai-

tytojas iš jų pajaustų, kokio „totalinio deficito“ šalyje mes tada 

gyvenome.

Man sukasi galva – kaip gyvensim? Kur? Buto tai nėra! Gerai, kad laikinai mus priglaudė A. 

sesuo Stasė. Bet atsiradus kūdikiui, ji gali nebeapsikęsti.

Lauksim pergalių po disertacijos gynimo.

KOMENTARAS

Iš sūnaus Arvydo dienoraščio (1991 06 23):

„Pasak padavimų, pragaras, siautulinga blogio stichija, yra 

apačioje, po mūsų kojomis – vaikštome ant jos... Ir apmaudu, kad 

tas absoliutus blogis kartais čiurkšlėmis prasiveržia ir aptaško 

mus netikėčiausiais momentais. Suteršia, apdrabsto mus – mūsų 

vertinimus, nuostatas, vaizdinius... 

Ko gero, vienintelis būdas išvengti tokio nenuspėjamo suterši-

mo yra žiūrėjimas (mintijimas) aukštyn, į dangų... Vaikščiojimas 

užvertus galvą aukštyn...“

2000 metų sausio 20 dieną mano sūnaus nebebus... 

Čia pat Jam būtų sukakę 35-eri... Praeis keli mėnesiai, bet 

pagrindiniai šalies laikraščiai bus vis dar nenurimę – apie Jo mirtį 

teberašys...

„Respublika“ 2000 m. kovo 11 dienos numeryje rašė: 

„Paslaptingai nunuodytas įtakingas verslininkas. Dėl bendra-

darbio mirties apklausti vienos didžiausių Lietuvos kompanijų 

vadovai.

Audrius Lingys.“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Sūnelis Arvydėlis, 5-erių 
metukų. 1970 m.
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„Lietuvos rytas“ kovo 25 dieną antrino: „Verslininkas idėjomis 

pranoko savo laiką. Paslaptinga A. Grigo mirtis sukrėtė verslo, 

politikos ir mokslo pasaulį. 

Rasa Karmazaitė.“

Mano įsitikinimu, sūnų Arvydą ne visai teisinga buvo vadinti 

verslininku. Jis dirbo samdomu galingos kompanijos vyriausiuoju 

vadybininku. Žinojo daug paslapčių. Nebeturėjo jėgų tame pa-

saulyje gyventi ir ruošėsi stoti į doktorantūrą. Nesuspėjome... 

Drįstu pateikti žiupsnelį minčių iš savo įžanginio žodžio 

knygos „Arvydas. Netekties įprasminimas arba dokumentuotas 

liudijimas apie nūdienos gyvenimą...“ (Rosma, 2001) skaitytojams:  

„...Atsivėrimas labai panašus į... praradimą. 

Bet aš manau, kad prasmingas tas gyvenimas, kuris buvo 

gyventas ne sau, bet kitiems. Ir kad geriausia brangiausio mums 

žmogaus atmintis – ne nušlifuotas ir ant amžino poilsio vietos 

užritintas akmuo, o gyvas, kitus galintis paguosti, pamokyti ir 

įkvėpti Jo portretas. 

Civilizuotumą ir dvasingumą kaupiame labai sunkiai, kitų 

padedami. Ir to turto neturėtume išsinešti su savimi... 

Net mirtis mūsų negali atpalaiduoti nuo kovos su juodosiomis 

jėgomis. Jos brutalesnės, todėl ir gajesnės už šviesiąsias, subtilią-

sias, kurioms reikalinga ir išėjusiųjų, mus palikusiųjų parama. Kad 

ir jų gyvo asmenybės palikimo pavidalu... 

318-319

Sūnus Arvydas Jakutijoje, 
sovietiniame Vilniaus 
universiteto studentų 
statybininkų būryje (būdavo 
tokie). 1987 m.



Įkvėpimo tęsti jų nebaigtas mintis ir darbus pavidalu... 

Sūnus man atleistų už šį Jo pristatymą... 

Tikiu, Jis neatsisakytų štai taip talkinti amžinoje Gėrio ir Tiesos 

byloje. Jis visąlaik, nuo pat sąmonės įsižiebimo, buvo dvasios 

vertybių pusėje. Skrupulingai neapkentė melo, apgavystės. 

Bet koks kompromisas su juodosiomis jėgomis Jam buvo tikra 

kančia.

Kančia, viršijusi Jo fizines galias... 

... Tepadeda ši knyga žmogiškumui. Ir tepadeda Jo sūneliams – 

mano anūkams...“

Po Jo mirties mane buvo ištikęs infarktas... Prisidėjo ir dvi 

paskelbtos mano monografijos („Sociologinė savivoka“, 2001 ir 

„Tautinė savivoka“, 2001). Kažkoks balsas tada man pasakinėjo, 

jog reikia dirbti už du...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Knygos „Pro memoria“ apie 
sūnų viršelio faksimilė



1965-ieji. Sutriuškinimas

Balandžio 3 d., šeštadienis
Po sūnaus gimimo, kovo 9 dieną, sugrįžau į Maskvą, nes disertacijos gynimas buvo paskirtas 

15-tą dieną. Važiavau su pakiliausia nuotaika...

Teodoras Bitvinskas dar tą pačią atvykimo dieną labai slaptai ir labai susijaudinęs man prane-

šė, kad jį jau kelintą dieną tardo (apklausinėja) saugumo tarnybos kapitonas, atvykęs iš Lietuvos, 

ir kad man ruošiama byla... Kad jie neleisią man gintis disertacijos... Supratau, kad iš Teodoro 

„išrankiojo“ mano pažiūras, o jis pats po tos dienos aiškiai ėmė vengti manęs. 

... Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą su plakančia širdimi laukiau lemtingo sprendimo – ofi-

cialaus draudimo ginti disertaciją. 

Galvoje – maišatis. Visas toks nuostabus, dideliu triūsu statytas pastatas ėmė čia pat akyse 

plyšinėti ir griūti iki pat pamatų. Įdėta sveikata, energija ir intelektas, tarsi taifūnui įsisukus, viskas 

sunaikinama... Bet aš ir toliau ruošiausi disertacijos gynimui ir veidmainiavau savo draugams. 

Sulaukiau penktadienio (o pirmadienį buvo numatytas mano darbo gynimas). Buvo dar ramu. 

Bet akademijos partorgo (kurį netyčia sutikau) akyse pastebėjau keistą žvilgsnį (iki tol jis man yra 

simpatizavęs)... Užėjus į aspirantūros skyrių, dėmesį atkreipiau į dviprasmiškas užuominas. 

Sulaukiau šeštadienio (kovo 13 d.). Buvo ramu. Sėdėjau kambaryje. Gavau žinutę, kad draugai 

iš katedros jau nupirko dovanų – rankinį laikrodį. Pats profesorius Kuvšinovas davė 8 rublius (ne-

įtikėtina!). Po pietų 3 valandą Valerijaus Merzlovo, mano bičiulio, motina atnešė siaubingą rašte-

lį... Iš Vilniaus yra gauta vyriausybinė telegrama – sulaikyti Grigo disertacijos gynimą... Telegramą 

buvo pasirašęs Henrikas Zabulis – Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininkas... 

Paskui atėjo kitas raštelis. Fakulteto dekano Kuvšinovo ir akademijos rektoriaus Šatilovo nuo-

mone, man reikia skubiausiai skambinti į Vilnių ir išsiaiškinti priežastį. Jei tai nesusiję su disertaci-

niu darbu – gynimas įvyks. Dar buvo truputėlis vilties... Tą patį vakarą nuvykau į Maskvos centrinį 

paštą... Iš ten keletą kartų prieš vidurnaktį ir skambinau ministrui Zabuliui į namus. Pasirodo, tą 

vakarą buvęs operos teatre... Jis nieko nekalbėjo ir pasiūlė atvykti į Vilnių ir aiškintis. 

KOMENTARAS

Teikiu fragmentus iš laiškų, rašytų žmonai sėdint Maskvos 

centriniame pašte ir laukiant „prieigos“ prie ministro H. Zabulio 

(nežinau, iš kur ir kaip tada gavau jo namų telefoną). Šiandien 

tie fragmentai mane patį stebina. Tik prieš keletą valandų gavęs 

smogiamąją žinią, vis dėlto išlikau santūrus neatskleisdamas virš 

mano galvos pakibusios grėsmės...

„Maskva, 1965. III. 13., 18 val.

Mano mylima ir bangi Žmonyte,

... Aš labai laukiu Tavo laiško! Gal kas blogo su Tavimi 

atsitiko?.. Ir iš tiesų – tokią silpnutę ir nukankintą Tave palikau. 
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Šiandien štai jau baigiasi šeštadienis, praėjo lygiai penkios dienos 

kai mudu išsiskyrėme, o aš dar iš Tavęs negavau jokios žinutės! 

Nejaugi Tave kuo nors būsiu taip įskaudinęs? O bendrai, aš nusi-

pelnęs to, kad Tu man nerašytum ištisus metus. O gal ir daugiau... 

Bet per tokį ilgą laiką ir aš galiu numirti. 

Mano Žmonyte, aš paskutiniu metu iš tikrųjų daugiau svajoju 

apie mūsų gyvenimą negu bet kada. Svajonėse aš matau visus 

mus tris žydinčioj pievoj, šalia miškelis, o priešais tyvuliuoja 

ežeriukas. Matau Tavo spinduliuojantį veidą, džiaugsmu žėrinčias 

akis. 

Vis dažniau ir dažniau lyginu Tave su savimi. Matau save 

karikatūrišką... Norėtųsi verkti, išsiverkti, apvalyti savo sielą nuo 

ją nuodijančių nuosėdų. Kartais būna baisu dėl savęs. Dėl to, kad 

prigimtį įveikti velniškai sunku. Aš dar neįpratęs dvasines vertybes 

nukreipti šeimos link. O teks... 

Vakar aš Tau neparašiau laiško. Gal ir galėjau. Gal ir negalė-

jau... Dabar visai kitokios pas mane dienos, kitoks gyvenimas, 

kitoks santykis su supančiu mane pasauliu. 

Kaip gyvuoja ir auga Arvydėlis?.. Aš net pradedu galvoti, kad 

štai gausiu vieną gražią dieną, gal pirmadienį, gal antradienį 

telegramą iš namų apie kokią nors nelaimę... Nežinau, kaip tada 

tektų man...

Tavo Romas.“

„Maskva 1965.III.13., 20 val.

Bandžiau vaikščioti po Maskvą, bet nesivaikšto... Norisi būti su 

Tavimi.

Prieš valandą Tau išsiunčiau vieną, o dabar, va – rašau kitą. 

Nusipirkau naują voką ir už kapeiką davė net keturis lapus po-

pieriaus. Truputį nusigandęs, nes nežinau, ar sugebėsiu tiek daug 

prirašyti... 

Žmonyte, aš Tau taip ir nepasakiau, ko iki vėlumos sėdžiu 

tame pašte. Bandau susiskambinti su Vilniumi. Dabar vėl užsa-

kiau telefoną... Būtinai reikia. O jei ir dabar nepasiseks, teks rytoj 

anksti važiuoti ir vėl bandyti. 

Atskleisiu Tau vieną paslaptį... Vakar, einant iš katedros, bičiulis 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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ir sako: „Ko pageidautum dovanų?“ O aš jam: „Jokių pirkinių man 

nedarykite...“. Bičiulis man atgal: „O kur dėsime surinktus pinigus?“ 

Pasiūliau jam du variantus: išmokėti man grynais arba nupirkti 

rankinį laikrodį... 

Antrojo lapo aš nebepradėsiu. Ir linkėjimų šį kartą niekam 

nebeperduosiu. Bet Tave aš bučiuosiu ir bučiuosiu... Spausiu prie 

krūtinės ir bučiuosiu už viską. Už tai, kad Tave sutikau. Už tai, kad 

Tave pamilau. Už tai, kad Tu mane myli. Už tai, kad tokį gražų 

sūnų pagimdei. Už viską, mano Angeliuk.

Tavo Romas.“

Skaitytojo turiu atsiprašyti: gyvenimas taip patvarkė, kad to 

laikotarpio laiškai, rašyti žmonai, „atsidūrė“ mano rankose, o 

man rašyti – dingo...

... Pirmadienio rytą (mano disertacijos gynimo dieną) parašiau pareiškimą dėl gynimo atidė-

jimo ir tos pačios dienos popietę išvažiavau iš Maskvos. 

Sugrįžimas į Vilnių buvo itin nemalonus, skausmingas. Melavau, kad susirgo vienas iš opo-

nentų. Tais laikais net giminėms nevalia buvo prisipažinti, kad suveikė politinės priežastys... 

Bet „oponento versija“ nepatikėjo – kitų akyse aš likau nevykėliu, pralaimėjusiu gynyboje ir 

dar – apsimelavusiu... 

Antradienį iš karto pėdinu į Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo komitetą. Zabulio nerandu. 

Jau ruošiausi prisistatyti pačiam Saugumo komitetui, bet dėl visa ko užsukau pas pirmininko pa-

vaduotoją Vaclovą Pranaitį. Šis maloniai nusišypsojo ir pasakė, kad žinąs mano bėdą ir neprošal 

būtų man užeiti pas Vladę Vyšniauskaitę, tvarkančią Komiteto ir jai priklausančių įstaigų kadrus. 

Šioji mane sutiko labai šiltai, draugiškai. O pati – iš „profesionaliųjų“, prieškarinių komunistų!

Kitą dieną atnešiau jai pasiaiškinimą.

Balandžio 10 d., šeštadienis
Šiandien susitikau ir su Zabuliu. Jis atsikėlė nuo stalo ir paėėjo pusę kambario, kad mane sutik-

tų... Vėl pokalbis... Supratau, kad šioje įstaigoje (kurioje esu pats dirbęs) – mano gynėjai. Ministras 

paguodė, kad visi tie reikalai nėra tokie jau blogi, tik nevykusiai apiforminti... Užuominomis leido 

suprasti, kad tikrieji mano „neprieteliai“ – Maskvos energetikos institute... H. Zabulis manąs, kad 

šis mano „reikalas“ įsidarbinimo paieškoms nepakenks. O disertacijos gynimas bus leistas tada, 

kai padirbėjęs aš gausiu gerą charakteristiką. 

Per tuos susitikimus aš supratau, kad pagrindiniai man metami kaltinimai yra šie: „aspirantų 

klubo“ organizavimas, jo iniciatyvinės grupės nacionalistinės pažiūros, Rimvydas Šilbajoris ir jo 
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įvedimas į Maskvos lietuvių aspirantų terpę, mano „platinami“ antitarybinio pobūdžio leidiniai (t. 

y. žurnalai, kurių aš nevengdavau parodyti atėjusiems pas mane). 

KOMENTARAS

Iš šių susitikimų su Aukštojo mokslo komiteto vadovais man 

dabar aišku, kad jie tikros „situacijos“ nežinojo, net „iš tolo“ ne-

buvo supažindinti su tais agentūriniais pranešimais, kurių tik dalį 

po daugelio metų buvau ir aš pats gavęs, ir kuriuos šioje knygoje 

paskelbiau. 

O man liko užimti tik gynybos pozicijas, nes su įsidarbinimu 

prasidėjo visai nenumatyti vargai (apie kuriuos dar užsiminsiu). 

Tačiau įdomiausia, kad Saugumas ir Maskvoje, ir čia, Lietuvoje, 

taip nė karto manęs nepakvietė „susitikti.“ Apsiribojo kai kurių 

mano draugų ir bendražygių apklausa. Greičiausiai gelbėjo mano 

partinis bilietas... Juo ir dangsčiausi kaip įmanydamas. 

IŠ MANO PASIAIŠKINIMO LIETUVOS KP CK (DATUOTO 1965 M. KOVO 20 D.)

„... Nebus nauja, jei pasakysiu, kad tarp mokslinių jėgų, ypač tokioj nedidelėj respublikoj 

kaip Lietuva, visada vyksta tam tikra vidinė kova. Jaunosios kartos atstovai, pasižymintys 

didesne energija (bet gal kiek mažesne praktine išmintimi), o dažnai ir geresniu profesiniu 

parengimu (ypač tie, kurie mokėsi didžiuosiuose šalies miestuose), neretai susiduria su tam 

tikromis kliūtimis organizuojant savo mokslinį darbą, giliau sprendžiant savo pasirinktas 

problemas... 

Artimesnis susipažinimas ir tarpusavio draugystės užmezgimas – ir buvo pagrindinė as-

pirantų susitikimo Maskvoje organizavimo idėja.

Organizuojant šiuos susitikimus, išryškėjo aktyviausieji. Tai ir yra vadinamoji „iniciatyvinė 

grupelė“, į kurią, be manęs, įėjo: Jasaitis (Maskvos universitetas), Stulgys (Konservatorija), 

Gintautas (Pedag. institutas), Kadziauskas (Maskvos universitetas), Vilemas (Energetikos ins-

titutas). Tačiau dėti tašką čia sunku, nes ta grupė niekada neturėjo uždarų ribų ir, organizuo-

jant susitikimus, prisidėdavo ir kiti. 

... Susitikdavome retai, tik prieš organizuojant viešuosius aspirantų vakarus. Tokie susiti-

kimai paprastai neapsieidavo be nedidelio išgėrimo, kurio metu pasikalbėdavome įvairiais 

kultūros, mokslo, ekonomikos ir net politikos klausimais. Tas mūsų „veiklos“ laikotarpis buvo 

prieš istorinį spalio plenumą (1964 m.), kuriame nuo valdžios buvo nušalintas N. Chruščiovas. 

Todėl iki tol mums sukeldavo kartėlį nepasisekimai žemės ūkyje, žemi pramonės ekonomi-

kos rodikliai ir prekių apyvarta, apleista patentų tvarka, dėl ko valstybė patirdavo didelių 

nuostolių... Pastabų pareikšdavome ir nacionaliniu klausimu: dėl per didelio centralizavimo, 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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ypač žemės ūkyje, dėl ribotesnių galimybių išvykti iš respublikų jauniems mokslininkams 

stažuotei į užsienį, dėl ribotesnių galimybių imtis rimtesnių mokslinių problemų sprendimų. 

Dauguma aspirantų ateidavo tik pasilinksminti, o mes, organizatoriai, neretai pasilinks-

minimo įkarštyje pasitraukdavome atskirai aptarti to vakaro rezultatus ir nuspręsti dėl kito 

vakaro. Tai kitiems galėjo sukelti nereikalingų įtarimų.

Dabar, kada esu priverstas rimtai susimąstyti ir pažvelgti į save kaip į komunistą, jaučiu, 

jog mano veiksmuose būta neatsakingumo ir gal žalingumo elementų. Na, kad ir organi-

zuojant aspirantų susitikimus, kurie neretai įvykdavo su gal per daug aiškiu nacionaliniu 

atspalviu. Ryšiai su JAV profesorium Rimvydu Šilbajoriu (atvykusiu metams stažuotis į mūsų 

šalį), o ypač jo viešas pristatymas galėjo būti visai blogai suprastas, nors vadovavausi geriau-

siais jausmais, norėdamas parodyti mūsų pilnakraujį ir laisvą gyvenimą. Atvažiavęs į Tarybų 

Sąjungą, jis įsivaizdavo, jog čia laukinių šalis ir visi grandinėse. O išvykdamas jis pasakė, kad 

jeigu ir dalelytę papasakotų, ką jis čia matęs pas mus, pirmas klausimas, kurį jam ten užduo-

tų, būtų: „Už kiek parsidavei bolševikams?..“

KOMENTARAS

Prieš skaitytojo akis tikrieji mano išgyvenimai, apmąstymai ir 

veiksmai, agentūriniai pranešimai ir štai – šis pasiaiškinimas. Po 

pasiaiškinimo būta ir kitų  žodžiais išsakytų panašaus „atgailavi-

mo“ elementų... Tokia tada buvo socialistinė, sovietinė realybė – 

sovietinis gyvenimo būdas. 

Vienas dalykas iki šiol mane stebina: kaip tada, tais košmaru 

man atrodančiais mėnesiais nebuvau svarstytas „partine linija“? 

Atsakymas lieka vienas ir tas pats: juridiškai dar 2–3 mėnesius 

priklausiau „timiriazevkai“ ir gaudavau stipendiją (dar nebuvo 

pasibaigęs aspirantūros laikas). Ten buvau ir partinėje įskaitoje, 

bet ten nebuvo gauta oficialių nurodymų, nes bylą tik sudarinėjo. 

O be to, Maskvoje žinojo, kad aš „bylinėjuosi“ Vilniuje ko gero,  

patys gelbėdami(?) „savo mundurą“, vengė „mano skandalo.“ Kai 

„nusiėmiau“ nuo jų įskaitos, vėlgi likau keletą mėnesių „niekieno 

zonoje“, nes niekur nedirbau – negavau darbo, o tai reiškia, jog 

negalėjau priklausyti jokiai pirminei partinei organizacijai...

Negaliu susilaikyti, nepapasakojęs ir štai tokios istorijos...

Tais metais turėjau seną bičiulį – Antaną Mališauską, dirbusį 

Dotnuvos žemdirbystės instituto skyriaus vedėju. Nuo studijų 

laikų jis buvo artimai pažįstamas su Rimgaudu Songaila – tuomet 

iškilusiu iki LKP CK sekretoriaus pareigų. Antanas „nupėdino“ 
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Pora fragmentų iš mano 1965 m. kovo 17 d. „atgailos“ 
(pasiaiškinimo H. Zabuliui) po Maskvos lietuvių aspirantų 
klubo sutriuškinimo. Tai ne vienintelis pasiaiškinimas. 
Buvo ir vėlesnių (pvz., kovo 20 d.)



pas jį manęs ginti. Šis pasakęs, kad Grigo byla nebaigta, nes ją 

kuravęs „saugumietis“ kapitonas nusišovė... Gal dėl to, kad Joną 

Gintautą-„Tulpę“ išleido aplankyti tėvo, gyvenančio JAV. Bet 

agentas ėmęs ir paprašęs politinio prieglobsčio... Jei tai panašu į 

teisybę, tai sovietų saugumas buvo itin „talentingas“, jei net ir nuo 

saviškių slėpė savo planus. „Tulpė“ (tas manasis kurjeris) tikrai 

buvo permestas į JAV ir ne bet kaip, o su keliais užsienio pasais ir 

keliais slapyvardžiais... 

Ir šiandien tikiu, jog visos šios „istorijos“  buvo mano egzisten-

ciją ir tolesnį „išlikimą“ lengvinusios aplinkybės. 

Balandžio 9 d., penktadienis
Kaip džiugu ir viliojamai smagu prisiminti savo ankstyvosios jaunystės metus! Kaip viskas 

tyra, tauru! Tarsi viskas dvelktų kvapniuoju žiedų aromatu. Ir dar tas nenugalimas noras tobulėti...

Paskui ateina sielos ir jausmų maišaties, vidinės kančios laikotarpis. Daugeliui lemta tuo lai-

kotarpiu susvyruoti. Net ir menkos dėmelės sieloje dažnai palieka mūsų širdyse randus. Mes 

norėtume juos užmiršti, bet, deja, tai beveik neįmanoma. Norėtųsi, velniškai norėtųsi viską pra-

dėti iš naujo ir išmintingiau siekti to, ką vadiname idealu. Bet tai, pasirodo, neįmanoma dar ir dėl 

savosios prigimties, savojo „aš“ pančių. 

Paskui ateina subrendimo laikotarpis. Atrodo, viskas nuščiūva kaip po audros... Mintys dir-

ba lėčiau, saikingiau. Ir, pažvelgęs į savo netolimą praeitį, imi stebėtis savo gražaus naivumo 

ženklais, savo jaunatvišku maksimalizmu. Bet kartu ir graudu, kad tas nuostabus laikotarpis pra-

skriejo į amžinybę negrįžtamai. Likęs tik vienas kitas dokumentas ir tokie, atrodo, jau migloti 

prisiminimai. 

... Visas mėnuo, kai aš kankinančioj nežinioj. Abejonėse, kryžkelėje, kuri gali nulemti visą mano 

gyvenimą, šeimos laimę. Net žmona man prasitarė, jog geriau būtų, jei jos giminė nesužinotų 

apie tą mano „bėdą“... Po velnių! Į ką mes daromės panašūs! Baigiame prarasti tikrąjį žmogaus vei-

dą ir vis labiau tampame panašūs į tuos valstybės „sraigtelius“, apie kuriuos vaizdžiai yra išsireiškęs 

Stalinas... Įdomu, ką aš įrašysiu į šį dienoraštį po dešimties dienų? Po mėnesio? Po metų?..

Balandžio 17 d., šeštadienis
Susitikau su Tomu Mickevičiumi – Žemės ūkio ministerijos kadrų rengimo valdybos viršinin-

ku. Jis man išdėstė, jog mano „byla“ atsidūrusi LKP CK pas Vasilijų Jemeljanovą – Mokslo ir švieti-

mo skyriaus vedėjo pavaduotoją. Sprendžiant iš pastarojo karingos nuotaikos, jie neleisią manęs 

skirti Buivydiškių technikumo-tarybinio ūkio direktoriumi. Maža to, Jemeljanovas pasirengęs su 

„byla“ supažindinti „didįjį inkvizitorių“ – CK antrąjį sekretorių Borisą Popovą... Tomas skambinęs ir 

H. Zabuliui. Šis ir toliau palaikąs mano kandidatūrą...
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KOMENTARAS

Tais metais keletas iš stipresnių Lietuvoje funkcionavusių ž. ū. 

technikumų buvo pertvarkyti į stambesnius junginius – tarybi-

nius ūkius-technikumus, vadovu mokslui ir gamybai organizuoti 

skiriant vieną ir tą patį asmenį. Buivydiškiai tada turėjo palyginus 

puikią mokymosi ir gamybos bazę, buvo šalia Vilniaus (dabar 

Vilniaus miesto sudėtyje), kitais žodžiais tariant, buvo laikoma 

ypač prestižine vieta.

... Nupėdinau ir pas Vytautą Vazalinską – Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoją. Jis, ramin-

damas mane, stebėjosi tebeegzistuojančia „raganų medžiokle“ ir užtikrino, kad mano kandida-

tūrą į direktorius vis vien teiks Centro Komitetui.

Vėl skambinau H. Zabuliui. Jis pažadėjo per keletą dienų susisiekti su CK.

Pagaliau aš pats nebeiškentęs vakar išdrįsau nueiti į CK ir, aplenkdamas Jemeljanovą, tiesio-

giai kreipiausi į skyriaus vedėją Lionginą Šepetį... Jis labai susenęs... Puikiai prisimenu, kai jis dar 

dirbo komjaunimo CK studentų skyriaus vedėju. Tada jis mane rėmė dėl „Balticum“ veiklos. Net 

pasiūlė man apie tai paruošti pranešimą respublikiniam seminarui, bet, atrodo, aukštesni „po-

nai“ tos jo idėjos neaprobavo... Tai buvo prieš septynetą su viršum metų... Nežinau, ar jis dabar 

mane pažino... Bet pažadėjo atidžiau mane išklausyti už poros dienų, t. y. pirmadienį, po pietų. 

Supratau – jam reikia laiko susipažinti su mano „byla.“ Ir – pasitarti....

... Dar kovo pabaigoje mano bičiuliai Vytautas Ramanauskas, Viktoras Bazys ir Jurgis Vaitauskas 

buvo Maskvoje ir įsitikino, koks sąmyšis ir susirūpinimas yra pasklidęs tarp tautiečių. Visi persigan-

dę. Mikutis, mano kambario draugas, ilgą laiką buvo Vilniuje, bet taip ir neišdrįso su manimi susitik-

ti, todėl apsilankė pas Viktorą Bazį, norėdamas gauti kokių nors žinių apie mane. Smulkus tipelis...

Balandžio 23 d., penktadienis
Iš laiško Danutei Jasaitienei (Antano žmonai):

„Mano tylėjimas jums visiems truputėlį kainavo. Nesinorėjo rašyti, kol prasidėjęs turnyras 

man buvo nesuprantamas. Žaidėjai, žaidę mano pusėje, parodė daug kilniadvasiškumo, už ką 

aš juos dar labiau gerbsiu ir liksiu jiems dėkingas... Man taip pat džiugu, kad visi kiti liko sveiki ir 

apsaugoti... Tik visai nežinau, kaip ten pas jus – ar iš tikrųjų niekas iš jūsiškių nebuvo „susirgęs.“ 

Antanas geriausiai apie tai žino... Jam ir jo bičiuliams – geriausi mano linkėjimai...

Turiu vilties, kad dar gegužę atsirasiu Maskvoje ir tvarkysiu disertacijos gynybos reikalus...“

Balandžio 24 d., šeštadienis
L. Šepetį teko gaudyti visą savaitę... Bet visas tas dienas, susisiekus telefonu, jis man atro-

dė gana draugiškas. O ketvirtadienį jis mane didžiai nustebino, pasikviesdamas pašnekesiui 
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į gatvę... Ėjome Neries krantine iki Lenino aikštės (dabar Lukiškių – R.G.), o paskui sugrįžome 

Lenino (dabar Gedimino – R.G.) prospektu.

Tai buvo, kaip man atrodė, atviras ir geranoriškas pašnekesys, iš kurio supratau, kad tai, kas 

priklausys nuo paties Šepečio, jis viską padarysiąs... Bet man reikia parašyti dar vieną, papildomą 

pasiaiškinimą Centro Komitetui, plačiau atskleidžiant mūsų, t. y. „aspirantų klubo“, veiklos turi-

nį... Užsiminė, kad reikėtų nepamiršti tų momentų, dėl kurių galėjo būti suformuota klaidinga 

nuomonė. Jis remsiąs mano kandidatūrą į Buivydiškių direktoriaus vietą ir pažadėjo skambinti 

Vazalinskui, kad pastarasis man tą vietą rezervuotų. Suminėjo ir tai, kad dės pastangas, jog diser-

tacijos gynimas įvyktų šį pavasarį (t. y. įsiklausė į mano pasidejavimą, kad uždelsus tektų darbą 

rimtai atnaujinti). Jis net paklausė, ar mano žmona vietinė, ar iš ten... Paskui apgailestavo, kad kai 

kurie mano draugai linkę pasilikti Maskvoje tam, kad ruoštųsi disertacijos daktaro (habilituoto – 

R. G.) laipsniui. Bet aš Šepetį apraminau, kad jie Lietuvos tikrai nepamirš ir būtinai sugrįš...

Iš viso to reikalo aš supratau, kad Centro Komitete vyksta įtempta kova tarp grynai nacionali-

nės orientacijos kadrų ir kosmopolitų. Ir kad kai kurie atsakingi darbuotojai man stengiasi padėti 

ne tiek dėl manęs pačio, o dėl bendros, mus visus jungiančios, idėjos...

Balandžio 25 d., sekmadienis
Iš laiško broliui Stepui:

„Kažkoks vidinis balsas man sako, kad mūsų Mamai nebedaug belieka džiaugtis ir kentėti šita-

me pasaulyje. Ir todėl kiekvienas mūsų apsilankymas, o dar geriau – konkreti parama, jai suteikia 

dvigubai daugiau džiaugsmo ir prailgina dienas. Paskutinio mano apsilankymo metu ji kalbėjo: 

„Kas iš to, jei po mirties manęs gailėsis, o dabar, kai gyva, net vaistams negaunu...“ Graudūs, bet 

teisingi žodžiai... 

Kol kas Tu esi iš mūsų pajėgiausias. Mamos svajonė – permūryti krosnį ir viryklę (ležanką). 

Manau, kad savo darbinių drabužių kišenėse surasi tam reikalui... Nesikreipčiau į Tave, kaip į vy-

resnįjį brolį, jei aš pats dabar dirbčiau ir neturėčiau skolų... Pasiilgstu Tavęs... Bet jeigu Tu neatliksi 

savo pareigos Mamai, man bus sunku su Tavimi susitikti...“

KOMENTARAS

1958 metais dirbau Panevėžyje. Štai tada man ir pasisekė 

broliui Stepui, tuomet dirbusiam už grašius Naujamiestyje, 

gauti prisiregistravimo Panevėžyje leidimą. Tais laikais tai buvo 

didelis laimėjimas. Jis atvėrė broliui kelią į tuomet gana solidžius 

uždarbius. Bet būsiu „broliškai“ atviras ir pasakysiu, kad jis Mamos 

atžvilgiu nebuvo atidus...

Abu buvom tikros priešingybės. Jo charakteryje dominavo 

sangvinikas, todėl buvo sąmojingas ir kaip gyvas sidabras. O 
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manyje tarp savęs „plėšėsi“ cholerikas su melancholiku.... Užtai 

abu vienas kito ir pasiilgdavome.

Palaidojom jį, sulaukusį vos 49-erius metus, 1982 metais. 

Mūsų mama šalia jo atgulė po dešimties metų, išvargusi 82 savo 

gyvenimo metus...

Balandžio 26 d., pirmadienis
Tomis sunkiomis dienomis išryškėjo mano mošos (žmonos sesers) Stasės veidas. Tik prieš 

keletą dienų aš jiems išdrįsau papasakoti apie savo bėdą... O jau kitą dieną ši ponia spėjo mano 

žmonai – savo jauniausiajai sesei, pasakyti, kad aš ir buvau tuo pagrindiniu kaltininku, dėl ko jos 

Boleslovą išstūmė iš darbo. Maža to, kai sužinojo, jog savo pasiaiškinime aš rašiau (meluodamas), 

jog tuos nelemtuosius „Kario“ žurnalus radau pas uošvius palėpėje, Kiškeliuose, ji pasakė: „Štai dėl 

ko ten lankėsi saugumas...“.

Jokios logikos! Balio išstūmimas prasidėjo tuoj po Naujųjų metų, o mano „byla“ prasidėjo tik 

kovo mėnesį ir tą pasiaiškinimą (taip pat – ir dėl žurnalų) aš rašiau kovo antrojoje pusėje...

Dabar beveik kiekvieną dieną mano žmonai Stasė primena, kad mums metas iš jų išsikraus-

tyti. Ją varo ir iš prausyklos, ir iš virtuvės... Kokia menkysta! 

KOMENTARAS

Balys Gražys buvo dirbęs Mažeikių rajono vykdomojo komi-

teto pirmininku. Perkeltas į Vilnių, gavo pakankamai atsakingas 

stambios gamyklos kadrų tvarkymo viršininko pareigas. Bet jo 

pėdomis slinko ir nemalonumas... Pasirodo, persikeldamas į Vilnių 

Balys spėjo pasiimti ir visam rajonui tiems metams skirtą vieną 

taloną „Volgos“ markės automobiliui įsigyti. O kadangi tai buvo 

karinės paskirties gamykla (gamino „juodąsias dėžes“ lėktuvams 

ir kt.), tai netrukus buvo „susigriebta“ dėl tokios Balio istorinės 

klaidos ir moralinio prasižengimo ir jis buvo perkeltas į kitas, 

žemesnes medžiagų tiekimo ir produkcijos realizavimo tarnybos 

skyriaus viršininko pareigas.

Tada mano žmonos giminaičiai, turėję du paaugusius vaikus – 

dukrą ir sūnų, gyveno 4-ių kambarių bute. Kadangi mano žmona 

nuo pat savo vaikystės gyveno su jais kartu, tai ir po mūsų vedybų 

(kurias jie visokeriopai spartino), jai – taip pat ir mūsų šeimynė-

lei – buvo užleidę vieną kambarį. 

Iš to laikotarpio pamenu sunkų, nuolatinį širdies „dusinimą“ ir 

išgyvenimą dėl nesugebėjimo pasirūpinti savo šeimynėle...
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Balandžio 28 d., trečiadienis
Gavau autentiško dokumento nuorašą.

Anykščių parapijos tikintieji kreipiasi į TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininką, 

skųsdamiesi, kad jų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas išleido po-

tvarkį, pagal kurį draudžiama į bažnyčią įnešti velionio palaikus ir su jos palaiminimu laidoti...

Unikalu! 

O aš bylinėjuosi dėl tokių savo „niekų“... Ir iš tiesų – ką reiškia mano „kapstymasis“, mano asme-

ninė drama su tuo, kas vyksta plačiu frontu, traiškant nuo seno nusistovėjusias lietuvių dvasinio 

gyvenimo tradicijas!

Gegužės 11 d., antradienis
Laikas eina.

Vis dar sėdžiu be darbo...

Iš karto po švenčių vėl mindžiau CK slenksčius. Lankiausi pas Lionginą Šepetį ir Vasilijų 

Jemeljanovą. Šepečio veidas atrodė keistai ir nieko gero nežadėjo. O Jemeljanovas prikaišiojo 

man už tai, kad mano pažiūros absoliučiai kitokios, kad savo pasiaiškinime aš drįstu akcentuoti 

konfliktą tarp jaunosios ir vyresniosios kartų... Velnias tada papainiojo mano liežuvį dėl to konflik-

to. Apie jį rašiau šiaip sau, neturėdamas kuo pridengti savo „nacionalistinių nukrypimų“... 

Tačiau Lionginas Šepetys vis dėlto ryžosi ir čia mane ginti. 

Buvo užsiminta ir apie disertacijos gynimą... Galiu tikėtis ne anksčiau kaip rudenį... 

...Kai Bagdžius, Žemės ūkio ministerijos vadovaujančių kadrų valdybos viršininkas, sužino-

jo apie mano bėdą, pareiškė rimtus priekaištus T. Mickevičiui dėl neatsakingumo, pridengiant 

mane. Tomas jį pasiuntė pas Vazalinską. O pastarasis – šaunuolis! Jis Bagdžiui pasakė: jeigu netiki 

mano žodžiais, ką pasakiau apie Grigą, galiu tai parašyti raštu...

Vakar jie derino mano kandidatūrą į Buivydiškių technikumą su žemės ūkio ministru Medardu 

Grigaliūnu. Šiandien eisiu pas Mickevičių sužinoti... 

Apkarto. Labai apkarto tie nesibaigiantys mano telefoniniai skambučiai (iš būdelių) ir tie 

slenksčių mindžiojimai – prašytojo vizitai... 

Gegužės 14 d., penktadienis
L. Šepetys, kurį aš taip vertinau ir gerbiau, dabar mano akyse neteko pagarbos... Veidmainystės 

įsikūnijimas. Tokiame poste – kitus užkrečiantis reiškinys... Mano akyse Bagdžius jam skambino, o 

Šepetys apie mane kalbėjo gal 10 minučių. Bagdžiui likę tik kinkuoti galvą... Paskui Mickevičius 

man perpasakojo, ką Bagdžius iš Šepečio girdėjęs apie mane: kad aš susikompromitavęs, kad 

esu nacionalistas ir kad manimi negalima pasitikėti... 

... Šiandien vėl buvau pas Šepetį dėl leidimo ginti disertaciją. Pasak jo, aš galįs nors ir šiandien 

eiti pas ministrą H. Zabulį – tegul jis tą leidimą parašo... Nuėjau. Zabulis mano akyse skambino 
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Šepečiui. Pastarasis atsakęs, kad toks leidimas gali būti išduotas ne anksčiau kaip rudenį... Buvau 

atkaklus. Neišėjau iš Zabulio kabineto, kol šis pagaliau sutiko labai jau aptakia forma (avansu) 

parašyti į Maskvą, jog gynimas leidžiamas ateinančiais mokslo metais...

Tai jau laimėjimas! Netgi labai įspūdingas.

KOMENTARAS

Užgaišau su šia istorija sąmoningai. Toli gražu nerodau visų 

jos detalių. Būtų neįdomu, monotoniška. Bet perpasakojau ją, 

remdamasis dienoraštiniais įrašais, norėdamas, kad skaitytojas 

reljefiškiau suvoktų tą realybę, tą sistemą, kuri tada mus supo ir 

prie kurios, jeigu norėjome gyventi, reikėjo derintis... 

Dėl L. Šepečio elgesio neturiu nuoskaudos. Jis laviravo, jam 

buvo sunku. Ir – ačiū Dievui – kad tokių asmenybių tada būta. Ir 

būta ne taip jau mažai. „Chruščiovmečiu“ Sovietų Lietuva gana 

sėkmingai pasinaudojo pagal išgales stiprindama savo naciona-

linius kadrus. Antano Sniečkaus nuopelnas, kad jis iki tam tikro 

laipsnio (kiek tai leido sistema) neužmiršo ir tų kadrų nacionali-

nės (t. y. lietuviškos) orientacijos. 

Apmąstant anuos laikus ir savo „bylą“, iškiliausias ir nuose-

kliausias savo pažiūromis ir veiksmais visoje toje istorijoje, kaip 

dabar man atrodo, buvo Vytautas Vazalinskas – Sovietų Lietuvos 

Ministrų Tarybos pirmininko (agrariniam sektoriui) pavaduotojas. 

Jis dar prieš karą buvo baigęs Dotnuvos žemės ūkio akademiją, 

bet buvo susijęs su komunistiniu pogrindžiu. Itin aukštos jo par-

eigos, pasirodo, tais laikais nevaidino bent kiek reikšmingesnio 

vaidmens tvarkant labiau komplikuotus vadovaujančių kadrų 

tvarkymo klausimus. 

Malonu prisiminti ir Tomą Mickevičių, buvusį bendradarbį, o 

tuomet dirbusį Žemės ūkio ministerijos Kadrų rengimo valdybos 

viršininku, bet nieko doro, išskyrus bičiulišką širdį, negalėjusio 

man pagelbėti.

Neužmirštu ir Henriko Zabulio geranoriškumo, tolerancijos. 

Gegužės 25 d., antradienis
Per tą laiką mano ranka visai sugrubo ir vos vos besuvaldau plunksną... Aš vis dar bedarbis. 

O iš Naujamiesčio – blogos žinios. Ten kažkas iš mano naujųjų giminaičių Mamai pasakė, 

kad mano žmona visai sulysusi, kad aš blogas, kad aš nedirbu, mane reikia pramaitinti... Ir kad 
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geriausia būtų mus išskirti... Bobos, bobos, bobos!

Mama didžiausioj panikoj. 

Gegužės 27 d., ketvirtadienis
Nuėjau į Žemės ūkio ekonomikos institutą prašyti išmaldos – kad priimtų į darbą nors jau-

nesniuoju bendradarbiu. Bet direktorius Jonas Laurinaitis, kurį aš šiek tiek pažinojau (ir kuris tuo-

metinius mokslo kandidatus savo institute galėjo suskaičiuoti ant rankos pirštų), į tokias kalbas 

nesileido. Sako, pirma apsigink disertaciją, o paskui – žiūrėsime... O aš iki tol maniau jį esant 

drąsesnių ir demokratiškesnių pažiūrų žmogų.

Žūtbūt privalau įsidarbinti. Negaliu bedarbiu pasirodyti Maskvoje. O ten – ne tik palikti mano 

daiktai. Ten  aš priregistruotas, esu ten dar ir partinėje įskaitoje. Pagaliau tik su priedanga, t. y. su 

įsidarbinimu aš galiu įteikti ir tą iš H. Zabulio „iškaulytą“ (jo rizikingai pasirašytą) raštelį apie tai, 

kad man disertaciją leidžiama gintis kitais mokslo metais.

Birželio 5 d., šeštadienis
Atsirado naujų gynėjų Žemės ūkio ministerijoje. Prie Bagdžiaus (Vadovaujančių kadrų val-

dybos viršininko) prisijungė ministro pavaduotojas tarybiniams ūkiams Ksaveras Purvinskas. Jie 

ryžtasi man siūlyti direktoriaus kėdę Aštriosios Kirsnos atraminiame parodomajame tarybiniame 

ūkyje. Čia gaučiau ir 25 proc. priedą prie atlyginimo, jeigu apsiginčiau disertaciją. 

Prieš porą dienų buvau ten ir nuvažiavęs. Užkampių užkampis. Tas ūkis ilgas kaip dešra – 20 

kilometrų. Tęsiasi nuo Šeštokų iki Lenkijos sienos.

Bet ir čia įforminimas užkliuvo CK sekretoriui Songailai. Tas panoro susipažinti su mano „po-

pieriais“, o paskui pareiškė nesutinkąs tvirtinti mano kandidatūros. 

KOMENTARAS

Kaip vėliau sužinojau, K. Purvinskas dėl manęs asmeniškai lan-

kėsi pas R. Songailą ir kažkokiu būdu sugebėjo jį „neutralizuoti.“ 

Įforminimas minėto ūkio direktoriumi pajudėjo... K. Purvinskas ir 

toliau mane globojo. Po krūvelės metų iš jo paties sužinojau, kad 

jis kilęs iš šeimos, turėjusios... 80 ha žemės. Pasižymėjo aiškiomis 

tautinėmis orientacijomis. Bet man taip ir liko nesuprantama, 

kaip jis, būdamas tokios socialinės kilmės, kopė karjeros laiptais... 

Žinau, pasitaikydavo ir anais laikais sėkmingų savo biografijos 

klastočių... 

Ne vienam iš skaitytojų gali pasirodyti, kad man, patekusiam 

į valdžios nemalonę, kažkaip nepelnytai (netgi įtartinai) buvo pa-

siūlyti palyginus aukšti direktoriaus postai. Žvelgiant iš dabarties 
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1965-ieji. Sutriuškinimas

pozicijų – tikrai taip. Tačiau anais metais Lietuva dar išgyveno 

labai ryškų kvalifikuotų kadrų stygių. O man gi po aspirantūros 

buvo numatytos net ministro pavaduotojo ar bent valdybos 

viršininko pareigos. Buvau „pastebėtas“ dar iš priešaspirantūrinių 

metų. Tai ne pasigyrimas, bet tuometinių aplinkybių papildomas 

(tegu gal ir ne visai korektiškas) paaiškinimas. 

Aštriosios Kirsnos atraminio parodomojo ūkio direktoriumi 

vis dėlto buvau paskirtas, bet birželio viduryje. Ten dirbau trejus 

metus ir „remontavau“ savo „politinį veidą“... Prisipažinsiu: dėl 

mano karšto būdo, bet greičiau dėl pernelyg atviro savo žinių de-

monstravimo tas „remontas“ išėjo ne visai sėkmingas: dar labiau 

suerzinau ir žemesnio, ir aukščiausio lygio savo viršininkus. Nors 

ūkio rodikliai buvo puikiausi... 

Sugrįžęs į Vilnių, pradėjau savo karjerą nuo eilinio mokslinio 

bendradarbio. 

Birželio 7 d., trečiadienis
Vis dar būdamas bedarbiu, išvažiavau į Maskvą tvarkyti savo reikalų. Važiavau prislėgtas, su 

didžiausiu nerimu širdyje. Kaip mane čia sutiks?..

Profesorius Kuvšinovas – katedros vedėjas, net nepanoro manęs matyti. Šitaip pasielgė ir 

fakulteto dekanas profesorius Sergejevas (kuris, atrodo, dar taip neseniai mane gyrė už drąsias 

mokslines tezes). Grėsė pavojumi... Nuotaiką taisė dauguma čionykščių draugų ir jaunų dės-

tytojų. Rėmė rusai, ypač kaukaziečiai. Ir, žinoma, lietuviai. Visi jie tikėję, kad „Grigas iš situacijos 

išsipainios, nepasiduos“... 

Įdomų faktą sužinojau iš Šuvajevos, aspirantūros skyriaus vedėjos... Buvo pas ją atsilankęs sau-

gumietis, dėl manęs. Jai papasakojęs, kad amerikonas Šilbajoris mane nugirdydavo restorane, o 

paskui mano pasakojimus užrašydavo į magnetofoną... Nejaugi ir tarp saugumiečių sklando tiek 

neraštingo bobiškumo?

Pagaliau po kelių dienų gavau žinutę, jog mano disertacijos gynimui vis dėlto paskirta pa-

skutinė sezono diena – birželio 30... O H. Zabulio raštelyje juodu ant balto buvo užrašyta: man 

leidžiama ginti ne anksčiau kaip kitais mokslo metais, t. y. rudenį. Supratau, kad „timiriazevkoje“ 

nuspręsta greičiau manimi atsikratyti ir kol mano „byla“ neužbaigta, tęsiama – išbraukti mane iš 

savo mokslinės bei partinės įskaitos ir atiduoti Lietuvos malonei... 

Man tai buvo savaip netikėta. Tame maskviečių sprendime įžvelgiau kažkokios man užuo-

jautos, žmogiškumo proveržį, apie ką panašiais atvejais nebuvau girdėjęs iš Lietuvos gyvenimo...

Tai buvo savotiška atlaikyto mūšio atomazga. 
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