
1957-ieji. Žvilgsnis į valdžią iš vidaus

1957-ieji. Gegužės 18 d., šeštadienis
Gegužės 11 dieną jau buvau Vilniuje. Į Lietuvą atvykau savo agroekonominei 4 mėnesių 

praktikai.

Mane sutiko Bronius Genzelis. Nuvažiavau pas jį į svečius. Dar nebaigęs filosofijos studijų 

Lomonosovo universitete, jis nutarė dirbti Lietuvos komjaunimo Trakų rajono komiteto sekre-

toriumi. Prasitarė dėl ko – reikėjo „mėtyti pėdas.“ Nusiyrus į Galvės ežero vidurį, jis man pasakė: 

„Dabar čia niekas mūsų negirdės... Galime atvirai pasišnekėti...“

Jis pritarė mano apsisprendimui, atsiradus galimybei, praktikai įsidarbinti ne MTS agrono-

mu, bet rajono partijos komiteto instruktoriumi. (Apie tokią galimybę aš kaip tik tariausi žiemą 

Lietuvoje susitikęs su buvusio Joniškėlio ž. ū. technikumo komsorge Stefa Lingevičiene, kuri tuo-

met dirbo Tytuvėnų rajono partijos komiteto sekretore.)

KOMENTARAS

MTS – mašinų, traktorių stotis. Tuo metu jos kiekviename 

rajone žemės ūkio technika aptarnaudavo visus tuomečius 

kolūkius ir tarybinius ūkius. Tai buvo ir viena iš sovietų valdžios 

įtakos kaimui ir jo politinės ideologinės kontrolės formų. Kiek 

vėliau, 1958 metais tokios stotys buvo panaikintos ir ūkiams buvo 

leista patiems įsigyti reikiamą techniką – traktorius, padargus, 

sunkvežimius ir pan. 

Bronius (žinantis valdžios užkulisius) perpasakojo istoriją, kaip vienas vengras, tarnavęs pasie-

nio sargyboje karininku, persirengdavo Jugoslavijos kario uniforma ir organizuodavo provokaci-

jas, su savo parankiniais šaudydamas nuo Jugoslavijos pusės į savo tautiečius. Po to šis karininkas 

už nuopelnus gavo teisę studijuoti prestižinėje Maskvos Frunzės karo akademijoje. Po Vengrijos 

sukilimo 1956 metais, Imre Nadžiui tapus ,,atsinaujinančios“ vengrų komunistų partijos generali-

niu sekretoriumi, šis karininkas tapo gynybos ministru. Tačiau kartu su kitais Maskvai ,,prasikaltu-

siais“ (kaip ir Imre Nadis) buvo sušaudytas. Mauras atliko savo darbą ir jo jau nebereikia...

KOMENTARAS

Mano studijų metais  dar nuo Stalino laikų egzistavo įtempti 

santykiai tarp Sovietų sąjungos ir Jugoslavijos, kuri visą laiką sie-

kė atsiriboti nuo „didžiojo brolio“, t. y. Rusijos, įtakos. Vengrija iki 

1956 m. sukilimo buvo labai paklusni to „brolio“ valios vykdytoja.

Bronius man papasakojo irgi iki tol  negirdėtą istoriją, jog Vengrijos sukilimo dienomis 

Maskvoje ZIL’o (rus. zavod imeni Lenina – Lenino automobilių gamykla) darbininkai beveik visą 
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savaitę streikavo, o studentai bandė burtis į demonstraciją ir palaikyti streikuotojus, bet juos už-

blokavo. Net keista. Gyvenau ten (Maskvoje), bet apie tai nieko nežinojau... Valdžia ir jos rankose 

esanti informacija puikiai organizuota!

... Gegužės 14 dieną pasiekiau Tytuvėnus. Stefa Lingevičienė mane sutiko labai šiltai. Priglaudė 

savo butelyje. Aš jai – savotiškas augintinis. Lietuvoje funkcionuoja keliolika ž. ū. technikumų, o 

į studijas Maskvoje tais, 1954 metais (kada aš baigiau technikumą), buvo skirtos tik dvi vietos. 

Baigiau technikumą ne tik pačiais aukščiausiais pažymiais, bet ten, skatinamas Lingevičienės, 

buvau tapęs ir nepakeičiamu komjaunimo aktyvistu... Nustebo, pamačiusi prie naujo moder-

naus sukirpimo švarko gražiai derančią ansambliečio kepuraitę, su kuria net vasarą nuspren-

džiau nesiskirti – ji man buvo labai brangi. Tegu visi mato! Na, o tie, kurie jos „nenori regėti“, 

susimąstys, kad pokyčiai vyksta ir kad gal Lietuva atsilieka...

Gegužės 20 d., pirmadienis
Štai gyvenu Žaiginyje, mažame, užmestame bažnytkaimėlyje pas seną aplenkėjusią paną 

Pulcheriją. Ji gyvena iš nuomos ir nuomininkų aptarnavimo. Atlyginimo aš gausiu  apie 110 rb, o 

už nuomą ir valgį sumokėsiu tik 30 rb. Lieka dar ir stipendija. Puiku!

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus

Štai taip „uniformuotas“ 
ansambliečio kepuraite, 
kurios pabrėžtinai 
nenusiimdavau, atlikau savo 
paties sumąstytą „ideologinę 
praktiką“ Žaiginyje 
(Raseinių r.). 1957 m.
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Bažnytkaimis nuo Tytuvėnų nutolęs 16 km, tarpukelyje įsiterpusi garsioji Šiluva. Taigi aš jos 

pašonėje. 

Svarstau, kaip tvarkyti savo darbą. Atliksiu ne agronominę praktiką, bet dirbsiu Tytuvėnų 

rajkomo instruktoriumi. „Prižiūrėsiu“ tris kolūkius: Žaiginio, teisingiau – Ždanovo, „Draugystės“ ir 

„Vienybės.“ Abu paskutinieji išsidėstę tolėliau vienas į šiaurę, kitas į rytus už 4–5 km.

Gegužės 22 d., trečiadienis
... Neįsivaizduojamą skurdą pamačiau pas senuką Dovydaitį. 

Būčiau gal ir nenuėjęs, jei ne moters barnis, einąs iš po namo griuvėsių. Atradau urvą ir nu-

sileidau žemyn. Lango ar į jį panašios angos nėra – vien durų plyšys ir pro jį sklindanti dienos 

šviesa. Šeima 5 žmonių, du iš jų darbingi. Visi jie tame urve gyvena ne tik vasarą, bet ir žiemą...

To senuko (arba šeimos galvos) Dovydaičio, kuriam dabar gal daugiau nei 70 metų, istorija 

ypač liūdna. Ano karo metais buvo nublokštas į Rusiją, ten ir pasiliko. Spalio revoliucija į savo ver-

petą įtraukė daugybę vargdienių. Jį – taip pat. Su Raudonąja armija blaškėsi iš krašto į kraštą. Bet 

Tėvynės ilgesio neprarado – 1940 metais sugrįžo į... Tarybų Lietuvą. Bet iki šiol kaimo bendruo-

menė jo nepriėmė. Liko su šeima lyg koks svetimkūnis. Pasirodo, net pensijos iš Tarybų Lietuvos 

valdžios negauna. Visų aplinkinių pajuokiamas už tai, kad visur ėjo ir sugrįžo kartu su bolševikais, 

o dabar iš jų gavęs špygą. Priverstas verstis iš to 60 arų sklypelio. 

Puikus draminis siužetas romanui ar apysakai.

Gegužės 24 d., penktadienis
Ką tik baigiau skaityti J. Paukštelio romaną ,,Kaimynai“... 

Tragedija! Graudi, iki sielos gelmių jaudinanti tragedija. Nesusilaikiau neverkęs. Man iki šiol 

nežinotas lietuvių rašytojas vertas aukščiausio apdovanojimo. Kokie jaudinantys ir ryškūs Jono, 

Saliūtės, Pilės veidai ir charakteriai! Paukštelis man priminė lenkų rašytoją Reimontą ir jo keturto-

mį ,,Kaimiečiai.“ Gal pastarasis mūsiškiui bus padaręs įtakos?

Susigraudinau ne tik skaitydamas. Vis dažniau susigraudinu besiklausydamas žmonių. Kiek 

jie išguldo išgyvenimų, Kančios! Susigraudinu susimąstydamas, kiek baisaus pragaro esama čia, 

toje žemėje, kurioje gyvename. Kiek čia aistrų siautėjimo ir baisios neteisybės! Kiek prieš laiką į 

kapus nuvarytų žmonių! Kiek sužlugdytų vilčių ir suluošintų likimų!

... Daugiau dainuokim. Nes jos, tos dainos, išsaugo ne tik išgyventų kančių dvasią, netekčių 

kartėlį. Jos suartina jauną ir seną, partietį ir partizanų ryšininką...

Gal žmonėms mano rodomas dėmesys, gal mano neslepiami, atvirai reiškiami tautiniai įsi-

tikinimai, o gal ir mano nešiojama Maskvos lietuvių ansamblio kepuraitė yra tas raktas, kuriuo 

atrakinu jų nuoširdumą ir atvirumą? Vos ne kiekviena diena man suteikia atradimą...

... Vakar aplankiau už Žaiginio 1,5 km pamiškėje iškilusią kalvą. Radau tvirtus buvusios gana 

erdvios trobos pamatus, rūsio angą, apdegusio mūrinio tvarto ir kitų pastatų liekanas. Čia stovėjo 
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Smetonos laikais vadinta pavyzdinė sodyba, o dabartine kalba – buožės ūkis. Iš čia matyti nusi-

driekę, kalvomis ir šileliais išmarginti toliai, tai šen, tai ten išmėtytos sodybos. Toli toli vakarų pu-

sėje išlindęs baltas Šiluvos bažnyčios bokštas. Čia pat tarsi ant delno matai Žaiginio bažnytkaimį 

ir šalia jo, pietų pusėje, dvaravietę su palivarku.

Prieš kokius aštuonerius ar devynerius metus čia, šioje vietoje, kur stoviu, kur akimis glamo-

nėju dar tebežydinčias alyvas, įvyko tragedija. Eilinė lietuvių kaimo tragedija... Šeimoje buvo 

senstelėję tėvai, keturi paaugę jų sūnūs ir gimnazistė duktė. Jie pastebėjo iš Žaiginio jų pusėn 

pajudėjusį sunkvežimį. Suvokė – jis skirtas juos išvežti. Buvo tokiam atvejui pasiruošę, ir visa 

šeima pasileido bėgti į priešingą pusę, į netoliese tirštai želiantį miško jaunuolyną. Bet motina 

kažko pasigedo ir dusdama pasuko atgal, į namus. Iš sunkvežimio iššokę kareiviai ėmė šaudyti į 

bėglius ir į pasimetusią motiną. Broliai turėjo ginklą ir pataikė tiesiai į karininką, mirtinai. Šeimai 

pasisekė pabėgti, o kareiviai ar stribiteliai iš pykčio supleškino sodybą, žinoma, prieš tai į sunkve-

žimį pasikrovę, ką greitosiom surado...

Turiu dviratį, tai nusprendžiau dažniau atsilankyti į šią sunaikintą sodybą. Nežinau, kuo ji tapo 

man patraukli – ar tuo nuostabiu kalvotos Žemaitijos peizažu, ar iš žmonių man perpasakota 

dramatiška istorija, ar mano vis tebetramdomu, nežinia kam saugomu jaunystės svaiguliu...

Gegužės 26 d., sekmadienis
Apylinkės – pirmininkas apyjaunis, vedęs žmogus. Bet, kaip pasakojama, spėjęs pamylėti šim-

tą panų, tarp jų – ir „daktarką“ (ambulatorijos vedėją, felčerę). Likimo pokštas – su ja, pasirodo, 

aš mokiausi kartu Palangos pradinėje mokykloje net du metus... Pirmininkas kartą man tarė: „Tai 

nerūkai? Turbūt ir negeri? Nu-u!!! Tai gal ir pas panas nevaikštai? Nieko, išmokysim... Visus tokius... 

šventuolius mes anksčiau ar vėliau apdorojam...“ Vėliau, pamatęs, kad nuo jo siūlomo gyvenimo 

būdo bėgu, ėmė su manim nebekalbėti ir nebesisveikinti.

... Bažnytkaimyje gyvena dvi panelės, vadinamos senmergėmis. Viena per išgėrimus „nutrūki-

nėjanti“, nesitvardanti, o kita gyvena savyje užsisklendusi, tikra atsiskyrėlė. Tarsi kažko dar tikėtųsi, 

lauktų... Kaip man pasakojo, abi buvusios seniai žuvusių partizanų mylimosios.

KOMENTARAS

Vėliau, praėjus gal mėnesiui, atsiskyrėlė man, kaip valdžios 

atstovui, pasiguos, kad apylinkės pirmininkas vakar bandęs ją 

išprievartauti... Sutelkęs drąsą aš nueinu pas prievartautoją į jo 

kabinetą ir sakau: „Arba tos merginos viešai atsiprašai, arba aš 

pranešu rajkomui ir svarstysime už amoralumą...“

Bažnytkaimio donžuanas pasirinko viešą atsiprašymą.

Tik vėliau aš supratau tikrąjį savo elgsenos motyvą – norėjosi 

kuo nors kompensuoti tos nelaimingos merginos vienatvės ir 

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus
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laukimo kančias. Man regis, kad kažkas buvo prasitaręs, jog jos 

mylimasis buvo pagautas gyvas...

Žaiginio bažnytkaimyje buvo ir trečioji, o tiksliau skaičiuojant po anos mano bendramoks-

lės „daktarkos“, ketvirtoji įsimintinesnė moteris. Tai dar labai jauna, berods su manimi vienme-

tė, dirba pašto vedėja. Spėjusi ištekėti. Vyras – kariuomenėje. Atsargiai, su neslepiama viltimi ji 

man prasitarė: „Paskubėjau. Buvau apsvaigusi... O dabar gyvenu tarsi mano kūną smaugtų aštrios 

grandinės...“

... Rajono pakraštyje ir miškuose užmesto gretimo „Vienybės“ kolūkio pirmininkas  Zibertas, 

aiškiai man (ir valdžiai) įsiteikdamas, jau antrą kartą užsimena apie tai, kad įsigyčiau revolverį. 

Supratau, kad jis į mane žiūri kaip į tikrą tarybų valdžios įgaliotinį, tos valdžios, kuri, jo akimis 

regint, vis dar braškanti. Dėl įtaigumo įspėja apie jo valdose egzistuojantį „lizdą.“ Papasakojo apie 

vieną to ūkio brigadą. Tai aštuonios šeimos, gyvenančios tarp miškų ir krūmų, neprivažiuojamoje 

teritorijoje. Brigada atsisakė į savo teritoriją įsileisti bendrą kolūkio bandą. Vienas iš tenykščių pie-

menims prasitarė: „Pabandykit ganyt... Gausite į pašonę peiliu arba pauostysit baslio... Sumanė 

mat jie pas mus kolchozą organizuoti...“

... Sėdžiu kartą kolūkio kontoros prieangyje ir stebiu susitikusius du senukus. Jie vienas į kitą 

kreipiasi: „Gailevičiau .., Milevičiau...“ Gerai žinau, kad jų pavardės yra Gailius ir Milius. Man neaišku, 

tad pasiteirauju trečiojo, kodėl šiedu taip vienas kitą vadina.

„Tai kad jie dar nuo Smetonos laikų nenori pamiršti savo bajoriškos kilmės“, – juokais, o gal ir 

visai rimtai atsakė man tasai trečiasis.

KOMENTARAS

Daugelis dabar nežino to fakto, kad tarpukario Lietuvos valdžia 

vienu metu buvo organizavusi gana „rimtą akciją“ sulietuvinti kaž-

kada priverstinai suslavintas pavardes. Taip iš Gailevičiaus pasidarė 

Gailius, iš Milevičiaus – Milius ir pan.

Birželio 26 d., trečiadienis
Kazys Šimkus, žaiginietis, jau 6 dienos kaip išrinktas „Draugystės“ kolūkio pirmininku. Anksčiau 

jis dirbo apylinkės pirmininku. Man rodos, kad jis baigęs penkias ar šešias klases. Vengia jis tos dar-

bovietės, to kolūkio. Rytą pamatau jau išgėrusį – taip ir prasėdi trobos prieangyje (Žaiginio kolūkio 

kontoros) gerą pusdienį. Stebiu jo susirūpinusį veidą, įraudusias akis. Šiaip jis – taikus, minkštas. „Tai 

ko nesilankai į savo kolchozą?“ – klausia vienas iš jo draugų sugėrovų. O jis: „Važiuosiu... Važiuosiu į 

susirinkimą...“

Žinau, kad to susirinkimo pradžia 6 val. vakaro, kad jis pasikinkys bričkelę, pasikvies mane ir 

dardėsime.  
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„Žinai ką, Šimkau, atvežk mums iš ten porą paršiukų ir mes tau tą prieangį atiduosime... 

Pasistatysi jį tenai, savo „Draugystėje“, ir gurkšnosi kaip namuose“, – su aiškia ironija meta naujajam 

pirmininkui kažkuris iš sėdinčiųjų. Šimkus, gal įskaudintas tokios replikos, pasikelia, pasirąžo ir nuei-

na. Eiti čia nėra kur. Jo troba – už gatvės. Bandau jį suprasti... 

Man atrodo, kad jis priklauso jautrios prigimties žmonėms. Jis turėjo išgyventi visus pokario 

trėmimų, rezistencinės kovos, kaimynų susipriešinimo, prievartinės kolektyvizacijos laikus. Ne tik 

išgyventi... Jo amžius toks, kad jam pačiam visur teko dalyvauti: laviruoti ir kentėti, kentėti ir lavi-

ruoti. Ir tapti gal net išdaviku... Jis pavargęs. Praradęs gyvenimo prasmę... Bet eina... O kur dingti? 

Gyventi reikia. Dabar nors nesišaudo...

Žmones jau šiek tiek pažįstu. Ten, kur Šimkus tapo išrinktas pirmininku, gana didelis nuošimtis 

sugrįžusiųjų iš Sibiro. Gal prie anų nelaimingųjų ištrėmimo ir Šimkaus prisidėta? Gal... Tad ką jie 

dabar, suvaryti visi krūvon, turėtų išgyventi? Kokius bendrus darbus jie gali nuveikti?

Liepos 4 d., ketvirtadienis
Vakar įvyko uždaras rajono partinės organizacijos susirinkimas. Buvo skaitomas CK laiškas 

apie Vorošilovo, Molotovo, Malenkovo ir Šepilovo antipartinę grupę. Kliuvo ir dabartiniam 

Ministrų Tarybos pirmininkui Bulganinui. 

Esu jau pakankamai įžūlus (gal ambicingas?) – išėjau į tribūną ir aš. Iš salės padvelkė šalčiu. 

Supratau, kad dauguma čia sėdinčiųjų – Stalino laikų aktyvistai. Ir kad tokios, net ir fasadinės 

Chruščiovo reformos juos vis labiau varo į kampą. Bet kažką mandresnio surezgiau apie Stalino 

kulto padarinius; apie tą grupuotę, kuri priešinosi stalinizmo padariniams šalinti. 

Šiandien netikėtai į Žaiginį atsilankė rajkomo pirmasis sekretorius J. Steponavičius. Tame va-

karykščiame susirinkime juste jutau, kad jis mane palaikė ir kad be manęs, berods, niekas taip 

drąsiau už vykdomus poslinkius ir nepasisakė. Pasižvalgęs po kontorą, jis pasiūlė man pasivaikš-

čioti. Pašnekėjus apie einamuosius reikalus, apie žmones, jis staiga sustoja ir sako: „Gyvenime 

svarbu turėti prasmingą tikslą... Tokį, kurio niekas negalėtų išmušti... Bet jo siekiant, reikia būti ir 

apdairiam“, – supratau jo užuominą ir man pasidarė ne tik šilčiau, bet ir drąsiau.

Atsisveikino ir išvažiavo. Aukštas, inteligentiškas, susimąstęs. Labai greitai pasklido gandas, 

kad Steponavičius – mano dėdė. O aš vėl pagalvojau, kad jis čia apsilankė, norėdamas moraliai 

paremti mane ir žmonių akyse sustiprinti mano pozicijas.

KOMENTARAS

J. Steponavičius iki Tytuvėnų RK pirmojo sekretoriaus pareigų 

dirbo Lietuvos komunistų partijos CK aparate. Bet „dėl neprinci-

pingumo kovoje su nacionalistinėmis nuotaikomis“ jam buvo pa-

žemintos jo pareigos (iš CK perkėlimas į rajoną tada buvo laikoma 

lengva trėmimo forma, o partinė karjera – beveik baigta).

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus
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Po dvejų ar trejų metų sutikau jį viename Lietuvos Ž. Ū. tech-

nikumų direktorių pasitarime. Aš tada buvau pradėjęs dirbti 

Bartkuškio, o Steponavičius – Tytuvėnų technikumo direktoriumi. 

Tytuvėnų rajonas tada buvo panaikintas, o Steponavičius buvo 

priverstas pasirinkti tik tai, ką galėjo. Žodžiu, tai buvo vienas iš tų 

nedažnai sutinkamų komunistų, kurie lietuvybę ir žmogiškumą 

laikė aukščiausiomis vertybėmis.

Liepos 16 d., antradienis
Nusibodo man Tytuvėnai.

Prieš kelias dienas prie ežero buvo festivalis. Žavėjo jaunimo entuziazmas, tautiniai drabužiai, 

lietuviškos dainos. Išgirdau naujų, man negirdėtų istorijų...

Bet tas besaikis gėrimas dabar jau ir mano aplinkos žmonių! Lingevičius (Stefos vyras), 

Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, girtas būdamas su savo automobiliu pervažiavo 

motociklininką. Ališauskas, rajkomo organizacinio skyriaus vedėjas, susimušė su milicijos buhal-

teriu, pastarasis jam atėmė revolverį. 

Pasisvečiavęs pas Kūrį, irgi rajkomo instruktorių, įsitikinau, koks jis vargeta, jeigu visai nepa-

stebi nuolatinių savo žmonos išdavysčių... Toks pat avigalvis ir Vykdomojo komiteto pirmininkas 

Zumeras. Na, o rajono teisėjas? Kupinas pozos ir net politinių ambicijų ar kaprizų. Mums uždai-

navus „Augo kieme klevelis“, toliau dainuoti jis uždraudė.

Ir apkalbos, apkalbos, apkalbos. Įmesk čia „politinį“ žagarėlį ir lauželis įsiliepsnos...

Liepos 27 d., šeštadienis
... Man pasirodė labai įdomus, daug minčių sukeliantis poeto Antano Jonyno straipsnis, kurį 

aptikau laikraštyje „Literatūra ir menas“ šios dienos numeryje. Štai kai kurios jo mintys:

„Mūsų tautos gyvenimas paskutiniaisiais dešimtmečiais kupinas šiurpių miesčionių abejin-

gumo Tėvynei, tautos likimui puslapių. Buržuazija, pagimdžiusi miesčioniškumą, aplamai labai 

daug padarė, kad šiais baisiais pelėsiais užkrėstų priešakinės inteligentijos ir besimokančio jau-

nimo sielas.

... Ir neklausykite, kai miesčionys kalba jums apie didžiąsias idėjas: apie Tėvynės meilę, apie 

humanizmą ir tarnavimą artimui; apie laisvę, lygybę ir t. t. Visa tai – miesčioniui – svetima žemė. 

Tiesa, kalbėti jis mėgsta, nes kiekvienas savimyla mėgsta, kad jo klausytųsi, grožėtųsi jo iškalba, 

žavėtųsi puošniomis, iš kitų pasiskolintomis frazėmis. Miesčionis kalba, bet jo akys tyli, nes jo 

siela yra viskam abejinga, netiki niekuo, kas neturi ryšio su jo pilvu. Miesčionis nieko nemyli, nes 

meilė visada reikalauja pasiaukojimo. O pilvas, kaip žinome, aukotis ir nemoka, ir nenori.

... Jiems terūpi tik susikurti sau materialinę gerovę, naudotis jos patogumais ir malonumais, 

lepinti savo pojūčius viskuo, ką gyvenimas gali duoti lengvo, skanaus tingiai ir bevaisei sielai.“
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Perskaičiau ir įsirašiau į dienoraštį šį A. Jonyno (aklojo poeto) straipsnį kaip savotišką jo doro-

vinį manifestą. Man aišku, kad už miesčionio vardo autorius įsivaizduoja šiuolaikinius kvislingus – 

įvairaus plauko prisiplakėlius prie valdžios, užpildančius jos erdvę.

Turime ir tikros inteligentijos, gražiadvasės. O jeigu ji kalba, samprotauja tik apie savo 

bėdas, apie savo vargus, bet vengia rimtesnio žingsnio. Bet vėl... Tokie žingsniai iškart buvo 

sunaikinti ir tebenaikinami. O išeitis? Rasti šitoje ideologinėje sistemoje, šitoje gyvenimo 

praktikoje plyšį ir ten įsikūrus dirbti prasmingą darbą. Vardan žmonių ir vardan savo protėvių 

žemės – Tėvynės. 

Rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis
Iš Lietuvos žmonės šeimomis verbuojami į Kazachstaną, į plėšinius. Nuolatiniam gyvenimui. 

Iš Žaiginio apylinkės išvyko dvi šeimos, iš gretimo Šaukoto žinau vieną, o iš Šiluvos išvažiavo 

net keturios šeimos. Žaiginiečių šeimas pažinojau: viena – tinginių, kita – nevykėlių. Laimingos 

kelionės! Lietuva nuo to labiau gal nesurusės...

Prieštaringos žmonių nuotaikos. Dalis dar sunkiai išgyvena kolektyvizaciją. Kiti ją priima kaip 

neišvengiamybę, su kuria reikia susitaikyti. „Žmonės labai gerai ėmė žiūrėti į darbą. Tokios nuo-

taikos nei pernai, nei užpernai tikrai nebuvo“, – pasakojo man brigadininkas Morkus pabaigtuvių 

metu. – „O dėl ko taip?“, – klausiu. –„Sunku atsakyti... Gal ėmė tikėti savo darbu? Kolūkiu?“

Šalia buvęs pirmininkas Juknevičius, iš tų, užverbuotų iš miesto, paantrino: „Darnus kolekty-

vas. Gyvena ne vadovo įsakymais, bet savo kolektyvo dvasia.“

Įdomu, kiek tos tikrosios tiesos tuose vertinimuose. Gal iš tiesų žmonės pavargo nuo karo re-

kvizicijų, nuo pokario duoklių, susipriešinimo ir represijų? Gal patikėjo Chruščiovo pastangomis 

atgaivinti užsmaugtą kaimą? Žmonių gyvybingumas būna stipresnis, kai jis grindžiamas kolek-

tyviniu jausmu. Štai parašiau ir pats susimąsčiau – ar visada? Ir kokiais atvejais?

KOMENTARAS

N. Chruščiovas, tuometis Sovietų Sąjungos vadovas, buvo įgy-

vendinęs dar ir tokį sumanymą... Buvo savanoriškai verbuojami 

miesto inteligentai, sutikę už 150 tuometinių rublių dirbti kolūkių 

pirmininkais (kai 1961 metais pradėjau dirbti Vilniuje, buvau 

toms pareigoms įkalbinėjamas ir aš). Lietuvoje tokių atsirado keli 

šimtai. Mano minėtas Žaiginio kolūkio pirmininkas Juknevičius 

vienas iš tokių. Buvo baigęs Kauno politechnikos institutą. 

Nežinodamas už ko griebtis, pats vienas savo rankomis betonavo 

kiaulidės grindis. Vieną dieną aš jam padėjau... Dialogas tarp jo ir 

vietinių žmonių, jo pavaldinių, taip ir neužsimezgė. Buvo ūmaus 

būdo. Išdirbęs sutartus trejus metus, pabėgo.  

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus
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Rugpjūčio 7 d., trečiadienis 
Šiandien sužinojau (iš pašto vedėjos), kad į Žaiginį buvo atvykęs saugumo tarnybos kapito-

nas. Dabar suprantu, kodėl rajono saugumo viršininkas Mendelis, sutikęs mane rajkome, į mano 

pasisveikinimus nebereaguoja. Rajono valdžios „aparatas“ nedidelis, visi lyg ant delno, todėl ir 

kapitoną aš pažinojau. Šį kartą, sėdėdamas kolūkio kontoros prieangyje (čia visada verda gy-

venimas), jis vis varstė mane akimis, tarsi kur nors švarko kišenėje ar sielos kamputyje ieškotų 

uždrausto daikto.

... Matau, aiškiai matau, kiek šita jaunutė, savo ankstyvomis vedybomis nusivylusi pašto ve-

dėja deda į mane vilčių. Ir štai jos konkretus žygdarbis... Kaip didžiausią paslaptį atverdama, ji 

man papasakojo apie tai, kaip saugumo kapitonas nusigėręs (greičiausiai prie jos kibęs ir jos 

nugirdytas) užmigo. O ji, pradariusi jo portfelį, aptiko iš Maskvos atsiųstą raštą, įpareigojantį jį 

rinkti apie mane žinias. Nustebino tai, kad, anot jos, tas raštas rašytas ant Timiriazevo žemės ūkio 

akademijos blanko.

Po anos mano kalbos Akademijos partiniame susirinkime rektorius tada nuščiuvusioje salėje  

aiškiai pasakė: „Grigas – ne mūsų žmogus. Jis kalba ne savo žodžiais“... Ir vis dėlto būtų iš tiesų 

keista, jeigu pasitvirtintų faktas, jog saugumo tinklas toks platus, galingas ir kad aukštoji mokykla 

funkcionuoja kaip to tinklo elementas, ląstelė. Betgi taip yra!

Toji žinia sukėlė man nerimą dėl ateities. Ką daryti? Ką nors sugalvosiu.

O aš – tikras stuobrys. Savo gerbėjai nemokėjau net padėkoti. Nupirkti saldainių ar šampano. 

Vis per tą „savęs taupymą“ kažkam...

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
... Mirė Antanas Žukauskas-Vienuolis. Netekome mūsų tautai labai brangaus rašytojo. Kažkaip 

neįtikėtina. Kiek jo prirašyta, nudirbta kitų darbų! Kaip jis mylėjo Lietuvą, jos gamtą ir žmones! 

Kokį išskirtinį dėmesį jis rodė mūsų kultūrai, senovei, padavimams! Maironis... Vaižgantas... O da-

bar paskui juos iškeliavo ir Vienuolis. Ką mes beturime?..

... Kai Joniškėlyje laidojom nuskendusį technikumo bendramokslį, laidojom broliškai, sumetę 

aukas net paminklui. Laidojom su didžiausia atida ir pagarba. O kaip laidoja dabartiniame kai-

me? Jei neturi alaus, degtinės ir užkandos, pas tave net kaimynas gali neužsukti. Ir kodėl plinta 

tos raudonos spalvos? Raudonas karstas, raudona paklotė. Net antkapis raudonas. Suprantu, tai 

tik tarybų valdžios aktyvistams. Bet ar tuo neįtvirtinamas tautos skaldymas?

Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis 
Lyja, lyja kaip iš kibiro. Žūsta derlius...

Šiandien prisėdau prie mokslinio darbelio ,,Kolūkio pirmininko darbo formos ir laiko panau-

dojimas.“ Nemažai dienų chronometravau pirmininkų elgseną. Noriu išsiaiškinti, kokiems reika-

lams jie skiria daugiausia laiko.
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Rajono laikraštis pradėjo spausdinti mano publicistinį apsakymą „Bučinskas.“ Sukūriau tipažą, 

į kurį sudėjau visus smerktinus pirmininko elgsenai bruožus. Herojus visai neišgalvotas, tai mano 

gimtinėje dirbantis idėjinis komunistas, buvęs raudonasis partizanas (o anksčiau zakristijonavęs) 

Petras Bučinskas. Jis man toks atgrasus, kad ir pavardės nebekeičiau.

O vakar aš pats įžeidžiau kolūkiečius. Atėjęs į kluoną, sakau: „Vyrai, kas rytoj, sekmadienį, 8 

valandą neateisite į darbą, tam bus atimtas šienas.“

Vienas neišlaikė, net apsiašarojo. Sako, visi mus gainioja, visi grasina, visi šaukia, pasiruošę 

ketvirtą odą nulupti... Sekmadienių ir tų nebeliko – reikia savo ūkelį žiūrėti...

Jų teisybė.

Ir vis dėlto atėmėm šieną iš vienos drausmės laužytojos „Vienybės“ kolūkyje. Išaiškėjo, jog 

nuskriaudėm senelę, pas kurią drausmės laužytoja gyvena. Graudu buvo žiūrėti į jos ašaras. Bet 

kad kitaip neišeina...

KOMENTARAS

Anais dienoraštyje aprašomais laikais, o ir vėliau, viena iš pa-

grindinių ir efektyviausių bausmių už sisteminį neišėjimą į darbą 

kolūkyje buvo arba leidimo pievos plotelį nusišienauti, arba jau 

nušienauto šieno atėmimas. Bauda reiškė, jog iškils labai rimta 

karvės šėrimo žiemos mėnesiais problema. O aš gi buvau privers-

tinai, bet kartu ir sąmoningai pasirinkto valdžios „prievaizdo“ 

vaidmenyje... Valdžios akyse stengiausi reabilituotis.

Rugpjūčio 25 d., sekmadienis
Visas tas dienas po saugumiečio atsilankymo nerimavau ir galvojau, kuo dar galėčiau save re-

abilituoti. Kilo mintis parašyti savo fakulteto dekanui prof. Kuvšinovui – tam atsargos generolui, 

buvusiam Raudonosios armijos (kuri slinko per Lietuvą) politrukui, laišką. Parodyčiau nuoširdų 

atgailavimą, bet kartu ir savo pozicijos gynimą. Šiandien sėdau ir jį parašiau. Į dienoraštį atmin-

čiai persirašau tame laiške išdėstytas esmines mintis:

„...iki šiol, po ano akademijos partinio susirinkimo man nepatogu prieš Jus, kaip mūsų fa-

kulteto vadovą. Jaunystė, jaunystė... Ji į viską linkusi: ir į žygdarbius, ir į klaidas... O aš visa savo 

prigimtimi jautriai reaguoju į kiekvieną visuomenės reiškinį. Dar neilgas mano gyvenimas, bet 

jis kupinas vidinių išgyvenimų, netgi kančių. Bet aš visada išlieku optimistu, nepripažįstančiu 

pralaimėjimo. 

Didžiai gerbiamas Ivanai Stepanovičiau! Savo ausyse dar ir šiandien girdžiu mūsų rektoriaus 

žodžius: „Grigas – politinis nebrendila...“ Man skaudu, labai skaudu už tai, kad susilaukiau tokio 

vertinimo. Aš pats to nelabai suprantu. Nes mano gyvenimas, mano veiksmai rodo kitką – aš 

komunistas...

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus
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... Dirbu Lietuvos komunistų partijos Tytuvėnų rajono komiteto instruktoriumi. Gyvenu ko-

lūkiečių terpėje, pačioje tirštumoje... Darbas sunkus ir atsakingas. Šitose apylinkėse dar labai 

neramu ir priešiškumo tarybų valdžiai sutinki kasdien... Bet man tas darbas įdomus, patrauklus. 

Prisidedu prie gležnų, dar nesutvirtėjusių kolūkių ekonominio, organizacinio ir politinio stiprini-

mo. O svarbiausia čia: kontrolė, kontrolė... Man, kaip būsimos ekonomisto organizatoriaus profe-

sijos atstovui, ši praktika teikia daug erdvės ir patirties...“

Išsiunčiau laišką registruotu paštu. Man pasidarė ramiau...

Rugsėjo 4 d., trečiadienis
Vakarykštė diena buvo ypatinga išgirstomis istorijomis...

Sunkvežimį vairuodamas, ant sėdynės pasidėjęs automatą, į Žaiginį užsuko Šaukoto kolūkio 

pirmininkas. Mane jis pažinojo iš susirinkimų rajono partijos komitete. Buvo įsitikinęs, kad aš – 

patikimas, t. y. savas... Nustebo, kad vaikštau ir laisvai važinėju dviračiu be revolverio. Prisipažino, 

kad pokario metais buvęs Žaiginio valsčiaus stribų politrukas. Kur dabartinė kolūkio kontora, 

ten buvusi stribų būstinė. O ką? Namas mūrinis, su rūsiu! Nusivedė į šalia pastato esantį daržą 

ir parodė vietą, kur stovėjusi stribų išvietė. Čia, į išmatų duobę, nukankintus, surištus spygliuota 

viela, bet dar alsuojančius sukišo penkis partizanus... Išvietę perkėlė į kitą vietą. Ją irgi sugriovė 

po to, kai į išmatų duobę jau kitą kartą, irgi spygliuota viela krūvon surišę įmetė tris, irgi dar kvė-

puojančius partizanus...

Buvau apstulbintas to, ką išgirdau... Ir dar tos balso tonacijos, su kuria pasakojo šalia manęs 

stovintis budelis. Balse pagavau ne tiek pasipuikavimo, kiek lyg ir išpažinties, po kurios jam turėjo 

palengvėti, gaidelę... Parodytas vietas stengiausi įsidėmėti.

KOMENTARAS

Šita istorija su išvietės duobėse užkastais dar gyvais parti-

zanais mane tebekankina... Tada nebuvo šalia manęs patikimo 

žmogaus, kuriam būčiau ją perpasakojęs. Aplankiau Žaiginį po 

dešimties metų. Teritorija pasikeitusi, atsiradęs naujas pastatas. 

Stagnaciniai Brežnevo metai, dvelktelėję stalinizmu. Atgimimas 

dar buvo „už kalnų“... Tikiu, kad tą istoriją žinojo ne tik ją papasa-

kojęs stribų politrukas, bet ir kiti to žiauraus veiksmo vykdytojai, o 

gal ir kai kurie jų artimieji. Bet ar ji buvo kaip nors atgaivinta, kuo 

nors paženklinta? Nežinau...

Ką tada išgirdau – tai tik viena iš panašių istorijų. 

Naujamiestyje, mano gimtinėje, aikštės pakraštyje buvo šulinys 

su rankine pompa. Už keliasdešimt metrų buvo stribų štabas, 

kurio pašonėje dažnai matydavau partizanų lavonus. Anksčiau 
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savaitėmis jie tįsodavo aikštėje, priešais parduotuvę... Žmonės kal-

bėjo, kad į šulinį buvo sumesti partizanai, gyvi ar negyvi – niekas 

nežino. Bet šulinys vienąkart buvo staigiai nugriautas, užkastas ir 

žemė aplink jį išlyginta.

Sesuo man perpasakojo tai, ką buvo girdėjusi iš savo pažįs-

tamos. Ši buvusi liudininkė, kai beveik vidurnakty stribai vežimu 

atsivežė prie Nevėžio porą lavonų, iškasė palei krantą negilią 

duobę (buvo žiemos metas) ir į ją suvertė palaikus. Neapsikentę, 

kad viena koja kyšojo, ją nukirto kirviu ir užkasė... Vieta irgi liko 

nežinoma.

O šiandien? Šiandien pas mane svečiavosi Tytuvėnų rajono komjaunimo komiteto pirma-

sis sekretorius Juozas Zaborskis. Matyt, prieš šitą mudviejų susitikimą buvau užsitarnavęs jo 

pasitikėjimą. 

Prašnekėjom keletą valandų... Iš pradžių pakalbėjom apie literatūrą. Pasirodo, jis – prade-

dantis literatas. Keletą jo apsakymų buvo atspausdinęs rajono laikraštis ir vieną „Jaunimo gretų“ 

žurnalas. Pagyrė mano „Bučinską“... Paskui, kažkaip įsidrąsinęs, gal „įkvėptas“ spirituoto vyno, kurį 

gurkšnojome, jis man pasakė: „Dar iki šiol miškuose pasirodo partizanų... Bet tai ne partizanai, o 

persirengę saugumiečiai. Jie provokuoja vietinius gyventojus...“

Mane sujaudino jo atvirumas. Dabar supratau, kodėl anas, buvęs stribų politrukas, mane vis 

įtikinėjo, kad su savimi nešiočiausi revolverį. Jis, matyt, nežinojo tikrosios situacijos.

KOMENTARAS

Tik daug vėliau, jau Atgimimo metais, sužinosime, kad Lietuvos 

SSR Saugumo komitete buvo tokia pulkininko Sokolovo vadovau-

jama valdyba, departamentas, kuris organizuodavo partizanų imi-

taciją, kurpdavo tokias ir panašias Juozo Zaborskio papasakotoms 

provokacijas ir jas įgyvendindavo. Būtent to pulkininko kuruojamos 

komandos žiauriai, tiesiog kirviais užkapodavo ištisas šeimas, ir 

tas žudynes primesdavo niekuo dėtiems partizanams. O kur dar 

tiesioginė savų agentų infiltracija į partizanų gretas ir masinės jų ir jų 

rėmėjų išdavystės?

 Girdėjau, kad tas Sokolovas laimingai, niekieno neliečiamas 

nugyveno savo metus viename iš prestižinių Lietuvoje senelių 

namų ir mirė, praslinkus keliolikai metų po Nepriklausomybės 

atkūrimo... Koks įdomus, pasakantis, į platesnius apmąstymus 

nukreipiantis faktas!

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus
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Rugsėjo 8 d., sekmadienis
Buvau garsiojoje Šiluvoje, Šilinių (Žolinės), atlaiduose. 

Žmonių – daugybė. Tarsi laisvai prekiaujama rožiniais, šventais paveikslėliai, bet kartu dairo-

masi į šalis. Turbūt iš įpročio ir iš reikalo, nes milicininkų ir kitų persirengėlių čia irgi apstu.

Nustebino kai kurių piligrimų fanatizmas. Dar keli kilometrai iki Šiluvos, o jie jau keliais šliaužia. 

Kam tokia priverstinė, tegu ir savanoriška, žmogaus kančia? O gal taip elgiantis jiems iš tiesų 

gyvenimas palengvėja? Tampa prasmingesnis?..

Įspūdingas architekto Antano Vivulskio projektuotos bažnyčios puošnumas. Iškabinti seno-

viniai drabužiai, kurie, kaip pasakojama, buvo rasti išgarsintoje Sandoros skrynioje (?). Sužavėjo 

bažnyčioje šalia Marijos stovintys angelai. Kokie išraiškingi, sakralumu alsuojantys veidai!

Grįžom į Žaiginį dviese, su vietiniu milicininku (!), kuris iš kolūkio buvo gavęs vienkinkį veži-

maitį. Net keista, kad po tokio šurmulio nė vienas nesugalvojom nors po lašelį ko nors išgerti... 

Po širdimi kažkokia tuštuma.

Vakare Žaiginio kultūrnamyje buvo šokiai. Iš jų grįžau kartu su ką tik mokytojauti paskirta Elyte 

Klimavičiūte. Ji apsigyvenusi pas tą pačią mano „tetulę“ Pulcheriją, gretimame kambaryje. Per len-

gvų lentelių sieną nuoširdžiai su ja pasikalbėjau. Širdimi jaučiau, kad ją jau „nupirkau“ savo „riteriš-

kumu“, tuo jauniems vyrams nebūdingu santūrumu. Sunku bus Elytei, ką tik baigusiai Panevėžio 

mokytojų seminariją, atkraustytai iš Ėriškių – beveik iš mano tėviškės. Ji visai visai jaunutė, gležnutė, 

o gyvenimas čia toks prozaikiškas. Ir kas bene svarbiausia – visų akių kiaurai perregimas ir liežuviais 

apkalbamas.

Kažkaip apmaudu, kad ji pasirodė tuo metu, kai man jau reikia Žaiginį palikti.

Rugsėjo 18 d., trečiadienis
Su visais atsisveikinėju. Kai kurie kolūkiečiai, ypač moterys, palydi mane su ašaromis ir apgai-

lestauja, kad aš nesu jų pirmininkas. 

Kad ir keista, bet abu kolūkių pirmininkai – ir Šimkus, ir Zeringis – panašiai mane vertina ir 

labai apgailestauja. O Juknevičius liko nuošalėje.

Rytoj išvažiuoju. Gaila. Pripratau prie Žaiginio, prie jo žmonių su jų istorijomis. Ką davė ši tokia 

man neįprasta gamybinė praktika? Galiu sau atsakyti trumpai – labai daug... Tik nežinau, kas aš – 

kvislingas? O gal žonglierius, laviruojantis ant lyno? Ir gal to laviravimo sėkmę lemia dar ir kiti, 

visai su pragmatika nesusiję tikslai?..

Spalio 6 d., sekmadienis
Aš – jau Maskvoje. Buvau mūsų ansamblio repeticijose. Visų nuotaika puiki. Darbą pradėjome 

kupini energijos ir idealizmo. Nors atsirado ir ertmė – baigę studijas ansamblį paliko ir į Lietuvą 

sugrįžo nemaža grupė bendražygių, bendraminčių. Tai Vytas Ramanauskas, Galia Šulcaitė, Aušra 

Adiklytė, Eduardas Ambrazevičius...
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Valdybos posėdyje aptarėme, kad mūsų sambūris vertingas 

ir kita prasme – vyrukai mažiau žvalgosi į rusaites, o lietuvai-

tės – į kitataučius. Prisidedame, kaip sakoma, prie „savo rasės“ 

išsaugojimo!..

Už savaitės, spalio 13 d., suplanavome Maskvos lietuvių stu-

dentų ataskaitinį susirinkimą. Numatytas mano bendras prane-

šimas. Jau dabar jaudinuosi, kaip įpinti mūsų tautinio judėjimo 

mintis, neapsiribojant ansamblio, kuris čia, suprantama, suda-

ro šerdį,  reikalais ir misija? Jaučiu didelį vidinį pasitenkinimą. 

Matyti aiškūs darbo vaisiai, kurie mus visus buria į glaudesnį 

būrį. Tebus jaunystė skirta Tau, mano Tėvyne...

Iš laiško Juozui Zaborskiui, Lietuvos komjaunimo Tytuvėnų 

rajono komiteto pirmajam sekretoriui:

„...Aš visada galvoju, kad mes, jaunimas – Lietuvos, lietuvių 

tautos ateitis. Ir kad mes ta kryptimi visi turime dirbti. Svarbu 

kiekvieną užkrėsti entuziazmu, bet tokiu, kuris eitų ne iš laikraščių ir nutarimų, o iš pačios sielos 

gelmių, iš širdies. O tą galima išgauti atsargiai primenant protėvių žemę, jos kančių istoriją, kitaip 

sakant, ugdant jaunuolio patriotinius jausmus... 

Dabar, sugrįžęs į Maskvą, aš dažnai susimąstau: ką duoda mūsų ansamblis. Ir atsakau: duoda 

labai daug. Jis ugdo mumyse ne tik draugiškumą, bet ir patriotiškumą, sveiką kolektyvizmą, mei-

lę liaudies menui. Visa tai padės sunkiose minutėse. 

... Pas jus netrukus įvyks komjaunimo suvažiavimas. Ta proga linkiu, kad į komjaunimo gyveni-

mą įsilietų daugiau energingo jaunimo, kuriam nesvetima meilė savo Gimtinei ir kuris sudarytų 

užtvarą formalizmui ir bukaprotiškumui. Perduokite Broniui Genzeliui geriausius mano sveikini-

mus. Aš manau, kad jį suvažiavime tikrai sutiksite.“

KOMENTARAS

Perduodami štai tokie sveikinimai šiandien atrodo kaip visai 

nereikšminga detalė. Bet anais laikais, kai dar visur tvyrojo ne-

išsisklaidęs stalinizmo smogas, toks sveikinimas buvo savotišku 

slaptažodžiu, nurodančiu pasitikėjimą ir „bendraminčių klubo“ 

plėtimą.

Spalio 12 d., šeštadienis
Rytoj mūsų bendras lietuvių studentų susirinkimas. Norėdamas nusiraminti (ir susikaupti), 

buvau kino teatre. Žiūrėjau švedų filmą „Kelias į tave.“ Jaudinantį... Pagalvojau apie save. Apie 

neišsipildančias (o gal ir nepasiekiamas) svajones...

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus

Vytautas Ramanauskas buvo 
vienas aktyviausių Maskvos 
lietuvių studentų ansamblio, 
tuo metu tapusio savotišku 
lietuvių politiniu judėjimu, 
kūrėjų. 1959 m. 



1957-ieji. Žvilgsnis į valdžią iš vidaus

„...Praeis kiek metų. Tu prisiminsi mokslo draugus, pažįstamus, tarp jų – galbūt ir mane. 

Prisiminsi mane kaip sausą, abejojantį, bešalį... Prašau, negalvok apie mane taip. Pasielgti kitaip 

aš negalėjau. Žinau, gal prasilenkiu su asmenine laime ne tik vardan tų siekimų, kurie, lyg demo-

nas, mane, dar vos gimusį, yra užvaldę. Bet aš dar turiu ir kitą, mane dusinančią, mano veiksmus 

kaustančią viziją. Konkrečią... Todėl, kiek mano jėgos leido, stengiausi nekurstyti ugnies, nedras-

kyti žaizdos... Ir Tau, vietoj laimės, galbūt būčiau suteikęs vien skausmą. Aš stengiausi suvaldyti 

kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną artėjimą prie Tavęs.

Atsisveikindamas paprašysiu: neminėk manęs blogu žodžiu... Tu čia buvai vienintelė, kuri 

man galėjai suteikti džiaugsmą, tačiau nuo kurio aš sąmoningai, bet su kančia atsisveikinau.

Lik sveika, mano svajone.“

KOMENTARAS

Kam tada rašiau tokį egzaltuotą, bet jokiu būdu ne donžu-

anišką laišką, atvirai prisipažinsiu, likusi tik bendra nuojauta, 

greičiausiai į Žaiginį – Elytei Klimavičiūtei. Mano nuostabai – jis 

liko neišsiųstas... Radau savo popieriuose, šalia voko su rombo 

pavidalo pašto ženklu. Matyt, jau tada supratau, kad taip elgtis, 

taip rašyti nederėjo. Jeigu Ji laukė iš manęs laiško, tai toks jo 

turinys galėjo ją tik labiau sužeisti... Dabar visiškai akivaizdžiai 

matau – laiške daug deklaruojamo jaunatviško maksimalizmo, 

mintyse nešiojamos (visai konkrečios!) išrinktosios įvaizdžio 

suabsoliutinimo, vedusio mane patį į jausminę saviizoliaciją ir 

dramatizmą. 

... Elytė K. ištekėjo už vietinio, man gerai pažįstamo, bet... blan-

kaus vaikinuko. Tokia buvo tų kaimo mokytojų – „liktarnų“ dalia – 

tapti traktorininkų, vairuotojų, gyvulių šėrikų žmonomis... 
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Neišsiųstas laiškas Elenai 
Klimavičiūtei ir taip nutrūkusi 
romantinė istorija...



Lapkričio 2 d., šeštadienis
Vakar ir šiandien koncertavome tris kartus tik su šokėjų grupėmis. Publika reaguoja labai šiltai, 

nes ir šokėjai neprasti – jie šoka taip, tarsi atlikinėtų kažkokias magiškas apeigas... Nors galvoju... 

Anais laikais, kai vykdavo apeigos, lietuviai greičiausiai šoko lėtu ritmu, panašiai kaip kad atlieka-

mos sutartinės, siekdami visus vienijančios transo būsenos...

Lapkričio 9 d., šeštadienis
Net keista. To tikrai anksčiau nebuvo. Jau trečią kartą mes, lietuviai studentai, šventes švęsti 

susirenkame atstovybėje. Buvo Naujųjų metų sutikimas, buvo „gegužinė“, o dabar šventėm ir  

„spalines.“ Užduodam valdžiai tonaciją...

Mūsų susirinko apie 60 žmonių. Iš valdžios atstovų su mumis buvo Justas Paleckis ir 

Mečislovas Gedvilas. Jeigu pirmasis, šį kartą nevaržomas ir „nestumdomas“ Sniečkaus, tarsi pa-

brėžtinai reikalavo dėmesio ir pagarbos, tai antrasis atvirkščiai, nuo viso to šalinosi. Jis vėl kalbėjo, 

kad reikia būti patriotais, Lietuvos patriotais... Priminė, kad visi privalome sugrįžti į Lietuvą ir dirbti 

jos naudai... Gedvilas vėl man pasirodė toks artimas, savas... Palydėjau jį iki atstovybės laukujų 

durų ir kaip sugebėdamas padėkojau jam už nuoširdumą, už mums skiriamą dėmesį. Manau, 

kad ir jam tai buvo jautru, sulaukus tokio įvertinimo.

Tiesa, išvakarėse organizavome ansamblio koncertą atstovybės namuose. Mano nuomone, 

nevykusiai! Koncertavo tik 44 dalyviai. Kažkoks susikaustymas, vangumas, išsibarstymas... Man 

atrodo, kad pačios sienos trikdė mūsų nusiteikimą. 

O dabar – visą tiesą apie save...

Manyje, mano prigimtyje tarsi slypėtų demono elementas, draskantis iš vidaus. Manyje tarsi 

sugyventų ir nuolat, kasdien konfrontuotų dvi priešingybės – veiklos troškulys ir ramybės siekis; 

noras pasirodyti tribūnoje ir jos niekinimas; maištas prieš esamą tvarką ir nuolankus prie jos pri-

sitaikymas; drovus kuklumas ir čia pat išsišokantis akiplėšiškumas; meilės ilgesys ir bėgimas nuo 

to, kas yra šalia ir pasiekiama... Mano gyvenimas – nuolatinė tų priešingybių būsena, jų tarpusa-

vio kova... O gal be tų priešingybių ir jų tarpusavio kovos aš iškart subliūkščiau? Kaip pradurtas 

balionas... Gal būtent čia slypi manojo „aš“ variklis? Aukštesnių tikslų siekis?

Bet man sunku... Be galo sunku. Tarsi krūtinę nuolatos slėgtų akmuo... Aš dūstu, kenčiu. Mano 

siela rauda... Ir niekam to neišsakysi. Nesupras...

Aš vaidinu. Vaidinu, prisidengęs linksmumu, judrumu, taktiškumu. Pajungiu visus savo artis-

tinius sugebėjimus. Laviruoju tarp visų ir visur, bijodamas nukristi nuo lyno... Aš juokiuosi, kai 

mano širdis verkia, bet ji verkia ir tada, kai atsiranda trupinėlis džiaugsmo. Aš juokiuosi iš kitų sil-

pnumo, ydų. Bet ir jie juokiasi iš manęs, įtikėję mano demonstruojamu „monstrišku valingumu“ 

ir pamiršę, kad aš silpnas ir laukiantis, kaip ir jie, supratimo ir atramos... Nebesurandu savyje jėgų, 

kurios verstų mane judėti ir šypsotis... Atsidūręs scenoje, aš nuogas su savo atšiaurumu, egocen-

triškumu... Braška visa grandinė. Aš nusigandęs dėl savo bejėgiškumo ir nežinios...

Romualdas Grigas  Dienoraščio langą pravėrus



1957-ieji. Žvilgsnis į valdžią iš vidaus

Meilė? Aš jos ilgiuosi, jos siekiu ir neapkenčiu, nes nežinau, kur ji yra. Aš kaip aklasis ištiesęs 

rankas jos ieškau aplink, bet ji nuo manęs bėga tarsi nuo raupsuoto... Kas darosi? Kodėl aš toks 

atšiaurus atsiskyrėlis, kai aplinkui vyksta nenutrūkstamas maskaradas? Gal aš per didelis egois-

tas? Per daug idealizuoju meilę, jai priskirdamas viską, kas yra doriausia ir gražiausia pasaulyje? 

Gal man reikalinga tik nedidelė pagalba – švelnus prisilietimas...

Štai tokiame jausmų sūkuryje lyg veidrodyje aš išvydau kitokį save, savo draugus, savo veiklą. 

Man tapo ramiau...

Palaiminti muzikos garsai! Jie lyg balzamas gydo sielos žaizdas, maitina ją, alkstančią, atstato 

prarastą pusiausvyrą...
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Svečiuose pas ansamblio aktyvistes, Maskvos Čaikovskio konservatorijos studentes Birutę 
Almonaitytę (kairėje, palinkusi prie Petro Rečiūno) ir Aldoną Radvilaitę. 1958 m.


