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1957-ieji. Lapkričio 17 d., sekmadienis
Šiandien – ypatinga diena. 

Įvyko lietuvių, estų ir latvių studentų atstovų pasitarimas. Entuziastingai buvo nuspręsta 

Maskvos lietuvių studentų ansamblį reorganizuoti, priimant į jį latvius ir estus.

Lapkričio 30 d., šeštadienis
Lapkričio 23 d. įvyko bendras Maskvos lietuvių, latvių ir estų studentų susirinkimas. Mane išrinko 

jungtinio ansamblio, kuris dabar vadinsis „Balticum“, valdybos pirmininku. Į ansamblį susibūrė dau-

giau nei 120 žmonių. Buvo įvairių nuomonių. Pavyzdžiui, susibūrimui nepritarė Juozas Gudavičius, 

motyvuodamas tuo, kad mes, t. y. lietuviai, sau užsikrausime daugiau rūpesčių, išskysime... Teko 

jam atskirai paaiškinti, kad į ansamblį negalime žiūrėti tik per saviveiklos prizmę. Tai greičiau politi-

nio pobūdžio junginys, kuris ne tik mums čia, Maskvoje, reikalingas. Jis gal labiau reikalingas tiems, 

kurie gyvena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. O ir rusams būtina parodyti, kas iš tiesų mes esame. 

Bet nuotaika jungtiniame ansamblyje puikiausia! Nors prieš tai buvo daug šurmulio. Lankiausi 

atskirai ir pas latvius, ir pas estus. Pagaliau sukūrėm bendrą frontą, kuris teikia daugiau energijos, 

vilčių ir pasididžiavimo savo  unikalia, nuo rusų besiskiriančia ir juos pačius stebinančia, verčian-

čia labiau mus gerbti, kultūra.

Bet aš – nusikamuoju. Naktimis negaliu užmigti. Nenutrūkstama grandine slenka įvykių, susi-

tikimų, sumanymų, idėjų nuotrupos. 

Gruodžio 21 d., šeštadienis
Čia pat ir Naujieji metai.

Sunku rašyti. Nežinau, nuo ko pradėti ir kuo užbaigti. Pernelyg daug įvairių įvykių, įspūdžių. 

Gyvenimas lekia viesulu, vos spėju stabtelėti, pagauti vieną kitą minutę, susigaudyti įvykiuose, 

suderinti savo veiksmus su kitais. Bandau atsijoti tai, kas nepriimtina, kas mus gali paralyžiuoti. 

Su savo bičiuliais siekiame surinkti ir sufokusuoti tai, kas mus greičiau gali padaryti darniai ir 

rezultatyviai veikiančiu sambūriu. 

Pirmadienį buvome nuvykę į komjaunimo Centro komitetą. Reikia kaip nors išgauti oficialų 

mūsų „Balticum“ pripažinimą. Net nesitikėjome – pavyko! Netgi mūsų naujai sumanytas ansam-

bliečių kepuraites formaliai pripažino! „Eto vpolne vozmožno...“ – pasakė. O mums to ir paka-

ko. Tačiau estams ypač nepatiko mūsų ansamblio išsikovota ir pasisiūdinta kepuraičių forma. 

Nutarėme ją keisti klasikine – viršaus spalva paliks ta pati, o lanko spalvos bus trys: tamsiai žalia – 

lietuviams, tamsiai mėlyna – estams, o tamsiai raudona – latviams... Centro komitete paklausė: 

ką tai reikštų – atsiribojimą nuo kitų tautybių? „Kiekvienas, kuris bus kilęs iš tų respublikų, nepri-

klausomai nuo tautybės, nešios tą kepuraitę, kuri ženklins jo kilmės šalį“,  – atsakiau. Ir pagalvo-

jau, kokie jie drąsūs ir demokratiški čia tapo po Chruščiovo pertvarkymų! Visai ne taip su mumis 

elgiasi „senoji gvardija“, ypač Lietuvos...
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Lieku labai patenkintas, kad nešioju partijos bilietą. Jis man visur atveria vartus...

Žinodamas, kad tik intensyvus darbas, o ne tuščios kalbos kuria kolektyvą, pasiūliau jau 

gruodžio 30 d. (paskui gi bus egzaminų sesija, atostogos) suruošti pirmąjį „Balticum“ koncertą. 

Telaimina jį Aukščiausiasis.

Kokių puikių naujų draugų latvių ir estų aš įsigijau! Knutas Skujeniekas, Janis Lanceris (mano 

pavaduotojas atstovauti latviams), Haris Hansenas, Haris Rehe (mano pavaduotojas atstovauti 

estams), Vello Rozenbergas! Nauja pritvinkusi ir užtvaras laužianti srovė! 

Ir vis dėlto sunkus, mane savaip džiovinantis yra tas visuomenininko gyvenimas. Bet atėjo 

laikai, kada tokie kaip aš, kaip mano bičiuliai, o ne užsidarę mąstytojai, ne su aplinka nepaliau-

jamai konfrontuojantieji sprendžia šiandien gyvenimo tėkmę, o gal ir mūsų tautų likimus. Tad 

neški mane, audringasai gyvenimo sraute! Gal nesusilaužysiu kaulų, atsitrenkęs į kokią atsikišusią 

uolos atbrailą...

... Bronius Genzelis, vienas iš pagrindinių mūsų judėjimo idėjinių pradininkų, atleistas iš Trakų 

rajono komjaunimo komiteto pirmojo sekretoriaus pareigų. Atrodo, išbrauktas ir iš Lietuvos 

komjaunimo CK narių...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

„Balticum“ ansambliečiai 
pirmojo koncerto šokio 
sūkury. Scenos gilumoje – 
mūsų pasididžiavimas – pačių 
sumąstyta ir pasidaryta 
ansamblio emblema 

Įspūdžiai ir emocijos po šio 
pirmojo koncerto. Maskva, 
1957 m. gruodžio 29 d. 
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Čia, Maskvoje, iš komjaunimo išmestas ir Janis Kaktynšis. Jis, puikuodamasis (o gal prisideng-

damas) tuo, kad yra prieš karą Rusijoje sušaudyto latvių raudonojo šaulio sūnus, spėjo ir mums 

savo supernacionalistiniais pareiškimais pridaryti bėdų. Buvau dėl jo nuvykęs teisintis („užglais-

tyti reikalą“) net į Latvijos atstovybę – kalbėjausi su jų kompartijos CK sekretoriumi... Sakiau, kad 

dėl tokių kaip Kaktynšis išsišokimų ansamblis  „Balticum“ negali būti paleistas. Kad mes negalime 

prisiimti visos atsakomybės už atskirų asmenų (studentų) veiksmus.

Darausi platesnio masto „veikėju“...

Gruodžio 30 d., pirmadienis
Vakar įvyko pirmasis mūsų, t. y. Maskvos jungtinio studentų ansamblio „Balticum“, koncertas 

Timiriazevo ž. ū. akademijos  Kultūros klube. Bendri atgarsiai, atsiliepimai visai palankūs. Ir vis 

dėlto... Mes šventėme tik pirmojo savo veiklos mėnesio jubiliejų!

Mūsų buvo sugalvota tokia koncerto pradžia... Pirmasis prožektoriaus spindulys apšvie-

čia scenos gilumoje, centre pakabintą trijų respublikų, kurias jungia žodis „Balticum“, siluetą. 

Antrasis spindulys apšviečia tautiniais rūbais pasipuošusią lietuvaitę, kuri lietuviškai sako: „Sveiki, 

bičiuliai!“ Trečiasis spindulys apšviečia latvaitę, pasisveikinančią latviškai. Ketvirtasis – estiškai pa-

sisveikinančią estę... Paskui jos visos kartu sveikinimą ištaria rusų kalba.

Sėdėdamas gana erdvioje salėje, aš vos tvardžiausi... Viešpatie, o kiek prieš tai buvo lakstymo, 

karščiavimosi!

Tiesa, kelios dienos prieš tai (gruodžio 21 d.) „Komjaunimo tiesoje“ išspausdino mano straips-

nį apie mūsiškį kūrinį – jungtinį ansamblį. Atsiliepimai iš Lietuvos labai malonūs – visus jaudino 

pati pabaltijiečių susibūrimo idėja, realizuota konkrečiais veiksmais. 

1958-ieji. Vasario 5 d., ketvirtadienis 
Atostogų metu pasirašiau pranešimo Lietuvos studentų aktyvui tekstą:

„Brangūs draugai! Pirmiausia leiskite man Maskvos jungtinio studentų ansamblio „Balticum“ 

vardu pasveikinti jus, šio seminaro dalyvius, ir palinkėti jums sveiko, vaisingo, kūrybingo darbo 

ir sėkmės studijose. Manau, nenuobodžiausite, jei aš šia proga trumpai pakalbėsiu apie patį 

ansamblį „Balticum“... Jeigu kas paklaustų, kokios priežastys ir tikslai pastūmėjo mus organizuo-

ti šį Maskvos jungtinį studentų ansamblį, tai atsakymas skambėtų taip: tam, kad nors ir tokiu 

pavyzdžiu dar kartą pademonstruotume, jog mūsų gyvenimas yra įdomus, visapusiškas ir jo 

galimybės toli gražu neišsenkamos; tam, kad propaguotume nacionalinį Pabaltijo tautų meną, 

jo gilias tradicijas.

Maironis, Salomėja Nėris nebūtų sukūrę savo nuostabių eilėraščių, pavirtusių dabar liaudies 

dainom. Čiurlionis nebūtų su tokiu jautrumu ir gilia menininko siela pavaizdavęs savo simbo-

liniuose kūriniuose gimtojo krašto peizažų, jei ne meilė tėvynei – Lietuvai, jei ne tas jausmas, 

kuris grubiai vadinamas  ilgesiu ir kuris giliau pažįstamas tik tam, kas dirba ir gyvena už jos ribų.
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Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Mano pranešimo, parengto perskaityti Lietuvos studentų aktyvo pasitarime, fragmentai. 
Jame nusakiau „Balticum“ ansamblio, savotiško pabaltijiečių studentų klubo kontūrus. Šio 
pranešimo santrauką vėliau perskaičiau Lietuvos radijo laidoje. Rašyta studijų atostogų metu 
Naujamiestyje 1958 m. vasario 5 d.



Be abejo, mūsų akimis žiūrint, šios sąvokos labai pasikeitė. Tačiau ir dabar tie jausmai mums, 

maskviečiams, yra pažįstami ir brangūs, ir kurie, žinoma, buvo viena iš priežasčių, kodėl organi-

zavosi Maskvos lietuvių studentų ansamblis, kuris vėliau peraugo į Maskvos jungtinį studentų 

ansamblį „Balticum“... Reikėtų pabrėžti: jei ne lietuvių studentų ansamblis, kuris praėjo visus or-

ganizacinius sunkumus ir kančias, ansamblis „Balticum“ būtų neegzistavęs.

... Žinia apie jungtinio ansamblio organizavimą greitai apskriejo visas Maskvos aukštąsias mo-

kyklas... lapkričio 23 įvyko steigiamasis susirinkimas... Vyravo jaudinanti atmosfera.  Į naują kolekty-

vą užsirašė daugiau kaip 120 studentų. Įdomu, kad tai buvo 41 aukštosios mokyklos ir 62 profesi-

jų atstovai! Buvo išrinkta ansamblio vadovybė, į kurios sudėtį įėjo 9 žmonės, po 3 nuo kiekvienos 

nacionalinės grupės. Organizavome tris sektorius: meninį, organizacinį ir ūkinį-administracinį... 

Per porą savaičių pavyko suorganizuoti ir normalizuoti visų sudėtinių ansamblio dalių darbą, bū-

tent: jungtinį mišrų chorą, kuriame dabar 72 žmonės, šokių, vokalines, estradines grupes. 

Choro meno vadovu ir dirigentu tapo jums iš spaudos jau pažįstama Akvilija Gureckytė, kurią 

tikrai mūsų choristai labai gerbia. Jai padeda jaunas latvių kompozitorius Zakis Dainis, tos pa-

čios aukštosios muzikinės-pedagoginės mokyklos studentas. Išrinkta choro taryba. Ėmė veikti 

3 choreografinės grupės po 18–20 žmonių kiekvienoj. Lietuvių šokėjų grupei vadovauja irgi jau 

žinomas LTSR nusipelnęs artistas Juozas Gudavičius, kuris dabar studijuoja Teatrinio instituto II 

kurse. Ateityje galvojame šias grupes sujungti.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Šokdinu ne bet ką, o 
kylančią Latvijos baleto 
artistę Iją Bitę...
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Jungtinis choras ir šokių grupė – tai mūsų ansamblio šerdis. Veikia kelios vokalinės grupės: 

oktetas, kvartetas, duetas, keletas atskirų solistų. Organizuota estradinė grupė, susidedanti iš 

konferansjė-intermedijistų ir estų studentų estradinio ansambliuko. Pirmajai grupei vadovauja 

Aleksandras Makarovas, tik pernai baigęs cirko mokyklą, antrajai – estas Uno Arro. 

Kaip matote, ansamblio sudėtis labai įvairi ne tik pagal organizuotas grupes, bet ir pagal 

žmonių sudėtį. Labai jau įvairi susirinko studentija: pradedant nuo ž. ū. akademijos, kuri procen-

tine dalim ten vyrauja, baigiant kinematografijos institutu. Aiškėja nacionaliniai skirtumai, išsi-

lavinimo lygis, profesinis kryptingumas, pažiūros... Ansambliečiui tenka į repeticijas keliauti po 

30–40 km. Visa tai labai apsunkina ansamblio darbą. Bet tuos sunkumus kompensuoja bendra 

visų nuotaika, pakylėtumas kylantis iš solidarumo. Mūsų veiklą lengvino kad ir tokie dalykai kaip 

ansamblio dalyvių uniforminės kepuraitės. Jomis pradėjome puoštis sąjunginio komjaunimo 

CK nebyliu pritarimu... 

Daug karštų minčių buvo pareikšta svarstant pačią ansamblio kryptį, jo koncertinę progra-

mą. Du žodžiai iš mūsų ansamblio pavadinimo pagelbėjo sutvarkyti šį klausimą: pirma, tai žodis 

„studentiškas“ – vadinasi, mūsų programoje turi būti kažkas naujo, kas daugiau pateisintų šį 

žodį; antra, tai „Balticum“ – taigi nuo mūsų scenos turi dvelkti  Baltijos vėjas, jos chorinė kultūra. 

Buvo karštuolių, kurie siūlė stumti į sceną net rokenrolą. Žinoma, pagrindinė dalyvių masė su 

jais nesutiko. 
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„Balticum“ ansamblio estų grupės organizatorius Reche Hari (kairėje), Akvilija Gureckytė ir aš. 
Maskva, 1958 m.



Bet dabar pasakyti ką nors užbaigto apie ansamblio koncertinę programą negalima, nes 

dabartinis ansamblio periodas – tai kūrybinių ieškojimų ir formavimosi periodas. Mes bandy-

sime išvengti studentų ansambliams įprastų formų. Be abejo, jungtinis choras pasižadėjo sekti  

Pabaltijo chorinės kultūros tradicijomis. Darbas iš jo dalyvių reikalauja didelių pastangų, nes estui 

dainuoti lietuviškai, o lietuviui estiškai – labai sunku, sunku išgauti švarų garsų ansamblį. Šokėjų 

grupės savo repertuare orientuojasi į judrius, linksmus kaip ir patys atlikėjai nacionalinius šokius. 

Vokalinėse grupėse kol kas vyrauja liaudies melodijos. 

Apie estradinės grupės programą sunku apibendrintai ką nors pasakyti. Tik galima pridurti, 

kad stengsimės kuo daugiau išnaudoti Pabaltijo tautų liaudies humorą. Na, o estų studentų or-

kestras, be abejo, daugiausia atliks Estijoj populiarinamas melodijas. Svarbu suderinti repertuarą 

taip, kad jis būtų artimas atlikėjo širdžiai. 

Kaip jau minėjau, ansamblis organizavosi lapkričio 23 d., o gruodžio 29-ąją numatėm pirmąjį 

koncertą. Kam toks skubotumas, paklaus kai kas? O jis buvo būtinas todėl, kad, neataušus entu-

ziazmui, mobilizuotume jėgas darbui ir dar prieš egzaminų sesiją susiformuotų pats kolektyvas; 

reikėjo  išbandyti mūsų repertuaro galimybes, jėgas – kas sekasi lengviausiai, o kas sunkiausiai; 

koncertas (tegu ir paskubom surengtas) buvo reikalingas ir propagandiniais tikslais. Be tokio 

žingsnio, be viešo pasirodymo toliau spręsti materialinius ir kitus (na, kad ir oficialaus pripažini-

mo) klausimus būtų buvę sunku... 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

 „Balticum“ ansamblio choras Maskvos televizijos studijoje. 1958 m.
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Vyko įtemptos repeticijos. Repetavome po 2 kartus per savaitę (tai maksimum ką galima pa-

siekti mūsų sąlygom). Iš visur medžiojome nacionalinius kostiumus, ir vis dėlto latviams vyrams 

teko apsirengti mūsų, t. y. lietuvių, rūbais. 

Nepasisekimas arba sėkmė? – ne vienas kėlė sau klausimą. Skeptikai netikėjo. Tačiau iki to 

laiko mes suspėjome paruošti pakankamą numerių kiekį (tiesa, galbūt ne visi buvo pakankamai 

kokybiški). Ir štai – gruodžio 29-ji! Timiriazevo ž. ū. akademijos klubas perpildytas. O užkulisiuose 

visi jaudinasi, bėgioja. Prasiveria  scenos uždanga... Prožektorių šviesa apšviečia tris merginas 

nacionaliniais kostiumais, kurios atstovauja tris broliškas respublikas. Kiekviena sveikina publiką 

savo kalba, o po to  – kartu ir rusiškai... Scenos gilumoje – ryški ansamblio emblema: trijų res-

publikų kontūrai, simbolizuotos Baltijos bangos ir visa tai jungiantis žodis – „Balticum.“ Salėje 

aplodismentai... Šitokiu prologu prasidėjo mūsų koncertas.

Ryškiais kostiumais pasipuošusį chorą pakeičia šokėjai, vokalistai, instrumentalistai... Latviai 

didžiavosi savo dainininkais Algirdu Krastinsu ir Ilga Tiknus, o Juozo Gudavičiaus ir Eugenijaus 

Pimpės paruošti tautiniai šokiai sukėlė publikos pasigėrėjimą – teko kartoti... Akademijos stu-

dentų saviveiklos vadovai įteikė kuklias, tačiau širdžiai brangias dovanėles. O po poros dienų  

daugiatiražiniame laikraštyje „Timiriazevec“ pasirodė eilutės, kurias aš jums perskaitysiu... 

KOMENTARAS

Tuos vertinimus ir įspūdžius, paskelbtus minėto laikraščio 1958 m. 

sausio 11 d. numeryje, straipsnelyje „Laimingo kelio!“ pateiksiu 

šiame komentare: „Scenoje – 120 vaikinų ir merginų, pasipuošusių 

ryškiais nacionaliniais kostiumais... Apie neseniai organizuotą 

Pabaltijo šalių studentų ansamblį mūsų laikraštyje rašė jo organi-

zatorius Romualdas Grigas. Tuo metu vyko tik pirmosios repeticijos. 

... Stiprūs ir nuostabiai skaidrūs senosios studentų giesmės 

„Gaudeamus“ garsai sklinda nuo scenos. Ją pakeičia linksma ir 

lengva „Ryga – dimd.“ Po to lietuvių, latvių dainos...

Tos dvi koncerto valandos žiūrovus tarsi perkėlė į linksmą 

sovietų Pabaltijo šventę, į visas jo respublikas. O juk tai ir yra 

kolektyvo pagrindinė kūrybinė užduotis. Ji – įvykdyta...“

Jaudinantys, bičiuliški žodžiai! Juos mums būtinai reikia pateisinti.

Trumpai apie mūsų tolesnius uždavinius... Reikia sutvarkyti ansamblio garderobą, įsigyti 

muzikos instrumentų. Lietuvos TSR Ministrų Taryba jau paskyrė mums 19 000 rb, už kuriuos 

įsigijome  8 poras tautinių rūbų ir keletą muzikos instrumentų. Panašios paramos tikimės ir iš 

kitų respublikų vyriausybių. Kol kas visi meno vadovai dirba vedini vien švento entuziazmo. Tai 

džiugu, tačiau vien entuziazmu, kaip sakoma, toli nenuvažiuosi. 
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Balandžio 4–12 dienomis mes numatę organizuoti koncertinę išvyką maršrutu Maskva–

Tartu–Talinas–Ryga–Kaunas–Vilnius–Maskva. Tegul pirmieji žingsniai bus gimtojoje žemėje. 

Išvyką galbūt ir pavyks bendromis jėgomis įgyvendinti todėl, kad tą idėją lyg ir palaiko visasą-

junginis komjaunimo CK... Kai atvažiuosim, nereikalaukite iš mūsų tokio meistriškumo, kokį įpra-

tote matyti savo scenose atliekant Vilniaus universiteto ar Kauno politechnikos kolektyvams... 

Aš manau, visi suprantame, jog daug lengviau dirbti ir kurti tiems kolektyvams, kurių dalyviai 

studijuoja vienoje mokykloje. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Kuklus spaudos straipsnelis „Laimingo kelio!“, 1958 m. sausio 11 d. paskelbtas akademijos 
laikraštyje tuoj po pirmojo naujamečio, dar nelabai brandaus koncerto. Iš jo tuomečiai 
skaitytojai ir mes dabar sužinome, kad į sceną buvo pakilę 120 vaikinų ir merginų, o aš 
įvardijamas kaip ansamblio organizatorius, kad dvi valandas trukusiame koncerte dainavome 
studentų himną „Gaudeamus“, linksmą latvišką „Ryga – dimd“, kompozitoriaus Tulikovo  
„Mylima Tėvyne“, šokome liaudies šokius...
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Baigdamas norėčiau pasidalinti keliomis mintimis bendrai apie studentų saviveiklą.

Madų vaikymasis, tuščio beprasmio gyvenimo ieškojimas ir jo pamėgimas lyg nuodai už-

valdo kai kuriuos mūsų jaunuolius, ypač studentus. O juk gera, išvystyta saviveikla su įdomia, 

meistriškai atliekama ir patrauklia programa labai padeda kovoje su blogiu. Aš nekalbėsiu apie 

draugystes, kolektyvizmo, tarybinio patriotizmo, meilės liaudžiai ir jos tradicijoms jausmų ugdy-

mą. Tai visiems žinoma. Todėl mums labai svarbu būti ne vien tik pilkais saviveiklos entuziastais, 

bet ir sumaniais protingais vadovais.

Spalio švenčių proga mums teko susitikti su Vilniaus valstybinio universiteto liaudies dainų 

ir šokių ansamblio  šokėjų grupe, o vėliau – ir su akademinio choro dalyviais. Mus nustebino 

skirtumas... Pirmieji pasirodė tuštoki, mažai besidomintys aplinka jaunuoliai, o antrieji – bičiuliški, 

nuoširdūs draugai. Pastarieji mus sujaudino, o mes juos. Iš kur tas jaunuolių auklėjimo skirtumas? 

Ar kartais besivaikant mados nepamirštama apie pačių atlikėjų auklėjimą?

Man buvo užduotas klausimas, ar kartais tarp mūsų ansamblio aktyvistų nėra nepažangių, 

apsileidusių, ieškančių blizgesio studentų. Nėra. Mes tokių vengiame. Jeigu tokių būtų, jie mums 

darytų negarbę. Ir apskritai stengiamės, kad ir eiliniai dalyviai tokiais nebūtų.

O kokia visos Maskvos studentų saviveikla?.. Aš su ja asmeniškai nesu gerai susipažinęs. Tačiau 

kiek pastebėjau, o ir patys meno vadovai nusiskundžia, kad nuolaidžiaujama publikai. Saviveikloj, 

kaip ir apsirengime, vyrauja mada. Tačiau yra keletas ir rimtesnių, originalesnių kolektyvų. 

Tai visos mintys, galbūt ir diskutuotinos, kuriomis aš norėjau su jumis pasidalinti.

KOMENTARAS

Broniaus Genzelio iniciatyva 1958 metais žiemos atosto-

gų metu Vilniuje aš buvau pristatytas tuometiniam Lietuvos 

komjaunimo CK studentų skyriaus vedėjui Lionginui Šepečiui. 

Kiek pamenu, jis nuoširdžiai susidomėjo mūsų „Balticum“ veikla ir 

pasiūlė apie ansamblį paruošti išsamesnį pranešimą numatytam 

Lietuvos studentų aktyvistų seminarui. Tačiau tame seminare 

aš taip ir nedalyvavau. Vėlgi, atostogoms baigiantis, atsilankęs 

Vilniuje pas Lionginą Šepetį iš jo lūpų sužinojau, kad „aukštesnės 

instancijos“ mūsų maskvietišku „Balticum“ ansambliu nesidomi 

ir mano pasirodymas seminaro tribūnoje nereikalingas. Gerokai 

vėliau supratau, kad toks sprendimas galėjo būti inicijuotas visa-

galio KGB. Tačiau  atrinkinėjat dienoraščio įrašus spaudai, man 

šis kalbos tekstas pasirodė savaip informatyvus apie mūsų anų 

dienų pastangas, ypač apie pačią ansamblio – pabaltijiečių klubo 

organizacinę struktūrą ir puoselėtus mūsų siekius. 

Tais metais mes, „maskviečiai“, puikiai suvokėme, jog po 
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atmintinų įvykių ne tik Vengrijoje, bet ir kitose „socialistinio 

lagerio“ vietose, Baltijos šalių (o ypač Lietuvos) studentija buvo 

užslėgta ne tik ideologinių, bet ir grynai psichologinių „presų.“ 

Todėl bet kokią žinutę apie mūsų judėjimą Maskvoje ji priimdavo 

kaip „gryno oro“ ir vilties gurkšnį...

Na, o tos mano kalbos tekstas, turint daugiau laiko, buvo 

parašytas leidžiant studento žiemos atostogas tėviškėje.

Vasario 8 d., šeštadienis
Atostogos namuose. Nustebau, nudžiugau tuo, ką namuose pamačiau. Sotūs, pagražėję 

mano artimųjų veidai; nereikia galvoti, kas bus pietums rytoj, poryt...

Miestelyje atostogoms susirinko būrelis studentų. Iš įgautos Maskvoje inercijos pasiūliau su-

ruošti bendrą koncertėlį – ir pabendrausime, ir miestelėnus pradžiuginsime. Sutarėme. Kas ką 

mokėjome, ką sugebėjome, tą ir parodėme kultūros namuose ir mokykloje. Zavadskytė skaitė 

savo eilėraščius apie Lietuvos kunigaikščius ir Birutę su stipriu tautinio patriotizmo užtaisu. Net 

man atrodė, kad per drąsu... Paskui vakarieniavom Dilkų ir Zavadskių namuose. O tie namai, 

stovintys atokiau nuo miestelio, man visada atrodė kaip nepasiekiami, mano luomo vaikėzui 

neprieinami... Vakaras visus labai suartino, sudainavom daug dainų.

KOMENTARAS

Paskui, jau po 50-ies metų (!), sužinosiu, kad mano bendra-

amžės, trapiosiosAudronė Zavadskytė ir Ramunė Dilkaitė buvo 

pašalintos iš Panevėžio gimnazijos už iniciatyvią veiklą mokslei-

vių pogrindinėje organizacijoje. Tai, kad jos baigė vidurinį mokslą 

eksternu, nieko nuostabaus, nes jų motinos buvo seserys ir dirbo 

Naujamiesčio mokyklos mokytojomis. Keista kitkas... Kaip jos su 

tokia praeitimi galėjo įstoti į universitetą? Tai, kad man jos paslap-

ties neatskleidė nei tada, nei vėliau, nesistebiu – jų akyse aš buvau 

„paraudonavęs“...  

Priešais mane sėdėjo medicinos studijas jau baigusi Gruodytė, mano brolio buvusios auklė-

tojos dukra. Ji su savo mama gyveno netoli mūsų sodybos. Gruodytė atvirai stebėjosi manimi: iš 

tokios varganos šeimos kilęs, o demonstruoja tokį tautiškumą, kurio Lietuvoje labai stokojama. 

Stebėjosi ir mano laimėjimais Maskvoje, tiek studijų, tiek ir inicijuojant pabaltijiečių tautinį judė-

jimą. Žinoma, man tai buvo kaip sviestas ant rupios duonos...

Suartėjau ir su vietiniu kompozitoriumi Bronium Budavičiumi. Tai jis, būdamas muzikos mo-

kytojas ir miestelio kultūros namų meno vadovas, iškėlė mūsų studentiško koncertėlio idėją. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Kaip suvokiau, tas koncertėlis tikrai patiko auditorijai, nes mes buvome dar ir pirmoji tų apylin-

kių studentų karta. Ir visi krūvoje. Atrodo, Budavičiui visai neblogai sekasi kurti dainas, tačiau jo 

namuose – kaip pas Pliuškiną... Prabangūs daiktai išmėtyti be tvarkos, apdulkėję. Sako, kad jo 

žmona baigusi tik dvi klases... Matyt, tarpusavyje jie – visai svetimi.

KOMENTARAS

Mano jaunystės laikais žmonės visoj Lietuvoj dar dainuodavo 

kai kurias Broniaus Budavičiaus sukurtas daineles, pavyzdžiui, 

„Obuolinis vynas“, „Kelelis į MTS“ ir kt. Žinoma, jos gal kiek ir  kon-

junktūriškos, bet tuo metu į tai jau nelabai kas kreipė dėmesį, nes 

jose buvo „pagautas“ liaudiškumas, tų laikų  gyvenimo dvasia.

Bronius Budavičius tada man prisipažino, kad ėmęsis sunkaus 

darbo – kuria operą.  Kai ką fortepijonu paskambino. Bet aš tada 

nieko apie tai nesupratau. Net nepaklausiau, koks tos kuriamos 

operos libreto siužetas. Jam buvo svarbu klausytojai, kurių 

Naujamiesčio miestelyje, rodos, jis neturėjo. Pasiūlė man parašyti 

tekstą miestelio himnui,  o pats sukursiąs muziką. Siūlymas man, 

ambicingam vaikinui, buvo gana viliojantis. Ėmiausi darbo. Štai 

kokią pradžią parašiau šiam „himnui“: 

„Tenai, kur viliojantis žydras dangus, 

Kur pasaką seka pušynas, 

Kur širdį svaigina jazminas,

Ten rytą pakilęs vikrus vyturys,

Pradžiugino žemės krūtinę...“

O priedainis buvo štai toks (atitinkantis to meto ideologinius 

reikalavimus):

„Nevėžis ištvinęs nuplaus su banga

Įstrigusį ledo luotelį....

Į darbą, į darbą tekviečia daina

Ir jauną, ir žilą senelį...“

Budavičiaus muzika mano eilėms aš likau tada  nepaten-

kintas ir mūsų „kūrybinis“ duetas suiro. Man tada regėjosi, kad 

maironiška dvasia sukurptas manasis tekstas reikalaute reikalavo 
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į Šopeno muzikinius opusus panašaus maestro mosto. Mūsų 

„kūrybinė“ bičiulystė netrukus nutrūko ir dėl kitos priežasties... 

Mačiau, kad maestro išgyveno ne tik šeimyninę, bet ir intelektuali-

nę, pasaulėžiūrinę dramą. Vėliau sužinojau, kad buvo kilęs iš gana 

pasiturinčios, „buožių klasei“ priskirtinos šeimos. Neatsisakydavo 

vaišių. Burokinį alų, labai nesveiką (miežių tais laikais kolūkiečiai 

dar „neprasimanydavo“ – nebuvo sąlygų išsiauginti), gerdavo 

tiek, kiek kas to skystimo įsiūlydavo. Mirė sulaukęs vos 40 metų...

Po trėmimų, po ginkluotos rezistencinės kovos prasidėjusi ma-

sinė alkoholizacija buvo tos pačios okupantų grandinės, bet tik 

kito pobūdžio. Daugėjo praradimų. Juos labai taikliai ir meniškai  

yra aprašęs rašytojas R. Granauskas apysakoje „Gyvenimas po 

klevu.“

Vasario 18 d., antradienis
Sugrįžęs po atostogų į Maskvą, su nauja energija įsijungiau į veiklą. Jungtinis ansamblis 

„Balticum“ toliau dirba: reorganizuojamės, skirstomės pareigomis, džiaugiamės sustiprėjusia 

visų mūsų dvasia ir nusiteikimu ateities darbams. Nusprendėme su koncertais aplankyti visas 

tris Pabaltijo respublikas. Jau vien dėl to sumanymo ir darbo, ir bendro šurmulio tik pagausėjo. 

Nebesurandu minutės poilsiui...

Vakar buvo atvažiavęs reporteris iš „Švyturio“ žurnalo. Apie mūsų veiklą paruoš iliustruotą 

reportažą.

Iš nepažįstamų žmonių iš Lietuvos gaunu laiškų. Drąsinančių ir dėkojančių. 

O mokslas mane irgi baigia pribaigti, nes sesija šį kartą kovo mėnesį. Toliau – vėl gamybinė 

kelių mėnesių praktika.

Vasario 23 d., sekmadienis
Gavę šiokį tokį palaiminimą mūsų naujai idėjai iš komjaunimo CK ir kvietimus iš savų res-

publikų (teisingiau – iš studentiškų ansamblių), toliau įtemptai ir su pakilia nuotaika ruošiamės 

išvykai į Pabaltijį... 

Reikia paruošti sąrašus, parašyti laiškus visų trijų respublikų partijos Centro komitetams ir 

Ministrų taryboms dėl galutinio leidimo ir dėl finansavimo, numatyti maršrutą, aptarti ir paruošti 

koncertinę programą ir t. t., ir pan. 

Tikiu, kad iš Energetikos instituto Kultūros rūmų pasiseks iškaulyti pinigų bent mūsų kuklioms 

dekoracijoms – „Balticum“ siluetui. Reikia daugiau gyvybės išspausti iš estradinės grupės, taip 

pat apmąstyti, kaip nukreipti į ekstremizmą linkusius „dešiniuosius“ į tų pusę, kurie sugeba išsau-

goti taip reikalingą pusiausvyrą.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Šiandien pavyko likviduoti eilinį konfliktą su Latvijos TSR atstovybe. Atrodo, kad Latvijos at-

stovo pavaduotojas išvažiavo nurimęs, patenkintas. O grėsė rimtas politinis skandalas. Žinoma, 

vėl prisidengiau partiniu bilietu.

 Iš mūsų tautinės „trijulės“ latviai – ekscentriškiausi. Už tai ir jų vyriausybės keičiamos. Krito 

Vilis Lacis (Ministrų tarybos pirmininkas), krito Janis Kalnberzinis (Latvijos komunistų partijos pir-

masis sekretorius), pakeistas mus rėmęs Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Ozolinis... O mūsų 

Sniečkus? Laviruoja... Štai eilutės iš jo pranešimo, daryto ką tik įvykusiame Lietuvos komunistų 

partijos suvažiavime:

„...Proletarinis internacionalizmas nėra svetimas žmonių patriotiniams jausmams, meilei savo 

kalbai ir liaudžiai. Jis nėra abejingas ir pažangioms tautinėms, nacionalinėms tradicijoms [...]. 

Lietuvių istorijoje deramą vietą turėtų užimti ir tie veikėjai, tarp jų ir kunigaikščiai, kurie nors ir 

priklausė eksploatatorių luomui, vis dėlto, objektyviai žiūrint, lietuvių tautos istorijoje suvaidino 

ženkliai pažangų vaidmenį...“

Valio! Mums bylinėtis, remiantis kad ir tokia citata, darosi jau lengviau...

Betgi mano konfliktas su akademijos partine organizacija auga. Man priekaištaujama už 

tai, kad aš neturįs partinių įsipareigojimų. Juokinga... Reikia galvoti apie naują adaptavimosi 

stadiją...

Profesorė Rudakova, baigdama savo paskaitas, iš tribūnos (tarsi tai būtų taikyta man) pasakė: 

„Nesidžiaukite, nuveikę lengvus darbelius, bet siekite didelių... Yra artimos ir tolimos perspekty-

vos. Niekada nesusiviliokite artimomis, bet visada prieš akis turėkite tolimąsias...“

Kovo 5 d., trečiadienis
Pradėtos ansamblyje vykdyti mano užplanuotos ir kitų pritarimo sulaukusios užduotys, susi-

jusios su pasirengimu koncertiniam turnė. 

Labai puikiai praėjo sekmadienio repeticijos. Arminas Leinšas iš Teatrinio instituto (pirmakur-

sis) organizavo humoro ir satyros teatrėlį. Jame dalyvauja ir Uldis Pauzeras iš mūsų Timiriazevo ž. 

ū. akademijos. Programėlė, kurią jie parodė, visiems patiko.

Dėl mūsų koncertinės išvykos vėl skambinau į komjaunimo CK... Iš pokalbio susidarė įspūdis, 

kad ten kažkas jau bus į mūsų ratus prikaišiojęs pagalių... Nuvykau tuo klausimu ir į Lietuvos 

atstovybę. Priėmė tarsi ir nuoširdžiai, bet jautėsi tai, kas man sukėlė nerimą.

Išėjo pirmasis mūsų žurnaliuko „Balticum balsas“ numeris. Neblogas. Antrasis bus dar geres-

nis – užtikrino jo redaktoriai Knutas Skujeniekas (palyginti gerai kalbantis lietuviškai) ir Virgilijus 

Čepaitis.

Po eilinės ansamblio repeticijos ir to numerio „premjeros“ Virgilijus kažkodėl pasikvietė tik 

mane vieną į savo bendrabučio kambarį. Pokalbio pradžiai parodė kažkokią, į Liucipieriaus galvą 

panašią skulptūrėlę. Ir pasakė: „Čia – partijos sekretoriaus portretas...“ Nežinau kodėl, bet mudvie-

jų susitikimas buvo „bekalbis“ – dialogas nesimezgė...
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Knutas Skujeniekas. Poetas ir vertėjas iš lietuvių kalbos į latvių, 

baigęs prestižinį (ir išmokamų stipendijų dydžiu) Gorkio literatūros 

institutą. O sugrįžęs į Latviją, po trumpo laiko už nacionalistines 

nuotaikas bus suimtas ir nuteistas  5 ar 6 metams kalėti. Vėliau, 

jau „Gorbačiovo laikais“, Lietuvoje išgarsės savo straipsniu apie 

tai, kad tiek latvių, tiek ir lietuvių dainos mums, nūdienos pasaulio 

gyventojams, yra praradusios turėtas pirmines savo prasmes. Kad 

yra jau beviltiškai užmirštas, išbarstytas dainos žodžių prasminis 

kodas. Jau vėliau ta mintis man duos supratimą, kad daugelis 

dainų (jei ne absoliuti jų dauguma) buvo ritualinės, dainuojamos 

kaip žmogaus gyvenimo susakralinimo (jo sudvasinimo, susijun-

gimo su Gamta, su šventumu) elementas... Dar vėliau, jau atkurtos 

nepriklausomybės metais, Knutas S. taps Baltijos asamblėjos 

apdovanojimų tarybos pirmininku.

Virgilijus Čepaitis. Jo gyvenimas, mano supratimu, susiklostė 

gana dramatiškai. Apie jį jau buvau trumpai užsiminta anks-

tesniuose dienoraščio puslapiuose ir komentaruose. Rašiau, 

kad 1954 m., vos pradėjęs studijuoti žurnalistiką Lomonosovo 

universitete, buvo pašalintas, bet po poros metų priimtas į ne tik 

„materialine“, bet ir ideologine prasme prestižinį Gorkio litera-

tūros institutą. Tokio „ėjimo žirgu“ prasmę, atrodo, supratau tik 

Atgimimo metais. Kai ką prie anų atsiminimų ir pridursiu...

... Mane nuolat ir nuolat išbraukdavo iš „prestižinių“ Sąjūdžio 

sąrašų. Na, pavyzdžiui, buvau išrinktas Mokslininkų rūmų sąjū-

džio tarybos pirmininku ir pasiūlytas nuo Lietuvos mokslų aka-

demijos delegatu į pirmąjį Sąjūdžio suvažiavimą. Bet pilnutėlėje 

Akademijos salėje buvau „iššifruotas“ kaip neteisėtai išrinktas, nes 

vienas iš tarybos narių už mano delegavimą balsavęs telefonu... 

Nuėjęs į Sąjūdžio štabą, kreipiausi į Virgilijų, kaip į Maskvos lai-

kų bendražygį, siūlydamas savo paslaugas, nes nesitvėriau „savo 

kailyje“ – buvau atsidūręs politinėje ir moralinėje izoliacijoje. 

Veltui... Kaip šiandien regiu jo šaltą, bejausmį žvilgsnį. Ir tada man 

dingtelėjo mintis: lygiai tokį skrodžiantį tiriantį jo žvilgsnį mačiau, 

kai po jo paties inicijuoto mūsų ansamblio laikraštėlio „Balticum 

balsas“ „premjeros“ lankiausi pas jį bendrabutyje. Tada jis mane 

nustebino ne tik parodydamas siaubingą figūrėlę, pavadindamas 
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ją „partijos sekretoriaus“ portretu. Kodėl pokalbis tada taip ir ne-

užsimezgė? Gal dėl to, kad aš neparodžiau laukiamos reakcijos? 

Dabar drįstu galvoti, o gal Virgilijus jau tada galėjo turėti įslaptin-

tą užduotį ir tikėjosi iš manęs „prisipažinimų“?

Taip „įžūliai“ kalbėdamas aš negaliu pamiršti dar vieno epi-

zodo... Jau po Nepriklausomybės paskelbimo gyvenimas, įvykiai 

mane buvo suartinę su tikrai šviesios atminties tikru Lietuvos, 

lietuvių tautos patriotu Romualdu Sikorskiu, ar tik ne 30 metų so-

vietų laikais ėjusiu finansų ministro pareigas. Jis tapo ir jau nepri-

klausomos Lietuvos pirmosios vyriausybės finansų ministru. Kartą 

man jisai buvo prasitaręs: „Žinai, Romualdai... Beveik nebuvo 

tos dienos, kad Aukščiausiojoje Taryboje (taip tada dar vadinosi 

Atkuriamasis Seimas – R. G.) Čepaitis man, atsistojęs už nugaros, 

nebūtų bambėjęs: „Kada atsistatydinsi... Kada atsistatydinsi...“

Didžiulės finansinės aferos buvo prasidėjusios ir joms įgyven-

dinti R. Sikorskis buvo tikrų tikriausias kliuvinys... Šviesiu šį žmogų 

vadinu ne vien dėl jo principinės pozicijos. Sovietmečiu savo 

elegancija, savo „smetoniniu“ inteligentiškumu, na, dar – šoko-

ladinių saldainių dėžutėmis ir konjaku (dažniau – „Palangos“ ar 

„Dainavos“ trauktinėmis) „nupirkdavo“ Maskvos biurokratus ir 

išgaudavo leidimus kapitališkai rekonstruoti, o neretai ta priedan-

ga ir iš naujo pastatyti (žinoma, apgaudinėjant Maskvą) tokius 

objektus kaip Vilniaus bei Klaipėdos dramos teatrai. 

Panašiai buvo „išprašyti“ ir naujieji Vilniaus operos ir baleto 

rūmai, fundamentali Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija ir 

t. t., ir pan. Pamąstymams šių eilučių skaitytojui priminsiu tokį 

ankstesniam sovietmečiui būdingą detalę, „mažmožį“, išsprūdusį 

iš tuometinio Lietuvos TSR Ministrų tarybos pirmininko Motiejaus 

Šumausko lūpų: „Koks aš, po velnių, premjeras, jei be Maskvos 

leidimo neturiu teisės pastatyti net išvietės!..“

Žinoma, ši nuoskauda jam galėjo išsprūsti tik išgėrusiam. Bet 

argi tai taip labai jau svarbu?..

Bet grįžkime prie Virgilijaus Č...

Aš linkęs tikėti tais, kurie yra pasakę: V. Landsbergis savo „šešė-

linį kardinolą“ paaukojo A. Brazauskui mainais už jam reikalingą 

ir jo ginamą kitą asmenį – Kazimierą P. Bet tai, apie ką kalbu, gali 

būti tik viena, bet ne absoliuti „dvaro apkalbų“ detalė...
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Romualdas Grigas. Dienoraščio langą pravėrus.

Su Broniumi Genzeliu dažnai susirašinėjome. Čia jo 1958 m. 
balandžio 9 d. man iš Ignalinos rašytas laiškas
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Padėkos raštas mūsiškiam „Balticum“ ansambliui už 
dalyvavimą 1958 metų 2-ojoje (ir paskutinėje...) Pabaltijo 
sovietų respublikų studentų dainų ir šokių šventėje Rygoje 



Kovo 12 d., trečiadienis
Išlaikiau karinio parengimo (kuris tęsėsi ketverius metus) valstybinį egzaminą. Atrodo, bus 

keturi (pažymys penkiabalėje vertinimo sistemoje – R.G.)... Na, jeigu jau išlaikiau, tai vis tiek man 

bus suteiktas intendantinės tarnybos jaunesniojo leitenanto laipsnis...

Kažkodėl egzamino metu pulkininkas Prichodko šypsodamasis pasakė: „Iš jūsų aš daugiau 

tikėjausi...“

O aš kažkodėl prisipažinau, kad egzaminui skyriau tik keturias dienas. O jis vėl man: „Tai ką, 

rašei laikraščiams straipsnius? Aš žinau, ką Pabaltijo laikraščiai rašo...“

Mane tai labai nustebino. Vis dėlto Akademija ne tokia jau menka – stacionare studijuoja 

apie dešimt tūkstančių studentų. Aš gi – tarsi lašas kibire... Kažkodėl, lyg ir pasiteisindamas, lyg ir 

papildydamas jo, kaip Akademijos partinio komiteto nario, žinias, prisipažinau, kad su ansambliu 

ruošiamės koncertinei išvykai...

„Tai į debetą... Į debetą...“ – tepasakė.

Tokį jo atsiliepimą suprask kaip nori...

KOMENTARAS

Dabar gi šį mažytį epizodą galėčiau aiškinti kaip to ukrainiečių 

kilmės pulkininko reiškiamas mums, Pabaltijo „nacionalistams“, 

simpatijas. Ir dar... kad mano „persona“ aptarinėjama Akademijos 

partiniame komitete (žinoma, remiantis informatorių teikiama 

informacija).

Vakar vėl skambinau į komjaunimo CK. Mūsų „šefas“ pasisakė sirgęs ir nespėjęs dėl išvykos 

paskambinti į respublikas. Išsisukinėja...

Nusikamavau. Nusibodo... Įgriso tas beprotiškas, niekuomet nesustojantis ėjimas. Naktimis 

nebemiegu... Ne tik dėl to, kad „kvėpuoju“ egzaminų sesija, bet ir dėl mūsų ansamblio koncerti-

nės išvykos, kuri gali sugriūti. Kitų akyse tada liksiu tikras avantiūristas... 

Kovo 20 d., ketvirtadienis
Vakar išlaikiau statistikos valstybinį. Vėl keturi... Žlugo visi mūsų planai dėl koncertinės 

„Balticum“ išvykos į Pabaltijį! Viską matantis, viską girdintis ir imperiją saugantis KGB negalėjo 

leisti, kad prasiveržtų tautiškumo, nacionalinio patriotizmo nuotaikas nešanti srovė. Jie žino – 

vengrų sukilimo kraujas dar neataušęs...

O mes buvome taip įsijautę į išvyką, tarsi tai būtų buvęs mūsų „gyvenimo ar mirties“ klausimas. 

Dabar pagrindinis rūpestis, kaip išsaugoti ansamblį. Vakar, tik išlaikęs egzaminą, nuvykau į 

Energetikos institutą ir sušaukiau ansambliečių aktyvo ekstra posėdį. Kai kas labai nusiminė. 

Sekmadienį eiliniame mūsų susitikime apie viską atvirai visiems pasakysime.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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KOMENTARAS

Kaip rodo išsaugoti laiškai, dėl tos mūsų ansamblio koncer-

tinės kelionės, pasirodo, kreipiausi ir į Bronių Genzelį, tuomet 

dirbusį Ignalinoje rajono laikraščio vyr. redaktoriumi. Kaip jau esu 

minėjęs, Vilniuje jis turėjo pažinčių, todėl tikėjausi per tas pažintis 

bandyti gelbėti susidariusią situaciją... Bendrą tų dienų „faktū-

ros“ vaizdą, manau, geriausiai atskleis paties Broniaus Genzelio 

laiškas...

„Romai! Atleisk, kad taip užtrukau su atsakymu... Šiaip – nieko 

gero. Be abejo, Šepetį ir Rybakovą pažįstu. Vienas buvęs Kauno 

politechnikos instituto komjaunimo sekretorius, per daug plepus 

vyrukas. Rybakovas šiemet baigė Vilniaus univerką. Šiaip sau 

vyriokas. Kol dirbau komjaunime, jis mane laikė „autoritetu“, po to 

nebuvau sutikęs. 

Bendrai jie nieko padėti, bent mano nuomone, negali, nes, 

kaip liaudis sako, „skystos blauzdos.“ Balandžio mėn. tikiuosi 

parsikerėblinti į Vilnių, greičiausiai į partinį darbą. Nes čia, kaip 

atrodo, nori iš manęs padaryti „propagandistą.“ Bet, kaip žinai, 

Ignalinoje esu „balastas“, todėl reikia pabėgti. Išvažiuodamas 

iš Maskvos, apsirūpinau popieriais, iš kurių iškyla vaizdas, kad 

aš turiu dirbti Vilniuje, nes priešingu atveju „susilpnės mano 

moksliškumas“...

Kaip su išvyka į mūsų respublikas? Tik žiūrėk, ką esame suta-

rę... Vilniuje reikia išgerti. Mat! Todėl kada atvažiuosite – parašyk 

tiksliai. Tau Antsas turėjo perduoti mano laišką. Perduok linkėji-

mus ir padėkok už juos Vilijai (Šulcaitei – R. G.). Tikiuosi iš Tavęs 

gauti laišką ir pasimatyti. Viso! Bronius. Ignalina, 1958.III.17.“

Kovo 23 d., sekmadienis
Šiandien įvyko bendras ansamblio „Balticum“ susirinkimas. Aptarinėjome savo veiklos 

perspektyvą. 

Buvo ir „panikierių“, bet dauguma pasisakė už ansamblio išsaugojimą, už mus, pabaltijiečius, 

buriančios idėjos ir veiksmų tęstinumą. Atvirai pasakiau, kad Lietuvos kompartijos „galvai“ A. 

Sniečkui nepatinka mūsų ansamblio pavadinimas, atseit žodis „Balticum“ dvelkia nacionaliniu 

separatizmu. Į tokią reakciją nutarėm nekreipti dėmesio, net atvirkščiai – paskubinti sidabrinio 

ansambliečių ženklelio gamybą. Tai bus vienas ant kito sudėti trys skydai, kuriuos viršuje jungia 

tas pats žodis „Balticum.“

84-85



KOMENTARAS

Dabar „Balticum“ sąvoka nieko, beveik ničnieko nereiškia, 

nebent kokį verslo subjektą. O tada? Tada mūsų kolektyvo iš už-

maršties iškapstytas šis žodis mums visiems skambėjo kaip savo-

tiškas slaptažodis, kaip lotynizmu  alsavusi  mūsų bendro tautinio 

„suokalbiškumo“ magija. Tą mūsų „slaptažodį“ net neatisklausę 

vėliau atkartojo Leningrado studentai pabaltijiečiai.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Mūsų pačių kurti „Balticum“ 
ansambliečių ženkliukų 
eskizai. Vėliau vienas jų 
buvo pasirinktas, o pagal 
jį pagaminti ženkliukai – 
entuziastingai nešiojami. 
Deja, savojo ženkliuko 
neišsaugojau...



1957–1958-ieji. Pirmieji „Balticum“ ansamblio žingsniai

Balandžio 5 d., šeštadienis
Praėjusį sekmadienį mūsų ansamblio „Balticum“ koncertas puikiai pavyko. Į jį buvau pakvie-

tęs Lietuvos atstovą K. Gabdanką. Apgadino nuotaiką tai, kad kai kas iš mūsiškių demonstratyviai 

nenorėjo su juo sveikintis.

O aš? Aš trečiadienį (balandžio 2 d.) atsisveikinau su ansambliu. Atsisveikinau, perleisdamas 

organizacinį vadovavimą energingajam Statybos instituto studentui latviui Janiui Lancerui. 

Sutarėme su juo ir su ansambliečiais susitikti Rygoje, kur birželio mėn. įvyks antroji Pabaltijo 

respublikų studentų dainų ir šokių šventė. Į ją jau buvome gavę pakvietimą.

Už kelių dienų vėl išvažiuoju į gamybinę praktiką (penkiems mėnesiams!). Estai man įteikė tu-

ristinę knygelę „Tartu“, o lietuviai – Drezdeno paveikslų galerijos reprodukcijų albumą. Nuostabi 

dovana!.. (Ta dovana, kaip vėliau sužinojau, pasirūpino Marytė Ilgavižaitė, buvusi mano šokių 

ansamblyje „porininkė“ – R.G.).

KOMENTARAS

... Tokių dalykų negalima pamiršti. Jie – iš atminties neišdy-

lantys... Dar buvau tik antrakursis, ėjo 1955-ųjų pabaiga. Buvo 

„madinga“ studentams dalyvauti, kaip dabar sakytume, įvairiose 

kultūrinėse akcijose. Kiekviena studentų grupė turėdavo ne tik 

komsorgą, proforgą (komjaunimo, profsąjungos organizatorius), 

seniūną, bet ir kultorgą –  tų akcijų organizatorių. Ne taip lengva, 

pavyzdžiui, buvo gauti bilietus į Didįjį operos ir baleto teatrą! Ypač 

jeigu spektaklyje pasirodydavo pasaulinę šlovę pelniusi balerina 

Ulanova...

Taigi išgirdome, kad Maskva pagaliau ryžosi „išslaptinti“ ir 

rytų vokiečiams sugrąžinti kaip karo trofėjų iš Drezdeno išsivežtą 

paveikslų galeriją, prieš tai Puškino meno muziejuje ją parodyda-

ma visuomenei. Demonstravimo laikas buvo labai ribotas – dvi 

ar trys savaitės. Ir štai mes, grupelė bendrakursių (lietuvis buvau 

tik aš vienas), speiguotą gruodžio pabaigos vakarą nuvykome ir, 

kalendami dantimis, lauke nutįsusioje eilėje kantriai išstovėjome 

(kaip ir visi kiti) iki pat ryto – iki 10 val. kol pagaliau įgiję studento 

kišenei prieinamus bilietus, patekome į muziejų. Šiandien tokie 

dalykai net neįsivaizduojami. O tada net ir apie „šildantį“ alkoholį 

niekas net nepagalvojo...

Tai, ką pamatėme, buvo neįtikėtina. Nors prieš tai buvome 

aplankę visus garsiausius Maskvos muziejus (ir net esančius už 

jos ribų, pavyzdžiui, Aleksandrovo, Šermetjevo ir kt.). Didžiulį 
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įspūdį paliko Rafaelio Madona – Dievo Motina. Jai buvo skirta net 

atskira salė! Triukšmo jokio, net šnabždėti buvo vengiama. Tokia 

buvo tuometė tradicija, rusų pagarba menui... Po keliolikos metų 

aplankiau patį Drezdeno miestą ir, žinoma, tą pačią paveikslų 

galeriją... Baisiausias šurmulys, triukšmas. Man tada pagailo 

Rafaelio Madonos... Atrodė taip, tarsi būtų rodoma paprasčiau-

sioje turgavietėje, prekeivių spūstyje...

Balandžio 9 d., trečiadienis
Sekmadienį mūsų ansamblis „Balticum“ vėl koncertavo. Pavyko geriau nei prieš savaitę. 

Nesuprantu kodėl, bet publikos elgesys man pasirodė ne visai pagarbus mūsų pastangoms. Gal 

aš iš tiesų esu pervargęs? Gal per daug susitapatinu su ansambliu?

Tą patį vakarą lietuviai šventėme ir Velykas. Suartėjau su „bajorų“ vadu (buvo ir tokia išskirtinė 

honoringa grupė). Jis mane pavadino diktatoriumi. „Aš taip norėjau įsijungti į saviveiklą, o tu 

man rankas nukirtai“, – pasakė. Jam atsakiau: „Suprask ir mano pastangas. Viską sugriauti galime 

labai greitai. Vengiau ir vengiu, kad ansamblis taptų „prisiekusiųjų“ (suprask – atvirų nacionalistų) 

klubu...“

KOMENTARAS

Kas, koks konkretus asmuo buvo vadinamasis „bajorų vadas“ 

šiandien prisiminti labai nelengva, likęs tik gana miglotas to 

asmens veidas. Tačiau mus išskyrusio konflikto pobūdį atkurti 

nėra taip sunku. 

Būta dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmoji. Tam tikra dalis 

studentų (labai nedidelė) siekė atvirų politinių diskusijų ir tik to-

kiame jų kontekste suprato mūsų sambūrį. Bet jie paprasčiausiai 

ignoravo tą faktą, jog taip sunkiai burtas ansamblis labai greitai 

galėjo būti uždraustas, o jo pagrindiniai organizatoriai – nu-

bausti. O antra? Reikėjo palaikyti ir įtvirtinti tam tikrą „drausmės 

režimą“ – reikalauti iš jo dalyvių nuoseklaus repeticijų lankymo. 

Ir ne tik kartą per savaitę, sekmadienį (tada šeštadieniai dar buvo 

darbo ir studijų dienos), o ir viduryje savaitės. Ne vienam kelionės 

pirmyn ir atgal užimdavo 2,5–3 ir daugiau valandų. Būdavo „ati-

mami“ sekmadieniai. Jau vien dėl šios priežasties maždaug pusė 

Baltijos šalių studentų, studijuojančių Maskvoje ir jos priemies-

čiuose, paprasčiausiai nelankydavo, pasirinkdavo kitas pramogas 

ir užsiėmimus.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Iš pradžių kvietimus į 
ansamblio koncertus 
rašydavome ranka, vėliau 
įsigudrinome spausdinti ir 
tipografiniu būdu



... Ir vis dėlto, nežiūrint nesutarimų su „bajorų vadu“ ir jo grupele, mane sujaudino visų kitų 

nuoširdumas. Aš pats vos ne fiziškai jaučiu ir išgyvenu dėl prisiimtos kieto „administratoriaus“ 

kaukės. Mane sujaudino bičiulių sugebėjimas suvokti esmę, o gal net pajusti ir mano tikruosius 

išgyvenimus.

Tiesa, tą koncerto dieną Rehe Haris (ansamblio valdybos pirmininko pavaduotojas) atsivežė 

pirmąją partiją ką tik pagamintų sidabrinių ansamblio „Balticum“ ženklelių. Visiems, ypač tiems, 

kurie juos įsigijome, buvo didelis džiaugsmas, panašus į tą, kurį kadaise išgyvendavo, gaudami 

tegu ir nebrangias, bet taip širdžiai mielas kalėdines dovanėles...

Kompensuojant neįvyksiančią koncertinę kelionę po Baltijos šalis, buvo priimtas Kaukaze gy-

venančių estų senbuvių kvietimas juos aplankyti su mūsų ansambliu. Kažkur prie Suchumio te-

begyvuoja vien iš estų kolonistų organizuotas kolūkis. Sudarėme šiai kelionei organizacinę gru-

pę. Grupės vadovas – mano geras bičiulis „timiriazevietis“ estas Vello Rozenbergas, latvis Guntis 

Kavatas (ansamblio choro valdybos pirmininkas) ir nuo lietuvių – Antanas Blažys.

... Gaudau savyje piktą mintį: koncertinės išvykos idėja žavi, bet vargu ar įgyvendinama.

KOMENTARAS

Jau vėliau, tais sovietų metais, kai man Lietuvoje prireikė „mė-

tyti pėdas“, Vello Rozenbergas buvo pakilęs net iki Sovietų Estijos 

Valstybinės plano komisijos (tuomet tai labai prestižinė ir įtakinga 

vyriausybinė organizacija) pirmininko pavaduotojo pareigų. Tuo 

aš, apsilankęs Estijoje ir ten sutikęs jį, atvirai džiaugiausi, tvirtai 

žinodamas, kad jis pasilieka mūsų brolijos narys. Ir neapsirikau... 

Tada man jis pripasakojo tokių dalykų, kurie neabejotinai bylojo 

esant jį tikru, bet legaliai veikiančiu savo šalies patriotu.

Na, o dėl tos kelionės į Suchumį...

Tada tikrai buvau nustebintas, sužinojęs, jog Gruzijoje dar 

nuo carinės Rusijos laikų kažkokiu būdu įsikūrusi stambi estų 

kolonija. Jų atstovai mūsų ansamblį ir pakvietė, įsipareigoję 

padengti kelionės išlaidas... Tas atvejis tada mane nustebino ne tik 

nenuslepiamu savo tikrosios Tėvynės ilgesiu, bet ir atstovų veido 

bruožais – juose nebeįžvelgiau „estiškumo“... Kaip neįžvelgiame 

„lietuviškumo“ bruožų tų mūsų tautiečių, kurie jau pokario metais 

sugrįžo į Lietuvą iš Sibiro lietuviškų kaimų (Šeduva, Baisogala, 

Lietuva), kurie buvo ten „įsikūrę“ (žinoma, po sukilimų ištremti) 

dar XIX šimtmetyje... Žmogaus bruožus lemia kultūra, gyvenimo 

būdas, gamtinė aplinka, asmens dvasinis pasaulis. 

Atrodo, nedaug, tik pusšimtis metų skiria mus, dabarties 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Lietuvos lietuvius, nuo Amerikoje gyvenančiųjų... Net ir mažiau 

atidi akis tuos jų skirtumus pastebėtų.

O dabartinė vadinamųjų „naujųjų lietuvių“ karta? Kuri pati 

žudosi ir kitus žudo autoavarijose ir kitaip?.. Ji taip pat jau turi 

įgijusi savus išskirtinius antropologinius bruožus.

... Koncertinė išvyka į Suchumį tada taip ir neįvyko. „Pamaišė“ 

ne tik ansambliečių universitetinė „mišrainė“ (repeticijoms 

rinkdavosi studentai iš 55–60 aukštųjų mokyklų), ne tik pavasario 

egzaminų sesija ir skirtingu laiku po jų buvusios atostogos. Visą 

laiką jutome jėgą, kuri mus ne tik atidžiai sekė, bet kur galėjo – ir 

skaldė. Pagaliau ir mes patys negalėjome būti „iki galo“ sutelkti 

vienų bendrų pažiūrų.    
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