
1962–1963-ieji. Aspiranto metai

1962-ieji. Balandžio 7 d., šeštadienis 
Atverčiu naują savo gyvenimo knygą ir regiu tuščius, neprirašytus jos puslapius...

Laikotarpis nuo Naujųjų metų iki šios dienos – įspūdžių ir darbų kupinas laikotarpis. Sklidinas 

ir minčių, ir jausmų kaitos. Prisipažinsiu – gal protui duota netgi per daug valios... Bet kokia nuos-

tabi dabar ramybė! Koks gėris!..

Jausmai praeina, o protas visada lieka. O gal tai, apie ką aš dabar kalbu, visai ne protas? Gal 

tai tikrasis „Aš“? Mano asmuo? Padidintas... Tikiuosi – taip ir yra. Tai charakteristikai nesurandu 

žodžių: visi jie netikę, girdėti ir vartoti... Taip, tai aš pats. O ji – tai irgi aš... Galvoju, kad neklystu 

taip rašydamas.

O kada ji man atsiųs nuotrauką?

Bet kodėl aš kalbu apie tai, jeigu atverčiamas visai naujas gyvenimo tomelis ir rašomas pirma-

sis jo puslapis? Ar tai ne tas pats turinys, tik kitomis aplinkybėmis?..

... Peržvelgiau keletą ankstesnių dienoraščio puslapių. Tobuliausia fėja R. S. man tapo vaiduo-

kliu, tikra šmėkla, tebepersekiojančia mane... Bet... tebeviliojančia, į save traukiančia švelniu, iš 

tolių ataidinčiu dvelksmu. Džiaugiuosi, kad pagaliau ji man nebesisapnuoja. Tai jau kokybinis 

lūžis. Šalin devynerius metus trukusios kankynės! Šalin jausmų kalėjimą, kuriame tūnojau! Šalin 

liguistą būseną! 

Vakar vėl po trejų metų pertraukos dalyvavau „timiriazevkos“ partiniame susirinkime. Koks 

didžiulis kontrastas, palyginus su tuo, kaip panašūs susirinkimai vyksta Lietuvoje! Visai ne veltui 

dar prieš keletą metų aš kalbėjau, jog čia kita, mano paties pilietiškumą ir platesnį akiratį formuo-

janti akademija.

Valio Maskvai! Ji taip išaugo per tuos kelerius metus! Valio pažangai! Valio minties erdvei ir 

žinioms, kurios duoda didesnę laisvę veikimui!

KOMENTARAS

Net šiandien, skaitydamas parašytus komplimentus Maskvai, 

nuo jų neatsisakau. 

Tomis sąlygomis, kuriomis mes tada dirbome ir mąstėme, 

ir Maskvoje, ir „timiriazevkoje“ virė visai kitoks gyvenimas. Čia 

nebuvo lietuviškojo prisitaikymo, užslėptos ar atviros savigynos 

nuo vadinamųjų buržuazinių nacionalistinių atgyvenų. Čia buvo 

grynesnis įsijautimas į tai, kas ir kaip turėtų būti. Žinoma, įžūliai 

neperžengiant riboženklio, kuris buvo labai aiškiai įrėžtas sistemos. 

Kitais žodžiais tariant, galėjai laisviau judėti tik aiškiai apibrėžta-

me plote. Bet tas plotas čia, Maskvoje, buvo savaip erdvesnis.
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1962–1963-ieji. Aspiranto metai

Balandžio 8 d., sekmadienis
Ką tik perskaičiau Dž. Londono „Rytas aušta.“ Nuostabi knyga! Nuostabus tikėjimas žmogumi. 

Už  tą tikėjimą rašytojas vertas aukščiausios pagarbos – taip ar panašiai man pasakė Antanas 

Kairys. Prisipažinsiu: jo, kaip asmenybės, aš nepažinojau. O toj pačioj „timiriazevkoj“ greta studi-

javome keletą metų ir vėl susitikome čia, aspirantūroje. Toks rašytojo vertinimas mane privertė 

atidžiau į Antaną įsižiūrėti... Iki tol jis man atrodė keistas, nes keistai reikšdavo savo mintis – lyg ir 

nerimtai. Niekada nesibraudavo į priekį. O aš tokių nepastebėdavau. Jie man būdavo neįdomūs, 

ir jiems aš neturėdavau laiko.

Reikia rimtai man gydytis nuo to, kad turiu tą prakeiktą polinkį matyti vien save. Kam pagaliau 

tie mano rėksmingi lozungai? Ar negalėčiau be jų apsieiti? Ir ar tai nėra savęs demonstravimo 

būdas?

Vakar Antanas Jasaitis vaišino spiritu (jis – studentas, jo žmona irgi studentė, turi dukrelę – 

visai kūdikį ir kambarėlyje laiko dar ir senutę). Naktį man buvo labai bloga, nes nežinojau, kiek to 

spirito galima išgerti... O Kairys visai negeria. Ir nerūko. Jis intensyviai sportuoja. Tad atrodo labai 

jaunai, visada žvalus ir gerai nusiteikęs. Ir vis dėlto jisai – „derevnia“! Jis nepripažįsta Čiurlionio. 

Nieko keisto, nes jis – zootechnikas.

KOMENTARAS

Antanas Kairys vėliau direktoriaus Baisogalos gyvulininkystės 

institute, bus išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu, taip pat 

ir į Lietuvos Respublikos Seimą. Bet išsiskirs su žmona Birute, kuri 

Atgimimo metais bus suorganizavusi Lietuvos motinų, praradusių 

savo vaikus sovietinėje kariuomenėje, sąjungą.

Pamatinis skyrybų motyvas, kaip jis man aiškino, bus sūnaus, 

tarnavusio Sovietske, žūtis. Sūnus ne kartą prisisapnuos motinai, 

sakydamas, kad žuvo ne karinių manevrų metu (kaip kad buvo 

oficialiai tėvams pranešta), bet buvo užmuštas tų pačių kareivių... 

Antanas netikės „prietarais.“ Bet Birutė bus atkakli, pasieks ekshu-

macijos. Jos dėka bus įrodytas sūnaus užmušimas.

Antanas Jasaitis baigs akademijoje Agrochemijos fakultetą ir, 

kaip pasižymėjęs išskirtiniais gabumais, bus priimtas į prestižinio 

Maskvos Lomonosovo universiteto doktorantūrą. Ten jis ir pasi-

liks – dirbs savo vadovo grupėje, vežios dar gyvas žmogaus širdis 

iš ligoninės į laboratoriją moksliniams tyrimams, už kuriuos visa 

grupė gaus irgi tuomet prestižinę Sovietų Sąjungos valstybinę 

mokslo premiją. Lietuvos MA viceprezidentas V. Statulevičius 

Antaną J. „atras“ ir pakvies dirbti į Lietuvos Biochemijos institutą. 
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Bus iš karto išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu. Bet jį, 

62-jų metų vyrą, „pasikvies“ Anapilis... Artimai pažinojęs Antaną 

J., galiu sakyti: jį pribaigė talentas, darbštumas, polinkis į taurelę 

ir ambicijos, ardžiusios psichinę pusiausvyrą...

Buvome vienmečiai. Mano dienoraščio  puslapiuose jis dar 

pasirodys...

Balandžio 10 d., antradienis
Po truputėlį įsitraukiu į aspiranto darbą.

Mokslinio darbo vadovu gavau Jakovą Andrejevičių Lovkovą – reiklų, bet tulžingą, kare koją 

praradusį senį, vaikščiojantį su ramentais...

A. Kairio įkalbėtas, pradėjau sportuoti štangininkų sekcijoje. Skauda raumenys. Bet miegu 

lyg ir geriau. O ką daryti? Kitaip negalima. Mintys galvoje turi dirbti šaltai, o ne taip, kaip mano 

galvoje, kuri vis karšta nuo per aukštos temperatūros... Štangininkų sekcijoje sportuoja ir gražus, 

išlakus negras. Žiūrėjome, žiūrėjome vienas į kitą ir vis tiktai jisai mane pirmas užkalbino. Švelnus, 

šiltas. Jo akys spinduliuoja taip, kaip mūsų menininkams bendraujant. Bet tas manasis Gvinėjos 
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sostinės Dakaro mero sūnus Dinas sekciją lanko dėl čia esančio dušo. Mūsų bendrabutyje, ku-

riame gyvena apie 1000 studentų, tokio įrenginio nėra. Todėl ten studentaujant buvo blakės, o 

dabar – tarakonai. O Dinui dušas – tikras išsigelbėjimas. Jam reikia gelbėtis nuo specifinio juoda-

odžio prakaito kvapo. Jis negali atsiginti nuo rusaičių, kurios puola jį kaip bičių spiečius. Dinas – 

vienas iš tų negrų, kurie pasirodė Maskvoje tik pastaraisiais metais. Maskva įgijo egzotikos... 

KOMENTARAS

Praėjus metams, vasarą pas mane viešėjo Mama, sesuo Teresė 

ir jos draugė. Keturiese ėjome Gorkio gatve ir buvome atsidūrę 

jau netoli Raudonosios aikštės – matėsi Kremlius. Nustebau ir 

nudžiugau sutikęs iš tolo besišypsantį Diną. Mano viešnios, žino-

ma, labiau nei aš buvo šokiruotos. Ir dėl mūsų susitikimo tokiame 

„ermyderyje“ fakto, ir dėl to, kad Dinas buvo tipiškiausias, gražaus 

gymio ir ūgio negras, kurį jos gyvą pirmąkart gyvenime pamatė. 

O atsisveikindamos turėjo galimybę paspausti jam dar ir ranką. 

Mačiau Mamos „apsalusias“ nuo nuostabos akis ir jos žvilgsnį, 

apžiūrint ką tik paspaustą savo ranką... Neabejoju, kad tas netikė-

tas mūsų susitikimas su gvinėjiečiu mano viešnioms tapo vienas iš 

įspūdingiausių viešnagės Maskvoje epizodų.

Balandžio 20 d., penktadienis
Televizija parodė koncertą, skirtą komjaunimo suvažiavimo delegatams. Tikrų tikriausias soci-

alistinis realizmas. Kukurūzų šokis... Dainos apie kukurūzus... Kvaila ir nereikalinga.

Šiandien akademikas Trofimas Lysenka „timiriazevkoje“ skaitė populiarią paskaitą. Stebėjau jį 

ir auditoriją. Jį, pasiekusį asmenybės aukščiausio kulto pozicijas žemės ūkio moksluose ir naiki-

nusį visus priešininkus ir, žinoma, pirmiausia klasikinės genetikos atstovus. Savo išvaizda ir kalbos 

bei judesių maniera Lysenka man priminė... Hitlerį. Bet pirmasis dar tebegyvuoja, įsisupęs į liku-

sios šlovės ir galios apsiaustą. 

O auditorija? Ji susirinko iš smalsumo, kai kas gal ir dėl įpročio pabūti asmens kulto šešėlyje...

KOMENTARAS

Dabartinė karta, net ir filosofijos ar biologijos srities specia-

listai, visai nenutuokia, kas tais laikais buvo Lysenka. Trumpai ir 

vaizdžiai kalbant, jis biologijos, ž. ū. mokslų srityje buvo tuo, kuo 

Stalinas buvo Sovietų valstybėje, teisingiau pasakius – socializ-

mo imperijoje. Lysenka buvo ne tik išsišokėlis ir nemokša, bet ir... 

niekšas, į ešafotą, į stalininius lagerius išsiuntęs ne vieną šimtą 
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iškilesnių ir iškiliausių tos srities specialistų, siekęs iki pamatų 

sunaikinti klasikinę (moksliniais tyrimais grįstą) genetiką. Stalino 

kulto laikais „mažesnių kultų“ buvo visur, neišskiriant meno ir 

mokslo erdvių.

Minėtame susitikime Lysenka buvo jau „prigesęs“, nes Stalino 

kultas (ir jo „mažosios atramos“) Chruščiovo iniciatyva jau buvo 

praradęs savo turėtą spindesį ir jėgą.

Balandžio 22 d., sekmadienis
... Keista, maištinga jėga rūgsta, bręsta visuomenės gelmėse. Niekas nežino, kada ir kokia for-

ma toji jėga pasireikš. Tas „rūgimas“ labai aiškus čia – imperijos centre. Man atrodo, kad toji jėga 

po kelių metų turėtų išsiveržti. Chruščiovas savo istorinę rolę (įspūdingą!) jau atliko ir jam laikas 

pasitraukti. Jei jis savanoriškai to žingsnio nežengs – tuo bus blogiau jam. O gal mums?.. Jis pats 

kompromituoja demokratėjimo vyksmą ir telkia priešininkų gretas.

KOMENTARAS

Deja, kaip parodė vėlesni įvykiai, mano „pranašystės“ tik iš 

dalies pasitvirtino. Mat Chruščiovą nuvertęs režimas pasipuoš 

neostalinizmo plunksnomis ir įtvirtins stagnaciją ne tik ekono-

mikoje. Sustiprins ideologinę diktatūrą ir pasisuks prieš vos vos 

atgimstančią ir legalizuotomis formomis pasireiškiančią tautinę 

savimonę. Įžūliau pasikėsins į Sovietų Sąjungos „suburtų“ tautų 

nacionalinį orumą.

Vakar žiūrėjau filmą „Kryžiuočiai.“ Lenkai – bjaurūs savanaudžiai. Šarlatanai! Į Žalgirio mūšį pa-

leido būrį pusplikių, paišinų, akmens amžiaus laukinių, apginkluotų basliais (kuokomis) ir akme-

nų laidyklėmis, pavadinę juos „litvinais.“ Be vadų, be savo bajorų... Tai beveik viskas, kas buvo 

pasakyta apie lietuvių vaidmenį. Tai tikri istorijos falsifikuotojai, visiems peršantys suvulgarintą, 

suniekintą mūsų protėvių vaizdą...

Balandžio 27 d., penktadienis
Sekmadienį su Antanu J. buvome nuvykę į Energetikos instituto Kultūros rūmus. „Balticum“ 

tebeegzistuoja kaip egzistavęs. Bet – o Viešpatie! Ar aš taip pasikeitęs, ar tiek man „priaugę“ 

ambicijų, kad tame sambūryje pasijutau tarsi svetimuose namuose. Nors buvo man pasiūlyta 

pasidalinti ansamblio kūrimo įspūdžiais, aptarti anų dienų aplinkybes, bet kalbėjau vangiai, be 

pakylėtumo. Jaučiausi taip, tarsi iš manęs būtų kažką labai brangaus „nukniaukę“... Suerzino ir 

man parodytas iš laikraščio straipsnis, kurio autorius (sėdėjęs priešais!) aprašė ansamblį tokiomis 
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tarybinėmis spalvomis, kurios man atrodė nei iš tolo nepanašios į mūsų tada nešiotas ir bandy-

tas realizuoti idėjas.

Ir koncertuoti jie nebekoncertuoja. O susirenka reguliariai. Nesuprantu... Turbūt į tuos 

„Balticum“ susibūrimus nebesilankysiu.

„Žinai, Antanai, man ansamblis padvelkė tuo, ko aš žodžiais niekaip nemoku nusakyti“, – pa-

sakiau važiuodamas namo savo dabar nuolat mane lydinčiam bičiuliui.

KOMENTARAS

Reiktų sau surasti papildomų įrodymų, kodėl ansamblis į 

mane padvelkė tokia keista suslėgta oro dvasia... Bet po kelių 

metų išgirdau sakant, kad tuometinis „Balticum“ prezidentas (taip 

buvo įprasta vadinti ansamblio valdybos pirmininkus), lietuvis, 

„bendradarbiavo“ su visagaliu saugumu. Versija pasirodė man 

įtikinama ir dėl mano intuityvios reakcijos (ten tada atsilankius), 

ir dėl to, kad saugumui panašūs susibūrimai būdavo parankūs dėl 

galimybės rinkti reikiamą informaciją ir „kontroliuoti situaciją.“

Antanas J. sutiko su mano nuomone, kad „neprošal“ būtų organizuoti Maskvos lietuvių as-

pirantų sambūrį, nes poreikis solidarizuotis tautiniu pagrindu vis dėlto nenumaldomai kursto 

mūsų kraują ir teka mūsų gyslomis...

Gegužės 7 d., pirmadienis
Šventes švenčiau namuose, Naujamiestyje. Svečiuose buvo žavioji Dalia, vienuoliktokė, o 

naktį susapnavau R. S. Klaiku... Greičiausiai Dievas, kurdamas žmogų, suklydo...

Traukinyje, grįždamas į Maskvą, išsišnekėjau su senuku nuo Smolensko. Jo klausiu: „Ar pas 

jus miškuose daug uogų?“ „Daug...“ „Uogienes verdat?“ „Kad mūsų bobos to nemoka“ „O rūkyti 

lašinius, dešras mokate?“ „Ir šito niekas mūsų neišmokė...“

Man patiko kelionėje išgirstos šios patarlės:

„Saugokis to, kuriam pasakysi vieną žodį, o jis supras dešimt. Bet saugokis ir to, kuriam pasa-

kysi dešimt žodžių, o jis nesupras nė vieno“;

„Kepti balandžiai į burną neįskrenda“;

„Atsitrenks neregys į sieną – pagalvos, kad tai pasaulio pabaiga“;

„Tuo, kuris sakosi nemeluojąs – tikėk tik per pusę.“

Gegužės 10 d., ketvirtadienis
Mokslininkai, kurie teigia, jog Tunguskos meteoras esąs kosminis laivas, kaupia jėgas ir, atro-

do, greitu laiku gali smūgiuoti tiems, kurie iki galo nepatikrintų faktų pagrindu teigia, jog tai būta 
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kometos susidūrimo su Žeme. Jeigu pirmiesiems pasiseks įrodyti savo teiginį, turėtų įvykti žymių 

pakitimų gamtos ir filosofijos moksluose. Pati religija gali būti aiškinama jau ne kaip žmogaus 

laimės ar bejėgiškumo prieš gamtos jėgas produktas, bet ir kaip iš kitų pasaulių atsilankiusių 

būtybių tolimas atšvaitas...

KOMENTARAS

Tais metais godžiai gaudėme kiekvieną bent kiek nestandar-

tinę, „egzotiškesnę“ žinutę. Ar tai būtų Tunguskos, Atlantidos, 

Didžiosios Kinų sienos, ar Afrikos bušmenų atvejis. Stalino kulto 

laikais uždėtas dangtis buvo pradarytas ir kartu su gryno oro 

gūsiais buvo spaudoje rašoma ir ausimis gaudoma bet kas, kas iki 

tol buvo nutylima.

Gegužės 17 d., ketvirtadienis
Nelemtoji... Nejaugi jos vaizdinys mane toliau taip ir persekios? Trošku... Baisu... Viešpatie, koks 

aš nelaimingas! Kas mane gali išvaduoti iš to rūko, iš to lipnaus voratinklio? Kur toji jėga, kur tas 

gyvybės šaltinis? Jam paaukočiau save... Betgi tai nepakartojama! Kaip nepakartojamas žydinčių 

alyvų dvelksmas. Tai pavasario aidas, kuris niekada nebesugrįš. Priekyje – tik vasara su savo įkai-

tusiu slogiu oru, su prakaito reikalaujančiais savo darbymečiais...

Kodėl gamta mane apdovanojo tokiu jautrumu, nesuteikusi jėgos surasti žemiškosios 

laimės?..

... Aspirantūra... Pilki ir neįdomūs mane supantys žmonės. Visi skuba, laksto. Visų žvilgsnis tik 

viena kryptimi – disertacijos. Lyg čia būtų didžioji paslaptis, didžioji prasmė ar gyvenimo tikslas. 

Ir – gyvenimo laimė... Ir jų visų žvilgsnis toks pat – disertacinis.

O žemės ūkis po visų begalinių reformų taip ir liko nuskurdęs (ypač Rusijoje). Praeis 5–7 me-

tai, reikės jį kur kas rimčiau taisyti. Duoti ne išmaldą, o tai, kas jam priklauso. Reikės susirūpinti 

žmonėmis, kurie akivaizdžiai degraduoja... Kaip dangus nuo žemės skiriasi laisvoji konkurencija 

nuo reguliuojamo kolektyvinio darbo. Bet nejaugi neįmanoma tų dalykų suderinti? Galima. Tai 

– ekonomistų žodis. Bet kas jiems tam žodžiui tribūną duos? Žodis – pagal užsakymą. Štai ir visa 

dabartinė išmintis...

Sakoma – žinios atneša laimę. Melagiai! Žinojimas – tai kančia. Ką su juo veikti, jeigu tavo 

sparnai pakirpti... Žinoti – reiškia prarasti ribą, kuri skiria vaizduotę nuo tikrovės. Tikrovė būna 

karti, o kartais tiesiog žiauri. Nuo to, kaip žmogus pasiruošęs ją sutikti, priimti, priklauso laimės 

matas... Pažinti gyvenimą dar nėra laimė. Gal tikroji laimė žmogaus kūrybinėje veikloje, grožio 

pajautime?

O kur, po paraliais, aš riedu? Galbūt čia yra antras mano pralaimėjimas? Kur mano jėga, jos 

šaltinis? Kodėl aš neatsispiriu inercijai?
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Štai taip ir keliaujame... Žingsnis po žingsnio. Kliūtis po kliūties. Su... kraujuojančia širdi-

mi... Kur keliaujame? Dėl ko keliaujame? Į komunizmą? Betgi tai – vis labiau aiškėjanti šalikelė. 

Gal – akligatvis...

Norime pasiekti laimę? Ar tai žmogui leistina? Ar tai neprieštarauja gamtos, prigimties dia-

lektikai? Kova, kova, kova – visur kova! Žmogaus viduje – irgi. Iš tiesų, ko verta pažanga, jeigu ji 

siekiama per kančias ir net per lavonus! 

O gal tas ėjimas vadinamos pažangos link ir teikia džiaugsmo, pasitenkinimo valandėlių 

tiems, kurie tą ėjimą priima kaip savęs realizavimą?

Ką gi, pirmyn! Pirmyn, nes to reikalauja prigimties dialektika. Manasis „Aš“ to nereikalauja. Bet 

aš pavaldus prigimčiai. Taigi – nesu savarankiškas...

Gegužės 21 d., pirmadienis
Koks tai buvo blefas tas Panevėžys!.. Fikcija. Pirmoji didelė mano gyvenime pasitaikiusi fikcija. 

Vaizduotės padarinys... Gal antroji. O kiek jų dar bus, tų fikcijų? Betgi ji – taip pat kenčiantis, ieš-

kantis žmogus. Tik tiek mano paguodai...

... Buvo saulė. Didelė saulė. Nesvarbu, kad jos spinduliai mane tik krašteliu lietė. Bet aš ja gy-

venau. Be tamsos... Saulė patekėdavo ir vėl nusileisdavo... Didelė, graži saulė... Likau be jos. Liko 

tik jos vaizdas. Jos išsiskleidžiančių spindulių dvelksmas, kaip inkams – išskridusių, bet sugrįžti 

žadėjusių baltųjų dievai...

Bet man dar likęs mėnulis...

Aš dirbu ir nebesikankinu. Įgijau dvasios pusiausvyrą. Turiu ateitį. Turiu konkretų tikslą... Bet 

kodėl aš pasidariau toks santūrus? Gal kad iki tol buvau gyvenimo stumdomas? Santūrumas – 

savisaugos instinktas. Gal įgijau imunitetą?

Nė velnio! 

Demonas!.. Demonas yra mano širdyje susisukęs, susikrovęs lizdą!.. Tai jis juo toliau, juo dides-

niu mano šeimininku tampa.

O Ji galėtų tą demoną tramdyti...

Gegužės 30 d., trečiadienis
Vakar Obolenskis, Sąjunginio ekonomikos instituto direktorius, gynė daktaro disertaciją...

Akad. Kolesnevas: disertacija palieka patį geriausią įspūdį... Profesorius Putiato: disertacija pa-

lieka patį blogiausią įspūdį... Profesorius Prokofjevas: jeigu nebus rimtų investicijų į žemės ūkį, tai 

ir toliau orientuosimės į gerą orą ir lietų...

Gynime dalyvavo ir rašytojas, armėnas. Jis kategorišku tonu puolė visus mokslininkus agrari-

ninkus. Kaltino prisitaikėliškumu... Mano supratimu, jo puolimas buvo gana ekscentriškas. Juolab 

kad ir doktoranto oponentus pavadino apologetais...

Visa tai man labai įdomu. Lietuvoje tokios diskusijos tiesiog neįsivaizduojamos.
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Birželio 2 d., šeštadienis
Chm... Net juokinga. Baigiasi mano jaunystė, o aš su mergina net prie jūros nesu buvęs... 

Nieko, ničnieko gražaus, džiaugsmingo atmintyje nėra. Vien tik kančios. Kaip Gėtės Verterio... 

Bet aš – niekingas padaras. Ar ne aš pats tas kančias kurstau? Ar ne aš žarstau žarijas, kad jos 

neužgestų?.. Nieko nebesuprantu, kur grynoji tiesa, o kur jos antipodas... Aš nenoriu, kad mano 

siela surambėtų, sumaterialėtų... Noriu, kad geriausi praeities krisleliai tarnautų ateičiai... Bet kar-

tu jaučiu, kad aš palengva darausi ligonis – egoistas. Jaučiu, kaip manyje įsirango despotizmas... 

Kaip kartojasi mintys, pasakomi žodžiai...

1961-ieji metai – patys beprotiškiausi, patys prieštaringiausi mano gyvenime. Kiek čia būta 

skubėjimo, neatsargių žingsnių! Kiek čia būta nemigo naktų vien dėl to, kad norėta išsivaduo-

ti iš amžinos vienatvės ir pajausti šalia savęs bičiulę, išgyventi jos glamoningą prisilietimą... 

Nepavyko. Juokinga, bet nepavyko.

O jei būtų pavykę? Gal būtų buvę tragiškai juokingiau... Turbūt... Lyg rašyčiau kam nors kitam, 

o ne sau.

Gal iš tiesų taip ir yra?..

Rugpjūčio 8 d., trečiadienis
... Jaučiuosi kaip kalinys, kaip Sizifas, kuriam įsakyta iš vienos krūvos į kitą kiloti akmenis ir kuris 

nežino, kada bus leista nutraukti tą beprasmišką darbą... Tai aš apie savo agrarinės ekonomikos 

specialybę... Jokio polėkio! Jokio kūrybingo džiaugsmo...

Kai buvau prie jūros, gėriau atpučiamą, civilizacijos nesugadintą orą. Buvo nuostabu. 

Galvojau, kad ir žmogaus gyvenimas nuostabiai panašus į jūrą – kupinas audrų, kurios išjudina 

pačias giliausias gelmes; ir lengvo vėjelio genamų bangų; ir lyg veidrodis spinduliuojančio pa-

viršiaus. O ne!.. Greičiau tas gyvenimas panašus į upę... Gerai, jeigu tu išplaukei į srovę, kuri tave 

neša, kur mažiau maurų ir kitokio šlamšto... Tiesa, prisikapsčius prie kranto, galima plaukti ir prieš 

srovę... O upės tėkmėj?.. Reikia būti Herakliu...

... Esu sužavėtas Dž. Londono herojumi, kuris Šiaurėje susikrovė milijonus, bet, patekęs į „ci-

vilizuotą“ visuomenę, nusivylė jos melagingumu, jos dvasiniu nuopuoliu ir, susituokęs su žavia 

mergina, pabėgo atgal į „tyrlaukius“...

Kaip būtų gera man juo pasekti... Tik gal reiktų neskubėti, čia dar kiek pasigalynėti...

Rugpjūčio 11 d., šeštadienis
Dž. Kenedis: „Rusai žemės ūkyje beviltiškai, visu 100 metų atsiliko nuo Jungtinių Valstijų.“

James Ruseell Lowell (1819–1891): „Tiktai kvailiai ir mirusieji niekada nekeičia nuomonės.“

Chilo (Graikija, 560 m. pr. Kr.): „Trys sunkiausi, žmogų persekiojantys dalykai – saugoti paslaptį, 

užmiršti nuoskaudą ir protingai praleisti laisvalaikį...“

Gėtė: „Mus niekada neapgauna – mes patys save apgauname.“
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B. Franklinas: „Tapybą ir mūšį geriausia stebėti per atstumą.“

Lotynų patarlė: „Ne iš visų debesų lyja...“

Šiandien į orbitą paleistas kosminis laivas – palydovas „Vostok-3.“ Jį pilotuoja čiuvašas 

Nikolajevas Andrijanas.

Rugpjūčio 22 d., trečiadienis
Jau kelinta savaitė, kai aš vėl išmuštas iš pusiausvyros. Būti ekonomistu, studijuoti tuos moks-

lus, bylinėtis už ekonominį progresą (?) ar pereiti į pedagogikos sritį? Čia bent galėtum aiškintis 

žmogaus prigimtį. Aiškintis ir tai, kas priklauso nuo šiuolaikinių visuomenės raidos tendencijų. 

Čia galėtum suartėti su literatūriniu darbu.

Daug kankinančių abejonių...

KOMENTARAS

Tų abejonių tada buvo tikrai daug ir kankinančių. Jos mane 

„nuvedė“ į tuometinę sąjunginę Pedagogikos mokslų akademiją. 

„Pasibeldžiau“ net į paties viceprezidento kabinetą (asmens, kuris 

kitados buvo dirbęs „timiriazevkos“ vicerektoriumi). Nužvelgęs 

mane skvarbiu žvilgsniu ir išklausęs mano pageidavimą pereiti į 

jo vadovaujamos institucijos doktorantūrą, jis tada pasakė: „Tai, 

kad jūs porą metų direktoriavote technikume, dar nieko nereiškia. 

Jūs neturite bazinio pedagoginio išsimokslinimo ir tai lems nuola-

tinį jūsų klaidžiojimą rašant pedagoginę disertaciją...“

Net ir šiandien aš jam dėkingas už „tėvišką“ patarimą. Grįžau 

į „timiriazevką“ ir pasilikau su disertacijai pasirinkta kiaulinin-

kystės intensyvinimo Lietuvos tarybiniuose ūkiuose ekonomine 

problematika... O savo ilgai kurtą, bet „savamokslišką“ estetinio 

ugdymo Lietuvos žemės ūkio  technikumuose traktatą padėjau į 

senraščių stalčių...

Rugpjūčio 28 d., antradienis
Abejonės dėl profesinio kryptingumo pamažu rimsta, ryškėja viena, nauja man mintis... Ar 

galime apskritai laisvai mąstyti ir kalbėti apie estetinį auklėjimą, jeigu auklėtiniai gyvena skur-

de? Laisvės stygiaus sąlygomis? Gal iš tiesų bus moraliau mąstyti apie ekonomiką, apie bazę, o 

ne apie antstatą?.. Jeigu taip, tai gal ir kiaulienos gamyboje galime įžiūrėti sąsajų su estetika?.. 

Gamyba – tai tas pats menas, ta pati estetika, tik daug sunkiau įžiūrima. Tai tie patys grožio ir tvar-

kos dėsniai, kurie tik dėl žmonių nemokšiškumo ir primityvumo yra sudarkomi. Gamtos grožis 

reiškiasi ne tik jos natūralume ir tvarkoje, bet jis savita forma gali pasireikšti ir žmonių darbuose.

216-217



Anot rusų mąstytojo Belinskio, be estetinio išgyvenimo neįsivaizduojamas žmogaus orumas, 

netgi protas. Be estetinio išgyvenimo žmogus lieka primityvus, subliūškęs, kilnesnių tikslų netu-

rintis individas...

Taip. Mūsų ekonomika ir moralė, darbas ir grožis kaip niekur kitur atitrūko vienas nuo kito. 

Manau, kad tą lemtingą klaidą galės ištaisyti tik po mūsų atėjusi kita karta. Mes, dabartinė, per-

nelyg suluošinta. 

Kažkur skaičiau, kad mokslas žmogų apginkluoja pažinimu, teorinėmis žiniomis, o menas – 

žmogaus sugebėjimą pajausti jį supantį pasaulį ir plėtoti kūrybinę fantaziją. Taigi abu šie dalykai, 

tiksliau – jų organiškas vienis, tiesiog būtini.

Nuostabus rašytojas M. Prišvinas: „Kiekvienas žmogus, kuris išgyvena organišką sąlytį su gam-

ta, praturtėja savo dvasia.“

Dar dėl tos mano profesinio pasirinkimo kryžkelės... Šiuo metu „moralistų“, auklėjančių kitus  – 

daug. Ir daug čia pigiausios veidmainystės, beprasmio žodeliavimo. Suprantu: ekonomikos 

mokslo beveik nėra, kaip negirdėti ir apie ekonomistų įtaką politikai. Bet tai laikina. Netolima ta 

ateitis, kai jų balsai sutvirtės ir darys rimtą įtaką. Pagaliau, jeigu sugrįžčiau į Lietuvą kaip pedago-

gas, gal mano darbo sąlygos būtų ribotesnės? Gal atsidurčiau į labiau uždarą ir labiau kontro-

liuojamą erdvę?..

O dėl mano „simpatijų“ estetikai? Grožis, gėris visada egzistuoja šalia blogio, ir atvirkščiai. 

Gėlė tarp gėlių paskęsta, o paėmus kiekvieną atskirai – suspindi visu savo žavesiu. Taip ir tikro 

grožio pajautimas bus visada ryškesnis, stipresnis, gilesnis, kuo kontrastingesnis bus ir mūsų 

gyvenimas. Šiandien didžiausias atsilikimas, didžiausias sąmyšis ir daugiausia nemokšiškumo – 

kaime. Dabar manau: būdamas kvalifikuotu, diplomuotu ekonomistu, geriau jį supransiu, geriau 

jį išgyvensiu...

Turbūt niekada man nelemta ramiai gyventi. Nors to baisiausiai trokštu, bet visuomet pasi-

ruošęs šokti į patį verpetą...

Rugpjūčio 31 d., penktadienis
Egzistuoja labai negausi žmonių kategorija, kurie labai daug nori. Trokšta daugiau, negu yra 

realios galimybės. Bet jie, ir tik jie, praplečia pažinimo ir veiksmo erdves, prakloja naujus kelius. 

Tai jie daugiau duoda, negu ima...

Mes – savo įsitikinimų vergai. 

Mes – mums primestų veiksmų vergai.

Kritikuoti didelio proto nereikia. Kritikuoti ir siūlyti ką nors vietoj kritikuojamo dalyko – rei-

kia gero to dalyko išmanymo. Tačiau kritikuoti, siūlyti ir įgyvendinti reikia ne tik patirties, bet ir 

valdžios.

Veržimasis į pripažinimą, garbės siekis, jeigu tu neturi turinio, neturi prasmingos programos – 

tuščias užsiėmimas.
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Rugsėjo 4 d., antradienis
Iš „timiriazevkos“ į Kubą metams patarėjais siunčia 6 aspirantus, iš jų du ekonomistus iš 

Valdymo organizavimo katedros. Apmaudu, kad pasirinkta ne mano, Ekonomikos katedra. 

Ką gi, „kompensacijai“ važiuosiu porai savaičių į Moldaviją.

Noemi portretas... Jai 25-eri metai. Ji mylėjo, bet meilė buvo labiau panaši į nesusipratimą. Ji 

labai ilgėjosi tikros meilės. Ji išliko visai panaši į aštuoniolikmetę. Tebelaukianti tikros, skaisčios 

meilės. Jos vardan ji pasiruošusi mesti aspirantūrą. Viską... Ji neįtikėtinai drovi, net su savo ar-

timiausiomis draugėmis... Nors, man regis, prasiveržia akiplėšiškumo gaidelė. Ji nori daug, bet 

gyvenimas tikriausiai pasiūlys varines monetas. Ji – žydė, tėvai – iš Vilniaus. 

Jeigu vaikinas gali išsitiesti po panašių gyvenimo smūgių, tai mergina, jei ir išsities – bus labai 

pasikeitusi.

Ar kas vargšę Noemį pastebės, supras jos troškulį? Šitoj maišatyj, kur kiekvienas ieško tik sau 

naudos ir mažiausiai galvoja apie tai, ką kitam duoti? Civilizacija eina šonu pro tą lyrišką asmeny-

bę. Ji, kaip ir šimtai kitų panašių, verda šitame katile ir nuolat jaučia ją stingdančią vienatvę. Kas 

jos laukia?.. Kinas, teatras, knygos... Mūsų prigimtis „agituoja“ už jausmų grynumą, bet gyvenimas 

eina savo vingiuota, aštrios skaldos primėtyta vaga.

Noemi (ir į ją panašios) gal vertos paminklo? Gražaus paminklo...

Rugsėjo 8 d., šeštadienis
Komjaunimo CK komandiruotas, keliauju į Oriolo žemę tikrinti, kaip auginami kukurūzai...

Vladimiras Kuzminas, mano kelionės draugas, man kaip kunigui irgi atsivėrė (inspektoriauda-

mas išmokau būti „kunigu“...). Jis labai mylėjęs merginą. Bet ši, nepakėlusi šiek tiek ilgesnio išsisky-

rimo su juo, ištekėjo už kito. Jis dirbo mokytoju kaime ir, būdamas sunkioje dvasinėje būsenoje, 

kada protas tyli, o kūnas šaukia, vedė. Ji buvo baigusi vos septynias klases. Praėjo septyneri ar 

aštuoneri bendro gyvenimo metai...

„Aš ja šlykščiuosi. Ji man dabar bjauri net kaip moteris... Aš ieškau progų kaip nors nuo jos 

pabėgti bent kiek ilgėliau. Aš baigiau „timiriazevkoj“ pedagoginį fakultetą, dabar vėl čia – aspi-

rantūroje. Aš pasistengsiu patekti į Kubą...“

Pagalvojau apie savo bičiulį Antaną J. Gal dėl to jis toks vis ieškantis, kad savo žmonos 

Danutės asmenyje nesurado to, ko tikėjosi? Gal iš tiesų mūsų susikurti vaizdiniai ir realybė – ne-

suderinami dalykai?

...Atvykome į Oriolą.

Dulkinas, purvinas miestas. Visi jo pakraščiai – plačiomis lyg stadionas murzinomis gatvėmis, 

pilnomis gagenančių žąsų ir vėjo gainiojamų šiukšlių. Mieste yra ir skverų. Bet jie labiau tinka 

ožkoms ganyti. Todėl čia ir girtuokliai nesivaržydami atlieka savo reikalus.

Bet pamačiau: moterys iš cerkvės ėjo ramios, malda ir bendravimu su Dievu nušvitusiais 

veidais...
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O ta Oriolo žemė?..Ji suraižyta didžiulėmis, per tūkstančius metų susidariusiomis raguvomis. 

Jų dugnuose guli kaimai. Taip pat sudarkyti. Bet kaip, tarsi po audros, išmėtytos sodybos. Be 

gatvių. Rodos, užtektų nedaug – sodybose, raguvų pakraščiuose prisodinti medelių, vaiskrūmių. 

Tada gal ir gamtos, ir socialinė erozija sustotų. Gal nebūtų ir purvo tiek.

Į restoraną mane su Kuzminu pakvietė pats srities partijos komiteto ž. ū. skyriaus vedėjas – 

padžiūvęs senukas. Laikomasi subordinacijos. Kaip ne kaip – mes iš sostinės... Iš to senuko mo-

kiausi, kaip valgyti avienos kepsnį be peilio – jų čia nėra. Duonos gabalu šeimininkas prispaudė 

avieną, o šakute bandė gabaliuką atsignybti. Bet trūkusi sausgyslė tarsi spyruoklė tėškė jam į 

veidą atitrūkusį nuo to gabaliuko trupinėlį... 

Iš Oriolo važiavome į Lyvnus – miestą už 150 km. Traukinys į ten mus nutempė per 7 valan-

das. Kupė vos įžiūrėjome vienas kito veidą – taip silpnai spingsėjo elektros lemputė.

Lyvnai – labai gražioje vietoje. Ant plokštikalnio, nuo kurio atsiveria stepių tolumos, tarsi gir-

dėtum ataidinčias polovcų ar totorių ordas... Ir šis miestas sudarkytas žmogaus. Vaikštai, žiūrinėji 

ir stebiesi tuo, tarsi žmogus čia visai nepažintų grožio, tvarkos ir neturėtų tokio siekio. Na, o jeigu 

kas čia ir yra, tai greičiau sukurta, sudėliota pačios gamtos, o ne žmogaus. 

Nesusigaudau: kodėl privačiose trobose ideali švara, kur, net svečio neatsiprašę, priverčia ba-

tus palikti prie slenksčio, o oficialiose įstaigose, jau nekalbant apie miestą, purvas ir netvarka. Gal 

visa tai – iš klajoklių?.. Iš gyvenimo jurtose? Apie dėmesį žmogui neverta ir kalbėti, nes ši sąvoka 

čia neegzistuoja...

Bet kokia marga ta publika! Kokia ji prieštaringa! Akla, gaivalo kupina masė, o šalia – pro-

taujančios, dvasia spinduliuojančios asmenybės. Visai šalia ir tie, kurie maukia alų, sumaišę jį su 

degtine, ir tie, kurie visai negeria ir nerūko.

Vakar neužbaigė rodyti kinofilmo – mieste užgeso elektra. Restorane dvi valandas manęs nie-

kas neaptarnavo, nors dairiausi ir nemačiau kitų lankytojų... Pagaliau ir čia užgeso šviesa. Uždegė 

žibalines lempas. Be stiklų...

Valgykloje – vien mėsiški patiekalai. Duonos nėra, jos siūlo nusipirkti parduotuvėje, kur par-

duoda tik kepalais... Darbininkai, atbėgę iš gretimo fabriko, užsisako tik barščių, o vietoj mėsiško 

patiekalo, išsipilsto po stiklinę degtinės.

Užtai miestas „išpuoštas“ vos ne kiekviename žingsnyje rėkiančiais stendais: „Piliečiai – savo 

miestą padarysime pavyzdingu ir kultūringu!“ (Граждане – сделаем наш город образцовым и 

культурным!) Čia gyvena apie 40 tūkst. žmonių. 

Posėdžiavimo rutina (Заседательская суетня) – tinkamesnio epiteto jų darbo metodui ne-

sugalvosi. Reikia kalbėti, kalbėti, kalbėti... Tada tave priims kaip daug išmanantį. Į patį darbą, jo 

rezultatus nežiūrima, nes nuolatinės reformos viską keičia, griauna, stato. Nuolat keičiasi įstaigos, 

jų pavadinimai, viršininkai...

... Nuo kalno (ant kurio kadaise buvo įtvirtinimai prieš totorius) žiūrėjau į upę, kuri vadinasi 

Sosna (pušis)... Jos paviršiumi bėgo bangos. Sustojo. Ėmė skubėti į kitą pusę – pasikeitė vėjo 
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kryptis. Leidosi naktis. Vėsi rugsėjo naktis. Aplink miestą driekėsi bekraštė stepė, kur ne kur pri-

barstyta piktžolėmis užžėlusiais, šiukšlinais kaimais. Į juos bėgo daugybė šalia viena kitos maši-

nomis išmuštų provėžų. Čia įprasta važiuoti kaip nori ir kur nori, nes tikrų kelių nėra... Stepėje tarsi 

tarakonai knibždėjo ir gaudė traktoriai, kombainai, automašinos...

Čia juodžemio zona. Gali kasti ir neprisikasti prie kitokios dirvožemio padermės...

Vėlgi atsigręžęs žemai žemai pamačiau upę. Joje atsispindėjo mėnulis. O šalia jo, krante, gulė-

jo dugnu apversta valtis. Iš kažkur atklydusią išgirdau „Balandėle mana...“ melodiją. Pajutau veidu 

riedančias ašaras...

KOMENTARAS

Dabar, kai atsirado papildomų įrodymų apie baltų genčių 

apgyvendintus didžiulius plotus apie seniausią jų istoriją, upės 

Sosna (liet. pušis) vardas atrodo labai jau nelogiškas. Greičiausiai, 

kad čia, Oriolo žemėje, nuo baltų laikų užsilikęs toponimikos 

reliktas – Sasna.

Rugsėjo 12 d., trečiadienis
Dar tebesu Oriolo žemėje...

„Dar daug pas mus dykaduonių ir tinginių“, – sako man Teritorinės valdybos partorgas.

O aš jam: „Dykaduonius ir tinginius gimdo ydinga ekonominė sistema. Žmonės nekalti...“

Mačiau – partorgas nesitikėjo iš manęs tokių žodžių. Bet jo žvilgsnis buvo šiltas, protingas ir 

draugiškas.

Rugsėjo 14 d., penktadienis
Rusų Brastoje (Rusko–Brodske) į mums skirtą automobilį įsėdo komjaunimo rajkomo pirma-

sis sekretorius – mergina. Man ji pasirodė nuobodi, sausa. Kiek pavažiavus, ji manęs paklausė: 

„Turbūt niekada nebuvote kaime?..“

Jos žvilgsnis slydo mano gražiai atrodančiu kostiumu, užkliuvo už parišto kaklaraiščio. 

Supratau, kad taip klausdama ji anaiptol negalvoja vien apie rusų kaimus...

Nuo to klausimo užsimezgė dialogas. O kai reikėjo atsisveikinti, kai ji parodė savo darbo ka-

binetą ir dar pavaišino pietumis, aš ją buvau jau įsimylėjęs... (O ji – mane...) Jos vidinis, nuo visų 

slepiamas grožis išsiskleidė tarsi koks lotosas ir aplinkui tapo skaidru, pakilu, net šventiška...

Negaliu atsispirti paslėptam, o paskui – siela išsiskleidžiančiam grožiui...

Vėl prisiminiau rusų rašytojo M. Prišvino mintis... Visiems žinoma, kad rusai garsėja vaišin-

gumu. Bet, anot to rašytojo asmeninės patirties, provincijos rusas labiausiai bijo netikėto sve-

čio. Bijo todėl, kad neapsišlavęs, neapsitvarkęs... Tokį gėdos jausmą rašytojas jaučiąs nuo pat 

savo vaikystės... Tik vieninteliame mieste jis to jausmo neišgyvendavo – Sankt Peterburge... Bet 
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rašytojas šį miestą mėgo visai ne už tvarką, bet už tai, kad jo sienos palaikė ir skatino laisvą mintį. 

Kad tik čia jis nejausdavo pašalinių skvarbių, jį kontroliuojančių žvilgsnių... Pamenu, šis rašytojas 

kalbėjo ir apie jį persekiojantį ruso kaip šovinisto įvaizdį. Tuo šovinizmu rusas bando pridengti 

savo nevisavertiškumą...

Žinau, Prišvinas už šias mintis, už tokį atvirumą, savikritiškumą buvo nutylimas. Jo ir Lietuvoje 

niekas nežino...

Rugsėjo 22 d., šeštadienis
Grįždami iš Oriolo žemės, užsukome į Levo Tolstojaus sodybą – į Jasnają Polianą.

Tik pagyvenus mieste, dideliame mieste, ir pajautus ne tik skubos, šurmulio, bet ir tą geležinio 

ritmo alsavimą, galima geriau suprasti gamtą, išgyventi jos grožį... Dar tik trys valandos, kaip mes 

čia! Kaip mažai! Ir kaip daug...

Parkas liepsnojo, degė rudens saulės spinduliuose. Koks iškilmingumas! Kokia gamtos didybė 

ir susikaupimas prieš kažką jai nauja!.. Koks spalvų koloritas, jų gausa!

Viešpatie, kokia graži ta mūsų Žemė! Visada, visada. Net bomboms sprogstant! Net tada, kai 

užsirūstinusi pati praryja, sugriauna ištisus miestus...

Apie grožį, apie gėrį žodžiais negalima kalbėti. Tai banalu ir panašu į melą. Reikia jausti ir tada 

bendrauti jausmais. Bet reikia, kad būtų sielų sąšauka, jų giminystė...

Beveik visi rusų literatūros klasikai – išeiviai iš pasiturinčių šeimų, daugiau iš aristokratijos. 

Jie visi gavo pradinį, pamatinį išsilavinimą namuose. Nuo mažens jiems buvo skiepijami kil-

nūs jausmai, elgseną nukreipianti ir sudrausminanti mintis. „Lenk medį, kol jaunas,“ – sako sena 

patarlė.

Mane nustebino L. Tolstojaus kapas. Visai plikas žemės kauburėlis! Numestas miške... Kuklu. 

Gal – superkuklu... Aš lenkiuosi prieš Jo talentą, Jo genijų, prieš Jo filosofinę mintį... Betgi savo 

gyvenimo pabaigoje Jis buvo jau išsisėmęs, despotiškas. Tą rašytojo minties „kolapsą“, atrodo, 

bus pagavęs ir Tolstojaus skulptūroje įkūnijęs skulptorius. Toji skulptūra pastatyta šalia autostra-

dos – ji rodo įvažiavimą į Tolstojaus sodybą.

KOMENTARAS

Praeis krūva metų ir aš sužinosiu iš „Švyturio“ žurnale doku-

mentais pagrįstos publikacijos, kad Levo Tolstojaus senelis buvo 

išeivis iš Šiaurės Lietuvos, o jo tikroji pavardė buvusi Indris... Grafo 

titulą galėjo gauti už ypatingus nuopelnus carui. Tokia tada buvo 

titulų teikimo tradicija. Apie šią „ypatingą istoriją“ smulkiau ir 

dokumentuotai yra aprašyta „Švyturio“ žurnalo 1990-ųjų metų 

23-iajame numeryje (žr. str. „Ar tikrai grafas Levas Tolstojus buvo 

lietuvių kilmės?“)

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1962–1963-ieji. Aspiranto metai

Levas Tolstojus apie pasitikėjimą savimi:

„Prancūzas savimi pasitiki dėl to, kad pats save gerbia už savo protą ir kūną, pritraukiantį kitus: 

tiek vyrus, tiek ir moteris. 

Anglas pasitiki savimi, manydamas, kad jis yra pasaulyje geriausiai tvarkomos valstybės pi-

lietis ir todėl jis, kaip anglas, visada žino, ką ir kaip jam veikti ir kad tas jo, kaip anglo, veiksmas 

visada yra nepriekaištingas. 

Italas savimi pasitiki dėl to, kad jis greitai susijaudina, o susijaudinęs pamiršta ir save, ir kitus. 

Rusas savimi pasitiki būtent dėl to, kad jis nieko nežino ir žinoti nenori, nes netiki tuo, jog 

galima ką nors apskritai žinoti. 

Vokietis savimi pasitiki blogiau, bjauriau ir tvirčiau už visus kitus dėl to, kad jis įsivaizduoja 

žinąs tiesą ir mokslą, kurį jis pats sugalvojo ir kuris jam pačiam tapo absoliučia tiesa...“

Įdomu, kaip, kokiais žodžiais reikėtų apibūdinti lietuvį, jo pasitikėjimą savimi? 

Rugsėjo 23 d., sekmadienis
Anksčiau, kai mane slėgė nuolatinis ilgesys (išsvajotos meilės siekis, kuris buvo pavirtęs liga), 

aš negalėdavau ramiai žiūrėti į žmones, į gamtą. O dabar, kada aš tarsi ir išsilaisvinau nuo viso to, 

užgimė noras skubėti, atgauti prarastą laiką, prarastas jėgas.

Suprantu, kad kalbu per daug. Ir pritariu, ir nepritariu tiems, kurie visas savo mintis ir išgy-

venimus slepia. Praėjo krūvelė mano sąmoningų metų, kai elgiausi irgi kaip tylenis. O paskui 

įsitikinau, kad garsiai išsakyta mintis gimdo kitas, gal dar geresnes. Žinoma, šnekėjimas prigesina 

emocijas, jausmų gilumą, bet mane iš anos būsenos išvedė vidinis balsas, raginęs mane kažką 

pasakyti kitiems...

Rugsėjo 25 d., antradienis
Šiandien buvau komjaunimo Centro Komitete. Atsiskaityti už aną komandiruotę (į Oriolą). 

Neprisimenu, kada man būtų buvusi tokia suirzusi nuotaika, paliekant aplankytą įstaigą. Koks 

bukumas! Koks snobizmas! Koks pasipūtimas ir pasitikėjimas savo žiniomis, deja, surinktomis iš 

laikraščių ir iš plenumuose išgirstų pranešimų!..

Parašiau straipsnį iš tos kelionės... Suliteratūrintą. Įdomu ar spausdins mano „laisvas“ mintis?

... Kokia mažytė mūsų Lietuva! Bet kokia ji brangi. Tik dabar ėmiau giliau suprasti tuos, kurie 

be galo ją mylėjo ir dėl jos aukojosi. Daugelis iš jų buvo kur nors svetur gyvenę...

Rugsėjo 28 d., penktadienis
Džiaugsmo banga užliejo širdį, sužinojus, kad paskelbta nepriklausoma Alžyro valstybė... Toji 

džiaugsmo banga – ne šiaip sau atsiranda...Prieš 5 ar 6 metus savo dienoraštyje buvau įsira-

šęs – Federatyvinė Pabaltijo Respublikų Sąjunga, su visomis pagrindinėmis teisėmis kiekvienai į 

ją įeinančiai respublikai. Betgi visa tai – tik svajonių svajonė!
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Spalio 4 d., ketvirtadienis
Chruščiovas kalba, laikraščiai rėkia: „Rezervai, rezervai! Imkite juos ir turėsite žemą produkcijos 

savikainą, turėsite pelną!..“ Rėkti kiekvienas gali. O organizuoti? Kam, po velnių, reikalingas tas 

visas milžiniškas valdžios aparatas, jeigu jis nesugeba organizuoti? Paprasčiausias neišmanėlis 

gali pasakyti: „Štai tavo rezervai...“ O sąlygos juos panaudoti? 

Spalio 9 d., antradienis
Šiandien labai daug saulės. Žiogai visa jėga tebesilinksmina. Bet tai – pabaigtuvių daina... 

Senų liepų parkas jau numetė lapus. Nustebau, kad ir ąžuolas neišturėjo...

Bet aguonos, tos kalnų gražuolės, dendrologijos sodo (į kurį lankytis aš labai pamėgau) Alpių 

kalnelyje tebežydi. Jos laukinės, todėl ir nebijo šalnų. Visos jos raudonos ir saulės spinduliuose 

plazdena lyg liepsnos liežuviai.

Vingiuotas parko takelis mane nuvedė prie rožių krūmo. Štai ji – grožio karalienė! Kokie kva-

pnūs rožiniai jos žiedai! O pabandyk juos nuskinti... Nesiduos! Ir dėl to ji tampa dar gražesnė, 

kilnesnė, labiau viliojanti... Jei aš būčiau sodininkas, prisodinčiau jų labai daug. Žmonės eitų pro 

šalį ir darytųsi geresni... Net barbaras nepraeitų abejingas. Jų grožis – kupinas turinio. Bet aš ne 

sodininkas, ir man liūdna... Liūdna dar ir dėl to, kad sodininkas sodina daug gėlių, kurias net 

vaikas lengvai nuskina...

Mane supa medžiai. Daug medžių... Jie visi be lapų. Bet jie ir tokie gražūs. Jauti, kad jie jau 

laukia. Išdidžiai, kantriai. Taupydami savo energiją pavasariui. Tie, kurie nebelaukia, – pūva. Taip 

kaip ir žmogus...

Galvoju – kodėl gamta tokia graži?.. Todėl, kad ji keičiasi. Pavasarį pakeičia vasara, šią – ruduo, 

rudenį – žiema. Jei būtų tik pavasaris, ilgainiui jis nusibostų. Bet jis greitai praeina, kartais nušuo-

liuoja... Ir vėl mes jo laukiame. Laukiame dar su didesniu ilgesiu. Kartais su nerimu, abejodami, ar 

bus jis toks pat gražus, gaivinantis?.. Ir – kokie būsime mes?..

Pradedu lengviau suvokti savo protėvių dvasinį gyvenimą. Jie giliai išjausdavo kiekvieną 

gamtos virsmą; jos nenumaldomą, amžiną ir kartu jaudinantį ritmą. 

Šiandien tiek daug saulės – tikra šventė. Visai nesinori dirbti. O atėjau skaityti sunkius tekstus. 

Bet turiu pasiteisinimą... Kai nėra saulės, tada pulk dirbti. Tada nepastebėsi, jog tave supa rūškana 

prieblanda. Tada vėl lauksi saulės šventės...

Spalio 10 d., trečiadienis
Du epizodai iš šiuolaikinės estų tautosakos, kuriuos vakar išgirdau...

Pirmasis

Kelias žmogų atvedė į kryžkelę. Vienas iš kelių vedė į kapitalistinį pragarą, antrasis – į so-

cialistinį pragarą... Keliauninkas prašalaičio paklausė, kuriuo keliu geriausia būtų pėdinti? Jam 

atsakė – suk į socialistinį... Kodėl?  Ten dažnai trūksta malkų ir dervos. Žmogus patikėjo patarimu.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1962–1963-ieji. Aspiranto metai

Atkeliavęs į socialistinį pragarą, jis išvydo tris katilus. Prie pirmojo budėjo keturi ginkluoti sar-

gai ir ugnį žarstė keturi kūrikai. Tame katile virė žydai... Jei tik bandydavo kuris išsikapanoti iš 

katilo, kabindavosi už jo visi – grandinėle... Todėl sargai turėjo daug vargo... Prie antrojo katilo 

tedirbo tik keturi kūrikai, sargų nebuvo. Jame virė estai... Jei kuris bandydavo iš jo išlipti – kiti iš 

pavydo gramzdindavo jį atgal... Prie trečiojo katilo nebuvo nei sargų, nei kūrikų, o ugnis lieps-

nojo kuo puikiausiai. Mat jame virė rusai... Jeigu ugnis imdavo blėsti, kuris nors iš verdančiųjų 

skubiai iššokdavo ir, įmetęs malkų, vėl nirdavo atgal...

Antrasis

Kas atsitiktų, jeigu į negyvenamąją salą pakliūtų du vyrai ir viena moteris? Jeigu tai būtų 

prancūzai, jie sudarytų „trikampį“ ir ramiai gyventų. Anglai nepastebėtų, jog tarp jų yra dar ir 

moteris... Ispanų vyrai vienas kitą iškviestų į dvikovą. Rusų vyrai užsirašytų į eilutę... Estų vyrai 

lauktų nurodymo iš Maskvos...

O sako – estai neturi humoro. Ir dar kokį! Savikandų.

Spalio 14 d., sekmadienis
Klajokliai visada buvo užkariautojai, nes jie negalėjo gyventi nejudėdami ir jie nesuprato 

žemdirbių dvasios ir kultūros. Tai du priešingi poliai. Rusai man primena klajoklius, kurie bando 

tapti sėslesniais, bet jiems tai nelabai sekasi...

... Buvo mintis, gera mintis užklydusi. Jos nebėra. Tai todėl, kad man jau visa savaitė, kai din-

go miegas. Visus būdus išbandžiau. Lieka dar ligoninė... Šiandien juokaudamas Antanui Kairiui 

pasakiau, kad jis laisvai ištemps iki 80-ties metų, t. y. iki 2014 metų. O aš būčiau laimingas, jeigu 

pragyvenčiau 50 metų. Tai būtų 1986-ieji...

Prieš dvi tris minutes švietė blausi spalio saulė. Bet nuo šiaurės atslinko juodas debesys ir 

sutemo. Su neįtikėtina jėga įsisuko viesulas į mūsų kvadratu sustatytą bendrabučių kiemą ir su 

keistu įniršiu ėmė barstyti sniegą...

Spalio 31 d., trečiadienis
Pagaliau de Golis laimėjo!

„Mūsiškis“ pasaulis „anam“ įrodinėja, kad generolas pamynė demokratiją ir kad rinkėjai, bal-

suodami už jį, buvo apgauti – balsavo už jo valdžią; kad plebiscitas – tai tik diktatorių žaislas. De 

Golis pavadintas diktatoriumi, nes už jį balsavo dauguma...

O pas mus? Mes, jeigu tikėti, ką mums sako, renkame tik liaudies tarnus...

... Kai prieš keletą dienų iškilo reali karo grėsmė, mūsiškiai Amerikai pareiškė: atominį ginklą 

(raketas) mes išvešime iš Kubos su sąlyga, jeigu jūs Turkijoje likviduosite savo bazes. O jeigu 

užpulsite Kubą, mes sutraiškysime Turkiją... 

Koks gražus, įdomus stipriųjų žaidimas! 

Tigrų ir leopardų, valdančių džiungles, žaidimas...
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KOMENTARAS

1962 metų rudenį pasaulis tikrai buvo atsidūręs branduoli-

nio karo akivaizdoje. Slaptai į Kubą nuvežtos ir į JAV nutaikytos 

raketos su branduoliniais užtaisais amerikiečių buvo „iššif-

ruotos“... Tiesioginiai telefoniniai Nikitos Chruščiovo ir Džono 

Kenedžio (tuometinių SSRS ir JAV vadovų) pokalbiai susiklosčiusią 

slogią įtampą likvidavo. Sovietai buvo priversti išmontuoti savo 

raketas...

Kiniečiai pradėjo karą su Indija. Dėl nedidelio žemės kąsnelio – 90 000 km2... Kiniečiai pyksta 

ant TSRS, kam ši nusileidusi amerikiečiams Kubos konflikte. Kiniečiai užgrobė didžiulę, savo kul-

tūra ypač unikalią šalį – Tibetą. Kinija visada plėtėsi į šalis. O kur jiems dėtis, jeigu vakar jų buvo 

600 milijonų (1956 m.), o šiandien – 700 milijonų. O rytoj?.. Akademijoje keliasdešimt kiniečių 

aspirantų. Man jie primena vaikščiojančius robotus...

Vakar Kolia Rusinas man pasakė: „Mes, rusai, esame kilnūs. Mes su kitais dalijamės paskutiniu 

kąsniu...“ Šauniai pasakyta! Žmogaus sąmonę galima apdoroti kaip nori... Tas pats rusas, nuolat 

alkanas, tesugeba skirti tik dvi spalvas: juodą ir baltą...

Jeigu būtų Dievas, aš kiekvieną dieną melsčiausi. Kiekvieną dieną! Kol suteiktų jėgų, nuramin-

tų... Bet Jo nėra. Mes Jį išmetėme už borto kaip nereikalingą daiktą. Gal dėl to pasaulyje tiek daug 

neteisybės? Smurto?.. Gal dėl to širdis prislėgta tonomis akmenų?.. O Adomas Mickevičius vis 

dėlto buvo iškvietęs Dievą dvikovon. Jis reikalavo iš Dievo pasiaiškinti dėl klestinčios pasaulyje 

neteisybės... Antraip poetas pagrasino Jo išsižadėsiąs... 

Apskritai, ar gali visi žmonės turėti vieną teisybę? Negrui ji bus viena, baltaodžiui – kita... 

Teisybės problemą bandė spręsti daugelis, taip pat Marksas ir Leninas... Bet jų mokslu apsigin-

klavusi alkanųjų minia tik dar labiau viską supainiodavo, sujaukdavo... Gal jos, tos teisybės, išvis 

nėra? Gal tik Dievo įvaizdis gelbsti žmogų iš neviltingos jo padėties?

Lapkričio 1 d., ketvirtadienis
Iš laiško mokytojai Putelienei.

„...Tebesigailiu, kad vos pusantrų metų mokiausi Jūsų pradinukų klasėje. Bet ir to užteko – 

palikote labai ryškų pėdsaką. Jūs spinduliavote motinos meilę. Kai mes pavargdavome, Jūs 

čia pat, pamokos metu, leisdavote mums pažaisti, patriukšmauti. Jūs apie Tėvynę nekalbėjote, 

bet visa savo esybe mums sakėte – mylėkite savo kraštą. Dar tada, pipiras būdamas, žavėjau-

si Jumis, švenčių dienomis dėvinčia tautiniais rūbais. Kokia Jūs tada graži atrodėte! Klasėje aš 

buvau bene mažiausias ir jauniausias. Pagal Jus – labai labai stropus ir Jūs mane pavadinote 

Karaliuku – to mažyčio paukštelio vardu... Pamenu, kaip geram mokiniui, padovanojote mažą 

knygelę – apie Hitlerį tarp vaikų... Simpatiškas jis man atrodė. Tai buvo 1943-ųjų metų pradžia. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1962–1963-ieji. Aspiranto metai

Pamenu ir rinkliavą mokykloje: kas atneš šiltų pirštinių ir kojinių šąlantiems vokiečių kareiviams... 

Pamenu ir savo tėvą su kaimynu, bėgantį pro Jūsų namą slėptis į mišką nuo vokiečių mobiliza-

cijos. Tuometiniai mūsų policininkai, pasirodo, buvo labai solidarūs su tėviškėnais – pranešdavo 

apie vokiečių kėslus... O dabar? Vienas kitą išduotų. Žinau – tik „per plauką“ Jūsų šeima nebuvo 

ištremta. Ir žinau kodėl! Apylinkės žmonėms Jūs buvote šventoji...“

KOMENTARAS

Žmonių tarpusavio santykių šilumai reikia nedaug – truputėlį 

dėmesio... Šiandien teisinamės, kad jam nesurandame laiko ir 

sveikatos... O Mokytoja štai ką ir kaip atsakė (teikiu tik keletą 

frazių iš jos laiško):

„Brangus mano mokiny! Aš labai sujaudinta tuo gražiu, 

nuoširdžiu laišku – sveikinimu... Negaliu surasti tinkamų žodžių, 

kad galėčiau padėkoti taip, kaip širdis trokšta. Bet žinok, brangus 

Jaunuoli, kad esu be galo dėkinga už tai, ką man suteikei: didį didį 

džiaugsmą, pasididžiavimą savo buvusiais mokiniais...

Stasė Putelienė. Naujamiestis, Ragainiai, 1962.XI.26.“

Lapkričio 3 d., šeštadienis
Dėl savo nemigos atsidūriau psichoneurologiniame dispanseryje. O ten visai nenuobodu. 

Štai keletas epizodų:

„Daktare, a daktare, jūs mane priimsite? Daktare...“

„Šitas ne daktaras“, – kažkas jam pasakė.

„Daktare, a daktare?..“

Aš atsisukau. Paskui mane paknopstomis bėgo karišką milinę dėvintis papurtusiu veidu žmo-

gus. Jo akys man priminė veršiuką. 

Šen ir ten vaikščiojo vaikinas. Jo batai buvo visai suplyšę, o ant piršto mačiau žybsintį vestuvi-

nį žiedą. Prisėdo. „Vakar mane mušė milicijos karininkas. Svolačius... Už tai, matykite, kad nedirbu. 

Atseit simuliantas...“ Į jį niekas nežiūrėjo. Todėl veidu pasisuko į mane. „Jie ten mane ėmė smaug-

ti. Tada aš jiems įkandau. Va, šitaip... Jiems kitą kartą dar ne taip įkąsiu...“

Įbėgo akiniuotas paauglys. Jo pusbačiai buvo atsirišę ir purvini. „Dėde, man darys įpylimą. 

Girdi, dėde“, – džiaugėsi sutikęs sanitarą. – „Štai popierius...“

Popiergalis jam iš rankų iškrito. Pabandė susivarstyti batą, bet nesisekė. „Dėde, o aš vakar bu-

vau futbolo rungtynėse. Štai, dvidešimt kapeikų uždirbau“, – stabtelėjusiam sanitarui jis pabarš-

kino skardinuke.
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„Gerai, gerai...“ – „O tai visą mėnesį eidavau ir nieko neuždirbdavau. O vakar – dvidešimt 

kapeikų...“

Už penketos minučių paauglys išbėgo iš procedūrų kabineto pusiau dainuodamas, pusiau 

žarstydamas sąmojį: „Viskas tvarkoje! Pinigų turiu, o ir puslitris tvarte laukia...“ Įsikišo vaikinas su 

sunešiotais batais: „Atiduok man savo batus. Tau jie per dideli... Už juos aš tau atiduosiu kelnes...“

O berniukas jau leidosi laiptais žemyn. Iš ten girdėjosi: „Viskas tvarkoje! Pinigų turiu, o ir pusli-

tris tvarte...“

Absurdo teatras... Nemokamas.

Lapkričio 5 d., pirmadienis
Levas Tolstojus su įkvėpimu rašo apie rusus 1812-ųjų metų kare. Apie įsisiautėjusį liaudies 

kerštą prancūzams. Apie kovą už savo laisvę ir garbę. Rašo, kad jie kariavo su įsiveržėliais ne 

pagal taisykles, o barbariškai. Bet tai buvęs išsilaisvinimo karas... Visi rusų rašytojai rašo apie rusų 

tautą, kuri sava prigimtimi negali kentėti jokių pavergėjų... Geriau kariauti barbariškai, bet laimėti.

Betgi kaip siaubingai atrodo tie patys rusai, barbariškais metodais pavergdami kitus! Jie pri-

pažįsta tik stipriojo teisę. Ir dar skelbiasi išvaduotojais... Nuo ko? Koks pasityčiojimas iš kitų tautų, 

iš mažų tautų likimo!.. 

Tai tauta, neturinti Europoje sau panašių.

„Kariuomenė švenčia pergalę ir tą pačią minutę išauga laimėjusiųjų teisės“, – rašo L. 

Tolstojus. – „Žinoma, pralaimėjusiųjų sąskaita. Kariuomenė pralaimėjo ir tą pačią minutę, propor-

cingai pralaimėjimui, tauta praranda teises, o jos kariuomenės galutinio sutriuškinimo atveju, 

tauta galutinai pavergiama...“ Betgi štai taip elgiasi rusai, neatsisakę savo barbariškų metodų...

Dieve, būk teisingas ir padaryk bent tai, kad tie „viešpačiai“ mokėtų viešpatauti...

Girdime: pasauliui grasina JAV! Bet ta šalis irgi iš „viešpatautojų.“ Kova vyksta pagal principą – 

kas kurį... Arba, arba... Sparčiai auga ir trečiasis pretendentas – Kinija. O tada bus tikrai gražus 

reginys. Duokime, greičiau jiems duokime atominę, ne – vandenilinę bombą!..

Pasakysite – nuodėminga taip mąstyti švenčių išvakarėse... O ką mums reiškia šventė? Tai 

rusų šventė. Mes gal irgi švęstume su džiaugsmu, jeigu sakomi žodžiai taptų kūnu...

Lapkričio 10 d., šeštadienis
Įdomu, ar istorija žino, kada Rusijoje buvo tvarka? Nekalbu apie demokratiją...

Kol egzistuos nacionalinis (tautinis) menas, tol egzistuos tauta. Nes mene slypi jos dvasia, 

jos jėga. Manau, kad rusai yra „požiopliai“, leisdami gyvuoti nacionaliniams menams, pavyzdžiui, 

liaudies dainoms ir šokiams.

Rusiškasis socializmas! Koks jisai netobulas, užterštas, nekultūringas. Bet jis paskleistas po 

Europą. Vokietija, Vengrija, Rumunija, Lenkija, Bulgarija... Kiek atokiau nuo jo laikosi Čekoslovakija. 

Užtai ši šalis daugiau ir pasiekė. O jugoslavams – valio! Nors ir buvo palikti vieni virti savo sultyse... 
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O rusai? Jeigu jie ir pamato savo santvarkoj prieštaravimų, juos aprašo tik teoriškai ir kaip bū-

dingus visam socializmui. Koks trumparegiškumas! Koks pasitikėjimas savimi! Teisus L. Tolstojus, 

sakydamas: rusas  nieko nežino ir žinot nenori...

... Noemi ištekėjo! O buvo ir tokių, kurie juokais ar rimtai siūlėsi su ja bėgti iš aspirantūros... 

Ištekėjo! Cha, cha, cha... Na, ir pašėlusi, skubanti mergiotė. Ta pati Noemi, apie kurią jau rašiau. 

Man jos nuoširdžiai gaila. Netikęs bus jos gyvenimas, tikrai netikęs...

Lapkričio 13 d., antradienis
Mūsų propagandos mašina tokia galinga ir akiplėšiška, jog žmonės niekada negali sužino-

ti tikros teisybės. Štai žemės ūkyje šiek tiek pasistūmėta, betgi todėl, kad imta mokytis iš JAV. 

Propaganda tvirtina, kad augimo (gyvulių) stimuliatorius atrado akademikas Filatovas  – tą faktą 

išgarsino Chruščiovas. Betgi tie stimuliatoriai seniai taikomi Amerikoje! Ten centneriui kiaulienos 

gauti sunaudojama 6 darbo valandos, o pas mus – 7–8 darbo dienos! Bet rėkte rėkiama, kad 

kažkokia kiaulių augintoja Poliško pralenkė Ameriką, sunaudodama tik 2–3 darbo valandas.

Abejoju, ar per penkerius metus rimčiau pasikeis padėtis kaime. Pagal šios šalies tradiciją 

viskas metama pramonei, tiksliau – tam, kas susiję su ginkluote. Rusai nesiruošia tartis dėl nusi-

ginklavimo, jie nori būti lygiaverčiai JAV partneriai pasaulio valdyme. O mes? Kiti? Tik smulkioji 

moneta...

Lapkričio 14 d., trečiadienis
Vakar su Antanu Jasaičiu aplankėme naująjį Maskvos miniatiūrų teatro spektaklį 

„Kaleidoskopas.“ Padvelkė vulgariu miesčioniškumu, talento išsigimimu...

Antanas kalbėjo, kad sunku gyventi ir dirbti (mokytis), kada pats darbas neįdomus, neviliojan-

tis. O aš apie jo darbą galvojau kitaip... Šiandien apsisprendžiau, kad savo disertacijai reikia rinkti 

medžiagą iš visų kiaulininkystės krypties Lietuvos tarybinių ūkių...

L. Tolstojus: „Liokajus neįsivaizduoja iškilios asmenybės, nes jo supratimas apie iškilumą yra 

kitoks.“

Lapkričio 21 d., trečiadienis
Gyvenimas Maskvoje primena sraunią tėkmę. Vilnius paliko ramiai vilnijančio užutekio įspūdį. 

O Bartkuškis? Bartkuškis ir Širvintos – pažaliavusį ir nuo dumblių pridvisusį kūdros vandens įspūdį. 

Taip sakydamas aš galvoju apie socialines idėjas, žmonių pažiūras ir jų įgyvendinimo sąlygas. Bet 

ir didmiestis – ne mūsų prigimčiai. Mes – kaimiečiai, nemokame čia gyventi. Jis čiulpia jėgas... Mes 

puolame, skubame, stengiamės apžioti tai, ko negalime. Prarandame pusiausvyrą ir stebimės, iš 

kur ta įtampa. Tempas įgytas ir susilaikyti nebeįmanoma. Aš žvalgausi aplinkui ir pavydžiu tiems, 

kurie moka neskubėti. Tai „senieji“ maskviečiai. Jie eina lėtai, bet tvirtai. O mes? Savo prigimties 

nepakeisime. Bet ją valdyti – galima. Bet vėlgi – reikia papildomų jėgų. O jų visada nepakanka. 
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Aš – mėgėjas pasigirti. Bet Antanas Jasaitis yra pasiekęs tokį savigyros lygį, kad tiesiog niekina 

tuos, kurie nesugeba dirbti ir mąstyti kaip jis.

Pirmadienį vėl aplankiau psichoneurologinį dispanserį (dėl nemigos). Gydytojas uždraudė 

žiūrėti kino filmus, televizorių, skaityti, plaukyti vandenyje, dirbti fizinį darbą, lankyti parodas, 

baletą... Ar gali būti šaunesnių patarimų? Priėmė mane taip pat puikiai, draugiškai kaip ir pirmą 

kartą. Šaunuoliai tie žydai...

Vokietis sukūrė tvarką ir dabar ji valdo jį patį. O rusas nesukūrė jokios tvarkos, jos nežino, ne-

supranta ir jos baidosi. Bet valstybė gyvuoja! Taigi, pasirodo, kad tvarka yra. Ideologijos ir baimės 

pagrindu...

Gruodžio 6 d., ketvirtadienis
Aš – Vilniuje. Jaučiu, iki nusivylimo jaučiu savo gyvenimiškos patirties, netgi savo amžiaus 

svorį... O jaunystės kaip ir nebūta. Kažkoks chaosas. Kažkokia amžina kančia – sunki, slegianti. 

Kažkoks beprotiškas skubėjimas, veržimasis. Kažkoks šaukimas į priekį... Ir kartu – kažkoks nuola-

tinių prieštaravimų kratinys... Ką aš galiu kaltinti? Gal tik save, savo prigimtį, kurią gavau iš tėvų... 

O pasaulis, kuris mane supa?..

Gruodžio 9 d., sekmadienis
Rytmetį... Tuštuma. Slopinanti, slegianti tuštuma. O manoji Fėja tebesivaidena. 

Tebepersekioja... Aš ją girdžiu melodijos nuotrupoje. Matau visur – pažįstamųjų veiduose, ga-

tvių, netgi tarybinių ūkių pavadinimuose. 

... Pražiopsojau. Nedovanotinai pražiopsojau džiaugsmo ir gyvenimo šaltinį...

Mano kojos, mano mintys supainiotos voratinkliais. Jie lipnūs ir kur aš beeičiau, jie tempia-

si paskui mane. Jie pančioja ir verčia mane suklupti... Dėl jų mano judesiai vangūs, klumpu ir 

susipurvinu...

Bet aš vis dar stengiuos nepasiduoti. Bandau dar išlaikyti tvirtą žvilgsnį. Tai gal paskutinis 

mano ginklas, nes akumuliatorius jau perdegęs...

Vakare. Juokai. Gryni juokai! Kodėl įsikibai į merginos įvaizdį ir įtikėjai, kad be jos gyvenimas 

darosi beprasmis? Aš Tave suprantu: Tu esi labai išvargęs. Išsiilgęs glamonės... Bet Tu nepasiduok! 

Tau visada būdavo lengviau, kai Tu ką nors skaitydavai. Dabar Tu negali net skaityti – daktaras 

draudžia... Reikia pagalvoti, kas Tau dabar galima... Nežinau, visai pasimetęs esu ir nesugebu ką 

nors protingesnio Tau patarti... Bet vis dėlto man atrodo, kad Tu – ne visai vyriškas. Spjauk į Ją, 

jeigu ji Tau vaidenasi! Tu tiktai apsidairyk aplinkui ir įsižiūrėk į kitus... Kodėl tik Tu vienas nori gauti 

tiek laimės, kiek kiti jos nėra pasiekę? 

Šlapios vištos. Sušlapę gaidžiai...

Tu kupinas didybės manijos. Tu nemoki būti net paprastu žmogumi! Tu net nemoki elgtis 

kaip sūnus su motina... Nesugebi būti broliu... Tai kodėl manai, kad galėsi būti vyru? Mokėsi būti 
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tėvu?.. Tu visai nepažįsti moters ir todėl taip Tave lenkia į jos idealizavimą. Argi nežinai: ji niekada 

nebus tokia, kokią Tu įsivaizduoji. Visi visi rašė apie jas idealiau, negu jos tokios iš tikrųjų buvo...

„Ko tu prie manęs pristojai? Pasitrauk... Palik mane vieną. Ir neliesk to Paveikslo! Neteršk jo, nes 

tu drabstaisi seilėmis...“ – „Jaunas tu dar... Todėl ir kvailas...“

Gruodžio 28 d., penktadienis
Aš – tėviškėje.

Šiandien laidojo Jušką – vieną iš išmintingiausių Naujamiesčio žmonių. Mirė nuo vėžio... 

Laidojo su bažnyčia... Jo sūnus Kazys, kolūkio pirmininkas, ir mano sesuo Teresė, apylinkės ta-

rybos pirmininkė, įlydėjus karstą į bažnyčią, pasiliko prie šventoriaus tvoros ir čia laukė, kada 

velionio palaikus išneš iš bažnyčios.

Štai tokia mūsų laikmečio dvasia!

Vakar dirbau Liberiškio tarybinio ūkio kontoroje – rinkau disertacijai medžiagą (tikrinau pagal 

baltymus kiaulėms duodamų pašarų kokybę). Kontoros moterys prakalbo apie kažkokią neti-

kusią ūkio darbininkę, kuri savo mažamečius vaikus išvaro į šaltį arba užmiršta juos darželyje. 

Vis per tas išgertuves su kažkokiu kavalieriumi. Pastebėjau, kad jos žvairuoja į mane. Visos su-

tarė, kad tai panai turėtų būti atimtos motinystės teisės. Paskui viena iš jų sako: „Kalba, kad jos 

kavalierius – Grigas.“

Mane lyg virintu vandeniu kas būtų apliejęs... Ir susigaudyk dabar, ar čia tyčia, ar netyčia. Ar 

tikru faktu pasiremdamos šitaip prakalbo apie mano tėvą, ar tai tik paskalos. Su tėvu paskutinį 

kartą mačiausi aną atmintiną 1959-ųjų metų vasaros dieną... Buvo sudžiūvęs, nunykęs seneliu-

kas... Liberiškis  čia pat, nuo mano namų porą kilometrų... O jos, kontoros darbuotojos, kai atėjau, 

mane priėmė kaip svetimą, smaigstydamos skvarbiais, beveik piktais žvilgsniais. Supratau, kad 

jau žino, kas aš toks, ir joms – aš maskvietis, esu išsišokėlis, miestelėnas, vienas iš tų, su kuriais 

Liberiškis niekada nesutarė.

O vakarykščiame „Tėvynės“ (Panevėžio rajono laikraščio) numeryje buvo išspausdintas 

Mamos pasakojimas, pavadintas: „Dieve, tu nežinok manęs, o aš tavęs...“ Gražus pasakojimas. Bet 

į pabaigą žurnalisto sudergliotas. Jie visada pagal privalomą „dūdą“ suderglioja. Bet mačiau  – 

mamai ir toks patiko... Ji anksčiau daug meldėsi, prašė klebono pagalbos, bet viskas tuščiai...

... Miestelio apylinkės visai tuščios, tarsi išmirusios. Rodos, dar tik prieš 10 ar 15 metų visur 

kuopomis krykštavo vaikai, būriais vaikščiojo jaunimas. Jaunoji karta palieka savo lizdus lėtam, 

ramiam savo tėvų ir tradicijų išmirimui...

Gruodžio 29 d., šeštadienis
Tikroji meilė gali būti tik viena. Visa kita yra susižavėjimas, įpratimas. Lytinė trauka. Bendro ve-

žimo gyvenimo keliu tempimas... Laimingi tie, kurie jos nepažinojo. Laimingi, nežinojusieji tikrų 

kančių. Bet jie taip pat ir vargšų vargšai... Ar jie supranta taurių jausmų virpesius?..
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