
1958-ieji. Jaunuolio kančios

1958-ieji. Balandžio 19 d., šeštadienis
Perone mane išlydėjo ištikimasis bičiulis Petras Rečiūnas ir Marytė Ilgavižaitė. Jos dalyvavimo 

pretekstas – kad aš kažkam perduočiau jos atneštą siuntinį...

KOMENTARAS 

Dar tais pačiais metais, neradusi mano širdyje atgarsio ir tuo 

vėliau, jau Lietuvoje, įsitikinusi, Marytė I. išvažiuos į Rusiją ir ten 

ištekėjusi dings be pėdsakų... Kaip daugelis.

O tuo metu Sovietų Sąjungoje vyko represuotųjų masinė 

reabilitacija.

Traukinyje buvo pilna grįžtančių tremtinių ir buvusių lagerininkų. Žiūriu į jų veidus – iškankin-

ti, susenę. Apvogti ir niekinti... Bet Tėvynė? Ji kaip magnetas traukia į save. Kad nors jos oro gurkš-

nis, vėjelio dvelksmas nuo Baltijos, pavasarinis pempės sveikinimas juos pasiektų... Kad nors kau-

lai ilsėtųsi šalia protėvių... O kiek jų, kankinių, liko Sibiro, Altajaus, Kazachstano tyrlaukiuose! Kiek 

suluošintų, sumaišytų gyvenimų!.. Aš gi suvokiu – likviduotas, sunaikintas „aukščiausios prabos“ 

socialinių santykių, kultūrinės atminties tautos klodas.

Kaip jie nudžiugo, prakalbinti lietuviškai! Ir dar sužinoję, kad aš – iš tariamai laisvos Lietuvos... 

Gal dėl tos priežasties jie neskubėjo būti atviri. Kiekvienas iš jų, į tariamą laisvę sugrįžtančių 

92-93

Lietuvaitės tremtinės. Jų sužadėtiniai žuvę miškuose arba irgi trūnija lageriuose.  
Rusijos Krasnojarsko krašto Ačinsko rajonas. Nuotrauka gauta 1958 m. iš bendramokslio, ten 
atlikusio studento praktiką



buvusių kalinių, buvo tardytas, kankintas ne dešimt ir gal ne dvidešimt kartų. Mąstau: kas jų lau-

kia Lietuvoje – džiaugsmas ar nusivylimas? Tikra reabilitacija ar valdžios ir net eilinių tėvynainių 

abejingumas?..

Pagaliau Vilnius! Skubėjau. Troškau aplankyti, pamatyti, įsitikinti... Pirmą dieną nesuradau drą-

sos. O antrą dieną nuėjęs į „Tauro“ bendrabutį, jos neradau. Visa mano kelionė į Vilnių staiga tapo 

mažai prasminga...

Aplankiau savo seną pažįstamą ir mano globėją Stefą Lingevičienę. Dabar ji dirba Vilniaus ta-

rybinės-partinės mokyklos skyriaus vedėja. Ji pritarė mano apsisprendimui vėl vietoj agronomo 

ekonomisto praktikos įsidarbinti Panevėžio miesto partijos komiteto instruktoriumi... Panašiai 

kaip prieš metus, mėtydamas pėdas, dirbau jos globoje Tytuvėnuose.

„Romai, šiek tiek žinau apie tavo pažiūras ir veiklą iš kitų šaltinių...“ – mįslingai prasitarė ir susi-

laikė. „Na, bet jeigu nori išlikti gyvybingas, privalai manevruoti.“

Nustebau tokiu jos atvirumu. Dar labiau nustebau jos prisipažinimu, jog dabartiniu savo dar-

bu ji nepatenkinta. Nepatenkinta klausytojais. Anot jos, tai žmonės, kurių dauguma yra „nusi-

chaltūrinę“, be moralinių principų, nieko neišmaną ir nemokantys išmanyti, bet žiną, kad baigę 

šią vidurine vadinamą mokyklą, taps ne tik „parapiniais“, bet ir aukštesniais viršininkais... O ir pats 

partinis darbas, anot jos, yra ne kas kita, kaip slinkimas paviršiumi, prisitaikymas prie dominuo-

jančios, viską stelbiančios jėgos. Jos vyras labai ironiškai kalbėjo apie tą pačią mokyklą, kurią 

pats yra baigęs... Pažinojau jį dar iš Tytuvėnų „praktikos“ laikų. Toptelėjo mintis: štai iš kur toks jo 

pomėgis svaigalams ir kitiems malonumams (dėl kurių Lingevičienė buvo kuriam laikui su juo 

net išsiskyrusi). Štai iš kur eina ta masinė girtuoklystė ir „slinkimas paviršiumi“...

Iš to susitikimo ir pokalbio jau kelintą kartą padariau sau išvadą – mūsų pasirinktas kelias yra 

teisingas. Mes privalome, mes priversti prisitaikyti. Bet neturime teisės atsižadėti idėjų ir jų, tegu 

ir dalinio, įgyvendinimo. Tai mūsų gyvenimą daro prasmingesnį.

KOMENTARAS

Mane dar ir šiandien tebekankina mintis, kodėl aš Stefos 

Lingevičienės neaplankiau, kai jau buvau „išsitiesęs“, atsigavęs 

po ilgai užsitęsusio politinio, moralinio ir  psichologinio sunkiai 

išgyvento gainiojimo? Po priverstinio, rodos, į odą įaugusio „ne-

pilnavertiškumo komplekso“ laikotarpio? Kodėl jos, man drąsiai 

pagalbos (kai reikėjo) ranką ištiesusios, nesusiradau, neaplan-

kiau ir tuo jos tada, po Atgimimo užmirštos ir gal palūžusios, 

nepaguodžiau? 

Ko gero, sunkiausiai mes išgyvename tuos savo gyvenimo mo-

mentus, kuriuos galime vertinti kaip prasilenkimą su elementariu 

žmoniškumu...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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... Tos dvi dienos, praleistos Vilniuje, vis tik prabėgo įdomiai. Susitikau ir su kitais bičiuliais, su 

kuriais galėjau būti kur kas atviresnis – be jokios ideologinės vaidybos elementų. Prieš metus 

mano „timiriazevką“ baigęs Petras Laugalis nusprendė važiuoti atgal į Maskvą ir ten padirbėti 

Sąjunginės liaudies ūkio parodos Lietuvos paviljone. Buvau jo pasiilgęs, bet kartu ir visąlaik ne-

šiojęs nuoskaudą dėl to, kad nelankė mūsų ansamblio, nemetė „timiriazevkoje“ veikusios rumu-

nų liaudies šokių grupės, į kurią buvo prikalbintas... Bet atsisveikinant tas bičiuliško pasiilgimo 

jausmas prigeso – skirtingi mes žmonės. 

Alfonsas Švedas (ir jis, ir Petras L. keliais metais vyresni už mane) prisipažino, kad ruošiasi stoti 

į partiją. Pritariau. Apie tai jiems buvau pataręs ir anksčiau...

KOMENTARAS

Anuos metus prisimenu kaip ypatingus tuo, kad mes, lietuviai, 

ypač tie, kurie studijavome Maskvoje, o dar konkrečiau – Maskvos 

Timiriazevo žemės ūkio akademijoje, taip pat šalia esančiame 

Žemės ūkio mechanizavimo institute, jautėmės kaip giminės, kaip 

broliai („seserų“, t. y. lietuvaičių, buvo vos viena kita). Tą brolybės 

jausmo pagrindą neabejotinai sudarė labai dramatiška, visų 

mūsų vaikystėje ar paauglystėje išgyventa tautos ne tiek senoji, 

kiek naujausioji istorija. Visi mąstėme apie tautos likimą, unikalią 

jos kultūrą ir kiekvieną valdžios žingsnį. Ir savo elgseną, ir net 

mintijimą vertindavome būtent tautinės savivokos ir patriotizmo 

kriterijumi. 
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„Timiriazevkos“ 
bendrabutis, kuriame 
gyvenau. Kairiajame 
sparne, ketvirtajame aukšte 
matosi vienintelis apskritas 
mano buvusio kambario 
langas. Į tą kambarį pas 
save buvo priėmęs Vytautas 
Ramanauskas. Na, o kad visi 
tilptume, kitam kambariokui 
rusui virš savo lovos buvo 
padaręs papildomą gultą



Ką tik mano paminėtas Petras Laugalis, kilęs iš Batakių mies-

telio (netoli Skaudvilės), buvo jautrios, poetiškos „dūšios.“ Gal dėl 

to, tuometiniu mano supratimu, stokojęs valingumo būti aktyviu 

mūsų sambūrio nariu, nors pokalbiuose viskam pritardavo. 

Sovietmečiu „iškils“ iki gana reikšmingų Lietuvos žemės ūkio 

chemizavimo bazės (paskui – valdybos viršininko) pareigų. 

Dzūkas Alfonsas Švedas savo valingumu ir kartais kampuotu 

ambicingumu (panašiu į mano!) buvo tikra priešingybė pagal 

kilmę žemaičiui Petrui L. Alfonsas Š. man irgi buvo artimas savo 

bekompromisiniu lietuviškumu. Vėliau jis ilgus metus plušės 

Dūkšto ž. ū. bandymų stoties direktoriumi, paskui Dotnuvoje 

apgins abiejų laipsnių disertacijas ir bus išrinktas Lietuvos MA 

nariu korespondentu. Bet dėl savo ambicingumo nepasidalins 

dirvožemių mechaninės erozijos problematikos su mano dar 

artimesniu bičiuliu – mokslininku, mąstytoju ir poetu Benjaminu 

Kiburiu. 

Pastarasis į tą problematiką turėjo neabejotinai didesnes 

teises, bet dėl „neaiškios praeities“ anksti išstumtas iš Vilniaus 

pedagoginio universiteto ir „alkūnėmis“ pastumdytas Alfonso Š., 

sunkiai išgyvens. Taps tipišku intelektualu, atsidūrusiu „psicholo-

ginėje izoliacijoje“ ir iš jos iki pat mirties (po ilgų ir komplikuotų 

ligų) taip ir nesugebėjęs išsivaduoti... Tai sunkaus likimo asmuo. 

Po Joniškėlio ž. ū. technikumo baigimo (o baigė tais metais, kai aš 

į jį įstojau), persekiojamas KGB, buvo pusmečiui atsidūręs net pas 

„miško brolius.“ Bet jie jam tada pasakė: „Mes kito kelio neturime... 

Žūstame... O tu – jaunas. Palik mus ir gyvenk...“

Benjaminas K. legalizavosi, bet kiekvieną dieną gyveno kaip 

pabaidytas kiškis. 

... Abiejų mano bičiulių ginčą (man skaudų, rodos, visai 

beprasmį jų susipriešinimą) kaip taikos nešėjas bandžiau išspręsti 

taikiai, apsilankęs pas Lietuvos MA viceprezidentę, šefavusią dar 

ir ž. ū. mokslus, Veroniką Vasiliauskienę, iš anksto žinodamas, jog 

savo pažiūromis su ja esame artimi... O ji man iš karto: „Ką, jūs 

nežinote, kad prof. Alfonsą Švedą palaidojom prieš mėnesį?“

Iš tikrųjų nežinojau. Buvo vasaros atostogos ir laikraščių 

neskaičiau. Be to, šiais laikais apie profesorių mirtis žiniasklaida 

nebepranešinėja... To nežinojo net ir B. Kiburys. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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... O po keleto metų jau prie Benjamino karsto skaičiau jo 

puikius, skausmo ir išminties kupinus eilėraščius, kuriuos šiandien 

vertinu kaip tikrus iškankintos, o iš dalies ir „prarastos“ kartos 

liudijimus.... 

Gegužės 3 d., šeštadienis
Jau porą savaičių dirbu Panevėžio miesto partijos komitete. Pinigus gerus moka, o darbo 

kol kas beveik ir nesimato. Graužia sąžinė... Tačiau mano kolegos, to darbo veteranai, tokie pat 

instruktoriai, atrodo, mąsto kitaip – pinigus kuo ramiausiai įsideda į kišenę ir linksmai gyvena... 

Tiesa, jau kelis sykius buvau nuvykęs į man priskirtą „dievų apleistą“ kolūkį. Bet prieš kaimiečius 

jaučiausi kaip parazituojantis dykaduonis. Buvau jau nuvykęs ir į Biržuose vykusią konferenciją 

ekonomikos klausimais. Konferencija man priminė „muilo burbulų“ pūtimą... 

Parašiau laišką mūsų ansamblio leidinuko „Balticum balsas“ redaktoriui Knutui Skujeniekui.

„... Jau girdėjau, kad ansamblis labai sėkmingai pasirodė Maskvos televizijos laidoje ir kad dar 

į ten bus kviečiamas. Puiku!

... „Komjaunimo tiesoje“ perskaičiau žinutę, kad į Rygoje įvyksiančią Pabaltijo respublikų stu-

dentų dainų ir šokių šventę, be mūsų, t. y. maskviečių ansamblio „Balticum“, yra pakviestas ir 
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„Timiriazevkos“ centrinis 
korpusas, kuriame buvo 
įsikūrusi administracija ir 
centrinė biblioteka

Nuostabaus grožio dar iki-  
sovietinėje Rusijoje 
pasodinta keturių eilių 
maumedžių alėja. Ja iš 
bendrabučio į mokomuosius 
akademijos korpusus kasdien 
pėdindavome apie du 
kilometrus



ką tik mūsų pavyzdžiu susikūręs Leningrade (dabar Sankt Peterburgas – R.G.) studijuojančių 

pabaltijiečių ansamblis. Reiktų rimtai apmąstyti abiejų kolektyvų susitikimą ir bendrą veiksmų 

programą. Pagalvokite.

Ar jau visi pasipuošėte naujo fasono ansambliečių kepuraitėmis ir tais sidabriniais ženkliu-

kais? Apie ką rašote savo žurnaliuke? Dėl ansamblio ir jo programos plėtimo, kol neįsitvirtinome, 

kažin ar verta skubėti. Knutai, kartu su Virgiu apgalvokite dėl leidinėlio korespondentų tinklo 

(pirmiausia iš tų ansambliečių, kurie baigė studijas – jų neturėtume pamiršti). Šitaip plėstume ir 

savo idėjų programą.

Kokie reikalai su išvyka į Suchumį?

Išbarsiu Tave ir Virgį... Kas per kiaulystė (atleisk už tokį žodį) – be mano straipsnelio, apie mūsų 

ansamblio dalyvavimą Rygoje, nieko Lietuvos spaudoje nėra! Juk tai jūsų duona ir pareiga. 

Paskubėkite! Robertas Verba turi puikiausių nuotraukų.

Siunčiu jums visiems žibutę... Nesvarbu, kokiu pavidalu, bet Tavo, kaip redaktoriaus, pareiga 

perteikti jos pavasarinį kvapą ansambliečiams. Tegu iš leidinio puslapių padvelks Baltijos vėjelis 

ir sustiprins pavargusiuosius. Pasitempkite, bičiuliai, – susitikimai Rygoje visai arti!“

KOMENTARAS 

Perskaičiau šias į dienoraštį persirašyto laiško eilutes ir 

susimąsčiau: kiek manyje dar daug buvo „diktatoriško“ ambicin-

gumo! Juk oficialiai aš savo pareigas buvau perdavęs kitam. Bet 

susitapatinimas su ansambliu ir psichologine, ir idėjine prasme 

labai akivaizdus. Žinoma, taip rašiau, tikėdamas, kad laiškas bus 

perspausdintas mūsų leidinėlyje, ir visa siela, ir kūnu buvau įsijautęs 

į pabaltijiečių studentų būrimo krūvon idėją (visa tai dabar biuro-

kratiškai pavadintume – į projektą...).

Gegužės 13 d., antradienis
Lyg kometa praskridusi, šyptelėjo laimė... Skaisti, lyg balzamas gaivinanti mano kūną ir sielą. 

Gal tai bus pradžių pradžia? O gal tik blykstelėjęs žaibas, kuris, staiga viską nušvietęs, pranyksta, 

palikęs apstulbusį nuo reginio...

Šiandien, man inicijavus, sudarėm ekonominės konferencijos teminį planą, numatėm orga-

nizacinės veiklos gaires ir preliminarią ekonominės tarybos sudėtį.

Bet už stalo (užkandinėje) apsipykau su kolegomis instruktoriais. Telyčėnas, atrodęs man gan 

simpatiškas, iš tikrųjų neturi jokių principų, plaukiąs pasroviui. Aršiausieji iš jų gynė Butkį (nesu-

gebantį suregzti sakinio), sakydami, kad ir aš juos, senius, galįs visai ramia sąžine nuvaryti užpeč-

kin (kaip kad nuvariau Butkį)... Bet atsirado vienas mano gynėjas, Vyčinas, buvęs Lietuvos bokso 

čempionas, kuris aniems įrodinėjo, jog aš – asmuo su didele patirtimi ir su nūdienai prasmę 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1958-ieji. Jaunuolio kančios

turinčiais sumanymais. Už tai Dimitrijevas (iš „starovierų“) pasirodo linkęs viską vertinti tik pagal 

idėjinę liniją...

Tikrasis mano literatūrinis herojus (ta pačia Bučinsko pavarde), prisisegęs ų Sąjungos 

Aukščiausiosios Tarybos deputato ženklelį ir, žinoma, socialistinio darbo didvyrio žvaigždę, va-

žinėjo po aplinkinius rajonus, kartodamas vieną ir tą pačią sakralinę frazę: „Man Nikit Chruščiovs 

liepe jum pasakyt – dirbkit!.. Po velnių, aš jum neleis užpečky miegot!“

O paskui, paėmęs tokiais atvejais privalomą degtinaitės „dozę“, smarkiai įraudęs ir šluostyda-

mas nuo išbrinkusio veido prakaitą, nepamiršta aplinkiniams pasigirti, kad jis bebaigiąs uždusti, 

tempdamas juos iš atsilikusiųjų, bet šikšninio botago, reikalui esant, jis tikrai nepagailėsiąs. 

KOMENTARAS

Atgimimo metais buvo puolami kolūkių pirmininkai, juos pra-

vardžiavo „predsedateliais“ (įdomu, kodėl tokių pat, tik pramonės 

krypties socialistinių įmonių direktoriai buvo palikti be panašaus 

„dėmesio“?). Daugeliu atvejų tai buvo kaimui tikrai nusipelnę 

asmenys. Įsitvirtinusi santvarka – ne jų išmonė ir kaltė... Bet grįšiu 

prie Bučinsko. Kodėl jis tapo mano „literatūriniu herojumi“? Prie 

to, ką dienoraštyje suradau, dar kai ką pridursiu.

Petras Bučinskas, šiek tiek karo metais pabuvęs sovietų „par-

tizanu“, buvo būtent iš tų ypač uoliųjų, kurie, nesiskaitydami su 

jokiais moralės principais, panaudodami bet kokias, taip pat ir re-

presines, priemones, diegė sovietų valdžią. Jis, kilęs iš nepasiturin-

čiųjų, tiesiog degte degė neapykanta vadinamiesiems „klasiniams 

priešams“, neužmiršdamas prie jų priskirti visus tuos, kurie bent 

kiek ne tik savo veiksmais, bet ir mintimis buvo susiję su prieškario 

Lietuva. Pokariu, būdamas Naujamiesčio partorgu, jis nesibodė-

davo, paėmęs į rankas automatą ir stovėdamas viduryje gatvės, 

stabdyti vežimaičiais važiuojančiuosius į bažnyčią, į atlaidus (nors 

pats prieš karą buvo dirbęs zakristijonu...).

 Steigiant Naujamiestyje, mano tėviškėje, kolūkį, jis, ma-

žaraštis ir apsvaigęs nuo įgytos galios, susirinkime pageidavo, kad 

tas kolūkis būtų pavadintas jo, t. y. Petro Bučinsko, vardu... Čia jis 

pirmininkavo daug metų. Tuometės jo pažintys ir įvesta „arakče-

jevinė“, arba kareivinių, drausmė davė savo rezultatus – kolūkis 

tapo stiprus, o jis buvo apdovanotas tuomet ypač prestižine socia-

listinio darbo didvyrio žvaigžde. Piešdamas Bučinsko portretą, dar 

pridėsiu vieną gyvą ir su manimi susijusį epizodėlį...
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1953 metais dar mokiausi Joniškėlio ž. ū. technikume ir tą pava-

sarį gamybinę praktiką atlikau Naujamiesčio kolūkyje, pavadintame 

Melnikaitės vardu. Girdėdavau, kaip Bučinskas rusuškais keiksmažo-

džiais kreipdavosi į tuomet visai beteisį kolūkietį ir frazę baigdavo irgi 

keiksmažodžiu. 

Keletą tokių frazių užsirašiau į tuomet populiarų mažo formato 

kišeninį kalendorėlį. Per žioplumą kartą tą knygelę palikau kontoroje 

ant stalo. Uolios moterėlės netruko jį perduoti savo visagaliui 

valdovui... Buvau ne tik išgrūstas iš praktikos... „Predsedatelis“ (rus. 

pretsedatel – pirmininkas) paskambino technikumo direktoriui, 

įsakmiai pareikalaudamas pašalinti mane iš mokyklos... 

Bet vardan teisybės privalu pasakyti, kad Bučinskas iš karto 

sureaguodavo, jeigu kam nors atsitikdavo nelaimė. Visi kolūkie-

čiai tą žinojo, buvo garantuoti. „Klasinio priešo“ jų gretose jau 

nebuvo. Visi jie, „nepritapę“ prie sistemos, jau buvo „apgyvendin-

ti“ Sibire...

Anais „biednais“ laikais Naujamiesčio „predsedatelis“ sugebėjo 

pastatyti vietinę plytinę, gauti jai įrangą ir plytomis pusvelčiui 

aprūpinti norinčiuosius statytis namus. Statybų bumas, ypač 

įsiūbuotas melioracijos, tada dar nebuvo prasidėjęs. Gerai žinau: 

statydamas plytinį tiems metams normalų namą, žmogus vieti-

nės gamybos plytoms įsigyti išleisdavo ne daugiau kaip 600–700 

rublių. Sunkų darbą toje plytinėje yra dirbęs mano brolis Petras, 

kuriam tada buvo vos dvylika metų... Į tokį „mažmožį“ tais laikais 

niekas nekreipdavo dėmesio. Galėjo dirbti ir dar jaunesnis. Svarbu 

buvo išgyventi... Tik vėliau pati santvarka labiau sudemokratėjo, 

kolūkiečiai – praturtėjo...

Gegužės 18 d., pirmadienis
... Jau kelintą kartą būdamas „Taikos“ kolūkyje, įsitikinau, kaip jo „galva“, vos lietuviškai susi-

kalbantis Garčenko, tiesiog niekina vietinius žmones, elgiasi su jais kaip su baudžiauninkais. Tą 

patį apie šį veikėją man yra sakęs ir gretimo Pučekų kolūkio pirmininkas Kavaliauskas – tikra 

priešingybė anam. Nusprendžiau kiek papildytą ir „Grubinsku“ pervadintą tą „Bučinsko“ satyrinį 

apsakymą-apybraižą išspausdinti „Panevėžio tiesoje.“

... Mano, kaip agrarininko ekonomisto, žinios čia, dirbant miesto partijos komiteto instrukto-

riumi, pasirodo, visai puikiai gali būti pritaikomos... Nuvykom pas išgarsintą Paežerių kolūkio pir-

mininką Kalvaitį (žinomą dar ir tuo, kad nesivaržydavo, „reikalui esant“, skelti antausį kokiam nors 
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„savo“ traktorininkui). Įrodėme, kad čia taikoma produkcijos savikainos apskaičiavimo, taip pat 

ir vadovaujančių darbuotojų apmokėjimo sistema, kurią taip išgyrė Lietuvos komunistų partijos 

Centro komiteto inspektorius Namajūnas, yra grašio neverta... 

Gegužės 26 d., antradienis
Gal ir gerai, kad retai rodausi Naujamiestyje, savo tėviškėje. Atsiskyrimas pagilina, pataurina 

jausmus. Žinoma, tai tik viena pusė... Jauste jaučiu Mamos širdį, jos tylų džiaugsmą, mane iš-

vydus. Ji gyvena savo pasaulyje, jo neatskleisdama, bet... nenuilstamai dirbdama. Rajone ji jau 

žinoma kaip liaudies meistrė – nuostabi mezgėja ir audėja. Parodos be jos darbų neapsieina... 

Viena, su mano tėvu išsiskyrusi, augino penkis vaikus. Siaubas ima pagalvojus apie jos gyvenimą, 

ypač sunkiais pokario metais. Yra prisipažinusi, kad nuo nepakeliamo vargo norėjusi viską, visus 

mus penkis palikti ir bėgti bėgti laukais...

... Pirmadienio rytą dviračiu grįžau į Panevėžį. Nesusilaikiau pusiaukelėje nesustojęs, apstul-

bintas pavasariško gamtos grožio... Suvirpa visa širdis, suplazda dvasia, atsidūrus sužaliavusių 
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Mano tėviškės –
Naujamiesčio bažnyčia. 
Karštą 2007 m. rugpjūčio  
17 dieną dėl stogdengių 
kaltės sudegė ir nugriuvo abu 
jos bokštai, sunaikindami 
galingus vargonus (buvo 
įtraukti į pirmą penketeką 
Lietuvoje). Varpas, kurio 
skambesys nuaidėdavo 
net į gretimas parapijas, 
išsilydė. Mano studento metų 
nuotrauka



krūmų, sulapojusių medžių ir atgijusių laukų apsuptyje. Ir visur visur apstu čiulbesio, laukais ir 

lankomis plaukiančios nuotaikos. Net ir karščiu alsuojanti saulė, ir ta atrodo kaip išdykėlė, besi-

juokianti iš mūsų sumiesčionėjusio gyvenimo ir čia įgaunamo bejėgiškumo... Ilgai ilgai, nepajėg-

damas pajudėti iš vietos, alsavau tuo nuostabiu atgimusios gamtos šauksmu.

... O toji kometa (kaip jai ir priklauso) praskriejo. Ji buvo spindinti tik paviršiumi... O toks spin-

desys mane, kažko vis tebelaukiantį, labai greitai atbaido. Betgi taip ir aš kitiems greičiausiai 

palieku juos atbaidančio „šventuolio“ įspūdį.

Birželio 3 d., antradienis
Prasidėjo nemiga. „Budėjau“ iki pusės septynių. O tos mintys lyg naktiniai įkyrūs drugiai... 

Mąsčiau ir apie savo bendraamžius, studijuojančius Lietuvoje. Susitinku, pakalbu... Gal iš tiesų aš 

nenormalus. Kodėl taip greitai mane nuo jų atmuša tuštybė? Kodėl mane taip suerzina kilnesnių 

siekių stygius? Na, dažnas iš jų nevengia pasiklausyti, netgi apgailestauti dėl „nurašytos“ mūsų 

Tėvynės praeities, nevengia jos idealizuoti... Tačiau kuo bus vainikuota jų ateitis? Automobiliu 

ir gražia žmonike?.. Štai kur prasideda tautos tragedija. Ir čia kalta ne vien tarybų valdžia, pati 

besilaikanti ne tik represijomis, bet ir žmogaus nuolankiu, baudžiaunišku prisitaikymu. Kalti ir 

pedagogai, praradę pastangą skiepyti kilnesnes idėjas ir siekius. Taip, aš už prisitaikymą, o ne už 

atvirą maištą. Bet už tokį prisitaikymą, kuriame išsaugoma tautinė tapatybė, turtinamas žmo-

gaus dvasinis gyvenimas ir išsaugomas socialinis solidarumas. Ar tai įmanoma? Mano asmeninė 

patirtis rodo, kad taip...

Vakar arčiau susipažinau su partijos komiteto sekretorium Kuzma – jis šefuoja mūsų, t. y. ins-

truktorių, grupę. Išsiskiria intelektu, sugebėjimu erdviai ir be dogmų (kiek tai įmanoma) mąstyti. 

Vakar buvo ir miesto komiteto biuro posėdis. Pirmasis sekretorius Petras Eidukas paglostė mano 

savimeilę, pabrėždamas, kad aš esu ekonominės konferencijos iniciatorius ir jos „programistas.“

KOMENTARAS

Prisiminęs anuos laikus, negaliu pamiršti ir tų asmenybių, 

kurios paliko man teigiamą įspūdį. Viena iš jų – Petras Eidukas. Iš 

karto man krito į akis jo betarpiškumas, labai lietuviškas veidas ir 

„nei gramo“ tokiems postams įprasto formalizmo, artimo buka-

protiškumui. Tai jam pradėjus eiti tas pareigas, biuro posėdžiuose 

ir partinėse konferencijose buvo pereita prie lietuvių kalbos (!); 

tai jis iš viešų tribūnų pasisakė už vestuvinių žiedų nešiojimą (jie 

iki tol buvo pašalinti kaip buržuazinė ir religinė atgyvena); tai jis 

kalbėjo, kad mokyklose būtų sustiprintas nacionalinės savivokos 

ugdymas ir pan. Iškilmių progomis pasipuošdavo ordinais ir 

medaliais (kariavo 16-osios lietuviškosios divizijos gretose), bet 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1958-ieji. Jaunuolio kančios

greičiausiai tik norėdamas „apraminti“ tuomet Panevėžyje buvu-

sius rusakalbius... O jų buvo nemažai. Juk iki pat sovietų valdžios 

žlugimo Panevėžyje funkcionavo karinis strateginis aerodromas – 

tolimojo skrydžio transportiniai lėktuvai, „kur reikia“ gabenę ne 

tik slaptą pramoninę (karinę) produkciją, bet ir Lietuvoje (ypač 

Panevėžio mėsos kombinate) pagamintus maisto produktus.

Petras Eidukas Atgimimo metais netapo „burokevičininku“, ta-

čiau liko socialistinių pažiūrų ir buvo vienas iš Lietuvos socialistų 

partijos atkūrėjų.

Birželio 18 d., trečiadienis
Prieš trejetą dienų buvau maloniai nustebintas... Per Vilniaus radiją transliavo laidą apie mū-

siškį ansamblį „Balticum.“ Daugiausia kalbėjo choro dirigentė Akvilija Gureckytė. Buvau paminė-

tas ir aš, kaip Maskvos lietuvių, o vėliau ir jungtinio pabaltijiečių studentų ansamblio valdybos 

pirmininkas. Nustebau, kad taip erdviai ir įdomiai buvo pasakyta apie ansamblio „Balticum“ su-

kūrimo idėją ir jos realizavimo vargus, apie jo aktyvistus, ypač buvo išgirtas estas Reche Haris (be 

kita ko, jis labai impozantiškas, skandinaviškai santūrus ir merginoms idealus vyriškis). Dainavo 

choras. Atskirai dainavo ir mūsų solistas Eugenijus Pimpė. 

Aš – egoistas. Nepataisomas egoistas... Laida mane pradžiugino – realizuota idėja yra garsina-

ma, ji gyvuoja! Bet apmaudo kirminėlis sukrutėjo – tarsi būčiau praradęs tą laidos ar pasakojimo 

dalį, į kurią aš turiu teisę pretenduoti...

KOMENTARAS 

Šiandien aš į „aną“ savo egoizmą (susitapatinimą su bendro 

darbo vaisiais) žiūriu su šypsenėle ir užuojauta... sau. Tačiau 

egoizmas egoizmui nelygu. Yra ir jo pozityvioji, asmens aktyvu-

mą, jo iniciatyvumą skatinanti pusė. Ji veikė ir tada. Bet ji (tiksliau 

pasakius, tuometiniams jaunuolio pečiams per sunki veiklos ir 

atsakomybės našta) suformavo ir tokį būdo bruožą, kurį aš ir šian-

dien vertinu kaip neigiamą...

Liepos 11 d., penktadienis
Buvau antrojoje Pabaltijo šalių studentų dainų šventėje, kuri įvyko Rygoje. Šventę teks apra-

šyti ilgėliau...

„Nuotykiai“ prasidėjo nuo panevėžiečių ekskursijos, kurią „klastingai“ pritempus prie šventės, 

vis dėlto pavyko suorganizuoti. Šeštadienį atvažiavęs, bandžiau Dainų arenoje susiieškoti  savuo-

sius, bet veltui. O čia dar tas krūtinę aižantis maudulys... Aš dabar buvau „iš apyvartos“ išstumtas, 
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pasyvaus žiūrovo padėtyje... Aplinkui daugiatūkstantinė studentų minia ir arenoje, ir žiūrovų lau-

ke šaukė: „Vivat! Ellago! Lai dzyvuo!.. Valio!..“

Stebuklingas vaizdas matyti energija ir tautinio atgimimo bei solidarumo dvasia trykštančią 

jaunystę! Bet jis, tas vaizdas, tik sustiprino mano išgyvenamą vienišumą ir atskirtį...

... Sekmadienį po pietų galbūt ir būčiau išvažiavęs su panevėžiečiais namo, jei ne atsitiktinu-

mas... Pėdinant kažkuria gatve, mane ėmė šaukti vardu. Tai buvo mano bičiulių „baltikumiečių“ 

būrelis – Vello Rozenbergas, latvikės Dzintra su Aina ir kiti. Labai nudžiugau. Mačiau  – nudžiugo 

ir jie... Pasirodo, jie su savimi nešiojosi man skirtą dalyvio pažymėjimą ir ženkliuką.

... Taip nuo popietės tapau oficialiu tos įspūdingos šventės dalyviu... Žiūrovų lauke kartu su 

mūsiškiais sėdėjo ir Leningrado „baltikumiečiai.“ Abu mūsų ansambliai buvo negausūs ir, žinoma, 

arenoje, atliekant privalomas programas, nedalyvavo.

... Sunku, labai sunku aprašyti tuos vaizdus ir jausmus, kuriuos išgyvenau... Apibendrintai verti-

nant, lietuvių studentų delegacija buvo gausiausia, gražiai pasirodė savo sutartinėmis ir žaidimais. 

Tačiau privalomos (oficialios) programos atlikimu (ypač dainų), mano nuomone, liko paskutinieji, 

t. y. trečioje vietoje. Repertuare per daug mažos vertės kompozitorių Kavecko ir Račiūno kūrinių. 

Lietuviai nuo savo brolių latvių ir estų atsiliko ir organizuotumu, ir susiklausymu, ir elegancija.

Valstybinį himną visi studentai giedojo su savo universitetų kepuraitėmis, o studentų himną 

„Gaudeamus“ – demonstratyviai jas nusiėmę... Po oficialaus šventės uždarymo mus privertė dar 

kartą sugiedoti „Gaudeamus.“ Tai buvo panašu ne tiek į susibroliavimo simbolį, kiek į politinę 

akciją... O jų, tų akcijų, buvo ir daugiau.

Studentų kolektyvai iš Kazanės (kažkodėl reprezentavo tik rusų, o ne totorių liaudies dra-

bužius ir šokius), iš Baltarusijos, Ukrainos ir kiti prie bendro pabaltijiečių fono ir savo rūbais, ir 

laikysena bei atliekama programa visiškai nesiderino. Tą visi matė, suprato net patys „svečiai.“ 

Jiems koncertuojant, iš publikos nesibodėta net švilpti... Jų fone nepaprastai jaudinantis ir 

didingas atrodė latvių šokis „Sudmalinis“, kurį, pasirodo, kaip privalomą, buvo išmokę ir kartu 

su pabaltijiečiais atliko atvykėliai...

Nepakartojamo įspūdžio buvo valandos, praleistos Latvijos Šveicarijoje – Siguldoje. 

Nuostabus peizažas: kalnai apaugę miškais, paukščio skrydžiui kviečiantys slėniai, paslapčių ku-

pina pilis, legenda virtęs nužudytos gražuolės kapas... Nuoširdus latvių vaišingumas, jų vokiškas 

tvarkingumas ir nepakartojama Lygu (Joninių) šventė, kurią mums visiems – šventės dalyviams 

ir svečiams parodė nusipelnę latvių kolektyvai. Kaip jie moka gražiai pagerbti savo vadovus! 

Tiesiog buvau nustebintas, kai ir man viešai buvo uždėtas ąžuolų lapų vainikas, ir tuo buvau 

pripažintas kaip faktinis ansamblio „Balticum“ vadovas.

Tiesa, neužmiršiu ir to apmaudo vakaro prieblandoje, kai mus, įvairiaspalvę išalkusią studentų 

minią, skubančią prie vaišių „stalo“, pusiaukelėje sustabdė ir išlaikė vos ne valandą... Pasirodo, 

taip buvome priversti laukti išsibarsčiusių kalno viršūnėje kazaniečių. Tuo tikriausiai sąmoningu 

žingsniu mes dar labiau buvome nuteikti prieš „atvykėlius“, kurie už bausmę buvo susodinti už 
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mūsų nugarų ir tik nuo mūsų priklausė, ką jie gaudavo nuo vaišių stalo... O prie jo mes ėjome pro 

gražiai išpintus vartus ir abipus išsirikiavusius latvius, rankose laikančius ajerų puokštes...

... Ten mačiau, sutikau ir su kauniečiais atvykusią R. – mano skaisčiąją ir neįveikiamą fantaziją... 

Užtenka man tik apie ją pagalvoti – ir po kojomis nebelieka žemės, mano kūno. Lieka tik dvasia, 

jaučianti net menkiausią vėjelio dvelksmą, lapelio šlamesį... Dėl to įžeidžiau ir Viliją G., ir Marytę I., 

tapęs joms bejausmis, susvetimėjęs...

Mano jaunyste! Tu svaigini neįsikūnijančiais kerais! Sekini įsiūlomais, piršte įperšamais, bet 

tokiais pat įsivaizduojamais siekiais!  Tu augini, brandini ir mano sparnus... Kur aš nuskrisiu? Ir 

kaip nuskrisiu?...
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Mūsų „Balticum“ grupelė 
Rygos šventėje, didžiosios 
arenos fone. Kairėje sėdi 
ansamblio entuziastas latvis 
Guntis Kavatas, ansamblio 
choro seniūnas, per 
vidurį – aš

Mano – 2-osios 
Pabaltijo studentų  

dainų ir šokių  
šventės dalyvio – 

pažymėjimas



Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Antrojoje Pabaltijo respublikų studentų dainų ir šokių šventėje Rygoje. Su leningradiečių 
ansamblio „Balticum“ šokių vadove lietuvaite. Už mūsų – estas Vello Rozenbergas. Ryga, 1958 m.

Mūsų ansamblio „Balticum“ grupė pikniko metu. Parkas šalia dainų šventės arenos...
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Antrojoje Pabaltijo respublikų studentų dainų ir šokių šventėje Rygoje. Čia mes dar su pirmojo 
(senojo) modelio ansamblio „Balticum“ kepuraitėmis (iš kairės): aš, latvės Aina ir Dzintra, 
netrukus savo gimtinėje „už nacionalizmą“ nuteistos ir kelerius metus „sėdėjusios“ kalėjime, ir 
estas Vello Rozenbergas, būsimasis Sovietų Estijos vyriausybės narys. Ryga, 1958 m.

Atvykusi į šventę mūsų ansamblio „Balticum“ grupė lankėsi Siguldoje
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Pirmoji sovietų Pabaltijo šalių studentų dainų ir šokių šventė 

buvo surengta 1956 metais Estijoje. Trečioji turėjo įvykti 1960 me-

tais Vilniuje. Neįvyko. Buvo uždrausta. „Supraskime“ ir imperinę 

Maskvą – argi ji galėjo toleruoti jau tada prasidėjusį estų, latvių ir 

lietuvių vadavimąsi iš jos primesto jungo, ypač drąsiai demons-

truoto Rygoje vykusioje studentų šventėje?

Keistas, nelabai suprantamas ir sunkiai pateisinamas yra da-

bartinės jaunosios kartos elgesys: nepatinka man valstybė, niekas 

negarantuoja man ateities – į viską spjaunu ir išvažiuoju...

Liepos 22 d., antradienis
Su Berčiūnų kolūkio pirmininku Luomanu aplankiau Joniškėlio technikumą. Nuvykome su 

reikalu – atsirinkti bent porą mokslą bebaigiančių vaikinų, kurie tiktų dirbti jungtinių brigadų 

(minikolūkių) vadovais.

Atvykęs pastebėjau tebesaugomas senas technikumo tradicijas... Praeinant pro salės duris, iš 

ten padvelkė prišvinkusiu alaus tvaiku... Ką tik buvęs trijų laidų absolventų suvažiavimas, kurio 

dalyvius pasveikinti buvo atvykęs net pats Vytautas Vazalinskas, dabar einantis žemės ūkio mi-

nistro pareigas. 

Direktoriaus bute, prie stalo (kurį padengė Luomanas) turėjau gražią progą vėl po 4 metų 

susitikti su technikumo vadovais – direktoriumi Justu Gedminu ir jo pavaduotoju Vincu Galvonu. 

Abu – labai skirtingos asmenybės. Pirmasis – kariškos natūros ir tokią pat karišką drausmę tech-

nikume diegęs asmuo. Galvonas – labai inteligentiškas, apsiskaitęs, mokymo procesą puikiai 

reguliavęs asmuo. Jų duetas Joniškėlio technikumą padarė iškiliausiu Lietuvoje, o mus, absol-

ventus, mokančius organizuoti save ir aplinką. Direktorius išgėręs prasitarė, kad greičiausiai jam 

jau teksią galutinai palikti savo kėdę...

KOMENTARAS

Mes, tuomečiai technikumo studentai, apie Gedminą ir 

Galvoną žinojome nemažai pikantiškų istorijų... Justas Gedminas, 

kresno tvirto sudėjimo vyriškis, dar prieš karą būdamas Dotnuvoje 

veikusios Žemės ūkio akademijos studentas, padarė riterišką 

išpuolį... Įsiropštė pro antro aukšo langą į studenčių bendrabučio 

kambarį, kuriame gyveno jo išsvajotoji, ir, išsitraukęs revolverį (pri-

klausė šaulių organizacijai), šitokiu būdu (lygiai taip, kaip Vincas 

Krėvė tą padarė XX a. pradžioje Tiflise, kuris dabar vadinamas 

Tbilisiu) prievarta gavo iš jos sutikimą vedyboms. Tai būta labai 
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gražios, labai jausmingos, gitarą ir romansus mėgusios moters. 

Jos seksualinis moteriškas žavesys neužgeso ir po keliolikos 

vedybinių metų. Niekam nebuvo paslaptis, kad ji, direktoriaus 

žmona, pasimatydavo su ankstesnių laidų vyresnio amžiaus 

technikumo moksleiviais... Ilgai buvo aptarinėjamas faktas, kai 

Vincas Galvonas, neapsikentęs tokio direktorienės elgesio, „įšilęs“ 

pasiėmė medžioklinį šautuvą ir grasino ją nušausiąs...

Mokydamasis trečiame kurse, gavau darbą – pusę laboranto 

etato! Piešdavau įvairias plakatines schemas, sudarinėdavau len-

teles, valydavau dulkes nuo gyvulininkystės kabineto (jo vedėjas – 

pats direktorius) vienintelėje spintoje stovėjusių gyvulių muliažų 

ir, „reikalui esant“, su portfeliu iš gyvenvietėje esančios krautuvėlės 

gabendavau gėrimus. Abu vadovai tuo klausimu puikiai sutarė, o 

sutarę vaišindavo atvykusius rajono vadovus ir gesindavo nuolat 

krintančius ant jų galvų įtarimus dėl kai kurių moksleivių neaiš-

kios „klasinės kilmės“... Vincas Galvonas, būdamas jautresnės 

ir inteligentiškesnės natūros, „vaišinimosi“ srityje pasistūmėjo 

gerokai toliau, todėl jam teko kurį laiką padirbėti Naujamiesčio 

(mano tėviškės!) MTS vyriausiuoju agronomu...

Šiandien abiejų jų polinkį į alkoholį vertinu atlaidžiai. Tikiu, 

abu jie labai jautriai išgyveno savo kartos ir apskritai lietuvių tau-

tos naikinimą, kuris plačiu mastu vyko prieš pat karą, karo metu ir 

ypač pokariu. Abu jie man paliko neišdildomą pedagoginį poveikį 

ir neeilinių asmenybių įspūdį.

Negaliu susilaikyti, nepateikęs vieno savaip įdomaus fakto...

Bebaigiant technikumą (mano laidoje buvo 74 absolventai), 

buvau išrinktas pabaigtuvių organizavimo komisijos pirmininku. 

Prisimenu: visos darbo grupės, o jų buvo gal dešimt, dirbo labai 

darniai ir atsakingai. Diriguoti buvo lengva, malonu. Pabaigtuvių 

puotoje, kuri kaip paprastai buvo organizuojama aktų salėje, 

buvo visi garbingiausi rajono valdžios asmenys. Ir štai, puotai 

įpusėjus, atsistojo jau gerokai įšilęs direktorius Gedminas ir, 

žiūrėdamas į mano pusę, sušuko: „Grigai, išeik iš salės!.. Sakau – 

tučtuojau išeik!“

Visi buvo šokiruoti. Žinoma, labiausiai aš. Padėtį puolė gelbėti 

tuomet Gedmino atostogų metu direktoriaus pareigas ėjęs 

Emilijus Puodžiūnas. „Aš dabar esu mokyklos galva ir prašau 
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draugą Gedminą apsiraminti... O draugui Grigui siūlau pasilikti...“

Bet aš, pagautas nuoskaudos ir ambicijų, viešai, visiems 

stebint, salę palikau...

Rytojaus dieną vėl susirinkome prie stalo. Mums jau sėdint už-

stalėje, pamačiau salės tarpduryje direktorių Gedminą... Įsitikinęs, 

kad aš salėje, prie vaišių  tąkart jis nesėdo... Tą pačią dieną mane 

ramindamas į Naujamiestį išsivežė Galvonas, kuris iš MTS specia-

liai buvo atvažiavęs į mūsų išleistuves.

Ilgai nešiojau nuoskaudą... Ir, žinoma, ieškojau to konflikto 

priežasties. Suradau. Ir labai greitai... Būdamas išleistuvių komite-

to pirmininku ir keldamas atsisveikinimo tostą, pagal tuometinį 

„paprotį“ pirmiausia padėkojau partijai ir vyriausybei. Pedagogai 

ir direktorius liko antroje, o gal ir trečioje vietoje... Prisipažinsiu, 

tada buvau labai komjaunuoliškas ir toks mano bruožas 

greičiausiai bus Gedminą erzinęs ir anksčiau, o vaišių metu jis 

nesusivaldęs pratrūko. Pratrūko, žinoma, ne tik dėl mano elgesio. 

Tą valandą aš buvau tik katalizatorius to sprogimo, kuris buvo 

susikaupęs, ir dėl daugelio kitų to meto aplinkybių ir išgyvenimų.

... Po kelerių metų, jau baigęs akademiją ir pasirinkęs steigia-

mo Bartkuškio ž. ū. technikumo direktoriaus kėdę, savo laidos 

Joniškėlyje susitikimo metu aš Gedmino atsiprašiau... Jį, nuostabų 

pedagogą ir Lietuvos patriotą,  tas mano atsiprašymas, pamenu 

gerai, sujaudino iki ašarų... Manau, prie to prisidėjo ir pakitusios 

mano pažiūros, kuriomis tada prie stalo su Gedminu visai nesla-

pukaudamas pasidalijau.

Ta kelionė su Luomanu ir mūsų viešnagė technikume man paliko dar ir kitokį įspūdį...

Jo žmona tąkart važiavo kartu. Bet kažkodėl ji neišlipo iš automobilio. Mudviem kiek paėjus, 

aš Luomano paklausiau: „O žmona? Ką ji – ten taip ir sėdės?“ „Niekur nedings. Nemaža“, – išgirdau 

tokį bendrakeleivio atsakymą. Ji, vargšė, ten ir išsėdėjo ne mažiau kaip dvi valandas (kol mes 

vaišinomės).

Dabar, apie tai rašydamas, bandau gretinti tuodu sutuoktinius. Matau, kad rajone gerbiamas 

pirmininkas viešumoje laikosi padoraus ir mandagaus elgesio taisyklių, o šeimoje yra netaktiškas 

ir net storžieviškas... Mėgstąs pasigirti, kad jis – LKP CK narys. Jo žmona jam priešingybė – in-

telektuali, ieškanti nestandartinių sprendimų; visada nepatenkinta tuo, kas egzistuoja, siekian-

ti tobulesnio. Ji dirba Panevėžio liaudies teisėja, o dabar yra gavusi paaukštinimą ir darbuoja-

si Aukščiausiajame Teisme... Tą dieną ji man ėmė pasakoti savo turistinės kelionės po Vengriją 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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įspūdžius (klausiausi įtempęs ausis). Tačiau Luomanas grubiai nutraukė, sakydamas, kad antrą-

kart to pasakojimo jis klausyti nenorįs.

O kai sugrįžome namo, buvo jau pusė trijų nakties. Luomanas pirmas išlipo iš automobilio ir, 

neatsisveikinęs su manimi, nuėjo. Stebėdamasis jos paklausiau – kodėl? „Mes taip jau įpratę...“ – 

atsakė ji.

O man tas „kodėl“ buvo aiškus... Mano dėmesingą pokalbį su Luomaniene ir jos dėmesį man 

jos sutuoktinis, ko gero, priėmė kaip „užsimezgantį flirtą“...

Liepos 31 d., ketvirtadienis
Su dideliu pasisekimu praėjo mano inicijuota ekonominė konferencija. Ypač pavyko klau-

simas dėl jungtinių brigadų kolūkiuose organizavimo. Mane tas klausimas jaudina dėl to, kad 

tokia brigada – tai minikolūkis, turintis šiokį tokį savarankiškumą, didesnę manevravimo ir žmo-

nių suartėjimo erdvę. Kai valstiečiai per prievartą buvo kolektyvizuoti, jie kaip skęstantysis šiau-

do tikėjosi būtent šiokio tokio savarankiškumo. Taigi aš, atkartodamas kompleksinių brigadų 

(jose laukininkystė neatskiriama nuo fermų) idėją, įsisavintą akademijoje, čia ir kėliau. Tegu nors 

ir per centimetrą, bet vis dėlto kolūkiečiai bus daugiau savarankiškesni, taip pat daug teisin-

giau bus apskaičiuojamas ir jų uždarbis. Žmonių santykiuose irgi atsiras daugiau nuoširdumo, 

atsakomybės.

KOMENTARAS

Kolektyvizacija buvo jau įsitvirtinusi. Nepakeičiama. Vyko 

ūkių stambinimas, taip pat ir spartesnis žmogaus „nušalinimas“ 

nuo tėviškės. Mane, tada vos pradedantį agronomą ekonomistą 

organizatorių (pagal gautą oficialų diplomą), jaudino žmogiškieji 

santykiai. Pritarėjų tuo klausimu tikrai tada atsirasdavo. O ir dar-

be, kreipiant dėmesį į žmogų, atsirasdavo daugiau prasmės. Ir tokį 

darbą tikrai atlikdavau su įsitikinimu, netgi su užsidegimu...

... Praeis keliolika metų ir aš atsidursiu Lietuvos žemės ūkio 

mokslininkų metinėje konferencijoje, kuri įvyks Dotnuvoje. Aš, 

tada jau kaip sociologas, kelių valandų savo pranešime kritikuo-

siu įsibėgėjusį kolūkių stambinimą ir nežinosiu, kad man tokią 

garbingą tribūną suteikęs Dotnuvos žemdirbystės instituto direk-

torius Antanas Būdvytis (vėliau tapęs garsiu publicistu ir nema-

žiau veikliu Atgimimo šaukliu) buvo kaip tik vienas iš pagrindinių 

autorių, įtikinėjęs Lietuvos komunistų partijos „genseką“ Antaną 

Sniečkų imtis kolūkių stambinimo politikos.  

Tuometė mano „opozicinė mintis“ buvo grindžiama ūkių 
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stambinimo atveju neišvengiama valdymo santykių biurokrati-

zacija ir galutiniu žemdirbio pavertimu tos sistemos nebyliuoju 

sraigteliu...

Rugpjūčio 4 d., pirmadienis
Už konferencijos organizavimą Panevėžyje gaunu ir apdovanojimą... Visą savaitę praleidau 

Vilniuje – vyko partijos miestų ir rajonų komitetų instruktorių seminaras. Klausytojų auditorija 

man paliko apytamsės, bukos minios įspūdį. Tik kur ne kur švystelėdavo proto blyksnis, šviesesnė 

mintis.

Mieste susitikau ir su Rimu Žilinsku, studentu iš Naujamiesčio.

„Jeigu aš sutinku žmogų, kuris įnarplioja mane į savo filosofiją, patraukia savo intelektu, aš 

tampu visiškai jam pavaldus“, – kalbėjo jis man.

Kalbėjo jis ir apie žmogaus stichiškumą, teikdamas jam pirmenybę. Toks žmogus, sakė Rimas, 

yra natūralus, o ne dirbtinis, ir būtent tuo natūralumu jis būna patrauklus. Jį taip pat kaip ir mane 

jaudina užslopinti žmogaus polinkiai, beprasmis egzistavimas ir nuskurdęs dvasinis gyvenimas.

KOMENTARAS 

Lygiai po metų, kai būsiu paskirtas steigiamo Bartkuškio ž. ū. 

technikumo direktoriumi, jis „laisvanoriškai“ pabėgęs iš paskyri-

mo vietos, atvažiuos čia dėstyti fizikos. Abu pažeidėme tada labai 

griežtą, tiesiog „arakčejevinę“  jaunų specialistų paskirstymo ir 

įdarbinimo tvarką. Abiem mums grėsė baudos.

Rugpjūčio 5 d., antradienis
Būdamas Vilniuje, aplankiau ir dvi jaunavedžių šeimas – Švedus (Alfonsą su Vanda) ir 

Vadopalus (Petrą ir Silvą).

Alfonsas Š. man prisipažino, kad su Vanda iki sutuoktuvių draugavęs tik 4 mėnesius, nors vesti 

ir negalvojęs... Vanda mane nustebino – labai betarpiška, muzikali, turinti išlavintą intelektą ir es-

tetinį supratimą. Pagalvojau: jai nelengva bus sugyventi su Alfonso „kampuotumu“, išsiblaškymu, 

ambicijomis. O ji, tarsi pagavusi mano mintis, pasakė jam girdint: „Gyvename tik dvi savaitės... 

Gelbsti vidinis taktas... Svarbu pagrindiniai gyvenimo tikslai, idėjos. Čia mes sutariame.“

Antroji jaunavedžių pora man pažįstama geriau. Kartu studijavome „timiriazevkoje“, ten jie ir 

susituokė.

Buvau įsitikinęs, kad tarp savęs nėkaip nesutars Petro V. stačiokiškumas su Silvos S. moterišku 

subtilumu. Tuo dar kartą įsitikinau, apsinakvojęs jų mažyčiame kambarėlyje.

„Oho!.. Užmiršai nusimauti kelnaites“, – jau lovoje savo stiliumi pašmaikštavo Petras. „Štai ką 

reiškia Romo atvažiavimas...“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Silva, jam negirdint, per pusryčius pasiskundė, kad josios pasaulis Petro visai nedomina, kad 

jis tapęs dar didesniu egoistu. Po vestuvių dar nė karto nebuvę kine, teatre.

„Baisu prisipažinti, bet aš džiaugiuosi, kai jis išvažiuoja komandiruotėn...“ – pasakė pusbalsiu.

Gaila Silvos. Gaila ir Petro... Ateina laikas tuoktis, o pasirinkimas menkas, jeigu, pavyzdžiui, 

Maskvoje laikomės savo tautinės tapatybės. Iš tiesų lazda turi du galus... Bet argi dėl to reiktų 

keisti mūsų nusiteikimą tuoktis? Atsisakyti aukštesnių tikslų?

KOMENTARAS 

Lietuva – iš tiesų mažytis kraštas...

Silvos mergautinė pavardė – Stanevičiūtė. Tais metais kartą jos 

ir paklausiau: „Ar giminių Naujamiestyje neturėjai?“

Pasirodo, mano geriausias vaikystės bičiulis Algirdas 

Stanevičius – tikras Silvos pusbrolis. Aš, pokario metais sugrąžin-

tas iš Palangos atgal į savo šeimą, Naujamiestyje vėl su Aliuku 

(taip jį vadinom nuo vaikystės) mokyklos suole sėdėjome greta. 

Vieną 1948 metų ankstyvo pavasario rytą jis į mokyklą nebeatė-

jo... Iš mūsų klasės tą kartą dingo ne tik jis. Buvo „eilinis“ lietuvių 

šeimų trėmimas į Sibirą...

Sukrėsti tų įvykių, su bičiuliais sukūrėme pogrindinę organiza-

ciją... Aš, dvylikametis, tapau vado pavaduotoju ir gavau (gal pa-

siėmiau)... kapitono laipsnį. Vadas, metais vyresnis, sau „suteikė“ 

majoro laipsnį. Priesaiką, kaip mūsų sugalvoto žurnaliuko leidėjas 

ir redaktorius, parašiau aš. Ją priėmė berods penkiolika paauglių. 

Bučiuodami vėlgi mano sugalvotą ir pasiūtą, vandeniniais dažais 

išdažytą vėliavėlę su Vyčiu jos centre. Turėjome pasidarę savo 

pažymėjimus, slapyvardžius (vadas pasirinko Juodosios Rankos, 

aš – Kalnų Erelio vardus). Nutarėme ginkluotis kovai su paver-

gėjais bolševikiniais... Upelio dugne radome aprūdijusį šautuvą. 

Šautuvo spyną pasisiūlė patvarkyti pustrečiais metais už mane 

vyresnis brolis. Beremontuodamas pametė spynos spyruoklę. 

Man buvo eilinė proga (kaip ir priesaikos metu nesurimtėjusius 

„pogrindininkus“) žurnaliuko „vedamajame“ brolį išburnoti už 

nedovanotiną žioplystę...

Tais „pogrindžio“ mėnesiais padariau detalų Naujamiesčio 

miestelio planą, „atsakingai“ pažymėdamas net išvietes, kad, 

atėjus amerikonams, nereikėtų jiems klaidžioti...

Būtume žaidę ir toliau, jei ne tuometės mūsų septynmetės 
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mokyklos direktoriaus Miškinio „diversija“... Po ištisų mūsų veiklos 

metų, atrodo, jį pasiekė gandas apie egzistuojantį „pogrindį“... Jis 

pradėjo retinti mūsų gretas, po vieną vesdamas ar stumdamas 

į savo kabinetėlį ir čia pat reikalaudamas pasirašyti po iš anksto 

paruoštu laisvanoriškai stojančio į komjaunimą pareiškimu. Po 

kelių tokių „vizitų“ kapituliavau ir aš. Prieš tai buvo kapituliavęs 

mano brolis ir dar keletas kitų. Išblaškius „vadovybę“, „pogrindis“ 

nustojo egzistuoti. Dabar mąstau, kad tokių direktoriaus veiksmų 

dėka mokyklos ideologinis veidas liko nesuteptas.

... Tik po daugelio metų sužinosiu, kad tuometėje Panevėžio 

KGB būstinėje visiems mums buvo užvesta stora byla ir kad ją su-

darinėjo pavėluotai, mums jau baigus septynmetę ir išsibarsčius 

kas sau. Mūsų vadas, Juodoji Ranka, gal sąmoningai mėtydamas 

pėdas (kaip ir jo tėvas, mokytojas, mama buvo mirusi), atsidūrė 

Klaipėdos jūreivystės mokykloje ir ten buvo sugriebtas. Buvo 

tardomas, mušamas. Tardytojai išgavo, ką reikėjo, ir, atrodo, pa-

vertė „saviškiu.“ Dėl visa ko jį perkėlė mokytis į prestižinę Odesos 

jūreivystės mokyklą, kurią baigęs į Lietuvą taip ir nebegrįžo... Bet 

mes su juo dar susitiksime.

O mano bičiulis Aliukas? Su juo buvo kitas nuotykis...

... Karštą, tvankią 1998 metų vasarą važiavau į savo „vasar-

vietę“ (už Rūdiškių) ir miestelyje nutariau sustoti išgerti bokalą 

pilstomo alaus. Už manęs į eilutę stojo du vyriškiai. Pirmajam iš 

rankų išsprūdo trilitrinis stiklainis ir sudužo.

„Dabar suplanuotą alaus tūrį judviem teks išgerti čia, 

bufete“, – pajuokavau.

O antrasis sako: „Ar jūs ne iš Naujamiesčio? Ar jūsų pavardė ne 

Grigas?“

Štai kaip likimas lėmė mums su Aliuku (ir su jo broliu dailinin-

ku Vaidotu Stanevičiumi) susitikti lygiai po 50-ties metų ir akis į 

akį pasidžiaugti šiuo vos ne komiškomis aplinkybėmis įvykusiu 

susitikimu... Mano bičiulis Aliukas, su šeima grįžęs iš Sibiro, baigė 

medicinos studijas, dirbo Trakų rajono vyriausiuoju gydytoju (ne-

atsitiktinai Rūdiškėse abu su broliu turi įsigiję vasarnamį). Dabar 

dirba Širvintose, o brolis – Parodų rūmų dailininku. Aliukas likęs 

toks pat – švelnus ir dėmesingas, smalsus. Ir ūgio toks pat  –  kaip 

ir aš...
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Rugpjūčio 6 d., trečiadienis
Grįžęs iš Vilniaus, dar kartą apmąsčiau savo netikėtą susitikimą su Vytautu Bakevičiumi... 

Buvom nesimatę šešetą ar septynetą metų. Kartu papietavome naujai įsteigtoje „Lietuviškų 

patiekalų“ valgykloje. Su apetitu suvalgėme po cepelinų porciją ir juos užsrėbėme ūkiškais 

barščiais. Pavaikštinėjome. Bet kodėl jis man vis kalbėjo apie Kristų, apie tikėjimą, apie bedie-

vio žmogaus gyvenimą, kaip gyvenimą, praradusį bet kokį prasmingumą? Gal jis prisiminė anų, 

technikume praleistų laikų, mano komjaunuoliškumą? Gal, dabar susitikęs, jis bičiuliškai bandė 

mane grąžinti į tikėjimo vėžes? Kaip ten bebūtų, bet jis man paliko tokį pat švelnaus, bet gilią 

sielos traumą išgyvenančio bičiulio įspūdį. Įsivaizduoju, kokias kančias ne tik tada, bet ir dabar jis 

tebeišgyvena... O gal jis tapo sektantu?

KOMENTARAS

Su V. Bakevičiumi mokiausi kartu Joniškėlio ž. ū. technikume. 

Pusantrų metų. Gyvenome atokiau nuo technikumo – ištuštėju-

sioje išvežtųjų į Sibirą troboje. „ Standartinių“ bendrabučių dar 

nebuvo. Nebuvo ir skalbyklos bei „valdiškos patalynės.“ Nebuvo 

net pirties. Visi tada „medžiodavome“... utėles. Mūsų medinių 

siaurų valdiškų lovelių plyšiuose jaukiai gyvendavo ir blakės... Kai 

ką prasiskalbdavome ir patys nusiprausdavome šalia tekančiame 

upeliūkštyje. Būdavo, kai tai darydavome ir prasikirtę eketę...

Pamenu po egzaminų sesijos prasidėjusias atostogas... Mes 

keturiese – Vytas Bakevičius, Jonas Škutas, Vytas Raicevičius (vė-

liau tragiškai žuvęs) ir aš siaurojo geležinkelio traukinuku vakare 

atvykome į Panevėžį. O iš ten visi kartu apie 19 kilometrų pėstute, 

spiginant sausio nakties šalčiui, pėdinome į Naujamiestį. Tai buvo 

1952 metų pradžia. Autobusai tais laikais nekursuodavo, o juk ir 

forminės duonos kepaliuką gavus nusipirkti būdavo didelė laimė. 

Naujamiestį pasiekėm, bet mano bičiulių trijulei iki jų namų buvo 

likę dar 8 ar 10 km.

Tą įspūdingą žvaigždėtą naktį speigas viršijo 20 laipsnių.

Po tų atostogų už poros savaičių Vytas B., tikrai labai švelnaus, 

dvasingo būdo asmenybė, staiga išvažiavo atgal į namus. Sugrįžo 

gal po vienos dienos visai pasikeitęs, pajuodęs ir staiga atsisveiki-

no... su technikumu. Tik vėliau sužinojom, kad savo namus tada jis 

rado tuščius – tėvus su jo broliukais ir sesutėmis ištrėmė į Sibirą... 

Nežinau, ar, rašant šias eilutes, Vytautas dar gyvas. Bet jo išgyven-

ta kančia yra tapusi mano bendros kančios dalelyte, prisidėjusia 
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rašant apysaką „Degantis sniegas“ apie lietuvių tremtinius. Ji 

buvo publikuota 1989-aisiais 5000 egz. tiražu ir, mano nuostabai, 

vos ne per savaitę išpirkta.

Jonas Škutas, vyresnis už mane porą metų, irgi buvo tapęs vos 

ne broliu. Pirmąjį mūsų mokslo rudenį 1950-aisiais, jau užėjus 

šalčiams, mes tebegyvenome apleistame ir nekūrenamame 

name. Ten mūsų buvo gal 8 ar 10 „nabagėlių.“ Naktimis įkyriai 

puldavo žiurkės. Turėjau išakijusį, be vatalino paltuką, kuriuo vie-

toj antklodės ir apsiklodavau. Bet per neatsargumą kartą buvau 

kišenėje pusryčiams pasilikęs lauke rastas morką ir keletą pupų... 

Man miegant, žiurkės sudorojo maistą ir įžūliai, vizgindamos 

uodegas, lakstė palei veidą. Bet blogiausia, kad paltukas buvo tų 

plėšikių praėstas... Vėliau mes keturiese, tie patys mano suminėti 

kraštiečiai, savavališkai persikraustėme į vadinamą Valašino 

vilą – erdvesnį vienaaukštį namą su mansarda, apkūrenamą jau 

valdiškomis malkomis ir esantį tik už puskilometrio nuo techni-

kumo. Betgi šiltieji kambariukai buvo kimšte prikimšti gyventojų. 

Mes įsikūrėme prie mansardos laiptų, skersvėjuose. O kad bendras 

vaizdas būtų aiškesnis  – naktimis šlapindavomės pro pakanka-

mai erdvius lango rėmų plyšius ir mums nė į galvą neatėjo, kad 

geltoni varvekliai uždengs pirmajame aukšte gyvenančio lietuvių 

kalbos ir literatūros dėstytojo Raudžio langus...

Kad iškentėtume šaltį, po du gulėdavome siaurutėje medinėje 

lovelėje. Gulėjau su Jonu. Berods taip kankinomės gal porą 

mėnesių...

Jonas Škutas po daugelio metų išgarsės kaip vienas iš 

iškiliausių, gabiausių ir dvasingiausių kolūkio pirmininkų. Dar 

sovietimečiu Truskavos miestelyje (Kėdainių rajono šiauriniame 

pakraštyje) pasiryžo atstatyti per karą iki pamatų subombarduo-

tą bažnyčią. Gerai žinau, vietinių gyventojų jis buvo laikomas vos 

ne šventuoju. Po sovietų valdžios demontavimo, kaip ir daugelis 

išties iškilių kaimo šviesuolių, bet „nuodėmingai“ dirbusių kolūkių 

pirmininkais, buvo nušalintas kaip ir kiti „predsedateliai“ ir 

pakeistas „laikina administracija.“ O šios daugeliu atvejų pačiu 

įžūliausiu būdu išgrobstydavo, išbarstydavo tai, kas bendruome-

nės buvo kartu „užgyventa.“ Tokia tad buvo tuometės nepriklau-

somybę atgavusios Lietuvos politinės valdžios valia... Ne kartą 
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esu „auklėjęs“ savo bičiulį ir, rodos, bendramintį Vytautą Knašį, 

po nepriklausomybės atkūrimo net du kartus dirbusį žemės ūkio 

ministru. Bet jis duodavo man suprasti: valia ne jo, o jį „į valdžią 

pastačiusio autoriteto“... Man panašūs faktai duoda pagrindo 

mąstyti apie „režisūrą“, rengtą už mūsų šalies ribų...

O manasis bičiulis Jonas Škutas? Mirė, ištiktas jau kelinto 

infarkto... Naujosios („lietuviškos“) valdžios buvo nustumtas į 

šalikelę ir pravardžiuotas „predsedateliumi.“

Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
... Nepaprastai įdomus ir turtingas turėtų būti jos dvasinis gyvenimas, nes niekuomet nuo jos 

veido nedingsta vidinio susikaupimo šešėlis, priduodantis gilaus švelnumo ir skaistumo žymių... 

Man atrodo, kad ji yra suradusi tą dvasinę pusiausvyrą, kuria gali pasigirti tik taurios sielos. Mažos 

nesėkmės, nesutarimai, intrigėlės jos dvasinės būklės neišmuša iš pusiausvyros, gal net atvirkš-

čiai – atsimušusios kaip į sieną, ištirpsta nepalikdamos net žymių.

Nepastebėjau nė vieno poelgio, posakio, kuris būtų sukėlęs susierzinimą ar nepasitenkinimą. 

Galvojau, kad ji bus per daug nekalbi, per daug santūri. Tačiau mūsų pašnekesiams temų nebu-

vome pristigę. Normuotas santūrumas, išugdytas susilaikymo nuo bent kiek egzaltuotų poelgių.

Tai viskas, ką galėjau pastebėti per mėnesį laiko. Nuostabi, prie savęs traukianti...

... Ilgai prisiminsiu šeštadienio šokių vakarą. Tai bus bene pirmasis mano gyvenime vakaras, 

kai absoliučiai niekas nesudrumstė mano sielos būvio; kai mane visąlaik lydėjo švelni būsena; kai 

mano kūną ir protą buvo užvaldęs tirpdantis lengvumas...

Bet mano draugai? Petras Rečiūnas ir Senia Kalinkinas?

Puolė už tai, kad aš, bendraudamas su merginomis, esu sterilus ir joms nerealus. Ir dar – su-

sireikšminantis... Kad jos visuomet nusigręš nuo tokio, kuris po trečio ar ketvirto susitikimo jos 

nepabučiavo... O jeigu nori geriau merginą pažinti, anot jų, reikia visokiais būdais ją išbandyti. Tik 

po viso to jau gali daryti ir rimtas išvadas... Daugiausia mane puolė Senia, su kuriuo nors artimai 

bičiuliuojamės, bet kurio principai man visai svetimi, nepriimtini. Jis visada siekia merginos fiziš-

kai ir, ją laimėjęs, gali nueiti net neatsigręžęs... 

KOMENTARAS

Dar Joniškėlio laikais likimas mane suvedė su įdomia asme-

nybe – Aksentijumi Kalinkinu (Senia) – Lietuvos rusu, kilusiu iš 

Smilgių bažnytkaimio (sentikių), į vakarus nuo Šiaulių.

Mokėsi Vilniaus ž. ū. technikume. Dėl tam tikrų priežasčių 

persikėlė į Klaipėdos ž. ū. technikumą – pas žemaičius nepritapo. 

Į trečią kursą atvyko pas mus, joniškėliečius. Su Senia Kalinkinu 
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į Maskvą studijoms ir išvykome, abu „pasiėmę“ tas dvi Lietuvai 

duotas vakantines vietas, nors tuomet ž. ū. technikumų buvo 

šeši. Mes, kaip komjaunimo aktyvistai ir dar su pagyrimais baigę, 

papuolėme „tiesiu taikymu.“ Pastebėsiu – į Maskvą studijuoti 

išvykome ne jo, o mano iniciatyva.

Man, įgijus pasitikėjimą, jis yra atsivėręs... Kaip jį, „rusiuką“, 

vokiečių laikais lupdavo lietuviukai... Mačiau ir aš – buvo labai 

užsispyręs  ir labai „rusiško charakterio.“ Prisipažino ir tai, kaip, 

mokydamasis Vilniaus technikume, bendradarbiavo su saugumu 

ir neretai gaudavo iš tos įstaigos „honorarą“... Na, ir lytinius santy-

kius pradėjęs nuo 13 metų...

Žodžiu, tikra mano priešingybė.

Tais metais technikume buvau tapęs aktyviu komjaunuoliu, 

na, gal ne tokiu kaip Senia Kalinkinas, bet komjaunuoliško darbo 

vagas versdavom drauge... Drauge mudu, bebaigiant techniku-

mą, buvome rekomenduoti ir kandidatais į Komunistų partijos 

narius. Tokie išvykome studijuoti į Maskvą. 

Bet Maskvoje mūsų keliai ėmė skirtis. Aš, atsidūręs „socialis-

tinio internacionalizmo“ citadelėje, iš karto ėmiau sukti į atvirą 

„nacionalizmą“, o Senia – atvirkščiai. Tapo net visos akademijos 

komjaunimo sekretoriumi ir aktyviai kovojo su tų laikų „mada“ – 

jaunimo polinkiu šokti moderniai, t. y. trepsint ir kraipantis... 

Baigus akademiją, mums buvo duotas pasirinkimas – aš tapau 

steigiamo Bartkuškio ž. ū. direktoriumi (Širvintų rajono pietinė 

riba), o Senia pasirinko šalia Panevėžio funkcionavusį Staniūnų 

paukštininkystės tarybinį ūkį. Būdamas direktoriumi, per trumpą 

laiką keleriopai pagausino vietinę partinę organizaciją ir „įšoko“ 

į Panevėžio rajono partijos komiteto antrojo sekretoriaus kėdę... 

Toliau jo karjeros nedėstysiu. Tik priminsiu, kad buvo labai realios 

kalbos (ir iš jo paties tą girdėjau) apie Lietuvos KP CK antrojo 

sekretoriaus (būtinai ruso!) pareigas. Vietoje jo į tas pareigas buvo 

paskirtas Vladimiras Beriozovas (irgi iš Lietuvos rusų). Mano bičiu-

lis atsidūrė Maskvoje, doktorantūroje, ir ten pasiliko. Dirbo vieno 

instituto direktorium, paskui – dar M. Gorbačiovo kuruojamame 

Komunistų partijos CK žemės ūkio skyriuje. Galiausiai tapo stam-

bios leidyklos „Izdatelskij dom“ valdytoju ir savininku. Pinigų, kaip 

jis pats sakė, neskaičiuoja. Bet nostalgiją Lietuvai išgyvena, tačiau 
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visos jo pastangos gauti Lietuvos pilietybę žlugo...

Prisimena mane. Ir dėkoja už tai, kad padėjau jam civilizuotis, 

patekti studijoms į Maskvą ir priverčiau vesti tą lietuvaitę, kuri 

buvo jo mylėta, bet ruoštasi palikti... Rodos, liko abu laimingi. Tik 

šeimoje niekas lietuviškai seniai nebekalba. Jo žmona Aldona (kuri 

studentavimo praktikos metais Panevėžyje buvo man palikusi 

„praskridusios kometos“ įspūdį) apgynė habilituoto daktaro laips-

nį, bet anksti išėjo į pensiją ir užmaskvyje, pasistatytoje savo viloje, 

aplinkinių pykčiui, sukūrė gamtos rojų tikrąja to žodžio prasme.

Kai man būdavo blogai su manuoju „nacionalizmu“, Senia 

manęs nesmerkdavo, greičiau bičiuliškai atjausdavo. Toks jo el-

gesys mane netgi stebindavo. O buvo atvejis, kai „grynas“ lietuvis, 

vyresnis amžium, to paties mano fakulteto studentas, su kuriuo 

netgi metus ar daugiau gyvenau viename kambaryje, iškilęs net 

iki LKP CK skyriaus vadovo pareigų, sutiktas gatvėje šaltai su 

manimi prasilenkdavo. Nėra niekuo man pagelbėjęs, kai man 

to labai reikėjo, o jis tikrai galėjo. Po mano maskvietiškos veiklos 

buvau paženklintas tuo „ženklu“, kurio jis skrupulingai vengė. 

Neturėdamas turtingesnės prigimties, bet už tai apdovanotas 

aiškiu polinkiu į besielį karjerizmą, jis anksti ir pasimirė. Kalbu apie 

Vytautą Simniškį...
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Rugsėjo 5 d., penktadienis
Sunkiai buvo susirgusi mama. Nervų sistemos sutrikimas, nusilpusi širdis. Rodėsi, jog vos vos 

rusena gyvybė, kuri bet kurią valandą gali užgesti. Gyvenu Panevėžyje, bet beveik kasdien dvi-

račiu ėmiau važinėti į namus...

Pagaliau įsitikinau, kad švelnus dėmesys, tiesiog mažmožiai gali prikelti ligonį, sustiprinti pu-

siausvyrą, įžiebti optimizmo.

... Esame šiek tiek susvetimėję. Keletą vaikystės metų praleidau Palangoje, paauglystę ir žalią 

jaunystę – Joniškėlyje, studijos Maskvoje... Matau, kaip ji ilgisi manęs. Didžiuojasi manimi... O 

abu tramdome jausmus. Jos liga labiau mus suartino. Rodos, kad atsirado daugiau tarpusavio 

šilumos ir sutarimo.

Negaliu be gilios pagarbos ir meilės mąstyti apie motiną. Nepaprasta darbštuolė. Išgarsėjusi 

ir išgarsinta kaip liaudies menininkė. Saviveiklos iniciatorė. Praktiškai viena auginusi visą penketą 

vaikų. Užkrosnyje pernai per atostogas buvau aptikęs du storus, jos braižu prirašytus sąsiuvinius. 

Supratau – tai jos kūryba, literatūriniai memuarai ar kas... Palikau ten, kur juos radau, nusprendęs 

paskaityti kitąkart. To kito karto nebebuvo... Kai šiemet atvažiavau, supratau, kad aš kaltinamas 

dėl jos rankraščių dingimo... Dieve, taip ir nesugebėjau jos akyse išsiteisinti. O viena iš sesučių, 

kuri galėjo sąsiuvinius prakuroms panaudoti, taip ir neprisipažino. Ne pirmas kartas...

Tas rankraštis, žinau, mamai buvo brangus dar ir tuo, kad ji rašė, pati būdama beveik beraštė. 

Ką reiškė tie pusantrų metų, kuriuos jai pasisekė pabūti mokykloje! Mano senelis, jos tėvas, dar 

ano karo suluošintas anksti mirė ir visas ūkio gyvenimas tarsi apmirė. O jos mama nebuvo labai 

darbšti, bet kasdien surasdavo jėgų aplankyti bažnyčią, esančią, kaip ir ana mokykla, už 5 ar 6 

kilometrų.

KOMENTARAS

Šiuo atveju negaliu susilaikyti neprabilęs atviriau.

... Net ir garbingo amžiaus sulaukęs, tebemąstau apie mano 

tėvų ankstyvas skyrybas. Prisimenu tėvą kaip išradingą darbš-

tuolį, užsiiminėjusį tais laikais pragyvenimui patikimu staliaus 

amatu. Turėjo gerą balsą ir kompanijoje mėgo ne tik dainuoti, 

bet ir karštai politikuoti. Buvo didelis rūkalius ir garsėjo kaip 

naminio tabako (dviejų rūšių) augintojas. Šeimos gyvenime 

ypač mėgo drausmės režimą. Kaip dabar manau, tais nepriteklių 

metais smarkiai „perlenkdamas lazdą“... Mėsa, miltai, duona 

buvo po jo užraktu ir motinai visa tai buvo išduodama kaip 

kariuomenėje  – normuotai...

... Man tada buvo gal penkeri ar šešeri metukai. Tą dieną 

trobos kampe stebėjau pilną alaus statinę. Sudomino pro statinės 
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kamštį sklindantis zirzimas. Kamštį pajudinau... To tik ir tereikėjo 

šviežiai supiltam gėrimui – visas akimirksniu fontanu ištekėjo, 

užliedamas dar tuomet be medinių grindų buvusią molinę trobos 

aslą. Bet tėvas už tą „šunybę“ manęs net nepabarė. Iš mano akių 

suprato būseną... O mano vyresnysis broliukas? Jam nepasisekė... 

Mano, dar pipiro, akyse jis įniršusio tėvo buvo mušamas po ranka 

pakliuvusiomis storomis virvėmis...

„Angelėli, dovanok... Angelėli...“ – klykė ir nuo skausmo raitėsi 

broliukas. Už ką?

Jam tada buvo gal devyneri metukai. Bet sugebėdavo 

atsirakinti daržinėlę. Kartą, ten radęs dviračio atsarginę kamerą 

(tuomet – aukso vertės!), žirklėmis išsikirpo jos gabalą ir miestelio 

vaikėzus apginklavo „ragatkėmis“, tuo jų akyse tapdamas lyg ir 

atamanu...

Ėjo karas, po jo – pokario baisybės. Dėl ko mano tėvai 

nesutarė? Dėl kokios priežasties po skyrybų visi buvo pasmerkti di-

desniam vargui, žmonių apkalboms ir psichologinėms kančioms? 

Štai klausimas, į kurį aš kankinančiai ieškojau atsakymo.

... Mama yra kilusi iš kaimo, greta kurio gyveno rusų senti-

kių bendruomenė. Gal ji dėl to „normaliai“ bendravo su rusais. 

Vokiečiams užėjus, ji išdrįso net porą bėglių, rusų kareivėlių 

„paslėpti“ ant aukšto, rizikuodama pražudyti visą šeimą, nors vo-

kiečiai, kiek pamenu, irgi nelabai stengėsi. Išgirdę atsakymą, kad 

rusų pas mus nėra, nešini ant krūtinės pakabintais automatais, 

išėjo. Man tada buvo penkeri. Pravažiuojančių vokiečių kareivių 
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apdovanotas gardžiais sausainiais, vaišinau jais tuos pačius iš 

baimės drebančius, pastogėje įkurdintus kareivėlius (kaip tada 

vadindavo – ruskius). Nežinau, kaip su valdžia buvo susitarta, bet 

tie kareivėliai gyveno pas mus porą ar trejetą mėnesių ir padėjo 

tėvui statytis naują gyvenamąjį namą. Paskui pats juos nuvežė į 

Panevėžį ir pridavė „kam reikia“...

Dėl tos vadinamųjų „plienčikų“ bylos tėvai pasibardavo. 

Mama buvo lyg ir anų pusėje, o tėvas „nevirškino ruskių.“ Žinoma, 

ją erzindavo ir žemindavo tėvo įvestas maisto produktų nor-

mavimas... Bet dėl skyrybų (kurių būta ir anksčiau, net pirmais 

povedybiniais metais), ko gero, ne tai buvo svarbiausia. Visas 

mano mamos elgesys, visa jos mąstysena alsuote alsavo doros 

įsikūnijimu. Greičiausiai seksą ji suvokė tik kaip išskirtinį dalyką, 

skirtą vaikams gimdyti. Ne daugiau. Tokį jos santūrumą drįstu 

sieti su mūsų senolių kultūrine tradicija.

Kas vertė ją tekėti už to, prie kurio nuo pradžios (kaip ji pati 

yra man sakiusi) nelinko širdis? Jos mama (pas kurią Palangoje ir 

„viešėjau“ keletą metų) buvo, drįstu pasakyti, apytamsė moterėlė. 

Būdama miestietė, ištekėjo už mano senelio, smulkaus ūkininko, 

bet, jam mirus, ūkis jai slydo iš rankų. Nuo dvylikos ar trylikos 

metų mama tapo vos ne vyriausia „ūkvede.“ Išėjusi „į mergas“, 

mėgo gegužines, žaidimus, dainavimą. Tais laikais kaimo jauni-

mas buvo ne tik gausus, bet ir mokėjo per daug neišdykaudamas 

linksmintis... Mano senelė, pasiėmusi lazdą, ne kartą varė mano 

būsimą motiną iš viešų gegužinių – toliau nuo „grieko“...

Neužmiršiu jau paskutinių skyrybų metais išgyvento vaizdo...

Aš ir mano tėvas tą dieną dviese buvome namuose. 

Greičiausiai sirguliavau, nes neišėjau į mokyklą (tada ką tik 

buvau sugrąžintas iš Palangos į Naujamiestį ir mokiausi penktoje 

klasėje). Tėvas į virtuvę prinešė storų supjaustytų lentų (vadintų 

dylėmis). Staiga ėmė užkalinėti tą namo dalį, kurioje mes, vaikai 

ir mama, miegodavome. Tėvas gyveno šalia virtuvės, atsitvėręs 

atskirą kambarėlį. Žiūrėdamas į tėvą ir jo darbą, sukau galvą – ką 

tai galėtų reikšti? Bet kai vienintelės durys, skyrusios namo galus, 

buvo storiausiais vinimis iki pusės jau užkaltos, nesusilaikiau: „Dėl 

ko jūs taip elgiatės?“ „Taip reikia...“, – išgirdau atsakymą.

Jo veide, kaip šiandien prisimenu, pastebėjau kaltės 
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išgyvenimą. Atrodo, kad kitokios išeities jis nebesurado... Tėčio, 

sūnaus sąvokų mūsų bendravime jau „nepraktikavome.“ Tai buvo 

ir paskutinis, tiesioginis mudviejų pokalbis, o kartu ir smūgis, kuris 

tada staigiai mane nusviedė į „priešininko stovyklą“... O buvo 

jau pakankamai vėlyvas ruduo ir mes, penki vaikai, į mokyklą 

vaikščiojom lipdami pro langą. Mūsų pusėje nebuvo net krosnies. 

Nežinau, iš kokių lėšų ir kaip prie visiško išsekimo ribos atsidūrusi 

mama samdė krosnininką ir kaip užsakė duris, kurias meistras 

įstatė, išpjovęs sienoje atitinkamą angą.

... Šiandien man nesunku paaiškinti, iš kur anais metais sė-

miausi stiprybės ir atkaklumo išvažiuoti į Joniškėlio technikumą, 

kišenėje teturėdamas tik keletą kažkieno paaukotų rublių ir porą 

riekučių duonos, padovanotos gailestingos kaimynės.
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Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Iš mano laiško R.

„... Tikėjau, jog prasideda simfonija – tikra skaisčios ir didelės laimės simfonija. Visa siela buvau 

tos simfonijos liūliuojamas... Jutau, kaip kilo ir plėtėsi nuostabi jos melodija. Retkarčiais ji virpte-

lėdavo, lyg akiplėšos vėjelio pabaidyta. Bet nesitikėjau visiško garsų disonanso... Ir netikiu, kad 

čia būtų klausos apgaulė.

Neprotinga ieškoti kaltininkų.

Bloga mano savybė ta, kad mane per daug valdo laki vaizduotė....

Dar ilgą laiką nešiosiu šventą paveikslą tos R., su kuria aš atsisveikinau rugsėjo 3-ią, ir steng-

siuos  pamiršti tą, kurią sutikau, grįžusią su savo choru iš gastrolių Maskvoje.

Iš visos širdies linkiu surasti tikrą ir didelę laimę. Skubu pasitraukti, kad neužbėgčiau jai už 

akių... Sudie!“

Labai greitai per rankas mane pasiekė štai toks jos atsakymas:

„... Šiandien gavau nuo Tavęs laišką. Jis be galo mane sujaudino. Su kartėliu širdyje prisiminsiu 

mūsų išsiskyrimą...

Tikriausiai manai, kad Tu man visai svetimas žmogus. Kad aš Tavęs nei kiek nebranginu. 

Puikiausiai įvertinu Tavo jausmus man ir gailiuosi, kad neužteko jėgų man į juos atsakyti. Protu 

pamilau Tave kaip draugą, kaip gerą žmogų. Bet širdimi... Joje per daug prigesinta meilės ugnis...

Per anksti mes susitikome. Aš daug galvojau ir nutariau: jeigu po mano nenusisekusios mei-

lės būčiau galėjusi tuojau Tave pamilti, būtų tekę abejoti jos tikrumu.

Nepyk ant manęs. Atleisk už grubų irzlumą su Tavimi. Patikėk – jis būdavo prieš mano norą... 

Norėčiau su Tavimi susirašinėti, pasikeisti nuotraukomis, tik nežinau, kaip į tai pažiūrėsi Tu.

Mūsų drauge praleistos dienos man liks geru prisiminimu. Ir nejaugi... O gal jos dar kada 

pasikartos?..

Lik sveikas!..“

Išvažiavimo iš Panevėžio išvakarėse ji labai prašė manęs užeiti. Tą galėjau nujausti, bet nepa-

tikėjau jos drąsa. Tiesa, kartą mačiau ją einančią gatve – buvo nepaprastai nusiminusi. O gal tik 

mano vaizduotė tokį jos paveikslą tada įsiūlė?..

Kokia ji buvo spinduliuojanti, kai atidarė man duris! Koks buvo nuostabus ir galėjęs būti nuos-

tabesniu vakaras! Bet aš buvau nevykėlis. Ir, žinoma, stabdomas įsimetusio įtarumo...

KOMENTARAS

Abu laiškai savaip atskleidžia tuometinius mūsų portretus. 

Amžina sielų harmonijos ilgesio problema, sunkiausiai išgyve-

nama jaunystės metais... Tada elgiausi vedinas gal ne tiek įžeistų 

ambicijų, kiek laukto atgarsio. Ir dar – susikurto ir jau ilgus metus 

nerealaus, nesveiko (greičiausiai taip šiuolaikinis psichiatras 
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įvertintų tokią būseną) „nepaliestosios“ įvaizdžio, savyje akumu-

liuojančio visą gėrį ir visą grožį...

Sunkiu kryžiumi tokie jausmai tada gulė ant mano širdies – 

guls jie ir ateityje... O tada? Tas maksimalizuotas, suabsoliutintas 

„įvaizdis“? Ta iki liguistumo mano vaizduotėje išgryninta asmeny-

bė (bet ne ta, su kuria susipažinau ką tik pateiktu susirašinėjimu) 

turėjo visai konkretų pavidalą – irgi studijavo Kauno žemės ūkio 

akademijoje. Buvo aktyvi saviveiklininkė, visus žavėjo savo įgimtu 

judrumu ir skaisčiu mergaitišku grožiu... Bet man pagal „įsikūrusio 

demono“ valią nepasiekiama. Kaip man tada atrodė, atstovau-

janti skirtingam nei manasis pasauliui...

Kaip būna „degančioje“ jaunystėje, pasitaikius tam tikroms 

„aplinkybėms“, toks maksimalizuotas įvaizdis buvo „nuleidžia-

mas“ ir labiau konkretizuojamas konkrečios asmenybės pavidalu. 

Visa nelaimė arba visa dramos užuomazga yra ta, kad įsivaizduo-

jamas, sukurtas ir vaizduotėje „tobulinamas“ portretas nelabai 

sutampa su sutiktos konkrečios asmenybės portretu...

Panašiai atsitiko ir su mano kelyje „praskridusia kometa“... 

Mano dienoraštyje (rugsėjo 5 d.) taip pat yra dar ir toks įrašas: 

„Nepaprasta ji. Atrodo, studijuočiau visą gyvenimą, tačiau taip 

ir liktų iki galo nepažinta... O elgiamės taip, tarsi norėtume dar 

kažką labai esmingo pasakyti, bet... susilaikome...“

Ji tą kartą atvirai, sąžiningai parašė: jos jausmus nuo seniau 

buvo užkariavęs kitas. Tas „kitas“ taip pat dalyvavo to paties cho-

ro gastrolėse... Išgyvenau jos susidvejinimą, kančią. Tačiau manęs 

atsarginio pozicija netenkino. O ji buvo irgi iš tų, siekiančių gal 

idealo. Apskritai, ar tokiems maksimalistams (vyrui ir moteriai) 

gyvenime įmanoma sutarti? Yra tvirtinama, kad iš 100 susituoku-

sių porų tik 5–6 procentai būna laimingų... Įdomu, kokiam žmonių 

tipui tos poros priklauso – maksimalistų ar šiaip vidutinybių?

Dabartinė karta panašias problemas sprendžia labai papras-

tai, dažniausiai per ankstyvų lytinių santykių praktiką. Nežinau, 

neįsivaizduoju, kaip tokiais atvejais formuojasi asmens jausminis 

pasaulis? Kokiomis vertybėmis jis užpildomas?..
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