
1963-ieji. Brendimo vingiuose

1963-ieji. Sausio 8 d., antradienis
Ką šitie metai atneš? Praėjusieji davė aspirantūrą. Bet atnešė ir nusivylimų.

Vakar buvo fakulteto mokslo tarybos posėdis. Atestavo aspirantus. Katedros vedėjas profe-

sorius Kuvšinovas nenoromis sutiko mane atestuoti – dėl sveikatos. Bet tarsi įsiteikdamas prieš 

tai pusvalandį man pasakojo apie savo karo dienas, praleistas Lietuvoje. Ačiū Dievui, posėdyje 

jis tylėjo.

O aš nuo šiandien persikeliu pusantro mėnesio laikotarpiui nakvoti į psichoneurologinį dis-

panserį. Čia veikia neva nemigą gydantys eksperimentiniai aparatai. Ten ir atgal važinėjimas man 

atims nemažai laiko.

... Aplankiau Maskvos dailininkų parodą Manieže (prie Kremliaus). Puiki! Nuostabi! Bet ją puo-

la ir spauda, ir valdžia. Daugiausia triukšmo sukėlė Nikonovo paveikslas „Geologai“... Bet kuo il-

giau prie jo įsijauti, tuo labiau išryškėja drąsus siužetas, visai naujas, savo forma gal ir neįprastas 

stilius. Gilus psichologinis, netgi politinis turinys. Dailininkas piešia geologus natūraliai – nuvar-

gusius, nuvarytus, savo darbe nematančius didesnės prasmės. Aliuzija į tarybinę visuomenę? Į 

jos dvasią ir ateitį?..

Sausio 13 d., šeštadienis
Maskviečiai neprisimena tokio žiemos grožio. Štai jau trys dienos, kai puikioji mūsų maume-

džių alėja padengta šerkšnu. Jokio vėjelio! Lyg būtų pasakų karalystė... Tik speigas iki 30oC. Puiku! 

Skambantis šaltis... Visos augalijos ir laukų grožio neįmanoma aprašyti. Grožis visada visada tik 

išgyvenamas....

O iš namų atrašė: „Su Vale kas atsitiko, tai tiesiog baisu ir pagalvoti. Ji – išprotėjo. Apie tokią 

jos ligą anksčiau niekas nieko neįtardavo. O dabar po savaitės, kai ji šventė su mumis Naujuosius, 

pradėjo nusišnekėti... Kartais įpina ir Tave, sako: „Grigas Romas užhipnotizavo“, arba: „Romas sako, 

kad aš greitai mirsiu“... Tai matai... Bet jos darbovietėje, ligoninėje dirba ir tavo amžiaus vyr. gydy-

tojas Laiškonis – tai apie jį irgi panašiai kalba...“

... O Antanas Jasaitis labai dažnai man pasakoja apie savo pirmosios (ir pagal jį – paskutinės) 

meilės metus. Teikė man pavydą sukeliantį vaizdą vieną po kito. Kalba apie tokią meilę, kuri nie-

kada negali būti pakartota. Apie troškimą ją išsaugoti visą gyvenimą... Jis pasiekė, kad jo mylimoji 

studijoms irgi persikeltų į Maskvą... Abu dabar susituokę gyvena kartu.

Kai jis pasakoja apie savo jausmus ir gyvenimą, aš pasijaučiu tarsi invalidas. Lyg būčiau be 

kojos, kuriam giriamasi apie pasiektą bėgimo rekordą... 

Sausio 20 d., sekmadienis
Keista... Parvykęs į tėviškę aš išgyvenau didesnį vienišumą. Gal dėl to, kad visi skuba kalbėti 

apie save. O mano gyvenimas jiems lieka nesuprantamas, juolab – mano vidiniai išgyvenimai, 

kurie visada lieka neatskleisti. Tik čia pradedi suvokti nuoširdaus bendravimo poreikį, jo dramą... 
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Gerai, kad yra du trys bičiuliai, kurių gyvenimą pažįstu kaip savo, o jie – mano. Be jų – nesunku 

patekti į užburtą dramos ar tragedijos verpetą, kaip kad atsitiko vargšei Naujamiesčio medicinos 

seselei. O aš tą naujametinį vakarą savo artimųjų ir jos akivaizdoje tenorėjau pabūti dėmesingu 

džentelmenu...

Pagalvoju ir apie aspirantūrą... Ar neatsisėdau ant šakos, kurią pats bandau nukirsti?.. Vis dar 

laukiu kažkokio stebuklo, kažkokios apvaizdos ir tik tas tikėjimas mane sulaiko nuo žvalgymosi į 

gatvę... O gal to nereikėtų vengti? Gal visa tai apgydytų nuo sielos kančių?

... Vakar klausiausi kamerinio orkestro atliekamų Vivaldžio, Bacho, Haidno ir Mocarto kūrinių... 

Stebėjau, kaip mano širdis ir dvasia rimo. Kaip į visas ląsteles gėrėsi palaima... Bet muzika baigėsi, 

ir vėl mane apsupo pilka, šalta kasdienybė.

... Už 5 dienų man – dvidešimt septyneri metai. Viešpatie, kiek daug!.. Jei turėčiau sūnų, nuo 

jo nei minutės nenorėčiau atsitraukti. O jei dukrą – visąlaik ant rankų nešiočiau... Aš jiems būsiu 

jau gerokai senstelėjęs...

Sausio 26 d., šeštadienis
Vakar man suėjo 27-eri. Ta proga žiūrėjau čekų komediją „Trečiasis noras.“ Rusams komedijos 

geriau sekasi...

Naktį kankino galvos skausmas. Gal nuo per didelės elektros srovės? Aš gi guliu, t. y. nakvoju 

dispanseryje, apraizgytas laidais, anodais ir katodais, esu bandomasis triušis... Atseit surastas nau-

jas metodas, gydantis nuo nemigos. Gal reiktų metams mesti aspirantūrą ir padirbėti kur nors 

eiliniu darbininku? Bet argi nuo savęs pabėgsi... Visur iš paskos tau kaip kibi šmėkla seks dvasios 

alkis, gal tuštuma...

Žmogus be meilės gyventi negali. Tai penas ne tiek kūnui, kiek dvasiai. Be jos tu negali siekti 

aukštumų... Bet tas jos laukimas (o gal nuo jos bėgimas?) man tapo toksinais, apnuodijusiais 

visas mano kūno, mano širdies, mano smegenų ląsteles. Bjauriausia, kad  mano prigimtis šalinasi 

„prieinamų“ priešnuodžių...

Tapau neįtikėtinai pavydus. Pavydžiu savo draugams ir todėl negaliu jų lankyti. Pavydžiu ga-

tvėje poromis vaikščiojantiems jaunuoliams. Pavydžiu tiems, kurie scenoje demonstruoja links-

mus veidus. Pavydžiu jaunystei, kur tik ji ir kaip ji bepasireikštų... Ir tas pavydas dar labiau mane 

smaugia, varo kaip tą sraigę užsidaryti kiaukute...

Gal taip yra dėlto, kad dar vaikystėje niekam nerūpėjo apgludinti mano prigimties. Buvau 

paliktas pats sau su savo prigimtiniais pliusais ir minusais... 

Vasario 3 d., sekmadienis
Kaip gyvenu? Turbūt kad neblogai. Šiandien nusipirkau radiolą. Galėsiu, kada noriu klausytis 

ir radijo, ir plokštelių muzikos. Kambario draugas mongolas rimtai susirgo, išvažiuos visam pus-

mečiui, o vokietis netrukus baigia aspirantūrą. Štai ir būsime dviese – su radiola. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Ketvirta naktis, kai išsimiegu pakankamai. Todėl ir nuotaika kita, grįžta gyvenimo patosas...

Šiandien buvau koncerte. Klausiausi Ravelį, Bramsą, Vagnerį. Ravelis man pasirodė per didelis 

ekspresionistas.

Kovo 3 d., sekmadienis
Su A. Jasaičiu Mažojo akademinio teatro scenoje žiūrėjom pjesę „Kortų namelis.“ Autoriaus 

neįsidėmėjau. Tipiškiausias „rokokinis“ menas! Ir rašytas „rokokiniams“ žmonėms... Mano suvoki-

mu, tai menas savyje, menas, bėgantis nuo realaus gyvenimo... Gal reikia ir tokio?

Po ilgos pertraukos buvau sutikęs Noemi. Apie ją dienoraštyje esu rašęs... Šį kartą atvirai man 

pasakė, kad ją bandę nunuodyti... Už ką? Už tai, kad ji, kaip žydė, ištekėjusi už kitataučio... O aš 

manau, kad taip pasielgti ji pabandė pati... Bet jos pasakojimas ir akys rodė – depresija išgyventa. 

Vėl atsidūriau kunigo (be sutanos) vaidmenyje.

Susitikau ir su Svetlana – su ta, su kuria esame duetu dainavę ariją iš operetės „Vestuvės 

Malinovkoje“... Tarsi nebūta tos viešos, aistringos meilės su tuo nuplikėliu albanu. Vėl atrodo tau-

ri, skaisti, turininga. Slaviško moteriškumo, švelnumo įsikūnijimas. O aš prieš šešetą metų jos 

jausmus atsainiai atstūmiau – norėjau (ir tebenoriu...) išlikti „nacionalistu“... Svetlana irgi įstojusi į 

aspirantūrą ir sutikusi mane „sumaniai“ ištempė aplankyti Jeleną Aleksandrovną – puikią mano 

trumpos „vokalinės karjeros“ pedagogę. Jos vyras ne per seniausiai bendros kelionės metu mirė... 

Dabar ji visa pasikeitusi. Kažkoks gyvybės saitas nutrūkęs. Žvilgsnio forma išlikusi, o turinys – iš-

blėsęs... Tai jau ne gyvenimas, o egzistencija.

O su Svetlana taip ir atsisveikinome. Tebeveikė tie mano prakeiktieji stabdžiai...

...Geram pusmečiui išvažiavo kambario draugas vokietis Danielius Christmann. Paskutinėmis 

dienomis jis su manim nesikalbėjo. Kai traukiny jo kupė truputį išgėrėm, aš jo užklausiau – ko-

dėl? „Dėl arbatinuko“, – atsakė jis. Pasirodo, prieš mėnesį jam buvau užsiminęs, kad išvažiuojant 

teks valdišką arbatinuką jam pačiam nuvalyti, nes dažniau jį vartojo, sandėlis tokio nepriims, o 

mums tokio irgi nereikia. Jis ir nuvalė... Štai kaip būna gyvenime – smulkmė kartais kaip kokia 

piktžolė įstringa į žmonių santykius.  

Mano mokslinis vadovas Jakovas Andrejevičius Lovkovas abejoja, ar aš sugebėsiu parašyti ir 

apginti disertaciją, jei praktinės srities (kurią aš pasirinkau savo disertacijos tema) rodikliai nuo-

sekliai krinta. Sako, kad jų praktikoje nebuvo tokio atvejo, kad aspirantas (t. y. aš) pasirinktų tokią 

„nedėkingą“ temą (omenyje jis turėjo susiklosčiusią tarybiniuose ūkiuose situaciją).

O už langų – pavasaris... Koks jis bus – linksmas, džiugus ar liūdnas, skausmingas?

Aš dabar labai turtingas.

Turiu radiolą, turiu fonoteką – geriausią bičiulį. Viską aš turiu! Garsai, kurie sužadina švelnius 

tarsi pūkas jausmus, tiesiog skraidina mane oru. Turiu muziką, kuri gal ir skausminga, bet nu-

veja sunkias, slogias mintis. Turiu ir laidotuvių, ir vargonų muziką. Bet ji man savaip atgrasi.... 

Primena skeletą, juodas gedulingas vėliavas, ilgą, pilką žmonių eiseną paskui karstą... Taip kaip 
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Čiurlionio paveiksluose... Bet turiu ir šokių muzikos! Tik kažkodėl ji man labai greitai įgrysta. Turiu 

ir Bethoveno muzikos formomis išreikštą filosofiją, kurią man dar reikia perprasti... Ir puikųjį japo-

nų kvartetą „Keturios antys.“ Ir man gerai... Tegu pasaulis verda, kuičiasi... Tegu... O aš čia – su tais, 

kurie kūrė, su jų pojūčiais, mintimis, su jų pasauliu. Ir man tikrai gera...

Kovo 9 d., šeštadienis
Vakar buvo „įžymioji“ šventė. Kaip katedros proforgas dovanėles įteikinėjau mūsų moterims. 

Profesorei Evdokijai Andrejevnai Rudakovai įteikiau Bethoveno 9-ąją simfoniją. „Pertraukose tarp 

ekonominių tyrimų neprošal užsiimti ir kitokios formos filosofija“, – pašmaikštavau. O profesorė: 

„Jūs mane suintrigavote... Aha... plokštelės... Na, ką gi... Teks įsigyti patefoną...“

Net neperskaičiusi plokštelės metrikos, ji ramiausiai jas padėjo ant stalo ir išvažiavo. Visi sekė-

me jos rankų judesius ir akių žvilgsnį.Kalbama apie ruso inteligento aukštą vidinę kultūrą. Gal tai 

išimtys, kurios nebedaro įtakos visuomenės gyvenimui?.. Bičiuliai sako, kad aš pradedu gyventi ir 

kad tą pasikeitimą išduoda mano išvaizda.

Kovo 10 d., sekmadienis
Klausiausi N. Chruščiovo kalbos, skirtos meno ir literatūros darbuotojams. Ji tęsėsi 2,5 valan-

dos! Buvo puolamas Ilja Erenburgas: jo memuarai „Žmonės, metai, įvykiai“, jo apysaka „Atšilimas“, 

jo ginama „Skirtingų krypčių taikaus sugyvenimo“ doktrina. Buvo mesti kaltinimai poetams E. 

Evtušenkai, R. Roždestvenskiui, rašytojams V. Nekrasovui, K. Paustovskiui ir net V. Katajevui. Tai buvo 

akivaizdus, grubus išskirtinių asmenybių ir jų mąstymo slopinimas, politinių štampų primetimas.

KOMENTARAS

Visi suminėti rašytojai ir poetai tuomet buvo labiausiai skai-

tomi ne tik dėl savo kūrinių meninio įtaigumo, bet ir dėl laisviau 

reiškiamos humanistinės bei demokratinės minties. Atskirai 

norėtųsi suminėti I. Erenburgą.

Prieš įžengiant Raudonąjai armijai į Rytprūsius, Ilja Erenburgas 

savo ranka parašė ir „apginklavo“ nugalėtojų ordas, kviesdamas 

„žudyti, plėšti, prievartauti moteris“ dabar jau paties priešo žemė-

je. Tai ir buvo su laukiniu įsiūčiu atlikta. Nelaimingos, po įtūžėlio 

ranka pakliuvusios lietuvninkės! Masiškai buvo prievartaujamos 

ir žudomos, nespėjusios pasitraukti. Buvo plėšiamas, naikina-

mas nuo bombų ir sviedinių dar likęs tos žemės žmonių turtas... 

Tuomet gyvenau Palangoje ir savo akimis mačiau, vaiko širdimi 

išgyvenau užklydusias iš ten, išprotėjusias moteris, patirto siaubo 

ir bado blaškomus vaikus...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Kovo 10 d. (vakare), sekmadienis
Jau atsirado šešėlis. Iš pradžių jis man atrodė didelis didelis – visą saulę užtemdė... Bet pro jį 

vis tiek jutau spindulius. Jie sklaidė miglą, tirpdė tą šešėlį ir šildė mane... Bet tas šešėlis, nors ir 

susitraukęs, mane tebebaugina, kelia nerimą. Man baisu... Baisu nuo tuštumos, nuo vienumos. 

Ar yra kas baisesnio, sielai skaudesnio už tuos du išgyvenimus?..

Kodėl šešėlis?.. Kam jisai? Gal man kaip bausmė už nenuoširdumą, savo jausmų slopinimą? 

Gal bausmė už bravūrišką išpuikimą? O gal visa tai – tik sapnas? Miražas?.. Pabudau, apsidairiau, 

ir sapno kaip nebūta. Cha cha cha... Iš tavęs, Romai, tik pasijuokė... Betgi tai nežmoniška! Betgi 

tai – visai ne juokas! Ir – ne sapnas. Tai – tikrovė... Aš ją liečiu savo rankomis, juntu jos kvėpavimą. 

Toji tikrovė buvo šalia ir ėjome greta... Mes net bandėme kartu džiaugtis, dainuoti. Ne ne – tai ne 

sapnas. Šalin tą šešėlį! ... Bet kodėl tokie grubūs muzikos akordai? Kodėl jie taip darko melodiją?.. 

O jeigu gyvenimas – tai ta pati muzika? Tada tokie akordai yra neišvengiami.

Kovo 11 d., pirmadienis
Pagaliau praslinko naktis. Rytas išaušo skaidrus – pavasarėjančios, gaivios dienos rytas. Bet 

slegiantis, nykus jausmas kaip sunki sunki našta tebeguli ant širdies. Tebekausto kvėpavimą, ju-

desius, žvilgsnį...

Nejaugi tai ir yra tasai Tikrovės suradimo kelias? Savęs ieškojimo ir suradimo kelias?.. Koks jisai 

akmenuotas, dyglėtas, slidus ir klaidinantis! Taip, tai jis... Bet ar jis gali būti kitoks? Ar atradimų 

džiaugsmas būna tik šalia skausmo? Laimė – tik šalia praradimo? Ilgesys – tik šalia pasitenkini-

mo? Niekšybė – tik šalia pasiaukojimo?..

Štai kokia ji, ta Tikrovė. Didelė didelė, visą akiratį užimanti, visas ląsteles persunkianti, visą 

kraują suaudrinanti, viską nušviečianti, apakinanti ir viską užtemdanti, viską naikinanti ir viską 

atgaivinanti...Tokios aš ieškojau visą visą laiką, tokios trokštu visus metus. Visą gyvenimą...

O jeigu aš su ja, su ta Tikrove, iš tiesų susidursiu? Gal būsiu pralaimėjęs? Jei taip, ką tai reikš – 

susinaikinimą ar rusenantį egzistavimą? Gal vieną ir kitą kartu? Pralaimėjimo kontūrai kažkodėl 

man aiškesni nei laimėjimo. Už jo – didesnė nežinia.

... Reikia važiuoti. Reikia... Bijau. Pasibaigs sapnas, pasibaigs Tikrovė. Liks Tuštuma, ausyse, sme-

genyse spengianti. Dar nykesnė negu buvo...

Gal aš poetas? O gal geriau, paprasčiau yra būti tiesiog žmogumi?.. Tikrovė – ne liguista vizija. 

Ją reikia kurti, statyti, puoselėti. Savomis rankomis, savo protu... O aš – pavargęs. Labai pavargęs... 

O gal man, kaip tai sraigei, įsirangyti į kiaukutą ir iš ten saugiai stebėti, kas dedasi aplinkui?..

Nesugebu būti paprastu žmogumi. Aš kuriu vizijas, o tokių gyvenime nėra, bet pasilieku jų 

vergu, siekiu jų, o tie vaizdiniai, jie... jie visada nuo manęs tolsta... Greičiausiai štai čia ir slypi mano 

pamatinė prigimties yda, mano asmens drama. O gal ir jėga?..

Dar vienas naikinantis, svaiginantis smūgis!

To negali būti, kad štai laimė, džiaugsmas imtų ir iš dangaus nusileistų....
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Kovo 15 d., penktadienis
... Naktis traukėsi, nyko. O apyrytyje mane aplankė senas brangus vaiduoklis... Aplankė ir iš-

nyko. Išnyko, palikęs švelnumu dvelkiantį pėdsaką. Betgi tas pėdsakas iškart man sukėlė sielos 

kančių...

KOMENTARAS

Štai tokios ir panašios joms (šiandien egzaltuotomis atrodan-

čios) mintys, jausmų proveržiai užfiksuoti dienoraštyje, atspindėjo 

tuometinę mano būseną. Įsivaizduojamos ir tebeidealizuoja-

mos Mylimosios (turėjusios gana konkretų savo pavidalą, bet 

Lietuvoje) vizija. Toji vizija buvo pasiekusi savo apogėjų. Nuo 

skaitytojo nelinkęs slėpti tikrųjų jausmų, manydamas, kad kiekvie-

nas iš mūsų kažką panašaus, kas jungia mus kaip žmones, esame 

išgyvenę.

Kovo 18 d., pirmadienis
Chruščiovas – nepakeičiamas klounas. Jam galima suteikti Sąjungos nusipelniusio aktoriaus 

vardą... Jo ilgavalandinės kalbos visai nenuobodžios. Jos kimšte prikimštos kalambūrų, satyros, 

anekdotų, senų prisiminimų, sušaržuotų portretų ir kitokio rekvizito. Į aktorinį veiksmą jis sė-

kmingai įtraukia ir aktyvesnius iš salės. O pati publika dažnai alpsta nuo juoko, audringai dalija 

ovacijas tribūnoje jau kelintą valandą stovinčiam išdaigininkui. Pasilinksminusi, pasijuokusi iš sa-

vęs ir iš kitų, publika patenkinta grįžta prie savo darbų...

Greičiausiai Chruščiovą bus kas nors įtikinęs, kad humoras, satyra gali pasitarnauti aukščiau-

siajam tikslui – komunizmo kūrimui, jo spartinimui. 

Kovo 20 d., trečiadienis
Buvau tarptautinėse štangininkų rungtynėse (juk ir aš tuo sportu truputį užsiiminėjau). 

Nuobodus reginys. Bet vienas dalykas praskaidrino mano nykią nuotaiką... 

Japonas, prieš keldamas štangą, stovi kurį laiką susikaupęs, lyg maldą kalbėtų, lyg burtažo-

džius prisimintų. Staiga garsiai šūkteli „Usss“ (tuo kažkodėl prajuokindamas publiką) ir imasi štan-

gos. Kitą kartą išėjęs ir siekdamas dar geresnio rezultato, jis net du ar tris kartus šūkteli tą savąjį 

„Usss“...

O užvakar lankėmės į socialistinių šalių Tarpusavio ekonominės pagalbos tarybos atstovų 

susitikimą su užsienio studentais. Buvome apstulbinti... Nė vienas iš penkių rusų, užimančių 

aukščiausias pareigas, nesuprato anglų kalba užduotų klausimų... Už juos atsakinėjęs kažkoks 

juristas parodė klasikinį nemokšiškumą, žemiausią kalbos kultūrą. Mano aspirantūros bičiuliai, 

rusai Merzlovas ir Budilkinas neiškentė ir nusiuntė prezidiumui raštelį, jog tokie dalykai tiesiog 

kompromituoja pačią valstybę.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Kovo 22 d., penktadienis
Sėdžiu ir mąstau – kodėl aš taip blogai dirbu? Be nuotaikos. Be energijos, be visų jėgų mo-

bilizacijos... Gal dėlto, kad nėra apčiuopiamo vidinio stimulo? Mes, kaip kiti, neturime Tėvynės?.. 

Šitoji? Ji bekraštė ir svetima...  Tos idėjos, kurias mums bruka, yra netikros... Na, o kas ir pasiekiama, 

išbyra kaip iš kiauro maišo.

Jeigu mes turėtume Tėvynę tikrąja to žodžio prasme, turėtume konkrečias idėjas (o ne beribį 

maišą, neaiškias fantazijas ir amorfinę žmonių masę), mumyse užgimtų dviguba, triguba jėga. 

Žmogus savyje slepia dvasinius turtus, milžiniškas jėgas. Tik reikia joms duoti laisvę, sufokusuoti 

jas į būtiniausią veiklos sritį – savos Tėvynės kūrimą. O Ji – tai pasaulio dalis. O aš? Tos dalies 

dalelytė...

A. Jasaitis sako: mes kaip pečiorinai, egzistuojame, atsidūrę oportunizmo baloje. Ir dar pagal-

vojau: gal man taip ir bus lemta visą gyvenimą „kažkur“ ir dėl „kažko“ skubėti, „kažko“ siekti? Su 

brukamu – nesutikti, viską neigti ir viską aiškinti savaip?.. Ir kad tokią lemtį man lėmė žvaigždė, 

po kuria gimiau?..

Kartais lieku patenkintas, o kartais savęs neapkenčiu. Kartais norisi pabėgti iš pasaulio, kuo 

toliau nuo žmonių, nieko nematyti, negalvoti, pasislėpti. Net nuo savęs... O kitąkart taip ir traukia 

pulti į patį didžiausią sūkurį, kreipti jį kiton pusėn, duoti jam kitą tėkmę... O iš tiesų – kuriems 

galams mes gimstame? Stumdymuisi? Kvailystėms? Niekšybėms? Žygdarbiams?.. Cha cha cha... 

O jeigu jau gimei, tai gal privalai turėti ir sąlygas normaliai saviraiškai? Sąlygas ją skatinti? O kaip? 

Dvasiniu penu?..

Viešpatie, kaip klaiku!.. Poetas Evgenijus Evtušenko, kuris buvo prilygintas vos ne Puškinui, 

dabar įsviestas į purvą, apdergtas mėšlu. Suniokotas... Už tai, kad pabandė parodyti save kaip 

mąstančią asmenybę, šiek tiek laisviau išskleisti savo jausmus ir mintis... O mums per visus ru-

porus tebekalama, kad mūsų visuomenėje yra puikiausios sąlygos asmenybėms užgimti ir joms 

reikštis.

Matau beprasmybę, bet ir žinau, kad ateityje dar visko bus. Bus ir perversmų. Jie neišvengia-

mi... Reikia nurimti, netriukšmauti ir kol kas nedaužyti užrakintų durų... Tikiu, kad jos pačios kada 

nors plačiai atsidarys.

Jauste jaučiu, kad mintis mane dažniausiai valdo, o ne aš ją. Mat ją galai... Jai irgi reikia gyven-

ti – trokšta laisvės ir įvertinimo.

Kovo 30 d., šeštadienis
Retai būna gyvenime tokių vakarų, kada grįžti iš pikniko išgėręs ir tave dar stipriau užvaldo 

nenumaldomas troškimas gyventi tyrą, skaistų, gražų ir didelį gyvenimą. Kada džiaugiesi tuo, 

kad tau „nepavyko“ išsivolioti purvo vonioje, kurios tu taip geidei... Kažkas prigimtyje yra stipres-

nio už geidulius... Kiek kartų veržiausi į tuos piknikus ir kiek kartų jais nusivildavau! Nelemta man 

tapti jų herojum. Velniop juos!..

240-241



KOMENTARAS

Panašūs minties bei jausmų pasažai (ir jų autorius) šiandien 

man primena kadaise matytą čekų satyrinį filmuką apie atsiskyrė-

lį badmiriautoją.

„Sužinok, prieteliau, ar man danguje jau paruošta vieta?.. 

Matai, kad mintu tik džiovintais skėriais“, – klausia šventuolis 

retsykiais jį aplankančio angelo. „O tu ką, pats nematai, kad čia 

sėdėdamas išpuikai?“ – jam atsakė dangiškasis svečias.

Betgi... Tais metais dienoraštis man buvo tapęs intymiausiu 

bičiuliu.

 

Kovo 31 d., sekmadienis
Ir moteris, ir vyras privalo turėti ugnies. Tik tada jie įdomūs, viliojantys. O kaip atskirsi depresiją 

nuo viduje rusenančios ir pašalinių akies slepiamos ugnies?.. Taurus žmogus ir purve švyti. Šalia 

tokio darosi nejauku dėl savo poelgių, minčių ir kėslų.... Kažkada kalbėjau, kad išlieka stiprieji, 

sugebantys prasiveržti... Koks netikęs vertinimas! Ką reiškia stiprieji ir kas jie tokie? Taurūs dvasia? 

Turtingi savo prigimtimi? Abejoju. Šimtą kartų abejoju...

... Buvo mano gyvenime periodas, kai atrodžiau vyriškas, nepalūžtantis dvasia. Kai kitiems 

rodžiau valingumą, charakterį, orientacijas. Rodos, rodžiau dar ir protingą mintį, jausmų nuošir-

dumą... Buvo toji ugnis. Dėkingas periodas... Tai – ansamblio organizavimo ir veikimo periodas.

O dabar? Dabar save vertinu kaip tą medūzą, išgriebtą iš vandens. Apglebusią... Turbūt aš 

jau pasiilgęs panašios veiklos, ją skatinančios dirvos. Jaučiu – reiktų erdvesnės... Gal vėl įsižiebtų 

ugnis?.. Bet ir „medūziško subliuškimo“ periodas, atrodo, nėra tuščias. Atsiranda gilesni pamąsty-

mai, kritiškesnė savianalizė, skvarbesnis žvilgsnis, kurį metu į aplinkinius, į pasaulį...

Balandžio 3 d., trečiadienis
Juo daugiau žmogus žino, tuo mažiau jis trokšta valdžios. Būna ir išimčių. Bet jos retos.

... Pasirodo, iš tiesų organizuotas ištisas žygis prieš vadinamuosius „laisvus“ rašytojus, meninin-

kus ir kompozitorius. Per televiziją, radiją, konferencijose, suvažiavimuose, plenumuose ir spau-

doje dominuojantį vaidmenį užėmė tie, kurie visiems žinomi kaip netalentingi rašeivos. Net ir 

mūsiškis Antanas Venclova spėjo išgarsėti kaip „laisvųjų“ triuškintojas.

Užvakar per radiją kalbėjo kažkoks rašytojas (berods Sergejus Smirnovas). Jis puolė tuos, ku-

rie bandė kalbėti apie vaikų ir tėvų problemą. Pasak jo, tokios problemos mes neturime ir jos 

negali būti. Kas apie ją rašo ir kalba – išduoda partijos reikalą. Ir pateikė, kaip svarų argumentą, 

pavyzdį: „Buvau kaime... Paklausiau  seno piemens, ką jis galvoja apie vaikų ir tėvų problemą. Jis 

man atsakė: „Aš štai – piemuo, mano sūnus – kalvis, o anūkė – melžėja. Bet mes visi dirbame 

vieną darbą...“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Dailininkas Arkadijus Plastovas iškeltas kandidatu Lenino premijai gauti. Štai jo pagrindiniai 

darbai – kolūkio arklininkas, šalia jo pionierius, melžėja... Kitas „šedevras“ – ilsisi traktorininkas, o 

šalia – apkūni „darbinė“ moteris, iš kibiro rieškučiomis gerianti vandenį. Trečias... Kolūkio banda, 

veršiuką glamonėja mergytė, viena melžėja melžia, antroji, nugara pasukta į žiūrovą, girdo pienu 

senį – piemenį... Tiesa, reikia pripažinti, kad paveiksluose labai daug šviesos. Šiltos, glamonėjan-

čios šviesos... Nors tiek.

Chruščiovui „šeimininkaujant“, į areną išėjo visu savo puošnumu vidutinybė. Gal net žemiau 

jos. Ji užvaldė politiką, ekonomiką, o dabar dar ir meno bei kultūros sritį. Valio!.. Ruso azijietiško-

ji prigimtis – judėjimas. Gabiausieji, talentingiausieji nustumti į patvorius, į nuošales... Žmogų, 

išsiilgusį tikrojo meno, dar gelbsti Vakarų ir rusų klasikų muzika. Vidutinybė ir ją sunaikintų, jei 

galėtų, jeigu ją suprastų, jeigu nebūtų tokių tvirtų tos muzikos įsiteisinimo pozicijų. Vidutinybė 

pasimeta, sužinojusi, kad pats Leninas yra klausęsis Bethoveno sonatos... Apie tą faktą dabar 

garsiausiai kalba tie, kuriems gelbėtis likęs tik toks šiaudelis...

Balandžio 6 d., ketvirtadienis
Žmogus turi būti kam nors reikalingas. Jis negali pats sau gyventi. Jis negali būti vien šapeliu, 

blaškomu vandenyne. Jo gyvenimas visada ir visur turi turėti prasmę. Ir kuo ji aiškesnė, tuo jam 

lengviau. Lengviau dirbti, įveikti bėdas, lengviau kvėpuoti ir mylėti.  Jei likimas žmogui siunčia 

smūgį po smūgio, kodėl jis turi užsidaryti savyje? Atvirkščiai – bendravimo nuoširdumas tik pa-

lengvina sielos kančias. Bet yra dalykų, kurių žmogus nepajėgus pamiršti, nuo jų atsikratyti. Jis 

juos nešioja kaip savo kuprą ar šešėlį... Gal čia suveikia apsauginė žmogaus prigimtis? Na, kad ir 

dėl to, jog žmogus iš savo klaidų ar bėdų pasimokytų...

Balandžio 10 d., trečiadienis
Buvau susitikime su E. Mieželaičiu. Jam uždaviau pokvailį klausimą: „Kokia Jūsų sveikata?..“ 

Jau prasižiojęs suvokiau savo išsišokimą ir atsisėdau suprakaitavęs. Jis tą klausimą galėjo suprasti 

kaip užuominą apie polinkį į taurelę.

Bet jis man atsakė, nors ir netiesiogiai...

Mano klausime buvo susirūpinimas. Jis – man tas poetas, kuriuo aš linkęs tikėti. Jis – mūsų 

laikmečio poetas ir drąsiau kalba apie žmogų. Jis juo tiki... Jis įveikė mūsų poetams primestą 

dramatizmą, gal net izoliaciją ir, peržengęs tradicinės tautinės sąmonės ribą, prabilo savitu pilnu 

balsu. 

Ir vis dėlto jo kūryboje atsispindi tik dalelytė tos tragedijos, kurią ir jo, ir mano karta išgyvena... 

Tėvynės netekimas... Lietuva staiga suseno, pražilo... Ji nebeteikia savo vaikams glamonių. Neturi 

ugnies ir nebeduoda įkvėpimo... O jei ir kalbama apie meilę Lietuvai, tai panašu tik į smilkstančių 

pelenuose žarijų žarstymą. Naujoji Tėvynė? Tai tik gražiu rūbu prisidengusi pikta pamotė. Grubi, 

svetima. Nenorinti suprasti savo posūnių ir podukrų. Kaip toje pasakoje apie Sigutę...

242-243



Kalbu apie tą tėvynę, kurią mums siūlo.

Kilo mintis kada nors E. Mieželaičiui parašyti laišką.

„Izvestijose“ keli rusų mokslininkai išdrįso prabilti štai tokia mintimi: „Istorinis neraštingumas 

absoliučiai nepriimtinas tų žmonių, kurie yra pasišovę kurti pačias pažangiausias, teisingiausias 

žmonių bendrabūvio formas.“

Birželio 1 d., šeštadienis
Visuomet taip: kai viskas klostosi gerai, dienoraštis paliekamas dulkėms nusėsti...

Su A. Jasaičiu vienu etatu (pasidalindami) pradėjau dirbti Sąjunginės parodos Lietuvos pa-

viljone ekskursijų vadovu. Direktorius, kuris man pasirodė visai nepažįstamas, papasakojo, kad į 

paviljoną buvo užėjęs J. Paleckis, teiravosi apie ansamblį „Balticum“. Paskui pridūrė, kad kai jam 

vadovavo Grigas, buvę kur kas geriau. Dar pasiteiravo, kur aš dabar esu. Bet niekas konkrečiai 

tada apie mane nežinojo.

... Buvau liudininkas, kai moteris, norėdama nusižudyti, puolė nuo perono po metro vagonų 

ratais, bet paskutinę akimirką suabejojo... Jai virš kelio nupjovė koją... Tolėliau kraujo klano gu-

lėjo nusviesti jos batukai. Žiūrėjau tik kelias sekundes... Kaupėsi šleikštulys. Siaubingas vaizdas... 

Keletą vakarų kankino matytas vaizdas...

KOMENTARAS

Už kelių dienų sužinojau... Bandžiusi po metro vagonų ratais 

nusižudyti moteris liko gyva. Jai – 27 metai. Žudėsi dėl nelaimin-

gos meilės. Apie ją taip papasakojo nelaimėlės kaimynė, mūsų 

paviljono bendradarbė. Štai tau ir adata šieno kupetoje...

Birželio 2 d., sekmadienis
... Kruopščiai puoselėta sielos ramybė sugriuvo... Neįmanoma pamiršti to, kas širdį kankino 

daugelį metų. Žaizda tik paviršiuje užsitraukusi, surambėjusi, o viduje – kraujuojanti. Užteko atsi-

tiktinio prisilietimo... Gal tas tik įsivaizduojamo grožio išgyvenimas yra viską siaubiantis – ir kūną, 

ir sielą?.. Žinau, tai nepraktiška, negyvenimiška. Bet... gal visa tai man duoda dar ir tikrojo Gėrio, 

jo siekių elementų?..

... Kalta mergina, kuri pas mus į „timiriazevką“ atvyko kursams iš Kėdainių (iš Vilainių). Iš to 

instituto, kuriame dabar dirba mano... Mėlynoji Paukštė (ištekėjusi...). 

Mergina, pagavusi mano žvilgsnius ir dėmesį, net ir nesusigaudė, kad jie buvo skirti visai ne 

jai, o anam, šešėliniam įvaizdžiui. O vėliau, savaip supratusi, įsižeidė. Vargšė... Vargšė ir dėl gyve-

nimo, sužadinusio ketinimą nebegrįžti į Lietuvą. Ir dėl atsivežtų iš Lietuvos nuostabių cepelinų... 

Nei gruzinas, nei meksikietis, nei indas jų nepagyrė. O man jie paaiškino: „Tas jūsų valgis kažkodėl 

be skonio, be dvasios...“

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Manau, kad atėjo laikas skaitytojui kai ką pasakyti papildomo 

apie išgyvenimus, susijusius su... Mėlynąja Paukšte...

Tą užsitęsusią istoriją drįsau pateikti visai ne tam, kad pasiro-

dyčiau atsikartojančiu Gėtės „Verterio kančių“ herojumi... Gerai 

žinome: žmogaus prigimtis yra dvilypė. Vyras be moters, kaip ir 

moteris be vyro, gyvena nepilnavertį gyvenimą. 

Natūralu, kad kiekvienas iš jų savo pradiniame kelyje iš įvairių 

detalių piešia idealizuotą priešingos lyties atstovo vaizdą. Į jį 

sudedama labai daug. Gal tik tas laisvas nuo šitokio žmogaus 

dvasinio brendimo būdo, kuris jau nuo vaikystės patiria su-

jauktą, be aukštesnių dorovinių siekių gyvenimą. Kurį prigimtis 

neapdovanojo melancholiko bruožu ir lyrizmo dovana... Tačiau 

nekontroliuojama, į visišką laisvę paleista vaizduotė, idealo 

suabsoliutinimas, o dar blogiau – jo priskyrimas konkrečiai asme-

nybei, jaunuolį nesunkiai gali įvaryti į „geležinį narvą“, arba į tą 

būseną, kada vaizduotėje sukurtas idealas pavirsta jo savimeilę, 

jo egocentriškumą maitinančiu šaltiniu. Gali ne tik jam pačiam 

atimti gyvenimo džiaugsmą, bet ir kančios, nesutarimo ženklu 

paženklinti jo artimuosius. 

... O tos istorijos atomazga atėjo atsitiktinai, po kelerių metų, 

man jau baigus aspirantūrą ir vėl dirbant Vilniuje. 

Virmantas Velikonis (1990-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signataras) tuomet buvo artimas mano bičiulis. Po to, kai 

sovietų valdžia su juo „susidorojo“, pradėjo dirbti palyginti kukliu 

eiluiniu Vilainių melioracijos instituto (šalia Kėdainių) mokslo dar-

buotoju – ten pat, kur tuo metu dirbo ir mano „Mėlynoji paukštė“... 

Tai jis, Virmantas, kartą mūsų vyriško atvirumo valandą prie 

taurelės yra pasakęs: „Romai, atsikratyk tos vizijos!.. Ji ne tais 

siūlais austa... Toji asmenybė, kuriai tiek aukoji savo širdies, pati 

tokios neturi...“ Ir kad būtų įtikinamiau, papasakojo kai kuriuos 

epizodus iš jos šeimyninio gyvenimo (kurių čia perpasakoti nėra 

jokio reikalo).

... Mano susikurtas, savastimi tapęs ir mane į saviizoliaciją, į 

savimylą stumte stūmęs idealizuotos Merginos vaizdinys staiga 

ištirpo... Lyg būčiau žaibo apšviestas, supratau, kodėl tie keli 

mudviejų epizodiniai susitikimai buvo „nerezultatyvūs.“ Būta 
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betoninės sienos, pro kurią neprasimušdavo jausmų „radiaci-

ja.“ Tai ji, toji siena, mane ir kaustydavo. Paralyžiuodavo ne tik 

jausmus, mintis, bet ir judesius... Nors iš jos pusės, dar jai studi-

juojant, būta ir aiškių palankumo man ženklų. Bet po pokalbio 

su Virmantu V. supratau, kad tie jos ženklai buvo, ko gero, vien 

pragmatiškai išprotauti (t. y. nepagrįsti širdies balsu). 

Pasidalinsiu ir kitu savo, kaip „subrendusio“ asmens, pastebė-

jimu... Žmogus iš prigimties turi ribotą savo gyvybingumo, savo 

skleidžiamos energijos limitą. Man regis, kad seksualumo tramdy-

mas palieka teigiamą pėdsaką. Žmogaus intelektualinis, taip pat 

ir socialinio veiksmo gyvybingumas, ko gero, įgauna papildomą 

juos maitinantį šaltinį.

Birželio 3 d., pirmadienis
Būna tokios asmenybės, kurios tik save supranta. Joms pasaulis atrodo labai aiškus, sutvar-

kytas, suskirstytas į būtinus, neginčytinus segmentus... Jos turi paruoštus atsakymus į visus 

klausimus. Joms mintis užbaigta. Dėdamos tašką, jos nutraukia ir pokalbio judėjimą... Su tokia 

asmenybe bendraudamas, pajauti savo kvailumą, nepilnavertiškumą, imi savęs nekęsti už savo 

„išlikusį“ dvasingumą... O su kitu – atvirkščiai. Jautiesi pakylėtas, stebiesi savo minčių, savo jaus-

mų turtingumu. Tik spėk skleisti į laisvę mintis... O anuo atveju ji dar negimusi jau miršta.

Štai sėdžiu prie stalo ir galvoju apie savo mokslinį vadovą... Bijau, kad per tuos likusius metus 

jis gali mane apgniuždyti, paversti vidutinybe... 

Pirmo ar antro susitikimo metu jis piktinosi net tuo, kad aš nešioju kaklaraištį... Galvoju ir apie 

tai, kad ir mano paties darbas neįdomus, nereikalingas, džiovinantis mano smegenis... Vietoj to, 

kad artėčiau, aš tolstu nuo savo pagrindinio tikslo. Kandidatinis darbas man ima darytis gran-

dinėmis, kuriomis aš būsiu prikaustytas prie visai man nemėgiamų, prigimčiai svetimų dalykų. 

Betgi disertacijos temą pasirinkau pats! Ir pasirinkau grynai pragmatiškais sumetimais – greičiau 

parašyti tokį darbą ir apsiginti...

Bet kodėl aš taip visada skubu? O kitur – vėluoju? Ar ne per daug save lepinu, įtikėdamas 

tuo, ką turiu? Ar nepridengiu savo tinginystės, išminties stygių, visa tai nurašydamas varganai 

jaunystei, praleistiems technikume metams?

... Melancholijos valandomis (o jos mane lanko!) aš klausausi muzikos. Labai pamėgau 

Bethoveno 9-ąją simfoniją. Kiek čia jausmams ir minčiai erdvės! Kiek čia garsų, kurie, rodos, tau 

suteikia neįtikėtiną jėgą darbams, sparnams skrydžio!

... Vis dėlto mumyse egzistuoja kažkokia žmogaus – gyvulio, žmogaus – graužiko atmaina. 

Kiekviename iš mūsų jinai sėdi ir tik laukia savo valandos... Muzika padeda tą atmainą užslo-

pinti, nustumti į patį tolimiausią užkaborį... Ir vis tik retos, labai retos būna valandėlės, kada mes 
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pasijaučiame esą tikrais žmonėmis. Kiek daug mes turime banalumo, nežinia kur skubame!.. Mes 

lengvai tenkiname tik savuosius instinktus. Nesusimąstydami vykdome tas nuolatines, mono-

toniškas ir niekada nesibaigiančias pareigas. Ir tik labai retai prisimename turį dar ir dieviškąją 

prigimtį – Kūrėjo misiją.

Birželio 4 d., antradienis
Atsargos karininkų intendantų kursuose (į kuriuos buvau pašauktas) atėjo pulkininkas skaityti 

paskaitos. O į salę vienas po kito triukšmingai grūdosi pavėlavusieji. Pulkininkas nesitvėrė pykčiu. 

Keikėsi ant vėluojančiųjų. Bet jų grandinė tebesitęsė... 

Mes, sėdėję, prunkštėme iš juoko.  „Negaliu taip... Galvojate, kad man už tai pinigus moka?“ – 

susigraudinęs bejėgišku balsu pasakė tas pulkininkas. „Mes galim šiek tiek rublių sumesti“, – kaž-

kas iš mūsiškių leptelėjo... Po naujos bangos juoko dar vienas iš mūsiškių visų vardu lyg ir pritarė: 

„Mums irgi už tai nemoka...“ Viskuo nusivylęs ir jau nebekreipdamas dėmesio į tebevėluojančiuo-

sius, pulkininkas įniko į tekstą...

Po jo pasirodė antrasis lektorius. Irgi pulkininko antpečiais. Girtutėlis... Pasako žodį ir šypsosi. 

Mes – irgi. Paskui jau ir garsiai kvatojam, matydami kaip lektorius, jeigu ką ir sako, tai sako kažkam 

įsivaizduojamam – atskirai, į ausį... O kalbėjo apie visai rimtus dalykus – apie kitų šalių, ypač JAV, 

ginkluotę. Kažkas jam pakišo mikrofoną... O mūsų lektorius tebesišypso... Bet mikrofoną atgalia 

ranka atstūmė. Atsargus. 

Pagaliau atėjo trečias pulkininkas – mūsų kursų viršininkas. Jis tą girtutėlį kolegą nutempė 

nuo tribūnos.

... Tą dieną man visai nebuvo gaila prarasto laiko. Už tokius pasažus, kuriuos matėme, už tokį 

sveiką juoką paprastai reikia mokėti pinigus. O čia – veltui.

Birželio 5 d., trečiadienis
Šiandien pateikiau savo pirmąjį mokslinį pranešimą – „Kiaulininkystės specializavimas 

Lietuvos TSR tarybiniuose ūkiuose.“ Man jis buvo bjauriai įgrisęs, nemačiau jame jokių mokslinių 

atradimų. Tačiau mano draugai sveikino su didele sėkme. Kai kurie pridūrė, kad pranešimą pa-

dariau geriau nei docentas Šmakovas ir kiti. Mano vadovas, paniurėlis Lovkovas, irgi sveikino su 

sėkmingu krikštu. Visa tai man buvo tikrai nelaukta.

Tiesa, likus tik šešioms minutėms iki konferencijos pradžios, pastebėjau, jog mano rankose  – 

visai ne tas aplankas. Teko sulakstyti net porą kilometrų. Grįžęs į tribūną ėjau šluostydamasis 

tebesisunkiantį prakaitą. Visi manė, kad tai nuo jaudinimosi...

Birželio 13 d., ketvirtadienis
Savo besiblaškančios sielos paguodai netyčia aptikau  Nadsono, XIX a. pabaigos rusų poeto 

(mirusio sulaukus vos 24 metus), eiles:
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„Дитя моё – ведь ты ещё дитя.

Твой смех так серебрист и взор так чудно ясен,

Дитя моё, ты в мир глядишь ещё шутя,

И мир в очах твоих и светел и прекрасен

А я? – Я труп давно... Я ранно жизнь узнал,

Я начал сердцем жить едва не с колыбели,

Я дерзко рвался в вись, где светит идеал, –

И я устал... Устал... И крылья одряхлели.“

KOMENTARAS

Dabar skaitydamas pastebiu, kad tai būta tikrai neeilinio 

poeto. Netektis panaši kaip ir mūsų Mačernio... Bandau pateikti to 

nuostabaus eilėraščio vertimo variantą:

„Vaikeli mano – dar kūdikis esi.

Dar tavo juokas sidabrinis, dar žvilgsnis stebuklingą šviesą 

meta.

Vaikeli mano – dar į pasaulį žvelgi linksmai.

Dar akyse pasaulis tau žavus ir šviesą skleidžia...

O aš? Seniai lavonu pavirtau...

Anksti gyvenimą pažinęs – 

Ir širdimi pradėjau jį nuo lopšio...

Aukštumų iš karto aš siekiau – skridau į ten, kur idealas...

Jo neradau...

Ir aš jau pavargau... Pavargau.

Sparnai manieji – jau suglebę...“

Skaitytojas pastebės mano vertime mažytę klastotę – papil-

dinį „Jo neradau...“. Kadangi tai dienoraštis, didelės nuodėmės 

neprisiimu. Paprasčiausiai man pasirodė, kad toji eilutė pati 

įsiprašė. Be mano valios...

Birželio 27 d., šeštadienis
Buvau Maskvos meno teatre. Žiūrėjau L. Tolstojaus „Aną Kareniną.“ Nieko negaliu apie tai 

rašyti... 

Daugelyje vietų vos vos valdžiau ašaras – kartus obuolys gerklėje taip ir neapleido. Tai buvo 

iki sielos gelmių jaudinantis vaidinimas. Jutau, kaip visa mano siela, visa prigimtis atsiveria gėriui; 

jutau, kaip iš kažkokių užkaborių dygsta gėrio daigai... Išgyvenau gilų meilės ir jos netekties jaus-

mą... Tarsi būčiau atgimęs naujam, prasmingesniam, daug turiningesniam gyvenimui.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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... Kai aktorių grupė išėjo į sceną atsisveikinti, Ana Karenina buvo tokia įaudrinta, susijaudinusi 

ir tokia be galo nuostabi... Aš labai norėjau jai nusišypsoti. Man atrodo, kad ji du kartus žvilgtelėjo 

į mano pusę ir pagavo mano šypseną – padėką... Manau, kad tai gali būti ne prasčiau už įprastą 

tiems atvejams gėlių puokštę.

... O vakar Vello Rozenbergas, vienas iš artimiausių „Balticum“ ansamblio bendražygių, mano 

bičiulis taip mane įžeidė, kad pirmą kartą išgyvenau šalčiu alsuojantį jo artumą. Ilgą laiką ėjome 

tylėdami ir išsiskyrėme neatsisveikinę.

... Jis iš manęs tyčiojosi, kad aš – ne vyras, jei nesugebu pasiimti moters, kuri pati puola į mano 

glėbį, ne – į guolį... Aš buvau įžeistas tuo, kad net ir po atviro su juo pokalbio teatre jis taip ir ne-

suprato mano prigimties šauksmo, mano gyvenimo leitmotyvo... Aš buvau pasiruošęs jam tėkšti 

į akis, kad jis per menkas suprasti subtiliuosius dalykus, per pilkas... Bet – susilaikiau.

O ryte mes vėl buvome draugai.

Bet kodėl jie tyčiojasi iš manęs? Nesuprantu... Ar čia mano yda, ar jų?.. Bet viena žinau: toks 

gyvenimas, į kurį jie mane stumte stumia, tik paaštrina širdies skausmą, sumenkina sielos bran-

genybes; jis tave apnuogina ir tu paskui gėdiniesi savo nuogybės. Jis – sugyvulina... Ne. Aš dar 

tikiu gražiu gyvenimu. Dar tikiu...

KOMENTARAS

Vello Rozenbergas, vieneriais metais anksčiau baigęs mano 

fakultetą ir, kaip ir aš, sugrįžęs į aspirantūrą, iš tiesų buvo puikus 

bičiulis. Jis matė mano, kaip jauno vyro, kančias ir stengėsi iš jų 

mane išvaduoti. Betgi ir tais aspirantūros metais aš buvau maksi-

malistas. Arba visa Visata, arba – nieko. Dabar manau, kad toks 

elgesys buvo ne itin protingas...

Po aspirantūros Vello buvo paskirtas į to meto gana aukštas, 

prestižines pareigas – tapo Estijos TSR Plano komiteto pirmininko 

pavaduotoju.

Liepos 10 d., trečiadienis
Pas mane penkias dienas svečiavosi mama, sesuo Teresė ir jos draugė Genutė M. Kaip puiku, 

kad mama apsilankė! 

Tik aš bjaurus, irzlus ir niekaip negebėjau nuo jų nuslėpti savo kampuoto charakterio bruožų, 

savo nežinia iš kur pritvinkusio irzlumo... Iki šiol tikėjau, kad tas netikęs bruožas įsitvirtinęs dėl to, 

kad aš, skirtingai nuo kitų mano bendraamžių, nepažinojau merginos; kad subrendau nepaty-

ręs, kas yra merginos glamonė, jos prigimtinis žavumas. Dabar pradedu abejoti tokia susikurta 

savo versija... Ar ne aš pats kaltas dėl viso šito? Ar ne aš pats atstumdavau tas kaip balzamas jų 

šypsenas ir žadamas glamones?

248-249



Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus



1963-ieji. Brendimo vingiuose 250-251

1963-ųjų birželio 16 d. 
dienoraščio įrašas



Kabinuosi už voratinklio ir priimu abi versijas. Bet... Vėlu. Velnioniškai pavėluota. Įsisenėta...

... Šiandien, kai sėdėjau visiškai vienas akademijos dendrologiniame parke, vėl pagalvojau: ko 

gero, užtektų mėnesį pagyventi miške, kad iš naujo atgytum, atstatytum visas tas žmoniškąsias 

vertes, kurias palaipsniui iš tavęs iščiulpė miestas ir tas prakeiktas skubėjimas gyventi. Miestas 

nė kiek nesiskiria nuo kalėjimo – jame irgi nėra gamtos. Žmogus – gamtos kūdikis ir be jos ima 

gesti, suluošėja.

Mąstau: gal tas gamtos vengimas, jos niekinimas eina ir iš Azijos, iš ten, kur ji buvo skurdi, 

vertusi jos gyventoją tapti barbaru – plėšiku?

... Kadaise aš Jasaičiui sakiau: esi praturtėjęs, turtingas meile, kurią puoselėjai. Kad iš jos esi 

viską gavęs... Tačiau kodėl jis siaučia? Ko jis nerimsta?..

Liepos 14 d., sekmadienis
... Vakar nusipirkau plokštelę su čekoslovakų vargonininko Irži Reinbergerio įrašais. Kažkas 

kerinčio yra toje muzikoje. Kažkas nuostabaus yra katalikų bažnyčios liturgijoje. Turbūt man vai-

kystėje (klapčiukaujant) Palangos bažnyčia padarė ypatingą poveikį suvokiant gėrį ir jo siekiant. 

O šiąnakt? Greičiausiai tos muzikos paveiktas sapnavau baisų sapną...

... Pasikorė jaunas Naujamiesčio (mano miestelio) kapelionas. Kad parapijiečiai nesužinotų 

tokios gėdos bažnyčiai, jį laidojo slaptai – tik klebonas su zakristijonu. Užkasė po sugriuvusios ko-

plyčios grindimis. Sulygino žemes. Jie tarp savęs kalbėjo: „To pakaruoklis ir užsitarnavo...“ Sapno 

metu tiesiog fiziškai išgyvenau, jutau to jaunuolio tragediją ir jos baisią atomazgą. Jis buvo 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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toks jaunas, jautrus ir nebegalėjo toliau būti kunigu. Nebegalėjo veidmainiauti ir priėmė tokį 

sprendimą. Bet laidotuvėse atsirado dar vienas jaunuolis, kuris pasakė, jog kunigėlį pažinojęs 

dar mokyklos suole ir kad šis buvęs silpnų nervų... Tas pareiškimas dar sapno metu mane truputį 

apramino... 

KOMENTARAS

Esu lankęsis Estijos Saaremos saloje. Aplankėme ten tebe-

stovinčią, viduramžių laikus primenančią pilį. Ten būta įvairių 

mirties bausmės įvykdymo būdų. Labiausiai įstrigo... Jaunas, 27 

metų vyskupas įsimylėjo merginą ir pamiršo duotus bažnyčiai 

priesaikus. Už tą nuodėmę jis buvo gyvas užmūrytas... Ilgėliau 

pastovėjau prie atvertos ekskursantams angos...

Liepos 15 d., pirmadienis
Susipyko rusai su kinais. Man papasakojo apie tai, kaip vyko „mūsiškių“ ir kinų derybos.

„Mūsiškiai“: termobranduolinis karas mažų mažiausiai pareikalaus milijardo aukų... Ar jūs tai 

suprantate?

Kinai: be aukų pasaulinė komunizmo pergalė neįmanoma... Užtai kiti, likę du milijardai gyven-

tų žmoniškiau, pažanga spartėtų...

Čekoslovakų atstovas: mūsų tik keliolika milijonų ir mes Europos centre... O čia pirmiausiai ir 

gali nukristi vandenilinės bombos...

Kinai: na ir ką? Samprotaukime stambesniu mastu. Vardan komunizmo pergalės, absoliučios 

pergalės tektų paaukoti gal ir ištisas tautas...

Ar gali būti ciniškesnė, hanibališkesnė pasaulio galiūnų pozicija?

Pasirodo, tokias derybas iš tiesų vedė vienas iš TSKP CK biuro narių – Pospelovas. Jis kažkuria-

me pasitarime ir prasiplepėjo... Jei taip, tai artimiausiu metu turėtų dar labiau suartėti TSRS ir JAV 

pozicijos. O tokią įvykių eigą reiktų tik sveikinti. Tai padėtų įsigalėti europietiško mąstymo būdui 

ir gal lengviau nutoltume nuo Azijos dvasios, jos bukumo.

Liepos 22 d., pirmadienis
Vakar Lietuvos paviljoną aplankė įdomi, dvasiniu gėriu spinduliuojanti senutė. Kitų lankytojų 

nelabai matėsi ir aš uždėjau neseniai gautą įrašą – Eduardo Kaniavos įdainuotas dainas. Paslaugiai 

jai aprodžiau visą mūsų lietuvišką ekspoziciją. Pasišnekėjome. Pasirodo, jos vyras buvęs įžymus 

graveris. Ir kad jie buvę labai artimi bičiuliai su Vytautu Putna. Kad jos vyras, kaip ir Putna, pakliuvo 

į tą pačią, jiems mirtį lėmusią bylą... Pamalonino pastebėjusi, kad aš savo žvilgsniu ir elgesiu labai 

jau primenu patį Putną... Jis buvęs labai gyvas, veržlus, mąstantis, lietuviškas... Su išsprūdusia ašara 

dar pasakė, kad šiandien palaidojo paskutinį artimiausią žmogų – savo seserį. Vaikų neturinti. O į 

Lietuvos paviljoną atėjusi dėl lietuvio Putnos – nusiraminti... Kaip į savo namus.
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Vytautas Putna buvo Raudonosios armijos generolas. Bet 

žinomas dar ir kaip dailininkas bei sovietų diplomatas. Gimęs 

Molėtų rajone, sušaudytas 1937 metais. Yra duomenų, bylojančių, 

jog kaip diplomatas dėjęs nemažai pastangų, kad sustabdytų 

lenkų  kariuomenės veržimąsi į Lietuvos gilumą (1920 m.). Keista, 

kodėl mes savo (gal teisingiau išsireiškus – mūsų) tautiečius, 

nublokštus į kitas šalis, tebevadiname tik pagal politines spalvas? 

Vienoje savo publikacijų Vyt. Kavolis stebėjosi, kodėl Pirmojo 

pasaulinio karo metais JAV komunistų partijos vos ne pusę narių 

sudarė lietuviai. Bet – nepaaiškino, o derėjo...

Vakar mūsų paviljoną taip pat aplankė užsieniečių turistų grupė – anglai, danai, norvegai, 

švedai. Jie vienas per kitą uždavinėjo man politinio pobūdžio klausimus: „Kokioms sąlygoms 

esant, Lietuva įstojo į Tarybų Sąjungą? Prieš tarybinės kariuomenės įvedimą ar po? Ar Lietuvoje 

dar kalbama lietuviškai?“ ir pan.

Supratau, kad dėl panašių klausimų jie čia, mūsų paviljone, ir atsirado. O man buvo puiki 

proga parodyti savo išsaugotą lietuviškumą.

Tarp jų buvo švedas Stig Wundsen (užrašė savo adresą), kuris Stokholmo universitete studi-

juoja lietuvių ir sanskrito kalbas. Kalbėjomės lietuviškai. Apgailestavo, kad mūsų tautos istorija 

taip dramatiškai susiklosčiusi. Pasidomėjo, ar aš tipiškas lietuvis. Atsakiau, kad man trūksta tik 

ūgio...  Išsiskyrėme kaip geri bičiuliai...

Rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Sugrįžęs studijoms mongolas (su kuriuo gyvenu aspirantų bendrabučio kambaryje) man 

įteikė lauktuvių – vengriškas nailonines kojines ir ryškiai margą žieminį šaliką. Man nepatogu... 

Pereitais metais jis man lauktuvių atvežė madingą deficitinį baloninį lietpaltį... O mes apie mon-

golus kažkaip savaime buvome įpratinti galvoti tik blogai. Tiesa, šį kartą jis dar atsivežė ir trilitrinį 

stiklainį kumyso, o prie jo – džiovintos arklienos... Plonais griežinėliais džiovinta jauno, nejodinė-

to arklio skerdiena. Ją valgiau pirmąkart. Visai puiki! O mūsų trečiasis draugas vokietis Danielius 

vėliau man prisipažino: visas mongolo vaišes, staiga nuėjęs į virtuvę, išvėmė... Tą reakciją jam 

sukėlė ant stiklainio pamatyti nešvarumai. O man – nieko...

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Vakar sužinojau, kokia didžiulė panika buvo akademijoje pirmosiomis mėnesio dienomis, 

kai buvo gautas Chruščiovo pasirašytas potvarkis iki rugpjūčio 15 d. likviduoti „timiriazev-

ką“... Akademikas Edelšteinas bandė prasimušti iki paties „šeimininko“, tačiau šis jo nepriėmė. 
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Nepriėmė garsaus mokslininko, nors ne per seniausiai jį liaupsino... O štai kaip savo poziciją 

mums pareiškė mūsų fakulteto pažiba akademikas Kolesnevas: „Kvailo įsakymo aš nevykdysiu... 

O jūs nebijokite. Visiems surasiu darbo...“ Ir išvažiavo ilsėtis.

O „šeimininkas“ Chruščiovas? Pajutęs iš visų pusių spaudimą, pakeliui į Sočį nutarė užsukti į 

Kurską pasidairyti, kaip ruošiamasi priimti 15 000 timiriazeviečių. Pamatęs ir ten didžiulį sąmyšį, 

pritilo, prakalbo apie „reikalo“ atidėjimą porai metų. Bet apie tai oficialaus dokumento nėra. 

Pasirodo, kad akademikui Lozai buvo pasiūlyta ta pati rektoriaus kėdė ir perkėlus akademiją į 

Kurską. Bet šis atsakė: „Tas postas man per sunkus. Jam nepasiruošęs nei fiziškai, nei morališkai...“ 

Ir atgulė į ligoninę. Pusei metų...

KOMENTARAS

Gerai menu tą košmarą arba šoką, kuris buvo ištikęs mano 

„timiriazevką“... Kai ją prieš 100 metų steigė, tai buvo visiškas 

Maskvos pakraštys, miesto prieiga. Su savo maumedžių mišku 

ir alėjomis, su dendrologijos parku ir tvenkiniais, su gausybe 

bandymo laukų ir fermų, su daugybe mokomųjų korpusų ir 

bendrabučių. Su savo išskirtinėmis tradicijomis. Išsilikusiomis... 

Pavyzdžiui, mes, studentai, po kiekvienos poros akademinių 

valandų apsirengdavome ir keliaudavome į kitą mokomąjį 

korpusą... Taip buvo nuo seno sumanytas ritminis studentų 

„promenadas“ (prasivaikščiojimas). Tačiau tuometinis Sovietų 

Sąjungos „šeimininkas“ buvo tikras nenuorama. Jisai vis ką nors, 

vos ne kiekvieną mėnesį „sugalvodavo.“ Ypač nuo jo kliūdavo 

žemės ūkiui, kaimui. Mėgo kurti vis naujas šio valstybės sekto-

riaus valdymo formas. Reikia pripažinti: kai kas  iš tiesų buvo ir 

laimėta. Sodybinius sklypus padidino nuo 15 iki 60 arų (Lietuvoje 

iš jų daugelis darbštuolių net praturtėjo...). Buvo skirtos didžiulės 

investicijos chemizavimui, kaimo statyboms, melioracijai... 

Pastaroji Lietuvai „atsirūgo“ dar viena socialine nelaime – vien-

kiemių likvidavimu, o tai reiškia – ir tradicinių socialinių, etnokul-

tūrinių santykių nunykimu.

Tais mano aspirantūros (doktorantūros) metais studentų pri-

ėmimas į akademiją buvo sustabdytas. Ji palengva geso, o kartu 

užgeso ir ne vieno akademiko bei profesoriaus širdis.

O nemalonę akademija užsitraukė dar ir dėl to, kad čia nuo 

seno gyvavo laisvesnė, demokratiškesnė mintis ir kad čia buvo 

išdrįstama nesutikti su Chruščiovo „išsišokėliškomis“ reformomis. 
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Netgi jas užginčyti.

Pravartu pastebėti, kad šią akademiją (carinės Rusijos laikais 

vadintą Petrovskaja) yra baigęs Mikalojus Katkus – „Balanės 

gadynės“ autorius, taip pat garsus lietuvių selekcininkas Dionizas 

Rudzinskas – ten, mano „timiriazevkoje“, įsteigęs pirmąją Rusijoje 

kultūrinių augalų selekcijos stotį (paskui, po revoliucijos, sugrįžęs 

į Lietuvą ir panašią stotį įsteigęs Dotnuvoje). Man studijuojant, 

Rudzinskas buvo pristatomas kaip Rusijos selekcijos pradininkas, 

jos tėvas... O kai aš pastebėjau, kad jis buvo lietuvis ir po revo-

liucijos sugrįžo į Lietuvą, akademijos dėstytojams tai buvo tikra 

staigmena...

Po visų studijų (ir po aspirantūros) „timiriazevką“ aplankiau tik 

po 40 metų. Pastatai stovi tie patys. Tik viskas, visi skverai apžėlę 

žolėmis, prišiukšlinti, patalpos dulkėse, o ir garsiųjų laukų nelikę. 

Juos prarijo miestas. Ir – prarijęs nukeliavo toliau... Didingo parko 

kūdros, kuriose mėgdavome pliuškentis, pavirto drumzlinomis 

balomis...  

Rugpjūčio 20 d., antradienis
Beveik visą dieną lijo. Buvo jauku, gera sėdėti kambaryje. Ir skaityti...

O vakare kitame bendrabučio sparne išgirdau akordeono muziką... Kokia ji jaudinanti! 

Išjudino gal dešimties metų senumo būseną, kada širdis neramiai plakdavo... Kada visas apmiręs 

išdrįsdavau Ją pakviesti šokiui... Visada visada man tie akordeono garsai primena sielos kančias 

ir plazdančios vaizduotės valandas. Koks tai buvo gražus pavasaris!.. Nepakartojamas! Ak, Dieve, 

kodėl dabar širdis tokia surambėjusi? Kur tasai nepakartojamas jaunystės aidas?.. 

Rugpjūčio 24 d., šeštadienis
Pavelas Sudakovas, valstybinės premijos laureatas, savo straipsnyje „Didysis lenkų dailininkas 

(Janas Mateika)“ rašo: „Didieji menininkai visi kūrė, atsiremdami į tautiškumą. Būdami aistringi 

patriotai, jie išreiškė savo tautos dvasią, savo tautos ir savo laikmečio viltis ir mąstymą. Tai vi-

sai nekliudė, bet atvirkščiai – prisidėjo prie jų pripažinimo pasauliniu mastu.“ Nemažiau garsus 

Vladimiras Stasovas apie J. Mateiką taip samprotauja: „Jis nepraktikuoja kitų siužetų, išskyrus savo 

tėvynės, todėl taip įspūdinga ir teisinga viskas, ką jis piešia.“ Neabejoju – abiem didžiulį įspūdį 

bus palikęs „Žalgirio mūšis“ su centre esančiu Vytautu.

P. Čaikovskis: „Didieji muzikai kūrė visam pasauliui, bet kiekviename jų kūrinyje atsispindėjo 

tautiškumas, jų epocha.“ Taigi jam tautiškumas buvo vienas iš kūrėjo ir jo kūrybos matų.

Ilja Erenburgas: „A. Čechovas panaudojo elementus, primenančius impresionistinę 
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tapybą  – oro, šviesos pojūtį; didelio rodymą, pasinaudojant smulkute detale. Tai susiję su jo 

požiūriu į žmogų. Jis kalbėjo, kad kiekvieno rašytojo pareiga – ginti žmogų.“

KOMENTARAS

Tas pats I. Erenburgas įžengiantiems į Rytprūsius raudonar-

miečiams parašys agitacinį lapelį: „Žudykite! Žudykite! Žudykite! 

Juk nėra tokio tarp jūsų, kuriam būtų nekaltų vokiečių. Kalti visi – 

ir gyvieji, ir negimę!“ Su barbaro įtūžiu bus žudomi lietuvininkai 

ir jų suvokietėję ainiai. Suprantama – likusios moterys, vaikai ir 

seneliai...

Rugpjūčio 26 d., pirmadienis
Vakar buvau sąjunginėje gėlių parodoje. Ji buvo surengta Manieže, prie Kremliaus. Apsvaigau 

nuo spalvų grožio, jų simfonijos. Nuo jų skaistybės... Vos vos laikiausi nepravirkęs... Jų buvo tiek 

daug ir tokių gražių, kad aš nuvargau nuo jaudulio ir visiškai sukrypęs po trejetos valandų palikau 

parodą. Bet aš dar sugrįšiu... O vis dėlto gėlės būna gražesnės, kai auga atskirai, natūraliai. Kaip 

ir žmogus būna tuo gražesnis, kuo daugiau jis turi natūralumo spalvų. Tos spalvos tada tampa 

ryškesnės.

Toji iškyla į gėlių parodą mane tarsi privertė kitaip, aiškiau regėti mane supančius žmones ir 

pasaulį...

Rugpjūčio 27 d., antradienis

KOMENTARAS

Dienoraštyje, datuotame šia diena, radau perrašytus du 

laiškus... Ilgai mąsčiau – publikuoti juos ar ne. Apsisprendžiau... 

Jie skaitytojui bus savaip įdomūs. Na, kad ir dėl reiškiamų jausmų 

kolorito, niuansų. Na, kad ir dėl to, kad mano asmeniniame 

gyvenime ši lyrinė, bet konkretesnė (labiau „prižeminta“), 1958 

metais užgimusi istorija ėjo paraleliai su ana, pirmąja – jaunuo-

lio vaizduotėje susikurta Idealiosios portreto istorija... Pagaliau 

skaitytojas pats supras, kodėl taip atsitiko...

Jos. „Prieš mane Tavo laiškai su gražiausiais draugystės žiedais. Ir kaip baisu – tai paskutinis... 

Atleisk, aš bejėgė pagundai... Leisk nors dar kartą Tau pasiguosti, palengvinti savo kančią. Ruduo 

negailestingas, jis mane nuo mažens guodžia liūdesiu... Tik dabar aš pradedu draugauti su mu-

zika ir jos prašau pagalbos...
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R., truputį susimąstyk... Nejaugi manyje nematai skausmo dėl to, kad aš Tau – ledinė? O gal 

aš – gintaras. Bet nedrįsau iš Tavo nelaimės kurti savo laimę. Tu atsikeli nuo stalo, kai jauti alkį, o 

aš pabėgau nuo laimės, kai ją turėjau rankose... Na, bet kam visa tai.

Žodžių nėra, kuriais Tau dėkoju už praeities prisiminimus, bet jie tokie stiprūs, kad gyvenime 

niekas nenustelbs.

Tu savo portretą užpildai pilnai – jis liko brangiu... Aš buvau laiminga, o Tau to trokštu labiau 

nei sau. Labiausiai gyvenime norėčiau Tau kuo nors padėti.

Ačiū už linkėjimą nuotaikai, bet jos man nepataisyti. Jau niekada...“

Mano. „Kaip tik tokią Tave įsivaizdavau ir aš viskam buvau pasiruošęs... Tavo sielos kančia 

mane pritrenkė. Tai net ne kančia, tai – šauksmas! Sielos šauksmas...

Bet ir šį kartą protas mane nustelbia ir iš anksto prašau atleidimo už jo padiktuotas mintis...

Kai mes atsisveikinome, aš negalėjau nepastebėti Tavo skausmo. Bet jis buvo mažytis, paly-

ginus su šituo.

Kodėl taip yra? Kodėl nuo pat pirmos dienos aš pastebėjau, jog Tu visada lieki savyje? 

Gaudžiau Tavo žvilgsnius, bet ir jie būdavo nutolę... O aš maniau, kad laiškai paruoš dirvą mūsų 

suartėjimui. Bet jo, to suartėjimo, neįvyko. Atvirkščiai... Ir Tu su ta nuomone sutikai. Ir esi sakiusi, 

jog mano žodžiai – lyg ir Tavo žodžiai, mano mintys – Tavo mintys. Ir Tu vienodai jautei, kad 

negali būti tokia, kokia esi, nes prievartauti savęs nevalia, niekas neišeina ir tai labai ryšku... Mes 

atsidavėme savo stichijai (gal ji čia geriausiai viską sprendžia) ir vis tolome...

Kodėl taip buvo ir yra? Atleisk, aš vėl pradėsiu kalbėti už Tave...

Tu iki tol buvai viena. Išsiilgusi. Tu laukei, ilgėjaisi... Bet – ne manęs. Ne. Aš tik dalimi užpil-

džiau Tavo susikurtą Jo portretą... Aš taip drįstu spręsti pagal Tavo elgesį ir pagal Tavo sielos 

šauksmą. Bet aš bejėgis Jį – tą portretą kitaip užpildyti. Tu, kaip ir aš, abu po truputį nusivylėme, 

bet kiekvienas gelbėjomės savo susikurtais Portretais. Mes atsisveikinome... Tu likai kaip niekada 

vienišesnė. Vienatvės supratimas, jos dvasinis ir fizinis išgyvenimas dar su didesne jėga bloškė 

Tave į aimaną, bet ir dar su didesne jėga paryškino Jo portretą... Labai prašau, patikėk manimi, 

tas Portretas – tai ne aš. Save aš pažįstu. Turbūt neblogai pažįstu... Tikiu, jei mes susitiktume, jei 

pabūtume nors keletą dienų kartu, Portretas gal tik nutoltų... Laikinai. Ir vėl mes nežinotume, kuo 

užpildyti tą vietą, kurią Jis užėmė... Ir vėl į mus žiojėtų tuštuma...

Viską daro atstumas. Jis labai apgaulingas.

O aš? Aš kaip ir Tu – negaliu būti dalimi. Galiu būti arba viskas, arba niekas...“

Rugsėjo 6 d., penktadienis
... Paskutiniuoju metu Sinchua agentūros pareiškimuose vis dažniau akcentuojama odos 

spalva. Japonų fašistai siūlo kinams sujungti bendras pastangas, nes juos visus sieja ne tik odos 

spalva, bet ir raštas. Kinai į tai žiūri palankiai... Ar ten galvojama apie tai, kokią reikšmę turi tokie 
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pareiškimai, kurie labiau atitinka Čingischano laikus, o ne nūdienos pasaulį?

Pereitą trečiadienį pradėjau dėstyti studentams (kaip aspirantui – tai privaloma praktika). Net 

pats nustebau, išdrįsęs jiems parodyti kapitalistinių šalių žemės ūkio gamybos lygį. Pritrenkiantys 

skaičiai: Olandija 100 ha naudmenų gamina 2800 cnt pieno ir 548 cnt mėsos, o TSRS tokiam pat 

naudmenų kiekiui – tik 123 cnt pieno ir 18 cnt mėsos.

Rugsėjo 13 d., penktadienis
Šiandien išlaikiau priešpaskutinį savo gyvenime egzaminą – kandidatinį minimumą iš eko-

nomikos. Puikiai...

O akyse kažkodėl kaupiasi ašaros... Nesąmonė, kad aš valingas, nepalaužiamas...

Uždėjau Vagnerio „Izoldos mirtis“ plokštelę... Išsiverksiu.

Aš – vargšas... Bet – išpuikęs. Sutingęs. Bet vis dar beklaidžiojantis...

Eisiu gerti alaus. Reiktų pasikviesti Antaną Jasaitį. Bet jis baisiai užimtas – laiko stojamuosius į 

Lomonosovo universiteto aspirantūrą...

Valio! Jisai su mano siūlymu sutiko...

Pradėjo lyti lietus. Puiku. Tai geriau negu saulė... Ji – kandi. O lietus toks bičiuliškas, 

nuraminantis.

Rugsėjo 15 d., sekmadienis
Tą alaus gėrimo vakarą mudu su Antanu J. laiko tuščiai neleidome. Sutarėme artimiausiomis 

dienomis susitikti su ansamblio „Balticum“ organizatoriais ir atvirai pakalbėti apie jo egzistencijos 

prasmingumą. Reiktų surasti galimybę perrinkti ansamblio pagrindinį organizatorių. Dabartinis, 

nors ir lietuvis, bet visai ne to sukirpimo ir ne tų, kaip atrodo, įsitikinimų asmuo, kuris turėtų 

vadovauti šiam ansambliui.

... Kaip gera turėti bičiulį, kuris ne tik pritaria tavo sumanymams ir ne tik lydi kelionėse po 

Maskvą, bet ir savo dalyvavimu, savo argumentais padeda įgyvendinti sumanymus.

Sau: Romai, baik savo inkštimą ir imkis rimto vyriško darbo!

Rugsėjo 18 d., sekmadienis
Anekdotas. Chruščiovas susiginčijo su Kenedžiu: kurio šalyje daugiau girtuoklių.

Kenedis: prisipažinkite, p. Chruščiovai, – pas jus...

Chruščiovas: žinote ką, išspręskime ginčą taip – Jūs vykstate į Maskvą ir šaudote į visus, kurie 

girti, o aš važiuoju į Vašingtoną...

... Kenedis važinėjo po Maskvą ir pats nustebo, tepašovęs vos dešimtį. O Chruščiovui pasisekė 

geriau: Vašingtone jis išpyškino dvi dešimtis...

Rytiniame „Vachington Post“ numeryje visi perskaitė sensaciją: kažkoks nutukęs ir nuplikęs 

gangsteris, važinėdamas automobiliu, iššaudė visus tarybinės atstovybės darbuotojus...
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Rugsėjo 20 d., penktadienis
Valerijus Merzlovas, mano studijų bičiulis (aspirantas), su nuoskauda prisipažino: „Aš tikėjau 

mokslu... Aš supirkinėjau visus Markso tomus... Dabar to tikėjimo nebeturiu. Voliuntarizmas sle-

gia mintį, blokuoja jos tėkmę... Voliuntarizmui mokslas nereikalingas. Jam reikalingi tik paviršuti-

niški užsakyminiai tyrimai...“

Valerijus, jo mintys, jo elgsenos švelnumas man kažkaip asocijuojasi su Šopeno muzika...

O vakar mūsų santykiai pašlijo, kai aš jo akyse katedros vedėjui pasigyriau, kad mane studen-

tai vertina už įdomiai vedamus seminarus, o docentą Bieliajevą peikia... Valerijus – gryniausios 

sąžinės. O aš?.. Gal teisingi I. Erenburgo žodžiai: jeigu nori aprašyti niekšą, reikia nors valandą juo 

pabūti pačiam...

O apskritai... Jeigu giliau pasiraustume kiekvieno sieloje, į dienos šviesą ištrauktume nemažai 

purvo. Kitaip ir būti negali – šalia angelo visada sėdi velnias. Todėl ir pats gyvenimas, visas judė-

jimas – tik prieštaravimų dėka.

Rugsėjo 26 d., ketvirtadienis
Šiandien trise aplankėm dendrologijos parką... Tai jis nuo pat pirmųjų aspirantūros dienų 

tapo mano „nuosavybe“ – turiu net personalinį vartelių raktą!.. Vaikštinėjome: aš, Valerijus M. ir 

lenkas, docentas iš Varšuvos. Mudviejų svečias dar ir Lenkijos komunistų partijos CK narys. Anot 

Valerijaus, svečias visai nepanašus į lenką: be jiems būdingo honoro, be miesčioniškumo... Aš 

jo klausinėjau apie Varšuvos sukilimą. Jis atsakė: tarybinė kariuomenė du mėnesius vos už 300 

metrų stovėjo ir ramiai žiūrėjo, kol vokiečiai išskerdė visus sukilėlius... Anot jo, tai buvo politinis 

išskaičiavimas... Lenkams tai dūris peiliu į paširdžius. Toks pat, kaip ir iššaudyti Katynėje tūkstan-

čiai lenkų karininkų.

O mums kalama: komunizmas – aukščiausias humaniškumo pasireiškimas.
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